តរ្រត�តពិនិត្យជំអ�កែថទអក
� ជំងឺតមផ�
តរ្រតរតព ិពរតខរប្់បិ� កួរិលក�ណៈក ពិព ច័យ
� ែដលប្�្វសង

្កសួរសុខភពវលទិកដ� Washington វិកយណរងតទចយិួិតពិុផែដល ្រតក់ក
ស្រង់កជង្យជំួយ។ បសចក់ទសប្ចកសងតួកបររឺ អេស័យបល�

បដយអ�កវយរទខស្រង វយរទខតទ់កអិុករ�្យជំិទ ួយៗ ែដល

់កម់លង់ក់កពក�ធកណៈ។

រិបេក�ុរ់ក្ងរ្យ ជំកសងបក�្ិរ�កង ៗ។ តរ្រតរតពិពរត

ិទ ួយៗ ពង បម់�ជួយិ្ រ់កក ពកយតទកបទក�ុរ់កបកទចយ្យជំ

បក�្ិរ្តកីតជង ្រង្យជំទយរ្វយបដ�ដទជង់កបធ��បរស់ ៉ុ ែិ់់ក

ីតដ/ចជ ��ិនតអ�ក្យ រឺកុ�របលយ ណរបធ��បរស់។ លក�ណៈក ពិពច័យ
�

អិុករ់ដ៏ល
ា យមុរពិពយវចងជង្យជំបង�យ។ រទខែដលកយណរងចយបព�

ព ិពយវចងបកទង តលយដង លយបដយ ែដលបក�្ិ្រតកអិុ ករ់្យជំ

ចយ ណុច ្រតរ តពិពរតិទួយៗ ិពរចយិួិតពិុផែដលពយវចងស្រង ជង្យជំ

បង�យ។

ួយរឺ ធជ ដលង ត័រ៌រិក�ុរ់កបធ��បរស់។ បទ�ទជអ�កវយរទខែដល

សបររ ិពរករង្ត់កអិុករ់កសងអក
� ពិដ្រតទរទខទិចយណុច្រតរតព ិពរត

តរ្រតរតពិពរតពិែិជទ្រមង ់ក ិពរពិរួកប្�្វសងបដ�ដទសពក្តទ

ិទួយៗ ឬចយិួិតពិុផែដលវ្រតក់កបដ�ដទជង្យជំួយក៏បដយ។ អ�កវយ

្យជំបង�យ។ ទ្រង់កស្រង្យជំទយរបិ� ្រតកវិងុរងប្រសិ
បដយកសក ពធទណុ់ �ណ
់ ល បហ�យអចែស�រកកវិបេក�ុរបសទកបភសពក្

រទខិ្រេ/ព ល់កសបររ់កអិុករ់កសងបក�្ិបេក�ុរកុយតតួទ័ក បហ�យ
កុយតត/ទ័កិ្រដកងតពិុផ់ក្ងរបិ�។

(ឧ. / លដ�ិ្រ្�ទិ់កែថទយ ែដលវិែកស្តល (Revised Fundamentals
of Care)) ិព រសរ�កៈសពក្បម្របទទរ។ ៉ុែិ់តរ្រតរតពិពរតអចិ្រ

កយណរងសរមលងស្រង់កលរសរារទដ៖ បចពកបទសក�ុរ់កលរ

ពយវចងស្រងបក�្ិ ិព រ្រតងុរងកុរ់កវយរទខ
�
តទ់កអិុករ់កុ�រន�កង

សរារទដកសងអ�ក្រតកវិវយរទខបេបតលពងបម់�់កបធ��បរស់។

បកទិ។

្យជំបិ� ពិ្រតកវិ្/ិដយណ្របជ�បទ ែដលរិិ័យន អ�កិ្រពិ្រតក

បេបតល្រង ្ររ់កបធ��បរស់ អ�កវយរទខប�លបក�្ិអិុករ់្យជំ

វិបរ្វងីតលរសរារទដកសងអក
� ។ អ�កែថទយអ�ក្យរឺតមផ�្រតកែរ

កួចប្សបធទ់កអិុ ករ់កសងបក�្ិិទួយៗបទិ្រចយណុច្រតរតពិពរត

បច�លរសរារទដតួកបរុិ ិពរប្់យបតល៉�ពលង (៉�) អ�ក្យរឺ។ ់ក

ែដលបរ�រវិជ្យ ជំ។ លងចយណុច្រតរតពិពរតិទួយៗរិរទខ

ងុំអយតទបតលបកលពយវចងកុរ់កលរសរ
�
ា រទដ ្រតកវិវយរទខជ

ែម�កួយទិ់កអិុករ់់កែថទយទ/បទ។

ំុសៗ� អេស័យបល�ក្ពរទិនតពយវចងកុ�រ់កអិុករ់្យជំ្ក
បដយសុករ�ពនត។

់កអិុករ់់កែថទយទ/បទ រឺជ់កអិុករ់ែដលជែម�កួយទិ្យជំ

លងចយណុច្រតរតពិពរតិទួយៗ្រតកវិកយណរងិ/ករទខតពិុួ
ផ យអេស័យបល�

ិទួយៗដ/ចជ សពទពអ
� ក
� ្យរឺ ទយជកងទយិរជួយអ�ក្យរឺ សុករ�ពនតិព រ

វិកយណរងចយណុច្រតរតពិពរតជអក្កដពរ បដយរិរទខតពិុំ�
ផ សងយមុរ។

ទ/បទ្រតកវិវយរទខកុរអយ
� ងរបតលអិុ
ករ់្យជំិទួយៗកសងអក
� ។
ុ

ក្ពរទិនតពយវចងកុរ់កអិុ
�
ករ់្យជំ្កបដយសុករ�ពនត។ បយ�រ

ផសុកនតអ�ក្យរឺ ិពរ់ក្រង្ររ់កចខរបរ។ ់កអិុករ់់កែថទយ
អ�កិ្រទទួលតពិុផដចង បដយែងកតទ�ស្រង់កអិុករ់់កែថទយទ/បទ។

់កលរសរារទដ

់កលរសរារទដ

បេបតលពង បម់�់កបធ��បរស់្យជំ បក�្ិ្រតកវិវយរទខបល�

6

បចពកបទសក�ុរ់កលរសរារកសងតួកបរ។ បក�្ិពិ្រតកវិ

7

្វង ីតលរសរារទដតួកបរបជ�បទ ៉ុែិ់្រតកដ្រន ុ ិបតល៉�

8

អ�ក្យ រឺ តួ កបររួ កែរលរសរារទដ។

9

10

ដកងទដ ិពរកទដបេប្់ទ្ករ៉ សុិ
ទ បដ�ដទពងបម់�លរសរារ
ដកង �់/ បល�ទដបដ�ដទពងបម់�លរសរារែដកឬបទ?

3

រិបធ��ីតរិតតុ�បល�ទមផទយរអសងទិទដ ិពរកទដែដកឬបទ?

4

ប្�្វសងទដ្រដុសិ្រ�់/កយៈបតលក៉ ររពច 20ក ពជទទែដកឬបទ?

5

លរទដ ិព រកទដប្់ទ្ករ៉ សុទិបដ�ដទ្្��់/ែដកឬបទ?

Copyright © 2013 Prometric Inc., a Delaware
corporation. All Rights Reserved.

កក្កែិខរែដលវិលរសរារីតបេស�ួរែដកឬបទ?
ប្�្កដសអជ័យបដ�ដទពទទ្កប្់យបតលលរសរារទដ
បវ�បពល្កដសអជ័យែដលវិប្�កច
ួ បេក�ុរធុរសយ
ែដកឬបទ?

ែដកឬបទ?
2

ប្�្វសង្កដសអជ័យស�របដ�
ដទស�ួរទដ ិពរកទដែដកឬបទ?
ួ

ែដកឬបទ?

បរ�បក�្ិ ៖
1

សយយ៉ុរទដចុ�ប្់ក�ុរបតលលរសរារ ិពរ្្�ែដកឬបទ?

11

េពងទ្រមង់កជួយិ្រទដ�ារែដលសិ់ក្បកង (ឧ.
់ក៉�ពលងបដយផផលងជួយិ្រកកលក
៉/ ់ទ បណ រ៉ សុទិដកង
្កដសអជ័យ ប/លរទដ ឬធុរសយ) ែដកឬបទ?

1

20130529

ត ា រង ្ រត �ត ពិ និ ត ញ អ� ក ែថ ទាំ ង ម ផ�ះ
់កអិុករ់់កែថទយទ/បទ

ម់លអ
ង ៉កដលងអក
� ្យរឺ

់កអិុ ករ់់កែថទយទ/បទរឺជ អកដកព ក ពក ឬសកសនតែដលជែម�ក

10

ម់លង ឬប្�ឧកកណ៍់កពកសយបលទកយពកង ុិបតលពងបម់�
្យជំ ិពរបដ�បចំុិបតលេពង ទ្រមង់កែដកឬបទ?

ួយទិ់កែថទយទយរអសងែដលអ�កែថទយអក
� ្យរឺតមផ� (HCA) ម់លង្/ិ
ដលងអ�ក្យរឺ។ ក�ុរបតលបធ��បរស់ ់កអិុករ់់កែថទយទ/បទ្រតកវិ

11

កក្រុវយបល�ែ្រីតបេស�ួរ�ារ ិពរសិកសងកកុ/អ៉ក

វយរទខជែម�កួយទិ្យជំិទួយៗែដលបក�្ិអិុករ់។

(ឧទ. អ៉ក ពិ ឧកកណ៍ក ពបនរអ៉ក) បេបតលេពង

បរ�បក�្ិ ៖

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

1
2

ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?

12

ជុ ិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យ រឺ ិព រ HCA បេក�ុរទ្រមង

13

វិ្រ្្រតកែដកឬបទ?

ប្� ្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
កែដកឬបទ?

3

បវ�បពលឧកកណ៍់កពកសយបលទកយពកង (្សពិប�ប្�កច
ួ )
ប្�្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
ជុិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរទ្រមង
កែដកឬបទ?

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិព រិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង
កែដកឬបទ?

14

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិពរិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង
កែដកឬបទ?

4

បល�កក�សងសពទព�អក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

5

បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

15

បល�កក�សងសពទពអ
� ក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

6

បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យ រឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

16

បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

7

ទុ កកសងកកប្� ្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយកដលង

17

បេបតលេពង ់កែថទយ (ឧ. ទ/ កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
� តទ

បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

18

ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយកដលង
បេបតលេពង់កែថទយ (ឧទ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
� តទ

ចរ�យ ្កដស្/ រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

ចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?
ម់លអ
ង ៉កដលងអក
� ្យរឺ
្ួយអ�ក្យរឺកុរ់កបដ�
�
ក

អ�ក្យ រឺអរមុយបល�រុបេបតលពង បម់�់កែថទយស្រង្យជំបិ�។

អ�ក្យ រឺពិអចក ពបនរអ៉កបដយំខួិឯរវិ។ រួ ជទទ កសងអ�ក្យរឺ

អ�ក្យរឺអរមុយបល�បរអទបេបតលពងបម់�់កែថទយស្រង្យជំបិ�។

្រតកវិសែ់របដយបក�្ិរ�កងបទទរ។

អ�ក្យរឺ្រតក់ក្យិួយក�ុរ់កឈក ិពរពិប្�្វសងឧកកណ៍្យិួយក�ុរ

់កបដ�កបទ។ រួជទទកសងអក
� ្យរឺ្រតកវិសែ់របដយបក�្ិរ�កង

បរ�បក�្ិ ៖
1

ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?

2

ធជន អ�ក្យរឺអរមយ្ររង
ំិបេក�
របរអទ
ុិបតលពងបម់�ម់លង
ុ
ួខ
ុ

បទទរ។
បរ�បក�្ិ ៖

អ៉កែដកឬបទ?

1

ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?

3

អរមុយម់លងអ៉កដលងអ�ក្យរឺែដកឬបទ?

2

តិតលងតទទពសបដក�ុរ់កបដ�កុិបតលែដលអ�ក្យរឺពងបម់�បដ�ក

4

ម់លងទ្កដលងអក
� ្យរឺកុរបតលក
�
ពបនរអ៉កែដកឬបទ?

5

ិព កយបទ់ិង អក
� ្យរឺកុ�របតលក ពបនរអ៉កែដកឬបទ?

3

ីតអ�ក្យរឺទប្របល�បរអទុិបតលឈកែដកឬបទ?

6

ករង ពយម់លងអ៉កួ យរ៉ រង ឬទ្កកហ/រទលងែរអ�ក្យរឺបលច/ល

4

ម់លងស��ីតអ�ក្យរឺប្�ទដកុំតទបរអទបដ�ដទប្់កឈកែដកឬបទ?

ឬបេក�ុរររង អក
� ្យរឺសិសលងអ៉កែដកឬបទ?

5

បកទចយអ�ក្យរឺីតប្់កឈកបដយ្យហកបល�កកល្រមរងបេ្្�រ

7

ែដកឬបទ?

90ដឺប្ក បដយដកងប្�របម�កបល�ក្រលែដកឬបទ?

ខសង្បភទអ៉កែដលម់លងីតក ពបនរ ឬសួកអយតទចយណរង
ចយណ/លចព រក់ សងអក
� ្យរឺស្រង់កញា
យ ួយរ៉ រងៗែដកឬបទ?
ុ 

8

9

6

ដកងទដបល�ទដំ�រ ឬចបរ�អ�ក្យរឺបេបតលែដលអ�ក្យរឺឈកែដក
ឬបទ?

កយណរងក ពរណអ៉កបេបល�ស ឬ�ខ្ពបដ�ដទមល
់ ង ីត
៉ុ ិិ្ រទយ ហយួយរ៉ រង ែដកឬបទ?

7

ម់លងស��ីតអ�ក្យរឺប្់កឈកែដកឬទ?

កក្ក ពបកណររងអក
� ្យរឺីតបេ�ារបេបតលេពង្យជំ

8

បដ�ករពចៗតទប្់យ ិពរតទចយបហទរអ�ក្យរឺបេបតលតួករង បដ�កែដក
ឬបទ?

ែដកឬបទ?

20130529

2

ត ា រង ្ រត �ត ពិ និ ត ញ អ� ក ែថ ទាំ ង ម ផ�ះ
្ួយអ�ក្យរឺកុរ់កបដ�
�
ក
9

ីតអ�ក្យ រឺបដ� កបេចរ�យែដលពយវចង ែដកឬបទ?

10

សួកតទ អកសណ៍អ�ក្យរឺប្់យបតលឈក ឬក�ុរបតលបដ�កែដកឬបទ?

11

ម់លងស��្វង ទទតយរុិបតលែដលអ�ក្យរឺអរមុយ បដយដកង

្ួយអ�ក្យរឺកុរ់កតព
�
�កន�យ
8

បដយបក�្ិពិវិ៉�ិ្រន�យបជ�ែដកឬបទ?

ប្� រចយកណ
់ លទលងិ្របរអទ ស្រង់កអរមុយដ៏ រិសុករ�ពនត

9

ម់លងស��ីតអ�ក្យរឺតព�កន�យែដកឬបទ?

10

្ួយអ�ក្យរឺកុរ់កតព
�
�កន�យបដយបក�្ិពិវចងដកងបល�ទដអ�ក

ែដកឬបទ?
12

ម់លងសេ� ីតអ�ក្យរឺបឈរពងបរអទុិបតលអរមុយែដកឬបទ?

13

ដកង ទដបល�ទដ ំ�រ ឬចបរ�អ�ក្យរឺបេបតលែដលអ�ក្យរឺអរមុយ

14

្យរឺ ឬបមាសរទដអ�ក្យរឺីតដកងន�ក
យ ុរររង
�
ឬដកងន�យបដយផផលងបទ
ក�ុរររងកសងអក
� ្យរ្ែដកឬបទ?
11

ម់លងទ្កួយែតរដលងអក
� ្យរឺបដ�ដទប្�ស្រងបលន�យែដកឬបទ?

ែដកឬបទ?

12

ម់លងស��ីតអ�ក្យរឺតព�កទ្កីតអសងួយែតរែដកឬបទ?

ីតអ�ក្យ រឺអរមុយបដយសុករ�ពនតក�ុរបរអទ បដយដកង ្រក

13

សួកអ�ក្យរឺ ឬតពិពរតនបរ�តួករងវិបលន�យ ឬតពិពរតប�លន�យ

ប្� ្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�

14

ទលងិ្រំ�របរអទអរមុយែដកឬបទ?

15

ែដលវិបលបជ�ែដកឬបទ?

ជុ ិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិព រ HCA បេក�ុរ

ពទដន�យ កួចយកវកទុកក�ុរ្អងុិបតលេពង ទ្រមង់ក
ែដកឬបទ?

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

16

ម់លងក្ពរន�យ្រ្្រតកែដលពកងតទរ្ដន�យបល�ទដអ�ក្យរឺ

15

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិព រិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុរ

ប្�្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
ជុិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរ

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

17

បល�កក�សងសពទព�អក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

18

បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

19

បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យ រឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

17

បល�កក�សងសពទពអ
� ក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

20

ទុ កកសងកកប្� ្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយកដលង

18

បេបតលេពង ់កែថទយ (ឧទ. ទ/ កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
� តទ

បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

19

ចរ�យ ្កដស្/ រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

20

ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយកដលង

16

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិពរិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុរ
ទ្រមង់កែដកឬបទ?

បេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
� តទ
្ួយអ�ក្យរឺកុរ់កតព
�
�កន�យ

ចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

អ�ក្យ រឺអរមុយបល�រុបេបតលម់លង់កែថទយបិ�។ អ�ក្យរឺពិអចប�ក

ម់ល់
ង កែថទយររងបធសំដលងអក
� ្យរឺ

ដន�យ ឬពកងន�យកសងតួករង វិ។ ដន�យរិសក្ងែដលបក�្ិ
សិសរងនជ្ងន�យស្រង់កបធ��បរស់។ រួជទទ កសងអក
� ្យរឺ្រតកវិ

អ�ក្យរឺអរមុយបេឯរុកុរបតលម់
�
លង់កែថទយបិ�។ អ�ក្យរឺពិអច

សែ់របដយបក�្ិរ�កងបទទរ។

ដុសបធសំំខួិឯរវិ។ រួជទទកសងអ�ក្យរឺ្រតកវិសែ់របដយបក�

បរ�បក�្ិ ៖

្ិរ�កង បទទរ។

1

ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?

បរ�បក�្ិ ៖

2

តព ិពរតប� លតរបតលប្�ន�យកសងអ�ក្យរឺែដកឬបទ?

1

ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?

3

្វង អក
� ្យរឺនដលងបតលតព�កន�យែដកឬបទ?

2

ប្�បេ�ទដ�ារុិបតលដុសបធសំែដកឬបទ?

4

ប្្� សបក �សន�យ ែដលរិពទ�ខកបឈស�អ�ក្យរឺែដកឬបទ?

3

បម្�្ពសងដុសបធសំជួយិ្រទ្កុិបតលដុសបធសំអ�ក្យរឺ

5

ប្្�សបក �សដន�យ្រតកែដកឬបទ?

6

្រតរតពិពរត�ខកន�យុិបតលយកន�យបចំតទដែដកឬបទ?

7

ពកង ្ងន�យបទក�ុររ្ដន�យ បដយពិពយវចង ៉�ន�យ

ែដកឬបទ?
4

ដកងន�យដុសបធសំបល�្ពសងដុសបធសំុិបតលដុសបធសំ
អ�ក្យរឺែដកឬបទ?

ែដកឬបទ?

5

3

ដុសែម�កខរបល� ិពរទមផចយបហទរទិបធសំកសងអក
� ្យរឺែដកឬបទ?

20130529

ត ា រង ្ រត �ត ពិ និ ត ញ អ� ក ែថ ទាំ ង ម ផ�ះ
ម់ល់
ង កែថទយររងបធសំដលងអក
� ្យរឺ
6

សរារ ិពរកក្ទុក្់សបធសំពកងកសងអក
� ្យរឺ
3

ប្� ចលជរ�ពលថសៗបេបតលដុសទមផចយបហទរទិបធសំ ិពរ
អ�
ព ំបធសំកសងអ�ក្យរឺែដកឬបទ?

ប្�ទ្ក្រជកង ឬបរ់ឧណាៗបេបតលលរសរារ ិពរ្្�
្់សបធសំពកងែដកឬបទ?

7

ដុ ស ឬសុយដុសអណ
់ រកសងអក
� ្យរឺែដកឬបទ?

4

8

ម់លងទ្ក�ារែដលដកងកុ�រែតរដលងអ�ក្យរឺបដ�ដទលរ្្�

ប្�ន�យដុសបធសំបដ�ដទសរារ្់សបធសំពកងែដកឬបទ?

5

ដុសទមផខរក�ុរ ិពរប្រទិ្់សបធសំពកងែដកឬបទ?

ររង ែដកឬបទ?
9

6

់ិង ន្ិ៍ ឬែតរ (ែតរដចង បដយែងក) បេ្ព រចងកអ�ក្យរឺ

បចំប្់យបតលដុសកួចែដកឬបទ?

បដ� ដទ្ររទ្កលរ្្�កួច ិព រប���ែដកឬបទ?
10

7

កក្កែិខរររងអ�ក្យរឺីតបេស�ួរ�ារបេបតលេពង់ក

ស្រងលរសរារ្់សបធសំពកងែដកឬបទ?

ប្� ឧកកណ៍់កពក (ឧទ. កែិ្របព�ប) បដ�ដទ់កពក

8

សយបលទកយ ពកងអ�ក្យរឺកុ�របតលម់លង់កែថទយររង បធសំ

ផផលងបល�ទមផែដលសិ់ក់កពក) ែដកឬបទ?

លរ្្�ិព រស�ួរន្ិ៍ ិពរលរ្្�្ពសដុ សបធសំ

9

ុ ិបតលកក្ទុកែដកឬបទ?

13

ពកងបដយផផលងបល�ប/លរទដជួយិ្រ្កណរង្/រ/

្កដសអជ័យ/កែិ្របព�ប ែដលរិទ្កបេក�ុរន្ិ៍)

បដ�បេ�ទដបចំព ិីត្បកងំួិប្់យបតលលរ្្�
ខ

ែដកឬបទ?

ិព រកក្ទុ កឧកកណ៍ែដកឬបទ?

15

10

ប្� ្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
11

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

12

ទ្រមង់រែដកឬបទ?

បល�កក�សងសពទពអ
� ក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

18

បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

19

បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យ រឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

20

ទុ កកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយក

13

ទ្រមង់កែដកឬបទ?
14

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិពរិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុរ
ទ្រមង់កែដកឬបទ?

15
16

សរារ ិពរកក្ទុក្់សបធសំពកងកសងអក
� ្យរឺ

17

អ�ក្យ រឺអរមុយបេឯរុ ឬស្រកបល�ែ្របេបតលម់លង់កែថទយបិ�។

18

អ�ក្យ រឺិ្រហុចែតរែដលរិ្់សបធសំពកងបទីតបក�្ិ។ រួជទទ

បល�កក�សងសពទពអ
� ក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?
បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?
បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រង់កែដកឬបទ?
ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយកដ
លងបេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
� តទ

កសងអក
� ្យរឺ្រតកវិសែ់របដយបក�្ិរ�កងបទទរ។

ចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

បរ�បក�្ិ ៖
ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?
ពកង បេ�ទដុ ិបតលពង ់ិង ្់សបធសំពកង ែដកឬបទ?

20130529

ប្�្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
ជុិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរ

តទចរ�យ ្កដស្/ រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

2

បដ�បេ�ទដបចំពិីត្បកងំួិប្់យបតលលរ្្�
ខ
ិពរកក្ទុកឧកកណ៍ែដកឬបទ?

ដលងបេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/ កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
�

1

លរ្្�្ពសដុសបធសំ កក្ទុកឧកកណ៍ ិពរបវ�បពល
សយ ិពរក្រលត/កបំ��យែដលប្�កច
ួ វិ្រ្្រតកែដកឬបទ?

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិព រិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុរ

17

រុ/កប/លរទដ ិពរដក្ទជងបចំ (្សពិប�ប្�) បេ
បតលេពង្យជំែដកឬបទ?

ជុ ិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិព រ HCA បេក�ុរ
16

ប្�បចពកបទសបដ�ដទ់រងិ�យ៉ិពភ័យទិ់កវកង្់សបធសំ
ពកង្សពិប�ធខកងកុ�របតលសរារ (ឧ. ់កដុស្់សបធសំ

បវ�បពលក្រលតួកបំ��យែដលប្�កច
ួ វិ្រ្្រតក ិពរកក្
រុ វយបល�ែ្រីតស�ួរបេបតលេពង ទ្រមង ់កែដកឬបទ?

14

ងក់ក្បកង្់សបធសំពកងបេក�ុរទ្រមង់ក (ឧទ.

អែណ់របេក�ុរប/លរទដ ឬដកង្់សបធសំពកងបដយ

បហ�យបដ�វបចំបេបតលេពង ទ្រមង់កែដកឬបទ?
12

ដកង្់សបធសំពកងែដល�ារបេក�ុរែតរដកង្់សបធសំ

ពកងែដលរិទ្ក�ារ្រជកង ឬបរ់ឧណា ៗ ឬស/លុយសតុរ

ែថទយររង បធសំែដកឬបទ?
11

លរ្្�្់សបធសំពកងបេក�ុរទ្កបដ�ដទ្្�ន�យដុសបធសំ

4

ត ា ង្រត�តពិនិត្យជំន ក ែថ ទាំ ងឺតា
ម់ល់
ង កែថទយ្កចកទដ ិពរ្អងទដដលងអក
� ្យរឺ

ម់ល់
ង កែថទយ្កចកទដ ិពរ្អងទដដលងអក
� ្យរឺ

អ�ក្យ រឺអរមុយបេបល�រុបេបតលម់លង់កែថទយបិ�។ ស្រង់កបធ��
បរស់បក�្ិ្រតកវិបស��សុយីតម់លង់កែថទយបល�្អង ទដរ�រែរ

19

បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យ រឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

20

ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយក

៉ុបណា�។ រួ ជទទកសងអ�ក្យរឺ្រតកវិសែ់របដយបក�្ិរ�កង

ដលងបេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
�

បទទរ។

តទចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

បរ�បក�្ិ ៖
ម់ល់
ង កែថទយ្អងប្�រដលងអក
� ្យរឺ

1

ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?

2

ប្�ទ្កក�ុរសទរុណុនតសុករ�ពនតស្រង ់ក្តយទដែដកឬបទ?

3

សួកអ�ក្យ រឺនបរ� សទរុណុនតទ្កកកងបរ់ែដកឬបទ?

បរស់បក�្ិ្រតកវិបស��សុយីតម់លង់កែថទយបល�្អង ប្�ររ�រែរ

4

្តយ្រទដអ�ក្យ រឺបេក�ុរន្ិ៍ ទ្កុិបតលសរារ ឬរ្្

៉ុបណា�។ រួជទទកសងអ�ក្យរឺ្រតកវិសែ់របដយបក�្ិរ�កង

្កចកែដកឬបទ?

បទទរ។

ស�ួរទដកសងអ�ក្យរឺ កួទយរបេចបជខ�្រទដ ប្់យបតល

បរ�បក�្ិ ៖

ដកបចំតទ ទ្ក ិព រុិបតលសរារ ឬរ្្ ្កចកទដែដកឬបទ?

1

ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?

ស�ួរទដអ�ក្យរឺបដយ្/រថសៗិ្រកែិ្របព�ប ព ិែិ

2

សបររតទលក�ំណ�ែសដកបល�្អង ប្�របដយែំក្រប្�រ

5

6

7

អ�ក្យរឺអរមុយបល�បរអទបេបតលម់លង់កែថទយបិ�។ ស្រង់កបធ��

្រដុ សែដកឬបទ?

បដ�ដទតពិពរតបេចបជខ�្រប្�រ កួចយែកប្�របដ�ដទប�លតទែករ

ប្�បឈ� សរារ្កចកបដ�ដទសរារបេប្់្កចកទដ ិពរ

ប្�រុិបតលពងបម់�លរសរារប្�រែដកឬបទ?

កយ ពរង់កសយណលងែដកឬបទ?
8

3

ុិបតលសរារ ឬរ្្្កចកប្�រែដកឬបទ?

្/ របឈ� សរារ្កចកបដយកែិ្របព�បបដ�ដទកយពរង់ក
សយណលងបចំុិបតលលរសរារបេប្់្កចកទដួយ

4

ប្� បឈ� កស
/ បដ� ដទ្កចកទដែដកឬបទ?

10

កក្ចុរ្កចកទដីតរិុំកបលរ ិពរពិរ្រែដកឬបទ?

11

ម់លង ឬលប្របល�ទដប្់យបតលេពង់កែថទយ្កចកទដ

5

6

7

ពកង បេ�ទដបេបតលម់លង់កែថទយ្កចកទដ ិពរក�ុរបតល

្កណរង្/រ បដយពកង �់/បដយផផលងបល�្កណរង្/រ

កក្ទុកឧកកណ៍ បវ�បពលបេ�ត/កបំ��យែដលវិប្�កច
ួ

្យិួសីត់កែិ��់/ ច/លបទក�ុរន្ិ៍ែដលរិទ្ក ឬ (2)

ប្�្វសងន្ិ៍ែដលរិទ្កតទកដចងបដយែងកតទ�បពលរឺ

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

ន្ិ៍ួយស្រង់កលរសរារ ិពងួយបទទរស្រង

បដ�បេ�ទដបចំពិីត្បកងំួិប្់យបតលលរ្្�
ខ

់កលរ្្�ែដកឬបទ?

ិព រកក្ទុ កឧកកណ៍ែដកឬបទ?
15

8

ប្� ្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�

លរ្អង ប្�រទយរេស�រកសងអក
� ្យរឺ កួទយរបេចបជខ�
្រប្�រ បដយ្កណរងរិ�់/ ប្់យបតល្តយទ្កកួច

ជុ ិលក�ណៈទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យ រឺ ិព រ HCA បេក�ុរ

ែដកឬបទ?

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិព រិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុរ

9

17

បល�កក�សងសពទពអ
� ក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

10

18

បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

16

កក្ទ្កបេក�ុរន្ិ៍កុយីត្រតក�់/ស្រងប្� ្វសងជទ្ក

លរ្្�តកយៈ ៖ (1) ់កលរ្អង ប្�រជួយិ្រ

ីតវិ្រ្ ្រតក ិពរកក្រុវយបល�ែ្រីតស�ួរបេបតលេពង
14

តិខពច្អង ប្�របេក�ុរន្ិ៍ែដលរិទ្កក�ុរក្ពរ្រង្ិង

ស្រង្តយប្�រីតវិបតំបលំែដកឬបទ?

លរ្្� ិព រស�ួរឧកកណ៍ែដកឬបទ?

13

សួកអ�ក្យរឺនបរ�សទរុណុនតទ្កបរ់លសែដកឬបទ ុិបតល
តិខពច្អង ប្�រទយរេស�របេក�ុរទ្ក?

ែដកឬបទ?
12

ប្�្វសងទ្កក�ុរសទរុណុនតសុករ�ពនតស្រង់ក្តយ្អង

ប្�រែដកឬបទ?

បម្របទទរែដកឬបទ?
9

្តយ្អង ប្�រអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្កែដលរិបេក�ុរន្ិ៍

លរ្្��់/បចំតទ ្អង ប្�រ ិពរបេក�ុរចបជខ�្រប្�រ
ែដកឬបទ?

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

ស�ួរ្អង ប្�រអ�ក្យរឺ កួទយរបេចបជខ�្រប្�រ ប្់យ

បតលបល�កបចំតទទ្ក ិពរុិបតលសរារ ឬរ្្្កចកប្�រ

ែដកឬបទ?

5

20130529

ត ា រង ្ រត �ត ពិ និ ត ញ អ� ក ែថ ទាំ ង ម ផ�ះ
ម់ល់
ង កែថទយ្អងប្�រដលងអក
� ្យរឺ
11

12

្ួយអ�ក្យរឺែដលរិកយប�យទដក�ុរ់កបសខសកពកង

ស�ួរ្អង ប្�រអ�ក្យរឺបដយ្/រថសៗិ្រកែិ្របព�ប

1

ព ិែិ្រដុ សែដកឬបទ?

ែណជយំួខិដលងអ�ក្យរឺបេបតលពងបម់�់កែថទយែដកឬបទ?

2

ីតអ�ក្យរឺប្្� សបក �សិ/កអ�ទែដល្រតកបសខសកពកងែដកឬបទ?

ប្� បឈ� សរារ្កចកបដ�ដទសរារបេប្់្កចក ិព រកយពរង

3

ដកងទដអកបល�ទដែដលសិករខយរុិបតលពកងបល�ទដែដលសិ

់កសយណលងែដកឬបទ?
13

�
ុ ែដកឬបទ?

្/ របឈ� សរារ្កចកបដយកែិ្របព�បបដ� ដទកយពរង់ក

4

សយណលងបចំ ុិបតលលរសរារបេប្់្កចកប្�រួយ

ម់លងស��ីតអ�ក្យរឺ្ួយក�ុរ់កបសខសកពកងែដកឬបទ?

5

ីតអ�ក្យរឺអរមុយបេបតលដកង្អងប្�រ ិពរប្�របទក�ុរបខ

បម្របទទរែដកឬបទ?

ែដកឬបទ?

14

ប្� បឈ� កស
/ បដ� ដទ្កចកប្�រីត្ររងែដកឬបទ?

6

ម់លង្យិួយដលងអ�ក្យរឺបេបតលទំ ិពរបសខសកបខែដកឬបទ?

15

កក្ចុរ្កចកប្�រីតរិុំកបលរ ិពរពិរ្រែដកឬបទ?

7

16

លប្របល�្អង ប្�រប្់យបតលេពង់កែថទយ្កចក

ម់លង្យិួយក�ុរ់កពកងបេ�ប្�រ ិពរែសដកប្�រីតអ�ក្យរឺកុរ
�
បតលតួករងអរមុយែដកឬបទ?

បដយប្ទរវរ់កលប្របេចបជខ�្រប្�រែដកឬបទ?
17

8

ពកង បេ�ទដបេបតលម់លង់កែថទយ្អង ប្�រ ិព រក�ុរបតល

ែដកឬបទ?

លរ្្� ិព រស�ួរឧកកណ៍ែដកឬបទ?

18

9

កក្ទុកឧកកណ៍ បវ�បពលបេ�ត/កបំ��យែដលវិប្�កច
ួ
10

កែដកឬបទ?

បសខសកសយបលទកយពកងបតំបលំបដយសុករ�ពនត ិពរបកទកយ
្រ្្រតកែដកឬបទ?

បដ�បេ�ទដបចញ ពិីត្បកងំួខិប្់យបតលលរ្្�

11

ិព រកក្ទុ កឧកកណ៍ែដកឬបទ?

20

យលសងទទទដប្�រអ�ក្យរឺថ
ស ៗ ិពរបដយធសជរព បដយប្ទស
វរទំជខយវខខយរបតក បេបតលបសខសកពកងែដកឬបទ?

ីតវិ្រ្ ្រតក ិព រទុកក្រលីតស�ួរបេបតលេពងទ្រមង
19

កក្បេ�ប្�រីតរបេស� ិពរែសដកប្�រពកងវិ្រ្្រតក

ប្�្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
ជុិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរទ្រមង

ប្� ្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�

កែដកឬបទ?

ជុ ិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិព រ HCA បេក�ុរទ្រមង

12

កែដកឬបទ?

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិពរិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុរ
ទ្រមង់កែដកឬបទ?

បល�កក�សងរ្តក់កសរម ិព រិុស្កសងអក
� ្យរឺបេក�ុង

13

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

បល�កក�សងសពទពអ
� ក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

14

22

បល�កក�សងសពទពអ
� ក
� ្យរឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

15

23

បល�កក�សងសុករ�ពនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យរឺបេក�ុរទ្រមង់កែដកឬបទ?

16

ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយក

24

បល�កក�សងផសុកនតអ�ក្យ រឺបេក�ុរទ្រមង ់កែដកឬបទ?

ដលងបេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
�

25

ទុ កកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយក

តទចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

21

ដលងបេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/ កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
� តទ

ពក់េ�សមេជងកែវង្រតឹរ
ម ងេលេជងអ�កជំងឺ

ចរ�យ ្កដស្/ រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

អ�កជំងឺេដកេលែ្រគេនេពលចប់េផ់កែថទយស្រមាប់ជំនាញេន
្ួយអ�ក្យរឺែដលរិកយប�យទដក�ុរ់កបសខសកពកង

ស្រមា់កបធ��េតស�េនះ េបក�ជន្រត�វបបស��សុយីតពក់េ�សមេជ

អ�ក្យ រឺអរមុយឋបល�បរអទបេបតលពងបម់�់កែថទយស្រង្យជំ

កែវងេលេជងមា�ែរប៉ុ េណា�ះ តួនាទីរបស់អ�កជំងឺ្រត�វសែ់រ

បិ�។ អ�ក្យ រឺអចឈកវិ។ អ�ក្យរឺពកងអកយឺរ ិព របខអកក�ុរដ៏

េដេបក�ជនមា�ក់េទៀត

�ារវរ ិព រ្រតក់កពកងអក បសខសកបខ ពកង បេ�ប្�រ ិពរែសដក

បរ�បក�្ិ ៖

ប្�រ។ រួ ជទទកសងអ�ក្យរឺ្រតកវិសែ់របដយបក�្ិរ�កង បទទរ

1

បហ�យស្រង់កបធ��បរស់ ិ្ រ្រតកបសខសកពកងបល�សយបលទកយ ពកង

2

កសងតួកបរ។

េរៀបចំេ�សមេជកែករស្រមាប់ព េដ្រងង យកខ
ខុសេចញេ្រកយា៉ងេហចណាស់ដល់្រតង់ម�ុំែកងេជងែ

បរ�បក�្ិ ៖

20130529

ែណនាំខ�ួដលងអ�កជំងឺេនេពចប់េផ�មករែថទំែដរឬ

6

ត ា រង ្ រត �ត ពិ និ ត ញ អ� ក ែថ ទាំ ង ម ផ�ះ
ផ�លល
់ ំហត់្របាណចលនាអកROM) បល�ស� ជង�ង់ និងកេជរបស់

ពក់េ�សមេជងកែវង្រតឹរ
ម ងេលេជងអ�កជំងឺ
3

អ�កជំងឺ

ពក់រួេជងទិេ�សមេជងេល្រមាមេជង ្របអប់េជង និ
3

េជងែដរឬេទ?
4

បេពងករពក់េ�សមេជងេល្របអប់េជង េដយ្រមាម

(HOB) និង្រឡប់មកែ្រគវិញបដយេធ�សរេឡងវិញម�បទទរ

ែកងេជងស�ិតក�ុងស�នភាពសមរបទត់កកចជបង�រទិ

(ករពត/ពនា�តស�) ែដរឬេ

េ�សេជងែដកឬបទ?
5

4

ទញេ�សមេជងេឡងេលេជ បដ�ដទធាន េ�សមេជពិ

7

េឡងវិញម�ងបទទរ (កទញស�េចញ/ចូល) ែដរឬេ

កក្េ�សមេជីតបេរបេស� (េដយគា�នស�ម្ ែដរ

5

ឬេទ?

ផ�ល់លំហត់្របាណបង�ិលស�ែដរ

6

្រសនា�ក់ជង�ង និងកេជងរបស់អក
� ជំងឺែដរឬេទបេបតលេធ�លំ

ទុ កចបជខ�្រតង់ម�ុំ្រមាមេជងេដម្បីកបេ�ប្�រតឹង្រមាមេជ

ហត្របជង�ង់?

ែដរឬេទ?
8

ដកង េ�សមេជីត្ររងដល់្រតឹមជង�ង ់ែដរឬេទ

9

រំកិ លេជងអ�កជំងឺ ថម
� ៗ េដយ្រទចុងេជ និងេជៀសវងក

7

ជង�ង់) ែដកឬបទ?
8

យឺតែដរឬេទ?

9

បដយេធ�សរេឡងវិញម�បទទរ (ករបត/ពនា�តកេជង) ែដ

េលកកម�ស់ត្រម�វករសង និងមនុស្សរបស់អ�កជំងបេក�ុង

ឬេទ?

ទ្រមង់កឬេទ?

េលកកម�ស់សិទិអ
� ក
� ជំងឺបេក�ុងទ្រមង ់កែដរឬេទ?

13

េលកកម�ស់សុវតិភាពអ�កជំង
�
បេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

14

េលកកម�ស់ផាសុកភាពអ�កជំបេក�ុងទ្រមង ់កែដរឬេទ?

15

ទុ កកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយក

រុញ្របអប់េជចុ�បង�រ េហយក�ុងចលនាដច់េដយែឡកព

រុញ្របអប់េជងែដសយយ៉ុរចុះេ្រក េទកន់េជងែ្(FOB)

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

12

្រទកេជងអ�កជំងឺ េដយទប់ពីេ្រកមកែន�ងកេជង និង្
េជង បេបតលេធ�លំហត់្រកេជងែដរឬេទ?

ប្� ្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
ជុ ិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិព រ HCA បេក�ុរ

11

បត់ជង�ង់របស់អ�កជំងឺេទដល់ចំណុចែដលបត់ែលងបានកួច
ត្រមងជង�ង់ បដយេធ�សរេឡងវិញម�បទទរ (ករបត/ពនា�

លេជងហួសេហតុ េនេពលពក់េ�សមេកែករែដល

10

រំកិលៃដែដលលត្រតង់របស់អ�កជំងឺេចញពីចំេហៀងខ�ួន
ក្បោលែ(HOB) និង្រតលប់មកចំេហៀងខ�ួនវិញបដយេធ�ស

រមួ លែដរឬេទ?
6

េលកៃដែដលលត្រតង់របស់អ�កជំងឺពីែ េទក្បោល

10

េធ�សរេឡងវិញបី 3) ដងិ/កលំហត់្របROM បល�ស�
ជង�ង់ និងកេជងែដរឬេទ? 

11

សួរអ�កជំងឺអំពីក្រមិតផាសុកភាពេពលេធ�លំហត់្រ
ឬេទ?

12

ដលងបេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/ កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
�

ផ�ល់ចលនាទប់ថ�មៗ និងយឺតេពលេធ�លំហត់្រ
ស� ជង�ង់ និងកេជ ែដរឬេទ?

តទចរ�យ ្កដស្/ រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?
13
ផ�ល់លំហត់្របាណចលនាអកROM) បល�ស� ជង�ង់ និងកេជរបស់

ប្�្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
ជុិលក�ណៈទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរ

អ�កជំងឺ

ទ្រមង់កែដកឬបទ?

អ�កជំងឺេដកេលែ្រគេនេពលចប់េផ់កែថទយស្រមាប់ជំនាញេន

14

ស្រមា់កបធ��េតស�េនះ េបក�ជន្រត�បាបស��សុយឲ្យផ�ល់លំហ

េលកកម�ស់ត្រម�វករសង និងមនុស្សរបស់អ�កជំងបេក�ុង

ទ្រមង់កឬេទ?

្របបល�មួយចំេហៀងខ�ួនែរប៉ុេណា�ះ តួនាទីរបស់អ�កជំងឺ្រវបា

សែ់រេដេបក�ជនមា�កេទៀត។
បរ�បក�្ិ ៖

15

េលកកម�ស់សិទិអ
� ក
� ជំងឺ បេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

16

េលកកម�ស់សុវតិភាពអ�កជំង
�
បេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

17

េលកកម�ស់ផាសុកភាពអ�កជំបេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

18

ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយក

1

ែណនាំខ�ួដលងអ�កជំងឺេនេពលចប់េផ�មករែថទំែដរឬ

2

្រទៃដអ�កជំងឺេដយទប់ពីេ្កែិខរសជខក់ កៃដ និងែកងៃដ

ដលង បេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
�

ក�ុរបតលេធ�លំហត់្របាណស�ែដរ

តទចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

7

20130529

ត ា រង ្ រត �ត ពិ និ ត ញ អ� ក ែថ ទាំ ង ម ផ�ះ
ផ�ល់ករែថទែត៉ បណ (Perineal) ដលងអក
� ជំងឺេសទ

ផ�ល់ករែថទែត៉ បណ (Perineal) ដលងអក
� ជំងឺេសទ

អ�កជំងឺេដកេលែ្រគេនេពលផ�ល់ករែថទំេនះ។ អ�កជំនអជួយអ�ី

15

ែថទែដរឬេទ?

បាេទចំេពះករែថទំេនះ។ ករែត៉ បណ្រត�វបានផ�្/ិ
េដ់កេ្រប្របាស់ស និងទឹក។ ស្រមា់កបធ��េតស�េនះ អ�កជំងឺរឺ

16

17

េតេបក�ជន ៖
ែណនាំខ�ួដលងអ�កជំងឺេនេពចប់េផ�មករែថទំែដរឬ

2

េ្របទឹកែដលមានសីតុណ�សុករ�ពនតេដម្បលរសមា�អ�ក

ពកង េ�សមៃដមុននឹលរសមា�រយិងែត៉ បណែដកឬេទ?

4

េ្រប្របាស់្រ ឬកែន្សបព�បេដម្បីករពរក្ទង

5

្របឡាែដកឬេទ?
18

19

8

េដះេ�សមបចំមិនីត្បកងខ�ួន េ្រកយេពលលងជ

និងកក្ទុកឧកកណ៍ែដកឬបទ?

ព ិឲ្យេសមក�ុងេពលែថទំែដរឬេទ

20

េ្រប្រកណ្/ិែដលមានសប៊ូ េដមលរសំអ

ដណ់ងក្រមបល�ឲ្យអ�កជំងឺេនេប��ប់ទ្រង់កែដកឬបទ?

21

ប្�្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
ជុិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរទ្រមង

េ្របកែន�ងែដលស តេនេល្រកណ្/ិស្រមាប់ល

កែដកឬបទ?

សរារ និងកជ្រមះម�ងែដកឬេទ?
7

លងជ្រ សម�ួតនិងទុកដកន្ិ៍ទឹក បវ�បពលបេ�ត/ក

បំ��យែដលេ្របរួចបាន្រតឹម្បេបតលេពងទ្រង់កែដរឬេទ?

រយ ិង ែត៉ ែណែដកឬេទ?
6

ពក់េ�សមៃដេនេពលផ�ល់ករែត៉ បណ ក�� េពលល
ជ្រមះ និងសម�ួឧកកណ៍ និងេពលកនបេ�ត/កបំ��យ

ជំងឺែដរឬេទ?
3

កត់បន�យករប៉ះពល់រងកយអ�កជំងឺក�ងអំឡុងេព
ុ

ែដរឬេទ?

ជាមា៉ណឺក�សី។

1

ដកង អក
� ជំងឺេល្រនាប់ ឬក្រមាលស�ួតេនេពលបទ្រមង់ក

22

េលកកម�ស់ត្រម�វករសង និងមនុស្សរបស់អ�កជំងបេក�ុង

ទ្រមង់កឬេទ?

ជូតរយ ិង ែត៉ បណពីមុខេទេ្រកយ េរៀងករលសរារ
និងកជ្រមម�ងៗែដរឬេទ?

23

េលកកម�ស់សិទិអ
� ក
� ជំងឺ បេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

កក្ទ្កបេក�ុរន្ិ៍កុយីត្រតក�់/ស្រងប្�្វសងជទ្កល

24

េលកកម�ស់សុវតិភាពអ�កជំង
�
បេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

ង្្�តកយៈ ៖ (1) ់កដុ សលរិ្ រ្កណរង ្/រ បដយ

25

ពកង �់/បដយផផលងបល�្កណរង្/រ ្យិួសីត់កែិ��់/

េលកកម�ស់ផាសុកភាពអ�កជំបេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

26

ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយក

ច/ លបទក�ុរន្ិ៍ទ្ក ឬ (2) ់កប្� ្វសងន្ិ៍ទ្កតទកដចង

ដលង បេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
�

បដយែងកតទ� បពលរឺ ន្ិ៍ួយស្រង់កលរសរារ

តទចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

ិព រួ យបទទរស្រង ់កលរ្្�ែដកឬបទ?
9

ផ�ល់កែថទំបំពង់បរែទ (Catheter) ដលងអក
� ជំងឺែដលវនស៊ក

លងជ្ររយ ិង ែត៉ បណេដយេ្រប្រក ្/រ�ារេសម

បំពង់រុ/កទឹកបជ

ែដលគា នសប៊ូ ឬែផ�្កណរង ្/រគា�សប៊ ែដលបានេ្របរ

10

11

12

បដ� ដទលរសមា�តែដរឬេទ

អ�កជំងឺេដកេលែ្របេបតលផ�ល់កែថទបិ�។ អ�កជំងឺមិនអជួយ

សម�ួតរយ ិង ែត៉ បណេដយជូតតិចៗនឹងកែន្បព�ប ក�ុរ

អ�ីបានេចយបព�់កែថទំេនះ។ ករែថទំបំ់បរែទ ្រត�បាផ�ល់

ចលជពីមុខេទេ្រែដរឬេទ? 

្/ិ េដ់កេ្រប្របាស់សប៊ូ និងទឹក។ ស់កបធ��េតស�េនះ អ�ក

ផ�ល់កលរសមា�ត ជ្រមះ នសម�ួត្រតងកែិខរែដលរួមទយរ

ជំងឺគឺជមា៉ណឺកំ

ម�រងបបូរទ�ករស រហូតដល់កែន�ង្រកេលៀន ម�រងែស្បក ែដរ

េតេបក�ជន ៖

ឬេទ?

1

ដក់អ�កជំងឺក�ុងចមា�យែដលមានសុវត�ិភាពពីែគមែ្រគ 

ែណនាំខ�ួដលងអ�កជំងឺេនេពចប់េផ� មករែថទំែដរឬ

2

េ្របទឹកែដលមានសីតុណ�សុករ�ពនតេដម្បលរសមា�អ�ក

ែបរេទចំេហៀងក�ុងអំឡុងេពលែថទែដកឬេទ?
13

ដុ សលង ជ្រមះ និងសម�រយិង ែត៉ បណ និងគូទែដកឬេទ?

14

ជូតពីមុខេទេ្រកយេនេពលដុសលង ជ្រមះ និរយិង

ជំងឺែដរឬេទ?
3

េនាម ឬមុបតលចប់េផ�មសមា�តែដរឬេទ

ែត៉ បណែដរឬេទ?
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ពកង េ�សមៃដមុននឹងកន់បំព់បរែទ យតរងស់ក ថង់បង�ូរទឹក

8

ត ា 刨 រង ្ រត �ត ពិ និ ត ញ អ� ក ែថ ទា兘ំអ�កជំ ង ម ផ�ះ
ផ�ល់កែថទំបំពង់បរែទ (Catheter) ដលងអក
� ជំងឺែដលវនស៊ក

ផ�ល់កែថទំបំពង់បរែទ (Catheter) ដលងអក
� ជំងឺែដលវនស៊ក

បំពង់រុកទឹ
/ កបជ

បំពង់រុកទ
/ ឹកបជ

4

េ្រប្ណាត្/រែដលមានសប៊ូស្រលរសមា�តបំពង

18

់បរែទែដកឬេទ?
5

បំ��យែដលេ្របរួចបាន្រតឹម្ែដកឬេទេនេពទ្រង់ក?

ប�ូរកែន�ងេនេល្រកណ្/ិស្រង់កល និងជ្រមះម�ង

19

ែដកឬេទ?
6

លរសមា� និងជ្រមះបំពង់បរែទ េដយេ្រ្រកណា្/រ

20

ដណ់ងក្រមបល�ឲ្យអ�កជំងឺេនេប��ប់ទ្រង់កែដកឬបទ?

េសមបដយយ លស់ទីកុងទិ
�
សមួយ ពីកែន�ងផ�ូវេចញទឹកបជ

21

ប្�្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�
ជុិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរ
ទ្រមងកែដកឬបទ?

កក្ទ្កបេក�ុរន្ិ៍កុយីត្រតក�់/ស្រងប្�្វសងជទ្ក

លរ្្�តកយៈ់ក ៖ (1) ដុ សលរិ្រ្កណរង្/រ

22

បដយពកង �់/បដយផផលងបល�្កណរង្/រ ្យ ិួសីត់ក
23

ទ្ កតទ កដចងបដយែងកតទ � បពលរឺ ន្ិ៍ួយស្រង

េលកកម�ស់សិទិអ
� ក
� ជំងឺ បេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

24

់កលរសរារ ិព រួ យបទទរស្រង់កលរ្្�ែដកឬបទ?

េលកកម�ស់សុវតិភាពអ�
�
ជំងឺបេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

25

លសរារ និងជ្រមះបំពង់បរែទយា៉ងេហចណ 4អុិញ 

េលកកម�ស់ផាសុកភាពអ�កជំបេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

26

ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយក

ពីផ�ូវេចញទឹកបជ (កិ�បជ) ចុះេ្រកមែដរឬេ
9

េលកកម�ស់ត្រម�វករសង និងមនុស្សរបស់អ�កជំងបេក�ុង

ទ្រមង់កឬេទ?

ែិ��់/ ច/ លបទក�ុរន្ិ៍ទ្ក ឬ (2) ប្�្វសងន្ិ៍

8

េដះេ�សមបចំមិនីត្បកងខ�ួន េ្រកយេពលលងជ

និងកក្ទុកឧកកណ៍ែដកឬបទ?

(កិ�បជ) ិព រចុះេទេ្រកម ពីដងខ�ួនែដរឬេទ?
7

លងជ្រមះ សម�និងកក្ទុកន្ិ៍ទឹក បវ�បពលបេ�ត/ក

ដលង បេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
�

លងជ្រមះកែន�ងបំព់បរែទែដលបានសមា�ត េដយេ

តទចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

្របា្រកណា្/ រេសម ស� និងគា នសប៊ូ ឬែផ�្កណរង
្/ រស�គា�នសប៊ូែដលេ្របរួច េដលរសមា�តែរឬេទ?
10

េផ�រអ�កជំងឺពីែ្រគេក�ុររេទះរុញ

កន់បំពង់បូ់បរែទជិតផ�ូវេចញទឹកបជ (កិ�បជ) េដម្ប

អ�កជំងឺេដកេលែ្រគេនេពលចប់េផ់កែថទយស្រមាប់ជំនាញេន

បង�ក្របទេនេពលលសរារ និងជ្រមះបំពង

11

12
13

14

អ�កជំងឺអ្រទទម�ន ែតមិនអចេដរប។ ករេផ�រអ�កជំង្រត�វកែខ្្រ

់បរែទែដកឬេទ? 

វ៉តេផ�រមួយ។ តួ នាទរបស់អ�កជំងឺ្រត�វបសែ់រេដេបក�ជនមា�ក

កក្កែន�ងែស្បកែដលបានេសមអំឡុងេពលែថទំ និងក

េទៀត។

ែ្រគ ឲ្យសតេនេពលប��បទ្រង់កែដកឬបទ?

េតេបក�ជន ៖

សម�ួតកែន�ងែស្បកេដយជូតតិែដកឬេទ?

1

កក្បំពង់់បរែទមិនឲ្យមានរបត់េនេពលប�ទ្រង់ក

ែណនាំខ�ួដលងអ�កជំងឺេនេលចប់េផ� មករែថទំែដរឬ

2

ដក់រេទះរុញែក្បរែ្រគ មុននឹងជួយអ�កជំងឺឲ្យអង�ុយ

ែដរឬេទ? 

3

ជួយអ�កជំងឺកុងករពក់ែស្បកេជងព
�
ិរអិល មុ ននឹងេ្រក

រក្សោថង់បង�ូរទឹកេនាម ឲ្យេនទបជាងេបា�កេនាម

ឈរឬេទ?

េពល និងេពលប��ប់ករែថទែដកឬេទ? 
15

4

កត់បន�យករប៉ះពល់រងកយរកជំងឺកុងេពលែថទ
�


ជួយអ�កជំងឺឲ្េ្រកកអង�ុយេនែគមែ្រគែដរឬ

ែដកឬេទ?
16

5

ដក់អ�កជំងឺក�ុងចមា�យែដលមានសុវត�ិភាពពីែគ ្សពិប�

េ្របែខ្ស្រកវ៉ត់េផ�រមុនឲ្យអ�កជ េដម្បីេផ�េទក�ុររេទះរុញ
ែដរឬេទ?

ែបរេទចំេហៀងក�ុងអំឡងេពលែថទំែដរឬេទ
ុ
17

ផ�ល់ករទប់ពីេ្រកយស ឬខ�ង
�
្រករបស់អ�កជំងឺ េដម្ប

6

ពក់ែខ្ស្រកវ៉ត់េផ�រេលសេម��កបំពកសមរម្យស្រមដក
ែតៃដលតេនចេនា�ះែខ្ស្រ និងដងខ�ួនរបស់អក
� ជំងឺែដរឬ

ពក់េ�សមៃដេពលផ�ល់ករែថទំប់បរែទ ក�ុរេពលល

េទ?

ជ្រមនិងសម�ួតឧកកណ៍ និងកនបេ�ត/កបំ��យ្របឡា

ឬេទ?

7

ដក់រេទះរុញ្រតង់កែនែដលអចរ�ពលវិ បដយកង់មុ ខខ
ក�ុង កសងកបទ�កុំស�ពរេនចំេហៀងែ្រគជួយិ្រេកអី�ស
ឬេឆៀង បន�ិចមុននឹងចបេផ�មេផ�រែដកឬបទ?

9

20130529

ត ា រង ្ រត �ត ពិ និ ត ញ អ� ក ែថ ទាំ ង ម ផ�ះ
េផ�រអ�កជំងឺពីែ្រគេក�ុររេទះរុញ
8

9

បង�ល
ិ និងដក់អ�កជំងែដល្រត�វស�ក់េនេលែ
ឲ្យែបបទចំេហៀង

ដក់េជអ�ក្យរឺ (ែដលមានពក់ែស្បកេជង) ឲ្យរបេល
មុននឹងប្់កឈរែដកឬេទ? 

អ�កជំងឺេដកផា�រេលែ្រគេនេពលចប់េ់កែថទយស្រមាជំនាញេនះ។

ធានាថាទ្រមេជង្រត�វបានេលក ដងកេចញពីផ�ូវ មុន

អ�កជំងឺ្រត�វករជំនួយក�ុងករែ្រប ិពរក�ុរ់កេដកេផ��ង។ តួនាទ

របស់អ�កជំងឺ្រត�វបសែ់រេដយេបក�ជនមា�ក់េទៀត

នឹងេផ�រអ�កជំងឺេទក�ុររេទះរុញែដរឬេទ?
10

ដក់រិខ្�កង់មុនេពលចប់េផ�មេ�ផ ែដកឬបទ?

េតេបក�ជន ៖

11

ទំែម�កខរប្់ទិេជងមួយ ឬទំសរខររបស់អ�កជំងឺ

1

េនេពលជួីតប្់កឈកែដកឬបទ?

2

12

13
14

ឲ្ប្់កឈរ និងក�ុរេពលេផ�រែដកឬបទ?

3

បង�ិលអ�កជំងឺ េពលប្់កឈរ េដម្បីឲ្យខ�ងេជងស�ិតេនចំក

4

17

18

ដក់អ�កជំងឺក�ុងចមា�យែដលមានសុវត�ិភាពពីែគមែ្រគ 
ែបរេទចំេហៀែដកឬេទ?

ម់លងស��ីតអ�កជំងឺេ្រកឈកែដកឬេទ? 

ដកឧកកណ៍ (ឧ. ្រទនាប់ េខ�យ) ទល់នឹងខបដយរុញនិងទប់ 
េដម្បីរក្សោស�នភាពេដកេផ��អ�កជំងឺែដរឬេទ?

5

ផ�ល់ស��ីតអ�កជំងឺទប់ភា�ក់ៃដ មុនេពលអង�ុយក�ុងរេទះរុែដក

ដកង អក
� ជំងឺកុងស�នភាពេដកេផ��ង េដយេជៀសវង
�
ផា�លេទេលឆ�ឹង្រតេកៀកែដរឬេទ

ឬេទ?
16

ទប់កែន�ង្រក និងស អ�ក្យរឺេនេពយែកបទួយចំេហៀង
ែដកឬេទ?

ចប់ែខ្ស្រកវ៉ត់េនចំេហៀង ឬជុំវិញខ�េនេពជួ យអ�កជំងឺ

ទល់នឹងបរអៃនរេទះរុញែដកឬេទ?
15

ែណនាំខ�ួដលងអ�កជំងឺេនេពលចប់េផ�មករែថទំែដរឬ

ផ�ល់ករបនាថសៗចូលក�ុងេកអៃនរេទះរុញែដកឬេទ?

6

រេទះរុញែដកឬេទ?

7

េ្របឧកកណ៍ (ឧ. ្រទនាប់ េខ�យេដម្បី្រទែផខេលៃនេជង
ែដរឬេទ?

ប��ប់ករេផរ េដដកង្រករបស់អ�កជំងឺទប់នឹងខ�ងេកអីៃ

េ្របឧកកណ៍ (ឧ. ្រទនាប់ េខ�យេដម្បីរក្សោករតែផ�កខ
េលៃន្រតេកៀែដរឬេទ?

ដកង អក
� ជំងឺឲ្យអង�ុយក�ុងរេទះរុញ េដយករត្រមង់វិសម
រម្ជួ យិ្ រ់កដក់េជងេនេលទ្រមងែដកឬេទ? 

8

កក្ែផ�កខងេលៃនជង�ងីតបេបត់ែដរឬេទ?

19

េដះែខ្ស្រកវ៉ត់បចំ េ្រកតបលេពង់កេផ�រែដកឬបទ?

9

ដកង កេជង និងជង�ង់ឲ្យេនដច់េដយែឡកពីគា�ែដ

20

ប្� ្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�ជ

10

ដកង អក
� ជំងឺកុងស�នភាពេដកេផ��ង េដយមាន្រទក
�
េខ�យែដរឬេទ?

ុ ិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរទ្រមង់ក

ែដកឬបទ?

11

កក្កំភួនៃដ និងស�អ�កជំងពិីតរបត់ពីេ្រកមខ�ួនែដរឬេ

េលកកម�ស់ត្រម�វករសង និងមនុស្សរបស់អ�កជំងបេក�ុង

12

ទប់េដមៃដេដយេ្រប្របាស់្ ឬេខ�យែដរឬេទ?

ទ្រមង់កឬេទ?

13

ដណ់ងក្រមបល�ឲ្យអ�កជំងឺេនេប��ប់ទ្រង់កែដកឬបទ?

22

េលកកម�ស់សិទិអ
� ក
� ជំងឺបេក�ុងទ្រមង ់កែដរឬេទ?

14

ប្�្វសងក ពធិ់ក្រង្ររ់កចខរបរ ិពរ់ក្�រ្យ័រ�ជ

23

េលកកម�ស់សុវតិភាពអ�
�
ជំងឺបេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?

24

េលកកម�ស់ផាសុកភាពអ�កជំបេក�ុងទ្រមង ់កែដរឬេទ?

25

ទុ កកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយកដលង

21

ុិតទដ�ិបដ�ដទ់កពកអ�ក្យរឺ ិពរ HCA បេក�ុរទ្រមង់ក
ែដកឬបទ?

15

េលកកម�ស់ត្រម�វករសង និងមនុស្សរបស់អ�កជំងបេក�ុង

ទ្រមង់កឬេទ?

បេបតលេពង ់កែថទយ (ឧ. ទ/ កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
� តទ
16

ចរ�យ ្កដស្/ រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?

17
18
19

េលកកម�ស់សិទិអ
� ក
� ជំងឺ បេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?
េលកកម�ស់សុវតិភាពអ�កជំង
�
បេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?
េលកកម�ស់ផាសុកភាពអ�កជំបេក�ុងទ្រមង់កែដរឬេទ?
ទុកកសងកកប្�្វសងទ/បទបេកែិខរែដលអ�ក្យរឺអចយកដលង
បេបតលេពង់កែថទយ (ឧ. ទ/កស័តផ ែក ៉ិត ្ដង�
� តទ
ចរ�យ ្កដស្/រររង ែកកទ្ក) ែដកឬបទ?
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