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អារម្ភ្រថា

ទសែ្សែកន្លងមកគនលះតបជាជនគៅទូទាងំពិេពគលាកបានគធវេើសកលភាែូបនដីយកម្មគធវេើឲ្យរានការរ ដីកចគតមើនណ្្នកខាងគសដឋាកិច្ច

សង្គមែបបែធម៌និងសុខាេបិាលយ៉ងឆាបរ់ហ័ស។ជាមយួនឹងការរ ដីកចគតមើនគនលះតបគទសនានាក្នុងពិេពគលាកបានជួបតបទលះ

នឹងការឆ្លងជំងឺណដលពដីមុនធា្ល ប់ត្រូែបានតគបត់គងបានល្អដូចជាជំងឺរគបងនិងជំងឺឆ្លងែ្មដីៗគទៀ្រមួរានចគង្កា មគោគសញ្ញា រលាក

្្លូែដគងហើមធ្ងនធ់្ងរ(SARS)គមគោគZIKAជំងឺផ្្រ សសាយបកសែដីជាគដើម។រានគមគោគមយួចំនួនណដលបានបងកាជំងឺនិងមនិអាច
ពយាបាលបានដូចជាគមគោគគអដស៍និងគមគោគគែ្លើមតបគេទគប(B)បានបគងកាើនបនទេុកននជំងឺនិងរានអតតាមរណភាពខ្ពស់។គគ

សគងកា្គ�ើញរានេស្រុតាងណដលអាចពន្យល់បានទាកទ់ងនឹងការត្រួ្ពិនិ្្យនិងការបង្កា រជំងឺឆ្លងមនិបានល្អជាពិគសសការបង្កា រ

ការរ ដីកោលដ្លការចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា នណែទាំនិងពយាលសុខភាព។ការបគងកាើនចំគណលះដឹងនិងការអនុែ្្រការបង្កា រត្រួ្ពិនិ្្យ

ការចម្លងគោគឲ្យបានសមតសបក្នុងចំគណ្មបុគ្គលិកសុខាេបិាលនឹងធានាបានការ្្រល់គសវាសុខភាពរានគុណភាពខ្ពស់និង
តបកបគដ្យសុែ្្ិភាពតពមទាងំទបស់ាកា ្់ការចម្លងគោគគៅបុគ្គលិក្្រល់គសវាគ្សែងគទៀ្អ្នកជំងឺនិងតករុមតគរួសារអ្នកជំងឺនិសសែិ្ 

គធវេើកម្មសិកសានិងកា្ប់ន្យការចម្លងគោគពដីមូលដ្ឋា នណែទាំពយាបាលសុខភាពគៅសហគមន។៍ជាមយួោ្ន គនលះណដរភាពសំុានន

ឱសែអង់ទដីបដីយ៉ូទិកគដ្យអ្ិសុខុមតបាណតពមទាងំការចំណ្យនែ្លគសវាពយាបាលជំងឺណដលមនិោបំាច់នានានឹងត្រូែបាន

កា្ប់ន្យ។

គដ្យណ្្អកគលើសារ:សំខាន់និង្ តមរូែការែែិ្្រននបគច្ចកែទិយាគែជជាសាសស្រនិងគដ្យរានការោតំទណ្្នកបគច្ចកគទសពដី

អង្គការសុខភាពពិេពគលាកនិងមូលនិធិសកលគោលការណ៍ណណនាំស្រដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា ន

សុខាេបិាលត្រូែបានគធវេើបច្ចុបបែន្នភាពណដលរានគោលបំណង្ ្រល់ជូនអ្នកតគបត់គងបុគ្គលិកសុខាេបិាលក្នុងតពលះោជាណ្ចតក

កម្ពុជានូែចំគណលះដឹងនិងការអនុែ្្រការបង្កា រត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពរាន្ រា្ល ភាពនិង

តបសិទឋាភាព។

គោលការណ៍ណណនាំណដលរានភាជា ប់ឧបករណ៍វាយ្នម្លស្រដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគនឹងត្រូែដ្ក់ឲ្យ

អនុែ្្រក្នុងតគប់មូលដ្ឋា នសុខាេបិាលទាងំអស់ទាងំថ្្ន កជ់ា្ិនិងថ្្ន កគ់តកាមជា្ិគហើយអាចគតបើតបាស់គលើតគប់ទិដឋាភាពននកម្មែធិដី

បង្កា រត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគរមួទាងំការតគបត់គងសំណល់ពដីគសវាពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពទាងំសាធារណ:និងឯកជនគៅក្នុង

បរបិទននតពលះោជាណ្ចតកកម្ពុជា។តកសួងសុខាេបិាលសូមណណនាំដល់មសន្រដីសុខាេបិាលទាងំអស់ត្រូែអនុែ្្រគោលការណ៍

ណណនាំគនលះឲ្យបានតគប់តជរុងគតជាយនិងគធវេើជាមូលដ្ឋា នក្នុងការបគងកាើ្គោលការណ៍អបរ់ំអនុែ្្រគ្សែងៗគទៀ្គៅក្នុងមូលដ្ឋា ន

ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគរៀងៗខ្លួន។តកសួងសុខាេបិាលសូមគលើកទឹកចិ្្រដល់នដគូអេែិឌ្ឍែស័ិយសុខាេិបាលចូលរមួោតំទ

ការអនុែ្្រគោលការណ៍ណណនាំគនលះឲ្យទទួលបានគជាគជយ័។



       គធវេើគៅោជធានដីេ្នគំពញនែ្ងទដីណខឆា្ន ២ំ០១៧



X គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព



XIគោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

គសច្រ្ដី ណែ្លងអំណរគពុណ

តកសួងសុខាេបិាលសូមណែ្លងអំណរគុណយ៉ងតជាលគតរៅចំគពាលះឯកឧ្្រមគលាកជំទាែគលាកគលាកតសដីនិងអង្គការនដគូអេែិឌ្ឍណដល

បានជួយ��ោតំទទាងំណ្្នកបគច្ចកគទសនិងសរាភា រៈនិងការចូលរមួបគងកាើ្និងបញ្ចបគ់សចក្រដីណណនាំជា្ិស្រដីពដីការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យ

ការចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគនលះ។

តករុមតបឹកសារបគច្ចកគទសននតកសួងសុខាេបិាល
ឯ.ឧ.សាសស្ាោរ្យ  គអង ហួត  រដឋាគលខាធិការននតកសួងសុខាេបិាល

ឯ.ឧ.សាសស្ាោរ្យ  សា៊ា  ហួង  អនុរដឋាគលខាធិការននតកសួងសុខាេបិាល

គលាកជំទាែ  ឱ វណ្ណ ឌដី ន  អគ្គនាយកបគច្ចកគទសសុខាេបិាល

គលាកបណិ្្  លន់ ច័ន្ទ រស្មដី  អគ្គនាយករងបគច្ចកគទសសុខាេបិាល

គលាកគែជជាបណិ្្  ឡ ូវាសនា គិរ ដី  តបធាននាយកដ្ឋា នណ្នការនិងព័្ រ៌ានសុខាេបិាល

គលាកគែជជាបណិ្្  លដី ស ូវា៉ា ន់  តបធាននាយកដ្្ន នតបយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ ទូច សពុខ នាង  តបធាននាយកដ្ឋា នអេែិឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសែ

តករុមការង្របគច្ចកគទសនិងតករុមជំនាញការននអង្គការនដគូរអេិែឌ្ឃនានាជួយ��្្ល់តបឹកសា
គលាកគែជជាបណិ្្  សពុខ ពស៊ាពុន  តបធាននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកសា.ោរ្យជំនួយ ្ររម សា វួ ន  អនុតបធាននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ ជន សពុដីនួន  អនុតបធាននាយកដ្ឋា នមនទេដីគពទ្យ

គលាកគែជជាបណិ្្  ជឺ សពុដី វពុទ្ធដី  តបធានការយិល័យគសវាមនទេដីរគពទ្យនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

សាសសា្រ ោរ្យ  គវឿ ង វដីរ:  តបធានការយិល័យធានាគុណភាពនននាយកដ្ឋា នមនទេដីគពទ្យ

គលាកតសដីឱសែការ ដី ស ំសពុភា្  តបធានការយិល័យមនទេដីរពិគសាធន៍នននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីឆ្មប  ណហម ណាវដី  អនុតបធានការយិល័យគិលានុបដ្ឋា ក-ឆ្មបនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីឱសែការ ដី សពុខ ឃដីម  អនុតបធានការយិល័យគសវាមនទេដីរគពទ្យនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកគែជជាបណិ្្  គសាម សដីហា រ ័តឋា អនុតបធានការយិល័យនិយ័្ កម្មនិងតកមសដីលធម៌

គលាកគែជជាបណិ្្  សពុនិ ទូច  អនុតបធានការយិល័យគសវាមនទេដីរគពទ្យនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ សពុរម សន្សំ  អនុតបធានការយិល័យធានាគុណភាពនននាយកដ្ឋា នមនទេដីគពទ្យ

គលាកគែជជាបណិ្្  ហូ យ វណា្ណ  រា៉ា    អនុតបធានការយិល័យធានាគុណភាពនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ ស ូណាពគដី  អនុតបធានតករុមត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីឱសែការ ដីមធ្យម អ៊ាពុ្រ រម នា  តបធានតករុមការង្រតគបត់គងសំណល់នននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ អ៊ាូច សរិ ដី   អនុតបធានតករុមការង្រគតបើតបាស់ឱសែសមតសបនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ គទ្ ចិន្ា  តករុមការង្រតគបត់គងសំណល់នននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកឱសែការ ដី  ជា ថាវ ណ្ណ   ការយិល័យគសវាមនទេដីរគពទ្យនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ ឆាយ ល្រ្ិណា  ការយិល័យគសវាមនទេដីរគពទ្យនននាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ ជពុំ ចាន់ណា រ ដី  បុគ្គលិកនាយកដ្ឋា នមនទេដីរគពទ្យ

គលាកសាសសា្រ ោរ្យ  សាងំ សាលដី  អនុតបធានមជ្ឈមណ្លជា្ិកំោ្់ជំងឺរគបងនិងហង់សិន

គលាកសាសសា្រ ោរ្យ  ណ្រវ មួយ ពស៊ា ូយ អនុតបធានអនុមជ្ឈមណ្លជា្ិោពំាររាតានិងទារក
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គលាកគែជជាបណិ្្  រាស ថា  អនុតបធានមជ្ឈមណ្លជា្ិតបយុទ្ធនឹងជំងឺតគរុនោញ់

គែជជាបណិ្្  សពុរម ស ូន្  អនុតបធានណ្្នកណែទាំមជ្ឈមណ្លជា្ិតបយុទ្ធនឹងជំងឺគអដស៍គសើរណសបែក

គលាកសាសសា្រ ោរ្យ  យនិ សពុដី ណាត  តបធានមនទេដីរគពទ្យគខ្្រកំពងោ់ម

គលាកគែជជាបណិ្្  កា្រ់ សដីលា  តបធានមនទេដីរគពទ្យគខ្្របា្ដំ់បង

គលាកគែជជាបណិ្្  ណប៉ាន ្លគពុណ  តបធានមនទេដីរគពទ្យគខ្្រគសៀមោប

គលាកគែជជាបណិ្្  ឈ ូវ ឈនួ  តបធានមនទេដីរគពទ្យគខ្្រតាណកែ

គែជជាបណិ្្  គថាង អ៊ាពុំ សពុធា  អនុតបធានមនទេដីរគពទ្យគខ្្រសាវេ យគរៀង

គលាកគែជជាបណិ្្  ្រប វណ្ណ ដ្  មសន្ដីបគច្ចកគទសអង្គការសុខភាពពិេពគលាក

គលាកតសដីគែជជាបណិ្្ Reiko TSUYUOKA មសន្ដីបគច្ចកគទសអង្គការសុខភាពពិេពគលាក

គលាកតសដី   Astrid CHOJNACKI មសន្ដីបគច្ចកគទសអង្គការសុខភាពពិេពគលាក

គលាក   ឃពុន ប៊ាពុណា្ណ   មសន្ដីបគច្ចកគទសអង្គការសុខភាពពិេពគលាក

គលាក   ហពុ ដី ឆាយ លដី  មសន្រដីបគច្ចកគទសណ្្នកបង្កា រចម្លងគោគរគបងននអង្គការUS-CDC

គលាកគែជជាបណិ្្  បា៉ា វ គចតនា  មសន្រដីបគច្ចកគទសណ្្នកបង្កា រចម្លងគោគរគបងននអង្គការFHI-360
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ពា្រ្យកាត់ 

ពាក្យកាត់ ពាក្យពេញ

 ACH  Air Changes per Hour បំលាស់ប្រូរខ្យល់ក្នុងមយួគរ៉ាង

AI Avian Influenza ែ ដីរុសផ្្រ សាយបកសែដី
AIDS Acquired Immuno-Deficiency  

Syndrome
ជំងឺគអដស៏

AHR Alcohol-based Hand Rub  សូលុយស្ុយងអាល់កុលសតរាប់លាងនដ

AMR Anti-Microbial Resistance ភាពសំុានឹងអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីក

APSED III Asia Pacific Strategy for Emerging 

Diseases and Public Health  

Emergencies

ណ្នការយុទ្ធសាសស្អាសុដីប៉ាសុដីហវេិកសតរាប់ជម្ងឆឺ្លងគកើ្គ�ើងែ្មដីៗ

និងគតោលះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈ

ARI Acute Respiratory Infection ជំងឺ្ ្លូែដគងហើមតសរួចតសាល់

BCG Bacillus Calmette-Guérin Bacillus Calmette-Guérin 
BI Biological Indicator គ្ស្រណបបជដីែសាសស្រ

BSI Blood Stream Infection ការឆ្លងគោគតាមឈាម
BSL Bio-Safety Level កតមិ្ ជដីែសុែ្្ិភាព
CABSI Catheter Associated Blood Stream 

Infection 
ការចម្លងគោគទាកទ់ងនឹងការបញ្ចូ លទុគយតាមសរនសឈាម

CDC Centers for Disease Control and 

Prevention
មជ្ឈមណ្លតគបត់គងនិងបង្កា រជំងឺរបស់សហរដឋាអាគមរកិ

CI Chemical Indicator គ្ស្រណបបគដីមដីសាសស្រ

CSSD Central Sterilization and Supply  

Department
អង្គភាពគសទេរ ដីលនិង្ ្គ្់្ ្គង់កណ្្រ ល 

ECG Electrocardiogram គអ�ិចត្រូកាដ្ូយតកាម

E.Coli Escherichia Coli អឺកូលដី
EID Emerging Infectious Diseases ជម្ងឆឺ្លងគកើ្គ�ើងែ្មដីៗ

ER Emergency Room បនទេប់សគសង្្គ លះបនទេន់

EVD Ebola Virus Disease ជំងឺគអបូឡា
HAI Hospital Acquired Infection ការចម្លងគោគតាមរយៈការណែទាំសុខភាព
HCAI Health Care Associated Infection ការចម្លងគោគតាមរយៈការណែទាំសុខភាព
HBV Hepatitis B Virus ែ ដីរុសគែ្លើមគប
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HCF Health Care Facility មូលដ្ឋា នសុខាេបិាល

HCV Hepatitis C Virus ែ ដីរុសគែ្លើមគស

HCW Health Care Worker បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នសុខាេបិាល
HEPA High Efficiency Particulate Air 

(filters)
ចគតរាលះខ្យល់សតរាប់

HH Hand Hygiene អានាម័យនដ
HIV Human Immunodeficiency Virus ែ ដីរុស  HIV
HCWM Health Care Waste Management ការតគបត់គងសំណល់គែជជាសាសស្រ

HLD High-Level Disinfection ការសំលាប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់
ICU Intensive Care Unit ណ្្នកណែទាំជំងឺធ្ងន់
ID Infectious Disease ជំងឺឆ្លង

IFIC International Federation of Infection 

Control
សហពន័្ធអន្ររជា្ិសតរាប់ការបង្កា រការចំលងគោគ

IHR International Health Regulation និយ័្ កម្មសុខភាពអន្រជា្ិ

IPC Infection Prevention and Control ការត្រួ្ពិនិ្្យនិងបង្កា រការចំលងគោគ

IU Isolation unit បនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ក

IV Intravenous តាមសរនសគែ៉ន
LAI Laboratory-Acquired Infectious ការចំលងគោគគៅក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍

MCH Maternal and Child Health សុខភាពរាតានិងទារក
MD Medical Doctor គែជជាបណិ្្
MDR-TB Multi-Drug Resistant Tuberculosis គមគោគរគបងណដលសំុានឹងឱសែគតចើនមុខ
MERS Middle East Respiratory Syndrome ជម្ងឺរលាក្ ្លូែដគងហើមមជ្ឈមិបូព៌ា

M&E Monitoring and Evaluation ការតាមដ្ននិងវាយ្ ំនល
MoH Ministry of Health តកសួងសុខាេបិាល

MRSA Methicillin Resistant Staphylococ-

cus Aureus

Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus

NI Nosocomial Infection ការចម្លងគោគតាមរយៈការណែទាំសុខភាព

NICU Neonatal Intensive Care Unit ណ្្នកណែទាំទារកណដលរានជំងឺធ្ងនធ់្ងរ

NIOSH The National Institute for  

Occupational Safety and Health
ែទិយាស្ានជា្ិណ្្នកសុែ្្ិភាពនិងសុខភាពការង្រ

OHS Occupational Health and Safety សុែ្្ិភាពនិងសុខភាពការង្រ

OPD Out-Patient Department ណ្្នកពិគតោលះជំងឺគតៅ



XVគោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

OR Operating Room បនទេបែ់លះកា្់

PNEU Pneumonia ជំងឺរលាកសួ្

PPE Personal Protective Equipment ឧបករណ៍ការពារខ្លួន

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome ជំងឺរលាក្ ្លូែដគងហើមតសរួចតសាែធ្ងនធ់្ងរ

SSI Surgical Site Infection មុខរបសួែលះកា្់

TB Tuberculosis ជំងឺរគបង
UP Universal Precautions ការបង្កា រជាសកល

USA United States of America សហរដឋាអាគមរកិ

UTI Urinary Tract Infection ការចម្លងគោគគៅ្ ្លូែគនាម

VRE Vancomycin Resistant  

Enterococcus
គមគោគ Enterococcusណដលសំុានឹង Vancomycin

WHO World Health Organization អង្គការសុខភាពពិេពគលាក
WPRO Western Pacific Regional Office ការយិល័យ្ ំបន់អាសុដីប៉ាសុដីហវេិករបស់អង្គការសុខភាព

ពិេពគលាក
XDR-TB Extensively Drug-Resistant TB គមគោគរគបងណដលសំុានឹងឱសែគតចើនមុខណដលខា្ល ងំកា្ល
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គសច្រ្ដី គ្្ើម

១.១.			សាវតា	
ការបង្កា រនិងត្រ្ួ ពិនិ្្យការចម្លងគោគរានមុខង្រសំខាន់ក្នុងការ្្រល់បរស្ិានណដលរានសុែ្ិ្ភាព

សតរាប់ការណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺតគរួសារនិងគេញៀែសួរសុខទុកខានិងបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិង

ណែទាំសុខភាព១ក្នុងកំ�ុងគពលននការណែទាំពយាបាល។កងវេលះខា្ការតបកាន់ខាជា ប់នូែការអនុែ្្រណដលរាន

សុែ្្ិភាពឬការបល៉ះពាល់ភា្ន កង់្រចម្លងគោគគដ្យការគធវេសតបណហសគៅក្នុងបរស្ិានននការណែទាំសុខភាព

អាចបណ្្រ លឱ្យរានការឈឺ(រមួទាងំពិការភាព)និងសា្ល ប់ចំគពាលះអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកណែទាំសុខភាព។

គៅពាកក់ណ្្រ លស្ែ្សែទដី១៩គែជជាបណិ្្ឯកគទសណ្្នកសមភាពIgnaz Semmelweisមកពដីមនទេដីរគពទ្យ

ទដីតករុងViennaបានបង្ហ ញថ្ការលាងនដជាតបោំអាចបង្កា រនូែការឆ្លងជំងឺតគរុនគៅ្រ គតកាយពដីការសតរាល

កូន(puerperal fever)។គតកាយមកគទៀ្គទើបFlorence Nightingaleគិលានុបដ្ឋា កយិកាជនជា្ិ

អងគ់គ្លសគឺជាអ្នកត្រួសតតាយ្ ្លូែដំបូងគគក្នុងការបង្កា រអ្នកជំងឺពដីការចម្លងគោគតាមរយៈការណែទាំសុខភាព

និងជាស្ាបនិកននការណែទាំអ្នកជំងឺណបបសមយ័ទំគនើប។

ែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគត្រូែបានគគសា្គ ល់ថ្ជាអនាមយ័មនទេដីរគពទ្យបនាទេ បម់កគឺការ

តបរុងតបយ័្ ្នជាសាកលជារបាងំការពារការចម្លងគោគក្នុងការង្រណែទាំសុខភាពនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លង

គោគ។ណ្្អកតាមការអនុែ្្រក្នុងគពលបច្ចុបបែន្នគនលះវាក្យស័ពទេណដលគតបើគដ្យអង្គការសុខភាពពិេពគលាក

និងមជ្ឍមណ្ល(តគបត់គង)ជំងឺឆ្លង-សហរដឋាអាគមរកិ(US-CDC)គឺពាក្យ“ែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យ

ការចម្លងគោគ”គដ្យសារែធិានការគនលះមនិត្ឹមណ្គដើមបែដីត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគគទណ្ក៏គដើមបែដីបង្កា រអ្នក

ជំងឺនិងបុគ្គលិកពដីការឆ្លងគោគណដរ។

អ្នកជំងឺឬបុគ្គលិកបគតមើការង្រគៅតាមមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពរានហានិេយ័ខ្ពស់ក្នុងការ

ឆ្លងគោគតបសិនគបើមនិរានការតបរុងតបយ័្ ្នជាមុនក្នុងការបង្កា រការចម្លងគោគ។ការឆ្លងគោគមកអ្នកជំងឺឬ

មកបគុ្គលិកមលូដ្ឋា នពយាបាលនងិណែទាំសុខភាពត្រូែបានគគឱ្យគឈា្ម លះថ្“ការចម្លងគោគតាមរយៈការណែទាំ
សុខភាព២”ណដលគគសា្គ ល់ជាទូគៅថ្  Nosocomial Infectionគឺជាពាក្យណដលគគត្រូែគតបើគៅគតចើនបំ្ុ្

តាមមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

ក្នុងឆា្ន ២ំ០០២ទូទាងំពិេពគលាករានតបជាពលរដឋាតបរាណ១,៤លាននាក់បានឆ្លងគោគតាមរយៈការណែទាំ
សុខភាព។គទាលះជាយ៉ងណ្កគ៏ដ្យតបគទសខ្លលះជាពិគសសតបគទសកំពុងអេែិឌ្ឍន៍មនិបានោយការណ៍

តគប់់ចំនួនឬមនិបានោយការណ៍អំពដីទិន្ននយ័គនលះគទ។្ំបន់គមឌដីណទោ៉គណនិងអាសុដីអាគគ្នយ៍ត្រូែបាន

ោយការណ៍ថ្រានអតតាខ្ពស់ណដលរានកតមិ្ ខ្ពស់ជាង១០%៣។

ការតបកាន់ខាជា ប់នូែែធិានការអនុែ្្រការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគរមួចំណណកក្នុងការកា្ប់ន្យ

ការចម្លងគោគតាមរយៈការពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពដូចជាMethicillin Resistant Staphylococcus 

Aureus (MRSA)និងកា្ប់ន្យនូែហានិេយ័បណ្្រ លមកពដីភាពសំ៊ាគៅនឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទិកតពមទាងំ

ជំ្ូ្រ ១

១ បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាសុំខភាពរមួរានគែជជាបណិ្្រមួទាងំណ្្នកែលះកា្់ទន្របណិ្្គិលានុបបែដ្ឋា ក(យិកា)

ឆ្មបបុគ្គលិកសរា្អ ្និងណែទាអំោរតពមទាងំបុគ្គលិកណ្្នកបគច្ចកគទសគ្សែងគទៀ្ដូចជាមនទេដីរពិគសាធន៍ែទិ្ុយសាសស្រនិងឱសែការ ដី។
២  http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf
៣ បកណតបពដី“Prevention des infections nosocomiales”គបាលះពុម្ពគលើកទដី2អង្គការសុខភាពពិេពគលាក-ឆា្ន ២ំ០០៨



2 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ការចម្លងគមគោគដល់អ្នកជំងឺតគរួសារគេញៀែសួរសុខទុកខានិងបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

ែធិានការននការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគគឺជាយុទ្ធសាសស្រដ៏សំខាន់មយួគដើមបែដីតបយុទ្ធតបឆាងំនឹង

ការ្ទេុលះោ្្បា្ជំងឺឆ្លងែ្មដីៗដូចជាការ្ទេុលះជំងឹEbola Virus Disease (EVD)គៅតបគទសអាតហិវេក

ខាងលិចជំងឺរលាក្ ្លូែដគងហើមតសរួចតសាល់ធ្ងនធ់្ងរ(SARS)ជំងឺរលាក្ ្លូែដគងហើមមជ្ឈឹមបូព៌ា(MERS)គៅ

ក្នុង្ ំបន់និងជំងឺផ្្រ សាយបកសែដី(AI)ផ្្រ សាយរដូែH1N1គៅតបគទសកម្ពុជា។

បណន្មពដីគលើគនលះគទៀ្ការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគគឺជាណ្្នកមយួននណ្នការយុទ្ធសាសស្អាសុដី
ប៉ាសុដីហវេិកសតរាប់ជំងឺឆ្លងគកើ្គ�ើងែ្មដីៗនិងគតោលះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈ(APSED-III)និងនិយ័្ 

កម្មសុខភាពអន្ររជា្ិ(IHR)។

គដើមបែដីគឆ្លើយ្បគៅនងឹបរបិទសកល្បំន់នងិក្នុងតបគទសនងិគយងគៅតាមគោលនគយបាយនងិណ្នការ

យុទ្ធសាសស្រជា្ិសតរាប់ការបង្កា រនិងត្រ្ូ ពិនិ្្យការចម្លងគោគតកសួងសុខាេបិាលបានបគងកាើ្ គោលការណ៍


ណណនាំស្រដីពដីការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពសតរាប់ជា

គោលការណ៍ណណនាំដល់បុគ្គលិកបគតមើការង្រគៅតាមមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពឱ្យយល់

អំពដីគោលការណ៍ទតមងក់ារនិងការអនុែ្្រណដលត្ឹមត្រូែសតរាប់ការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។

តកសួងសុខាេបិាលរានគោលបំណងក្នុងការពតងឹងែធិានការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគគៅតគប់

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគដ្យអនុែ្្រកម្មែធិដីការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគគដើមបែដីបង្កា រ

និងទបស់ាកា ្់ជំងឺឆ្លងគ្សែងៗសតរាប់សុែ្្ិភាពអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាេបិាល។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 3

្រម្មវិធដី បង្កា រ និង ការពតរួត្ិនិត្យ ការចម្លង គរាគ

កម្មែធិដីការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគរមួបញ្ចូ លោល់ទិដឋាភាពននការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លង

គោគគៅតគប់កតមិ្ ននតបពន័្ធណែទាំសុខភាពគដ្យរមួទាងំការអនុែ្្រណដលត្ឹមត្រូែក្នុងការទបស់ាកា ្់ការ

ោលដ្លននការចម្លងគោគ។

២.១.			រោលបណំង	នន	កម្មវធិ	ីបង្កា រ	និង	ការត្រ្ួ ពិនិ្្យ	ការចម្លង	រោគ
•គដើមបែដីកា្ប់ន្យឧបទទេែគហ្ុនិងហានិេយ័ននការចម្លងគោគណដលពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំសុខភាព

•គដើមបែដីបគងកាើ្តកបខណ្័ស្ាបន័មយួណដលជួយ��ដល់ការគតបើតបាស់ធនធានឱ្យរានតបសិទ្ធភាពគដើមបែដី្ ្រល់

ការណែទាំសុខភាពគដ្យសុែ្្ិភាពរានតបសិទ្ធភាពនិងចំណ្យ្ ិចនិងណ្្អកតាមណបបែទិយាសាសស្រ។

២.២.			សមាសភាគ	នន	កម្មវធិី	បង្កា រ	និង	ត្រួ្ពិនិ្្យ	ការចម្លង	រោគ	
សរាសភាគសំខាន់ៗ ននកម្មែធិដីបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគរមួរាន៖

 ១.រចនាសម្ពន័្ធននកម្មែធិដីបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ

 ២.គោលការណ៍ណណនាំ

 ៣.ធនធានមនុសសែ

 ៤.តបពន័្ធតាមដ្នការឆ្លងគោគនិងការវាយ្នម្លគលើការអនុែ្្រែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យ


 ការចម្លងគោគ

 ៥.មនទេដីរពិគសាធន៍សតរាប់គធវេើគ្ស្រគលើអ្ិសុខុមតបាណ

 ៦.បរយិកាសសតមបសតមរួល(ឧបករណ៍និងគហដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ)

 ៧.កម្មែធិដីតាមដ្ននិងវាយ្នម្ល

 ៨.្សារភាជា ប់ទំនាកទ់ំនងជាមយួគសវាសុខភាពសាធារណៈឬគសវាគ្សែងគទៀ្

តាោង	ទី	១	រសចក្តី	សរងខាប	នន	សមាសភាគ	សខំាន់	របស់	កម្មវធិី	IPC៤

 បរិយាយ

១.រចនាសម្ពន័្ធននកម្មែធិដីបង្កា រ

និងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ

រចនាសម្ពន័្ធរមួបញ្ចូ លនូែគោលនគយបាយគោលគៅ

យុទ្ធសាសស្រតកបខណ្ចបាប់និងបគច្ចកគទសនិងការតាមដ្ន។

ត្រូែរានបុគ្គលិកបគច្ចកគទសណដលរានសម្្ភាពរមួជាមយួ

ការទទួលខុសត្រូែែសិាលភាពនិងមុខង្រណដលបានកំណ្់

ជាកល់ាក។់

ត្រូែរានែែកិាតគបត់ោន់គដើមបែដីបំគពញសកម្មភាពរបស់កម្មែធិដី។

៤ Infection Prevention and Control in Health Care Informal Network Report of the Second Meeting, 26-27  
 June 2008, Geneva, Switzerland.

ជំ្ូ្រ ២



4 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

២.គសចក្ដីណណនាំបគច្ចកគទស ការបគងកាើ្្សែពវេ្សាយនិងការអនុែ្្រគសចក្ដីណណនាំណ្្អកគលើ

េស័្រុតាងសតរាប់ការពារហានិេយ័ពាកព់ន័្ធនឹងការឆ្លងគោគ

គដ្យសតមបគៅតាមបរបិទក្នុងតបគទស។

៣.ធនធានមនុសសែ បណ្រុ លះបណ្្រ លណ្្នកបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគដល់

បុគ្គលិកបគតមើការង្រគៅតាមមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំ

សុខភាពទាងំអស់រមួទាងំនិសសែិ្ ននតគឹលះស្ានបណុ្លះបណ្្ល

ក្នុងែស័ិយសុខាេបិាល។អ្នកណែទាំអ្នកជំងឺដូចជាសរាជិកតគរួសារ

គួរត្រូែបានបណ្រុ លះបណ្្រ លមូលដ្ឋា នតគឹលះននការបង្កា រនិង

ត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ្ ងណដរ។

បណ្រុ លះបណ្្រ លកតមិ្ ខ្ពស់ដល់អ្នកជំនាញណ្្នកបង្កា រនិង

ត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។

រានបុគ្គលិកតគបត់ោន់សតរាប់ទទួលខុសត្រូែណ្្នកបង្កា រនិង

ត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។

អនុែ្្រែធិានការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគគដ្យសតមប

គៅតាមគោលការណ៍សុខភាពនិងសុែ្្ិភាពការង្រ(ឧ.

ការបង្កា រហានិេយ័ជដីែសាសស្រគដីមដីសាសស្រ។ល)

៤.តបពន័្ធតាមដ្នការឆ្លងគោគ

និងការវាយ្នម្លគលើការអនុែ្្រ

ែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យ

ការចម្លងគោគ

គផ្្រ ្ជាអាទិភាពគលើតបពន័្ធតាមដ្នការឆ្លងគោគនិងគមគោគរាន

និយមនយ័ជាស្ងដ់្រនិងគតបើែធិដីសាសស្រណដលសកម្មសតរាប់

ការតាមដ្ន។

ការវាយ្នម្លលកខាណៈជាតបពន័្ធគលើការអនុែ្្រែធិានការបង្កា រនិង

ត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។ការរកគ�ើញការ្ទេុលះោ្្បា្ជំងឺនិង

ការគឆ្លើយ្បទានគ់ពលគែលា។

ការរកសាទុកជាឯកសារនូែោល់របាយការណ៍ណដលទាកទ់ងនឹង

ការចម្លងគោគក្នុងមនទេដីរគពទ្យនិងការអនុែ្្រែធិានការបង្កា រនិង

ត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។

៥.មនទេដីរពិគសាធន៍អ្ិសុខុម

ជដីែសាសស្រ

បគងកាើ្ស្រងដ់្របគច្ចកគទសសតរាប់មនទេដីរពិគសាធន៍អ្ិសុខុម

ជដីែសាសស្រ។គលើកកម្ពស់ទំនាកទ់ំនងរវាងសកម្មភាពបង្កា រ

និងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគជាមយួណ្្នកមនទេដីរពិគសាធន៍គលើ

អ្ិសុខុមតបាណ។គតបើតបាស់ទិន្ននយ័ណ្្នកអ្ិសុខុមជដីែសាសស្រ

មកក្នុងតបពន័្ធតាមដ្នការឆ្លងគោគនិងសកម្មភាពអនុែ្្រ

ែធិានការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។

បគងកាើ្ស្រងដ់្រសតរាប់ជដីែសុែ្្ិភាពគៅក្នុងមនទេដីរពិគសាធន។៍



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 5

៦.បរយិកាសសតមបសតមរួល

(ឧបករណ៍និង

គហដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ)

្តមរូែការអបបែបររាសតរាប់ការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លង

គោគរានដូចជា៖ទឹកសា្អ ្លំហូរខ្យល់គចញចូលកណន្លងលាងនដ

កណន្លងដ្ក់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កកណន្លងទុកដ្ក់ឧបករណ៍

ណដលគសទេរ ដីលគហើយលកខាខណ្សតរាប់ការកសាងឬការជួសជុល

សរាភា រៈបរកិាខា រតគបត់ោន។់

៧.ការតាមដ្ននិងវាយ្នម្ល

កម្មែធិដី

ការត្រួ្ពិនិ្្យវាយ្នម្លនិងោយការណ៍ជាគទៀងទា្់អំពដី

លទ្ធ្លគលើសកម្មភាពណ្្នកបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។

៨.្សារភាជា ប់ទំនាកទ់ំនងជាមយួ

គសវាសុខភាពសាធារណៈឬ

គសវាគ្សែងគទៀ្

្សារភាជា ប់ទំនាកទ់ំនងរវាងគសវាសុខភាពសាធារណៈនិង

មូលដ្ឋា នពយាបាលណែទាំសុខភាពអំពដីតពឹ្្រិការណ៍ណដល

្តមរូែឱ្យរានការោយការណ៍ជាោបំាច។់ការសតមបសតមរួល

ជាអចិនសន្រយ៍ជាមយួនឹងសកម្មភាពណដលទាកទ់ងគៅនឹង

ការតគបត់គងសំណល់គែជជាសាសស្រនិងអនាមយ័ជដីែសុែ្្ិភាព

ឱសែស្ានសតរាប់ឱសែតបឆាងំនឹងគមគោគសុខភាពការង្រ

អ្នកជំងឺអ្នកទទួលគសវាសុខភាពនិងគុណភាពគសវាណែទាំ

សុខភាព។

២.៣.	វគ្គ	បណ្តដ ុះបណ្្ត ល	ស្តីពី	ការបង្កា រ	និង	ត រ្ួ្ពិនិ្្យ	ការចម្លង	រោគ	
កម្មែធិដីការបង្កា រនិងត្រូ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគអាចទទួលគជាគជយ័បានលុលះតតារានការចូលរមួពដីបុគ្គល

តគបរ់បូ។ជាទូគៅមនុសសែរានឆនទេៈផ្្ល ស់ប្រូរទរា្ល ប់អាតកក់គៅទរា្ល ប់ល្អគៅគពលណដលពកួគគយល់ពដីគហ្ុ្ល

និងសារសំខាន់ននទតមងក់ារនដីមយួ។ដូគច្នលះមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនដីមយួៗគួរគធវេើណ្នការ

បណ្រុ លះបណ្្រ លក្នុងគពល្ ្ល់គសវាឱ្យបានញឹកញាប់សតរាប់បុគ្គលិកអ្នកជំងឺនិងគេញៀែសួរសុខទុកខា។

ការបណ្រុ លះបណ្្រ លក្នុងគពល្ ្ល់គសវាគឺជាសកម្មភាពណដលត រ្ូែគធវេើបន្រ។ការបណ្រុ លះបណ្្រ លគនលះគួរ

ត្រូែបានគតបើតបាស់គដើមបែដីបគតងៀនអំពដីការអនុែ្្រល្អផ្្ល ស់ប្រូរទរា្ល ប់អាតកក់និងបង្ហ ញឧបករណ៍ឬទតមងក់ារ

ែ្មដី។

បុគ្គលិកតគប់កតមិ្  (ឧ.គិលានុបដ្ឋា ក គែជជាបណិ្្ទន្របណិ្្បុគ្គលិកមនទេដីរពិគសាធន៍ ែទិ្ុយសាសស្រ

ឱសែការ ដីបុគ្គលិកគគហកិច្ចអ្នកសរា្អ ្សិសសែ/និសសែិ្ )ត រ្ូែណសវេងយល់អំពដីសារសំខាន់ននការបង្កា រ

ការចម្លងគោគ។គួររមួបញ្ចូ លបុគ្គលិកដូចជាឱសែការ ដីអ្នកគគហកិច្ចគទាលះបដីជាពួកគគរានការបល៉ះពាល់

្ិច្ួចជាមយួអ្នកជំងឺកគ៏ដ្យ។បុគ្គលិកទាងំអស់ក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពរាន្ ួនាទដី

សំខាន់ក្នុងការបង្កា រការចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

បុគ្គលិកក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែ៖

	 •	យល់អំពដីរគបៀបចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

	 •	យល់អំពដីមុខង្រសំខាន់របស់បុគកាលិកក្នុងការបង្កា រការចម្លងគោគ។

	 •	យល់ដឹងអំពដីគោគសញ្ញា ដំបូងននជំងឺបណ្្រ លមកពដីគមគោគឆ្លងណដលពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំ
 សុខភាព

	 •	រានសម្្ភាពក្នុងការពិពណ៌នាឬបង្ហ ញែធិដីសាសស្រគ្សែងៗក្នុងការការពារការសាយភាយ


 គមគោគដូចជាតាមរយៈការលាងនដ។ល។
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បណន្មពដីគនលះនិសសែិ្ ននតគឹលះស្ានបណុ្លះបណ្្លក្នុងែស័ិយសុខាេបិាលគួរត្រូែបានបណ្រុ លះបណ្្រ លអំពដី

ែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគគដ្យណ្្អកគលើកម្មែធិដីសិកសាជា្ិសតរាប់ការបង្កា រនិងត្រួ្-

ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។

សូមអាន“កម្មែធិដីសិកសាជា្ិសតរាប់ការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ”សតរាប់ព័្ រ៌ានពិសា្រ រ។

បណ្រុ លះបណ្្រ លអ្នកណែទាំឬសរាជិកតគរួសារអំពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ
គៅកម្ពុជាកដូ៏ចជាតបគទសកំពុងអេែិឌ្ឍន៍គ្សែងគទៀ្ណដរមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែរាន

កម្មែធិដីបណ្រុ លះបណ្្រ លអំពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគដល់តគរួសារអ្នកជំងឺឬអ្នកណែទាំពដីគតពាលះ

ពួកគគគឺជាអ្នក្្រល់ការណែទាំសុខភាពណដលត្រូែណ្អនុែ្្រតាមែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លង

គោគ។

ក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពមនិ

ត្ឹមណ្បុគ្គលិកប៉ុគណ្ណ លះគទណដលជាអ្នក្្រល់

គសវាណែទាំដល់អ្នកជំងឺក្នុងគនាលះករ៏ាន

សរាជិកតគរួសារអ្នកជំងឺឬមិ្ ្រេក្រិ។ល។

ណដលជាអ្នកណែទាំ្ ងណដរ។

ដូគច្នលះបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំ

សុខភាពត្រូែបណ្រុ លះបណ្្រ លពួកគគអំពដី

ែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លង

គោគគដើមបែដីការពារការចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា ន

ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

២.៤.	អនាម័យ	និង	ការការពារ	ខ្លលួន	របស់	បដគ្គលិក	មូលដ្ឋា ន	ពយាបាល	
និង	ថែទា	ំសដខភាព	(សមាសធា ដ្	មលួយ	នន	កម្មវធិី	បង្កា រ	និង	ត្រួ្ពិនិ្្យ	
ការចម្លង	រោគ	រៅរតកាម	ធនធានមនដស្ស)
គទាលះបដីជាែធិានការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគរាន្ ួនាទដីសំខាន់ក្នុងការការពារដល់បុគ្គលិក

និងកា្ប់ន្យហានិេយ័ពដីការចម្លងគោគតាមរយៈការណែទាំសុខភាពបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាល

និងណែទាំសុខភាពត្រូែរានការយល់ដឹងពដីអនាមយ័ផ្ទេ ល់ខ្លួនដូចជាអនាមយ័នដនិងខ្លួនតបាណឱ្យបាន

គទៀងទា្់គដ្យអនុែ្្រតាមគោលការណ៍សុែ្្ិភាពមហូបអាហារនិងជូនដំណឹងជាបនាទេ ន់ដល់អ្នកតគបត់គង

គៅគពលឈ។ឺល។

បុគ្គលិកត្រូែរកសាតកចកនដឱ្យខ្លដីសា្អ ្និងគដ្លះតកចកសិបបែនិម្មិ្ និងគតគឿងអលង្កា គចញ។

| រូបភាពទដី១
អ្នកជំងឺនិងសរាជិកតគរួសារ
ឬអ្នកណែទាំ



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 7

ត្រូែពាក់ឯកសណ្ឋា នភា្ល មៗគៅគពលោប់គ ្្រើមគែន

ការង្រែ្មដី។

ត្រូែពាក់ណសបែកគជើងជិ្គដើមបែដីការពារគជើងពដីការខាទេ ្

តបឡាក់និងរបសួគដ្យសារែ្្ុមុ្តសរួចឬែ្្ុធ្ងន់

ណដលអាចអាចធា្ល ក់គលើជាយថ្គហ្ុ។

គដ្យគហ្ុគនលះគហើយបុគ្គលិកមនិត្រូែពាក់ណសបែកគជើង

សណតងកឬផ្ទេ ្់នងិណសបែកគជើងគធវេើពដីសារធា្ុទន់គ�ើយ។
 រូបភាពទដី២|

បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិង
ណែទាំសុខភាពក្នុងឯកសណ្ឋា ននិង

ណសបែកគជើងជិ្ល្អ

រូបភាពទដី៣|
បុគ្គលិកអ្នកសួរសុខទុកខាអ្នកកំដរ
សរាភា រៈបរកិាខា ឧបករណ៍បរស្ិាន

ឯកសណ្ឋា នគពទ្យត រ្ូែសរា្អ ្គៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព(គចៀសវាងនាយំកគមគោគ

គៅ្ទេលះណដលអាចចម្លងគៅឱ្យសរាជិកតគរួសារនិងសហគមន)៍។

ត្រូែពាក់ណសបែកគជើងឱ្យបានសមតសបគដើមបែដីការពារគជើងពដីការខាទេ ្តបឡាក់ឬរបសួគដ្យែ្្ុមុ្តសរួចនិង

ែ្្ុធ្ងន់ណដលអាចធា្ល ក់គលើជាយថ្គហ្ុ។
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គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 9

មូលដ្ឋា នពគររះ នន ការចម្លង គរាគ

ការចម្លងគោគគឺជាការគតជៀ្ចូលនិងលូ្លាស់ននអ្ិសុខុមតបាណដូចជាែ ដីរុសប៉ាោ៉សុដី្គមគោគ្ សែិ្ ឬ

បាក់គ្រ ដីគៅក្នុងខ្លួនឬគលើោងកាយមនុសសែគហើយការចម្លងគោគគនលះអាចគធវេើឱ្យមនុសសែឈ។ឺ

ការរ ដីកោលដ្លននការចម្លងគោគគៅក្នុងមនទេដីរគពទ្យនិងមូលដ្ឋា នសុខាេបិាលគឺជាបញ្ហ ដ៏ធ្ងនធ់្ងរមយួណដល

អាចបល៉ះពាល់ដល់សុខុរាលភាពអ្នកជំងឺកដូ៏ចជាបុគ្គលិកណែទាំសុខភាព។ការអនុែ្្រមនិបានត្ឹមត្រូែតាម

ែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគនាឱំ្យឆ្លងជំងឺរវាងអ្នកជំងឺបុគ្គលិកណែទាំសុខភាពតគរួសារនិង

គេញៀែសួរសុខទុកខា។បុគ្គលិកណែទាំសុខភាពរា្ន ក់ណដលបានឆ្លងគោគអាចចម្លងអ្ិសុខុមតបាណមយួចំនួនធំ

គៅកាន់អ្នកទទួលែ្មដីរា្ន កគ់ទៀ្។អ្នកជំងឺណដលបានឆ្លងគោគអាចចម្លងគមគោគតាមរយៈនដកខវេក់ដល់ែ្្ុ

ឧបករណ៍ឬន្ទេោបនានាអ្នកជំងឺឬបុគ្គលិកគ្សែងគទៀ្។

៣.១.			វដ្ត	នន	ការចម្លង	រោគ
	 ៣.១.១.			ការចម្លង	រោគ
គដើមបែដីអនុែ្្រែធិានការបង្កា រនិងត រ្ួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគជាការសំខាន់ត រ្ូែយល់ដឹងអំពដីសរាសភាគ

ទាងំអស់ននការចម្លងគោគនិងែធិដីទបស់ាកា ្់របស់វា។គដើមបែដីឱ្យគមគោគអាចឆ្លងោលដ្លបានត្រូែរានលកខា

ណ្មយួចំនួនណដលគគគៅថ្ែដ្រននការចម្លងគោគណដលដូចោ្ន គៅនឹងណខសែតចវាក់ណដលរានតបាមំយួកង។់

ការចម្លងគោគអាចគកើ្គ�ើងបានលុលះតតារានសរាសភាគទាងំតបាមំយួននែដ្រចម្លងគោគដូចខាងគតកាម៖

 រូបភាពទដី៤|
ឧទាហរណ៍អំពដីការចម្លងគោគ

ក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាល
និងណែទាំសុខភាព

អ្នកជំងឺទដី២

បុគ្គលិកអ្នកសួរសុខទុកខា
អ្នកកំដរសរាភា រៈបរកិាខា 
ឧបករណ៍បរស្ិាន

អ្នកជំងឺទដី១

រូបភាពទដី៥|
ែដ្ននការចម្លងគោគ

វែ្ នន ការចម្លង គរាគ

គមគោគ

ជតមក

តចកចូល តចកគចញ

រគបៀបចម្លង

អ្នកង្យឆ្លងគោគ

ជំ្ូ្រ ៣
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	 ១.ភា្ន កង់្របងកាឬភា្ន កង់្រចម្លងគោគ

 ភា្ន កង់្របងកាឬភា្ន កង់្រចម្លងគោគគឺជាអ្ិសុខុមតបាណណដលត្រូែបានគគគៅថ្គមគោគអាច
 បណ្្រ លឱ្យរានការចម្លងគោគគហើយរានគតចើនតបគេទដូចជាបាកគ់្រ ដីែ ដីរុសពពួក្ សែិ្ និង


 ប៉ាោ៉សុដី្។

 ២.ជតមកគមគោគ

 ជតមកជាកណន្លងណដលអ្ិសុខុមតបាណរស់គៅនិងបន្រពូជ(ឧបករណ៍មនុសសែស្វេរុកខាជា្ិ
 ទឹកដដីនិងកណន្លងគោលសំណល់)។ក្នុងករណដី ជតមកគនលះជាមនុសសែគមគោគអាចរស់គៅយ៉ង


 ង្យតសរួលគៅក្នុងណ ្្នកមយួននោងកាយប៉ណុន្រវាអាចបងកាជាជងំឺតបសិនគបើវាប្រូរទដីតាងំគៅណ ្្នកមយួ

 គ្សែងគទៀ្(ឧ.គមគោគអឺកូលដីស្ិ្គៅក្នុងគពាលះគែៀនរបស់មនុសសែតគបរ់ូបប៉ុណន្រវាអាចបណ្្រ លឱ្យ


 ឆ្លងគោគតាម្្លូែគនាមតបសិនគបើវាធា្ល ក់ចូលក្នុងគបា្ល កគនាម។

 ៣.តចកគចញននគមគោគ

 តចកគចញគឺជារគបៀបណដលអ្ិសុខុមតបាណអាចោកគចញពដីជតមក។ភា្ន កង់្រចម្លងគោគអាច
 ោកគចញពដីជតមកបានតាមរយៈចរន្រឈាមណសបែកដ្ច់រលា្់(ឧ.មុ្ដ្ច់មុខរបសួែលះកា្់
 ដំគៅណសបែកឬកនទេួល)ភា្ន សរអំិល(ឧ.ណេ្នកតចមុលះនិងរា្)់្្លូែដគងហើម(ឧ.សួ្)្្លូែគនាមនិង

 ្្លូែបន្រពូជ(ឧ.ទាវេ ររាសលិង្គ)្ ្លូែតកពលះគពាលះគែៀន(រា្់រន្ធគូែ)ឬសុកតាមរយៈឈាមទឹករអំិល


 ក្នុងនិងគតៅឬ្ ំណក់្ ូចៗណដលគចញពដីកណន្លងទាងំគនលះ។



 សតរាប់ជតមកបរស្ិានគមគោគអាចោកគចញតាមរយៈភាពកខវេក់ននសរាភា របរកិាខា រណែទាំសុខភាព
 អ្នកជំងឺណដលរានអ្ិសុខុមតបាណគៅក្នុងទឹករ ៉ូប៊ដីគណណដលគតបើសតរាប់លាងជតមលះសរាភា របរកិាខា រ


 ទាងំគនលះ។

 ៤.រគបៀបចម្លងគោគរានបដីធំៗ៖

  ក.តាមការបល៉ះពាល់ផ្ទេ ល់និងការបល៉ះពាល់គដ្យតបគយល

  ខ.តាមដំណក់្ ូចៗ

  គ.តាមខ្យល់

 រគបៀបចម្លងគោគគឺជារគបៀបណដលអ្ិសុខុមតបាណចូលគៅកាន់ោងកាយមនុសសែរា្ន កគ់ទៀ្
 គហើយវាអាចគកើ្គ�ើងតាមរយៈ៖

  ក.ការចម្លងគដ្យការបល៉ះពាល់៖

   -បល៉ះពាល់គដ្យផ្ទេ ល់(ឧ.ឆ្លងតាមឈាមទឹករម្អលិននណសបែកដ្ច់ឬនដកខវេក់
   ណដលបានបល៉ះគដ្យផ្ទេ ល់និងទឹករម្អលិ(ឧ.ណេ្នកតចមុលះ....)

   -ការបល៉ះពាល់គដ្យតបគយលតាមរយៈនដែ្្ុឬន្ទេនិងបរស្ិានកខវេក។់

   ឧទាហរណ៍នដកខវេក់បល៉ះបង្កា នន់ដទាវេ រឬកុងតាក់គេ្លើងែ្្ុឬន្ទេគនលះនឹងកខវេក់
   និងអាចចម្លងគមគោគគដ្យតបគយលគៅអ្នកជំងឺឬបុគ្គលិកណែទាំសុខភាព
   រា្ន ក់គ្សែងគទៀ្។
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  ខ.ការចម្លងគដ្យ្ ំណក្់ ូច៖

  តាមរយៈ្ ំណក់្ ូចៗណដលរានទំហំធំជាង៥មដីតករុងត្រូែបានបគងកាើ្គ�ើងតាមរយៈ
  ក្អកកណ្្ស់និងនិយយ។ការចម្លងតាម្ ំណកទឹ់ក្ួចៗគកើ្គ�ើងគៅគពលណដល


  ្ំណកទឹ់ក្ូចៗរានគមគោគឆ្លងណដលបានបគងកាើ្គ�ើងគដ្យអ្នក្ ទេុកគមគោគត្រូែបាន


  រុញតោនក្នុងចរា្ង យ្ ិចជាង១ណមត៉្គហើយបល៉ះណេ្នករា្់ឬភា្ន សតចមុលះមនុសសែរា្ន ក់
  គ្សែងគទៀ្។

  គ.ការចម្លងតាមខ្យល់៖

  តាមរយៈ្ ំណក្់ ូចល្អិ្រានទំហំ្ ូចជាង៥មដីតករុងវាអាចស្ិ្ក្នុងខ្យល់ក្នុងរយៈគពល


  យូរនិងអាចគធវេើដំគណើ រក្នុងចរា្ង យឆា្ង យ។

  �.ការចម្លងតាមរយៈភា្ន កង់្រចម្លង៖

  ភា្ន កង់្រចម្លងគឺជាស្វេណដលរានសម្ភ្ាពអាចចម្លងជំងឺបាន។ឧទាហរណ៍ស្វេល្អិ្

  រុយមូសស្វេល្អិ្្ូចៗនច/សគងកាើច/តសគមើលនចណឆកាកណ្រុ រនិងណឆកា។ឧទាហរណ៍មូសខា្ល


  គជឺាភា្ន កង់្រចម្លងបងកាជងំតឺគរុនឈាមមសូណដកគោលគឺជាស្វេល្អិ្បងកាជងំឺតគរុនោញ់។

  ក្នុងបនទេបែ់លះកា្់ត្រូែតបរុងតបយ័្ ្នជាពិគសសជាមយួស្វេរុយពដីគតពាលះគមគោគអាចគៅ

  ខាងគតៅន្ទេននភា្ន កង់្រចម្លងនិងអាច្ ទេុកអ្ិសុខុមតបាណ(ដូចជារុយ)និងចម្លងរ ដីក


  ោលដ្លតាមរយៈការបល៉ះពាល់ជាមយួឧបករណ៍ោ្ម នគមគោគ។

  ង.ការចម្លងតាមរយៈលាមក៖

  ជាទូគៅពាកព់ន័្ធជាមយួអ្សុិខុមតបាណណដលរានគមគោគក្នុងតបពន័្ធរលំាយអាហារ។

  ការចម្លងគោគដូចជាអុដីកូន�,ជំងឺរលាកគពាលះគែៀនគដ្យGiardia,អាសន្នគោគ។ល។

  ត្រូែបានឆ្លងតាមរយៈតបពន័្ធអនាមយ័សាធារណៈនិងផ្ទេ ល់ខ្លួនមនិបានល្អ។បច្ចុបបែន្ន
  អុដីកូន�រានការគំោមកំណហងធ្ងនធ់្ងរបំ្ុ្គៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព
  គៅទូទាងំពិេពគលាក។

 ៥.តចកចូលននគមគោគ

 តចកចូលគឺជាកណន្លងណដលអ្ិសុខុមតបាណអាចចូលក្នុងខ្លួនមនុសសែបាន(ឧទាហរណ៍ណេ្នក


 តចមុលះរា្់ណសបែកដ្ច់ភា្ន សទឹករម្អលិទុគយសុងក្នុងោងកាយ។ល)



 ៦.អ្នកង្យឆ្លងគោគ

 គឺជាមនុសសែណដលពំុរានឬរានភាពសំុាចុលះគខសាយតបឆាងំនឹងអ្ិសុខុមតបាណនិងង្យបងកា
 គោគគៅគពលណដលគមគោគចូលក្នុងខ្លួន។អ្នកទាងំគនាលះអាចជាបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិង


 ណែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអ្នកណែទាំឬគេញៀែសួរសុខទុកខា។កតា្រ សំខាន់របស់អ្នកជំងឺណដលអាចរាន

 ឥទ្ធិពលដល់ការចម្លងគោគគឺអាយុស្ានភាពតបពន័្ធការពារោងកាយជំងឺណដលកំពុងគកើ្រាន
 អន្រោគមន៍គលើគោគែនិិច្យ័និងការពយាបាល។កកា្រ ែយ័ដូចជាកុរារភាពនិងជោភាពសុទ្ធណ្រាន
 ទំនាកទ់ំនងជាមយួនឹងភាពង្យចម្លងគោគ។កងវេលះអាហារូប្្មភាក៏នាមំកនូែហានិេយ័ខ្ពស់ណដរ។
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| រូបភាពទដី៦
ែធិានការIPCនិងែដ្ននការ
ចម្លងគោគ

 អ្នកជំងឺោុនំរ៉ដូចជាជំងឺមហារ ដីកជំងឺទឹកគនាមណ្្អមជំងឺមហារ ដីកតោប់ឈាមជំងឺខូច្ តមងគនាមឬ
 ជំងឺគអដស៍ករ៏ានភាពង្យចម្លងគោគជាមយួភា្ន កង់្រចម្លងគោគឱកាសនិយម្ ងណដរ៥។

	 ៣.១.២.			ការ	កា្់ផ្្ត ច់	វដ	្នន	ការចម្លង	រោគ
ែធិានការបង្កា រនិងត្រ្ួ ពិនិ្្យការចម្លងគោគបន្យហានិេយ័ននការចម្លងគោគគដ្យ«កា្ផ្់្ច»់ែដ្

ននការចម្លងគោគគៅតាមកតមិ្ គ្សែងៗអាតស័យគលើតបគេទននការតបរុងតបយ័្ ្ន។ែធិានការបង្កា រនិង

ត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគោបប់ញ្ចូ លទាងំការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រនិងការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្ម(ណ្្អកគលើ

ការចម្លងគោគ)។

ែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគនឹងកា្ផ្់្ច់ែដ្ននការចម្លងគោគគដ្យកា្ប់ន្យបររិាណ

និងភាពកាចសាហាែននភា្ន កង់្របងកាគោគគដ្យសកម្មភាពគមកានិកនិងគដីមដី(ឧទាហរណ៍ៈអនាមយ័នដ

ការសរា្អ ្ការសរា្ល ប់គមគោគការគសទេរ ដីល...)និងគដ្យការដ្ក់របាងំខណ្ណចករវាងភា្ន កង់្របងកាគោគ

និងអ្នកង្យឆ្លងតាមរយៈការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងតាមរយៈការបំផ្្ល ញជតមករបស់វាគដ្យែធិដី

សុែ្្ិភាព(ឧទាហរណ៍ៈការតគបត់គងឱ្យបានត្ឹមត្រូែនូែសំណល់គែជជាសាសស្រ)។

១.កា្ប់ន្យឬលុបបំបា្់ភា្ន កង់្រចម្លងគោគអាចកា្ផ់្្រ ច់ែដ្រចម្លងគោគ(ឧទាហរណ៍តាមរយៈ

ការសរា្អ ្ការសរា្ល ប់គមគោគការគសទេរ ដីលឧបករណ៍ឬកតរាលតបឡាក)់។

២.ការត្រួ្ពិនិ្្យជតមកតាមរយៈការសតរាងំនិងការដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ

ឧទាហរណ៍ែធិដីសាសស្របង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគចំគពាលះអ្នករានជំងឺឆ្លងគឺត្រូែដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅ

ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ។មគធយាបាយគនលះអាចកា្ប់ន្យឱកាសរបស់ពួកគគក្នុងការបល៉ះពាល់ជាមយួអ្នក

ណដលង្យឆ្លងជំងឺគហើយែដ្រននការចម្លងត្រូែបានកា្ផ់្្រ ច។់

៥ These are organisms that are normally harmless, e.g. they may be part of the normal bacterial  
	 flora,	but	may	cause	disease	when	the	body’s	immunological	defenses	are	weakened.	
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៣.តចកគចញអាចត្រូែបានបិទជិ្គដ្យការគតបើតបាស់សរាភា រៈការពារខ្លួនសមតសប។ឧទាហរណ៍ការ

រុំកណន្លងណដលរានពងខទេុលះគដើមបែដីកំុឱ្យខទេុលះហូរគចញមកគតៅឆ្លងគៅអ្នកដនទការពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់ឬតគបរា្់

គៅគពលកណ្្រ ស់ឬក្អក។

៤.ការកា្ផ់្្រ ច់ការចម្លងគោគណ្្អកគលើរគបៀបចម្លង

 ក.ការបង្កា រការឆ្លងតាមការបល៉ះពាល់

 គគអាចទបស់ាកា ្់ជំងឺណដលឆ្លងោលដ្លតាមការបល៉ះពាល់ផ្ទេ ល់បានគដ្យការលាងនដឬ

 ការពាក់គតសាមនដែលះកា្់គៅគពលពិនិ្្យរបសួអ្នកជំងឺ។

 ការចម្លងតាមការបល៉ះពាល់តបគយលអាចទបស់ាកា ្ប់ានតាមរយៈការលាងជតមលះគមគោគលាង

 សរា្អ ្គសទេរ ដីលឧបករណ៍/សរាភា របរកិាខា រកតរាលរបស់អ្នកជំងឺនងិន ទ្េោបគ្សែងៗនងិការយកចិ្្រ


 ទុកដ្ក់ខ្ពស់គលើសរាភា រៈណដលអាចបងកាហានិេយ័ដល់សុខភាព។

 ខ.ការចម្លងតាម្ ំណក់្ ូចៗអាចបង្កា របានគដ្យរកសាចរា្ង យជាង១ណមត៉្ពដីតបេព្ ំណក់

 ពាក់រ៉ាស់និងលាងនដ។

 គ.ការឆ្លងរយៈ្ ំណក់្ ូចល្អិ្ក្នុងខ្យល់អាចបង្កា របានតាមរយៈខ្យល់គចញចូលតគបត់ោន់
 (សរា្ព ធអែជិជារាន)និងគចៀសវាងគធវេើឱ្យរានគមគោគដល់ខ្យល់ក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំ


 សុខភាព។

 �.ជំងឺឆ្លងតាមភា្ន កង់្រចម្លងគ្សែងៗអាចបង្កា របានតាមរយៈការកា្ប់ន្យកណន្លងបន្រពូជរបស់

 វាការគតបើមុងនិងថ្្ន ំបគណ្រ ញឬករា្ច ្់ស្វេល្អិ្។

 ង.ការបង្កា រការចម្លងគោគតាមរយៈលាមករមួរានការអនុែ្្រអនាមយ័ឱ្យបានត្ឹមត្រូែ(ការ
 លាងនដ)ការសរា្ល ប់គមគោគក្នុងតបពន័្ធលូនងិការចគតរាលះទឹកបានត្ឹមត្រូែតគបត់ោន់(ទកឹ្ កឹសា្អ ្)។

៥.ការទបស់ាកា ្់តចកចូលគដ្យ

 • គតបើរបាងំការពារដូចជាឧបករណ៍ការពារខ្លួនបណន្ម(ឧ.គតបើតបាស់រ៉ាស់ែលះកា្់សតរាប់្ ំណក់
 រានទំហំធំជាង៥មដីតករុងឬរ៉ាស់ភាគល្អិ្(ឧ.N៩៥)គដើមបែដីការពារដំណក់្ ូចល្អិ្្ ូចជាង
 ៥មដីតករូណមត៉្ចូលគៅក្នុងភា្ន សតចមុលះ

 • គតបើតបាស់បគច្ចកគទសសរា្អ ្មនិឱ្យរានគមគោគ

 • គចៀសវាងរបសួគដ្យែ្្ុមុ្តសរួច

 •គធវេើការរងំ្ប់គមគោគនិងគសទេរ ដីលបរកិាខា រគតបើតបាស់។

៦.ការគផ្្រ ្គៅគលើអ្នកង្យឆ្លងគោគ

អ្នកង្យឆ្លងគោគអាចការពារមនិឱ្យឆ្លងគមគោគមយួចំនួនតបសិនគបើោ្់រានភាពសំុានឹងគមគោគទាងំ

គនាលះ។ភាពសំុាគនលះអាចគកើ្រានពដីធម្មជា្ិឬជាលកខាណៈសិបបែនិម្មិ្ តាមរយៈការោក់វ៉ាកសំ់ាង(ឧ.



14 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ការោក់វ៉ាកសំ់ាងបង្កា រជំងឺផ្្រ សាយឬជំងឺគែ្លើមតបគេទគប។ល)។អ្នកណដលរានតបពន័្ធភាពសំ៊ាទនគ់ខសាយ

(ឧ.ទារកគទើបនឹងគកើ្អ្នក្ ទេុកគមគោគគអដស៍/ជំងឺគអដស៍អ្នកជំងឺោស់ជោ....)គួរដ្កឱ់្យសតរាកគពទ្យ

ឆា្ង យពដីអ្នកជំងឺឆ្លង(ឧ.អាោរជំងឺឆ្លងឬអាោរដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ)គដើមបែដីគចៀសវាងការឆ្លង

ោ្ន គៅែញិគៅមក។

៣.២.			មូលដ្ឋា នតគរុះ	នន	ការ	ចម្លងរោគ	តាមរយៈ	ការពយាបាល		និង	
ថែទា	ំសដខភាព	(NI)
គដើមបែដីបង្កា រការចម្លងគោគតាមរយៈការពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពសំខាន់ត្រូែអនុែ្្រែធិានការបង្កា រនិង

ត្រ្ួ ពិនិ្្យឱ្យបាន្ ឹងរុងឹបំ្ុ្។គគអាចគៅការចម្លងគោគតាមរយៈការពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព


ថ្«ការចម្លងគោគតាមរយៈមនទេដីរគពទ្យ»ណដលរាននយ័ថ្ជាគមគោគណដលអ្នកជំងឺមនិរានឬស្ិ្ក្នុង

កំ�ុងគពលសម្ងំគោគគៅគពលចូលគពទ្យ គហើយណដលឆ្លងក្នុងកំ�ុងគពលណែទាំគៅក្នុងមនទេដីរគពទ្យ។

គមគោគឆ្លងគតកាយគពលចូលគពទ្យបាន៤៨គរ៉ាងជាទូគៅត្រូែបានគគោ្ទុ់កថ្ជាគមគោគឆ្លងតាមរយៈ

ការពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព៦។ការចម្លងគោគគនលះោបប់ញ្ចូ ល្ ងណដរទាងំការចម្លងមកបុគ្គលិកមូលដ្ឋា ន

ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគៅគពលបំគពញការង្រ។

ការចម្លងគោគតាមរយៈការពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពោបប់ញ្ចូ លមនិត្ឹមណ្ការឆ្លងគៅក្នុងមនទេដីរគពទ្យគទ

ប៉ុណន្រទាងំការចម្លងគោគណដលគៅមូលដ្្ន នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគ្សែងគទៀ្ោបប់ញ្ចូ លទាងំមូលដ្ឋា ន

ពយាបាលរយៈគពលណែងមូលដ្ឋា នណែទាំសុខភាពនិងពិគតោលះជំងឺគតៅនិងការណែទាំសុខភាពគៅតាម្ ទេលះ

ឬសហគមន។៍

ការចម្លងគោគតាមរយៈការពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពទាងំអស់ជាបនទេុករបស់អ្នកជំងឺតគរួសារនិង

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។វាអាចគំោមកំណហងដល់អាយុជដីែ ិ្ អ្នកជំងឺពនយាគពលសា្ន ក់គៅក្នុង

មនទេដីរគពទ្យបគងកាើនការចំណ្យសតរាប់ការណែទាំសុខភាពនិងការចំណ្យជាគតចើនគទៀ្សតរាប់អ្នកជំងឺ

តគរួសារនិងសង្គម។

ការចម្លងគោគតាមរយៈការពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពភាគគតចើនរមួរានការចម្លងគោគគៅ្ ្លូែគនាម(UTI)

ការចម្លងគោគគៅត្ង់មុខរបសួែលះកា្់(SSI)ការបងកាគោគតាមសរនសឈាម(BSI)ឬការចម្លងគោគ

ទាកទ់ងនឹងការបញ្ចូ លទុគយតាមសរនសឈាម(CABSI)នងិជំងឺរលាកសួ្ណដលឆ្លងគៅក្នុងមនទេដីរគពទ្យ

(PNEU)។បុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺអាចតបឈមនឹងហានិេយ័គ្សែងគទៀ្ដូចជាការបងកាគោគតាមឈាម។

អតតាចម្លងគោគរានភាពខុសោ្ន រវាងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនដីមយួៗគដ្យអាតស័យ

គលើការអនុែ្្រែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសកម្មភាពនិងឯកគទសនដីមយួៗនិងតបគេទ

អ្នកជំងឺ។

៦ “ការបង្កា រជំងឺឆ្លងតាមរយៈមនទេដីរគពទ្យ”ជាមគ្គុគទសកអ៍នុែ្្រគបាលះពុម្ពគលើកទដី២គដ្យអង្គការសុខភាពពិេពគលាក(WHO/ 

 CDS/CSR/EPH/2002.12)
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BSI: Blood Stream Infection 
UTI: Urinary Tract Infection 
SSI: Surgical Site Infection 
PNEU: Nosocomial Pneumonia 

Figure 7 Example of NI Distribution 

(Source: Hong Kong, Margaret Hospital, IPC training, 2010) 

2.2.1  Urinary tract  Infection (UTI)  
Urinary tract infection is one of the most common NI. It is associated with 
the use of an indwelling bladder catheter. Urinary infections cause less 
morbidity than other nosocomial infections, but can occasionally lead to 
bacteraemia (bacterial presence in the blood).   

To avoid UTI, catheters should only be inserted if absolutely necessary and 
be removed them as soon as possible, strict asepsis at insertion, and 
maintain a closed drainage system.   

2.2.2  Surgical site infections (SSI)  
The incidence of SSI is also one of the most common NI, and incidence 
varies and depends on pre op preparation of the site of the incision, use of 
sterile equipment/instruments the type and length of operation, technique 
and experience of the surgical team, use of antibiotic prophylaxis, and the 
presence of foreign bodies including drains. 

Although sterilisation of instruments, aseptic techniques, etc. reduces the 
incidence of surgical site infections, it remains an important cause of 
morbidity and mortality worldwide.  Risk factors involve the patient, the 
operation itself, and the environment.

PNEU: 11%

SSI: 20%

UTI: 36%

BSI: 11%
Other: 22%

(តបេព៖ហុងកុងមនទេដីរគពទ្យMargaretែគ្គបណ្រុ លះបណ្្រ លIPCឆា្ន ២ំ០១០)

	 ៣.២.១.			ការចម្លង	រោគ	តាម	បពំង់	ទរកមូត្
ការចម្លងគោគតាមបំពង់ទឹកមូត្គឺជាការចម្លងគោគមយួណដលគកើ្គ�ើងញឹកញាប់ជាងគគ។ការចម្លងគោគ

គនលះបណ្្រ លមកពដីការគតបើតបាស់ទុគយបងហូរទឹកគនាមមនិបានត្ឹមត្រូែ។អតតាឈឺណដលបណ្្រ លមកពដី

ការចម្លងគោគតាមបំពង់ទឹកមូត្រាន្ ិចជាងគតបៀបគធៀបនឹងជំងឺឆ្លងគដ្យសារការណែទាំសុខភាព

គ្សែងគទៀ្ប៉ុណន្រជួនកាលក៏អាចបណ្្រ លឱ្យរានគមគោគបាកគ់្រ ដីគៅក្នុងឈាម(bacteraemia)។

គដើមបែដីគចៀសវាងការចម្លងគោគតាមបំពង់ទឹកមូត្គួរគតបើទុគយទឹកគនាមណ្ក្នុងករណដី ោបំាច់បំ្ុ្ប៉ុគណ្ណ លះ

គដ្យអនុែ្្រទតមងក់ារោ្ម នគមគោគគៅគពលដ្កប់ញ្ចូ លត្រូែរកសាតបពន័្ធបងហូរទឹកគនាមឱ្យបានជិ្ល្អជានិច្ច

និងដកគចញែញិឱ្យបានឆាប់បំ្ុ្ណដលអាចគធវេើគៅបាន។

	 ៣.២.២.			ការចម្លង	រោគ	ត្ង់	មដខរបលួស	វុះកា្់
ការចម្លងគោគត្ង់មុខរបសួែលះកា្់ក៏គកើ្គ�ើងញឹកញាប់ណដរគហើយអតតាឆ្លងអាចណតបតបរួលគៅតាម

ការគរៀបចំសរា្អ ្កណន្លងត រ្ូែែលះការគតបើតបាស់ឧបករណ៍ឬសរាភា របរកិាខា រគសទេរ ដីលតបគេទនិងរយៈគពល
ែលះកា្់បគច្ចកគទសនិងបទពិគសាធន៍របស់តករុមតគរូគពទ្យែលះកា្់ការគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយូទិកការពារនិង

ែ្្ររានែ្្ុគ្សែងៗដូចជាបំពង់បងហូរ។

គទាលះបដីជាការគសទេរ ដីលសរាភា របរកិាខា របគច្ចកគទសោ្ម នគមគោគ។ល។ជួយ��កា្ប់ន្យអតតាឆ្លងគោគត្ង់មុខ

របសួែលះកា្់ក៏វាគៅណ្ជាមូលគហ្ុសំខាន់បណ្្រ លឱ្យរានអតតាឈឺនិងសា្ល ប់គៅទូទាងំពិេពគលាក

ណដរ។កតា្រ ហានិេយ័គឺពាកព់ន័្ធនឹងអ្នកជំងឺការែលះកា្់និងបរស្ិាន។

	 ៣.២.៣.			ជងំឺ	រលាក	សលួ្	ថដល	ឆ្លង	រៅក្ដង	មន្ីររពទ្យ
ជំងឺរលាកសួ្ណដលឆ្លងគៅក្នុងមនទេដីរគពទ្យគកើ្រានគៅគលើតករុមអ្នកជំងឺគ្សែងៗជាគតចើននិងគៅណ្ជា

មូលគហ្ុសំខាន់ននការឈឺនិងសា្ល ប។់អ្នកជំងឺណដលមនិគធវេើចលនាគតកាយែលះកា្់រចួឬអ្នកជំងឺណដល

ទទួលខ្យល់គដ្យរ៉ាសុដីនគឺជាអ្នកណដលរានហានិេយ័តបឈមខ្ពស់។

រូបភាពទដី៧|
ឧទាហរណ៍អំពដីរបាយការណ៍ននNI
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ែធិានការទបស់ាកា ្់រមួរានអនាមយ័នដការគតបើគតសាមនដគៅគពលបល៉ះពាល់ជាមយួទឹករអំិលគចញពដី

្្លូែដគងហើមការគធវេើចលនាឱ្យបានឆាប់ការវាយ្នម្លតបោនំែ្ងអំពដីការណលងពឹងណ ្្អកគលើការបញ្ចូ លខ្យល់

ការដ្ក់កបាលណតគឱ្យខ្ពស់(គលើកណលងករណដី ណដលហាមឃា្)់ការគតបើបំពង់បញ្ចូ លខ្យល់គៅសួ្តាមរា្់

ការសរា្អ ្រា្់គទៀងទា្់គដ្យគតបើសូលុយស្ុយងតបឆាងំគមគោគនិងការគតបើ្ តមងគតោលះបានត្ឹមត្រូែនិង

សរា្ល ប់គមគោគគលើឧបករណ៍គតបើជាមយួតបពន័្ធដគងហើម។

អ្នកជំងឺណដលគៅណកបែរឬបានបល៉ះពាល់ជាមយួអ្នកជំងឺគ្សែងគទៀ្តាមរយៈ្ ំណក់្ ូចៗណដលរានគមគោគ

(ឧ.គមគោគផ្្រ សាយH1N1)ឬតាមខ្យល់(ឧ.រគបង)គហើយមនិបានពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនត្ឹមត្រូែ

ក៏តបឈមនឹងការឆ្លងគោគ្ ្លូែដគងហើមក្នុងមនទេដីរគពទ្យណដរ។

	 ៣.២.៤.			ការ	ចម្លងរោគ	ទាក់ទង	នរង	ការចាក់	បញូ្ល	កា	រ្	ថទ	រ	

តាម	សរនសឈាម
ការោក់បញ្ចូ លកាគ្ណទរគៅក្នុងសរនសឈាមគដ្យមនិបានសរា្អ ្ណសបែកឱ្យបានតគបត់ោន់ត្ឹមត្រូែ

អាចនាឱំ្យរានគមគោគបាកគ់្រ ដីក្នុងឈាម។បុគ្គលិកត្រូែពិោរណ្អំពដីភាពោបំាច់ននការបញ្ចូ លគសរ ៉ូម/ថ្្ន ំ

តាមសរនសឈាមឧ.គ្ើអ្នកជំងឺពិ្ជាត្រូែការការបញ្ចូ លគសរ ៉ូមឬគទ។ការគតបើកាគ្ណទរបញ្ចូ លតាម

សរនសមនិសមតសបអាចបងកាឱ្យគៅជាជំងឺ។

គគអាចការពារបាននូែជំងឺរលាកសរនសឈាមគដ្យសារកាគ្ណទរគដ្យគតបើទតមងក់ារោ្ម នគមគោគ

ហ្ម្ច់្់គហើយអ្នកដ្កប់ញ្ចូ លត្រូែសរា្ល ប់គមគោគគលើនដរបស់ខ្លួននិងគលើណសបែកអ្នកជំងឺមុនគពលបញ្ចូ ល

កាគ្ណទរតពមទាងំក្នុងគពលណែទាំ។បណន្មគលើការរកសាតបពន័្ធឱ្យបានជិ្ល្អត្រូែការពារកណន្លងដ្កប់ញ្ចូ ល

កាគ្ណទរគដ្យកំគតបសគសទេរ ដីលត្រ្ួ ពិនិ្្យកណន្លងោក់បញ្ចូ លកាគ្ណទរឱ្យបានោល់នែ្ងដកកាគ្ណទរ

គចញឱ្យបានឆាប់តាមណ្អាចគធវេើគៅបាននិងដកគចញភា្ល មគពលរានសញ្ញា ឆ្លងគោគនិងកំុគតបើកាគ្ណទរ

គ�ើងែញិ។

	 ៣.២.៥.			ការចម្លង	រោគ	តាម	ឈាម
ការចម្លងគោគតាមឈាមគឺជាហានិេយ័ចំគពាលះបុគ្គលិកណែទាំនិងអ្នកជំងឺ។គៅតាមមូលដ្ឋា នពយាបាល

និងណែទាំសុខភាពការចម្លងគោគតាមឈាមអាចគកើ្គ�ើងតាមរយៈការោក់ថ្្ន ំបគនា្រ ងគសរ ៉ូម្សាំ

ជាលិកាបរកិាខា រមនិគសទេរ ដីលឬក៏របសួមុ្ជាយថ្គហ្ុគ្សែងគទៀ្។

ហានិេយ័ននការចម្លងគោគអាចត្រូែបានការពារនិងកា្ប់ន្យតាមរយៈការលុបបំបា្់គតោលះថ្្ន ក់ការ

គតបើតបាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនការោក់ថ្្ន ំបង្កា រនិងការការពារគតកាយបល៉ះពាល់។

	 ៣.២.៦.			ការចម្លង	រោគ	រលើ	ថសបែក
ការបងកាគោគគលើណសបែកមនិសូែគកើ្រានគទប៉ុណន្រកណន្លងរលាកឬណសបែកដ្ច់រលា្់អាចឆ្លងគោគគដ្យង្យ

តបសិនគបើគគមនិបានគតបើតបាស់ទតមងក់ារោ្ម នគមគោគ។ការឆ្លងគោគអាចរ ដីកោលដ្លពដីកណន្លងណដលដំគៅ

គដ្យសារការសងកា្់(pressure ulcer)គៅក្នុងតសទាប់ណសបែក។ជំងឺរលាកតបគេទគនលះគៅថ្ការរលាក

គកាសិកា។ការគធវេើឱ្យអ្នកជំងឺរានចលនាគទៀងទា្់(យ៉ងគហាចណ្ស់គរៀងោល់២គរ៉ាងម្រង)នឹងអាច

ការពារបានពដីការគកើ្រានដំគៅគដ្យសារការសងកា្់(Escarre)។
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៣.៣.			វធិានការ	បង្កា រ	និង	ត្រួ្ពិនិ្្យ	ការចម្លង	រោគ	និង	ភាពសាដ 	ំ
នរង	ថ្្	ំអង់	ទី	ប៊	ីយូ៉	ទីក	(AMR)
ការគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកគតចើននិងមនិត្ឹមត្រូែតពមទាងំកងវេលះខា្ននការអនុែ្្រតាមែធិានការបង្កា រនិង

ត្រ្ួ ពិនិ្្យការចម្លងគោគបណ្្រ លឱ្យរានភាពសំុាគៅនឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកគៅតបគទសជាគតចើនគលើ

ពិេពគលាកោបប់ញ្ចូ លទាងំតបគទសកម្ពុជា។

គៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពអ្ិសុខុមតបាណណដលសំុានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកត្រូែបាន

ោលដ្លគៅគពលណដលោ្ម នការតបរុងតបយ័្ ្នជាតបពន័្ធឧទាហរណ៍ការអនុែ្្រមនិបានត្ឹមត្រូែតាម

គោលការណ៍ណណនាំគលើការគធវេើអនាមយ័នដនិងសរាភា របរកិាខា រណដលត្រូែគតបើតបាស់គ�ើងែញិ(ការសរា្អ ្

ការសរា្ល ប់គមគោគនិងការគសទេរ ដីល)។

គដ្យសារភាពសំុានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកជំងឺឆ្លងខ្លលះកានណ់្ពិបាកពយាបាលឬមនិអាចពយាបាលបានគហើយ

អាចពនយាគពលពយាបាលគតចើននែ្ងនិងចំណ្យែែកិាគតចើនគដើមបែដីសតរាកគពទ្យណដលជាបនទេុករបស់មូល
ដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងអ្នកជំងឺ។

	 ៣.៣.១.			ភាពសាដ 	ំនរង	ថ្្	ំអង់	ទី	ប៊	ីយូ៉	ទីក
ភាពសំុានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកគឺជាសម្្ភាពរបស់គមគោគដូចជាបាកគ់្រ ដីែ ដីរុសប៉ាោ៉សិ្ឬ្ សែិ្ ណដលអាច

ដុលះលូ្លាស់ក្នុងគពលរានែ្្ររានរបស់សារធា្ុគដីមដី(ថ្្ន )ំណដលធម្មតាអាចសរា្ល ប់គមគោគទាងំគនាលះឬ

កតមិ្ ការរ ដីកលូ្លាស់របស់ពួកវា។

	 ៣.៣.២.			វធិានការ	ទប់សាកា ្់	ភាពសាដ 	ំនរង	ថ្្	ំអង់	ទី	ប៊	ីយូ៉	ទីក
គដើមបែដីកំុឱ្យរានភាពង្យសំុាឬយ៉ងគហាចណ្ស់ពនយារភាពសំុាថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកគួរត្រូែបានគតបើ

រូបភាពទដី១២|
ភាពសំុានឹងឱសែតបឆាងំនឹង

គមគោគនិងជំងឺឆ្លង

ការតបឈមនឹងបាកគ់្រ ដី
ការបងកាគោគគកើ្គ�ើង
គហើយបាកគ់្រ ដីឆ្លងោលដ្ល

បាកគ់្រ ដីបន្រពូជ

បាកគ់្រ ដីបន្រពូជ

បាកគ់្រ ដីណដលមនិសំុា

បាកគ់្រ ដីណដលសំុានឹងថ្្ន ំ

បាកគ់្រ ដីង្ប។់មនុសសែរាន
សុខភាពល្អគ�ើងែញិ

បាកគ់្រ ដីឆ្លងោលដ្ល។
មនុសសែគៅណ្រានជំងឺ

ការគតបើថ្្ន គំដើមបែដីពយាបាល
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ឱ្យបានសមតសប។គនលះជា្ លតបគយជន៍ដ៏សំខាន់សតរាប់តគបោ់្ន ទាងំោជរដ្ឋា េបិាលតគរូគពទ្យនិង
សាធារណជន។ភាពសំុានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកអាចត្រូែបានពនយារគពលឱ្យបានយូរជាងគនលះតាមរយៈ

ការគចញគែជជាបញ្ជា ត្ឹមត រ្ូែតបគសើរ ោបប់ញ្ចូ លទាងំ៖ ១)ការអបរ់ំ ២) គោលនគយបាយសតរាប់

ការគតបើតបាស់ថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីក៣)តបពន័្ធតាមដ្នការគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកនិងភាពសំ៊ាគៅនឹងគមគោគ

បាកគ់្រ ដីតាមរយៈការ្្រល់ម្ិត្�ប់ដល់តគរូគពទ្យជាតបតក្ដី រមួបញ្ចូ លទាងំសកម្មភាពណដលរាន

តបសិទ្ធភាពននការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ្ងណដរ។

ណ ្្នកសំខាន់មយួគ្សែងគទៀ្ណដលទាកទ់ងនឹងការែែិ ្្រន៍ននភាពសំុានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកគឺពាកព់ន័្ធនឹង

ការពយាបាលជំងឺឆ្លង។ទាងំអ្នកជំងឺនិងតគរូគពទ្យពយាបាលត្រូែរានការទទលួខុសត្រូែគៅគពលោបគ់្្ើម

គតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកគដើមបែដីពយាបាលជំងឺឆ្លង។

 •ការគចញគែជជាបញ្ជា ឱ្យគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកណដលមនិោបំាច់គឺជាមូលគហ្ុចមបែងននភាពសំុា


 គៅនឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីក។

 •ជាញឹកញាប់តគរូគពទ្យមនិបានគតបើព័្ រ៌ានគពញគលញឬបរបិូរណ៍គដើមបែដីគធវេើគោគែនិិច្យ័នន
 ជំងឺឆ្លងមយួគដ្យគចញគែជជាបញ្ជា ឱ្យគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកតាមការសា្ម នឬគចញគែជជាបញ្ជា ឱ្យ

 គតបើថ្្ន ំណដលសរា្ល ប់គមគោគគតចើនតបគេទជាជាងគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកសតរាប់គមគោគណដល

 ជាកល់ាក់ត្ឹមត្រូែ។កតា្រ ទាងំគនលះរមួចំណណកក្នុងការបគងកាើនគលបែឿនដល់ភាពសំ៊ានឹងថ្្ន ំអង់ទដី-
 ប៊ដីយ៉ូទដីក។

 •ការគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកមនិតគប់តាមគែជជាបញ្ជា អាចបណ្្រ លឱ្យគមគោគបាកគ់្រ ដីមយួចំនួន


 គៅរស់ឬអាចគធវេើឱ្យពួកវាសតមបគៅនឹងកតមិ្ ជា្ិថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីក្ ិចក្នុងរយលះគពលមយួ
 យូរណដលរមួចំណណកដល់ការែែិ្្រន៍គៅរកភាពសំុានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកននគមគោគបាកគ់្រ ដី។

ពេៀសវាងការព្បើថ្្ំអង់ទីប៊ីយ៉ូទីកជា្បចាំស្រាប់ការពារ

ជាទូគៅគួរគចៀសវាងគតបើជាតបោំននថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកសតរាប់ការពារគលើកណលងសតរាប់ការែលះកា្់

ជាកល់ាក់ណ្មយួ(ឧ.ការែលះកា្់ឆ្អឹង)។គៅគពលោបំាច់ត្រូែគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកសតរាប់ការពារគគ

ត្រូែរានតបពន័្ធតាមដ្នជំងឺឆ្លងគដ្យសារការណែទាំសុខភាពវាយ្នម្លភាពសំ៊ានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកនិង

ណកលម្អពិធដីសារគ�ើងែញិតាមការោបំាច។់

	 ៣.៣.៣.	ការចម្លង	រមរោគ	ថដល	សាដ 	ំនរង	ឱសែ	រតចើន	មដខ
ការគកើនគ�ើងនូែភាពសំុាននគមគោគនឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទិកបងកាជាបញ្ហ ធំនិងជាបនទេុកដ៏ធ្ងន់សតរាប់មូលដ្ឋា ន

ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពទាងំអស់។

គមគោគសំុានឹងឱសែគតចើនមុខណដលគកើ្គ�ើងញឹកញាប់ជាងគគរានដូចជា៖គមគោគរគបងណដលសំុានឹង

ឱសែគតចើនមុខ(MDR-TB)ឬណដលសំុាកានណ់្ខា្ល ងំបណន្ម(XDR TB),គមគោគStaphylococcus 

Aureus (MRSA)ណដលសំុានឹងឱសែMethicillinនិងគមគោគEnterococcus (VRE)ណដលសំុា

និងឱសែVancomycin។

ត្រូែដ្ក់អ្នកជំងឺណដលគធវេើគោគែនិិច្យ័គហើយរកគ�ើញថ្រានគមគោគសំ៊ាគៅនឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីកឱ្យគៅ



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 19

ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគឱ្យបានឆាប់តាមណ្អាចគធវេើបាន។តបគេទននការដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ
គឺអាតស័យគលើរគបៀបចម្លងគោគ។ឧទាហរណ៍ការតបរុងតបយ័្ ្នតាមរយៈការបល៉ះពាល់សតរាប់គមគោគ

MRSA និងគមគោគVREនិងែធិានការតបរុងតបយ័្ ្នគលើគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់ដូចជាគមគោគMDR-

TB។(សូមអានជំពូក៥ស្ដីពដី “ការតគបត់គងអ្នកជំងឺរានគមគោគឆ្លងណដលអាចបល៉ះពាល់ដល់សុខភាព

សាធារណៈ។

ដូគច្នលះការតបកាន់ភាជា ប់យ៉ងហ្ម្ច់្់តាមែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគគឺរានសារសំខាន់

បំ្ុ្គដើមបែដីការពារនិងទបស់ាកា ្់ការោលដ្លននភាពសំ៊ាគៅនឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីក។



សូមអាន“គោលនគយបាយនិងណ្នការយុទ្ធសាសស្រស្ដីពដីភាពសំុានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទដីក(AMR)ឆា្ន ំ

២០១៤”និង“គោលការណ៍ណណនាំរបស់CENATសតរាប់គមគោគរគបងណដលសំ៊ានឹងឱសែគតចើនមុខ”។

ការបង្្រការឆ្លងរាលដាល

ការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការ

ចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាល

នងិណែទាំសុខភាព

oការដ្កឱ់្យគៅដ្ចព់ដីគគ

oអនាមយ័នដ

oអនាមយ័បរស្ិាន

ការ្បតិបត្ិល្អអំេីការ្្រើ្រាស់

អង់ទីប៊ីយូទិក

ការតាមដ្ន

គោលនគយបាយនិងគោល

ការណ៍ណណនាំអំពដីការគតបើតបាស់

អងទ់ដីប៊ដីយូទិក

កម្មែធិដីតគបត់គងឱសែតបឆាងំ

នឹងគមគោគ

ការកាត់បន្ថយអង់ទីប៊ីយូទិក

ត្រួ្ពិនិ្្យការគតបើតបាស់

ការគតបើតបាស់សមតសប

oមនុសសែ

oស្វេ

oបរស្ិាន

រូបភាពទដី៩|
ែធិដីសាសស្រក្នុងការតគបត់គង

ណ្្នកAMR
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ការបង្កា រ និង ការពតរួត្ិនិត្យ ការចម្លង គរាគ

៤.១			ការតបរុងតបយ័្	្ជា	ស្តង់ដ្រ
ែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគត្រូែបានណបងណចកជា៖

 • ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ

 • ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មឬណ្្អកគលើការចម្លង

ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រត្រូែអនុែ្្រជាមយួតគប់អ្នកជំងឺទាងំអស់គៅតគបគ់ពលគែលាគដ្យមនិគិ្ពដី

គោគែនិិច្យ័ឬស្ានភាពឆ្លងគ�ើយគតពាលះអ្នកជំងឺខ្លលះរាន្ ទេុកគមគោគឬជំងឺឆ្លងណ្ពំុរានគចញគោគសញ្ញា 

គ�ើយ។

ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្ម(ឬណ្្អកគលើការចម្លង)គឺរានលកខាណៈជាកល់ាក់គៅតាមរគបៀបចម្លងគោគ(ឆ្លងតាម

ខ្យល់តាម្ ំណក់្ ូចៗឬតាមរយៈការបល៉ះពាល់)។

គដើមបែដីឱ្យរានតបសិទ្ធភាពត្រូែអនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មគៅគលើការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ។

ការវាយ្នម្លកតមិ្ ហានិេយ័ននការបល៉ះពាល់

បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែវាយ្នម្លកតមិ្ ហានិេយ័ក្នុងការបល៉ះពាល់ជាមយួ

សារធា្ុោែននសរ ដីោង្គមុនគពលអនុែ្្រការង្រ។

ការវាយ្នម្លរមួរាន៖

 “គ្ើខញុ ំត្រូែគតបើទតមងក់ារណ្?”

 “គ្ើខញុ ំរានហានិេយ័ក្នុងការបល៉ះពាល់ជាមយួែ្្ុោែឬឈាមគចញពដីោងកាយឬគទ?”...ណ្្អកតាម
 ចគម្លើយខាងគលើបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនឹងអនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នជា

 ស្រងដ់្រ។

គលើសពដីគនលះតបសិនគបើអ្នកជំងឺរានគោគសញ្ញា ជាកល់ាក់ឬត្រូែបានគធវេើគោគែនិចិ្យ័គហើយបគុ្គលិកមលូដ្ឋា ន

ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែអនុែ ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មមយួគទៀ្គៅគលើការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ។

ឧទាហរណ៍គៅគពលយកសំណ្កឈាមបគុ្គលិកមលូដ្ឋា នពយាបាលនងិណែទាំសុខភាពត្រូែពាក់គតសាមនដ

សតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ។តបសិនគបើអ្នកជំងឺរានគោគសញ្ញា ្ ្លូ ែដគងហើមដូចជាជំងឺផ្្រ សាយ

បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់បណន្មគៅគលើគតសាមនដ(ស្រងដ់្រនន

ការតបរុងតបយ័្ ្ន)សតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្ម។

ការគតជើសគរ ើសការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រគឺអាតស័យគលើទតមងក់ារនិងកតមិ្ ហានិេយ័ននការបល៉ះពាល់

ជាមយួសារធា្ុោែននសរ ដីោង្គ(ឧ.ឈាមទឹករនងកំហាកទឹកគនាម។ល។)។

ជំ្ូ្រ ៤



22 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្ររមួរាន៖

 ១.អនាមយ័នដ

 ២.ការគតបើតបាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន(PPE) 

 ៣.ការោ្ណ់ចងគតបើតបាស់សរាភា របរកិាខា រណែទាំអ្នកជំងឺនិងកតរាលគដ្យសមតសប។

 ៤.ការតគបត់គងសរា្អ ្បរស្ិាន

 ៥.ការបង្កា ររបសួគដ្យមជាុលឬែ្្ុមុ្តសរួច

 ៦.ការតគបត់គងសមតសបននសំណល់ពដីការណែទាំសុខភាព

 ៧.អនាមយ័្ ្លូែដគងហើម

	 ៤.១.១.			អនាម័យ	នដ
	 	 ៤.១.១.១.ការចម្លងគោគតាមនដ
អនាមយ័នដគឺជាបគច្ចកគទសណដលរានសារសំខាន់បំ្ុ្ណ្មយួគ្់ក្នុងការការពារនិងបន្យការចម្លង

គោគគៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។គមគោគតបមូល្្រុ ំគៅគលើនដតាមរយៈតបេពគ្សែងៗ

ដូចជាការបល៉ះពាល់គដ្យផ្ទេ ល់ជាមយួមនុសសែន្ទេកខវេក់មហូបអាហារស្វេនិងសំណល់ពដីស្ វេ។តបសិនគបើ

គយើងមនិបានលាងនដញឹកញាប់និងត្ឹមត្រូែគទគនាលះគយើងអាចចម្លងគោគមកខ្លួនឯងតាមរយៈការបល៉ះពាល់

ណេ្នកតចមុលះឬរា្់គហើយក៏អាចចម្លងគមគោគទាងំគនលះដល់អ្នកដនទតាមរយៈការបល៉ះពាល់ន្ទេគ្សែងៗដូចជា

នដទាវេ រជាគដើម។

ជំងឺឆ្លងភាគគតចើនឆ្លងោលដ្លតាមរយៈការបល៉ះពាល់នដគៅនដដូចជាផ្្រ សាយធម្មតានិងជំងឺធ្ងនធ់្ងរគ្សែង

គទៀ្ដូចជារលាកព្រោមខួរផ្្រោយធំរលាកព្្លើម្្រ្េទអានិងតបគេទជំងឺរាគរូសគ្សែងគទៀ្។

អ្ិសុខុមតបាណគៅគលើណសបែករានពដីរតបគេទណដលបណ្្លឱ្យរានការបងកាគោគ៖

 ១.អតិសុខុម្រាណអចិ្្តន្យ៍រស់គៅគលើណសបែកនិងពិបាកករា្ច ្។់

 ២.អតិសុខុម្រាណ្រ្្ត្ះអាសន្នគដ្យសារការរស់គៅតបោនំែ្ងនិងង្យករា្ច ្់តាមរយៈ
 អនាមយ័នដ។

អនាមយ័នដរមួរានការលាងនដជាមយួទឹកនិងសាប៊ូឬគដ្យគតបើទឹកសូលុយស្ុយងអាល់កុល(AHR)។

តាមរយៈការលាងនដញឹកញាប់ឬអនុែ្្រអនាមយ័នដបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងអ្នក

កំដរ/អ្នកសួរសុខទុកខាកា្ប់ន្យហានិេយ័ពដីការចម្លងគោគឬនាំភា្ន កង់្របងកាគោគគៅឱ្យអ្នកដនទ(អ្នកជំងឺ

គេញៀែឬសរាជិកសហគមន/៍សរាជិកតគរួសាររបស់គគ)។ចូរក្ស់រា្គ ល់ថ្ត្រូែគដ្លះគតគឿងអលង្កា រនិង

នា�ិកាគចញមុនគពលអនាមយ័នដ។

	 	 ៤.១.១.២.គពលគែលាណដលត្រូែគធវេើអនាមយ័នដក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាល
និងណែទាំសុខភាព
បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងអ្នកណែទាំត្រូែគធវេើអនាមយ័នដគៅគពលមកដល់និង

មុនគពលោកគចញពដីកណន្លងគធវេើការមុនគពលទទួលទានអាហារនិងគតកាយគពលគចញពដីបង្គន។់

គលើសពដីគនលះបុគ្គលិកនិងអ្នកណែទាំត្រូែអនុែ្្រ“ពេលពេលាទាំង្រាំសម្ាប់អនាម័យដៃ”។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 23

គពលគែលាទាងំតបាំសតរាប់អនាមយ័នដរាន៖

 ១.មុនគពលពិនិ្្យឬបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺ
 ២.មុនគពលអនុែ្្រទតមងក់ារោ្ម នគមគោគ

 ៣.គតកាយគពលបល៉ះពាល់សារធា្ុោែននសរ ដីោង្គ

 ៤.គតកាយពិនិ្្យឬបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺ
 ៥.គតកាយបល៉ះពាល់ឧបករណ៍និងសរាភា រៈគតបើតបាស់ជុំែញិអ្នកជំងឺនិងគតកាយពដីគដ្លះឧបករណ៍


 ការពារខ្លួនគចញភា្ល ម។

អនាមយ័នដជាតបោំ

បុគ្គលិកត្រូែគធវេើអនាមយ័នដគរៀងោល់គពលមុននិងគតកាយបល៉ះអ្នកជំងឺ។

     • មុនគពលពិនិ្្យឬបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺ
     • មុនគពលអនុែ្្រទតមងក់ារោ្ម នគមគោគ

     • គតកាយគពលបល៉ះពាល់សារធា្ុោែននសរ ដីោង្គ

     • គតកាយពិនិ្្យឬបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺ
      • គតកាយបល៉ះពាល់ឧបករណ៍និងសរាភា រៈគតបើតបាស់ជុំែញិអ្នកជំងឺនិងគតកាយពដីគដ្លះឧបករណ៍ការពារ


ខ្លួនគចញភា្ល ម។

អនុសាសន៍

 រូបភាពទដី១០|

គពលគែលាទាងំតបាំ
សតរាប់អនាមយ័នដ  

គ្លគវលា               ទាងំ               ពបា ំ              សពរាប់               អនាម័យ               នែ

១មុនគពល
បល៉ះអ្នកជំងឺ

៤គតកាយបល៉ះអ្នកជំងឺ

២មុនគពលអនុែ្្រ
ទតមងក់ារោ្ម នគមគោគ

៥គតកាយបល៉ះរបស់របរជំុែញិអ្នកជំងឺ
និងគតកាយពដីគដ្លះឧបករណ៍ការពារ

ខ្លួនគចញភា្ល ម។

៣គតកាយគពលបល៉ះពាល់សារធា្ុោែននសរ ដីោង្គ
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  ៤.១.១.៣.ែធិដីគធវេើអនាមយ័នដ

(រូបភាព៖មជ្ឍមណ្លសហតប្ិប្ ្រការរបស់អង្គការសុខភាពពិេពគលាកណ្្នកបណ្រុ លះបណ្្រ លIPC 

គៅទដីតករុងហុងកុង(២០១០))

ត្រូែយកចិ្្រទុកដ្ក់ជាពិគសសត្ង់ចគនា្ល លះតរាមនដចុងនដនិងណ្្នកណដលណ្ងណ្ខកខានគៅគពលលាងនដ

(សូមអានចំណុចតកហមគៅក្នុងរូបភាព)ណដលអាចជាហានិេយ័នាឱំ្យរានការចម្លងគោគ។

លាងនដគៅគពល៖

១.នដតបឡាកឈ់ាម

ឬសារធា្ុោែននសរ ដីោង្គ

២.គតកាយគចញពដីបង្គន់

គតបើសូលុយស្ុយងអាល់កុល

គពលនដមនិគ�ើញតបឡាក់
| រូបភាពទដី១១
ការលាងនដជាមយួទឹក
និងសាប៊ូគតបៀបគធៀបនឹង
ការគតបើសូលុយស្ុយងអាល់កុល

គបើលាងនដមនិបានត្ឹមត្រូែតាមការណណនាំខាងគលើគទណ្្នក

ខ្លលះនននដត្រូែចគនា្ល លះមនិបានលាងនឹងនាមំកនូែភា្ន កង់្រ

បងកាគោគនិងចម្លងគោគ។

| រូបភាពទដី១២
ណ្្នកខ្លលះនននដណដលគតចើន
រលំងមនិបានលាង
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  ៤.១.១.៤.គោលការណ៍និងបគច្ចកគទសក្នុងការលាងនដគដ្យគតបើ
សាប៊ូនិងទឹកឬគដ្យសូលុយស្ុយងអាល់កុលលាងនដ

ការលាងនដគដ្យសាប៊ូនិងទឹក

៤០-៦០ែនិាទដី
លាងនដនិងកនដជាមយួសាប៊ូនិងទឹកសា្អ ្ចំនួន
៦ដំណ្កក់ាល។

សម្ងួ ្ នដជាមយួកណនសែងសា្អ ្គតបើណ្ម្រងឬកណនសែង
តកដ្សគតបើម្រងគបាលះគោល។

ការលាងនដគដ្យសូលុយស្ុយងអាល់កុលលាងនដ

លាងណ្គពលណ្នដគមើលមនិគ�ើញតបឡាក់

លាងពដី២០-៣០ែនិាទដី
ោក់សូលុយស្ុយងអាល់កុលឱ្យបានតគបត់ោន់គលើ
នដរចួត្ដុសឱ្យសពវេតាមជំហានទាងំ។

	 	 ៤.១.១.៥.គហ្ុអវេដីបានជាោបំាច់ត្រូែសម្ងួ ្ នដគតកាយលាងជាមយួ
សាប៊ូនិងទឹក?

(ត្រូែគបាកគក់កណនសែងគ�ើងែញិគៅគពលគតបើរចួ

ណ្ម្រង)

គតកាយលាងនដរចួសំខាន់ត្រូែសម្ងួ្នដឱ្យស្ងួ្ពដីគតពាលះ


អ្ិសុខុមតបាណអាចលូ្លាស់បានល្អក្នុងន ទ្េគសើម។

    • សំខានប់ំ្ុ្ត រ្ូែគតបើតកដ្សសា្អ ្ឬកណនសែង
សតរាប់គតបើម្រងគបាលះគោល។

ដុសលាងតបអបន់ដទាងំពដីរ

ដុសគមនដទាងំពដីរ ដុសចុងតរាមនដគលើតបអបន់ដ

ដុសតបអបន់ដទាងំពដីរ
គដ្យតរាមនដឆា្ល ស់ោ្ន

ដុសខ្នងតរាមនឹងតបអបន់ដ
គដ្យតរាមនដោកគ់តសលះោ្ន

ដុសលាងខ្នងនដទាងំពដីរ

 រូបភាពទដី១៣|
ជំហានននការលាងនដ

 រូបភាពទដី១៤|
ឧទាហរណ៍ននកណនសែងណដល

ត្រូែគតបើសតរាប់ម្រង

Towel

Towel
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មនិត្រូែគតបើកណនសែងណដលកខវេក់គ�ើងែញិគ�ើយ

គតពាលះវាជាតបេពចម្លងគោគដ៏ធំ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១ស្រដីពដី“ទតមងក់ារលាងនដ”និងឧបសម្ពន័្ធទដី២ស្ដីពដី“រគបៀបអនាមយ័នដជាមយួទឹក

លាងនដសូលុយស្ុយងអាល់កុល”។

  ៤.១.១.៦.គ ើ្ត្រូែគតជើសគរ ើសសូលុយស្ុយងអាល់កុលសតរាប់លាងនដ
ឬទឹកអនាមយ័នដណបបណ្?
ត្រូែគតជើសគរ ើសសូលុយស្ុយងអាល់កុលណដលរានកំហាប់៦០%គៅ៨០%គដើមបែដីឱ្យរានតបសិទ្ធភាព៧ឬ

មូលដ្ឋា នពយាបាលអាច្ លិ្វាគដ្យខ្លួនឯង។រូបមន្រទដី១នន្ លិ្្លរបស់អង្គការសុខភាពពិេពគលាក

រានជា្ិគអតាណុល៨០%និងរូបមន្រទដីពដីរនន្ លិ្្លគឺរានជា្ិអាល់កុលអាយសូតបរូពដីល៧៥%។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៣ស្ដីពដី“ការ្លិ្សូលុយស្ុយងអាល់កុលសតរាប់លាងនដតាមរូបមន្ររបស់អង្គការ

សុខភាពពិេពគលាក”។



អនពុសាសន៍ សពរាប់ អនាម័យ នែ
 • គដើមបែដីធានាថ្បុគ្គលិកសុខាេបិាលអនុែ្្រតាមទតមងក់ារអនាមយ័នដោបំាច់ត្រូែរាន្្រល់

ឧបករណ៍បរកិាខា រលាងនដដូចជាកណន្លងលាងនដឬឡាវ៉ាបូលាងនដទឹកសា្អ ្សាប៊ូនិងកណនសែងឬតកដ្ស់

ណដលគតបើសតរាប់ម្រងនិង/ឬទឹកសូលុយស្ុយងអាល់កុលសតរាប់លាងនដ។

 • គដ្យសារអ្ិសុខុមតបាណលូ្លាស់និងបគងកាើនចំនួនគៅកណន្លងគសើមនិងទឹកនឹងដូគច្នលះគគ

ត្រូែគតបើសាប៊ូទឹកតបគសើរជាងសាប៊ូដំុណដលជាញឹកញាប់ត្រូែតតាំក្នុងទឹក។

 • គៅគពលគតបើសាប៊ូដំុត្រូែគតបើតបអប់តទគដើមបែដីបងហូរទឹកគចញ។

| រូបភាពទដី១៥
ឧទាហរណ៍ននកណនសែងតបឡាក់ណដល
ត្រូែគបាកគក់គ�ើងែញិមុនគពលគតបើ

៧ ទដីភា្ន កង់្រសុខភាពសាធារណៈននតបគទសកាណ្ដ្

| រូបភាពទដី១៦
ឧទាហរណ៍ននសូលុយស្ុយង
អាល់កុលសតរាប់លាងនដ
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 • គៅគពលគតបើសាប៊ូទឹកមនិត្រូែោក់បំគពញបណន្មសាប៊ូគៅក្នុងកំប៉ុងគទគតពាលះវាអាចបណ្្រ លឱ្យ


 ជាប់គមគោគតបឡាក់ដល់សាប៊ូ។

  តបសិនគបើត្រូែគតបើកំប៉ុងសាប៊ូគ�ើងែញិ្តរូេធានាថ៖

   កំប៉ុងត្រូែណ្ទគទ(មនិរានសាប៊ូសល់គទ)

   កំប៉ុងណដលទគទត្រូែបានតក�ុកសរា្អ ្និងសម្ងួ ្ មុនគពលោក់បំគពញ


   សាប៊ូ។

 • គចៀសវាងគតបើគមសៅសាប៊ូ។ជាញឹកញាប់វារានសារធា្ុគដីមដីណដលអាចគធវេើឱ្យណសបែកដ្ច់រលា្់

ណដលជា្ ្លូែគធវេើឱ្យគមគោគអាចឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនបាន។

 • កំុតជលក់នដចូលគៅក្នុងអាងឬធុងណដលរានទឹកនឹងឬក្នុងសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគ។

 • ចូរកំុគតបើសូលុយស្ុយងអាល់កុលជំនួសសូលុយស្ុយងអាល់កុលសតរាប់លាងនដ(AHR) គតពាលះ

សូលុយស្ុយងអាល់កុលជាសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគណដលអាចសុដីនដនិងសរា្ល ប់បាកគ់្រ ដីសាតបរូេដ្ី គៅគលើ

ណសបែក។វាអាចជា្ ្លូែចូលសតរាប់ចម្លងគោគដល់បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

គៅគពលោ្ម នទឹកហូរគដ្យកបាលរ ៉ូប៊ដីគណចូរគតបើែធិដីខាងគតកាម៖
 • គតបើធុងទឹករានកបាលរ ៉ូប៊ដីគណណដលអាចគបើក/បិទបាន។ត្ង់យកទឹកណដលបានគតបើរចួដ្ក់

ក្នុងធុងគហើយោក់តាមបង្គន់តបសិនគបើោ្ម នតបដ្ប់បងហូរ។

 • ធុងទឹកនិងគបាយ។គតបើគបាយគដ្យរា្ន ក់ោកទឹ់កសា្អ ្រា្ន កគ់ទៀ្លាងនដ។គដើមបែដីគចៀសវាង

ភាពកខវេក់ដល់ធុងទឹកនដនិងដងគបាយមនិត្រូែដ្ក់គដ្យផ្ទេ ល់ចូលគៅក្នុងធុងទឹកគទ។ត្រូែលាងសរា្អ ្

គបាយជាមយួសាប៊ូនិងទឹកោល់នែ្ង។គួរោកទ់ឹកពដីគលើធុងទឹកមយួគទៀ្ណដលគតបើសតរាប់តបមូលសំណល់

ទឹក។

 ៤.១.២.ឧបករណ៍ការពារខ្លួន(PPE)
ការគតបើឧបករណ៍ការពារខ្លួន(PPE)អាចកា្ប់ន្យហានិេយ័ននការឆ្លងនិងចម្លងគោគគដ្យដ្ក់របាងំ

ការពាររវាងភា្ន កង់្របងកាគោគនិងកណន្លងទទួលណដលជា្ ្លូែចូលនិង្ ្លូែគចញគមគោគរបស់អ្នក្ ទេុកគមគោគ។

ជាការសំខាន់ត្រូែគតបើតបាស់ឧបករណ៍យ៉ងរានតបសិទ្ធភាពត្ឹមត្រូែនិងតគបគ់ពលគែលាគៅគពលណដល

 រូបភាពទដី១៧|
ធុងទឹកភាជា ប់ជាមយួកបាលរ ៉ូប៊ដីគណ



28 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

រានការបល៉ះពាល់ជាមយួឈាមនិងសារធា្ុសរ ដីោង្គរបស់អ្នកជំងឺ។ត្រូែធានាឱ្យរានឧបករណ៍ការពារខ្លួន

ជាតបោំតពមទាងំការបណ្រុ លះបណ្្លតគបត់ោន់គលើការគតបើតបាស់ឱ្យបានត្ឹមត្រូែ។

គដើមបែដីការពារការចម្លងគោគឱ្យបានត្ឹមត្រូែត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនគៅពដីគលើគខាអាែឬឯកសណ្ឋា ន

ការង្រ។ឧបករណ៍ការពារខ្លួនអាចការពារបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពលុលះតតាណ្
របស់ទាងំគនាលះមនិខូចខា្ឬរណហកគហើយត រ្ូែបានគគគតជើសគរ ើសយកមកគតបើបានត្ឹមត រ្ូែ (ឧ.ទំហំ


ត្ឹមត្រូែឧបករណ៍ការពារត្ឹមត្រូែ)។បគុ្គលិកមលូដ្ឋា នពយាបាលនងិណែទាំសុខភាពគជឺាអ្នកទទលួខុសត្រូែ

ក្នុងការត្រួ្ពិនិ្្យភាពត្ឹមត្រូែននឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងគតជើសគរ ើសយ៉ងម៉្ ច់្់គដ្យណ្្អកគលើកតមិ្ 

ហានិេយ័និងទំហំរបស់ឧបករណ៍។

ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្ររមួរាន៖
 • គតសាមនដ

 • រ៉ាស់ែលះកា្់

 • ឧបករណ៍ការពារណេ្នក(កបាងំមុខណែន៉តា)

 • អាែបំពង់

 • អាែគអៀមមនិតជាបទឹក

 • គតមបសក់

 • គតសាមតគបគលើណសបែកគជើង

 • ណសបែកគជើងកណែង

	 	 ៤.១.២.១.ព័្ រ៌ានទូគៅស្រដីពដីឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុង
តបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ
គោល ការ ណ៏ ណណនា ំសពរាប់ គពជើសគរ ើស ឧប្ររណ៍ ការពារ ខ្លួន

គួរគតជើសគរ ើសឧបករណ៍ការពារខ្លួនគដ្យណ្្អកគលើកតមិ្ ហានិេយ័ននការបល៉ះពាល់។ដូគច្នលះមនិណមនតគប់

ឧបករណ៍ការពារខ្លួនទាងំអស់គួរត្រូែពាក់តគបគ់ពលរានការបល៉ះពាល់គទ។

បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងអ្នកណែទាំគួរណ្វាយ្នម្លហានិេយ័មុនគពលគតជើសគរ ើស

ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ។

គតជើសគរ ើសឧបករណ៍ការពារខ្លួនរបស់អ្នកគដ្យគយងគៅតាម៖

 • តបគេទលកខាណៈននទតមងក់ារ

 • ហានិេយ័ននការបល៉ះពាល់ឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គ

| រូបភាពទដី១៨
ឧបករណ៍ការពារ
ខ្លួនសំខាន់ៗ សតរាប់
ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 29

 • ហានិេយ័ននការបល៉ះពាល់ជាមយួភា្ន កង់្របងកាគោគ

 • ហានិេយ័ននការតបឡាក់ជាមយួចម្លងគោគ

តាោង	ទី	២	រពលរវលា	នន	ការអនដវ្្ត	អនាម័យ	នដ	និង	ការរតបើតបាស់	ឧ	បករ	ណ៏	

ការពារ	ខ្លលួន

ឧបករណ៏

ការពារ

ភេ្នក 


រា៉្ស់េះកាត់អាេបំេង់ព្រោម្ៃអនាម័យដៃពស្រីយ៉ូ

បាទ

មុននិងគតកាយបល៉ះពាល់

អ្នកជំងឺនិងគតកាយបល៉ះបរស្ិាន

ណដលរានគោគ

បាទបាទ

តបសិនគបើបល៉ះផ្ទេ ល់ជាមយួ

ឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គ

ទឹករម្អលិសារធា្ុបគញ្ចញក្នុង

និងគតៅនិងភា្ន សនិងណសបែក

ដ្ច់រលា្ ់

បាទបាទបាទ

តបសិនគបើរានហានិេយ័នន

ការខាទេ ្តបឡាក់គលើខ្លួនរបស់

បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិង

ណែទាំសុខភាព

បាទបាទបាទបាទបាទ
តបសិនគបើរានហានិេយ័ននការ

ខាទេ ្តបឡាក់ខ្លួននិងមុខ

អនពុសាសន៍ ទូគៅ ស្ដ្ី ដី ឧប្ររណ៍ ការពារ ខ្លួន និង ទពមង់ការ នន ការគពបើ 

ឧប្ររណ៍ ការពារ ខ្លួន

 • កំុគតបើឧបករណ៍ការពារខ្លួនរមួោ្ន ។

 • មនិត្រូែយកឧបករណ៍ការពារខ្លួនណដលគតបើណ្ម្រងគបាលះគោលមកគតបើគ�ើងែញិគទ។

្តរូេេងចាំថ៖

		•	ទតមងក់ារគឺជាកតា្រ បងកាហានិេយ័ជាជាងអ្នកជំងឺ។

		•	ឧបករណ៍ការពារខ្លួនកា្ប់ន្យហានិេយ័ននការចម្លងគោគប៉ុណន្រមនិណមនបំបា្់
ហានិេយ័ននការចម្លងគោគទាងំតសរុងគទ។

		•	ការគតបើតបាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនមនិអាចជំនួសអនាមយ័នដគទ។



30 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

 • តបសិនគបើរានត រ្ូែគតបើឧបករណ៍ការពារខ្លួនណដលគតបើម្ងគបាលះគោលគដើមបែដីគចៀសវាងហានិេយ័

 ននការឆ្លងគោគណដលបណ្្រ លមកពដីការមនិបានសរា្ល ប់គមគោគត្ឹមត្រូែ។

 • ប្រូរឧបករណ៍ការពារខ្លួនទាងំអស់និងលាងនដឱ្យបានសពវេគពលគចញពដីអ្នកជំងឺរា្ន ក់មុន


 គៅពិនិ្្យអ្នកជំងឺរា្ន កគ់ទៀ្។

 • ទតមងក់ារននឧបករណ៍ការពារខ្លួន

  គដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួនគដ្យោបគ់្្រើមពដីឧបករណ៍ណដលឆ្លងគោគខា្ល ងំ(ហានិេយ័


  ខ្ពស់)បនាទេ បម់កគដ្លះឧបករណ៍ណដលឆ្លងគោគ្ ិច(ហានិេយ័ទាប)។

  គចៀសវាងការបល៉ះរវាងឧបករណ៍ការពារខ្លួនឆ្លងគោគណដលឆ្លងគោគ(គតបើរចួ)ជាមយួនឹង
  ន្ទេនានាសគម្លៀកបំពាក់មនុសសែគតៅ្ ំបន់ណែទាំអ្នកជំងឺ,និងណ្្នកននខ្លួនតបាណរបស់
  បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពឯកសណ្ឋា នបុគ្គលិក(ឧ.ណេ្នកភា្ន ស
  ក្នុងតចមុលះរា្់និងណសបែកដ្ច់។ល)ជាពិគសសគៅគពលគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួន។

  គបាលះគោលឧបករណ៍ការពារខ្លួនណដលបានគតបើរចួភា្ល ម(ឧ.មនិត្រូែដ្ក់រ៉ាស់ជុំែញិក)
  ណ្្អកគលើពិធដីសាររបស់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

(សូមអានណ្្នក៤.៣ស្រដីពដី “ការោ្ណ់ចងសរាភា របរកិាខា រណែទាំអ្នកជំងឺឱ្យបានសមតសប”និង៤.៦ស្រដីពដី

“ការតគបត់គងសំណល់គែជជាសាសស្រ”)។

កំ�ុងគពលអនុែ ្្រទតមងក់ារឬគពលគដ្លះឧបករណ៏ការពារខ្លួនគចញ(ឧ.គពលគដ្លះអាែបំពង់គចញ

ណដលរានតបឡាក់ឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គ)បុគ្គលិកអាចបល៉ះពាល់ជាមយួឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គ

តាមរយលះណសបែកឬភា្ន សគហើយអាចរានហានិេយ័ឆ្លងគោគមកខ្លួនឯង។

ក្នុងករណដី គនលះបុគ្គលិកត្រូែបញ្ឈប់ទតមងក់ារបន្រគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួនគដ្យអារម្មណ៍ស្ងបស់ា្ង ្់

លាងជតមលះកណន្លងតបឡាក់ឱ្យបានសពវេនិងោយការណ៍គដ្យផ្ទេ ល់ដល់អ្នកតគបត់គង(តបធានអង្គភាព)

ឬតករុមការង្របង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។

(សូមអានជំពូក៦៖សុខភាពការង្រទាកទ់ងនឹងទតមងក់ារសតរាប់គតកាយការបល៉ះពាល់និងគោលការណ៍

ណណនាំសតរាប់សុែ្្ិភាពការោក់ថ្្ន ំឆា្ន ២ំ០១៤)។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៣៖“ឧទាហរណ៍ននទតមងក់ារឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នជា

ស្រងដ់្រ”។

	 	 ៤.១.២.២.គសចក្ដីលម្អិ្ អំពដីឧបករណ៍ការពារខ្លួន
រតសាមនដ

្ួនាទដីគតសាមនដរមួរាន៖

 • ការពារអ្នកពាក់គៅគពលបល៉ះពាល់ឈាមសារធា្ុសរ ដីោង្គសារធា្ុបគញ្ចញក្នុងនិងគតៅនិង
 ភា្ន ស។

 • កា្ប់ន្យហានិេយ័ននកាចម្លងអ្ិសុខុមតបាណគៅអ្នកជំងឺក្នុងគពលអនុែ្្រទតមងក់ារោ្ម ន
 គមគោគជាទូគៅគគគតបើគតសាមនដគសទេរ ដីល។
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គួរគតបើគតសាមនដគៅតាមកតមិ្ ហានិេយ័ដល់បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងដល់

អ្នកជំងឺ។

រានគតសាមនដចំនួន៣តបគេទណដលគគគតបើក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព៖

គួរអនុែ្្រគោលការណ៍ខាងគតកាមគៅគពលពាក់គតសាមនដ៖
 • គដ្លះគតសាមនដភា្ល មគតកាយគតបើរចួនិងគធវេើអនាមយ័នដមុនគពលបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺរា្ន កគ់ទៀ្។

 • ប្រូរគតសាមនដគៅចគនា្ល លះទតមងក់ារគ្សែងៗសតរាប់ជំងឺរា្ន ក់គដើមបែដីការពារការចម្លងគោគពដីណ្្នក
 មយួគៅមយួគទៀ្ននោងកាយ(ពដីកណន្លងរានគមគោគគៅកណន្លងោ្ម នគមគោគ)។

 • លាងនដភា្ល មជាមយួទឹកនិងសាប៊ូឬសូលុយស្ុយងអាល់កុលសតរាប់លាងនដគតកាយគដ្លះ
 គតសាមនដ។

 • មនិគួរគតបើគតសាមនដគតបើម្រងគបាលះគោលគ�ើងែញិគទប៉ុណន្រគួរគបាលះគោលគដ្យណ្្អកគលើ


 គោលការណ៍មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

 • ទាញគតសាមនដណដលពាក់គលើកនដអាែបំពង់(គបើពាក)់គដើមបែដីការពារកនដ។

គតសាមនដគតបើរចួគបាលះគោល(មនិគសទេរ ដីល)្ល់្ការការពារដល់បុគ្គលិក
មលូដ្ឋា នពយាបាលនងិណែទាំសុខភាពគៅគពលបល៉ះឈាមសារធា្ុសរ ដីោង្គ
សារធា្ុបគញ្ចញក្នុងនិងគតៅ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៣ស្រដីពដី “ឧទាហរណ៍ននទតមងក់ារឧបករណ៍

ការពារខ្លួនសតរាបក់ារតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ”។

គតសាមនដែលះកា្់(គសទេរ ដីល)ត្រូែពាក់គៅគពលអនុែ្្រទតមងក់ារោ្ម ន

គមគោគ(ទតមង់ការណដលគតោលះថ្្ន ក់ខា្ល ងំទាងំគែជជាសាសស្រឬែលះកា្)់។

ឧទាហរណ៍៖បញ្ចូ លសុងទឹកគនាមទតមងក់ារែលះកា្គ់្សែងៗការែលះកា្់

យកកូន។ល។

សូមគមើលឧបសម្ពន័្ធទដី២២ស្ដីពដី“ទតមងក់ារពាក់គតសាមនដគសទេរ ដីល”។

គតសាមនដគៅសូ៊តកាស់(សតរាប់កចិ្ចការធ្ងន)់គរួត្រូែពាក់សតរាប់ោ្ណ់ចង

សរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគគចញពដីែ្្ុឬន្ទេនានាណដលឆ្លងគោគខា្ល ងំ។

 រូបភាពទដី១៩|
គតសាមនដគតបើរចួគបាលះគោល

(មនិគសទេរ ដីល)

 រូបភាពទដី២០|
គតសាមនដគៅសូ៊តកាស់(សតរាប់

កិច្ចការធ្ងន)់

 រូបភាពទដី២១|
គតសាមនដែលះកា្់

(គសទេរ ដីល)
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ម៉ាស់	វុះកា្់

្ួនាទដីរបស់រ៉ាស់ែលះកា្់រាន៖

 • រ៉ាស់ការពារភា្ន សតចមុលះនិងរា្់ននបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគៅគពល
 អាចបល៉ះពាល់ជាមយួឈាមនិងសារធា្ុសរ ដីោង្គ។

 • រ៉ាស់ក៏ការពារអ្នកជំងឺមនិឱ្យឆ្លងអ្ិសុខុមតបាណពដីបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំ


 សុខភាព្ ងណដរគៅគពលបំគពញការង្រណែទាំអ្នកជំងឺ។

• ត រ្ូែពាក់រ៉ាស់គរៀងោល់គពលបំគពញការង្រណដលរានហានិេយ័ក្នុងការ

ខាទេ ្តបឡាក់មុខ។រ៉ាស់ែលះកា្់ត្រូែធន់នឹងសារធា្ុោែនិងការពារ្ ំណក់

្ូចៗគដ្យអាតស័យគលើសរាភា រគតបើសតរាប្់ លិ្។

• ការពារ្ ំណក់្ ូចៗ

• ពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់ជាជាងសរាភា រៈគធវេើពដីសំ�ដីឬរ៉ាស់គធវេើពដីនសបែ។មនិត្រូែ

ពាក់រ៉ាស់ណដលគតបើម្រងគហើយគ�ើយ។



សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៣ស្រដីពដី “ឧទាហរណ៍ននទតមងក់ារឧបករណ៍ការពារ

ខ្លួនសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ”។

ឧបករណ៍	ការពារ	ថ្ក្

ឧបករណ៍ការពារណេ្នករមួរានណែន៉តាជរ័ថ្្ល ណែន៉តាសុែ្ិ្ភាពនិងរបាងំការពារមុខ។ឧបករណ៍ទាងំគនលះ

ការពារបុគ្គលិកសុខាេបិាលពដីការខាទេ ្ឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គគ្សែងគទៀ្។

្ួនាទដីរបស់ឧបករណ៍ការពារណេ្នករមួរាន៖

 • ការពារណេ្នករបស់បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគៅគពលអនុែ្្រទតមង់
 ការណដលអាចឱ្យរានខាទេ ្តបឡាក់ឈាមសារធា្ុសរ ដីោង្គសារធា្ុបគញ្ចញក្នុងឬគតៅចូលណេ្នក។

 • ការពារណេ្នកអ្នកជំងឺក្នុងគពលអនុែ្្រទតមងក់ារពិគសសណ្មយួ(ឧ.ការណែទាំគធ្មញ)គៅគពល
 រានហានិេយ័ននការខាទេ ្តបឡាក់ណេ្នក។

| រូបភាពទដី២២
រ៉ាស់ែលះកា្់

| រូបភាពទដី២៣
ណែន៉តាជរ័ថ្្ល
របាងំការពារមុខ
ណែន៉តាសុែ្្ិភាព

សរា្គ ល់៖ត្រូែគបាលះគោលឱ្យបានត្ឹមត្រូែគៅគពលគតបើរចួ។តបសិនគបើគៅគតបើ

គ�ើងែញិបានត្រូែសរា្ល ប់គមគោគជាមុនសិនគៅតាមការណណនាំនន្ លិ្្ល។
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សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៣៖ស្ដីពដី“ឧទាហរណ៍ននទតមងក់ារឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្ន

ជាស្រងដ់្រ”។

អាវ	បពំង់

្ួនាទដីរបស់អាែបំពង់រមួរាន៖

 • ការពារការតបឡាក់ឯកសណ្ឋា នក្នុងគពលអនុែ្្រទតមង់ការណដលអាចនាឱំ្យរានការបល៉ះឈាម
 សារធា្ុសរ ដីោង្គសាធា្ុបគញ្ចញក្នុងនិងគតៅនិងគចៀសវាងការចម្លងគោគ។

អាែបំពង់អាចជាអាែគតបើម្រងគបាលះគោលឬគតបើគ�ើងែញិបាន។

 • គួរគតបើអាែបំពង់ណដលមនិតជាបទឹក។

 • ត្រូែគដ្លះអាែបំពង់ណដលតបឡាក់ឬគសើមគចញឱ្យបានឆាប់តាមណ្អាចគធវេើបាន។

អាវ	រអៀម	មិន	តជាប	ទរក

្ួនាទដីរបស់គអៀម៖

 • គអៀមមនិតជាបទឹក្ លិ្ពដីជា្ិគៅសូ៊ឬជរ័គដើមបែដីការពារការតជាបទឹកដល់ណ ្្នកខាងមុខ


 ដងខ្លួនបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

 • ពាក់គអៀមមនិតជាបទឹកពដីគលើអាែបំពង់គដើមបែដីការពារឱ្យបានល្អគៅគពលបល៉ះឈាមសារធា្ុ


 សរ ដីោង្គសាធា្ុបគញ្ចញក្នុងនិងគតៅ(ឧ.គៅគពលសរា្អ ្ឬគៅគពលអនុែ្្រទតមងក់ារណដល

 រូបភាពទដី២៤|
អាែបំពង់គតបើរចួគបាលះគោល

និងមនិតជាបទឹក

  រូបភាពទដី២៥|
អាែបំពង់អាចគតបើគ�ើងែញិ

អាែបំពង់គតបើម្រងគបាលះគោលអាចមនិតជាបទឹកឬ

តជាបទឹក។គៅគពលអាែបំពង់មនិអាចទបទ់ល់ការ

តជាបទឹកបានោបំាច់ត្រូែគតបើអាែគអៀមមនិតជាប
ទឹកគៅគពលរានការបល៉ះែ្្ុោែណដលចម្លងគោគ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៣៖ស្ដីពដី “ឧទាហរណ៍នន

ទតមងក់ារឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុង

តបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ”។

ត្រូែសរា្អ ្អាែបំពង់ណដលអាចគតបើគ�ើងែញិបាន

និងសរា្ល ប់គមគោគមុនគពលគតបើគ�ើងែញិ។

(សូមអានជំពូក៣.៣.២ការោ្ណ់ចងសមតសប

ននកតរាលណដលតបឡាក)់



34 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

 ឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គអាចខាទេ ្ដ្ក់ដូចជាការសតរាលកូនណដលរានការហូរឈាមខា្ល ងំ)។

ពអៀមអាេជាពអៀមព្្រើរួេម្ងពរាះពចាលឬព្បើពេើងេិញ។

គតមប	សក់

្ួនាទដីរបស់គតមបសក៖់

• គតមបសក់គតបើគដើមបែដីការពារអ្នកជំងឺគដ្យរកសាការតគបសក់

និងណសបែកកបាលគធវេើដូគច្នលះអណង្គកបាលនិងសក់មនិអាចតជរុលះគលើ

ដំគៅអ្នកជំងឺក្នុងគពលែលះកា្។់

• គោលបំណងគ្សែងគទៀ្គឺគដើមបែដីការពារអ្នកពាក់ពដីឈាមឬ

សារធា្ុសរ ដីោង្គខាទេ ្តបឡាក់និងបាញ់ដ្ក។់

រតសាមថសបែករជើង

្ួនាទដីរបស់គតសាមណសបែកគជើង៖

• ្្រល់ការការពារដល់ណសបែកគជើងក្នុងករណដី រានឈាមសារធា្ុ

សរ ដីោង្គសារធា្ុបគញ្ចញក្នុងឬគតៅរបស់អ្នកជំងឺខាទេ ្តបឡាក់

គលចគហៀរតបឡាក់ចួលក្នុងណសបែកគជើង(ឧ.ក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺ

ដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគបនទេបែ់លះកា្់។ល)។

• រកសាកណន្លងពិគសសណ្មយួឱ្យរានសភាពសា្អ ្(ឧ.បនទេប់

ែលះកា្)់។

| រូបភាពទដី២៦
គអៀមមនិតជាបទឹក
គតបើម្រងគបាលះគោល

| រូបភាពទដី២៧
គអៀមមនិតជាបទឹកណដល
អាចគតបើគ�ើងែញិបាន

| រូបភាពទដី២៨
គតមបសក់គតបើរចួម្រងគបាលះគោល

| រូបភាពទដី២៩
គតសាមណសបែកគជើង
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 រូបភាពទដី៣០|
ណសបែកគជើងកណែងគៅសូ៊

៨ ចំណ្្់ថ្្ន ក់ហានិេយ័ននការចម្លងគោគតាមតបគេទឧបករណ៍និងសរាភា របរកិាខា រត្រូែបានគគឱ្យគឈា្ម លះថ្“ចំណ្្ថ់្្ន ក់

តាមតបគេទ“Spaulding	Classification.”។

ថសបែក	រជ	ើង	រៅសូ៊	ក	ថវង

្ួនាទដីរបស់ណសបែកគជើងគៅសូ៊កណែង៖

 • គដើមបែដីការពារគជើងឱ្យបានកានណ់្តបគសើជាងគតសាមណសបែកគជើង

គៅគពលបល៉ះឈាមសារធា្ុសរ ដីោង្គសារធា្ុបគញ្ចញក្នុងនិងគតៅ

និងការពាររបសួបណ្្រ លមកពដីែ្្ុមុ្តសរួច។

 • ឧទាហរណ៍គៅគពលសរា្អ ្ឬកំ�ុងគពលអនុែ្្រទតមងក់ារ

ណ្ណដលរានឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គអាចខាទេ ្ដ្ក។់(ឧ.ការ

សតរាលកូនណដលរានឈាមហូរខា្ល ងំ)។

	 ៤.១.៣.			ការចា្ថ់ចង	ឱ្យបាន	សមតសប	នូវ	ឧបករណ៍	ថែទា	ំអក្ជងំឺ	

និង	កតមាល	ថដល	តបឡាក់

  ៤.១.៣.១.ឧបករណ៍សតរាប់ណែទាំអ្នកជំងឺ
តគប់បរកិាខា រគពទ្យទាងំអស់អាចជាតបគេទគតបើណ្ម្ងគបាលះគោលឬអាចគតបើគ�ើងែញិបាន។ឧបករណ៍ណដល

សតរាបគ់តបើណ្ម្ងមនិគួរគតបើគ�ើងែញិគ�ើយគហើយគួរគបាលះគោលឱ្យបានត្ឹមត្រូែបនាទេ បព់ដីគតបើរចួោល់។

ឧបករណ៍ណដលអាចគតបើគ�ើងែញិទាងំអស់ត្រូែឆ្លងកា្់ការរងំ្ប់គមគោគយ៉ងត្ឹមត្រូែគៅចគនា្ល លះការ

គតបើនដីមយួៗនិងមុនគពលគតបើជាមយួអ្នកជំងឺែ្មដីគទៀ្។បរកិាខា រនិងឧបករណ៍ណដលគតបើរចួអាចកា្ល យជាជតមក

របស់គមគោគបានយ៉ងង្យណដលបនាទេ បម់កអាចចម្លងគោគគៅអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាេបិាល។

សតរាប់ដំគណើ រការគតបើតបាស់គ�ើងែញិឱ្យបានត្ឹមត្រូែននសរាភា របរកិាខា រត រ្ូែសរា្អ ្តគប់សរាភា របរកិាខា រទាងំ

អស់ជាមយួសាប៊ូ(សាប៊ូទឹក)និងទឹកជាមុនមុននឹងសរា្ល ប់គមគោគនិងគសទេរ ដីលគដើមបែជតមរុលះឲ្យបានអស់នូែ

សារធា្ុសរ ដីោង្គគ្សែងៗឧ.ឈាមនិងទឹករម្អលិណដលអាចបនសាបឥទ្ធិពលរបស់ជា្ិគដីមដីសតរាប់សរា្ល ប់

គមគោគនិងបល៉ះពាល់ដល់តបសិទ្ធភាពរបស់ថ្្ន ំសរា្ល ប់គមគោគ(disinfectant )។

ឧបករណ៍និងែ្្ុគ្សែងៗអាចត រ្ូែបានដ្ក់ជាចំណ្្ថ់្្ន ក់គៅតាមហានិេយ័ននការចម្លងគោគដូចជា

កតមិ្ ខ្ពស់កតមិ្ មធ្យមនិងកតមិ្ ទាបគដ្យអាតស័យគលើទដីតាងំ៨។

្រពមិត ខ្ស៖់បរកិាខា រនិងការអនុែ្្ទាងំគនលះបល៉ះពាល់ជាមយួជាលិកាោ្ម នគមគោគឬតបពន័្ធឈាមគហើយ

រានការតបឈមកតមិ្ ខ្ពស់បំ្ុ្នឹងការឆ្លងគោគ។

្រពមិត មធ្យម៖បរកិាខា រនិងការអនុែ្្រទាងំគនលះរានសារៈសំខាន់លំដ្ប់ទដីពដីរណដលបល៉ះពាល់ជាមយួភា្ន ស

រអំិលនិងណសបែកដ្ច់រលា្់ណដលនាឱំ្យរានហានិេយ័ននការចម្លងគោគកតមិ្ មធ្យម។

្រពមិត ទាប៖បរកិាខា រនិងការអនុែ្្ទាងំឡាយណដលបល៉ះពាល់ជាមយួនឹងណសបែកណដលោ្ម នដ្ច់រលា្់និង

រានការតបឈមទាបបំ្ុ្នឹងការចម្លងគោគ។
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តាោង	ទី	៣	ចណំ្្់ថ្្ក់	នន	ឧបករណ៍	ថដល	អាច	រតបើតបាស់	រែើងវញិ	បាន

តប	រ្ទ ការរតបើតបាស់ វធិី	រងំ្ប់	រម	រោគ ឧទាេរណ៍	នន	បរកិាខា រ

្រពមិត ខ្ស់ ជាលិកាណដលោ្ម ន

គោគឬតបពន័្ធឈាម

ការគធវេើគសទេរ ដីល(គដ្យ

កគ្្ឬសារធា្ុគដីមដី)

បង់រុំរបសួនិងបរកិាខា រសតរាប់គដរ

បរកិាខា រែលះកា្់បរកិាខា រសតរាលកូន

ទុគយសុងសតរាបគ់ធវេើគោគែនិិច្យ័

បរកិាខា រសតរាប់ពយាបាលគធ្មញ

ឧបករណ៍ឆ្លុលះទងសួ្ឧបករណ៍ឆ្លុលះ

គបា្ល កគនាម។ល។

្រពមិត 

មធ្យម

ភា្ន សរអំិលឬណសបែក

ណដលដ្ច់រលា្់

ការរងំ្ប់គមគោគកតមិ្
ខ្ពស់និងកតមិ្ មធ្យម

ឧបករណសតរាប់ពនិិ្ ្យបពំង់ខ្យល់
បពំងខ់្យល់ទុគយសតរាប់បមូគស្លស

និងដគងកាៀបចំពុលះទាសតរាប់គបើកទាវេ រ

រាសបរកិាខា រសតរាប់បូមយកកូន

គដ្យនដឧបករណ៍ពយាបាល្ ្លូែ

ដគងហើមនិងឧបករណ៍ដ្ក់ថ្្ន ំសណំ្

ពុម្ពគធ្មញឧបករណ៍ឆ្លុលះឧបករណ៍

ឆ្លុលះតកពលះ។ល។

្រពមិត 

ទាប

ណសបែកណដលោ្ម នការ

ដ្ច់រលា្់

សរា្អ ្រមួជាមយួការ

រងំ្ប់គមគោគកតមិ្ ទាប

សរា្អ ្រមួជាមយួ

(ណតបតបរួលគៅតាម

អ្នកជំងឺណដលបល៉ះពាល់)

កគន្ារសតរាប់អ្នកជំងឺគតបើគៅ

នឹងណតគបង្គន់បង្គន់គនាមបុរស

ឧបករណ៍រុំនដវាស់សរា្ព ធឈាម

ណខសែរោប់ជាមយួECGណទរម៉ូណមត៉្

គស្្ ូសកាូបណតគកូន្ ុកបាលណតគ

ការការពារ បពុគ្គល្ិរ ណ្្ន្រ សរាអា ត 

បុគ្គលិកសរា្អ ្ត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រគដ្យយ៉ងគហាចណ្ស់

កត៏្រូែពាក់គតសាមនដគៅសូ៊កណែងណសបែកគជើងកណែងនិងគអៀមមនិតជាបទឹកណដរ។គៅគពលរានហានិេយ័

គដ្យការខាទេ ្តបឡាក់មុខបុគ្គលិកត្រូែពាក់កបាងំមុខនិងរ៉ាសែលះកា្។់

| រូបភាពទដី៣១
ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់
បុគ្គលិកសរា្អ ្
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 រូបភាពទដី៣២|
ការសរា្អ ្សរាភា របរកិាខា រ

មនិបានត្ឹមត្រូែល្អ

 រូបភាពទដី៣៣|
ការសរា្អ ្សរាភា របរកិាខា រ

បានល្អត្ឹមត្រូែ

គោលការណ៍សតរាប់ដំគណើ រការគ�ើងែញិឱ្យរានតបសិទ្ធភាពននឧបករណ៍និងសរាភា របរកិាខា រ

 (១)ការសរាអា ត(តតាំក្នុងទឹកតបសិនគបើោបំាច់សរា្អ ្លាងជតមលះនិងសម្ងួ ្ )

 (២)ការសរា្ល ប់ គមគរាគ(កតមិ្ ទាបមធ្យមនិងខ្ពស់)

 ឬ

 (៣)ការគធវើ គស្ទ រ ដី លនិង

 (៤)ការ ទពុ្រដ្្រ់

 (១) ការសរាអា ត

ការសរា្អ ្គឺជាដំគណើ រការយកគចញនូែសារធា្ុសរ ដីោង្គនិងគដីមដី។

តបសិនគបើឧបករណ៍ឬសរាភា របរកិាខា រមនិត្រូែបានសរា្អ ្ឱ្យបានត្ឹមត្រូែគទសារធា្ុសរ ដីោង្គអាចគធវេើឱ្យរខំាន

ដល់ដំគណើ រការននការសរា្ល ប់គមគោគឬគសទេរ ដីល។

ចូរចងោំថ្តបសិនគបើសរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍មនិអាចសរា្អ ្គទវាក៏អ្់អាចគសទេរ ដីលឬសរា្ល ប់គមគោគ

្ងណដរដូគច្នលះវាក៏មនិអាចយកមកគតបើគ�ើងែញិបានណដរ។ឧទាហរណ៍នន្ លិ្្លសតរាប់សរា្អ ្ដូចជា៖

សាប៊ូធម្មតាគមសៅសាប៊ូ។ល។

ដំគណើ រការសរា្អ ្អាចគធវេើបានគដ្យគតបើឧបករណ៍សរា្អ ្មយួចំនួនដូចជាឧបករណ៍សរា្អ ្អងសុ់ដីម

(enzymatic cleaner)ឧបករណ៍សរា្អ ្អ៊ុលតតាគសាន(ultrasonic cleaners)រ៉ាសុដីនសរា្អ ្

សវេ័យតបែ្្រិ(auto mated washers)ឬការសរា្អ ្គដ្យនដ។

គតកាយសរា្អ ្រចួត្រូែលាងជតមលះជាមយួទឹកនិងសម្ងួ ្ វា។ត្រូែតបាកដថ្ែ្្ុទាងំអស់ត្រូែបានសរា្អ ្យ៉ង

ត្ឹមត្រូែមនិខូចនិងត្រូែបានសម្ងួ ្ គដើមបែដីឱ្យការគធវេើគសទេរ ដីលនិងសរា្ល ប់គមគោគក្នុងកតមិ្ ខ្ពស់បានត្ឹមត្រូែ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៤៖“ទតមងក់ារសរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគគលើឧបករណ៍បរកិាខា រអ្នកជំង”ឺ។
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 (២) ការសរា្ល ប់ គមគរាគ

ការសរា្ល ប់គមគោគ(Disinfection)គឺជាដំគណើ រការណដលសរា្ល ប់អ្ិសុខុមតបាណបានគតចើនបំ្ុ្(គលើក

ណលងណ្ភា្ន កង់្រចម្លងគោគនិងគមគោគស្ព័រមយួចំនួន)និងមនិអាចសរា្ល ប់គមគោគទាងំតសរុងគទ។

ការសរា្ល ប់គមគោគមនិណមនជាដំគណើ រការគសទេរ ដីលនិងមនិត្រូែគតបើជាមគធយាបាយង្យតសរួលជំនួសការគធវេើ

គសទេរ ដីលគទ។

្រពមិត នន ការសរា្ល ប់ គមគរាគ

្លិ្្លមយួចំនួនដូចជាសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគតពមទាងំដំគណើ រការនឹង្ ្រល់នូែកតមិ្ ខុសៗ

ោ្ន ននការសរា្ល ប់គមគោគ។

កតមិ្ ទាងំគនលះត្រូែបានដ្ក់ចំណ្្ថ់្្ន ក់ដូចជា៖

 ក.ការសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់៖កគមទេចភា្ន កង់្រចម្លងគោគគសទេើរណ្ទាងំអស់(គមគោគបាកគ់្រ ដី
 ្សែិ្ ែ ដីរុសនិងតបរូ្ ូហសូែណអរ៊)គលើកណលងណ្គមគោគស្ព័ររបស់បាកគ់្រ ដី។

 រានែធិដីសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់ចំនួនបដីតបគេទ៖

  • ការគសា្ង រ

  • ការចំហុយ

  • ការសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់គដ្យគដីមដី

 ការសរា្ល ប់ គមគរាគ ្រពមិត ខ្ស ់គដ្យ ការ គសាងោ រ (្រគ្្)

 ការដ្ំទឹកឱ្យពុលះគឺជាែធិដីសាមញញា ននការសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់ណដលអាចគធវេើគៅកណន្លងណ្


 កប៏ានណដលរានទឹកសា្អ ្និងតបេពកគ្្។សតរាប់ែធិដីគនលះគគដ្ក់សរាភា របរកិាខា រនិងែ្្ុគ្សែងៗ
 ក្នុងឆា្ន ងំឬតបដ្ប់ដ្ទឹំកគហើយដ្ទឹំករហូ្ដល់ពុលះរយៈគពល២០នាទដី។

 ការសរា្ល ប់ គមគរាគ ្រពមិត ខ្ស ់គដ្យ ការ ចំហពុយ

 សតរាប់ែធិដីគនលះគគដ្ក់ចំហុយែ្ុ្ទាងំអស់ក្នុងតបដ្ប់ចំហុយណដលរានចំនូនមយួគៅបដី


 ជាន។់វារានជំហានដូចការការសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់គដ្យគសា្ង រណដរខុសោ្ន ត្ង់ណ្សរាភា រ
 បរកិាខា រមនិត្រូែបានគគដ្ក់តតាំក្នុងទឹកប៉ុណន្រត្រូែបានដ្ក់ក្នុងោនចំហុយ(ណដលរានទឹកពុលះ

 ពដីគតកាម)គៅគលើថ្សមូលណដលរានរន្ធ។

 ការសរា្ល ប់ គមគរាគ ្រពមិត ខ្ស ់គដ្យ គដីមដី

 វាត្រូែបានគគគតបើសតរាប់សរា្ល ប់គមគោគគលើសរាភា របរកិាខា រនិងែ្ុ្គ្សែងៗ(កតមិ្ មធ្យមឬខ្ពស់)
 គៅគពលណដលការចំហុយគដ្យរ៉ាសុដីនអូ្ ូកា្ល ែអាចគធវេើឱ្យខូចែ្ុ្ទាងំគនាលះឬមនិអាចគធវេើការគសា្ង រ

 ឬចំហុយបាន។ឧទាហរណ៍មជាុលជរ័ឧបករណ៍ឆ្លុលះសរ ដីោង្គខាងក្នុង។ល។ការសរា្ល ប់គមគោគ


 កតមិ្ ខ្ពស់គដ្យគដីមដីគឺត្រូែបានគធវេើគដ្យគតបើសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់។គៅតបគទស
 កម្ពុជាគគ្ ្រល់អនុសាសន៍ឱ្យគតបើសូលុយស្ុយងក្លរ ដីន០,៥%គធវេើពដីអូសាណែល៉ណដលគតបើទូគៅ

 ក្នុង្ទេលះ។ក្លរ ដីនរានតប្ិកម្មរហ័សនិងធូរនែ្ល្ ង។វារានតបសិទ្ធភាពតបឆាងំនឹងអ្ិសុខុមតបាណ
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៩ “ការបង្កា រជំងឺឆ្លងគដ្យសារការណែទាសុំខភាព”អង្គការសុខភាពពិេពគលាក-ឆា្ន ២ំ០០២,ទំពរ័៤៣

  រូបភាពទដី៣៤|
ការដុ្កគ្្គឺជាបគច្ចកគទសសរា្ល ប់

គមគោគណដលមនិត្ឹមត្រូែ

 គតចើនតបគេទោបប់ញ្ចូ លទាងំអ្ិសុខុមតបាណណដលបណ្្រ លឱ្យគកើ្រគបង្ ងណដរ។

 គទាលះជាយ៉ងណ្កគ៏ដ្យសរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍គធវេើពដីគលាហៈមនិធន់នឹងសារធា្ុក្លរ ដីន


 កតមិ្ ខ្ពស់បានគទគដ្យសារការពុក្ុយ។ដូគច្នលះត្រូែគតបើែធិដីសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់គដ្យ


 គដីមដីគ្សែងគទៀ្។ជា្ិគដីមដីចំនួនពដីរណដលអាចគតបើបានគឺគ្លូោ៉ល់ឌដីនហ២%(2% Gluraldehyde) 

 និងអាសុដីដណពោ៉គសទិក (Peracetic Acid)។

 ខ.ការសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ មធ្យម៖អាចសរា្ល ប់គមគោគរគបងMycobacteriumណដលមនិ
 សកម្មគមគោគបាកគ់្រ ដីណដលដុលះលូ្លាស់ែ ដីរុសនិងគមគោគ្ សែិ្ មយួចំនួនធំប៉ុណន្រជាទូគៅមនិ


 អាចសរា្ល ប់គមគោគស្ព័របាកគ់្រ ដីបានគទ។

 (ឧ.សូដ្ូយមនហប៉ូក្លរ ដ្ី ០,០៥%)។

 គ.ការសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ទាប៖អាចសរា្ល ប់គមគោគបាកគ់្រ ដីមយួចំនួនធំគមគោគែ ដីរុសនិង
 គមគោគ្ សែិ្ មយួចំនួនប៉ុណន្រមនិអាចសរា្ល ប់គមគោគបាកគ់្រ ដីណដលសំ៊ាដូចជាគមគោគរគបងសំុានឹង
 ថ្្ន ំMethicillinឬគមគោគស្ព័របាកគ់្រ ដី។

 (ឧ.សូដ្ូយមនហប៉ូក្លរ ដ្ី ០,០៥%អាល់កុល៧០%)

សតរាប់ព័្ រ៌ានបណន្មសូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៥៖“ែសិាលភាពននសកម្មភាពរបស់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ”

និងឧបសម្ពន័្ធទដី៦៖“ទតមងក់ារសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់(HLD Procedure)”៩។(ត្រូែបណន្ម)

ការដុ្កគ្្

គួរណ្ឈប់គធវេើការជូ្សរា្អ ្ែ្្ុរចួដុ្កគ្្

គដ្យអាល់កុលគតពាលះគនលះមនិណមនជាទតមងក់ារ

សមតសបននកាែរសរា្ល ប់គមគោគគទ។

្័ត៌រានសខំាន់ៗ អំ្ដី សារធាតពុ គដីមដី ណែល គពប ើ ស ពរាប់ សរា្ល ប់ គម គរាគ

 • គៅគពលោ្ណ់ចងឬគរៀបចំគធវេើសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគជាការសំខាន់ត្រូែការពារបុគ្គលិក
 ោតំទមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគតពាលះថ្សារធា្ុគដីមដីទាងំគនលះរានហានិេយ័យ៉ង
 ខា្ល ងំដល់សុខភាព។

 គួររានឧបករណ៍ការពារខ្លួនតគបត់ោន់សតរាប់ពាក់គហើយយ៉ងគហាចណ្ស់ត្រូែរាន៖



40 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

  គតសាមនដគៅសូ៊

  ឧបករណ៍ការពារណេ្នក(ពដីការខាទេ ្តបឡាក)់

  រ៉ាស់ែលះកា្់(ហា្គ សពុលឧ.សូលុយស្ុយងអូសាណែល៉)

  គអៀមមនិតជាបទឹក

 • គួរទុកដ្ក់ក្លរ ដីនអូសាណែល៉និងសារធា្ុគដីមដីសរា្ល ប់គមគោគគ្សែងគទៀ្ក្នុងកណន្លងត្ជាក់


 ងងឹ្មនិត្រូែពន្លឺនែ្ងឬមនិត្រូែកគ្្ខា្ល ងំ(ទដីកណន្លងណដលគគមនិគួរទុកដ្ក់ោបប់ញ្ចូ លទាងំគធ្នើ
 ខ្ពស់គតកាមដំបូលអាោរស័ងកាសដី)និងទុកដ្កឱ់្យ្ ុ្ពដីនដគក្មង។

 • “ហាមបាញ់”(ឧ.អព័ទេ)គលើសរាភា របរកិាខា រឬន្ទេជាមយួសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ។ការគធវេើដូគច្នលះ
 អាចបណ្្រ លឲ្យសាយភាយការចម្លងគមគោគនិងជាការអនុែ ្្រដ៏គតោលះថ្្ន ក់តពមទាងំោ្ម ន្ ល
 តបគយជន៍ដល់ការទបស់ាកា ្់ជំងឺគទ។

តបគេទសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគ

១.សូលុយស្ុយងនហប៉ូក្លរ ដ្ី (ក្លរ ដីន/អូសាណែល៉)

• ត្រូែគរៀបចំសូលុយស្ុយងអូសាណែល៉ជាតបោំនែ្ងគដ្យសារវាអាចបា្ប់ង់កតមិ្ របស់វាគតកាយ២៤គរ៉ាង។

• សូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគណដលគគគតបើជាតបោំគឺ០,០៥%(សរា្ល ប់គមគោគបាកគ់្រ ដីនិងែ ដីរុសមយួ

ភាគធំ)។ក្នុងកាលៈគទសៈខ្លលះត្រូែគតបើកតមិ្ សូលុយស្ុយងគ្សែងគទៀ្អាតស័យគលើភា្ន កង់្រចម្លងគោគ។

ឧ.០,០៥សតរាប់គមគោគSARS/MERSនិងផ្្រ សាយបកសែដី(AI),០,៥%សតរាប់សារធា្ុទាងំឡាយ

ណដលគចញពដីអ្នកជំងឺអាសន្នគោគ។

• សូលុយស្ុយងនហប៉ូក្លរ ដ្ី Sodium Hypochloriteអាចកា្់ជា្ិគលាហៈ។គគគួរគតបើសារធា្ុមយួ

គ្សែងគទៀ្សតរាប់សរាភា របរកិាខា រ/ឧបករណ៍ណដលគធវេើពដីគលាហៈឧ.សូលុយស្ុយងក្លរិកសុដីឌដីនchlorhexi-

dine solution។តបសិនគបើរកសូលុយស្ុយងក្លរិកសុដីឌដីនមនិបានគទគគក៏អាចគតបើសូលុយស្ុយងSodium 

Hypochloriteណដលរានកំហាប់ទាប(០,០៥%)បានណដរគបើរានការលាងជតមលះបានល្អជាមយួទឹក

ណដលសា្អ ្។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៧៖ស្រដីពដី“ទតមង់ការគរៀបចំសូលុយស្ុយងហុដីប៉ូក្លរ ដ្ី Sodium Hypochlorite Solu-

tion”។

២.ក្លរិកសុដីឌដីន

ក្លរិកសុដីឌដីនChlorhexidineគឺជាសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគណដលគគគតបើគដើមបែដីតបឆាងំនឹងគមគោគនិង

អ្ិសុខុមតបាណណដលរានសកម្មភាពតប្ិកម្មរហ័សសរា្ល ប់ភា្ន កង់្របងកាគោគជាគតចើនជាពិគសសភា្ន កង់្រ

បងកាគោគគៅគលើណសបែក។គដើមបែដីគរៀបចំសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគសូមគធវេើតាមការណណនាំគៅក្នុងសំបក

គែចខ្ចប។់

៣.អាល់កុល៧០%
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អាល់កុល៧០%អាចគធវេើឱ្យភា្ន កង់្របងកាគោគជាគតចើនអសកម្ម)បាកគ់្រ ដីែ ដីរុសដូចជាផ្្សាយបកសែដីែ ដីរុស


គអបូឡា)។វាត្រូែគតបើសតរាប់ន្ទេ្ូចៗឧទាហរណ៍តបដ្ប់វាស់កគ្្ឧបករណ៍គស្រ្ ូសកាូប។ល។គតពាលះថ្

អាល់កុលង្យឆាបគឆលះនិងអាចគធវេើឱ្យខូចដល់សារធា្ុគៅសូ៊និងជរ័ននសរាភា របរកិាខា រ។

គួរគតបើសូលុយស្ុយងអាល់កុលកតមិ្ ៧០%ជាជាង៩០%គតពាលះថ្សូលុយស្ុយងអាល់កុល៧០%រាន

តបសិទ្ធភាពជាងគដ្យសារធា្ុទឹកណដលអាចបំណលងធម្មជា្ិរបស់តបរូគ្អុដីន(គធវេើឱ្យគមគោគមនិសកម្ម)

គហើយសូលុយស្ុយងអាល់កុល៧០%រានធា្ុទឹកគតចើនជាងសូលុយស្ុយងអាល់កុល៩០%។គលើសពដីគនលះ

សូលុយស្ុយងអាល់កុល៩០%ឆាប់ហួ្អស់គហើយមនិអាចគធវេើឱ្យគមគោគទាងំអស់មនិសកម្មគដ្យសារ

ការបល៉ះពាល់វារានរយៈគពលខ្លដីគពក។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៨ស្រដីពដី “ទតមង់ការគរៀបចំសូលុយស្ុយងអាល់កុល៧០%”និងឧបសម្ពន័្ធទដី៤ស្រដីពដី

“ទតមងក់ារសរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគគលើឧបករណ៍បរកិាខា រអ្នកជំង”ឺ។

៤.ការគធវេើគសទេរ ដីល

ការគធវេើគសទេរ ដីលគឺជាដំគណើ រការលុបបំបា្់ទាងំតសរុងនូែោល់ទតមង់ទាងំអស់ននសរ ដីោង្គរានជដីែ ិ្ (បាកគ់្រ ដី

ែ ដីរុសគមគោគ្ សែិ្ និងប៉ាោ៉សុដី្)ោបប់ញ្ចូ លទាងំគមគោគស្ព័រ្ ងណដរ។

ត្រូែគធវេើការគសទេរ ដីលសតរាប់ោល់ែ្្ុទាងំអស់ណដលបល៉ះពាល់ជាមយួសរនសឈាមឬជាលិកាគតកាមណសបែក។

គៅគពលមនិអាចឬមនិរានលទ្ធភាពគធវេើការគសទេរ ដីលបាន(ឧ.ឧបករណ៍អង់ដូសកាូប)ការសរា្ល ប់គមគោគ

កតមិ្ ខ្ពស់(HLD)គឺជាែធិដីណ្មយួគ្់ណដលអាចគតបើសតរាប់គសទេរ ដីលែ្្ុទាងំគនលះ។

ការត្រួ្ពិនិ្្យដំគណើ រការគសទេរ ដីលគឺរានសារសំខាន់គដើមបែដីធានាថ្សរាភា របរកិាខា របានទទួលការគសទេរ ដីល

ត្ឹមត្រូែនិងមនិបណ្្រ លឱ្យរានការអន្រោយណ្មយួគកើ្គ�ើងដូចជាការចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាល
និងណែទាំសុខភាពដល់អ្នកជំងឺ។

ការត្រួ្ពិនិ្្យ

រានឧបករណ៍ត្រួ្ពិនិ្្យការគសទេរ ដីលពដីរតបគេទគឺគ្ស្រណបបជដីែសាសស្រនិងណបបគដីមដីសាសស្រណដលគគត្រូែគតបើ

សតរាប់ការត្រួ្ពិនិ្្យជាតបោំគលើរ៉ាសុដីនអូ្ ូកា្ល ែ។

រ្ស្ត	ថបប	ជីវសាសស្ត

ពតស្ភបបជីេរោ្តស្រាន្ ទេុកគមគោគស្ព័រននបាក់គ្រ ដីGeo- 

bacillus stearothermophilus។

វាជាឧបករណ៍បនទេលះណដលរានលក់គលើទដ្ី សារឬកូនដប្ ូចៗណដល

រានគមគោគស្ព័រណដលត្រូែបានដ្ក់យ៉ងម៉្ ច់្់គដើមបែដីគសទេរ ដីល។

គតកាយពដីមយួែគ្គ តបដ្ប់វាស់ណបបជដីែសាសស្រត រ្ូែបានបណុ្លះ

គមគោគឬត្រូែបានវាយ្នម្លរកការដុលះលូ្លាស់របស់គមគោគគហើយលទ្ធ្លត្រូែណ្បង្ហ ញថ្ោ្ម នគមគោគ

ដុលះលូ្លាស់គដើមបែដីឱ្យគគអាចដឹងថ្ដំគណើ រការគសទេរ ដីលរានភាពគជាគជយ័។

  រូបភាពទដី៣៥|
គ្ស្រណបបជដីែសាសស្រ
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រ្ស្តថបបគីមីសាសស្ត

ពគព្បើពតស្ភបបគីមីគដើមបែដីវាយ្នម្លថ្គ្ើគពលគែលានិង

សដី្ុណហ ភាព បានគោរពគៅតាមការកំណ្់ ក្នុងគពល

ដំគណើ រការគសទេរ ដីល។គ្ស្រណបបគដីមដីមយួតបគេទគឺបនទេលះណខសែ

សតរាប់អូ្ូកា្ល ែណដលត រ្ូែបានភាជា ប់ខាងក្នុងនិងខាងគតៅ

កញ្ចប។់វានឹងណតបពណ៌គៅគពលកញ្ចប់ត្រូែកគ្្។គទាលះ

បដីជាឧបករណ៍គនលះមនិបានបញ្ជា កថ់្្លិ្្លត្រូែបាន

គសទេរ ដីលគទប៉ុណន្រវាអាចជួយ��រកឱ្យគ�ើញថ្សរាភា របរកិាខា រមនិ

ដំគណើ រការនិងបញ្ជា ក់ពដីភាពមនិតបតក ដ្ីននទតមងក់ារ។

ការ រ ពុ/ំការ គវច ខ្ចប់

ត្រូែសរា្អ ្ោល់សរាភា របរកិាខា រ/ឧបករណ៍និងតកណ្្់រុំនិងត្រូែរុ/ំគែចខ្ចប់មុនគពលគធវេើការគសទេរ ដីល។រានណ្

សរាភា រៈគសទេរ ដីលណដលបានរុំឬគែចខ្ចប់ប៉ុគណ្ណ លះគទើបអាចោ្ទុ់កថ្គសទេរ ដីល។ការគធវេើគ្ស្រគៅគពលគធវេើការ

គសទេរ ដីល(ឧ.ការគធវេើគ្ស្រគដ្យពណ៌ការគធវេើគ្ស្រគដ្យបនទេលះណខសែសតរាប់អូ្ ូកា្ល ែ)រានសារសំខាន់គដើមបែដី

បញ្ជា កថ់្ដំគណើ រការតបតពឹ្្រគៅគពញគលញនិងសរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍ត្ែបានគសទេរ ដីលត្ឹមត្រូែ។

មុនគពលដ្ក់សរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍ណ្មយួចូលគៅក្នុងដំគណើ រការគសទេរ ដីលគគត្រូែត្រួ្ពិនិ្្យចំនុច

ខាងគតកាមគនលះ៖

 ធានាថ្សរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍អាចធន់នឹងដំគណើ រការ(ធន់នឹងសរា្ព ធចំហាយសដី្ុណហ ភាព


 ខា្ល ងំខ្ពស់)និងមនិត្រូែការតប្ិប្្រិការពិគសសណ្មយួគទ។

 ធានាថ្តគប់សរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍ទាងំអស់ត រ្ូែបានសរា្អ ្បានល្អតគបត់ោន់និងមនិ
 ណបកបាក់ខូចខា្។

 ត្រូែណ្គែចខ្ចប់ជាមយួតកណ្្់រុំឬសរាភា រៈគែចខ្ចបម់យួ។

 ដ្ក់តបដ្ប់គធវេើគ្ស្រពណ៌(ខាងក្នុងនិងខាងគតៅតកណ្្់កញ្ចប់រុ)ំមុនគពលដ្កចូ់លរ៉ាសុដីន
 អូ្ ូកា្ល ែ។

គៅគពលគរៀបចំគែចខ្ចប់សតរាប់គសទេរ ដីលបុគ្គលិកណ្្នកគសទេរ ដីលគួរពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន(យ៉ងគហាច

ណ្ស់គតមបសក់គតសាមនដគតបើម្រងគបាលះគោលនិងឯកសណ្ឋា នសា្អ ្ឬអាែបំពង់តបសិនគបើរាន)គដើមបែដី

គចៀសវាងការគធវេើឱ្យឆ្លងគោគគ�ើងែញិដល់សរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍គៅគពលគែចខ្ចប។់

| រូបភាពទដី៣៦
គ្ស្រណបបគដីមដី
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សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១០ស្រដីពដី“ទតមងក់ារគសទេរ ដីលនិងព័្ រ៌ានជាកល់ាក់គលើឧបករណ៍”។

វិធីសាស្ត្រននការស្តទេរីល

ការគសទេរ ដីលអាចគធវេើគ�ើងបានតាមែធិដីសាសស្រខាងគតកាមៈ

 ១)សរា្ព ធចំហាយគៅ្(កគ្្អព័ទេ)

 ២)កគ្្ស្ងួ្(ឧបករណ៍កគ្្)

 ៣)សារធា្ុគសទេរ ដីលគដីមដី
  គអទដីណ�នអុកសុដីដ

  ផ្្ល សា្ម ហា្គ សអុដីតដរូណហសែនណពរ ៉ុកសាយ

១ចំហាយគៅ្គតកាមសរា្ព ធគសទេរ ដីល(កគ្្អព័ទេ)៖ដំគណើ រការអូ្ ូកា្ល ែ

គនលះគឺជាែធិដីណដលរានតបសិទ្ធភាពបំ្ុ្និងអាចទុកចិ្្របានគដើមបែដីទទួលបាននូែភាពគសទេរ ដីលគលើសរាភា រ

បរកិាខា រឬឧបករណ៍។ចំហាយគៅ្រានតបសិទ្ធភាពគដ្យសារមូលគហ្ុពដីរយ៉ង៖

ទដី១ចំហាយគៅ្គជាគជាំគឺជា“អ្នកនាយំក”ថ្មពលកំគៅដ៏រានតបសិទ្ធភាព។

 រូបភាពទដី៣៧|
ណ្្នកគសទេរ ដីលនិង្ ្គ្់្ ្គង់កណ្្រ ល

 រូបភាពទដី៣៨|
ការគែចខ្ចប់គដ្យគតបើ

តកណ្្់រុំនិងការគែចខ្ចប់
ឧបករណ៍មយួៗគដ្យណ�ក
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ទដី២ការចំហុយគឺជាែធិដីណដលរានតបសិទ្ធភាពពដីគតពាលះតសទាប់ខាងគតៅសតរាប់ការពារនិងតបឆាងំ

របស់អ្ិសុខុមតបាណទាងំអស់អាចទន់គដ្យសារចំហាយគៅ្រ គហើយអាចគធវេើឱ្យកកណ្្នកខាងក្នុងនន

អ្ិសុខុមតបាណ(ដូចណ្្នកសននពងរាន់គសា្ង រ)។គទាលះជាយ៉ងណ្កគ៏ដ្យសារធា្ុកខវេក់គលើសរាភា រៈ

មយួចំនួនជាពិគសសជា្ិខា្ល ញ់ឬគតបងអាចការពារអ្ិសុខុមតបាណតបឆាងំនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចំហាយ

គៅ្បានដូគច្នលះវាគធវេើឱ្យោងំសទេលះដល់ដំគណើ រការគសទេរ ដីល។ដូគច្នលះគហើយបានជាគគត្រូែសរា្អ ្ែ្្ុឱ្យបានម៉្ ច់្់

បំ្ុ្មុនគពលគសទេរ ដីល។

ការគធវេើគសទេរ ដីលគដ្យចំហាយគៅ្ត រ្ូែការអព័ទេគៅ្រ គតកាមសរា្ព ធដូគច្នលះ្ តមរូែឱ្យរានទាងំទឹកនិងកគ្្។

ចំហាយគៅ្អាចបានគដ្យអគ្គិសនដីឬតបេពថ្មពលមយួគ្សែងគទៀ្(ឧ.ហា្គ សចសង្កា នគតបងកា្អុស

ធ្ូយង)អាតស័យគលើតបគេទអូ្ ូកា្ល ែណដលត្រូែគតបើ។ែធិដីគនលះអាចគសទេរ ដីលនិងសម្ងួ ្ កញ្ចប់គសទេរ ដីលក្នុងមយួែដ្

របស់វា។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១០៖ស្ដីពដី“ទតមងក់ារគសទេរ ដីលនិងព័្ រ៌ានជាកល់ាក់អំពដីឧបករណ៍”។

| រូបភាពទដី៣៩
រ៉ាសុដីនអូ្ ូកា្ល ែកតមិ្ ខ្ពស់
(សតរាប់ណ្្នកគសទេរ ដីលកណ្្ល)

| រូបភាពទដី៤០
អូ្ ូកា្ល ែតបគេទBench
(សតរាប់គតបើតាមណ្្នកនិមយួ)

ចូរចងោៈំ

ជានិច្ចកាលត្រូែគសទេរ ដីលបរកិាខា រនិងឧបករណដនទគទៀ្តាមគពលគែលាតាមសរា្ព ធនិង

សដី្ុណហ ភាពត្ឹមត្រូែ។

ធានាថ្បរកិាខា រស្ងួ្ល្អទាងំមុនគពលគសទេរ ដីលនិងមុនគពលយកគចញពដីអូ្ ូកា្ល ែ។ធានាថ្

បរកិាខា រត្រូែបានដ្ក់ក្នុងធុងគសទេរ ដីលគដ្យត្ឹមត្រូែ។
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២ការគសទេរ ដីលគដ្យកគ្្ស្ងួ្

ការគសទេរ ដីលគដ្យកគ្្ស្ងួ្គឺបានគដ្យសារខ្យល់គៅ្ណដលសរា្ល ប់ភា្ន កង់្របងកាគោគនិងស្ព័រននគម-

គោគតាមរយៈអុកសុដីដកម្ម។ឧបករណ៍កគ្្ស្ងួ្មនិសូែរាន្នម្លគដ្យសារភាពលំបាកក្នុងការរកសា

សដី្ុណហ ភាពឱ្យគៅដណដលគហើយត្រូែការរយៈគពលយូរគៅគពលគធវេើគសទេរ ដីល។

គគគតបើែធិដីគនលះសតរាប់សរាភា រៈណដលអាចខូចគដ្យសារកគ្្ចំហាយទឹកឬគៅគពលកគ្្ចំហាយទឹក

មនិអាចតជាបចូលបាន។ជាធម្មតាគគគតបើែធិដីគសទេរ ដីលគដ្យកគ្្ស្ងួ្សតរាប់ែ្្ុគធវេើពដីណកែគលាហៈនិង

គមសៅណដលមនិអាចធន់នឹងចំហាយទឹកគតកាមែធិដីគសទេរ ដីលគដ្យសរា្ព ធ។

គុណសមបែ្្រិ
 មនិបងកាជា្ិពុលនិងគតោលះថ្្ន ក់ដល់បរស្ិាន។

 កគ្្ស្ងួ្ង្យតសរួល្ គម្លើងនិងចំណ្យតប្ិប្្រិការ្ ិច្ ង។

 ង្យតជាបចូលក្នុងសរាភា រៈគហើយវាក៏មនិសុដីជា្ិគលាហៈនិងែ្្ុមុ្តសរួចណដរ។

គុណែបិ្្រិ
 ែធិដីគនលះគតបើគពលយូរគដ្យសារការតជាបចូលយឺ្ននកគ្្និងការសរា្ល ប់គមគោគ។

 សដី្ុណហ ភាពខ្ពស់មនិអាចគតបើបានសតរាប់សរាភា រៈភាគគតចើន(ឧ.នសបែសំ�ដី...)។





ត្រូែអនុែ ្្រតាមការណណនាំរបស់តករុមហុ៊ន្ លិ្គហើយមនិត្រូែគបើកចំហរទាវេ រឧបករណ៍ក្នុងគពលកំពុង

ដំគណើ រការគសទេរ ដីលគទ។គៅគពលគតបើឧបករណ៍គសទេរ ដីលកគ្្ស្ងួ្គគត្រូែគតបើតបគេទឧបករណ៍កគ្្ស្ងួ្

ណដលគតបើក្នុងឧសសាហកម្ម។ឧបករណ៍គនលះត្រូែរាននា�ិកាវាស់សដី្ុណហ ភាពណដលអាចទុកចិ្្របាននិង

ចូរចងោ៖ំ

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពមនិត្រូែបានគលើកទឹកចិ្្រឱ្យគធវេើការគសទេរ ដីល

គដ្យកំគៅស្ងួ្គទៀ្គ�ើយលុលះតតាណ្ែធិដីសាសស្រគ្សែងគទៀ្ណដលរានណចងក្នុងគសចក្រដី

ណណនាំគនលះមនិអាចរកបានគៅតាមមូលដ្ឋា នរបស់ពួកគគ។

តកសួងសុខាេបិាលបានបពា្ឈប់លទ្ធកម្មនិង្្គ្់្ ្គង់សរាភា រៈគសទេរ ដីលតបគេទគនលះដល់

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគទៀ្គហើយ។

 រូបភាពទដី៤១|
ឧទាហរណ៍ននឧបករណ៍កគ្្
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នា�ិកាកំណ្់គពលគែលា្ ងណដរគបើអាចរកបាន។

ឧបករណ៍ខាងគតកាមទាងំគនលះមនិណមនជាឧបករណ៍សតរាប់គសទេរ ដីលគទគហើយណដលមនិគួរគតបើគដើមបែដីគសទេរ ដីល

សរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍ទាងំឡាយណដរ៖

 • អំពូលគតបើការំស្មដីអ៊ុលតតាែ ដីយូគ�

 • ឧបករណ៍្ ្រល់កគ ្្រ ដល់ទារក

 • ចសង្កា ននម៉តករូគែែ៉
 • ចសង្កា នសតរាប់ដុ្គតបើក្នុង្ ទេលះបាយ

សតរាប់ព័្ រ៌ានពិសា្រ រសូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១០ស្ដីពដី “ទតមងក់ារគសទេរ ដីលនិងព័្ រ៌ានអំពដីឧបករណ៍

ជាកល់ាក”់។

៣សារធា្ុគដីមដីសតរាប់គសទេរ ដីល

សារធា្ុគដីមដីោែសតរាប់គសទេរ ដីលជាគតចើនដូចជាគអទដីណ�នអុកសុដីដផ្្ល សា្ម ហា្គ សអុដីតដរូណហសែនណពរ ៉ុកសាយ

ណដលអាចគតបើសតរាប់ការគសទេរ ដីលននឧបករណ៍គពទ្យ។គពលគែលាកំណ្់សតរាប់គសទេរ ដីលអាចោបព់ដី៣

គៅ១២គរ៉ាង។

ណដនកំណ្់ក្នុងការគធវេើគសទេរ ដីលឧបករណ៍គដ្យគតបើសារធា្ុគដីមដីសរា្ល ប់គមគោគគឺទាកទ់ងនឹងលកខាខណ្

គតកាយដំគណើ រការននឧបករណ៍។គគមនិអាចរុំឬខ្ចប់ឧបករណ៍ទាងំគនលះឱ្យបានត្មឹត រ្ូែគទក្នុងគពល

ដំគណើ រការគសទេរ ដីលគដ្យសារធា្ុគដីមដីោែគដើមបែដីរកសាបាននូែការគសទេរ ដីលគតកាយដំគណើ រការនិងក្នុងគពល

ទុកដ្ក។់គលើសពដីគនលះគតកាយគពលគសទេរ ដីលគដ្យសារធា្ុគដីមដីោែឧបករណ៍ទាងំគនលះអាចត្រូែការ

លាងជតមលះជាមយួទឹកណដលជាទូគៅមនិសា្អ ្គហើយគគមនិអាចគធវេើគ្ស្រគៅគលើការគសទេរ ដីលបាន។

ដូគច្នលះគដ្យសារណ្រានណដនកំណ្់ភាជា ប់ជាមយួការគតបើសារធា្ុគសទេរ ដីលគដីមដីោែគគគួរកតមិ្ ការគតបើតបាស់

របស់វាគៅគលើដំគណើ រការគតបើតបាស់គ�ើងែញិឧបករណ៍ណដលរានគមគោគកតមិ្ ធ្ងន់គហើយណដលមនិធន់

ចសង្កា នសតរាប់ដុ្គតបើក្នុង្ ទេលះបាយនិងនម៉តករូគែែ៉មនិរានកគ្្គទៀងទា្់ជានិច្ច

គទដូគច្នលះមនិត្រូែគតបើវាជាឧបករណ៍គសទេរ ដីលគ�ើយ។

ហាមព្្រើឧបករណ៍ទាងំគនាលះសតរាប់គសទេរ ដីល។

| រូបភាពទដី៤២
ចសង្កា នសតរាប់ដុ្គតបើក្នុង្ទេលះបាយ

| រូបភាពទដី៤៣
ចសង្កា ននមត៉ករូគែែ៉ក្នុង្ទេលះបាយ
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នឹងកគ្្និងណដលមនិអាចគតបើជាមយួែធិដីគសទេរ ដីលគ្សែងគទៀ្បាន។

៤ការទុកដ្ក់

គៅគពលណដលសរាភា រៈបរិកាខា រឧបករណ៍ឬកតរាលត្រូែបានសរា្ល ប់គមគោគនិងគសទេរ ដីលគហើយគគត្រូែរកសា

ឱ្យបាននូែភាពគសទេរ ដីលនិងការសរា្ល ប់គមគោគ។គួរទុកដ្ក់សរាភា រៈបរកិាខា រឧបករណ៍ឬកតរាលទាងំគនាលះ

គៅកណន្លងសា្អ ្(ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីែ្្ុកខវេក)់ក្នុងបរស្ិានស្ងួ្និងការពារពដីការខូចខា្។

សតរាប់ឧបករណ៍គសទេរ ដីល:

 • ក្ត់តាកាលបរគិច្ទននការគសទេរ ដីលទុកគៅក្នុងគសៀែគៅរបស់ណ្្នកគសទេរ ដីល។

 • ត្រូែក្ត់តាកាលបរគិច្ទននការគសទេរ ដីលនិងកាលបរគិច្ទ្ ុ្កំណ្់គៅគលើកញ្ចប់រុំបនាទេ បព់ដី


 គសទេរ ដីលគហើយ។

  កញ្ចប់ណដលបានគសទេរ ដីលគហើយរានសុពលភាពមួយសបា្រ ហ៏។

  ោល់ឧបករណ៍គសទេរ ដីលណដលដ្ក់ក្នុងតបអប់ត្រូែគតបើក្នុងរយលះគពល២៤គរ៉ាង។

 • គៅគពលកាលបរគិច្ទគសទេរ ដីល្ ុ្កំណ្់ត្រូែដំគណើ រការគសទេរ ដីលឧបករណ៍គ�ើងែញិ។

 • ឧបករណ៍គសទេរ ដីលឬបានសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់ណដលរគបើកកញ្ចប់ត រ្ូែណ្ដំគណើ រការ
 ឧបករណ៍គ�ើងែញិ។

ការ្គរ់្គងភ្្នកស្តុក

កំណ្ច់ំណ្ំមយួណដលសំខាន៖់ឧបករណ៍

ណដលគសទេរ ដីលមុនត្រូែយកគតបើមុន។

ក្នុងគពលពិនិ្្យគរៀងោល់សបា្រ ហ៍ត្រូែធានា
ថ្ឧបករណ៍ណដលជិ្្ ុ្កំណ្់គៅខាង

មុខនិងឧបករណ៍ណដល្ ុ្កំណ្់យូរគៅ

ខាងគតកាយ។

 

 
 
 

 

 រូបភាពទដី៤៤|
ឧទាហរណ៍ននការទុកដ្ក់

សរាភា រៈគសទេរ ដីល

រូបភាពទដី៤៥|
ជំហានននការគសទេរ ដីលគៅមនទេដីរគពទ្យ

គខ្្រក្នុងតបគទសកម្ពុជាសំណំុ
សកម្មភាពបសង្គប់កតមិ្ ៣



48 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ណ្្ន្រ គស្ទ រ ដី ល និង ្ ្គត់្្គង់ ្រណ្ាល

ណ្្នកគសទេរ ដីលនិង្ ្គ្់្ ្គង់កណ្្រ ល(CSSD)គឺជាកណន្លងសតរាប់គសទេរ ដីលនិង្ ្គ្់្ ្គង់សរាភា រៈគសទេរ ដីលគៅក្នុង

មនទេដីរគពទ្យ។ណ្្នកគសទេរ ដីលនិង្ ្គ្់្ ្គង់កណ្្រ លជាអ្នកទទួលខុសត្រូែក្នុងការសរា្អ ្សម្ងួ ្ និងគែចខ្ចប់

ឧបករណ៍រមួទាងំការទុកដ្ក់និងស្រុក្ ងណដរ។



ចំណ្ំ

តបសិនគបើឧបករណ៍ណ្មយួបល៉ះល្អងធូលដីស្វេល្អិ្ឬឧបករណ៍ណដលមនិគសទេរ ដីល

មនុសសែឬន្ទេគ្សែងៗត្រូែណ្ោ្ទុ់កឧបករណ៍ទាងំគនាលះថ្កខវេក។់

គៅគពលរានការសងសែយ័អំពដីភាពគសទេរ ដីលននកញ្ចប់ណ្មយួត្រូែោ្ទុ់កវាថ្កខវេក់

និងគធវេើដំគណើ រការគសទេរ ដីលគ�ើងែញិមុនគពលគតបើ។

 to WARDS with 
sterile packs

 From OR 
 with dirty 
instruments

 Soak &
Clean to OR with sterile packs

| រូបភាពទដី៤៦
លំហូរននឧបករណ៍ណដលោ្ម ន
និងរានគោគក្នុងណ្្នកគសទេរ ដីលនិង
្្គ្់្ ្គង់កណ្្រ ល(CSSD)
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  ៤.១.៣.២.កតរាលណដលតបឡាក់
្័ត៌រាន ទូគៅ

ក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែសរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគឬគសទេរ ដីលកតរាលណដលកខវេក់ពដី

អ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគៅតាមការោបំាច។់

គដើមបែដីធានាដល់សុែ្្ិភាពនិងអនាមយ័បរស្ិានសតរាប់បុគ្គលិកគបាកគក់គួររានឧបករណ៍ការពារខ្លួន

កដូ៏ចជាការ្្គ្់្ ្គង់ទឹកសា្អ ្និងកណន្លងគបាកគក់ណដលរានអនាមយ័។

គោលការណ៍មូលដ្ឋា នសតរាប់ការតគបត់គងោ្ណ់ចងកតរាលរានដូចខាងគតកាម៖

 • ក្នុងបនទេប់គបាកគក់បុគ្គលិកត រ្ូែបានការពារនិងយ៉ងគហាចណ្ស់ត រ្ូែពាក៖់គតសាមនដ
 រ៉ាស់ែលះកា្់គអៀមមនិតជាបទឹកនិងណសបែកគជើងជិ្ឬណសបែកគជើងគៅសូ៊កណែង។

  គៅកណន្លងណដលោ្ម នរ៉ាសុដីនគបាកគក់គហើយបុគ្គលិកត្រូែគបាគគក់គដ្យនដបុគ្គលិក

េំណុេសំខាន់ដនការសរា្្តសរា្្ប់ពមពរោគនិងការពធវេើពសទេរីល

 • ការសរា្អ ្សរា្ល ប់គមគោគនិងការគសទេរ ដីលគឺជាគតោងឆ្អឹងដ៏សំខាន់ននការត្រួ្ពិនិ្្យ


 និងបង្កា រការចម្លងគោគ។

 • ការលាងសរា្អ ្ឱ្យបានត្ឹមត្រូែរានសារៈសំខានប់ំ្ុ្មុនគពលទតមងក់ារសរា្ល ប់
 គមគោគឬគសទេរ ដីល។

 • ការមនិបានសរា្ល ប់គមគោគឬគសទេរ ដីលសរាភា រៈឧបករណ៍ឱ្យបានត្ឹមត្រូែមុនគពល
 គតបើតបាស់គ�ើងែញិអាចបងការជាការចម្លងគោគ។

 • តបគេទនិងកតមិ្ ននការសរា្ល ប់គមគោគណតបតបរួលគៅតាមតបគេទឧបករណ៍និងការ
 គតបើតបាស់។

 • ការសរា្ល ប់គមគោគគដ្យគតបើកគ ្្រ រានសុែ្ិ្ភាពនិងតបសិទ្ធភាពជាងការសរា្ល ប់
 គមគោគគដ្យគដីមដី។

 • ការសរា្ល ប់គមគោគគដ្យចំហាយរានតបសិទ្ធភាពណ្គៅគពលឧបករណ៍បានទទួល
 ការសរា្អ ្សពវេល្អគែចខ្ចប់និងបញ្ចូ លក្នុងរ៉ាសុដីនត្ឹមត្រូែនិងរ៉ាសុដីនអូ្ ូកា្ល ែត្រូែបាន

 ត្រូ្ពិនិ្្យម៉្ ច់្។់

 • ត្រូែគតជើសគរ ើសគតបើតបាស់និងគបាលះគោលឱ្យបានត្ឹមត្រូែនូែសារធា្ុគដីមដីសតរាប់


 សរា្ល ប់គមគោគគតពាលះវាអាចបល៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុសសែតពមទាងំបរស្ិាន។

 • ត្រូែបន្រការណែទាំនិងត្រូ្ពិនិ្្យសរាភា រឧបករណ៍គដើមបែដីធានានូែដំគណើ រការល្អ។

 • ោល់បុគ្គលិកណ្្នកដំគណើ រការគ�ើងែញិនូែសរាភា រឧបករណ៍ណដលរានគមគោគត្រូែទទួល
 ការបណ្រុ លះបណ្្រ លគពញគលញនិងពាក់សរាភា រការពារខ្លូន។

 • ត្រូែរានគោលនគយបាយនិងណបបបទទតមងក់ារជាលាយលកខាណ៍អកសែរគៅមូលដ្ឋា ន
 ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពសតរាប់បណ្រុ លះបណ្្រ លបុគ្គលិកនិងត្រួ្ពិនិ្្យការបំគពញ

 ការង្ររបស់គគ។
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  ត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារណេ្នក(ឧទាហរណ៍ណែន៉តាសុែ្្ិភាព)

 • ដ្ក់កតរាលគតបើរចួក្នុងែង់បា្ល សទេិកឱ្យបានត្ឹមត្រូែតាមទដីតាងំណដលបានកំណ្់សតរាប់

 កតរាលណដលតបឡាក។់មនិត្រូែគបាកគក់ឬលាងជតមលះគៅក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺគ�ើយ។

 • ត្រូែោ្ទុ់កោល់កតរាលណដលរានតបឡាក់ឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គថ្រានគមគោគ។

 • ត្រូែដ្ក់កតរាលណដលឆ្លងគោគនិងមនិឆ្លងគោគគដ្យណ�កពដីោ្ន គហើយដ្ក់កតរាលតបឡាក់
 ក្នុងែង់សតរាប់កតរាលណដលឆ្លងគោគ(ឧទាហរណ៍ែង់ពណ៌គលឿងណដលមនិតជាបទឹក)រមួទាងំ
 ក្នុងគពលដឹកជញជាូ ន។

 • ោ្ណ់ចងកតរាលពូកទាំងអស់ែ្នមៗកំុឱ្យកគតមើកខា្ល ងំគដើមបែដីគចៀសវាងការសាយភាយអ្ិ-
 សុខុមតបាណតាមខ្យល់។

 • ពូកនិងគខ្នើយត្រូែរានគតសាមបា្ល សទេិកនិងសរា្អ ្គដ្យគតបើសាប៊ូទឹកធម្មតា(សូមអានណ្្នក


 សរា្អ ្បរស្ិាន)។គបើោ្ម នគតសាមបា្ល សទេិកគទត្រូែគបាកគក់គដ្យនដ។

តាោង	ទី	៤	រោលការណ៍	នន	ការ	ដរំណើ រការ	រែើងវញិ	អពីំ	កតមាលពូក	តបឡាក់

កតមាល	មិន	ឆ្លង	រោគ កតមាល	ឆ្លង	រោគ កតមាល	ឆ្លង	រោគ	
ថដល	រចញពី	
បនប្់វុះកា្់

ទិែឋាភា្ ទូគៅ

កតរាលពដីអ្នកជំងឺណដល

មនិឆ្លងនិងគដ្យោ្ម ន

ឈាមឬសារធា្ុោែ

សរ ដីោង្គ

កតរាលពដីអ្នកជំងឺណដល

ឆ្លងនិងរានឈាមឬ

សារធា្ុោែសរ ដីោង្គ

ោល់កតរាលណដល

គចញពដីបនទេបែ់លះកា្់

សុទ្ធណ្ឆ្លងគោគ 

| រូបភាពទដី៤៧
បនទេប់គបាកគក់គដើមបែដីដំគណើ រការ
គ�ើងែញិនូែកតរាលណដលតបឡាក់
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ឧប្ររណ៍ 

ការពារ ខ្លួន 

ណែល ចាបំាច់ 

សពរាប់ គពបើ 

គៅគ្ល 

ប៉ារះ ជាមួយ 

្រពរាល

គតសាមនដគតបើម្រង

គបាលះគោល

គតសាមនដគតបើម្រងគបាលះ

គោល(ឧបករណ៍ការពារ

ខ្លួនគ្សែងគទៀ្អាចត្រូែ

ការោបំាច់ណតបតបរួលគៅ

តាមរគបៀបចម្លង។សូម

អានរគបៀបការពារការ

ចម្លងគោគបណន្ម)

គតសាមនដគៅសូ៊តកាស់

(ឧបករណ៍ការពារខ្លួន

គ្សែងគទៀ្អាចត្រូែការ

ោបំាច់ណតបតបរួលគៅ

តាមរគបៀបចម្លង។សូម

អានរគបៀបការពារការ

ចម្លងគោគបណន្ម)

ការណបងណច្រ 

្រពរាល ណែល 

ពតរូវបាន គពបើ 

គហើយ

ដ្ក់ក្នុងែង់សតរាប់

តកណ្្។់ដ្ក់កតរាល

តបឡាក់គដ្យសារធា្ុ

សរ ដីោង្គគដ្យណ�កគៅ

ក្នុងែង់បា្ល សទេិកសតរាប់

សំណល់ណដលឆ្លងគោគ។

ដ្ក់កតរាលគតបើរចួក្នុងែង់

បា្ល សទេិកសតរាប់កតរាល
ណដលឆ្លងគោគ(ឧទាហរណ៍

ែង់ពណ៌គលឿងណដលមនិ
តជាបទឹក)ឱ្យបានសមតសប

គៅកណន្លងទដីតាងំណដល

កតរាលឆ្លងគោគពដីដំបូង។

ដ្ក់តកណ្្់គតបើរចួ

ក្នុងែង់បា្ល សទេិកសតរាប់

កតរាលណដលឆ្លងគោគ

(ឧទាហរណ៍ែង់ពណ៌

គលឿងណដលមនិតជាប

ទឹក)ឱ្យបានសមតសប

គៅកណន្លងទដីតាងំណដល

កតរាលឆ្លងគោគពដីដបំងូ។

ឧប្ររណ៍ 

ការពារ ខ្លួន 

គៅគ្ល 

គពបើពបាស ់

រា៉ា សពុដីន 

គបា្រគ្រ់ 

គៅ បន្ទប់ 

គបា្រគ្រ់

គតសាមនដ

រ៉ាសែលះកា្់

គអៀមមនិតជាបទឹក

ណសបែកគជើងជិ្ឬ

ណសបែកគជើងកណែងតកាស់

គតសាមនដគៅសូ៊តកាស់

រ៉ាសែលះកា្់

ឧបករណ៍ការពារណេ្នក

អាែបំពង់មនិតជាបទឹកឬ

តជាបទឹកប៉ុណន្រពាក់ជាមយួ

គអៀមមនិតជាបទឹក

ណសបែកគជើងគជើងកណែង
គៅសូ៊តកាស់

គតសាមនដគៅសូ៊តកាស់

រ៉ាសែលះកា្់

ឧបករណ៍ការពារណេ្នក

អាែបំពង់មនិតជាបទឹក

ឬតជាបទឹកប៉ុណន្រពាក់

ជាមយួគអៀមមនិតជាប

ទឹក

ណសបែកគជើងគជើងកណែង

គៅសូ៊តកាស់

ឧប្ររណ៍ 

ការពារ ខ្លួន 

គៅគ្ល 

គបា្រគ្រ់ 

គដ្យ នែ 

គៅ បន្ទប់ 

គបា្រគ្រ់

គតសាមនដគៅសូ៊តកាស់

ឧបករណ៍ការពារណេ្នក

រ៉ាសែលះកា្់

អាែបំពង់មនិតជាបទឹក

ណសបែកគជើងកណែងគៅសូ៊

តកាស់

មិន្តរូេគបាកគដ្យនដ។

តបសិនគបើោ្ម នរ៉ាសុដីន

គបាកគក់ត្រូែគបាកគដ្យ

នដគដ្យតបរុងតបយ័្ ្ន

បំ្ុ្។

ត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារ

ណេ្នកជាគរៀងោល់គពល

គៅគពលគតបើតបាស់

សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ។

មិន្តរូេគបាកគដ្យនដ។

តបសិនគបើោ្ម នរ៉ាសុដីន

គបាកគក់ត្រូែគបាក

គដ្យនដគដ្យតបរុង

តបយ័្ ្នបំ្ុ្។

ត្រូែពាក់ឧបករណ៍

ការពារណេ្នកជាគរៀង

ោល់គពលគៅគពល

គតបើតបាស់សារធា្ុ

សរា្ល ប់គមគោគ។
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គបា្រគ្រ់ 

គដ្យ គពបើ ទរ្រ 

គ្្ (ោ៉ា ង 

គហាច ណាស ់

៧០ ែឺ គព្រ 

អងសា គស)

ដុលះលាងគដ្យគតបើសាប៊ូ

(សាប៊ូទឹកឬសាប៊ូគមសៅ

គបាកគក)់លាងជតមលះ

និង

សម្ងួ ្ (ជាមយួរ៉ាសុដីន

សម្ងួ ្ ឬហាលនែ្ងនិង

អ៊ុ្)

ដុលះលាងគដ្យគតបើសាប៊ូ

(សាប៊ូទឹកឬសាប៊ូគមសៅ

គបាកគក)់លាងជតមលះ

និង

សម្ងួ ្ (ជាមយួរ៉ាសុដីន

សម្ងួ ្ ឬហាលនែ្ងនិង

អ៊ុ្)

ដុលះលាងគដ្យគតបើសាប៊ូ

(សាប៊ូទឹកឬសាប៊ូគមសៅ

គបាកគក)់លាងជតមលះ

និង

សម្ងួ ្ (ជាមយួរ៉ាសុដីន

សម្ងួ ្ ឬហាលនែ្ងនិង

អ៊ុ្)

យកតកណ្្់ណដលស្ងួ្

មកគែចខ្ចប់និងគធវេើការ

គសទេរ ដីល

គបា្រគ្រ់ 

គដ្យ គពបើ ទរ្រ 

គ្្ ឧណ្ឌ ៗ ឬ 

ទរ្រ ពតជា្រ់ 

(តិចជាង ៧០ 

ែឺ គព្រ អងសា 

គស)

ដុលះលាងគដ្យគតបើសាប៊ូ

(សាប៊ូទឹកឬសាប៊ូគមសៅ

គបាកគក)់លាងជតមលះ

និង

សម្ងួ ្ (ជាមយួរ៉ាសុដីន

សម្ងួ ្ ឬហាលនែ្ងនិង

អ៊ុ្)

ដុលះលាងកតរាលពូក

ជាមយួទឹកនិងសាប៊ូ

(សាប៊ូទឹកឬសាប៊ូគមសៅ

គបាកគក)់លាងជតមលះ

តតាំជាមយួទឹកសា្អ ្

ណដលរានសូដ្ូយម

នហប៉ូក្លរ ដ្ី ០,៥%

រយៈគពល៣០នាទដី១០

លាងគចញនិង

សម្ងួ ្ (ជាមយួរ៉ាសុដីន

សម្ងួ ្ ហាលនែ្ង)

ដុលះលាងកតរាលពូក

ជាមយួទឹកនិងសាប៊ូ

(សាប៊ូទឹកឬសាប៊ូគមសៅ

គបាកគក)់លាងជតមលះ

តតាំជាមយួទឹកសា្អ ្

ណដលរានសូដ្ូយម

នហប៉ូក្លរ ដ្ី ០,៥%

រយៈគពល៣០នាទដី

លាងគចញនិង

សម្ងួ ្ (ជាមយួរ៉ាសុដីន

សម្ងួ ្ ហាលនែ្ង)

យកតកណ្្់ណដលស្ងួ្

មកគែចខ្ចប់និងគធវេើការ

គសទេរ ដីល

១០ WHO - Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities 2004
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សោំល់

តបសិនគបើោ្ម នែធិដីគ្សែង

(ោ្ម នរ៉ាសុដីនគបាកគក)់

សតរាប់កតរាលឆ្លងគោគឬ

តកណ្្់ែលះកា្់មុនគពល

លាងសរា្អ ្គដ្យនដ

ត្រូែជតមលះគមគោគជាមុន

(តតាំទឹកសូដ្ូយមនហប៉ូក្លរ ដ្ី 

០,០៥%ឬគដ្យរ៉ាសុដីន

អូ្ ូកា្ល ែ)គហើយត្រូែលាង

សរា្អ ្ជតមលះនិងសរា្ល ប់

គមគោគនិងគធវេើការគស្ររ ដីល

គដើមបែដីបានតកណ្្់ណដល

គសទេរ ដីលនិងគជៀសវាង

ការឆ្លងគោគគៅកាន់

អ្នកជំងឺ។

 ៤.១.៤.			ការសម្ា្	បរសិាថា ន
គគហ្រិច្ច

គគហកិច្ចសំគៅដល់ការសរា្អ ្មនទេដីរគពទ្យនិងគ្លដីនិកជាទូគៅោបប់ញ្ចូ លទាងំកតរាលឥដឋាជញ្ជា ំងនិង

សរាភា របរកិាខា រមយួចំនួនដូចជា្ ុនិងន្ទេទាងំអស់។គោលបំណងទូគៅននគគហកិច្ចគឺកា្ប់ន្យចំនួន

អ្ិសុខុមតបាណណដលអាចចូលមកបល៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺគេញៀែបុគ្គលិកនិងសហគមន៍តពមទាងំ្ ្រល់

 រូបភាពទដី៤៨|
ការតគបត់គងកតរាលពូកតបឡាក់

 

វែ្ននការពគប់ពគង្រពរាល្ូ្រពបឡា្រ់

គតបើ “បគច្ចកគទសមូរ”

គដើមបែដីប្់កតរាលពូក

តបឡាក់

ណញកកតរាលពូកតបឡាក៖់

-កតរាលពូកពដីអ្នកជំងឺមនិឆ្លងដ្កក់្នុងែង់

បា្ល សទេិកពណ៌គ ្្ម

-កតរាលពូកពដីអ្នកជំងឺឆ្លងដ្កក់្នុងែង់បា្ល សទេិក

ពណ៌គលឿង

ការដឹកជញជាូ នចូលក្នុងបនទេប់គបាកគក់

ដ្កក់្នុងរគទលះគ្សែងោ្ន

ដុលះលាងគដ្យអនុែ្្រតាមទតមងក់ារ

គបាកគក់ទឹកគៅ្សម្ងួ្អ៊ុ្)

ទុកដ្ក់ក្នុងកណន្លង

សា្អ ្ស្ងួ្និងគតបើ

រគទលះសា្អ ្សតរាប់

ដឹកជញជាូ ន
ឃា្ល ងំសា្អ ្
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បរយិកាសសា្អ ្និងរ ដីកោយដល់អ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិក។អ្នកសរា្អ ្រានការទទួលខុសត្រូែក្នុងការជួយ��

ណែរកសាបរស្ិានសា្អ ្និងរានសុែ្្ិភាពមនិណមនសតរាបណ់្អ្នកជំងឺប៉ុគណ្ណ លះគទណ្ក៏សតរាប់អ្នកកំដរអ្នក

សួរសុខទុកខារបស់ពួកគគ្ ងណដរ។អ្នកសរា្អ ្គឺជាណ្្នកមយួដ៏សំខាន់ននតបពន័្ធណែទាំសុខភាព។

្ំបន់ភាគគតចើនននមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគឺជាកណន្លងរានហានិេយ័ទាបកណន្លងទាងំគនលះគួរ

ត្រូែបានគគសរា្អ ្ោល់នែ្ងជាមយួសូលុយស្ុយងសាប៊ូ(សាប៊ូទឹក)គដើមបែដីកំោ្់ែ្្ុកខវេក់និងសារធា្ុសរ ដីោង្គ

និងសរា្អ ្គតបងខា្ល ញ់ែ្្ុគ្សែងៗគដ្យការដុសលាង។

ក្នុង្ ំបន់ណដលរានហានិេយ័ខ្ពស់ណដលគគគិ្ថ្រានភាពកខវេក់ខា្ល ងំនិងភាពកខវេក់ពដីបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺ

ន្ទេទាងំឡាយត្រូែសរា្អ ្ជាមយួទឹកសាប៊ូលាងជតមលះនិងសម្ងួ ្ មុនគពលសរា្ល ប់គមគោគ[ឧទាហរណ៍

សូលុយស្ុយងសូដ្ូយមនហប៉ូក្លរ ដ្ី (ក្លរ ដីន)០,០៥%]។្ំបន់ហានិេយ័ខ្ពស់ដូចជាបនទេបែ់លះកា្,់្ំបន់មុន

និងគតកាយែលះកា្់បនទេប់ណែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់បនទេប់អ្នកជំងឺឱ្យដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កមនទេដីរពិគសាធន៍បង្គន់

និងបង្គន់សាធារណៈឬ្ ំបន់ណដលរានតបឡាក់ឈាមឬែ្្ុោែពដីោងកាយ។

គៅគពលសរា្អ ្អ្នកសរា្អ ្គឺតបឈមនឹងហានិេយ័ណដលត្រូែការការបណ្រុ លះបណ្្រ លឱ្យបានត្ឹមត្រូែ។

ពួកគគត រ្ូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនយ៉ងគហាចណ្ស់ គតសាមនដគៅសូ៊ ណសបែកគជើងកណែងគៅសូ៊

ឯកសណ្ឋា នឬគអៀម។តបសិនគបើរានហានិេយ័នឹងការខាទេ ្តបឡាក់ឈាមដ្ក់មុខត្រូែពាក់រ៉ាស

ែលះកា្់និងឧបករណ៍ការពារណេ្នក។

គោលការណ៍ ស្ដ្ី ដី ការសរាអា ត បរសិាថា ន

 • អនុែ្្រការលាងនដ/អនាមយ័នដនិងពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបានសមតសប(យ៉ងគហាច
 ណ្ស់គតសាមនដគៅសូ៊ណសបែកគជើងកណែងគៅសូ៊ឯកសណ្ឋា នឬគអៀម។គៅគពលរានហានិេយ័
 ននការខាទេ ្តបឡាក់ឈាមដ្ក់មុខត្រូែពាក់រ៉ាសែលះកា្់និងឧបករណ៍ការពារណេ្នក)។

 • គរៀបចំសូលុយស្ុយងសរា្អ ្និងគគហដ្ឋា នម្រងក្នុងមយួនែ្ងនិងផ្្ល ស់ប្ូរសូលុយស្ុយងគៅគពល
 ណ្វាកខវេក។់

 • អនុែ្្រការសរា្អ ្នងិសរា្ល ប់គមគោគបរស្ិានជំុែញិអ្នកជំងឺយ៉ងគហាចណ្ស់ម្ងក្នុងមយួនែ្ង។

| រូបភាពទដី៤៩
ឧបករណ៍ការពារខ្លួន
សតរាប់បុគ្គលិកសរា្អ ្
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 • ដំបូងសរា្អ ្គដ្យសាប៊ូ(ទឹកសាប៊ូ)លាងជតមលះគដ្យទឹកសម្ងួ ្ វាក្នុង្ ំបន់ោ្ម នអ្នកជំងឺ
 (ឧទាហរណ៍ោបប់ញ្ចូ លទាងំ្ ្លូែចូលបនទេប់គបាកគក។់ល)

 • ក្នុងណ្្នករានហានិេយ័ខ្ពស់(ណ្្នកណែទាំអ្នកជំងឺ)គធវេើតាមទតមង់ការសរា្អ ្សរា្ល ប់គមគោគ
 គដ្យគតបើតបាស់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគក្នុង្ទេលះ(ឧទាហរណ៍សូលុយស្ុយងអូសាណែល៉០,០៥%
 អាល់កុល៧០%សតរាប់ែ្្ុ្ូចៗឬគធវេើតាមការណណនាំរបស់តករុមហុ៊ន្ លិ្)។

 • សរា្អ ្បនទេប់អ្នកជំងឺបនទេប់តាមណ្្នកនិងបនទេប់អ្នកសរា្អ ្ជាគរៀងោល់នែ្ង។

 • សរា្អ ្គដ្យគតបើតកណ្្់គសើមគដើមបែដីគចៀសវាងគធវេើឱ្យខ្យល់និងន្ទេគ្សែងគទៀ្កខវេក់(គចៀស


 វាងគតបើ“អំគបាសសា្ល បរាន់គបាសធូលដី”)។

 • សរា្អ ្ពដីណ្្នកណដលតបឡាក់្ ិចគៅណ្្នកណដលតបឡាក់គតចើន(ឧទាហរណ៍ោបព់ដី្ ្លូែចូលបនាទេ ប់


 មកបនទេប់អ្នកជំងឺនិងចុងគតកាយសរា្អ ្បនទេបទឹ់កនិងបង្គន)់។

 • គតកាយពដីបញជាូ នអ្នកជំងឺគចញសរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគបនទេប់អ្នកជំងឺឱ្យបានល្អបំ្ុ្ោប់
 បញ្ចូ លទាងំសរាភា របរកិាខា រណដលបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺ(ឧទាហរណ៍ណតគនិង្ ុណកបែរណតគ...)ឱ្យបានឆាប់
 តាមណ្អាចគធវេើបាន។

 • គតកាយគតបើរចួតគប់សរាភា របរកិាខា រ(ឧទាហរណ៍តបដ្ប់ជូ្តោសធុងតកណ្្់...)ត្រូែណ្
 សរា្អ ្សរា្ល ប់គមគោគនិងសម្ងួ ្ មុនគពលទុកដ្ក់និងគតបើម្រងគទៀ្។

 • ជាទូគៅកំុបាញ់ថ្្ន ំ(ឧទាហរណ៍អព័ទេ)កណន្លងណដលបានគតបើរចួឬមនិទាន់គតបើគដ្យណ ្្នក
 គែជជាសាសស្រជាមយួសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ។គតពាលះថ្វាជាការអនុែ្្រតបកបគដ្យគតោលះថ្្ន ក់

 និងោ្ម នេស្រុតាងណ្បញ្ជា កថ់្រាន្ លតបគយជន៍ដល់ការទបស់ាកា ្់ជំងឺគទ។

ការសរាអា ត វតថាពុ រាវ ណែល ្រំ្ប់

សរា្អ ្ែ្ុ្ោែកំពប់ណដលអាចចម្លងជំងឺភា្ល មៗគដើមបែដីការពារការរ ដីកោលដ្លននជំងឺឆ្លងនិងការពារ

គតោលះថ្្ន ក។់

ឈាមកំពប្់ ិច្ួចណដលជាសារធា្ុសរ ដីោង្គមនុសសែគ្សែងគទៀ្គួរណ្ជូ្គដ្យកណនសែង(បុគ្គលិកត្រូែគតបើ

គតសាមនដណដលគតបើម្ងគបាលះគោល)បនាទេ បម់កសរា្អ ្គដ្យទឹកសាប៊ូនិងសរា្ល ប់គមគោគ។

សរា្គ ល់៖

ក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពជាគតចើនបុគ្គលិកគគហកិច្ចអាចមនិ

យល់ពដីហានិេយ័របស់ខ្លួនពដីការចម្លងគោគ។ជាពិគសសវារានសារសំខាន់ចំគពាលះ

អ្នកតគបត់គងត្រូែធានាថ្បុគ្គលិកទាងំគនលះត្រូែបានបណ្រុ លះបណ្្រ លនិងយល់ដឹង

ពដីហានិេយ័របស់ខ្លួននិងអនុែ្្រតាមទតមងក់ារឱ្យបានសមតសប។



56 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ការគរៀបចំ ណពគ សមពសប

• ពូកគខ្នើយនិងកតរាលបា្ល សទេិកត្រូែសរា្អ ្គដ្យ

សាប៊ូគតកាយពដីអ្នកជំងឺគចញ។

• បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កនិងបនទេប់

ណែទាំពិគសសកដូ៏ចជាអាោរជំងឺឆ្លង (ឧទាហរណ៍

ជំងឺរគបង...)។ត រ្ូែគធវេើតាមទតមងក់ារសរា្អ ្ក្នុងការ

សរា្ល ប់គមគោគ។

• សរា្អ ្ (និងសរា្ល ប់គមគោគក្នុងបនទេប់ណដលរាន

ជំងឺឆ្លង)ពូកគខ្នើយនិងគតសាមបា្ល សទេិក។គបើមនិសរា្អ ្គទត្រូែគបាកគក់គដ្យនដជាមយួសាប៊ូសូមអាន

“ការតគបត់គងកតរាលពូកតបឡាក់៥.៣.២”។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៨៖“ទតមង់ការគរៀបចំសូលុយស្ុយងសូដ្ូយមហុដីប៉ូក្លរ ដ្ី ”។

	 ៤.១.៥.			ការបង្កា រ	របលួស	រដ្យ	មដ្	ម្ដល	ឬ	វ្ថាដ 	មដ្	តសលួច
គៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពរបសួគដ្យសារមជាុលឬែ្្ុមុ្តសរួចគ្សែងៗគឺជាមូលគហ្ុ

ចំបងណដលបណ្្រ លឱ្យរានជំងឺឆ្លងគដ្យសារឈាម។បុគ្គលិកណដលបល៉ះពាល់ែ្្ុមុ្តសរួច-ោបព់ដី

គែជជាបណិ្្និងគិលានុបដ្ឋា ករហូ្ដល់អ្នកគបាលះគោលក្នុងធុងសតរាម-សុទ្ធណ្ជាអ្នកតបឈមនិង

ហានិេយ័ននការឆ្លងគោគទាងំអស់។

ការគបាលះគោលមនិត្ឹមត្រូែននេត្ថតុមុត្សួេក៏ជាការគំោមកំណហងដល់សរាជិកសហគមន្៍ ងណដរ។

ពាក្យថ្ែ្ ្ុមុ្តសរួចសំគៅដល់សរាភា របរកិាខា រឬែ្្ុមុ្តសរួចទាងំឡាយណ្ណដលត្រូែបានគគគតបើសតរាប់

្្រល់គសវាពយាបាលណែទាំសុខភាព-ោបប់ញ្ចូ លទាងំមជាុលគដរណសបែកមជាុលគដរមុខរបសួកាបិំ្ែលះកា្់សរាភា រ

បរកិាខា រមុ្តសរួចទុគយបញ្ចូ លគសរ ៉ូមនិងឡាមែលះកា្។់

របសួគដ្យែ្ុ្មុ្ តសរួចរាននយ័ថ្ជាយថ្គហ្ុណសបែកត្រូែបានមុ្ គដ្យមជាុលឬែ្ុ្មុ្ តសរួច(ឧទាហរណ៍

មជាុលគដរមុខរបសួ)។របសួគឺជា្ ្លូ ែចូលននជំងឺណដលឆ្លងតាមឈាមដូចជាជំងឺគែ្លើមតបគេទគបនិងគស

គមគោគគអដស៍។ល។

  ៤.១.៥.១.មលូគហ្ុសំខាន់ននរបសួគដ្យសារមជាុលឬែ្ុ្មុ្ តសរួចគឺ៖
  • ការតគបគតមបមជាុល(កំណ្ថ់្ជាមូលគហ្ុញឹកញាប់ចំបងបំ្ុ្)។

  • ការកាន់មនិតបយ័្ ្ននូែែ្្ុមុ្តសរួចកខវេក់(កំណ្ថ់្ជាមូលគហ្ុញឹកញាប់បនាទេ ប)់

  • ការគតបើម្រងគទៀ្នូែតបអប់សុែ្្ិភាព

  • គៅគពលោ្ណ់ចងគតបើែ្្ុមុ្តសរួចណដលបានគតបើរចួ(ការប្់ការណបកបាក់ឬការ
  មុ្គដ្យមជាុល)

  • ការោក់ថ្្ន ំមនិោបំាច់

  • កងវេលះការ្្គ្់្ ្គង:់សឺោំ៉ងណដលគតបើម្ងគបាលះគោលតបអប់សុែ្្ិភាព...។

  • ការគេ្លចដ្ក់មជាុលក្នុងតបអប់សុែ្្ិភាពភា្ល មៗគតកាយគពលោក់ថ្្ន ។ំ

| រូបភាពទដី៥០
ការគរៀបចំណតគ
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  • ការហុចែ្្ុមុ្តសរួចពដីនដមយួគៅនដមយួគទៀ្(ឧទាហរណ៍ក្នុងគពលែលះកា្)់។

  • កងវេលះការយល់ដឹងអំពដីសុែ្្ិភាពការោក់ថ្្ន ។ំ

  • កងវេលះការបណ្រុ លះបណ្្រ លដល់បុគ្គលិក។

ឧទាហរណ៍ននការអនុែ ្្រល្អគៅគពលហុចែ្ុ្មុ្តសរួចពដីនដមយួគៅនដមយួក្នុងគពលែលះកា្។់
រគបៀបននការហុចណបបគនលះត្រូែបានគគសា្គ ល់ថ្ជាបគច្ចកគទស“មនិគតបើនដ”។

 • អ្នកជំនួយការែលះកា្់ដ្ក់សរាភា របរកិាខា រគៅក្នុងោនដ្ក់

សរាភា រៈគសទេរ ដីលោងតោប់សណណ្រ កគសៀងឬគៅក្នុង“កណន្លង

ណដលរានសុែ្្ិភាព”ក្នុងទដីតាងំមូលដ្ឋា នគសទេរ ដីល។

 • អ្នក្្រល់គសវាទទលួយកឧបករណ៍គៅគតបើគហើយដ្ក់ឧប-

ករណ៍គៅកាន់កណន្លងណដលរានសុែ្្ិភាព។

• ហានិេយ័ននការមុ្ែ្្ុមុ្តសរួច:ការមនិបានដ្ក់មជាុលក្នុង

តបអប់សុែ្្ិភាពភា្ល មៗគតកាយពដីោក់ថ្្ន ំរចួ។

  ៤.១.៥.២.គោលការណ៍គបាលះគោលម/ែ្្ុមុ្តសរួចណដលបានគតបើរចួ:
  • កំុតគបមជាុលឬែ្្ុមុ្តសរួចឱ្យគសាលះ។

  • គបាលះគោលមជាុលនិងសឺោងំគៅក្នុងតបអប់សុែ្្ិភាពភា្ល មៗគតកាយគតបើរចួ។

  • បិទតបអប់សុែ្្ិភាពគៅគពលតបអប់គពញ៣/។គបាលះគោលតបអប់សុែ្្ិភាពឱ្យរាន
  សុែ្្ិភាព(ឧទាហរណ៍តាមរយៈ�ដុ្សតរាមណដលរានកគ ្្រ យ៉ងគហាចណ្ស់
  ៨០០អងសាគស)។

  • គៅគពលមនិទាន់គបាលះគោលត្រូែទុកតបអប់សុែ្ិ្ភាពគៅកណន្លងណដលសមតសប
  គៅកណន្លងសំណល់ឆ្លងគោគ។

សូមអាន“គោលការណ៍ណណនាំស្រដីពដីការតគបត់គងសំណល់គែជជាសាសស្រឆា្ន ២ំ០១១”និង“គោលការណ៍

ណណរនាំស្រដីពដីការោក់ថ្្ន ំតបកបគដ្យសុែ្្ិភាពឆា្ន ២ំ០១៤”សតរាប់ព័្ រ៌ានពិសា្រ រ។

 រូបភាពទដី៥១|
ការហុចសរាភា របរកិាខា រក្នុងោនោង

តោប់សណណ្រ កគសៀង

រូបភាពទដី៥២|
ការគបាលះគោលមជាុល(ខាងគឆវេង)មនិ

ត្ឹមត្រូែនិង(ខាងសំ្ា)ត្ឹមត្រូែ
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ពបអប់ ដ្្រ់ វតថាពុ មពុត ពសរួច ឬ ពបអប់ សពុវតថាិភា្

តបអប់ដ្ក់ែ្្ុមុ្តសរួចជាធុងឬតបអប់ណដលមនិង្យធ្លុលះធា្ល យនិងមនិតជាបទឹក។តបអប់គនលះត្រូែដ្ក់

គៅកណន្លងណដលរានែ្្ុមុ្តសរួចត្រូែបានគតបើញឹកញាប់(ដូចជាបនទេប់ោក់ថ្្ន ំបនទេប់ពយាបាលបនទេបែ់លះកា្់

បនទេប់គត្ៀមនិងសតរាលនិងមនទេដីរពិគសាធន.៍..)។

សូមចងោំថ្គួរគតបើតបអប់សុែ្្ិភាពសតរាបណ់្ក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍និងគៅគពលោក់វ៉ាកសំ់ាងជាមយួសុដី

ោងំណដលមនិអាចទាញបឺ្គ�ើងែញិ(auto-disable)ប៉ុគណ្ណ លះ។

ដបបា្ល សទេិក(ឧទាហរណ៍ដបទឹក)មនិអាចការពារការធ្លុលះបានគ�ើយគហើយមនិត្រូែគតបើគធវេើជាតបអប់

សុែ្្ិភាពគ�ើយ។

| រូបភាពទដី៥៤
តបអប់ដ្ក់ែ្្ុមុ្តសរួច
តបអប់គពញតជរុលគពក

គពញត្ឹមត្រូែ-៣/៤ននតបអប់

| រូបភាពទដី៥៣
មនិត្រូែតគបមជាុលគ�ើងែញិគ�ើយ

| រូបភាពទដី៥៥
ដបបា្ល សទេិក(ឧ.ដបទឹកសុទ្ធ)អាច
ធា្ល យគដ្យែ្្ុមុ្តសរួចនិងមនិត្រូែ
គតបើជាតបអប់សុែ្្ិភាពគ�ើយ
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គែើម្ ដី អនពុវត្ ការចា្រ់ ថា្ន  ំឱ្យរាន សពុវតថាិភា្៖ 

“មជាុលមយួសុដីោងំមយួគតបើណ្ម្រងគ្!់”

(រូបភាព៖មូលដ្្ន នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពក្នុងតបគទសកម្ពុជា)

សតរាប់ព័្ រ៌ានពិសា្រ រស្រដីពដីការអនុែ្្រការោក់ថ្្ន ំឱ្យរានសុែ្្ិភាពសូមអាន“គោលការណ៍ណណនាំស្រដីពដី

ការោក់ថ្្ន ំឱ្យរានសុែ្្ិភាពថ្្ន កជ់ា្ិននតកសួងសុខាេបិាលឆា្ន ២ំ០១៤-សតរាប់មូលដ្្ន នពយាបាលនិង

ណែទាំសុខភាពឯកជននិងសាធារណៈ”។

	 ៤.១.៦.			ការតគបត់គង	សណំល់	ពី	មូលដ្ឋា ន	សដខា្បិាល	តបកប	រដ្យ	
សដវ្ថាិភាព	(HCWM)
សំណល់តបណហល៨០%បានមកពដីសំណល់ទូគៅននមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពសំណល់

ណដលគៅគសសសល់២០%គឺជាសំណល់ណដលរានគមគោគគតោលះថ្្ន ក់និងអាចឆ្លងគោគដល់អ្នកជំងឺក្នុង

មនទេដីរគពទ្យបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងសាធារណជនទូគៅកដូ៏ចជាែ្្ុមុ្តសរួច

និងសារធា្ុហានិេយ័ណដលអាចបងកាឱ្យរានការរងរបសួពុលនិងកខវេក។់

ពបគភទ សណំល់

សំណល់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែបានគគោ្ថ់្្ន ក់ជាពដីរធំៗគឺសំណល់គែជជាសាសស្រនិង

សំណល់ទូគៅ។

 រូបភាពទដី៥៦|
ការគតបើតបាស់តបអប់សុែ្្ិភាព

ណដលមនិត្ឹមត្រូែ

តបអប់សុែ្្ិភាពគឺសតរាប់

គតបើតបាស់ណ្ម្រងគ្។់

មនិត្រូែគតបើតបអប់សុែ្ិ្ភាព

គ�ើងែញិគ�ើយ!
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 ១សំណល់ទូគៅឬសំណល់គគហដ្ឋា ន

សំណល់រងឹឬពាកក់ណ្្រ លរងឹណដលបគងកាើ្គដ្យមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដលមនិពុល

មនិបងកាគតោលះថ្្ន ក់និងមនិតបឡាក់ជាមយួសំណល់គែជជាសាសស្រ។ទាងំគនលះោបប់ញ្ចូ លទាងំសំណល់

ចំណដី អាហារតកដ្សែង់បា្ល សទេិកតកណ្្់គលាហៈមនិពុលណកែឬកញ្ចក់និងសំណល់សួនចបារ។

ក្នុងករណដី ណដលសំណល់ទូគៅដ្ក់លាយ�ំជាមយួសំណល់គែជជាសាសស្រសំណល់ទូគៅត្រូែណ្ោ្ទុ់កជា

សំណល់គែជជាសាសស្រ។

 ២សំណល់គែជជាសាសស្រ

សំណល់ទាងំមូលឬណ្្នកណ្មយួននជាលិកាមនុសសែស្វេឈាមសារធា្ុសរ ដីោង្គលាមកឱសែ

សំ�ដីនសបែសឺោងំមជាុលនិងសរាភា របរកិាខា រមុ្តសរួចគ្សែង...សំណល់ទាងំអស់បងកាគតោលះថ្្ន ក់ឬអាច

បណ្្រ លឱ្យរានជំងឺឆ្លងដល់មនុសសែណដលបល៉ះពាល់វា។

សំណល់គ្សែងៗណដលបានមកពដីសកម្មភាពក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដលអាចបងកា

គតោលះថ្្ន ក់ឬពុល។

តបគេទសំណល់គែជជាសាសស្ររាន៖

១សំណល់ឆ្លងគោគ

២សំណល់សរ ដីោង្គ

៣សំណល់ែ្្ុមុ្តសរួច

៤សំណល់ឱសែ

៥សំណល់ពុលណហសែន

៦សំណល់គដីមដី
៧សំណល់សារធា្ុគលាហធ្ងន់កតមិ្ ខ្ពស់

៨សំណល់(បំពង់ឬកំប៉ុង)រានសរា្ព ធ

៩សំណល់ែទិ្ុយសកម្ម

សំណល់ពដីមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែបានតគបត់គងឱ្យបានត្ឹមត្រូែគដើមបែដីការពារបុគ្គលិក

អ្នកជំងឺតបជាពលរដឋាស្វេនិងបរស្ិាន។

ការតគបត់គងសំណល់ពដីការណែទាំសុខភាពោបប់ញ្ចូ លទាងំ(១)ការណញកសំណល់(២)ការតបមូល

ទុកដ្ក់ក្នុងកណន្លងរានសុែ្ិ្ភាពបគណ្្រ លះអាសន្ន(៣)ការគធវេើតបតពឹ្្រកម្មរានសុែ្ិ្ភាពនិង(៤)ការ

គបាលះគោលចុងគតកាយគដ្យសុែ្្ិភាពណដលមនិបងកាឱ្យរានភាពកខវេក់ដល់បរស្ិាន។
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១គរៀបចំការណញកសំណល់៖

ធុងសំណល់ពណ៌នប្ង:សំណល់ទូគៅឬសំណល់

គគហដ្ឋា ន

ធុងសំណល់ពណ៌គលឿង:សំណល់ឆ្លងគោគ,សំណល់

សរ ដីោង្គនិងសំណល់មុ្តសរួច។

្ណ៌ សរា្គ ល ់និង និម្មិត សញ្ញា ១១

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពទាងំអស់គួរគតបើពណ៌សរា្គ ល់ស្រងដ់្រនិងនិម្មិ្ សញ្ញា សរា្គ ល់

សតរាប់គសបាងនិងធុងសំណល់គែជជាសាសស្រនិងសំណល់ទូគៅ។ទាងំគនលះគឺ៖

្បពេទសំណល់ េណ៌ធុងនិងសញ្្សរា្្ល់ សញ្្ភៃលព្្នើសុំ

សំណល់ឆ្លងពរាគ ពណ៌គលឿង,សរា្គ ល់

“គតោលះថ្្ន ក”់ពណ៌គ ្្ម

សំណល់សរីរាង្គ ពណ៌គលឿង,សរា្គ ល់

“គតោលះថ្្ន ក”់ពណ៌តកហម


សំណល់មុត្សួេ ពណ៌គលឿង,សរា្គ ល់

“គតោលះថ្្ន ក”់ពណ៌គ ្្ម

នងិ“សំណល់មុ្ តសរួច”

១១  MOH- Technical Guidelines of HCWM 2011.

 រូបភាពទដី៥៧|
ពណ៌សរា្គ ល់សំណល់ទូគៅ

(ពណ៌នប្ង)និងសំណល់ឆ្លងគោគ
(ពណ៌គលឿង)

សណំល ់ឆ្លងគរាគ

INFECTIOUS WASTE

សណំល ់សរ ដីរាង្គកាយ

PATHOLOGICAL WASTE

សណំល ់មពុត ពសរួច

SHARPS WASTE
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សំណល់គីមីនិងឱសថ ពណ៌គតា្ន ្,សរា្គ ល់“កបាល

គខា្ម ច”នងិ

“ពុល”

សំណល់ពលាហធ្ងន់
ក្មិតខ្ពស់

ពណ៌គតា្ន ្,សរា្គ ល់“កបាល

គខា្ម ច”នងិ

“ពុល”

សំណល់េុលភហ្ែន ពណ៌តកហម,សរា្គ ល់“ពុល

គកាសិកា”“CYTOTOXIC”

សំណល់េិទ្យតុសកម្ម ពណ៌តកហម,សរា្គ ល់“ែទិ្ុយសកម្ម”

សណំល ់គលាហ ធងោន់

HEAVY METAL WASTE

សណំល ់គដីមដី
សណំល ់ឱសែ

CHEMICAL WASTE
PHARMACEUTICAL 

WASTE

សណំល ់្ ពុល ណហ្ស ន

CYTOTOXIC WASTE

សំណល់វទិ្យុសកម្ម

Radioactive Waste

សណំល ់វិទ្យពុស្រម្ម

RADIOACTIVE WASTE
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សំណល់ធុងឬកំប៉ុងរាន
សរា្្ធ

ពណ៌គ ្្ម ,សរា្គ ល់

«សញ្ញា ្ ទេុលះ»

សំណល់ទូពៅ នប្ង,សរា្គ ល់

«សំណល់ទូគៅ»

២ោ្ណ់ចងនិងតបមូលៈ
បុគ្គលិកគួរោ្ណ់ចងតបមូលសំណល់គែជជាសាសស្រគៅគពលណដលសំណល់រានបររិាណ្ ិច។កាលណ្

សំណល់កានណ់្គតចើនឱកាសននការរានគតោលះថ្្ន ក់គឺរានកានណ់្គតចើនណដរ។

ត្រូែរានការតបរុងតបយ័្ ្នពិគសសគៅគពលគរៀបចំមជាុលនិងសរាភា រៈមុ្តសរួចដនទគទៀ្ណដលគតបើរចួគតពាលះវា

គធវេើឱ្យរានការតបឈមខ្ពស់នឹងការរានរបសួគដ្យនចដន្យនិងការចម្លងគោគ។

ការចាក់សំណល់ពេញេីធុងសំណល់

ធុងសំណល់ណដលគពញគពកក៏បគងកាើនឱកាសននគតោលះថ្្ន ក់ណដរ។គួរយកសំណល់គចញពដីបនទេបែ់លះកា្់

បនទេប់គធវេើទតមងក់ារមុនគពលធុងសំណល់គពញទាងំតសរុង។គួរោក់សំណល់គចញពដីធុងសំណល់យ៉ង

គហាចណ្ស់ឱ្យបាន១ដងក្នុងមយួនែ្ង។គបាលះគោលធុងសំណល់មុ្តសរួចគៅគពលវាគពញបាន៣ភាគ។

(គៅគពលធុងសំណល់មុ្តសរួចគពញគពកអ្នកគតបើតបណហលជាពយាយមសងកា្់សំណល់មុ្តសរួច

ចុលះគតកាមដូគច្នលះវាអាចបណ្្លឱ្យរានការមុ្)។

បុគ្គលិកគួរពាក់គតសាមនដតកាស់អាែគអៀមតកាស់និងណសបែកគជើងកណែងគៅគពលតបមូលកាកសំណល់។

មនិត្រូែតបមូលសំណល់គែជជាសាសស្រគៅកណន្លងណែទាំអ្នកជំងឺគដ្យោក់វាគៅក្នុងរគទលះរុញគទគតពាលះការគធវេើ

ដូគច្នលះអាចបណ្្លឲកំពប់និងតបឡាក់ដល់កណន្លងជំុែញិអាចជំរុញឲរានការគរ ើកកាយសំណល់និងអាច

បគងកាើនការតបឈមនឹងការរានរបសួដល់បុគ្គលិកអ្នកជំងឺនិងគេញៀែ។

ត្រូែបល៉ះពាល់្ ិចបំ្ុ្ជាមយួសំណល់គែជជាសាសស្រ។មនិត្រូែលូកនដចូលគៅក្នុងធុងសំោមណដលរាន

សំណល់គែជជាសាសស្រគទ។

៣.ការទុកដ្ក់បគណ្្រ លះអាសន្នក្នុងកណន្លងណដលរានសុែ្ិ្ភាព
គតកាយពដីណញករចួសំណល់សរាភា រៈត រ្ូែដ្ក់ក្នុងកណន្លងណដលគគបានគរៀបចំការទុកដ្ក់ឱ្យរានសុែ្្ិភាព

(ោកគ់សារ)និងបគណ្្លះអាសន្នក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។តកសួងសុខាេបិាលបាន

សណំល ់ធពុង រាន 
សរ្ាធ

PRESERISE CONTAINER

សណំល ់ទូគៅ

GENERAL WASTE
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ឯកភាពគលើទតមងក់ារបដីយ៉ងក្នុងការគបាលះគោលសំណល់គែជជាសាសស្រឱ្យរានសុែ្្ិភាព៖

 ១.ការបិទធុងសំណល់(Encapsulation)(ឧទាហរណ៍រគ ្្រ មជាុល)។

 ២.ការកប់ដដីត្រូែគធវេើឱ្យរានសុែ្្ិភាព(ឧទាហរណ៍របងការពារកណន្លងកប់ដដី)។

 ៣.ការដុ្កគមទេច(ឧទាហរណ៍កគ្្គួរណ្គែរគលើសពដី៨០០អងសាគសសតរាប់ការដុ្កគមទេច
 និងមនិខូចបរស្ិាន)។

សំណល់ទូគៅត រ្ូែយកគៅកណន្លង(ទដីលានោក់សំណល់)គបាលះគោលសំណល់របស់សហគមន៍ឱ្យបាន

គទៀងទា្។់គទាលះជាយ៉ងណ្កគ៏ដ្យការអនុែ្្រតាមឱ្យបានហ្ម្ច់្់ក្នុងការណញកសំណល់ត្រូែត្រួ្

ពិនិ្្យគដើមបែដីសុែ្្ិភាពសហគមន៍និងអ្នកណដលណកនច្នគ�ើងែញិនូែសំណល់ទូគៅ។

ក្នុងគពលតគបត់គងសំណល់ពដីការណែទាំសុខភាពការការពារបគុ្គលិកសុខាេបិាលត្រូែណ្គធវេើឱ្យបានតបាកដ។

ត្រូែបណ្រុ លះបណ្្រ លបុគ្គលិកអំពដីការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រនិង្ ្រល់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន។

ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់បុគ្គលិកណ្្នកតគបត់គងសំណល់យ៉ងគហាចណ្ស់ត្រូែរាន៖

 • គតសាមនដគៅសូ៊កណែង

 • គអៀម
 • ណសបែកគជើងគៅសូ៊កណែង(ឬណសបែកគជើងជិ្)។

 • រ៉ាសែលះកា្់គតបើម្ងគបាលះគោល(តបសិនគបើបុគ្គលិកត្រូែការបិទគសបាងសំណល់ណដលជាណ្្នក


 មយួននការង្ររបស់គគ)។

គៅគពលបណុ្លះបណ្្រ លបុគ្គលិកតគបត់គងសំណល់ពដីការណែទាំសុខភាពសរាភា របណ្រុ លះបណ្្រ លគួរណ្

ជាកណ់ស្ងសតរាប់បុគ្គលិកយល់ចបាស់ពដីហានិេយ័របស់ខ្លួននិងការអនុែ្្រការគបាលះគោលឱ្យបាន

សមតសប។

រ៉ាសុដីនអូ្ ូកា្ល ែ
មនទេដីរពិគសាធន៍ត្រូែរានរ៉ាសុដីនអូ្ ូកា្ល ែសតរាប់សរា្ល ប់គមគោគ(មនទេដីរពិគសាធន៍ណដលរានកតមិ្ សុែ្្ិភាព

កតមិ្ ២+(BS2+)និង៣(BS3))ណដលរានគៅក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍ខ្លលះក្នុងតបគទសកម្ពុជា។

ោល់ឧបករណ៍សរាភា រឬែ្្ុោែណដលគតបើក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍ត្រូែណ្សរា្ល ប់គមគោគក្នុងអូ្ ូកា្ល ែមុនគពល

គបាលះបងគ់ោលគចញពដីមនទេដីរពិគសាធន។៍

| រូបភាពទដី៥៨
�ដុ្សំណល់(>៨០០អងសារគស)
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ការគបាលះគោលសំណល់គែជជាសាសស្រោែ
ត្រូែពាក់គតសាមនដតកាស់និងណសបែកគជើងកណែងគៅគពលោ្ណ់ចងឬដឹកជញជាូ នសំណល់ោែគែជជាសាសស្រ

តគប់តបគេទ។គៅគពលកាន់ឬោកគ់ោលែ្្ុោែគែជជាសាសស្រត្រូែតបរុងតបយ័្ ្នគចៀសវាងការខាទេ ្តបឡាក់

ែ្្ុោែដ្កខ់្លួនអ្នកអ្នកដនទឬគៅគលើកតរាលនិងន្ទេគ្សែង។

ោក់សំណល់ែ្្ុោែគដ្យតបរុងតបយ័្ ្នឱ្យតជាបចូលក្នុងអាងឬលូបងហូរបង្គន់កាច់ឬចុចទឹក។គបើមនិអាច

គធវេើបានគទចូរកប់វាក្នុងរគ្្ជាមយួសំណល់គែជជាសាសស្ររងឹ។

សំណល់ឱសែឬពាកក់ណ្្រ លឱសែក្នុងបររិាណមធ្យមឬ្ ិច្ួចដូចជាសូលុយស្ុយងែ ដីតាមដីនគសរូ

ក្អកសូលុយស្ុយងោក់តាមសរនសថ្្ន ំបន្រក់ណេ្នក(ណ្មនិណមនជាឱសែឬមនិណមនជាឱសែពុលគកាសិកា)

ត្រូែលាយទឹកមុនបគញ្ចញគោលតាមរយៈលូទឹកស្អុយ។សំណល់ឱសែមនិត្រូែគបាលះគោលគៅក្នុងទឹក

ហូរយឺ្ឬទឹកនឹងគទ។

អាោរទាងំអស់គួររានលូបងហូរទឹកសមតសប។តបសិនគបើអាោរមនិរាន្ ភាជា ប់គៅនឹងតបពន័្ធបងហូរទឹករដឋា

គទអញ្ច ឹងោល់លូបងហូរទឹកទាងំអស់ត្រូែសរា្ល ប់គមគោគតាមកណន្លងគរៀងខ្លួន។កិច្ចការគនលះោបប់ញ្ចូ លទាងំ

តបពន័្ធលូបងហូរទឹកស្អុយនិងចគតរាលះសមតសប។

 រូបភាពទដី៥៩|
រ៉ាសុដីនអូ្ ូកា្ល ែក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍

ចំណ្ំ:

តបសិនគបើសំណល់ោែត្រូែកប់ចំនួនគតចើន(គលើសពដី១គ.ក)មនិត្រូែកប់ណ្ម្ងគទគឺ

ត្រូែបំណបកគដើមបែដីកប់គតចើននែ្ង។

សំោល់:

មុនគពលោកគ់ោលសំណល់ោែចូលគៅក្នុងបង្គន់ឬបងហូរត្រូែគិ្ថ្គ ើ្ការហូរ

គនាលះត្រូែចប់គៅកណន្លងណ្។វាគតោលះថ្្ន ក់ណ្ស់ចំគពាលះសំណល់គែជជាសាសស្រោែ

គៅគពលណ្វាហូរតាមទររចួចប់គៅគលើដដីននអាោរ។



66 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

សតរាប់ព័្ រ៌ានគពញគលញសូមអាន“គោលការណ៍ណណនាំបគច្ចកគទសគដើមបែដីតគបត់គងសំណល់ពដី

ការណែទាំសុខភាពឆា្ន ២ំ០១១”។

	 ៤.១.៧.			ការការពារ	ការចម្លង	តាមផ្លូ វ	ដរងហើម
អនាមយ័តបពន័្ធដកដគងហើមនិងឥរយិបទល្អក្នុងការក្អកគឺជាការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រណដលត្រូែអនុែ្្រ

តគប់អ្នកជំងឺគេញៀែនិងបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគដើមបែដីរកសាទឹករម្អលិននតបពន័្ធដក

ដគងហើម(ឧទាហរណ៍គៅគពលក្អកកណ្្ស់...)គដើមបែដីគចៀសវាងការចម្លងគោគននតបពន័្ធដគងហើម។

ខទេប់តចមុលះនិងរា្់គដ្យគតបើតកដ្សឬរ៉ាស់គៅ

គពលក្អកកណ្្រ ស់។

តបសិនគបើោ្ម នតកដ្សត្រូែក្អកឬកណ្្រ ស់គដ្យ

ខទេប់ជាមយួណកងនដខាងក្នុងជាជាងគតបើនដផ្ទេ ល់។

កំុ “ខាកគសា្រ លះ”ដ្ក់បរស្ិានខាងគតៅ(ត រ្ូែគតបើ

តកដ្ស់ជំនួស)។

គោលតកដ្ស់ក្នុងធុងសំោមភា្ល មគៅគពលគតបើរចួ។

គចៀសវាងោបន់ដោ្ន គៅគពលណដលអ្នកឈ។ឺគួរសំណដងការគួរសម

ោ្ន តាមណបបតបនពណដី ជំនួសែញិ(សំពលះ)។

លាងសរា្អ ្នដគតកាយគពលបល៉ះពាល់ជាមយួកំហាក។

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគួរគលើកកម្ពស់អនាមយ័តបពន័្ធដគងហើមនិងឥរយិបទក្អក៖

 • អបរ់ំបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺនិងសរាជិកតគរួសារគេញៀែស្ដីពដី


 សារសំខាន់ននការតបឡាក់្ ំណក់្ ូចៗឬខ្យល់និងទឹករម្អលិគចញពដីតបពន័្ធដគងហើមគដើមបែដីការពារ


 ជំងឺឆ្លងោ្្បា្(ឧទាហរណ៍ផ្្សាយរគបងរលាកសួ្គដ្យគមគោគ)។

| រូបភាពទដី៦០
ទតមងក់ារអនាមយ័តបពន័្ធដគងហើម

ចំណ្ំ:

សំណល់ឆ្លងគោគខ្ពស់បំ្ុ្ត្រូែសរា្ល ប់គមគោគគដ្យសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគឬ

សរា្ល ប់គមគោគតាមរយៈអូ្ ូកា្ល ែមុនគពលគបាលះគោលតាមរយៈការដុ្កគមទេចឬ

តាមរយៈដំគណើ រការមនិណមនដុ្កគមទេច។តបសិនគបើមនិរានអាងសរា្ល ប់គមគោគ

សំណល់ទឹកគទឈាមត្រូែសរា្ល ប់គមគោគមុននឹងបគញ្ចញគោលតាមលូសាធារណៈ។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 67

 • គលើកសា្ល កសញ្ញា បង្ហ ញអំពដីអ្នកជំងឺនិងសរាជិកតគរួសារអ្នកជំងឺណដលរានជំងឺ្ ្លូ ែដគងហើម


 តសរួចតសាល់ត្រូែអនាមយ័តបពន័្ធដគងហើមឬឥរយិបទក្អក(ឧទាហរណ៍ផ្ទេ ងំរូបភាព)។

 • គរៀបចំសរាភា របរកិាខា រក្នុងកណន្លងទទួលអ្នកជំងឺដំបូង(Triage)និងតគរួសារគគគដើមបែដីអនុែ្្រ
 អនាមយ័តបពន័្ធដគងហើម។ជាឧទាហរណ៍ក្នុងបនទេប់ពិគតោលះជំងឺគតៅនិងបនទេបស់គសង្្គ លះបនាទេ ន់ត្រូែ


 ្្រល់រ៉ាស់តកដ្សអនាមយ័ធុងសតរាមនងិទឹកលាងនដសូលុយស្ុយងអាល់កុលគបើអាចគធវេើបាន។



៤.២			ការតបរុងតបយ័្	្បថនថាម	ថផក្រលើ	ការចម្លង	រោគ
ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រត្រូែអនុែ្្រតគប់អ្នកជំងឺទាងំអស់នងិអាតស័យគលើការវាយ្នម្លហានេិយ័(ឧទាហរណ៍

ការខាទេ ្តបឡាក់ែ្ុ្ោែសរ ដីោង្គគលើោងកាយនិងមុខ...)និងទតមង់ការណដលត្រូែអនុែ្្រ(ឧទាហរណ៍ការ

បូមឈាម..)។ចំណណកឯការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មត្រូែណ្្អកគលើ្ ្លូែចម្លងននភា្ន កង់្របងកាគោគជាបណន្មគៅនឹង

ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ។

ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មគឺជាទតមងក់ារណដលរានគោលបំណងបង្កា រជំងឺឆ្លងណដលអាចឆ្លងក្នុងលកខាខណ្

ជាកល់ាក់ណ្មយួ។

ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មរានបដីតបគេទ:

 ១ការតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះគមគោគឆ្លងតាមការបល៉ះពាល់

 ២ការតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះគមគោគឆ្លង្ ំណក់្ ូចៗ

 ៣ការតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់

ត្រូែតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះ្ ្លូែចម្លងគោគគតចើនចំគពាលះជំងឺណដលឆ្លងតាម្្លូែចម្លងគោគគតចើនតបគេទឧទាហរណ៍

ផ្្រ សាយបកសែដី(ត្រូែការការតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះ្ ំណក់្ ូចៗនិងការបល៉ះពាល់)។

សតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នោល់ការដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ៖

 • អនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

 • ដ្ក់អ្នកជំងឺក្នុងបនទេប់មយួរា្ន កឯ់ងឬក្នុងបនទេប់ជាមយួអ្នកជំងឺឆ្លងរា្ន កគ់ទៀ្ណដលរានភា្ន កង់្រ
 បងកាគោគដូចោ្ន ។អាចគៅ្ ងណដរថ្បនទេប់រមួោ្ន ។

  គៅគពលសតរាកក្នុងបនទេប់រមួោ្ន ត្រូែរានគរា្ល ្ណតគអ្នកជំងឺពដីមយួគៅមយួយ៉ង
  គហាចណ្ស់ចំង្យចំនួន១ណមត៉្ពដីោ្ន ។

ចូរចងោ៖ំ

តបសិនគបើអ្នកក្អកសូមពាក់រ៉ាសឬសំុចបាប់សតរាកគៅ្ទេលះគដើមបែដីគៅឱ្យឆា្ង យពដីអ្នក

ជំងឺជាជាងគៅគធវេើការ។

ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រគឺជាមូលដ្ឋា នននការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លង

គោគណដលត្រូែគតបើជាអបបែបររាក្នុងការណែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាល

និងណែទាំសុខភាព។
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 • ដ្ក់សញ្ញា តបគេទននការតបរុងតបយ័្ ្ន(ឧទាហរណ៍ការបល៉ះពាល់្ ំណក់្ ូចៗនិងឬឆ្លងតាម
 ខ្យល់)និងឧបករណ៍ការពារខ្លួនណដលបុគ្គលិកនិងគេញៀែត្រូែពាក។់

 • ត្រូែកតមិ្ ជានិច្ចនូែបំលាស់ទដីនិងការដឹកជញ្ចូ នអ្នកជំងឺពដីបនទេប់(ឧទាហរណ៍គតបើX-Ray 

 ចល័្គបើរានជាជាងដឹកជញជាូ នអ្នកជំងឺគៅបនទេប់X-Ray)។

  តបសិនគបើការដឹកជញជាូ នរានការោបំាច់អនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រគដើមបែដីកា្់

  បន្យហានិេយ័ននការចម្លងគោគ។

  គចៀសវាង្ ំបន់កកកុញ(ជាមយួអ្នកជំងឺជំងឺគ្សែងៗគដើមបែដីគចៀសវាងការចម្លងគោគ
  ណដលពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំសុខភាព)គៅគពលដឹកជញជាូ ន។

 • គតបើតបាស់ឧបករណ៍ណែទាំអ្នកជំងឺណដលគគ្ ្រល់ឱ្យអ្នកជំងឺគតបើ(ឧបករណ៍១សតរាប់អ្នកជំងឺ
 ណដលគគដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ១នាក)់។គបើមនិអាចគធវេើបានគទត្រូែសរា្អ ្និងសរា្ល ប់


 គមគោគពដីឧបករណ៍ែ្្ុទាងំគនាលះពដីអ្នកជំងឺរា្ន ក់គៅអ្នកជំងឺរា្ន កគ់ទៀ្។

	 ៤.២.១.			ការ	រ	តបរុងតបយ័្	្ចរំពាុះ	រមរោគ	ឆ្លងតាម	ការប៉ុះពាល់
្្លូ ែននការចម្លងគោគតាមការបល៉ះពាល់ោបប់ញ្ចូ លទាងំការបល៉ះពាល់គដ្យផ្ទេ ល់និងការបល៉ះពាល់គដ្យ

តបគយល។

 • ការបល៉ះពាល់គដ្យផ្ទេ ល់៖វាពាកព់ន័្ធដល់ការចម្លងគោគតាមោងកាយគដ្យផ្ទេ ល់រវាងអ្នក

 រានគមគោគឆ្លងនិងអ្នកទទួលណដលង្យឆ្លងតាមណសបែកទឹករម្អលិឬតាមរយៈរបសួគដ្យសារ
 ែ្្ុមុ្តសរួច(ការបល៉ះពាល់គដ្យការមុ្)ឧទាហរណ៍របសួគដ្យសារមជាុលណដលរានគមគោគ
 គែ្លើមប៊ដីសុដីនិងគមគោគជំងឺគអដស៍។

 • ការបល៉ះពាល់គដ្យតបគយល៖វាពាកព់ន័្ធដល់ការបល៉ះពាល់ជាមយួែ្្ុឬន្ទេដូចជាសរាភា របរកិាខា រ
 ណដលឆ្លងគោគ(ឧទាហរណ៍បល៉ះ្ ុណទរម៉ូណមត៉្...របស់អ្នកជំងឺ)។

ជំងឺណដលបានឆ្លងតាមរយៈការបល៉ះពាល់ជាភា្ន កង់្របងកាគោគ(ឧទាហរណ៍ែ ដីរុសបាកគ់្រ ដី)រានែ្្ររានក្នុង
ឈាមនិងែ្្ុោែគចញពដីោងកាយណដលបានបល៉ះពាល់ជាមយួណសបែកដ្ច់រលា្់ឬទឹករម្អលិមុយកឺ។

គមគោគទាងំគនាលះរមួរានគមគោគបងកាជំងឺគៅនឹងគពាលះគែៀនគមគោគគសើរណសបែក។ល។(ឧទាហរណ៍គមគោគ

អាសន្នគោគអុ្សាវេ យគមគោគStaphylococcus Aureusណដលសំុានឹងឱសែតបឆាងំនឹងគមគោគ

Methicillin។ល)។ក្នុងករណដី ខ្លលះគៅគពលភា្ន កង់្របងកាគោគរានែ ដីរុ�ង់(Virulence) ខ្ពស់គគត្រូែការ

ឧបករណ៍ការពារខ្លួនគពញគលញ(full PPE)គដើមបែដីបង្កា រការបល៉ះពាល់រវាងភា្ន កង់្របងកាគោគនិងណសបែក

របស់អ្នកទទួល(ឧទាហរណ៍អុដីបូឡា)។

ត្រូែអនុែ្្រតាមការតបរុងតបយ័្ ្នខាងគតកាម៖

• ដ្ក់សញ្ញា “បនទេប់សតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នការចម្លងតាមការបល៉ះពាល់”គដើមបែដី

កតមិ្ ការគចញចូលកណន្លងគនលះនិង្ ្រល់ព័្ រ៌ានបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិង

ណែទាំសុខភាពនិងតគរួសារអ្នកជំងឺមុនគពលចូលក្នុងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ច់

គដ្យណ�កពដីគគ។
| រូបភាពទដី៦១
គតសាមនដគតបើរចួម្រងគបាលះគោល
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• ឧបករណ៍ការពារខ្លួន៖

 គពលចូលបនទេប់ត្រូែពាក់គតសាមនដសា្អ ្មនិគសទេរ ដីលនិងគតបើរចួ
  គបាលះគោល។

  គពលចូលបនទេប់ត្រូែពាក់អាែបំពង់ណែងគតសាមនដសា្អ ្មនិគសទេរ ដីល
  និងគតបើរួចគបាលះគោលតបសិនគបើរានការប៉លះពាល់អ្នកជំងឺ,ន ទ្េ
  បរស្ិានឬែ្្ុក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺ។

 គដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងលាងនដគៅគពលគចញពដីបនទេប់និងមនិត្រូែបល៉ះពាល់ន ទ្េឬែ្ុ្
 ណដលរានសកា្រ នុពលក្នុងការចម្លងគោគ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១២“អនុសាសន៍ជាកល់ាក់សតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នការចម្លងគោគតាមការបល៉ះពាល់

អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ”

	 ៤.២.២.			ការតបរុងតបយ័្	្ចរំពាុះ	្ ណំក់្ូចៗ
ត្រូែអនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះ្ ំណក់្ ូចៗបណន្មគៅនឹងការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រសតរាប់ជំងឺឆ្លងតាម

្ំណ្ ់្ ូចៗណដលរានបំណណក្ ូច(>៥មដីតករុង)និង្ ំណក់្ ូចៗគនលះអាចគធវេើចលនា(ធា្ល ក)់ក្នុងចរា្ង យ

តបណហលមយួណមត៉្។

្ំណក់្ ូចៗជាទូគៅគកើ្ពដីអ្នកណដលរានជំងឺឆ្លងក្នុងគពលក្អកកណ្្រ ស់និយយឬគៅគពលបុគ្គលិក

សុខាេបិាលអនុែ្្រទតមង់ការយកែ្្ុែភិាគពដីបំពងក់តាមរយៈការ្ បារ។

ជំងឺឆ្លងតាម្ ំណក់្ ូចៗរមួរានជំងឺរលាកសួ្ក្អករាន់ខានស់ា្ល ក់ផ្្សាយ(មនុសសែនិងបកសែដីដូចជា

H1N1, H5N1...)តស�ណទននិងរលាកគតសាមខួរនិងជំងឺឆ្លងគកើ្គ�ើងែ្មដីៗនាគពលបច្ចុបបែន្នគនលះដូចជា

ជំងឺរលាក្ ្លូែដគងហើមតសរួចតសាែធ្ងនធ់្ងរ(SARS)ជំងឺរលាក្ ្លូែដគងហើមមជ្ឈមិបូព៌ា(MERS)១២។

ការចម្លងតាម្ ំណក់្ ូចៗគកើ្គ�ើងគៅគពល្ ំណក់្ ូចៗណដល្ ទេុកគមគោគ(>៥មដីតករុង)គហើរមកបល៉ះនឹង

មុយកឺតចមុលះរា្់ឬណេ្នក។

 រូបភាពទដី៦២|
អាែបំពងណ់ែងគតបើម្ងគបាលះគោល

រូបភាពទដី៦៣|
សញ្ញា សតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្ន

ការឆ្លងគោគតាមការបល៉ះពាល់បិទ
គៅនឹងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅ

ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ(ឧទាហរណ៍
ននការដ្កឱ់្យដ្ចគ់ដ្យណ�កពដី
គគចំគពាលះគមគោគStaphylococ-

cus Aureusណដលសំុានឹងឱសែ
តបឆាងំនឹងគមគោគMethicillin)

១២  IPC of epidemic-and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care.  WHO. 2014.
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ត្រូែអនុែ្្រតាមការតបរុងតបយ័្ ្នខាងគតកាម៖

• ដ្ក់សញ្ញា “បនទេប់សតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នការចម្លងគោគតាម្ ំណក់្ ូច”

គដើមបែដីកតមិ្ ការគចញចូលកណន្លងគនលះនិង្ ្រល់ព័្ រ៌ានដល់បុគ្គលិកមូលដ្ឋា ន

ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងតគរួសារអ្នកជំងឺមុនគពលចូលក្នុងបនទេប់ដ្ក់

អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ។

• ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់បុគ្គលិកណែទាំសុខភាពនិងអ្នកណដលចូល

ក្នុងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ច់គដ្យណ�កពដីគគណដលឆ្លងតាម្ ំណក្់ ូចៗ

ត្រូែពាក:់

 -រ៉ាស់ែលះកា្់គៅគពលណែទាំអ្នកជំងឺ។

 -ឧបករណ៍ការពារណេ្នក។

 -គៅគពលប៉លះពាល់អ្នកជំងឺនិងបរស្ិាន

 ជុំែញិអ្នកជំងឺត្រូែពាក់គតសាមនដគតបើម្ង

 គបាលះគោល(ហានិេយ័គពលបល៉ះ្ ំណក់
 ្ូចៗមនិផ្ទេ ល់)។

• ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់អ្នកជំងឺគៅគពលោបំាច់ដឹកជញជាូ ន:

 -រ៉ាស់ែលះកា្់

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១៣៖ស្រដីពដី“អនុសាសន៍ជាកល់ាក់សតរាប់ការដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ច់គដ្យណ�ក

ពដីគគចំគពាលះ្ ំណក់្ ូច”។

	 ៤.២.៣.			ការតបរុងតបយ័្	្ចរំពាុះ	រមរោគ	ឆ្លងតាម	ខ្យល់	
ការតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់ត្រូែបានគគគរៀបចំគ�ើងគដើមបែដីកា្ប់ន្យជំងឺឆ្លងោលដ្ល

តាមរយៈបំណណក្ ូចល្អិ្ក្នុងខ្យល់។បំណណក្ ូចល្អិ្ទាងំគនលះគឺ្ ូចណ្ស់និងត្រូែបានគគគៅថ្

“បំណណកនណវេ យ៉ូ”(ទំហំ<៥មដីតករុង)។វាអាចស្ិ្ក្នុងខ្យល់គតចើនគរ៉ាងនិងអាចឆ្លងោលដ្លគៅក្នុងបនទេប់

ឬអាចឆ្លងោលដ្លក្នុងចរា្ង យឆា្ង យ។ជំងឺណដលឆ្លងតាមខ្យល់ណបបគនលះោបប់ញ្ចូ លទាងំរគបងសួ្កសញជា ិល

អុ្សាវេ យ...។

ការតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់គកើ្រានគ�ើងគៅគពលអនុែ្្រទតមងក់ារមយួចំនួនដូចជា

ការបញ្ចូ លបំពងខ់្យល់(intubation),ការបញ្ចូ លឧបករណ៍ែ្ទងសួ្(bronchoscopy)។ល។

ការយកចិ្្រទុកដ្ក់ជាពិគសសគៅគពលណែទាំអ្នកជំងឺណដលឆ្លងតាម្ ំណក់្ ូចល្អិ្(ឧទាហរណ៍ផ្្រ -

សាយបកសែដីH1N1រលាក្ ្លូែដគងហើមមជ្ឈមិបូព៌ា...)ឬជំងឺឆ្លងគកើ្គ�ើងែ្មដីៗណដលត្រូែបញ្ចូ លបំពងខ់្យល់

(intubation)ឬបញ្ចូ លឧបករណ៍ែ្ទងសួ្(bronchoscopy)។

| រូបភាពទដី៦៥
របាងំការពារណេ្នក

| រូបភាពទដី៦៤
រ៉ាស់ែលះកា្់
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 រូបភាពទដី៦៦|
រ៉ាសរន្ធ្ូចល្អិ្

ត្រូែអនុែ្្រតាមការតបរុងតបយ័្ ្នខាងគតកាម៖

• ដ្ក់អ្នកជំងឺក្នុងបនទេប់ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគនិងរានខ្យល់គចញ

ចូលល្អឬគបើអាចគធវេើបានដ្ក់ក្នុងបនទេប់សរា្ព ធខ្យល់អែជិជារាន។

• ដ្ក់សញ្ញា “តបរុងតបយ័្ ្នការចម្លងគោគតាមខ្យល់គៅមុខបនទេប”់

គដើមបែដីកតមិ្ ការគចញចូលកណន្លងគនលះនិង្ ្រល់ព័្ រ៌ានបុគ្គលិក

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងតគរួសារអ្នកជំងឺមុនគពលចូលក្នុងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅ

ដ្ច់គដ្យណ�កពដីគគ។

• គៅគពលដឹកជញជាូ នឬបញជាូ នអ្នកជំងឺោ្់ត្រូែណ្ពាក់រ៉ាស់ែលះកា្។់

 • អ្នកចូលបនទេប់ត្រូែណ្ពាក់រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្(ឧទាហរណ៍N95)

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១៤ស្ដីពដី“អនុសាសន៍ជាកល់ាក់ចំគពាលះការដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ

គដ្យសារគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់”។

ជាងគនលះគៅគទៀ្ទាកទ់ងនឹងការតបរុងតបយ័្ ្នគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់ចំគពាលះអ្នកជំងឺរគបងBK+ែជិជារានសូម

អាន“ទតមងក់ារតប្ិប្្រិស្រងដ់្រសតរាប់ការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគរគបងគៅ

កម្ពុជាណខឧសភាឆា្ន ២ំ០១០”។

ល្រណ្:របស ់រា៉ា ស ់រន្ធ តូច លអាតិ

រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្គឺជារ៉ាស់ពិគសសណដលអាចគតោលះគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់្ ូចល្អិ្(ទំហំ១-៥មដីតករុង)

យ៉ងគហាចណ្ស់កប៏ាន៩៥%ណដរ(ឧទាហរណ៍N95)អាចគតោលះគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់បានដល់គៅ

៩៩,៩%។វាអាចការពារបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគៅគពលណែទាំអ្នកជំងឺណដលរាន

ជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់ឬគៅគពលអនុែ ្្រទតមង់ការណដលបងកាឲ្យឆ្លងតាមខ្យល់ដូចជាការបញ្ចូ លបំពងខ់្យល់ 

(intubation)ការបញ្ចូ លឧបករណ៍ែ្ទងសួ្(bronchoscopy)។ល។

រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្រានគតចើនតបគេទោបព់ដីរ៉ាស់គតបើម្ងគបាលះគោល(ឬគតបើណ្ម្ងគ្)់រ៉ាស(N95) 

រហូ្ដល់រ៉ាស់ណដលរានបនទេលះរន្ធចគតរាលះខ្យល់្ ូចគតបើគ�ើងែញិនិងចគតរាលះ(HEPA)គតបើម្ងគបាលះគោល

ណដលរានតបសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ចូរក្ស់រា្គ ល់ថ្រ៉ាស់ដកដគងហើមរន្ធ្ ូចអាចតជាបទឹកបាន។គៅគពលតបឈមនឹងការខាទេ ្តបឡាក់ឈាម

ដ្ក់មុខបុគ្គលិកពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែគតបើរ៉ាសណដលរានរន្ធ្ ូចមនិតជាបទឹក។

សូមអានទតមងក់ារស្រងដ់្សតរាប់ការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគមគោគរគបងCENAT(២០១០)

សតរាប់ទតមងក់ារជាកល់ាក់ក្នុងការគតបើតបាស់រ៉ាស់N95ក្នុងណ្្នករគបង។

រូបភាពទដី៦៧|
តបគេទខុសោ្ន ននរ៉ាស់ឬ

ឧបករណ៍ដកដគងហើមរន្ធ្ ូចល្អិ្



72 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

មុនគពលចូលក្នុងបនទេប់ននអ្នកជំងឺរានជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់ត្រូែពាក់រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្រចួគធវេើគ្ស្ររ៉ាស់(fit	

test	or	Seal	check)គដើមបែដីធានាអំពដីតបសិទ្ធភាពននឧបករណ៍ការពារខ្លួន។

វារានសារ:សំខាន់្ ងណដរមុននឹងទិញរ៉ាស់គនលះត្រូែពិនិ្្យឲ្យបានម៉្ ច់្់គដើមបែដីគចៀសវាងរ៉ាស់ណក្លងកា្ល យ។

រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្ណដលទទួលសា្គ ល់គដ្យែទិយាស្ានជា្ិណ្្នកសុែ្្ិភាពនិងសុខភាពការង្រ(NIOSH)

របស់សហរដឋាអាគមរកិរានសញ្ញា សំោល់គៅនងឹកញ្ចប់ដូចខាងគតកាមនិងតកដ្ស់ណណនាំពដីរគបៀបគតបើតបាស់៖

 • គឈា្ម លះនិងផ្្ល កសញ្ញា NIOSH

 • តបគេទចគតរាលះននរ៉ាស់-ចំគពាលះករណដី គនលះ«N95»

 • គ្ស្រនិងែិញ្ញា បនបត័្NIOSHគលខណដលបានចុលះបញជា ដី
 • គឈា្ម លះតករុមហុ៊នសញ្ញា ចុលះបញជា ដីពាណិជជាកម្មឬអកសែរកា្់ង្យតសរួលនឹងយល់

 • គលខគំរូនិង

 • គលខ�ូ្ លិ្្ល

ក្នុងករណដី សងសែយ័ភា្ន កង់្រលទ្ធកម្មត្រូែគ្ទេៀងផ្ទេ ្់បញជា ដី្ លិ្្លគដ្យពិគតោលះនឹងUS-CDC website 

ខាងគតកាម

http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1.html#index

| រូបភាពទដី៦៨
សា្ល កសញ្ញា ណដលោបំាច់
សតរាប់រ៉ាស់រន្ធ្ ូចN95 

ណដលទទួលសា្គ ល់គដ្យNIOSH

ចំណ្ំ៖

ទដី្សារអាចរានរ៉ាស់N95 ណក្លងកា្ល យណដលមនិបានទទួលសា្គ ល់គដ្យែទិយាស្ាន
ជា្ិណ ្្នកសុែ្ិ្ភាពនងិសុខភាពការង្រ(NIOSH)។ភា្ន កង់្រលទ្ធកម្មត្រូែគ ទ្េៀងផ្ទេ ្់

ត្រួ្ពិនិ្្យពដីគុណភាពនិងត្រូែបញ្ជា ក់រ៉ាស់គនលះទទួលសា្គ ល់គដ្យNIOSH។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 73

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១២៖ស្ដីពដី“ទតមងក់ារនិងគសចក្រដីលម្អិ្ ស្ដីពដីការគធវេើគ្ស្រភាពជិ្(fittest)ននរ៉ាស

រន្ធ្ូចល្អិ្និងលកខាណៈននរ៉ាស់”។

សរ្ាធ ខ្យល ់អវិជ្រាន

គោលបំណងននការបគងកាើ្បនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគចំគពាលះគមគោគឆ្លងតាមខ្យល់

ជាមយួនឹងសរា្ព ធខ្យល់អែជិជារានគឺគដើមបែដីការពារខ្យល់កខវេក់មនិឱ្យចូលក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំ

សុខភាពចូលក្នុង្ ្លូែគដើរនិងបនទេប់អ្នកជំងឺគ្សែងគទៀ្គដ្យសារខ្យល់កខវេក់ណដលគចញពដីបនទេប់អ្នកជំងឺ

ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគគនលះអាចរានហានិេយ័ឆ្លងដល់អ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកដន៏ទគទៀ្។

គដើមបែដីបគងកាើ្បនទេប់រានសរា្ព ធខ្យល់អែជិជារានគឺត្រូែ

 • គតបើកង្ហ របឺ្ខ្យល់គចញពដីបនទេប់និងHEPAFilterឬ

 • គដ្យគបើកបង្អួចនិងបិទទាវេ រ។

ការគធវេើដូចគនលះខ្យល់នឹងបក់ពដីកណន្លងរានខ្យល់សា្អ ្គៅកាន់បនទេប់អ្នកជំងឺណដលរានខ្យល់កខវេក។់

ការបគងកាើ្បនទេប់សរា្ព ធខ្យល់អែជិជារាន

-ការ្ គម្លើងកង្ហ របឺ្ខ្យល់និងត្រូែបិទកណន្លង
ចំហជុំែញិកង្ហ រគដើមបែដីបគងកាើ្សរា្ព ធខ្យល់

អែជិជារាន

ឬ

-ត្រូែបិទទាវេ របនទេប់ណ្ចំហបង្អួច។

រូបភាពទដី៧០|
កង្ហ របឺ្ខ្យល់

| រូបភាពទដី៦៩
ឧទាហរណ៏ននរ៉ាស់N95 ណក្លងកា្ល យ
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ពិដ្ននិងកង្ហ រធម្មតាស្ិ្ក្នុងលំហមនិអាចគធវេើឱ្យ

តបគសើរ�ដីងនូែចលនាខ្យល់បក់គចញចូលគទនិង

មិនអាេបគងកាើ្សរា្ព ធខ្យល់អែជិជារានគទ។

រ៉ាសុដីនត្ជាក់ធម្មតាមនិរានឧបករណ៍គតោលះខ្យល់ណដលរានរន្ធ្ ូចនិងរានតបសិទ្ធភាពខ្ពស់(HEPA

filter)និងមនិអាចគតោលះភា្ន កង់្របងកាគោគតាមខ្យល់បានគទ។

រ៉ាសុដីនត្ជាក់ធម្មតាមនិត រ្ូែគតបើក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគណដលរានគមគោគ

ឆ្លងតាមខ្យល់គដ្យសារវាបគងកាើ្សរា្ព ធខ្យល់ែជិជារាននិងរុញតោនខ្យល់កខវេក់គចញគតៅបនទេប់អ្នកជំងឺ

ដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

| រូបភាពទដី៧១
កង្ហ រធម្មតា

| រូបភាពទដី៧៦
ឧទាហរណ៍ននបនទេប់អ្នកជម្ងឺដ្ក់
ឱ្យគៅគដ្យណ�កពដីគគសតរាប់
គមគោគឆ្លងតាមខ្យល់

តពរួញពណ៌តកហម៖

ខ្យល់កខវេក់

តពរួញពណ៌នប្ង៖

ខ្យល់សា្អ ្(ខ្យល់កខវេក់នឹងឆ្លងកា្់

HEPA	filterណដលគតោលះខ្យល់កខវេក់

ឲ្យគៅខ្យល់សា្អ ្)

លំហូរខ្យល់

តចកខាងគតៅ

្្លូែចូល

បនទេបម់ុខបនទេបអ់្នកជំងឺណដលរាន

សរា្ព ធខ្យល់អែជិជារាន

្ំបនរ់ានគមគោគខ្ពស់ ្ំបនរ់ានគមគោគ្ិច ្ំបនស់ា្អ ្

•			ចូរក្ស់រា្គ ល់ថ្ជម្ងឺខ្លលះរាន្ ្លូែចម្លងគោគគតចើនក្នុងករណដី គនលះការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

ត្រូែអនុែ្្រទនទេឹមនឹងការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មតាមការបល៉ះពាល់ឬនិង្ំណក់្ ូចៗឬនិង

គមគោគឆ្លងតាមខ្យល់។

•			ក្នុងករណដី រានជម្ងឆឺ្លងែ្មដីគលចគ�ើងចូរអនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រទនទេឹមោ្ន នឹងការ

តបរុងតបយ័្ ្នបណន្មទាល់ណ្្ ្លូែចម្លងគោគត្រូែបានរកគ�ើញ(រមួទាងំពាក់ឧបករណ៍ការពារ

ខ្លួនឲ្យបានគពញគលញ(FULL PPE)។
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ការពគបព់គង អ្ន្រជំង ឺឆ្លង ណែល បងកា ហានភិយ័ ែល ់សពុខភា្ 
សាធារណៈ

គដើមបែដីបង្កា រជំងឺឆ្លងោលដ្លក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងក្នុងសហគមន៍វារានសារៈ-

សំខាន់ក្នុងការរកឱ្យគ�ើញនិងតគបត់គងឱ្យបានត្ឹមត្រូែគលើអ្នកជំងឺរានជំងឺឆ្លងណដលរានការតពរួយបារមភា

ដល់សុខភាពសាធារណៈគដើមបែដីគចៀសវាងការ្ទេុលះជំងឺ។

ឧទាហរណ៍ជាពិគសសអ្នកជំងឺរគបងណដលសំ៊ានឹងថ្្ន ំគតចើនតបគេទ,គមគោគStaphylococcus Aureus 

ណដលសំុានឹងឱសែតបឆាងំនឹងគមគោគMethicillin,ជំងឺអាសន្នគោគ។ល។កដូ៏ចជាជំងឺគកើ្គ�ើងែ្មដីៗ

ដូចជាករណដី ជំងឺMERSគៅតបគទសកូគរ,៉ផ្្រ សាយបកសែដីគៅកម្ពុជានិងជំងឺEBOLAគៅអាសហវេិក

ខាងលិច។

កិច្ចការគនលះអាចសគតមចបានតាមរយៈការគរៀបចំកណន្លងណបងណចកអ្នកជំងឺ(តទដីយ៉)សតរាប់អ្នកជំងឺណដល

រានគោគសញ្ញា ជាកល់ាក់មុនគពលចូលក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅ

ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគរហូ្ទាល់ណ្ពួកគគណលងរានការចម្លងគោគបាន។

៥.១.			កថន្លង	ថបងថចក	អក្ជងំឺ	ដបូំង	(តទី	យ៉)
គដើមបែដីគរៀបចំកណន្លងណបងណចកអ្នកជំងឺ(តទដីយ៉)គគគួរគតជើសគរ ើសទដីតាងំមយួណដលគៅខាងគតៅកណន្លងពិនិ្្យ

អ្នកជំងឹគតៅ(OPD)និងឬបនទេបស់គសង្្គ លះបនាទេ ន។់កណន្លងណបងណចកអ្នកជំងឺគួរគៅឆា្ង យពដី្ ំបន់កុលះករនិង

ជាពិគសសពដីអ្នកជំងឺណដលរានតបពន័្ធការពារោងកាយទន់គខយាយដូចជាសស្រដីរានន្ទេគពាលះគក្មង(អាយុគតកាម

៥ឆា្ន )ំបនទេប់គតកាយសតរាលកូនបនទេប់អ្នកជំងឺមនុសសែោស់បនទេប់អ្នកជំងឺគអដស៍បនទេប់ណែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន។់

ទិសគៅឬសា្ល កសញ្ញា ត្រូែចបាស់លាស់គដើមបែដីបង្ហ ញឱ្យអ្នកជំងឺណដលរានគោគសញ្ញា ជាកល់ាក់ណដលពួក

គគអាចរក្ ្លូែគៅកាន់ទដីតាងំគធវេើគ្ស្ររកជំងឺនិងគចៀសវាងការចម្លងជំងឺោ្្បា្។

ក្នុង្ ំបន់តទដីយ៉្ំបន់រងោ់ំសតរាប់អ្នកជំងឺត្រូែណ្រានការកំណ្់ចបាស់លាស់និងដ្ចគ់ដ្យណ�កពដី
កណន្លងណដលបុគ្គលិកគធវេើការ។្ំបន់បុគ្គលិកគធវេើការគៅតទដីយ៉ត្រូែណ្អនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រនិង

ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្ម(អាតស័យគលើ្្លូែចូលននគមគោគ)។តបសិនគបើវាជាភា្ន កង់្រចម្លងគោគែ្មដីមនិដឹង

មុខសញ្ញា គយើងត្រូែគិ្គៅគលើរគបៀបចម្លងទាងំអស់ឬកំណ្់ឲ្យបានចបាស់នូែរគបៀបឆ្លងគដ្យណ្្អក

គៅគលើចំគណលះដឹងគអពដីគដមដីសាសស្របច្ចុបបែន្ន។

Distance	>1	meter	

ជំ្ូ្រ ៥

ឧទាហរណ៍តទដីយ៉សតរាប់អ្នកជំងឺណដលរានជំងឺ
ឆ្លងតាមការបល៉ះពាល់និង្ ំណក់្ ូច។

រូបភាពទដី៧៣| 

ឧទាហរណ៍តទដីយ៉សតរាប់
អ្នកជំងឺណដលរានជំងឺឆ្លង



76 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១៥សតរាប់“ឧទាហរណ៍ននទតមងក់ារក្នុងការណបងណចកជំងឺដំបូង(តទដីយ៉)។

៥.២.			បនប្់	សតមាប់	ដ្ក់	អក្ជងំឺ	ដ្ច់រដ្យថែក	
គៅគពលអ្នកជំងឺរា្ន ក់ត្រូែបានកំណ្ថ់្ជាករណដី សងសែយ័រានជំងឺឆ្លង(គដ្យណ្្អកគលើនិយមនយ័គអពដីគដមដី

សាសស្រននករណដី ជំងឺសងសែយ័)វារានសារៈសំខាន់ណ្ស់ណដលត្រូែដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដី

គគគដើមបែដីតសាែតជាែបណន្ម(យកែ្្ុែភិាគការពិនិ្្យគោគតាមរយៈការសា្រ ប់សគម្លងឱ្យបានគពញគលញ។ល)

និងគដើមបែដីកំណ្ថ់្គ ើ្អ្នកជំងឺជាករណដី សងសែយ័ឬជាករណដី បញ្ជា កថ់្រានជំងឺឆ្លង។

តបសិនគបើមនិរានបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគគនាលះគទចូរគតជើសគរ ើសបនទេប់មយួណដល

រានខ្យល់គចញចូលល្អណបបធម្មជា្ិនិងគៅឆា្ង យពដីបនទេប់អ្នកជំងឺគ្សែងគទៀ្ជាពិគសសឆា្ង យពដីអ្នកជំងឺ

ណដលរានតបពន័្ធការពារោងកាយគខយាយ(ឧទាហរណ៍បនទេប់រាតានិងទារកបនទេប់អ្នកជំងឺ
គអដស៍បនទេប់ជំងឺមហារ ដីក។ល)។

អ្នកណដលចូលក្នុងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគោបំាច់ត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន

អាតស័យគលើរគបៀបចម្លងននជំងឺឆ្លង។វាករ៏ានសារៈសំខាន់្ ងណដរថ្បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ

ណដលត្រូែបានគតជើសគរ ើសគឺត្ឹមត្រូែតាមស្រងដ់្រគដើមបែដីបង្កា រការ្ទេុលះជំងឺោ្្បា្។

គោលការណ៍សខំាន់ៗស្ដ្ី ដី បន្ទប់ អ្ន្រជំងឺ ដ្្រ់ ឱ្យគៅ ដ្ច់គដ្យណឡ្រ ្ ដី គគ

បនទេប់ដ្ចគ់ដ្យណ�កសតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់គួររាន៖

 • កណន្លងលាងនដបង្គន់និងបនទេបទឹ់កសតរាប់អ្នកជំងឺ។

 • បនទេប់សតរាប់ផ្្ល ស់ប្ូរគខាអាែ(Anteroom)គឺជាបនទេប់្ ូចមុនគៅដល់បនទេប់ដ្ចគ់ដ្យណ�ក
 (គតបើសតរាប់បុគ្គលិកគដ្លះនិងពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន)។

 • ត្រូែរានដបឬកំប៉ុងណដលរានសូលុយស្ុយងអាល់កុលនិងកណន្លងលាងនដណដលរានសរាភា រ
 តគបត់ោន់គៅខាងក្នុងបនទេប់សតរាប់ផ្្ល ស់ប្ូរគខាអាែនងិក្នុងកណន្លងគចញចូលទូគៅគ្សែងៗគទៀ្។

 • ត្រូែរានកណន្លងឬធុងសតរាប់ដ្ក់កតរាលពូកឬសរាភា របរកិាខា រតបឡាក់គដើមបែដីសរា្អ ្ឬមុនគពល
 បញ្ចូ នគៅកាន់ណ្្នកសរា្អ ្ជាកល់ាក។់

 • ក្នុង្ ំបនន់ដីមយួៗត្រូែរានធុងសំណល់ណដលរានឈា្ន ន់សតរាប់គបើកគតមបនិងែង់ណដលរាន


 សា្ល កសញ្ញា ជដីែសាសស្រគតោលះថ្្ន ក់សតរាប់ដ្ក់កាកសំណល់ឆ្លងគោគ(ពណ៌គលឿង)។

សតរាប់ការដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគននភា្ន កង់្របងកាជំងឺតាមខ្យល់លំហូរខ្យល់គួរណ្ចូលពដីតចក

ណដលរានខ្យល់បរសុិទ្ធគៅកាន់បនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឆ្លងណដលបានដ្ក់គដ្យណ�កពដីគគគដើមបែដីគចៀសវាង

ការចម្លងគៅអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកគ្សែងគទៀ្ក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

សូមអានណ្្នក៤.៣.ស្ដីពដីការតបរុងតបយ័្ ្នជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់។
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 • ែធិដីអាចគមើលគ�ើញអ្នកជំងឺគដ្យមនិោបំាច់ចូលក្នុងបនទេប់ឧទាហរណ៍បង្អួចឬទាវេ រណដលរាន
 កញ្ចក។់

 • ែធិដីណដលអាចទំនាកទ់ំនងជាមយួអ្នកជំងឺគដ្យមនិោបំាច់ចូលក្នុងបនទេប។់អាចគធវេើគៅបាន


 តាមរយៈតបពន័្ធទូរស័ពទេ។

 • រានសរាភា របរកិាខា រដ្ច់គដ្យណ�ក(ឧទាហរណ៍គជើងព្ួយរគសរ ៉ូមណទរម៉ូណមត៉្តបដ្ប់វាស់
 សរា្ព ធឈាមនិងតបដ្ប់ស្ាប់សួ្)។

 • យកគចញនូែគតគឿងសង្ហ រមិវាងំននណដលមនិោបំាច់និងត្រូែធានាថ្គតគឿងសង្ហ រមឹណដល
 គៅគសសសល់ង្យតសរួលសរា្អ ្នងិមនិបងកាភាពកខវេក់ឬសំគណើ មដល់បរគិែណជំុែញិ(ឧទាហរណ៍

 ទុកណ្គតគឿងសង្ហ រមឹណ្ណដលង្យសរា្អ ្និងយកគចញនូែគតគឿងសង្ហ រមឹណ្គធវេើពដីគឈើឬ


 រានសរាភា រៈវាងំនន)។

 • បនទេប់មយួត្រូែរានតបអប់សុែ្្ិភាពមយួ

 ដ្ក់សញ្ញា សរា្គ ល់ឱ្យបានចបាស់អំពដី្ ំបន់ណដលរានជំងឺឆ្លងនិង្ ំបន់ណដលោ្ម នជំងឺឆ្លងគដ្យ

គតបើតបាស់ពណ៌ជាសំោល់ជាឧទាហរណ៍៖

  (១)្ំបន់សា្អ ្=ពណ៌នប្ង(ឧទាហរណ៍បនទេប់តបជំុបុគ្គលិក)។

  (២)្ំបន់រានជំងឺឆ្លងកតមិ្ មធ្យម=ពណ៌គលឿង(ឧទាហរណ៍បនទេប់សតរាប់
  ផ្្ល ស់ប្ូរគខាអាែ)

  (៣)(ឧទាហរណ៍បនទេប់អ្នកជំងឺដ្កឱ់្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ)។

 • ត្រូែរានទឹករ ៉ូប៊ដីគណនិងទឹកសា្អ ្២៤គរ៉ាង៧នែ្ងក្នុងមយួសបា្រ ហ៍។

 • ដ្ក់កតមិ្ គលើការតបាតស័យទាកទ់ងផ្ទេ ល់រវាងអ្នករានជំងឺឆ្លងនិងអ្នកោ្ម នជំងឺឆ្លង

 • ដ្ក់កតមិ្ រវាងបុគ្គលិកសុខាេបិាលណដលោ្ម ន្ ួនាទដីោបំាច់និងគេញៀែ(គជៀសវាងមនិឱ្យរាន


 គេញៀែគលើសពដីរា្ន ក)់។

 • អ្នកណដលចូលគៅក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគត្រូែណ្ទទួលការបណ្រុ លះ

 បណ្្រ លអំពដីរគបៀបពាក់និងគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួន។

 • ត្រូែរានគសៀែគៅចុលះគឈា្ម លះ

  តគប់គេញៀែនងិបគុ្គលិកសុខាេបិាលត្រូែចុលះគឈា្ម លះកាលបរគិចទ្នងិព័្ រ៌ានពស្ិារ(ឧទា-


  ហរណ៍គលខទូរស័ពទេចល័្)គរៀងោល់គពលគគចូលក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ច់
  គដ្យណ�កពដីគគក្នុងគោលបំណងអគងកា្តាមដ្នការចម្លងជំងឺ។

 • ោល់សំណល់គចញពដីបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគត្រូែណ្បានតគបត់គងឱ្យ
 បានសមតសប(គែចខ្ចប់ពដីរជាន់និងដុ្កគមទេចគោល)។
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 • ទដីណ្ណដលមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពមនិរានបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ច់
 គដ្យណ�កពដីគគគទត្រូែគតជើសគរ ើសយកកណន្លងមយួ(ឆា្ង យពដីកណន្លងកុលះករឆា្ង យពដីបនទេប់អ្នកជំងឺ
 ណដលរានតបពន័្ធការពារោងកាយទន់គខយាយឧទាហរណ៍បនទេប់រាតានិងទារកបនទេប់អ្នកជំងឺ
 គអដស៍)និងគធវេើវាឱ្យគៅជាបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ។ក្នុងករណដី គនលះ


  បនទេប់ទាងំមូលត រ្ូែោ្ទុ់កថ្ជា្ ំបន់រានជំងឺឆ្លងនិងត រ្ូែការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន
 តគបគ់ពលគែលា។

 • រកសាទុកសរាភា របរកិាខា រឱ្យបានតគបត់ោន់សតរាប់ការសរា្អ ្នងិសរា្ល ប់គមគោគក្នុងបនទេប់នដីមយួៗ

 និងក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ(ក្នុងបនទេបទឹ់កឬបង្គន)់។

ការដ្្រ់ អ្ន្រជំងឺ

 • បនទេប់ដ្ក់ដ្ចគ់ដ្យណ�កសតរាប់ដ្ក់អ្នកជំងឺរា្ន ក់អាចកា្ប់ន្យហានិេយ័ននការចម្លង

 គោគននជងំឆឺ្លងពដីអ្នកជំងឺដបំងូគៅអ្នកគ្សែងគទៀ្តាមរយៈការកា្ប់នយ្ការចម្លងគោគគដ្យ
 សារការបល៉ះពាល់ផ្ទេ ល់តាមរយៈ្ ំណក់្ ូចៗតាមខ្យល់ឬតាមរយៈការចម្លងចតមរុលះោ្ន ។

 • ល្អបំ្ុ្គឺគតបើបនទេប់ដ្ក់ដ្ចគ់ដ្យណ�កសតរាប់ដ្ក់អ្នកជំងឺរា្ន ក។់គៅគពលគគមនិអាច
 គធវេើគៅបានដ្ក់ករណដី បញ្ជា ក់គៅក្នុងបនទេប់ណបងណចកជាមយួោ្ន ។

ឧទាហរណ៍គគអាចដ្ក់ករណដី ជំងឺរគបងណដលបញ្ជា ក់ថ់្រានភា្ន សែជិជារានជាមយួោ្ន បាន។

  ដ្ក់ណតគឱ្យគៅចរា្ង យពដីោ្ន យ៉ងគហាចណ្ស់១ណមត៉្

  បនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺគតចើនណដលរានករណដី ជំងឺឆ្លងដូចោ្ន

 • ដ្ក់សា្ល កសញ្ញា គៅគលើទាវេ រឬបនទេប់គដើមបែដីបញ្ជា កថ់្បនទេប់គឺជា្ ំបន់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ច់
 គដ្យណ�កពដីគគ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១១១២និង១៣ស្រដីពដី“ឧទាហរណ៍ននសា្ល កសញ្ញា សតរាប់បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់

ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ”។

 • ធានាសន្រិសុខជុំែញិបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅគដ្យណ�កពដីគគ៖

  ដ្ក់របងការពារបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគគដើមបែដីធានាថ្តបជា-
  ពលរដឋាណដលមនិដឹងពដីការតបរុងតបយ័្ ្នស្រដីពដីបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដី


  គគចូលគៅក្នុង្ ំបន់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគកដូ៏ចជាសហគមន៍មយួ

  បានដ្ក់សុខភាពរបស់ោ្់តបឈមនឹងហានិេយ័។

  ឆា្ម សំន្រិសុខអាចត្រូែបានគគត្រូែការក្នុងស្ានភាពជាកល់ាក់(ឧទាហរណ៍ក្នុងតបគទស


  អាសហវេិកខាងលិចក្នុងគពលរាន្ ទេុលះជំងឺគអបូឡា)។
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បនទេប់រួមគ្្

ការគតបើបនទេប់រមួោ្ន សតរាប់គោលបំណងបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។តបសិនគបើោ្ម នបនទេបម់យួៗ

ឬខវេលះបនទេបម់យួៗអ្នកជំងឺណដលគគអលះអាងថ្រានជំងឺឆ្លងគដ្យភា្ន កង់្របងកាគោគត្រូែដ្ក់ជាមយួោ្ន ។វា

ត្រូែបានគគគៅថ្បនទេប់រមួោ្ន ។

វារានសារសំខាន់ណ្ស់ណដលណតគត្រូែរានគរា្ល ្ពដីោ្ន យ៉ងគហាចណ្ស់១ណមត៉្(ជាង១ណមត៉្)។

 
 
 

ISOLATION ROOM 
Negative	pressure/	 
(e.g.	blow	air	out	of	
window	with	fan) 

 
 

CHANGE 
ROOM 

GENERAL 
ACCESS AREA 

 

A. Disinfection	station 
B. Storage	for	general	ward	clothes,	new	PPE. 
C. Biohazard	bag	for	used	PPE	disposal. 
D. Wall-mounted	alcohol	hand-wash	dispensers. 
E. Windows…external	only.	Keep	clear	of	public. 

C 

ISOLATION 
WASH/TOILET 

General	Principles	of	isolation	unit 

A 

B 

D 

D 

A 

A 

E 

E 

រូបភាពទដី៧៤|
គតមរូប្លង់ននបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់

ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគណ្ឯង

បនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅ

ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគណ្ឯង

ជាមយួបនទេប់មុខ

(ទដីតករុងហុងកុងមជ្ឈមណ្លជំងឺឆ្លងឆា្ន ២ំ០១០)

បនទេបដ់្កអ់្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ករា្ន កឯ់ង

រូបភាពទដី៧៥|
បនទេប់មុខននបនទេប់ដ្ក់
អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ក

បនទេបអ់នាមយ័

បនទេបដ់្ចគ់ដ្យណ�ក

សតរាបក់ារឆ្លងតាមខ្យល់៖

បនទេបរ់ានសរា្ព ធអែជិជារាន

(ឧ.គដ្យការបឺ្ខ្យល់គចញគតៅ)

បនទេបប់្ូរសគម្លៀកបំពាក់

ឬបនទេបខ់ាងមុខ

បនទេបម់ុខ

A. កណន្លងសរា្ល ប់គមគោគ

B.កណន្លងទុកសគម្លៀកបំពាក់ទូគៅឬPPEែ្មដី
C.ែង់សតរាប់ដ្ក់PPEណដលគតបើរចួគហើយ

D. កំប៉ុងសតរាប់ដ្ក់អាល់កុលលាងនដគៅជញ្ជា ំង

E. បង្អួចណដលគៅណ្ខាងគតៅប៉ុគណ្ណ លះគហើយមនិត្រូែឲ្យសាធារណៈជនគៅណកបែរគ�ើយ។

បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅ

ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ
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គយងតាមឧបសម្ពន័្ធទដី១៦៖ស្ដីពដី “ទតមងក់ារបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគជាកល់ាក់គៅគពល

តគបត់គងអ្នកជំងឺគៅក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ”។

៥.៣.			កណំ្់	្ បំន់	អក្ជងំឺ	ដ្ក់	ឱ្យរៅ	ដ្ច់រដ្យថែក	ពី	រគ	មដន	
រពល	បញូ្ន
ទដីណ្ណដលមនិអាចដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគបានគទគួរពិោរណ្បញជាូ នអ្នកជំងឺគៅកាន់

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដលរានស្រងដ់្រ។

មុនបញជាូ នអ្នកជំងឺគតជើសគរ ើសបនទេប់ពិគសសឆា្ង យពដី្ ំបន់កុលះកររានខ្យល់គចញចូលល្អគបើអាចគធវេើបាន

សតរាប់ឱ្យអ្នកជំងឺរងោ់ំមុនគពលបញជាូ នោ្់(ចតា្រ �ដីស័ក)។

 • គបើអាចគធវេើបានគតជើសគរ ើសបនទេប់ណ្ឯងណដលរានបង្អួចចំហគបើកគៅគតៅ។

 • រានសរាភា របរកិាខា រលាងនដឬទឹកលាងនដសូលុយស្ុយងអាល់កុល។

 • រានបង្គន់និងសរាភា រៈបនទេបទឹ់ក។

  គបើរានបង្គន់គលើសពដី១ចូរគតជើសគរ ើសបង្គន់ណ្១គ្់សតរាប់អ្នកជំងឺណដលត្រូែដ្ក់


  ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ។

  គបើោ្ម នបង្គន់ក្នុងបនទេប់គទចូរដ្ក់កគនា្ធ រសតរាប់គតបើ។

   សរា្គ ល់:បុគ្គលិកឬតគរួសារត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបានត្ឹមត្រូែ
   សតរាប់បង្កា រការបល៉ះពាល់និងហានិេយ័ននការខាទេ ្តបឡាក់ឈាមដ្ក់
   គៅគពលសរា្អ ្កគន្ារអ្នកជំងឺមនិគួរគធវេើគទ(ចលនារានកតមិ្ )។

សរា្គ ល់៖គគអាចអនុែ្្រែធិដីគនលះគៅ្ ំបន់តពំណដនគៅគពលរកគ�ើញមនុសសែណដលដូចោ្ន គៅនឹងនិយមនយ័

ករណដី ជាកល់ាក។់

៥.៤.			ការដរកជញូ្ន	និង	បញូ្ន	អក្ជងំឺ	ថដល	អាច	ចម្លងរោគ
កតមិ្ ចលនានិងការដឹកជញជាូ នអ្នកជំងឺគៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។អ្នកជំងឺគួរណ្

ត្រូែបានដឹកជញជាូ នណ្ក្នុងគោលបំណងជាកល់ាក់(ឧទាហរណ៍ការពិនិ្្យគដ្យែទិ្ុយសាសស្រគៅគពលណដល

| រូបភាពទដី៧៦
បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅ
ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគណ្គតចើនរមួោ្ន

បនទេបដ់្កអ់្នកជំងឺ

ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យ

ណ�កគតចើនរមួោ្ន

បនទេប់ត្រួ្ពិនិ្្យរបស់

បុគ្គលិកគៅខាងគតៅពដី

បនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅ

ដ្ច់គដ្យណ�កពដីគគ

គរា្ល ្ពដីោ្ន ចរា្ង យគលើសពដី១ណមត៉្
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ោ្ម នរ៉ាសុដីនX-Rayចល័្)គដើមបែដីកា្ប់ន្យការចម្លងភា្ន កង់្របងកាគោគគៅកណន្លងគ្សែងគទៀ្ក្នុង

មនទេដីរគពទ្យ។បញជាូ នអ្នកជំងឺគៅកាន់មនទេដីរគពទ្យណដលគគបានកំណ្់សតរាប់ការតគបត់គងករណដី ជំងឺឆ្លង

ណដលរានបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគតាមស្រងដ់្រ។

តបសិនគបើការដឹកជញជាូ នឬការបញជាូ នមនិោបំាច់គទត្រូែរានការតបរុងតបយ័្ ្នឱ្យបានត្ឹមត្រូែគដើមបែដីកា្់

បន្យហានិេយ័ននការចម្លងភា្ន កង់្របងកាគោគគៅអ្នកជំងឺបុគ្គលិកសុខាេបិាលឬបរស្ិានមនទេដីរគពទ្យ

គ្សែងគទៀ្(សរាភា របរកិាខា រឬឧបករណ៍)។

ជាឧទាហរណ៍បុគ្គលិកសុខាេបិាលនិងអ្នកជំងឺត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបានសមតសបគដ្យ

អាតស័យគលើ្្លូែចម្លងននភា្ន កង់្រចម្លងគោគ។

• អ្នកជំងឺ
 ពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់គដើមបែដីការពារ្ ំណក់្ ូចៗ(ឧទាហរណ៍ផ្្រ សាយផ្្រ សាយបកសែដី។ល)និង
 គមគោគឆ្លងតាមខ្យល់(ឧទាហរណ៍រគបងជំងឺគកើ្គ�ើងែ្មដី)។

 អាែណែងឬកតរាលពូករបស់អ្នកជំងឺក្នុងករណដី ខ្លលះការចម្លងគោគតាមរយៈការបល៉ះពាល់ឬមនិដឹង


 ្្លូែចម្លងគោគ។

• បុគ្គលិកមូលដា្្នេ្យារាលនិងភថទាំសុខភាេ

 រ៉ាស់ែលះកា្់គដើមបែដីបង្កា រការចម្លងគោគតាមរយៈ្ ំណក់្ ូចៗ(ឧទាហរណ៍ផ្្រ សាយផ្្រ សាយ

 បកសែដី។ល)

 រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្(ឧទាហរណ៍N95)គៅគពលចម្លងតាមខ្យល់(ឧទាហរណ៍រគបងឬជំងឺឆ្លង
 គកើ្គ�ើងែ្មដី)។

 គតបើគតសាមនដគតបើម្ងគបាលះគោលគៅគពលបល៉ះពាល់ឈាមឬសារធា្ុសរ ដីោង្គនិងការបល៉ះពាល់
 គដ្យតបគយលជាមយួឧបករណ៍ណដលចម្លងគោគ។

 អាែណែង(និងគអៀម)សតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នក្នុងការបល៉ះពាល់និង្ ំណក់្ ូចៗគៅគពល
 បល៉ះពាល់ជិ្ស្និទ្ធ(<១ណមត៉្)ជាមយួអ្នកជំងឺនិងគៅគពលតបឈមនឹងហានិេយ័ននការខាទេ ្


 តបឡាក់សារធា្ុសរ ដីោង្គឬការខាទេ ្តបឡាក់ឈាមដ្កខ់្លួន(ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ)។

 រ៉ាស់ែលះកា្់និងការការពារណេ្នកគៅគពលរានហានិេយ័ននការខាទេ ្តបឡាកម់ុខ(ការតបរុង
 តបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ)។

គតកាយពដីដឹកជញជាូ នឬបញជាូ នអ្នកជំងឺគៅអដីរុញយនយន្រឬឡានគពទ្យត្រូែណ្សរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគ

គដ្យអ្នកសរា្អ ្ឬបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពជាអ្នកណដលពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន

យ៉ងត្ឹមត្រូែតសបតាម្្លូែចម្លងគោគ។គៅគពលដឹកជញជាូ នអ្នកជំងឺឆ្លងតាមរយៈឡានគពទ្យត្រូែណ្សរា្អ ្

គដ្យបុគ្គលិកមលូដ្ឋា នពយាបាលនងិណែទាំសុខភាពនងិមនិណមនគៅតាមកណន្លងលាងឡានសាធារណៈគទ។
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ការណែទា ំចគំពារះ បពុគ្គល្ិរ សពុខាភិបាល (សពុខភា្ ការង្រ)

គៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពជុំែញិពិេពគលាករានបុគ្គលិកបគតមើការង្រជាង៥៩លាន

នាក់ណដលជាអ្នកតបឈមគៅនឹងហានិេយ័សុខភាពជាគតចើនោបប់ញ្ចូ លទាងំ៖

 (១)ណ្្នកជដីែសាសស្រ៖គមគោគរគបងគមគោគជំងឺគែ្លើមគបនិងគសនិងគមគោគគអដស៍។

 (២)ណ្្នកគដីមដី៖:សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគគអទដីណ�នអុកសុដីដឱសែតបឆាងំជំងឺមហារ ដីកឧស្ម័ន
 ថ្្ន ំសណំ្ជរ័គៅសូ៊ឡា្ ិច(ក្នុងគតសាមនដណដលបងកាឱ្យរានអាណលហសុែដី)។

 (៣)រូបសាសស្រ៖សគម្លងរខំានការបំភាយែទិ្ុយសកម្មនិងការដួលឬធា្ល ក។់

 (៤)ការង្រែទិយា(Ergonomic)៖ការគលើកធ្ងន់បញ្ហ ឈឺសាចដំុ់ឆ្អឹង។

 (៥)ចិ្្រសាសស្រសង្គម៖គែនការង្រអំគពើហិងសាតាន្ឹង្ ្លូែចិ្្រនិងអស់ករា្ល ងំ។

៦.១.			រតោុះថ្្ក់	ជីវសាសស្ត
ក្នុងមយួឆា្ន ំៗ រានបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពចំនួន៣លាននាក់តបឈមនឹងភា្ន កង់្រ

បងកាគោគតាមឈាម(ែ ដីរុសគែ្លើមគបនិងគស,គមគោគគអដស៍)កដូ៏ចជាភា្ន កង់្របងកាគោគតាមតបពន័្ធដកដគងហើម

ដូចជារគបងរលាកតបពន័្ធដគងហើមតសរួចតសាលោបប់ញ្ចូ លទាងំMERSនិងផ្្សាយបកសែដី។ល។

ហានិេយ័ននការចម្លងែ ដីរុសគែ្លើមគបនិងគសនិងជំងឺគអដស៍តាមរយៈការបល៉ះពាល់ក្នុងគពលបំគពញការង្រ

ជាមយួែ្្ុមុ្តសរួចពដីអ្នកជំងឺណដលរានជំងឺឆ្លងត្រូែបានគគប៉ានត់បរាណថ្រាន៖

 • ែ ដីរុសគែ្លើមគប-៦-៣០%

 • ែ ដីរុសគែ្លើមគស-១,៨%

 • គមគោគគអដស៍-០,៣%សាធារណៈ

គទាលះជាយ៉ងណ្កគ៏ដ្យការខកខានមនិបានោយការណ៍អំពដីការឆ្លងអាចរានរហូ្ដល់៤០-៧៥%ជា

ពិគសសក្នុងតបគទសកំពុងអេែិឌ្ឍោបប់ញ្ចូ លទាងំតបគទសកម្ពុជា្ ងណដលពំុរានតបពន័្ធតាមដ្នសុខភាព

សាធារណៈរងឹរា។ំ

ការការពារមនិឱ្យរានការបល៉ះពាល់តាមរយៈការអនុែ្្រណដលរានសុែ្្ិភាពការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រឬ

ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្ម(ដូចជាសុដីោំ៉ងមជាុលណដលរានសុែ្ិ្ភាពនិងការគតបើតបាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន

ឱ្យបានតគបត់ោន)់គៅណ្ជាយុទ្ធសាសស្រណដលរានតបសិទ្ធភាពបំ្ុ្សតរាប់ការកា្ប់ន្យហានិេយ័នន

ការបល៉ះពាល់ក្នុងគពលបំគពញការង្រ។

អាទិភា្ នន ការបង្កា រ 

 • បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពទាងំអស់ោបប់ញ្ចូ លទាងំបុគ្គលិកបគច្ចកគទស


 និងបុគ្គលិកោតំទ្ ង(ឧទាហរណ៍អ្នកសរា្អ ្បុគ្គលិកតគបត់គងសំណល់)គួរណ្ត្រូែបានគគ
 បណុ្លះបណ្្លនិងអនុែ្្រតាមយ៉ងខាជា បខ់ជាួនតាមការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ(មុននិងក្នុង

 គពលបំគពញការង្រ)។

ជំ្ូ្រ ៦



84 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

 • ការ្្គ្់្ ្គង់សរាភា របរកិាខា រតគបត់ោន់សុដីោ៉ងមជាុលគតបើម្ងគបាលះគោលតបអប់សុែ្ិ្ភាពសរាភា រ


 ការពារខ្លួនត្រូែរានគៅតាមបនទេប់ឬអាោរមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។

 • រចនាសម្ពន័្ធបណន្មសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មដូចជាកង្ហ បឺ្ខ្យល់(គលើជញ្ជា ំង)គួរត្រូែ

 រានគៅកណន្លងណដលការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មត្រូែការោបំាច់(ឧទាហរណ៍ណ្្នករគបងនិងណ្្នក
 ART)។

 • អបរ់ំបុគ្គលិកណែទាំសុខភាពអំពដីហានិេយ័ននជំងឺរគបងនិងជំងឺឆ្លងគ្សែងគទៀ្និង្ ្រល់ឱ្យពួក


 គគនូែឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបានតគបត់ោន។់

  បុគ្គលិកពាក់រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្(N95)គៅគពលស្ិ្ក្នុងបនទេប់ជាមយួអ្នកជំងឺរគបង
  ែជិជារាន។

  តាមដ្នជំងឺរគបងឱ្យបានហ្ម្ច់្់គោគសញ្ញា គ្លដីនិកសតរាប់អ្នកណដលគធវេើការក្នុង្ ំបន់
  ណដលរានហានិេយ័គដ្យសារជំងឺរគបងដូចជាអាោររគបងនិងអាោរជំងឺទូគៅ
  បនទេប់ពិនិ្្យតទរូងបនទេប់បញ្ចូ លឧបករណ៍ែ្ទងសួ្បនទេប់ែទិ្ុយសាសស្រមនទេដីរពិគសាធន៍

  ជំងឺរគបងអាោរជំងឺគអដស៍និងបនទេប់ពិនិ្្យសាកសពគឺជាកណន្លងណដលតបឈមនឹង


  ការឆ្លងបំ្ុ្។

  គៅគពលបគុ្គលិកគពទ្យរា្ន ក់ត្រូែបានគធវេើគោគែនិចិ្យ័រចួរក�ដីញថ្រានរគបងសកម្មោ្់


  ទំនងជាបានចម្លងគៅអ្នកដនទត្រូែសំុចបាបឈ់ប់សតរាកនិងពយាបាលជាបនាទេ ន។់

 • ការត្រួ្ពិនិ្្យសុខភាពគួរត្រូែបានោ្ណ់ចងគធវេើមុខគពលគតជើសគរ ើសបុគ្គលិកឱ្យចូលបគតមើ


 ការង្រនិង១ឆា្ន ំម្ងចំគពាលះបុគ្គលិកណដលកំពុងបគតមើការង្រ។

 • បុគ្គលិកទាងំអស់ត្រូែគធវេើបច្ចុបបែន្នភាពការោក់វ៉ាកសំ់ាងការពារជំងឺ។ការោក់វ៉ាកសំ់ាង
 ទាងំគនលះោបប់ញ្ចូ លទាងំ៖ជំងឺគែ្លើមតបគេទអានិងគប(៣ដង)ផ្្សាយកសញជា ិលស្អូចគ្តា


 ណុសនិងខានស់ា្ល ក។់ការោក់វ៉ាកសំ់ាងតបឆាងំនឹងជំងឺអុ្សាវេ យជំងឺណឆកាឆកាួ្គួរត្រូែបាន
 ពិោរណ្ក្នុងករណដី ជាកល់ាក។់ការគធវេើគ្ស្ររកជំងឺរគបងតាមរយៈការគធវេើគ្ស្រគសើណសបែក

 (mantoux skin test)ត្រូែចងតចងជាឯកសារសតរាប់ការចម្លងជំងឺរគបងកាលពដីគលើកមុន។

 • មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពទាងំអស់ត្រូែរានគោលនគយបាយអាជដីពការង្រ
 សុខាេបិាលនិងសុែ្្ិភាពដូចជាសុែ្្ិភាពននការោក់ថ្្ន ំនិងទតមងក់ារតគបត់គងឧបទទេែគហ្ុ


 (គតោលះថ្្ន ក់និងរបសួ)។

ទាងំគនលះគួរោបប់ញ្ចូ លសកម្មភាពដូចខាងគតកាម៖

 • ការតគបត់គងបនាទេ ន់ឬសគសង្្គ លះបឋម

សតរាប់របសួគដ្យសារែ្្ុមុ្តសរួច

   លាងកណន្លងមុ្គដ្យមជាុលមុ្តសរួចជាមយួសាប៊ូនិងទឹក។

   បាញ់ទឹកលាងកណន្លងខាទេ ្តបឡាក់តចមុលះរា្់ឬណសបែក។

   បងហូរទឹកសា្អ ្ដ្ក់ណេ្នកដូចជាគសរ ៉ូមនតបឬទឹកគសទេរ ដីល។

 • ោយការណ៍អំពដីឧបទទេែគហ្ុ។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 85

 • ចងតកងជាឯកសារ។

 • ការវាយ្នម្លហានិេយ័តបឹកសាគយបល់និង្ ្រល់ថ្្ន ំបង្កា រគតកាយគពលបល៉ះពាល់។

 • ការត្រួ្ពិនិ្្យនិងការតាមដ្នបុគ្គលិកណដលបានបល៉ះពាល់។

 • គធវេើគសចក្រដីោយការណ៍និងវាយ្នម្លកម្មែធិដី។

អនុែ្្រតាមយ៉ងខាជា បខ់ជាួននូែទតមងក់ារគតកាយឧបទទេែគហ្ុឬទតមងក់ារគតកាយការបល៉ះពាល់ឬគយងតាម

គោលការណ៍សុែ្្ិភាពននការោក់ថ្្ន ំថ្្ន កជ់ា្ិននតកសួងសុខាេបិាល(ឆា្ន ២ំ០១៤)ជំពូក២.៧ទំពរ័៥។

 • ត្រូែោយការណ៍ោល់ឧបទទេែគហ្ុនិងតពមទាងំជំងឺ្ ងណដរគៅកាន់តបធានណ្្នកបុគ្គលិកឬតករុម
 ពាកព់ន័្ធនឹងការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់ការវាយ្នម្លនិងតគបត់គង
 បណន្មគទៀ្។

៦.២.			រតោុះថ្្ក់	រដ្យសារ	ធា ដ្គីមី	
គតោលះថ្្ន ក់គដ្យសារធា្ុគដីមដីគៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពោបប់ញ្ចូ លទាងំឱសែពុល

គកាសិកាថ្្ន សំ្ពឹកបារ្សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ។ល។្្លូែចូលសំខាន់គឺតសរូបតាមណសបែកនិងការដក

ដគងហើមចូល។

្លបល៉ះពាល់អែជិជារានននសារធា្ុគដីមដីនិងសំណល់ថ្្ន ំសណំ្តបគេទឧស្ម័នត្រូែបានគគដឹងយ៉ងចបាស់

គៅគលើបុគ្គលិកណែទាំសុខភាពជាពិគសសអ្នករានន្ទេគពាលះនិងទារក។្លបល៉ះពាល់អែជិជារានអាចោប់

បញ្ចូ លទាងំការរលាកណសបែក្ ិច្ួច(ឧទាហរណ៍តប្ិកម្មណសបែក),រហូ្ដល់្ លបល៉ះពាល់ននការណតបតបរួល

រចនាសម្ពន័្ធណហសែន(ឧទាហរណ៍ជំងឺមហារ ដីក),ជំងឺោុនំរ៉(ជំងឺហឺ្គដ្យសារអាជដីពការង្រ)ឬ្ លបល៉ះពាល់

ដល់លទ្ធ្លននការបន្រពូជ(ឧទាហរណ៍រលូ្កូន)។

គដ្យសារជំងឺបណ្្រ លមកពដីអាជដីពការង្រពិបាកពយាបាលការបង្កា រគឺជាគរឿងសំខាន់បុគ្គលិកនិង

មនទេដីរគពទ្យអាចចំណ្យលុយ្ ិច។

គដើមបែដីបង្កា រគតោលះថ្្ន ក់គដ្យការបល៉ះពាល់សារធា្ុគដីមដីមសន្រដីណ ្្នកសុខភាពនិងសុែ្ិ្ភាពការង្រឬ

តករុមបង្កា រនិងត្រ្ួ ពិនិ្្យការចម្លងគោគត រ្ូែធានាឱ្យបាននូែបរស្ិានសុែ្ិ្ភាពណដលរានតបសិទ្ធភាព

(ឧទាហរណ៍ខ្យល់អាកាសគចញចូលល្អរាន្ តមង។ល)និងរានឧបករណ៍ការពារខ្លួនតគបត់ោន់

បុគ្គលិកត្រូែបានគគបណ្រុ លះបណ្្រ លឱ្យគចលះគតបើតបាស់បានត្ឹមត្រូែ។

តបសិនគតបើរ៉ាស់N95បុគ្គលិកត្រូែបានទទួលការបណ្រុ លះបណ្្រ លអំពដីការគធវេើគ្ស្រគលើការពាក់ឱ្យបាន

ត្ឹមត្រូែ។

តករុមមសន្រដីណ ្្នកសុខភាពនិងសុែ្ិ្ភាពការង្រឬតករុមបង្កា រនិងត្រ្ួ ពិនិ្្យការចម្លងគោគគួរណ្អនុែ្្រ

សូមក្ស់រា្គ ល់ថ្ពំុរានេស្រុតាងជាកល់ាក់បង្ហ ញថ្ការគតបើសារធា្ុសរា្ល ប់

គមគោគឬតចបាច់ដំគៅនឹងកា្ប់ន្យហានិេយ័ននការចម្លងគមគោគណដលឆ្លងតាម

ឈាមគទ។ការគតបើតបាស់សារធា្ុកា្់ដូចជាអូសាណែល៉មនិត រ្ូែបានគគ្ ្រល់

អនុសាសន៍គទ។



86 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ការតាមដ្នចំគពាលះជំងឺបណ្្រ លមកពដីអាជដីពការង្រ។ពួកគគកត៏្រូែណ្្ ្រល់ព័្ រ៌ានចបាស់លាស់អំពដី

គតោលះថ្្ន ក់គដ្យសារធា្ុគដីមដីតាមរយៈសា្ល កសញ្ញា ការបណ្រុ លះបណ្្រ ល្ ្លូែការ,ឬការតបាតស័យទាកទ់ង

ជាលាយល័កខាអកសែរ,ការគតបើតបាស់ឧបករណ៍សរាភា រឧបគទសឬសា្ល កសញ្ញា អន្ររជា្ិគដើមបែដីជូនដំណឹងអំពដី

តបគេទហានិេយ័។

គលើសពដីគនលះក្នុងករណដី រានការបល៉ះពាល់ឬគតោលះថ្្ន ក់ត្រូែណ្រានទតមងក់ារស្រងដ់្រននការសគសង្្គ លះបនាទេ ន់

និងបុគ្គលិកណែទាំសុខភាពត្រូែណ្ទទួលបានការបណ្រុ លះបណ្្រ ល។

ការបណ្រុ លះបណ្្រ លបុគ្គលិកគួរណ្ដ្កប់ញ្ចូ លនូែសកម្មភាពដូចខាងគតកាម៖

 ១.ណសវេងរកនិងគតបើតបាស់ព័្ រ៌ានអំពដីសញ្ញា គតោលះថ្្ន ក់ណដលរាន(អាននិងបកតសាយសា្ល ក
 សញ្ញា ឬឧបករណ៍សរាភា រឧបគទទេស)។

 ២.ការកំណ្់អ្្រសញ្ញា ណគតោលះថ្្ន ក់និងលកខាណៈរបស់វាគៅកណន្លងការង្រ។

 ៣.ណ្នការការពារបុគ្គលិករានលម្អិ្ នូែការគតបើតបាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន,ការអនុែ្្រការង្រ


 ណដលរានសុែ្្ិភាពនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការង្រែសិវេកម្ម។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១៨ស្រដីអំពដី៖“សុែ្្ិភាពនិងសុខភាពការង្រសតរាប្់ លបល៉ះពាល់

បណ្្រ លមកពដីសារធា្ុគដីមដីគ្សែង”។
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បរសិាថា ន ្រ្នពុង មូលដ្ឋា ន ្ យាបាល និង ណែទា ំសពុខភា្

កតា្រ បរស្ិានជាគតចើនោបប់ញ្ចូ លទាងំគំនូសប្លង់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពសតរាប់្ ំបន់ណែទាំ

អ្នកជំងឺបនទេបែ់លះកា្់និងទឹកគេ្លើងទូរស័ពទេកដូ៏ចជាគុណភាពខ្យល់គុណភាពទឹកនិងមហូបអាហារនិងបរកិាខា រ

្្គ្់្ ្គងគ់្សែងៗរានឥទ្ធិពលគលើការចម្លងគោគគៅក្នុងមនទេដីរគពទ្យ។

គំនូសប្លង់ទដីតាងំសុខភាពនិងការគរៀបចំណ្នការត្រូែធានាថ្៖

 • រានការ្ ្គ្់្ ្គង់ទឹកសា្អ ្តគបត់ោន។់

 • រានបង្គន់តគបត់ោន់ណបងណចងរវាងបុរសសស្រដីនិងជនពិការ។

 • រានបនទេប់សតរាប់ផ្្ល ស់ប្រូរសំគលៀកបំពាក់សតរាប់បុគ្គលិកក្នុងអាោរនិមយួៗគដ្យណបង


 ណចករវាងបុរសនិងសស្រដី។

 • រានចគនា្ល លះតគបត់ោន់រវាងកតរាលឥដឋានិងណតគចគនា្ល លះរវាងណតគនិមយួៗយ៉ង្ិច១ណមត៉្។

 • រានកណន្លងលាងនដតគបត់ោន់សតរាប់បុគ្គលិកអ្នកជំងឺនិងគេញៀែ។

 • រានកណន្លងគបាកគក់តគបត់ោន។់

 • រានទដីតាងំសមតសបសតរាប់លាងសរា្អ ្សរាភា រលះបរកិាខា រនិងឧបករណ៍។

 • រានបរយិកាសខ្យល់គចញចូលតគបត់ោន់ក្នុងបនទេប់ទាងំអស់និងបនទេប់រងោ់ំជាពិគសស


 បនទេប់ដ្ក់ជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគកណន្លងរានហានិេយ័ខ្ពស់ដូចជាបនទេបែ់លះកា្់បនទេប់
 ្សាសំរ ដីោង្គបនទេប់ណែទាំពិគសស។ល។

 • រានការតគបត់គងលំហូរចោចរណ៍សតរាប់អ្នកជំងឺនិងែ្ុ្គ្សែងៗគដើមបែដីកា្ប់ន្យការ

 តបឈមដល់អ្នកជំងឺណដលរានហានិេយ័ខ្ពស់និងសតមរួលដល់ការដឹកជញជាូ នអ្នកជំងឺនិង
 កា្ប់ន្យជាអ្ិបររិាហានិេយ័រវាងែ្្ុសា្អ ្និងគសទេរ ដីលជាមយួែ្្ុមនិសា្អ ្។

 • រានការតបរុងតបយ័្ ្នក្នុងការតគបត់គងស្វេកគករស្វេល្អិ្នងិស្វេល្អិ្ភា្ន កង់្រចម្លងគោគគ្សែង។

 • រានទដីតាងំនិងការអនុែ្្រន៍សមតសបគៅគលើការតគបត់គងសំណល់ោបប់ញ្ចូ លទាងំតបពន័្ធ


 លូបងហូរទឹកសមតសប្ ងណដរ។

 • រានទដីតាងំមនទេដីរពិគសាធន៍និងការអនុែ្្រន៍សមតសបោបប់ញ្ចូ លទាងំការកំោ្់គោល


    សារធា្ុគដីមដី្ ងណដរ(សូមអានមគ្គុគទទេសក៍ជា្ិស្រដីពដីជដីែសុែ្្ិភាពមនទេដីរពិគសាធន៍គែជជាសាសស្រ
 របស់តកសួងសុខាេបិាលឆា្ន ២ំ០១៦)។

 • រានកណន្លងណដលរានដំគណើ រការល្អសតរាប់លាងសរា្អ ្ណេ្នកក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍និងក្នុងអោរ
 ែលះកា្។់

 • បនទេប់ឬទដីតាងំសតរាប់តសង់កំហាក។

 • រានទដីតាងំសមតសបសតរាប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគសតរាប់មូលដ្ឋា ន
 ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពកំរ ិ្ ៣(សតរាប់ព័្ រ៌ានពិសា្រ រសូមអានការណណនាំស្រដីពដីសំណំុ


 សកម្មភាពបសង្គប់(CPA)និងសំណំុសកម្មភាពអបបែបររា(MPA)។

៧.១.			លេូំរ	ខ្យល់	រចញចូល
តបពន័្ធគធវេើឱ្យរានខ្យល់គចញចូលគួរត្រូែបានគរៀបចំនិងណែទាំឱ្យបានត្ឹមត្រូែគដើមបែដីកា្ប់ន្យភាពកខវេក់

គដ្យសារណ្គមគោគ។

ជំ្ូ្រ ៧
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 • ទដីណ្ណដលរានការគតបើតបាស់រ៉ាសុដីនត្ជាក់្ តមងគតោលះគរួណ្ត្រូែបានគគសរា្អ ្ជាគទៀងទា្។់

 ខ្យល់មនិគួរត្រូែបានគគគធវេើឱ្យែលិត្�ប់ចូលមកក្នុងបនទេប់ែញិគនាលះគទប៉ុណន្រត្រូែឱ្យបក់គចញគៅ


 ខាងគតៅបនទេប់ណ្ម្រង។សតរាប់រ៉ាសុដីនត្ជាក់ធម្មតា(ោ្ម នឧបករណ៍ចគតរាលះខ្យល់ណដលរាន
 តបសិទ្ធភាពខ្ពស់)គយើងមនិត្រូែគតបើវាគៅក្នុងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ

 ណដលរានជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់គនាលះគទ)។

 • កង្ហ រធម្មតាឬកង្ហ រពិដ្ន(គលើកណលងណ្កង្ហ របឺ្ខ្យល់)អាចបងការភាពសាយភាយភា្ន កង់្រ
 បងការជំងឺតាម្ ំណក់្ ូចៗនិងតាមខ្យល់។គយើងគួរណ្គចៀសវាងមនិគតបើតបាស់កង្ហ គៅកណន្លង
 ណដលរានហានិេយ័ខ្ពស់ដូចជាកណន្លងណបងណចកអ្នកជំងឺ(តទដីយ៉)ទដីតាងំពិគតោលះជំងឺគតៅ

 (OPD)អាោរជំងឺឆ្លងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ។

សំោល់ៈចំគពាលះជំងឺរគបងសូមអាន“ទតមងក់ារតប្ិប្្រិស្រងដ់្រសតរាប់ការបង្កា រនិងត្រ្ួ ពិនិ្្យការ

ចម្លងគោគរគបង”-2010 CENATសតរាប់ការគតបើតបាស់កង្ហ រ។

 • បនទេប់ណ្កគ៏ដ្យោបប់ញ្ចូ លទាងំបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ្ ងណដរ
 គួរណ្រានបង្អួចណដលអាចគបើកចំហគៅខាងគតៅផ្ទេ ល់។ជាអនុសាសន៍បង្អួចគួរណ្រាន

 សំណ្ញ់គដើមបែដីការពារស្វេល្អិ្កំុឱ្យចូលគៅក្នុងបនទេប់(គដើមបែដីការពារអ្នកជំងឺពដីការឆ្លងជំងឺ

 តគរុនោញ់តគរុនឈាម។ល)។

សតរាប់លំហូរខ្យល់គចញចូលជាកល់ាក់(សរា្ព ធខ្យល់អែជិជារាន)សតរាប់បនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ច់

គដ្យណ�កពដីគគណដលរានជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់សូមអានណ្្នកទដី៥.៣ស្ដីពដី៖“ការតបរុងតបយ័្ ្នសតរាប់ជំងឺ

ឆ្លងតាមខ្យល់”។

(រូបភាពដកតសង់គចញពដី“គសចក្ដីណណនាំសគងខាបរបស់អង្គការសុខភាពពិេពគលាកឆា្ន ២ំ០០៨ស្រដីពដីការ

បង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគតាម្្លូែដគងហើមក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព”)

| រូបភាពទដី៧៧
គំនូសប្លង់ននតបពន័្ធខ្យល់
គចញចូលណបបធម្មជា្ិនិងចតមរុលះ
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៧.២.			ទរកស្ា្	ឬ	ទរក	មាន	សដវ្ថាិភាព
មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនដីមយួៗត្រូែណ្រានការ្្គ្់្ ្គង់ទឹកសា្អ ្ឱ្យបានតគបត់ោន់គៅនឹង

កណន្លង។គយើងអាចទាញទឹកគនាលះគចញពដីតបេពទឹកឯកជនឬរបស់រដឋាទឹកអណ្រូ ងទឹកបឹងឬទឹកគេ្លៀង

ណដលត្រូែបានរកសាទុកក្នុងអាងឬធុងស្រុកទឹក។តបសិនគបើត្រូែគតបើទឹកបឹងបឹងគនាលះោបំាច់ត្រូែណ្រានរបង

ពទ័្ធជំុែញិគដើមបែដីការពារស្វេនងិមនុសសែគហើយទកឹគនាលះត្រូែណ្គតោលះមនុគពលគតបើ។គុណភាពទកឹណដលគយើង

ត្រូែការវាអាតស័យថ្គ ើ្ទឹកគនាលះត្រូែយកគៅគតបើក្នុងគោលបំណងគដើមបែដីអវេដី។

គុណភាពទឹកត្រូែរានពដីរកតមិ្ ណដលោបំាច់សតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគឺ៖

 • សា្អ ្រានអនាមយ័និង

 • ោ្ម នគមគោគ។

 ៧.២.១.			ទរកស្ា្
ទឹកសា្អ ្គឺទឹកណដលរានគុណភាពណដលអាចយកមកបរគិភាគបាន។វាោ្ម នការបំពុលគដ្យរូបែន័្រនិង

អ្ិសុខុមតបាណរមួទាងំោ្ម នសារធា្ុពុល(arsenic)។គយើងអាចគតបើទឹកសា្អ ្គៅមូលដ្ឋា នពយាបាល

និងណែទាំសុខភាពសតរាប់សកម្មភាពណែទាំសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋា នដូចជា៖

 • ការហូប(្ឹកនិងចំអិនមហូបអាហារ)។

 • អនាមយ័(ខ្លួនតបាណនិងការសរា្អ ្ក្នុងតគរួសារ,គបាកគក់។ល)

 • ការលាងសរា្អ ្នដ

 • គតបើគដើមបែដី(លាងឡានឡានគពទ្យ,គតសាចសួនចបារ។ល)

 • ការគតបើសតរាប្់ លិ្កម្ម(សកម្មភាពពាណិជជាកម្ម)។

 • សកម្មភាពគ្សែងៗទាកទ់ងនិងការណែទាំសុខភាព។

 ៧.២.២.	ទរក	ោ្ម ន	រមរោគ
ទឹកណដលត្រូែបានគតបើក្នុងគោលបំណងពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពជាកល់ាក់ណ្មយួោបំាច់ត្រូែណ្

សរា្ល ប់គមគោគគៅនឹងកណន្លងជាមុនគដើមបែដីការពារការចម្លងគមគោគក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំ

សុខភាព។ការគតបើទឹកណដលោ្ម នគមគោគគៅមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពរមួរាន៖

 • ក្នុងគពលសរា្ល ប់គមគោគពដីឧបករណ៍គពទ្យឧទាហរណ៍ឧបករណ៍ឆ្លុលះសរ ដីោង្គខាងក្នុងតកពលះ
 គពាលះគែៀន។

 • ក្នុងបនទេប់លាងឈាម។

 • ក្នុងបនទេបែ់លះកា្។់

 • ក្នុងបនទេប់គពទ្យគធ្មញ។

 • ក្នុងឱសែស្ាន។

 • សតរាប់ឧបករណ៍ដកដគងហើម(ឧទាហរណ៍ឧបករណ៍ដកដគងហើម,ឧបករណ៍វាស់សំគណើ ម,
 ការពយាបាលគដ្យអុកសុដីណហសែន...)

សូមចងោំថ្ជាអនុសាសន៍គយើងគួរគតបើទឹកបិ្(distilled)(មនិណមនទឹកោ្ម ន

គមគោគគទ)គដើមបែដីរកសាអូ្ ូកា្ល ែសតរាប់គសទេរ ដីល។
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មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនដីមយួៗត្រូែរានតបពន័្ធ្ ្គ្់្ ្គង់ទឹកណដលរានសុែ្្ិភាពតគបត់ោន់
សតរាប់បរគិភាគ។គទាលះយ៉ងណ្កគ៏ដ្យតបពន័្ធតបតពឹ្្រកម្មគមគោគក្នុងទឹកណដលគតបើសដី្ុណហ ភាពធម្មតា

គឺង្យឆ្លងគមគោគ។តបពន័្ធតបតពឹ្្រកម្មគនាលះគួរណ្ត្រូែបានសរា្អ ្ជាគទៀងទា្់គដើមបែដីការពារការរ ដីក

លូ្លាស់ននអ្ិសុខុមតបាណណដលគកើ្គ�ើងគដ្យសារទឹក។ឧទាហរណ៍Pseudomonas aeru- 

ginosa, Aeromonas hydrophila, non-tuberculosis mycobacteria and Legionella spp.,។ល។

គដ្យសារណ្រាន្ តមរូែការខ្ពស់ក្នុងការគតបើតបាស់ទឹកក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពវាជាការ

ោបំាច់ណ្ស់ណដលមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនដីមយួៗត្រូែរកសាទឹកទុក(ក្នុងអាងស្រុកទឹក)

គទាលះបដីជាត្រូែភាជា ប់ឬក៍មនិភាជា ប់ជាមយួតបពន័្ធ្ ្គ្់្ ្គង់ទឹកក្នុងតករុងកគ៏ដ្យ។សូមអានតាោងខាងគតកាម

ស្រដីអំពដីរគបៀបប៉ានស់ា្ម នចំណុលះទឹកណដលត្រូែការតបោនំែ្ង។

តាោង	ទី	៥	បរមិាណ	ទរកជា	អបបែបរមា	ថដល	រគ	ត្រូវការ	ក្ដង	មូលដ្ឋា ន	ពយាបាល	

និង	ថែទា	ំសដខភាព

អ្នកជំងឺមកពិគតោលះ ៥លដីត្សតរាប់គពលពិគតោលះជំងឺម្រង

អ្នកជំងឺសតរាកគពទ្យ ៤០-៦០លដីត្សតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់ក្នុងមយួនែ្ង

បនទេបែ់លះកា្់ឬបនទេប់រា្ុភាព ១០០លដីត្សតរាប់ការែលះកា្់ម្រង

មណ្ល្ ្រល់អាហារស្ងួ្ឬអាហារបណនម្ ០,៥-៥លដីត្ សតរាប់គពលពិគតោលះជំងឺម្រង

(អាតស័យគលើគពលគែលាននការរងោ់)ំ

មណ្ល្ ្រល់អាហារគសើមបណន្ម ១៥លដីត្សតរាប់ការពិគតោលះម្រង

មណ្លពយាបាលគដ្យ្ ្រល់អាហារបណន្មសតរាប់

អ្នកជំងឺសតរាកគពទ្យ

៣០លដីត្សតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់ក្នុងមយួនែ្ង

មណ្លពយាបាលជំងឺអាសន្នគោគ ៦០លដីត្សតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់ក្នុងមយួនែ្ង

មណ្លដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ

គដ្យសារជំងឺតបពន័្ធដកដគងហើមតសរួចតសាល់

១០០លដីត្សតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់ក្នុងមយួនែ្ង

មណ្លដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ច់គដ្យណ�កពដីគគ

គដ្យសារជំងឺែ ដីរុសណដលរានណបកឈាម

៣០០-៤០០លដីត្ សតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់ក្នុង

មយួនែ្ង

គដើមបែដីគចៀសវាងការចម្លងគោគណដលពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំសុខភាពគដ្យសារណ្ជំងឺបណ្្លមកពដីទឹក

ដូចជាជងំោឺកឬជំងឺLegionnaire’sតបពន័្ធទឹកកគ្្នងិអនាមយ័នងិឧបករណ៍ទាងំអស់សតរាប់ការ

គធវេើតបតពឹ្្រកិម្មគមគោគក្នុងទឹកគរួត្រូែបានគគពិនិ្ ្យវាយ្នម្ល។ទតមងក់ារតបតពឹ្្រកម្មទឹកនងិគុណភាពទឹក

គួរត រ្ូែបានគគត្រួ្ពិនិ្្យតាមដ្នឱ្យបានគទៀងទា្់និងគធវេើឱ្យបានតបគសើរគ�ើងគៅគពលណ្ណដលោំ

បាច់សំគៅឱ្យបានដល់កតមិ្ ស្រងដ់្រ។
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សតរាប់ព័្ រ៌ានបណន្មសូមអាន“ឯកសាររបស់អង្គការសុខភាពពិេពគលាកឆា្ន ២ំ០០៨ស្រដីពដីស្រងដ់្រ

សុខភាពបរស្ិានជាសារែន្រក្នុងការណែទាំសុខភាព”។

៧.៣.			សដវ្ថាិភាព	និង	គដណភាព	ចណីំអាហារ
្ំបន្់ ទេលះបាយគដើរ្ួនាទដីសំខាន់ក្នុងការបង្កា រជំងឺឆ្លង។ភាពសា្អ ្រានអនាមយ័និងការអនុែ្្រន៍ការគរៀបចំ

ចម្អនិមហូបអាហារនិងការទុកដ្ក់តបកបគដ្យសុែ្្ិភាពគឺជាកតា្រ សំខាន់គដើមបែដី៖

 • បង្កា រការ្ទេុលះជំងឺក្នុងចំគណ្មអ្នកជំងឺបណ្្រ លមកពដីចំណដី អាហារ។

 • កា្ប់ន្យភាពកខវេក់គដ្យសារគមគោគដល់មហូបអាហារតាមរយៈការោ្ណ់ចងមហូបអាហារ
 តាមបគច្ចកគទសសមតសបក្នុងគពលគរៀបចំចំអិនមហូបអាហារ។

 • ការការពារមហូបអាហារពដីភាពកខវេក់គដ្យសារស្វេល្អិ្ស្វេកគករនិងសំគណើ ម។

 • ការ្្រល់មហូបអារហារណដលរានគុណភាពនិងជដីែជា្ិល្អដល់អ្នកជំងឺសមតសបគៅតាមជំងឺ
 របស់ោ្់(ឩ.ជំងឺទឹកគនាមណ ្្អម)គដើមបែដីបគងកាើនសម្្ភាពននតបពន័្ធោងកាយរបស់ោ្់និង
 គដើមបែដីការពារោ្់ពដីការឆ្លងជំងឺគ្សែង។

 • គុណភាពមហូបអាហារ(តាមគសចក្រដីណណនាំជា្ិស្រដីពដីអាហាររូប្ ្មភា)ត្រូែការអ្នកបគច្ចកគទស


 ខាងអាហាររូប្ ្មភា(អ្នកជំនាញខាងអាហាររូបប្ ្មភាគួរណ្បគងកាើ្បញជា ដីមុខមហូបសតរាប់អ្នកជំងឺ
 ជាកល់ាក់ណ្មយួ)

អនាម័យ គសវា្រ ម្ម ម្ូបអាហារ

តបសិនគបើមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពរាន្ទេលះបាយបុគ្គលិក្ ទេលះបាយទាងំអស់គួរពាកស់គម្លៀក

បំពាក់ការពារខ្លួនសមតសបដូចជាគអៀមមនិតជាបទឹកឬគអៀមគធវេើពដីតកណ្្់និងគតមបសក់ក្នុងគពល

គរៀបចំចម្អនិមហូបអាហារជាពិគសសគដើមបែដីគចៀសវាងមហូបអាហារកំុឱ្យកខវេក់អាចឆ្លងគមគោគបាន។

ជាអនុសាសន៍ក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដលសាចញ់ា្ិអ្នកជំងឺគរៀបចំចំអិនមហូបអាហារ

គៅទដីគនាលះគយើងគួរណ្រានតបដ្បត់បដ្សមរម្យនិងរានអនាមយ័(ចសង្កា នទឹកស្នូកលាងោន។ល)។

គួរណ្រានការអបរ់ំសាចញ់ា្ិឱ្យយល់ពដីសុែ្្ិភាពមហូបអាហារ្ ងណដរ។

ខាងគតកាមគឺការអនុែ្្រអនាមយ័គសវាកម្មបគតមើមហូបអាហារខ្លលះៗ៖

 • លាងនដមុនគពលោ្ណ់ចងមហូបអាហារឬកាបិំ្សា្ល បតពាសមនិងពាក់គតសាមនដគៅគពល
 សមតសប។

 លាងនដនិងសរា្អ ្តកចកនដគតកាយគពល៖

  មកដល់

  ចូលបង្គន់រចួ

  កាន់មហូបអាហារណ្មយួ

  បល៉ះពាល់ឧបករណ៍និងន្ទេកណន្លងការង្រមនិសា្អ ្សគម្លៀកបំពាក់និងតកណ្្់ជូ្ោន
  តបឡាក់

  គដ្លះគតសាមនដគចញ

  បល៉ះពាល់កណន្លងណែទាំអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺនិងសរាជិកតគរួសារ
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តបអបន់ដនិងតរាមនដគួរណ្រកសាឱ្យគៅឆា្ង យពដីសក់និងមុខណដលជាកណន្លងណដលរានគមគោគអាចឆ្លងគៅ

មហូបអាហារ។

 • ដគងកាៀបសមនិងសា្ល បតពាគួរត រ្ូែបានគតបើគៅគពលគរៀបចំមហូបអាហារគដើមបែដីកា្ប់ន្យ


 ការបល៉ះពាល់គដ្យនដ។ោនណកែណពងណដលគតបលះណបកគួរគបាលះគោល។

 • គតបើដគងកាៀបសមនិងសា្ល បតពាគ្សែងោ្ន សតរាប់មហូបគៅនិងឆ្អិន(ឧទាហរណ៍គតបើតជរុញ
 និងកាបិំ្ែ្មដីគដើមបែដីហានស់ាច់ឆ្អិន។មនិត្រូែគតបើតជរុញនិងកាបិំ្ណដលបានគតបើរចួគហើយគដើមបែដី

 ហានស់ាច់មនិទាន់ឆ្អិនគនាលះគទ)។

 • មហូបអាហារមនិគួរត្រូែបានគគេ្លក់ជាមយួណែកឬសា្ល បតពាណដលបានគតបើក្នុងការគរៀបចំមហូប

 អាហារគទ។

 • ដគងកាៀបសមនិងសា្ល បតពាណដលបានគតបើសតរាប់េ្លក់មហូបអាហារគួរណ្លាងឱ្យបានហ្ម្ច់្់
 គតកាយេ្លកម់្រងៗឬគតបើដគងកាៀបសមនិងសា្ល បតពាគតបើរចួម្រងគបាលះគោល។

 • កណន្លងគធវេើការន្ទេនិងដគងកាៀបសមនិងសា្ល បតពាត្រូែណ្សរា្អ ្ឱ្យបានសា្អ ្គៅចគនា្ល លះការង្រ
 គរៀបចំមហូបអាហារម្រង។

 • មនិត្រូែហាន់ឬគរៀបចំមហូបអាហារផ្ទេ ល់គៅគលើដដី-តជរុញ។

 • បុគ្គលិកបគតមើមហូបអាហារត្រូែណ្សរា្អ ្តកចកនដ។ការពាកច់ិគញ្ច ៀននិងតកចកនដមនិត្រូែបាន
 គលើកទឹកចិ្្រគ�ើយ។

 • បុគ្គលិករានជំងឺោកមនិគួរោ្ ណចងមហូបអាហារនិងបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺគទរហូ្ទាល់ណ្គោគ


 សញ្ញា ទាងំអស់បានបា្អ់ស់ក្នុងរយៈគពល២៤-៤៨គរ៉ាង។

 • លាងសរា្អ ្ន្ទេគធវេើមហូបនិងតបដ្បត់បដ្ឱ្យបានត្ឹមត្រូែមុនគពលក្នុងគពលនិងគតកាយគពល
 គរៀបចំមហូបអាហាររចួ។

 • មហូបអាហារត្រូែទទួលទានភា្ល មៗតាមណ្អាចគធវេើបានគតកាយចម្អនិរចួគតពាលះថ្គមគោគបាកគ់្រ ដី
 គកើ្យ៉ងឆាបរ់ហ័សក្នុងបរយិកាសគៅ្និងរានសំគណើ ម(មនិឱ្យគលើសពដីពដីរគរ៉ាងគតកាយ

 ពដីគរៀបចំចម្អនិរចួ។ត្រូែទុកដ្ក់និងទទួលទានមហូបអាហារក្នុងកណន្លងណដលរានសដី្ុណហ ភាព
 ត្ឹមត្រូែ

  ទុកដ្ក់មហូបអាហារចគនា្ល លះពដី២-៤អងសាគសក្នុងទូទឹកកក)។

  តបសិនគបើោ្ម នទូទឹកកកគទត្រូែទទួលទានមហូបអាហារនិងមនិត្រូែទុកមហូបណដលសល់
  គ�ើយ។

 • គតបើតបាស់បគច្ចកគទសោ្់ណចងនិងទុកដ្ក់ធុងសំណល់ឱ្យបានត្ឹមត្រូែនិងត្រូែលាង

សរា្អ ្ធុងគតកាយោក់ឬយកសំណល់គចញ។
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 • មនិត្រូែឱ្យស្វេ(កណ្រុ រ...)ចូលក្នុង្ ទេលះបាយគ�ើយ។

 • ត្រូែរកសាទុកមហូបអាហារមនិឱ្យរុយនិងស្វេល្អិ្គ្សែងគោម។

 • ្ទេលះបាយត្រូែគៅឱ្យឆា្ង យពដីកណន្លងណដលគគរកសាទុកធុងសំោមនិងបង្គន់។

ការលាង សរាអា ត ពបដ្ប់ពបដ្ សរា្ភ  ររះ សពរាប់ ចមអាិន ម្ូបអាហារ និង ទទួលទាន

ទតមងក់ារសតរាប់ការលាងសរា្អ ្តបដ្បត់បដ្សរាភា រចម្អនិមហូបអាហារនិងទទួលទាន៖

 • លាងឆា្ន ងំខទេលះសា្ល បតពាសមកាបិំ្និងថ្សឱ្យបានហ្ម្ច់្់ជាមយួសាប៊ូនិងទឹក(ទឹកគៅ្រ 
 ល្អបំ្ុ្)។គតបើតោសរងឹគដើមបែដីដុសបំណណក្ ូចល្អិ្ស្អិ្ពិបាកដុលះគចញនិងសា្ន មតបឡាក។់

 លាងជតមលះជាមយួទឹកសា្អ ្។

 • ដុលះលាងន្ទេទាងំអស់ណដលបានគតបើសតរាប់កា្់ឬហាន់មហូបអាហារជាមយួសាប៊ូលាងោន
 និងទឹក(ទឹកគៅ្រ ល្អបំ្ុ្)។គតបើតោសរងឹគដើមបែដីដុសបំណណក្ ូចល្អិ្ណដលស្អិ្ពិបាកដុលះ

 គចញនិងសា្ន មតបឡាក។់លាងជតមលះជាមយួទឹកសា្អ ្។

 • គតបើតបាស់បគច្ចកគទសោ្់ណចងនិងទុកដ្ក់ធុងសតរាមឱ្យបានត្ឹមត្រូែនិងត្រូែលាងសរា្អ ្
 ធុងគតកាយោក/់យកសំោមគចញអស់។

៧.៤.			គនូំស	ប្លង	់និង	សណំង	់មូលដ្ឋា ន	ពយាបាល	និង	ថែទា	ំសដខភាព
រានឥទ្ធិពលខ្លលះរវាងគំនូសប្លង់សំណង់និងការចម្លងគោគណដលពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំសុខភាពជា

ពិគសសក្នុងគពលគធវេើការង្រជួសជុលដូចជាការដ្ក់ឡាវ៉ាបូប្លង់បនទេបែ់លះកា្់កណន្លងោក់សំណល់ឆ្លង

គោគ។ល។គទាលះជាយ៉ងណ្កគ៏ដ្យវាពិបាកវាយ្នម្លអំពដីឥទ្ធិពលននគំនូសប្លង់និងសំណង់គលើការ

ចម្លងគោគណដលពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំសុខភាពគដ្យសារណ្រានកតា្រ រមួ្ សែំជាគតចើនរានឥទិ្ធពលគលើ

ការឆ្លងជំងឺណដលកតា្រ មយួចំនួនរានដូចខាងគតកាម៖

 • ចំនួនអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិក

 • ចំនួននិងតបគេទទតមងក់ារនិងការពិនិ្្យ

 • ទដីកណន្លងណដលរាន

 • ចំនួននិងតបគេទបនទេប់
 • ចំនួនណតគក្នុងបនទេប់មយួ
 • កតរាលឥដឋានិងន្ទេ

 • ខ្យល់គចញចូលនិងគុណភាពខ្យល់

 • ការោ្ណ់ចងឧបករណ៍គពទ្យណដលបានគតបើរចួនិងមនិទាន់គតបើរចួ

 • ការោ្ណ់ចងមហូបអាហារការគបាកគក់និងសំណល់

តបគទសនដីមយួៗរានស្រងដ់្រសតរាប់គំនូសប្លង់សំណង់និងការជួសជុលណកលម្អខុសៗោ្ន អាតស័យ

គលើ្ តមរូែការចបាប់សំណង់របស់ខ្លួន។ក្នុងឆា្ន ២ំ០០៧សហពន័្ធអន្ររជា្ិត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគបាន

បគងកាើ្គ�ើងតករុមការង្រពិគសសមយួគដើមបែដីកំណ្់ការអនុែ្្រន៍ឱ្យបានត្ឹមត្រូែការង្រទាកទ់ងនឹងគំនូស
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ប្លង់សំណង់និងជួសជុលនិងគដើមបែដី្ ្រល់អនុសាសន៍សតរាប់តបគទសណដលរានតបាកច់ំណូលទាបមធ្យម

និងខ្ពស់។

• ជាមូលដ្ឋា នៈគទាលះបដីរានធនធាន្ ិច្ួចបំ្ុ្ប៉ុណ្ណ កគ៏ដ្យ“គនលះជាអវេដីណដលគយើងគួរណ្គធវេើគតពាលះវា

ជាកតមិ្ អបបែបររា។

• ជាស្រងដ់្រ:“គនលះជាអវេដីណដលគយើងគួរណ្សំគៅយកក្នុងតបគទសណដលរានធនធាន្ ិច្ួចជាងគគ។

• ល្អបំ្ ុ្:“តបសិនគបើអ្នករានធនធានគនលះគឺជាអវេដីណដលអ្នកអាចគធវេើ។

អនពុសាសន៍ ជាទូគៅ

 • ទឹកអគ្គិសនដីនិងអនាមយ័:

  រានការ្ ្គ្់្ ្គង់ទឹកសា្អ ្និងអគ្គិសនដី២៤គរ៉ាង។

 • ឡាវ៉ាបូលាងនដ

  យ៉ងគហាចណ្ស់រានមយួគៅតគប់បនទេប់អ្នកជំងឺ។

  រានមយួក្នុងបនទេប/់ការយិល័យនដីមយួៗរបស់គិលានុបដ្ឋា កឬគែជជាបណិ្្។

  រានមយួក្នុងមូលដ្ឋា នគសវាកម្មោតំទនដីមយួៗ(ឧទាហរណ៍កណន្លងគបាកគក់បនទេប់
  សរា្អ ្បនទេបទឹ់ក។ល)។

 • បនទេប់ឬ្ ំបន់សតរាប់រកសាសរាភា រលះណដលសា្អ ្ឬគសទេរ ដីលត្រូែគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីសរាភា រៈ

 តបឡាក់ឬរានគមគោគឆ្លង។

  ្្លូែនិងឧបករណ៍សតរាប់សរាភា រណដលរានគមគោគឆ្លងត្រូែដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីសរាភា រ
  សា្អ ្។

 • ការ្ុបណ្ងនិងគតគឿងសង្ហ រមឹណ្្នកខាងក្នុង:

  ន្ទេទាងំអស់គួរណ្អាចធនតទាំជាមយួការលាងសរា្អ ្សាប៊ូនិងទឹកនិងជាមយួការ
  គតបើតបាស់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគគៅគពលណ្ណដលោបំាច។់

 • ន្ទេជញ្ជា ំង:

  ត្រូែណ្រានលកខាណលះង្យតសរួលសតរាប់ការណែទាំជាពិគសសគៅក្នុង្ ំបន់ដូចជា
  ្្លូែគចញចូលបនទេបទ់ទួលគេញៀែ។

 • ន្ទេកតរាលឥដឋា:

  ក្នុង្ ំបន់សាធារណៈគតជើសគរ ើសសរាភា រណដលគតបើតបាស់បានយូរនិងង្យតសរួល


  សរា្អ ្ណដលសតមរួលដល់ចោចរណ៍កកកុញគដ្យអ្នកគែ្មើរគជើងនិងគដ្យអ្នកជិលះ
  រគទលះរុញ។

 • គតគឿងសង្ហ រមឹនិងឧបករណ៍

  គតជើសគរ ើសគតគឿងសង្ហ រមឹណដលអាចគតបើតបាស់បានយូរនិងង្យតសរួលសរា្អ ្ណដល


  ធន់នឹងសាប៊ូនិងទឹកនិងការគតបើតបាស់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគគៅគពលណ្ណដល


  គគត្រូែការ។
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 • បង្គន់

 • ការទុកដ្ក់កាកសំណល់និងការគធវេើតបតពឹ្្រកម្មសំណល់ោែឬស្ានដីយតបតពឹ្្រកម្មសំណល់


 ោែ(សូមអានជំពូកទដី៣.៦ស្រដីពដី៖“ការតគបត់គងសំណល់ណែទាំពយាបាលសុខភាព”)

 • ទដីកណន្លង្ ំកល់សាកសព(សូមអានគសៀែគៅស្រដីពដីសំណំុសកម្មភាពបសង្គប)់

 • បនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគសតរាប់សំណំុសកម្មភាពបសង្គប់កំរ ិ្ ៣
 (សតរាប់ព័្ រ៌ានពិសា្រ សូមអាន“គសចក្រដីណណនាំសំណំុសកម្មភាពបសង្គប”់)

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១៨សតរាប់ព័្ រ៌ានជាកល់ាក់មយួចំនួនស្ដីពដី“អនុសាសន៍របស់សហពន័្ធអន្ររជា្ិ

ត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ”ចំគពាលះគំនូសប្លង់អាោរមនទេដីរគពទ្យទូគៅឆា្ន ២ំ០១០”ឬទសសែនាគគហទំពរ័របស់

សហពន័្ធអន្ររជា្ិ៖www.theific.orgស្ដីពដីគំនូសប្លង់បនទេបែ់លះកា្់បនទេប់ណែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់និងបនទេប់

មនទេដីរគពទ្យគ្សែងៗគទៀ្។
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ការពបរុងពបយត័្ន ្រ្នពុងការ បង្កា រ និង ពតរួត្ិនិត្យ ការចម្លង គរាគ គៅ 
តំបន់ ្រណំត់ មួយចំនួន

៨.១.			បនប្់សរសង្្គ ុះបន្ាន់
ណ្្នកសគសង្្គ លះបនាទេ ន់្ ្រល់ការណែទាំសុខភាពបនាទេ ន់ដល់អ្នកជំងឺចតមរុលះ(អ្នកជំងឺកុរារមនុសសែោស់ណដលឈឺ

ោប់គដ្យសារការបល៉ះទង្គិច្ ្លូែកាយ្្លូែចិ្្រឬការចម្លងគោគ)២៤គរ៉ាងក្នុងមយួនែ្ងតបាពំដីរនែ្ងក្នុងមយួ

សបា្រ ហ៍។

ណ្្នកសគសង្្គ លះបនាទេ ន់ត្រូែណ្រាន្ ្លូែចូលង្យតសរួលសតរាប់យនយន្រនិងឡានសគសង្្គ លះនិងសតរាប់

ការណែទាំពិគសស។

្ំបន់តទដីយ៉គួរត្រូែបានបគងកាើ្គ�ើងសតរាប់អ្នកជំងឺណជលរានគោគសញ្ញា ននជំងឺឆ្លងដូចជាក្អកតគរុនគៅ្

ោកឬក្អួ្សងសែយ័រានគចញឈាមឬគចញកនទេួលតកហមនិងត្រូែបំណបកគចញពដីអ្នកជំងឺគ្សែងគទៀ្គដើមបែដី

កា្ប់ន្យការឆ្លងោលដ្លននជំងឺ។

បុគ្គលិកបនទេបស់គសង្្គ លះបនាទេ ន់ទាងំអស់ត្រូែអនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នគតពាលះថ្ស្ានភាពសុខភាពនិងជំងឺគឺ

មនិដឹងគទគៅគពលអ្នកជំងឺមកដល់បនទេបស់គសង្្គ លះបនាទេ ន់គហើយឧបករណ៍និងគហដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធទាងំអស់

ត្រូែណ្រានគៅនឹងកណន្លង។

ការយកចិ្្រទុកដ្ក់ពិគសសចំគពាលះអនាមយ័នដពាក់គតសាមនដណដលគតបើម្ងគបាលះគោល(ឧទាហរណ៍

គៅគពលបល៉ះពាល់ជាមយួែ្្ុោែោងកាយត្រូែគតបើគតសាមនដ)តពមទាងំសរា្អ ្សរា្ល ប់គមគោគគលើឧបករណ៍

សតរាប់អ្នកជំងឺនដីមយួៗដូចជាការប្រូររ៉ាស់អុកសុដីណហសែនសរា្អ ្ណតគឬណតគណស្នងប្រូរគៅសូ៊តកាលជំនួស

គដ្យរបស់ែ្មដីគទាលះបដីគមើលមនិគ�ើញរានសា្ន មតបឡាក់ពដីអ្នកជំងឺរា្ន ក់គៅអ្នកជំងឺរា្ន កគ់ទៀ្។





្តមរូែការអបបែបររាសតរាប់បនទេប់សគសង្្គ លះបនាទេ ន១់៣៖

 • ្ំបន់តទដីយ៉ដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគនិងត្រូែរានសរាភា រលាងនដ។

 • បនទេបទ់ទួលគេញៀែនិងកណន្លងរងោ់ំត្រូែរានបង្គន់និងសរាភា រលាងនដ។

 • កណន្លងដ្ក់ណតគណស្នងត្រូែរានសរាភា រលាងនដ។

  គរា្ល ្ពដីណតគមយួគៅណតគមយួឬពដីណស្នងមយួគៅណស្នងមយួត្រូែគលើសពដី១ណមត៉្។

ជំ្ូ្រ ៨

គដើមបែដីអនុែ្្រតាមស្រងដ់្រអនាមយ័នដទឹកលាងនដសូលុយស្ុយងអាល់កុលត្រូែណ្រានគៅ

ជិ្ណតគអ្នកជម្ងឺទាងំអស់ដ្ក់សូលុយស្ុយងអាល់កុលលាងសតរាប់លាងនដគៅតាមណតគ

អ្នកជំងឺនដីមយួៗតពមទាងំរគទលះរុញនិងបនទេប់ពយាបាលអ្នកជម្ងឺទាងំអស់។

១៣ តករុមោបអ់ារម្មណ៍អំពដីគំនូសប្លង់សំណង់និងការជួសជុលននសហពន័្ធអន្ររជា្ិត រ្ួ្ពិនិ្្យការចម្លង


 គោគននអង្គភាពសគសង្្គ លះបនាទេ ន់www.theIFIC.org 
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 • ្ ំបន់ពយាបាលសគសង្្គ លះសហុក(shock)ត្រូែរានបនទេប់ដ្ចគ់ដ្យណ�កសតរាប់ករណដី ជំងឺឆ្លង។

 • បង្គន់
  បង្គន់ណបងណចកតាមគេទ

  ោ្ម នណបងណចកបង្គន់សតរាប់អ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកគពទ្យនិងគេញៀែ។

  បង្គន់ត្រូែរានខ្យល់គចញចូលឬដ្ក់កង្ហ របឺ្ខ្យល់។

  ឧបករណ៍សរាភា រលាងនដ។

 • ស្ានដីយ៍គិលានុបដ្ឋា ក

  ត្រូែរានឧបករណ៍លាងនដមយួយ៉ង្ិច។

  គរៀបចំចរា្ង យអ្ិបររារវាងកណន្លងការង្រសា្អ ្និងកខវេក។់

 • បនទេប់តគរូគពទ្យ
  ត្រូែរានបនទេប់មយួសតរាប់តគរូគពទ្យនិងកណន្លងពិនិ្្យជំងឺជាមយួនឹងឧបករណ៍សរាភា រ

  លាងនដ។

 • ណបងណចកបនទេប់សតរាប់ែ្្ុសា្អ ្និងែ្្ុកខវេក។់

  កណន្លងសតរាប់ោកគ់ោលសំណល់ោែនិងពាកក់ណ្្លោែ(អាងោក់សំណល់ោែ),

  សំណល់ក្នុងកគន្ារទាបសតរាប់អ្នកជំងឺគដកប្គ់ជើងអាចត្រូែបានដ្ក់ក្នុងបនទេប់
  ណ្មយួ។

  ត្រូែរាន្ ំបន់ឬបនទេប់សា្អ ្សតរាប់ដ្ក់សរាភា របរកិាខា រនិងឧបករណ៍ការពារខ្លួនណដល
  អាចគតបើបាន។

 • ្ំបន់ណែទាំបឋមត្រូែរានឧបករណ៍លាងនដ។

  ណបងណចកបនទេប់ណែទាំបឋមដ្ច់ពដី្ ំបន់ទុកដ្ក់ណតគណស្នង

  ណបងណចកបនទេប់សតរាប់

   -ករណដី ធ្ងនធ់្ងរ

   -ករណដី ឆ្លងគោគ

   -ករណដី ជំងឺមនិឆ្លង

 • គួររាន្ ំបន់សតរាប់តគរួសារសួរសុខទុកខានិងបនទេប់កានទុ់កខា។

 • គួររានបនទេប់ទតមងក់ារឬបនទេបែ់លះកា្់បនាទេ ន។់

៨.២.			បនប្់វុះកា្	់
គទាលះបដីជារានការរ ដីកចគតមើនគួរឱ្យក្ស់រា្គ ល់ក្នុងការយល់ដឹងអំពដីមូលគហ្ុននការបង្កា រការចម្លងគោគ

គៅកណន្លងែលះកា្់ក្នុងរយៈគពល១០០ឆា្ន ំកន្លងគៅកគ៏ដ្យក៏ដំគៅកា្ល យគតកាយការែលះកា្់គៅណ្ជា

មូលគហ្ុចមបែងននការចម្លងគោគណដលពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំសុខភាព។ក្នុងតបគទសជាគតចើនការឆ្លងគោគ
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តាមមុខរបសួែលះកា្់រានចំនួនរហូ្ដល់៤០%ននការចម្លងគោគណដលពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំសុខភាព

ណដលគគប៉ានត់បរាណថ្៤០%-៦០%ននការឆ្លងគោគតាមមុខរបសួែលះកា្់អាចការពារបាន។ការឆ្លង

គោគតាមមុខរបសួែលះកា្់អាចពនយារគពលននការសា្ន ក់គៅក្នុងមនទេដីរគពទ្យរវាង៦-៣០នែ្ងនាឱំ្យគកើននូែ

ការចំណ្យសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងអ្នកជំងឺគលើការតបឆាងំគមគោគ។ការចម្លង

គោគគឺអាតស័យគលើគមគោគបងកាជំងឺគៅគពលណ្ការគរៀបចំមនិសមតសបឬខវេលះខា្បគច្ចកគទសក្នុង

ដំគណើ រការសរា្អ ្គ�ើងែញិនូែឧបករណ៍បរកិាខា រគពទ្យ។គទាលះបដីជាការគសទេរ ដីលឧបករណ៍តាមបគច្ចកគទស

ោ្ម នគមគោគខ្យល់សា្អ ្និងការគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយូទិកបង្កា រគមគោគត្រូែបានបង្ហ ញថ្រានការកា្ប់ន្យ

ការឆ្លងគោគតាមមុខរបសួែលះកា្់កគ៏ដ្យវាគៅណ្ជាមូលគហ្ុសំខាន់ក្នុងការនាឱំ្យរានអតតាឈឺនិង

អតតាសា្ល ប់គៅទូទាងំពិេពគលាក។

កតា្រ ហានិេយ័ននការឆ្លងគោគតាមមុខរបសួែលះកា្់គឺអាតស័យគលើស្ានភាពតបឈមរបស់អ្នកជំងឺតបគេទ

ទតមង់ការែលះកា្់និងបរស្ិានក្នុងបនទេបែ់លះកា្។់ជាលទទេ្ លការគរៀបចំឱ្យបានសមតសបមុនការែលះកា្់

អ្នកជំងឺនិងរកសានូែការគសទេរ ដីលក្នុងកណន្លងគៅគពលែលះកា្់គឺរានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កា រការឆ្លងគោគ

តាមមុខរបសួែលះកា្។់

 ៨.២.១.			អនដសាសន៍	ទូរៅ
ក្នុងបនទេប់ឬសាលែលះកា្់សរា្ព ធខ្យល់ែជិជារានគួរត្រូែរានទាងំ្ ្លូែចូលនិង្ ំបន់្ ្លូែភាជា ប់ោ្ន ។វាត្រូែបាន

គគ្ ្រល់អនុសាសន៍ឱ្យរានការផ្្ល ស់ប្រូរខ្យល់គចញចូល២០ដងក្នុងមយួគរ៉ាង(20 ACH)។គតោលះខ្យល់

ទាងំអស់និងឱ្យរានចរន្រខ្យល់បរសុិទ្ធោ្ម នគមគោគគចញចូល។

តបសិនគបើបនទេបែ់លះកា្់មនិត្រូែបានគគបំពាក់តបពន័្ធសរា្ព ធែជិជារានគទត្រូែគិ្យុទ្ធសាសស្រចំណ្យលុយ

្ិចដូចជា៖

 • សរា្អ ្បនទេបែ់លះកា្រ់វាងអ្នកជំងឺរា្ន ក់គៅអ្នកជំងឺរា្ន កគ់ទៀ្នងិគៅគពលោបគ់ ្្រើមនងិចុងនែ្ង
 នដីមយួៗគរៀងោល់នែ្ង(ោបប់ញ្ចូ លទាងំចុងសបា្រ ហ៍ឬនែ្ងឈបស់តរាក្ ងក្នុងករណដី រានការ


 ែលះកា្់បនាទេ ន)់។

 • កតមិ្ រយៈគពលននទតមងក់ារតាមណ្អាចគធវេើបាន។

 • កតមិ្ ដល់ការចូលក្នុងបនទេបែ់លះកា្់គឺសតរាបណ់្បុគ្គលិកប៉ុគណ្ណ លះនិងកតមិ្ ដល់ចលនា
 របស់គគតាមណ្អាចគធវេើបាន។

 • គចៀសវាងនិយយគតចើនកណ្្រ ស់និងក្អក។

 • ហាមទទួលទានបាយទឹកក្នុងបនទេបែ់លះកា្់(មុនគពលក្នុងគពលនិងគតកាយគពលែលះកា្)់។

 • បិទទាវេ រនិងបង្អួចជានិច្ច។

 • ចូលក្នុងបនទេបែ់លះកា្់្ ិច្ួចបំ្ុ្ក្នុងគពលែលះកា្។់

 • រកសាសដី្ុណហ ភាពក្នុងបនទេបែ់លះកា្់ឱ្យគៅរវាង១៨និង២៤អងសាគសគដ្យរានសំគណើ ម៥០-
 ៥៥%។

 • យកឧបករណ៍មនិោបំាច់គចញពដីបនទេបែ់លះកា្។់

 • ហាមសរា្អ ្សរាភា របរកិាខា រក្នុងបនទេបែ់លះកា្់គតកាយែលះកា្់រចួ។ត្រូែយកគៅកាន់កណន្លងសរា្អ ្
 ណដលសមតសប។

 • គសទេរ ដីលឧបករណ៍គពទ្យទាងំអស់ជាមយួនឹងែធិដីណដលរានសុពលភាព។



100 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

	 ៨.២.២.			អនដសាសន៍	មដនរពល	វុះកា្់
ក.អ្នកជំងឺ

 • កំណ្់និងពយាបាលជំងឺឆ្លងទាងំអស់មុនគពលគតជើសគរ ើសយកការែលះកា្។់

 • រកសាការត្រួ្ពិនិ្្យឱ្យបានល្អចំគពាលះជំងឺទឹកគនាមណ្្អម។

 • ត្រូែរកសារយៈគពលសា្ន កគ់ៅមនទេដីរគពទ្យមុនែលះកា្់ឱ្យបានខ្លដីបំ្ុ្។

 • ហាមគការគោមមុនគពលែលះកា្់គលើកណលងណ្គោមគៅកណន្លងណដលត្រូែែលះកា្់គតពាលះវា
 អាចរខំានដល់ការែលះកា្។់គបើោបំាច់គការគោមភា្ល មមុនគពលែលះកា្់គដ្យគតបើទតមងក់ារ
 មនិឱ្យមុ្ឧទាហរណ៍គតបើឧបករណ៍កា្់ឬតចិប។

 • គរៀបចំអ្នកជំងឺឱ្យបានត្ឹមត្រូែគដ្យគតបើសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគគឺជាគរឿងសំខាន់មុនគពល
 អនុែ្្រទតមងក់ារ។ការគរៀបចំអ្នកជំងឺអាចជយួ��ការពារណសបែកអ្នកជំងឺពដីការចម្លងគោគគៅកណន្លង

 ែលះកា្់ឬគពលអនុែ្្រទតមងក់ារ។ចំគពាលះការគរៀបចំណសបែកត្រូែគតបើថ្្ន ំសរា្ល ប់គមគោគ(ក្លរិកសុដី
 ឌដីនឬអុដីយ៉ូឌដីន)គដ្យែ្មម។ហាមដុសលាងឬគតបើតោសសតរាប់ណសបែកអ្នកជំងឺគតពាលះវាអាច
 បណ្្រ លឱ្យរលា្ណ់សបែកនិងបគងកាើនហានិេយ័ដល់ការចម្លងគោគ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី១៩ស្ដីពដី៖“ទតមងក់ារគរៀបចំអ្នកជំងឺមុនគពលែលះកា្”់។

 • សរា្អ ្គមគោគត្ឹមត្រូែគលើចំណុចែលះកា្់រចួតគបតកណ្្់គសទេរ ដីលពដីគលើ។

 • ហាមបុគ្គលិកណដលរានគោគសញ្ញា ជំងឺឆ្លងចូលក្នុងបនទេប់គពលែលះកា្។់បុគ្គលិកណដលរាន
 ដំគៅណសបែកហូរទឹករនងត្រូែហាមចូលរហូ្ទាល់ណ្ដំគៅជាគពញគលញ។

 • ការគតបើតបាស់ឱសែតបឆាងំនឹងគមគោគត្រូែគយងតាមពិធដីសារគៅនឹងកណន្លង(គោលនគយ


 បាយភាពសំុានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទិក)។ជាទូគៅការគតបើអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទិកការពារជាតបោំមនិត្រូែ


 បានអនុញ្ញា ្គ�ើយរានណ្ការែលះកា្់គតជើសគរ ើសគទណដលត្រូែការគតបើថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទិក

 (ឧទាហរណ៍ការប្រូរសរ ដីោង្គ)។ពិធដីសារត្រូែប្ណ់បនគៅតាមភាពសំ៊ានឹងថ្្ន ំអង់ទដីប៊ដីយ៉ូទិក។

ខ.តករុមែលះកា្់

 • ពាក់រ៉ាស់មកួការពារ(ណដលតគបគពញសក)់នងិសគម្លៀកបពំាក់ត្ឹមត្រូែគៅក្នុងបនទេប់ែលះកា្។់

 មនិត្រូែពាក់ណសបែកគជើងនិងសគម្លៀកបំពាក់ែលះកា្់គចញគតៅគ�ើយ។

 • គតសាមណសបែកគជើងអាចត្រូែបានគគជំនួសគដ្យណសបែកគជើងធម្មតាណដលគគ្ លិ្គ�ើងយ៉ង
 ពិគសសសតរាប់គតបើក្នុងបនទេបែ់លះកា្់ពដីគតពាលះវាោ្ម នភាពខុសោ្ន ក្នុងការតបឡាក់កតរាលឥដឋា


 គទាលះបដីជាបុគ្គលិកពាក់គតសាមណសបែកគជើងឬពាក់ណសបែកគជើងធម្មតាកគ៏ដ្យ។

 • គស្លៀកសគម្លៀកបពំាក់ឯកសណ្ឋា នគពទ្យណដលតគបណសបែកជិ្គដើមបែដីកា្ប់នយ្អ្សុិខុមតបាណ

 ពដីណសបែកណដលមនិបានតគប។

 • មុនគពលែលះកា្់បុគ្គលិកបនទេបែ់លះកា្់(តគរូគពទ្យែលះកា្់និងគិលានុបដ្ឋា ក)អនុែ្្រការសរា្ល ប់
 គមគោគគដ្យការដុសលាងនដគពលែលះកា្់ឱ្យបានសមតសបក្នុងរយៈគពល២-៤នាទដីតាម
 រយៈការគតបើតបាស់សារធា្ុតបឆាងំគមគោគណដលសមតសបមុនគពលពាកអ់ាែណែងគសទេរ ដីល
 សតរាប់ែលះកា្់និងគតសាមនដ។មនិត្រូែគតបើតោស់សតរាប់ដុសលាងនដគ�ើយ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី២០ស្ដីពដី៖“ទតមងក់ារដុសលាងនដសល្យសាសស្រ”



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 101

 • ការដុសលាងនដែលះកា្់អាចត្រូែបានគធវេើតាមរយៈការគតបើតបាស់្ លិ្្លណដលរានទឹក្ ិច
 (ឧទាហរណ៍សូលុយស្ុយងអាល់កុលលាងនដ)ក្នុងករណដី គមើលមនិគ�ើញតបឡាក់សតរាប់

 រយៈគពល៣នាទដី។

 • ឧបករណ៍ការពារខ្លួន:ពាក់គតសាមនដគសទេរ ដីល។ពាក់គតសាមនដគតកាយពាកអ់ាែណែង។គតបើតបាស់
 អាែណែងនិងតកណ្្់តគបែលះកា្់ណដលមនិតជាបទឹក។ពាក់រ៉ាស់និងមកួឬគតមបកបាលគដើមបែដី


 តគបសក់ឱ្យបានជិ្។

 • គតសាមនដគសទេរ ដីលត្រូែណ្រានគុណភាពល្អគដ្យសារណ្គតសាមនដតបរាណជា១០%ត្រូែបាន
 ធ្លុលះធា្ល យគដ្យនចដន្យក្នុងគពលែលះកា្។់

 • ត្រូែធានាថ្សរាភា របរកិាខា រនិងឧបករណ៍ែលះកា្់ទាងំអស់សុទ្ធណ្រានសារៈសំខាន់សតរាប់

 ទតមងក់ារក្នុងបនទេបែ់លះកា្់មុនគពលោបគ់្្ើមែលះកា្់ដូគច្នលះវាជួយ��កា្ប់ន្យចោចរនិង
 ្តមរូែការគបើកទាវេ រ។

ការសរាអា ត គមគរាគ គែើម្ ដី វរះកាត់

 • បគច្ចកគទសសរា្អ ្គមគោគសំគៅដល់ការអនុែ្្រន៍ភា្ល មៗមុនគពលនិងគតកាយគពលអនុែ្្រ
  ទតមងក់ារគែជជាសាសស្រ គដើមបែកា្ប់ន្យការចម្លងគោគគតកាយគពលែលះកា្។់ទាងំគនលះោប់
 បញ្ចូ លទាងំ៖

 • ការលាងនដឬការដុសលាងនដែលះកា្។់

 • ការគតបើរបាងំការពារ(សគម្លៀកបំពាក់ែលះកា្)់។

 • ការគរៀបចំអ្នកជំងឺ(គត្ៀមអ្នកជំងឺគដើមបែដីែលះកា្)់។

 • ការរកសាទដីកណន្លងឱ្យរានគសទេរ ដីល។

 • ការគតបើបគច្ចកគទសសុែ្ិ្ភាព(ែលះកា្់ណដលរានសា្ន ម្ ូចគចៀសវាងរបសួដល់ជាលិកា
 និងរចនាសម្ពន័្ធជំុែញិតពមទាងំទបស់ាកា ្់ការហូរឈាម)។

 • ការរកសាបរស្ិានឱ្យរានសុែ្ិ្ភាពគៅក្នុង្ ំបន់ែលះកា្។់



សារៈសខំាន់ នន ការ ែពុសលាង ្រ្នពុង ណ្្ន្រ វរះកាត់ និង សគម្លៀ្របំពា្រ់ វរះកាត់

ក្នុងគពលអនុែ្្រទតមងក់ារែលះកា្់ទាងំអ្នកជំងឺនិងអ្នក្្រល់គសវាគឺសុទ្ធណ្តបឈមជាពិគសសគៅនឹង

ការបល៉ះពាល់ជាមយួគមគោគឆ្លង។

រូបភាពទដី៧៨|
ឯកសណ្ឋា នគពលែលះកា្់

មកួឬគតមបសក់ ណែន៉តាការពារណេ្នក

រ៉ាស់ែលះកា្់

អាែបំពងណ់ែង

គតសាមណសបែកគជើង

គតសាមនដគសទេរ ដីល



102 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ជាមយួនឹងចំណុចសំខាន់ននបគច្ចកគទសគធវេើឱ្យោ្ម នគមគោគការគស្លៀកសគម្លៀកបំពាក់ែលះកា្់ត្ឹមត្រូែ

ជួយ��កា្ប់ន្យហានិេយ័ននការចម្លងគោគគតកាយការែលះកា្់សតរាប់អ្នកជំងឺតាមរយៈការកា្ប់ន្យ

នូែលទ្ធភាពននការចម្លងគោគគដ្យសារអ្ិសុខុមតបាណណដលនឹងចូលគៅក្នុង្ ំបន់ែលះកា្់ក្នុងគពល

ែលះកា្់ោងកាយអ្នកជំងឺ។មូលដ្ឋា នសំខានខ់្លលះៗននសគម្លៀកបំពាក់ែលះកា្់គឺត្រូែបានគគ្ លិ្គ�ើងគដើមបែដី

កា្ប់ន្យហានិេយ័គដ្យសារអ្នក្្រល់គសវាបល៉ះពាល់គៅគលើឈាមនិងជាលិកាណដលរានគមគោគឆ្លង

ជាសកា្រ នុពលក្នុងគពលដំគណើ រការែលះកា្។់

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី២០ស្រដីពដី“ទតមងក់ារដុសលាងនដសល្យសាសស្រ”

ឧបសម្ពន័្ធទដី២១ស្រដីពដី“ទតមងក់ារពាកអ់ាែណែងែលះកា្់គសទេរ ដីល”និង

ឧបសម្ពន័្ធទដី២២ស្រដីពដី“ទតមងក់ារពាក់គតសាមនដែលះកា្់គសទេរ ដីល”។

	 ៨.២.៣.			អនដសាសន៍	សតមាប់	ក្ដងការ	វុះកា្់
ក.អ្នកជំងឺ

 • ជាទរា្ល ប់ត្រូែរកសាសដី្ុណហ ភាពអ្នកជំងឺឱ្យគៅរវាង៣៦.៥និង៣៧អងសាគសក្នុងគពលែលះកា្់
 (សដី្ុណហ ភាពោងកាយមនុសសែធម្មតា)។

 • ដ្ក់និងរកសាអ្នកជំងឺគៅក្នុងស្ានភាពត្ង់(គចៀសវាងសរា្ព ធគលើសនសរតបសាទឬសាចដំុ់)
 គដើមបែដីគចៀសវាងការរងរបសួគដ្យសារការែលះកា្់(សុែ្្ិភាពអ្នកជំងឺ)។

 • រកសាែ្្ររានគ្លុយកូសក្នុងឈាមក្នុងកតមិ្ <២០០mg/dLក្នុងគពលែលះកា្់(ែ្្ររានគ្លុយកូស
 ក្នុងឈាមមនុសសែធម្មតា)។

ខ.តករុមតគរូគពទ្យែលះកា្់

 • គតបើបញជា ដីគ្ទេៀងផ្ទេ ្់ែលះកា្់(ោប់ចំនួនឧបករណ៍និងកំុគតបសមុនគពលនិងគតកាយគពលែលះកា្់

 គដើមបែដីធានាថ្ោ្ម នែ្្ុណ្មយួត្រូែបានគគគេ្លចគៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺ)។

 • តបកាន់ភាជា ប់នូែគោលការណ៍ោ្ម នគមគោគគៅគពលគធវេើអន្រោគមន៍និងទតមង់ការោក់បញ្ចូ ល
 (invasive)គៅក្នុងបនទេបែ់លះកា្់ឧទាហរណ៍គៅគពលបញ្ចូ លទុគយ(ចូលគៅក្នុងសរនស


 ណែន៉ឆ្អឹងខ្នងឬទុគយោក់ថ្្ន ំសណំ្តាមឆ្អឹងខ្នង)គៅគពលោក់ថ្្ន ំ(គយងតាមសុែ្្ិភាពនន
 ការោក់ថ្្ន ំរបស់តកសួងសុខាេបិាលឆា្ន ២ំ០១៤)។

 • គតបើតបាស់បគច្ចកគទសែលះកា្់ណដលរានសុែ្្ិភាព។

 • បគងកាើ្និងរកសាទដីកណន្លងែលះកា្់ឱ្យគសទេរ ដីលជានិច្ច។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី២៣ស្រដីពដី“ការបគងកាើ្និងការណែរកសាកណន្លងគសទេរ ដីល”។

 • កាន់ជាលិកាែ្មមៗ(គដើមបែដីកា្ប់ន្យហានិេយ័ននការចម្លងគោគ)រកសាលំនឹងឱ្យរានតបសិទ្ធ


 ភាព,រកសាកតមិ្ អបបែបររានូែជាលិកាសា្ល ប់និងែ្្ុគ្សែងៗ(ឧទាហរណ៍គែ្នរជាលិកាគឆលះ


 គខា្ល ចកគមទេចកំទដីដំគៅរលួយ)និងយកជាលិកាង្ប់គចញពដីមុខែលះកា្។់

 • គតបើឧបករណ៍បងហូរឈាមណ្គៅគពលណ្ោបំាច់តាមស្ានភាពរបស់អ្នកជំងឺ។បនាទេ បម់កគតបើ
 ឧបករណ៍បូមបងហូរឈាមណដលបិទជិ្។ដ្ក់ឧបករណ៍បងហូរឈាមតាមមុខែលះគដ្យណ�កពដី


 សា្ន មែលះកា្។់យកវាគចញឱ្យបានឆាប់តាមណ្អាចគធវេើបាន។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 103

 • រកសាទដីតាងំល្អគដ្យមនិត្រូែឱ្យរានសរា្ព ធគលើអ្នកជំងឺគដើមបែដីគចៀសវាងការរងរបសួគដ្យ


 សារការែលះកា្់(សុែ្្ិភាពអ្នកជំងឺ)។

	 ៨.២.៤.			អនដសាសន៍	សតមាប់	រតកាយ	ការវុះកា្់
ក.អ្នកជំងឺ

 • កំុបល៉ះដំគៅតបសិនគបើមនិោបំាច។់

 • ពិនិ្្យគរៀងោល់នែ្ងនូែភាពោបំាច់ននការបន្រការគតបើឧបករណ៍បងហូរឈាមនិងដកគចញគៅ


 គពលណលងរានការោបំាច។់

 • ត្រូែរានតបពន័្ធតាមដ្នជាតបោំសតរាប់ការឆ្លងគោគមុខរបសួែលះកា្់គដ្យគតបើតបាស់និយម
 នយ័ស្រងដ់្រនិងចំណ្្ថ់្្ន ក់ហានិេយ័។អនុែ ្្រការតាមដ្នគតកាយអ្នកជំងឺគចញពដីមនទេដីរ

 គពទ្យសតរាប់ការែលះ្ ូចឬអ្នកជំងឺណដលត្រូែសា្ន ក់គៅក្នុងមនទេដីរគពទ្យណដលរានរយៈគពលខ្លដី។

ខ.បនទេបែ់លះកា្-់តករុមតគរូគពទ្យែលះកា្់
 • លាងសរា្អ ្ជាមយួសាប៊ូលាងជតមលះនិងសរា្ល ប់គមគោគ(សូលុយស្ុយងក្លរ ដីន០,០៥%)ន្ទេ
 ទាងំអស់ណដលអាចតបឡាក់ក្នុងគពលែលះកា្់គលើកមុន(ឧទាហរណ៍្ ុែលះកា្់កុងទ័ររគទលះរុញ
 ឧបករណ៍រគទលះរានកង់និងគជើងទតមអំពូលហាវេ )និងកតរាលឥដឋាមុនគពលអ្នកជំងឺបនាទេ ប់

 ចូលដល់បនទេប។់

្រ្នពុងពបគទស ណែលរាន ធនធាន តិច

ការឆ្លងគោគតាមមុខរបសួែលះកា្់រានគតចើនជាងតបគទសណដលរានធនធានគតចើន។

ដូគច្នលះការត្រួ្ពិនិ្្យនិងការកា្ប់ន្យការឆ្លងគោគតាមមុខរបសួែលះកា្់ត្រូែណ្ជាអាទិភាព។

្តមរូែការអបបែបររាស្ដីពដីការបង្កា រការឆ្លងគោគតាមមុខរបសួែលះកា្់ោបប់ញ្ចូ លទាងំ៖

   • កំុគការគោមមុនគពលែលះកា្់គលើកណលងណ្គោមគៅជំុែញិកណន្លងែលះកា្់គតពាលះវានឹងរខំាន
ដល់ការែលះកា្។់

     • ត្រួ្ពិនិ្្យែ្្ររានគ្លុយកូសក្នុងឈាមក្នុងគពលែលះកា្់គបលះដូងនិងការែលះកា្់សរនសឈាម។

    • គតបើតបាស់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគសតរាប់ការសរា្អ ្ណសបែកភា្ល មៗមុនគពលែលះកា្។់

    • គធវេើការដុសលាងនដមុនគពលែលះកា្់ជាមយួនឹងសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ។

    • គតបើឱសែតបឆាងំនឹងគមគោគសមតសបគៅតាមលកខាណៈែនិិច្យ័ណដលបានកំណ្។់

    • ត្រូែគសទេរ ដីលោល់បរកិាខា រែលះកា្់ជាមយួែធិដីសាសស្រណដលរានសុពលភាព។

   • តបកាន់ភាជា ប់នូែគោលការណ៍ោ្ម នគមគោគគៅគពលគធវេើអន្រោគមន៍ឬទតមង់ការោក់បញ្ចូ ល   
       គៅក្នុងបនទេបែ់លះកា្។់

   • រានតបពន័្ធតាមដ្នជាតបោំសតរាប់ការឆ្លងគោគតាមមុខរបសួែលះកា្់គដ្យគតបើតបាស់
និយមនយ័ស្ងដ់្រនិងចំណ្្ថ់្្ន ក់ហានិេយ័។
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៨.៣.			ថផក្	ថែទា	ំអក្ជងំឺ	ធន្់	និង	ថផក្	សរសង្្គ ុះ	ទារក	រទើប	រកើ្
អ្នកជំងឺគៅក្នុងបនទេប់ណែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់គឺរានជំងឺធ្ងនធ់្ងរនិងរានតបពន័្ធការពារោងកាយទនគ់ខសាយកដូ៏ចជា

ទារកគទើបគកើ្ករ៏ានតបពន័្ធការពារោងកាយទនគ់ខសាយណដរ។គគអាចរានជំងឺធ្ងនធ់្ងររបសួការរខំានដល់

យន្រការននតបពន័្ធការពារធម្មតា(តាមរយៈរ៉ាសុដីនជំនួយដគងហើម។ល)កងវេលះអាហារូប្្មភាគដ្យសារណ្

មនិអាចទទួលទានបាននិងមនិអាចគធវេើចលនាបាន។

គគរានឧបករណ៍ដ្កប់ញ្ចូ លក្នុងខ្លួនគតចើន្ ងណដរដូចជាទុគយបងហូរទឹមគនាមទុគយបគនា្រ ងគសរ ៉ូមតាម

សរនសណែន៉(កណ្្លឬអ្)់ទុគយតាមសរនសអាណទរទុគយដ្ក់តាមបពំងខ់្យល់។ល។ែ្្ររានននឧបករណ៍

ដ្កប់ញ្ចូ លក្នុងខ្លួនវានឹងបគងកាើនហានិេយ័ននការចម្លងគោគគដ្យសវេ័យតបែ្្រិគដ្យសារណ្វា្ ្រល់នូែភាព

ង្យតសរួលដល់ការចូលននគមគោគបាកគ់្រ ដីគៅក្នុងកណន្លងគសទេរ ដីល។

គដ្យសារគហ្ុ្លទាងំគនលះអ្នកជំងឺគៅក្នុងបនទេប់ណែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់និងគតកាយសតរាលកូនគឺង្យឆ្លង
គោគគហើយការអនុែ្្រន៍ហ្ម្ច់្់ននស្រងដ់្រតបរុងតបយ័្ ្ននិងការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មគឺរានសារសំខាន។់វា

មនិណមនជាគរឿងចណម្លកគទណដលអ្នកជំងឺក្នុងណ្្នកណែទាំពិគសសនិងអ្នកជំងឺក្នុងណ្្នកទារកគទើបគកើ្បានទទួល

មរណភាពគដ្យសារណ្ការចម្លងគោគពាកព់ន័្ធនឹងការណែទាំសុខភាពនិងមនិណមនគដ្យសារណ្មូលគហ្ុ

ចមបែងរបស់គគក្នុងការសតរាកគពទ្យគ�ើយ។

គែើម្ ដី បង្កា រ ការចម្លង គរាគ ណែល ពា្រ់្័ន្ធ នរង ការណែទា ំសពុខភា្ គួរ អនពុវត្ អប្បររា 

ែូចខាងគពកាម៖

តបដ្ប់ចុចសូលុយស្ុយងអាល់កុលលាងនដគួររានគៅតាមបនទេប់និងចគនា្ល លះណតគទាងំអស់(ឧទាហរណ៍

បនទេប់អ្នកជំងឺបនទេប់ប្រូរសគម្លៀកបំពាក់បនទេប់សតរាកបង្គន់កណន្លងដំគណើ រការគ�ើងែញិសតរាប់ឧបករណ៍

គពទ្យបនទេប់ដុសលាងមនទេដីរពិគសាធន៍បនទេប់គគហកិច្ច)។

 • ត្រូែរានឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងទឹកសា្អ ្២៤គរ៉ាងក្នុងមយួនែ្ង៧នែ្ងក្នុងមយួសប្ាហ៍។

 • ោកទ់ឹកគសទេរ ដីលឬទឹកបរសុិទ្ធចូលគៅក្នុងឧបករណ៍ចំហាយទឹកននឧបករណ៍ដកដគងហើម
 ឧបករណ៍អុកសុដីណហសែននិងប្រូរបំពង់កំណ្់នាទដីតាមពិធដីសារកំណ្។់

 • ដកគចញនូែឧបករណ៍ដ្កប់ញ្ចូ លក្នុងខ្លួនឱ្យបានឆាប់តាមណ្អាចគធវេើបាន។

 • បុគ្គលតគបរ់ូបណដលរានជំងឺឆ្លងោ្្បា្គដ្យសារតបពន័្ធដកដគងហើមជំងឺគសើរណសបែកទឹករម្អលិ
 គសើណសបែកតកពលះគពាលះគែៀនមនិត្រូែបល៉ះពាល់គដ្យផ្ទេ ល់ជាមយួអ្នកជំងឺសតរាកក្នុងបនទេប់ណែទាំ
 អ្នកជំងឺធ្ងន់ឬបនទេប់គតកាយសតរាលកូនគទ។

ការពតរួត្ិនិត្យ បរសិាថា ន

 • កតមិ្ ចំនួនគេញៀែ(ឧទាហរណ៍យ៉ងគតចើនពដីរនាក់សតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក)់

 • គេញៀែទាងំអស់ត្រូែគគណណនាំអំពដីែធិានការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគដូចជាលាងនដ


 (្្រល់អាែណែងដល់គេញៀែនិងទឹកលាងនដសូលុយស្ុយងអាល់កុលឬសាប៊ូទឹកនិងតកដ្ស)។

 • ឪពុករ្ាយត រ្ូែបានគគ្ ្រល់ដំបូនា្ម នមនិឱ្យគៅសួរសុខទុកខាគពលរានជំងឺតគរុនគៅ្, ជំងឺ
 ្្លូែដគងហើម,ជំងឺតកពលះគពាលះគែៀនឬជំងឺតសគដៀងនឹងជំងឺផ្្សាយ។

 • ហាមយកកុរារគៅសួរសុខទុកខាគដើមបែដីបង្កា រជំងឆឺ្លងប៉ណុន្រត្រូែគិ្អពំដី្ លបល៉ះពាល់គលើចិ្ ្រសាសស្រ

 កុរារ។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 105

 • បុគ្គលិកមូលដ្្ន នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពនិងគេញៀែមនិត្រូែបានអនុញ្ញា ្ឱ្យចូលក្នុងបនទេប់
 គ�ើយគៅគពលរានជំងឺឬរានគោគសញ្ញា ននជំងឺឆ្លង។

បរក្ិារ ណ្រ្រ ណពគ

ត្រូែរានតបដ្ប់ស្ាប់សួ្,តបដ្ប់វាស់កគ្្,តបដ្ប់បមូនងិតបដ្ប់្ ្្គ ់្ ្គង់អកុសុដីណហសែនណដលគគ្ លិ្

គ�ើងសតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់ៗ និងមនិណមនសតរាប់គតបើរមួោ្ន គៅណកបែរណតគគទ។តបសិនគបើមនិរានសតរាប់

រា្ន ក់ៗ គទគគអាចសរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគគដើមបែដីគតបើពដីអ្នកជំងឺរា្ន ក់គៅអ្នកជំងឺរា្ន កគ់ទៀ្។

 • គតកាយគពលបញ្ចូ នអ្នកជំងឺគចញបរកិាខា រណដលអាចគតបើគ�ើងែញិណដលបានគតបើរចួត្រូែណ្សរា្អ ្


 គដ្យបុគ្គលិកោតំទណដលគគោ្ត់ាងំមុនគពលយកគៅគតបើសតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន កគ់ទៀ្។

 • ឧបករណ៍កំគៅទារកនឹងត្រូែបានសរា្អ ្តបោនំែ្ងជាមយួសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគនិងត្រូែប្រូរ
 គរៀងោល់ពដីរសប្ាហ៍ម្រង។

ទតមងក់ារដូចោ្ន ត្រូែអនុែ្្រសតរាប់អ្នកជំងឺណដលរានតបពន័្ធការពារោងកាយទនគ់ខសាយ។

សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី២៤ស្ដីពដី៖“ព័្ រ៌ានគំនូសប្លង់បនទេប់ណែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់-សហពន័្ធអន្ររជា្ិត្រួ្ពិនិ្្យ

ការចម្លងគោគឆា្ន ២ំ០១១”។

៨.៤.			មន្ីរពិរសាធន៍
អ្នកបគច្ចកគទសមនទេដីរពិគសាធន៍ណ្ណដលកាន់ឈាមឬែ្ុ្ោែគចញពដីោងកាយណដលរានជំងឺឆ្លងជា

សក្ានុពលគឺរានហានិេយ័ននការរងរបសួគដ្យនចដន្យឬបល៉ះពាល់ជាមយួនឹងភា្ន កង់្របងការគោគ។

អ្នកតគបត់គងមូលដ្ឋា នសុខាេបិាលត្រូែណ្រានការយល់ដឹងអំពដីសារៈសំខាន់ននសុែ្ិ្ភាពមនទេដីរពិគសាធន។៍

សតរាប់កតមិ្ ននជដីែសុែ្ិ្ភាពនដីមយួៗរានតបគេទឧបករណ៍ពិគសសគដើមបែដីទបស់ាកា ្់ការចម្លងគោគ

សំខាន់ៗ រវាងអ្ិសុខុមតបាណនិងអ្នកមនទេដីរពិគសាធន។៍ទាងំគនលះោបប់ញ្ចូ លទាងំគតសាមនដធម្មតានិង

ឧបករណ៍ការពារខ្លួនគ្សែងៗ(PPE)ឬរ៉ាសុដីនសង់តទដីហវេុយឧបករណ៍ទបស់ាកា ្់ចតមរុលះ(ទូជដីែសុែ្្ិភាព)។

រគបៀបណដលនាឱំ្យរានការចម្លងគោគក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍ឬការចម្លងគោគគដ្យសារមនទេដីរពិគសាធន៍្្លូែ

សាមញញា បំ្ ុ្ននការចម្លងគោគគឺការដកដគងហើមចូលជាពគិសសបណំណក្ូចៗគហើរតាមខ្យល់(Aerosols)

ការឆ្លងតាមណសបែក(របសួគដ្យែ្្ុមុ្តសរួចរបសួគដ្យអំណបងណកែស្វេខាំឬតកគៅ)ការបល៉ះពាល់គដ្យ

ផ្ទេ ល់ជាមយួន្ទេតបឡាក់(គតសាមនដឬនដ)និងភា្ន សទឹករម្អលិកដូ៏ចជាតាមរយៈការគលបចូលក្នុងខ្លួន-

ឧទាហរណ៍ការជកប់ារ ដីការទទួលទានអាហារឬគតោលះថ្្ន ក់គដ្យសារការបឺ្តាមបំពង់ណកែ១៤។

អំពដី្ ្លូែចូលននការចម្លងគោគត្រូែកា្ប់ន្យនូែការចម្លងគោគដល់មនុសសែឱ្យគៅកតមិ្ អបបែបររាណដលរាន

ភាពខុសៗោ្ន អាតស័យគលើការោក់ថ្្ន ំបង្កា រ។ហានិេយ័ណដលគកើនគ�ើងចំគពាលះបុគ្គលិកមនទេដីរពិគសាធន៍

មដីតករូជដីែសាសស្រណដលគធវេើការតសាែតជាែជាមយួភា្ន កង់្រចម្លងគោគពដីស្ វេត រ្ូែបានគគដឹងជាយូរមកគហើយ។

១៤ ហានេិយ័ជដីែសាសស្រនងិជំងឆឺ្លងគដ្យសារមនទេដីរពិគសាធនៈ៍ការពិ្ ណដលមនិត្រូែគមើលរលំងគៅក្នុងជដីែបគច្ចកែទិយាសុខាេបិាល។
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គទាលះបដីកាលពដីមុនគគដឹងថ្ការចម្លងគោគគៅមនទេដីរពិគសាធន៍ភាគគតចើនបណ្្រ លមកពដីបាកគ់្រ ដីកគ៏ដ្យ

ប៉ុណន្រសពវេនែ្ងគគសគងកា្គ�ើញរានការគកើនគ�ើងការចម្លងគោគបណ្្លមកពដីែ ដីរុសជាពិគសសគដ្យសារណ្

ជំងឺឆ្លងណដលគកើ្គ�ើងែ្មដី។

សូមពិនិ្្យគមើល“មគ្គុគទសជា្ិននមនទេដីរពិគសាធន៍ជដីែៈសុែ្្ិភាពឆា្ន ២ំ០១៦”។

ការបង្កា រ និង ការពតរួត្ិនិត្យ ការ ចម្លងគរាគ គៅ្រ្នពុង មន្ទដីរ្ិគសាធន៍

បុគ្គលិកមនទេដីរពិគសាធន៍ត្រូែដឹងអំពដីកតមិ្ ននសុែ្ិ្ភាពជដីែសាសស្រគៅកណន្លងគធវេើការរបស់ពួកគគនិងត រ្ូែ

យល់ដឹងអំពដីហានិេយ័ណដលរានសកា្រ នុពលគដ្យសារភា្ន កង់្រឬសរាភា រចម្លងគោគ។វារានសារៈសំខាន់

ណដលថ្អ្នកបគច្ចកគទសមនទេដីរពិគសាធន៍ត្រូែបានបណ្រុ លះបណ្្លអំពដីពិធដីសារននកំរ ិ្ ជដីែសុែ្្រិភាព(BSL) 

និងការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រអំពដីការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគតពមទាងំអនុែ្្រទតមងក់ារ

នានា(ឧទាហរណ៍ការគបាលះគោលែ្ុ្មុ្តសរួចគដ្យោ្ម នការតគបគតមបចូលក្នុងតបអប់សុែ្្ិភាពគតបើ

តបាស់ទូជដីែសុែ្្ិភាព។ល។



តគប់មនទេដីរពិគសាធន៍គរួត្រូែបាន្ ្្គ ់្ ្គង់គសៀែគៅណណនាំសុែ្ិ្ភាពជដីែសាសស្រណដលគរៀបោប់អពំដីការអនុែ្្រន៍

យ៉ងពិសា្រ រនងិទតមង់ការណដលគគត្រូែការគដើមបែដីលុបបបំា្់ហានិេយ័ននជំងឆឺ្លងគដ្យសារមនទេដីរពគិសាធន។៍

សូមពិនិ្្យគមើល“មគ្គុគទសជា្ិននមនទេដីរពិគសាធន៍ជដីែសុែ្្ិភាពឆា្ន ២ំ០១៦”។

៨.៥.			ថផក្	ទន្តសាសស្ត
អនុែ្្រយ៉ងហ្ម្ច់្់តាមែធិានការស្រងដ់្រការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគជាពិគសសការ

គសទេរ ដីលឧបករណ៍គពទ្យគធ្មញ(សរា្អ ្សិនគទើបគសទេរ ដីលគតកាយ)។

ទន្រគពទ្យត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនយ៉ងគហាចណ្ស់រាន៖

 • ណែន៉តាការពារណេ្នក

 • រ៉ាស់ែលះកា្់និង

 • គតសាមនដគតបើម្រងគបាលះគោល

សតរាប់ការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគក្នុងមូលដ្ឋា នណែទាំសុខភាពរា្់គធ្មញសូមអាន”ការ

បង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគក្នុងការអនុែ្្រន៍ណ្្នកទន្រសាសស្រ”តកសួងសុខាេបិាលឆា្ន ២ំ០០៩

(Effective	Cross	Infection	Prevention	and	Control	in	Dental	Practice’MoH	2009)
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ឧបសម្័ន្ធទដី ១ ទពមងក់ារ អនាម័យ នែ

១.ក.			ការ	លាង	នដ	ជាមលួយ	ទរក		និង	សាប៊ូ
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១.ខ.			ការ	លាងនដ	ជាមលួយ	ទរក	អាល់កដល
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ឧបសម្័ន្ធទដី ២ ការ្លតិ ទរ្រ លាងនែ ណែលរាន ជាតិ អាល្់រពុល១៥

ការថណនា	ំពី	ររបៀប	ផលិ្	សូលដយស្យដង	អាកដល	លាងនដ
ណ្្នកករានគោលបំណងណណនាំអ្នក្ លិ្តទងត់ទាយ្ ូចក្នុងការគរៀបចំរូបមន្រពិ្តបាកដ។

សរាភា រៈត្រូែការ(ការ្លិ្ក្នុងបររិាណ្ ិច្ួច)

រោរធាតុ្បតិកម្មស្រាប់រូបមន្ទី១ រោរធាតុ្បតិកម្មស្រាប់រូបមន្ទី២

    •  Ethanol 96% 

    •  Hydrogen peroxide 3%

    •  Glycerol 98%

    •  ទឹកបិ្គសទេរ ដីលឬ

    •  ទឹកដ្ំពុលះត្ជាក់

    •  Isopropyl alcohol 99.8%

    •  Hydrogen peroxide 3%

    •  Glycerol 98%

    •  ទឹកបិ្គសទេរ ដីលឬ

    •  ទឹកដ្ំពុលះត្ជាក់

 • ដបបា្ល សទេិកឬណកែណដលរានចំណុលះ១០លដីត្ជាមយួគតមបមលួបិទ(១)ឬ

 • ធុងបា្ល សទេិកណដលរានចំណុលះ៥០លដីត្(គៅក្នុង polypropyleneឬpolyethyleneណដល

 រានកំហាប់ខ្ពស់,ល្អក់គដើមបែដីគមើលកតមិ្ ែ្្ុោែ)(២),ឬ

 • ធុងណដកអុដីណុកណដលរានចណុំលះ៨០-១០០លដីត្សតរាប់លាយគដ្យមនិគលើសចណុំលះ(៣,៤)

 • តបដ្ប់កូរគធវេើពដីគឈើ,បា្ល សទេិកឬណដកសតរាប់លាយ(៥)

 • បំពង់សុដីឡាងំសតរាប់វាស់និងកូនភាជសតរាប់វាស់(៦,៧)

 • ជដីឡាែបា្ល សទេិកឬណដក

 • ដបបា្ល សទេិក១០០មដីលដីលដីត្ណដលមនិតជាបទឹកតាមគតមប(៨)

 • ដបបា្ល សទេិកឬណកែណដលរានចំណុលះ៥០០មដីលដីលដីត្ជាមយួគតមបមលួបិទ(៨)

 • ណមត៉្វាស់អាល់កុល៖គឺជាឧបករណ៍វាស់កំហាប់ខាងគតកាម

 • និងកំហាប់គអតាណុល(ភាគរយv/v)គៅខាងគលើ(៩,១០,១១)

១៥ ការណណនាអំពំដីការ្លិ្តទងត់ទាយ្ូច៖របូមន្រណដលបាន ្្រល់អនុសាសនគ៍ដ្យអង្គការសុខភាពពេិពគលាក

១ ២ ៣
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៤

៧

១០ ១១

៨ ៩

៥ ៦

េំ្ំ

 • Glycerol:ត្រូែបានគតបើជាសារធា្ុរកសាសំគណើ មប៉ុណន្រសារធា្ុបនទេន់ដនទគទៀ្
 អាចត្រូែបានគតបើគដើមបែដីណែរកសាណសបែកគដ្យសារវារាន្នម្លគថ្ក,ង្យរកនិងអាច
 រលាយក្នុងទឹកនិងអាល់កុលគហើយក៏មនិបងកាឱ្យពុលឬអាល់ណលកហសុែដីណដរ។

 • Hydrogen peroxide:ត្រូែបានគតបើគដើមបែដីគធវេើឱ្យអសកម្មដល់គមគោគបាកគ់្រ ដីស្ព័រ


 ណដលបានឆ្លងចូលគៅក្នុងសូលុយស្ុយងនិងមនិណមនជាសារធា្ុសកម្មសតរាប់សរា្ល ប់


 គមគោគគលើនដគទ។

 • សារធា្ុបណន្មដនទគទៀ្ដ្កចូ់លគៅក្នុងរូបមន្រទាងំអស់ត្រូែបិទសា្ល កសញ្ញា ឱ្យ
 បានចបាស់លាស់និងមនិណមនជាសារធា្ុពុលក្នុងករណដី គលបចូលគដ្យនចដន្យ។

 • សារធា្ុពណ៌អាចត្រូែបានដ្ក់គដើមបែដីគធវេើឱ្យរានភាពខុសោ្ន ក្នុងចំគណ្មែ្្ុោែប៉ុណន្រ


 មនិត្រូែបានដ្ក់គដើមបែដីឱ្យពុលបងកាអាល់ណលកហសុែដីឬរខំានដល់ឱសែតបឆាងំគមគោគគ�ើយ។

 ការបណន្មទឹកអប់និងល័កសែមនិត្រូែបានអនុញ្ញា ្ឱ្យគធវេើគនាលះគទគដ្យសារណ្តប្ិកម្ម


 ហានិេយ័អាល់ណលកហសុែដីឬល័កសែមនិត្រូែបានគគ្ ្រល់អនុញ្ញា ្គទគដ្យសារណ្អាល់


 ណលកហសុែដី

វធិី	រធវើ១០លីត្
ែធិដីទាងំគនលះអាចត្រូែបានគធវេើក្នុងណកែឬដបបា្ល សទេិកណដលរានចំណុលះ១០លដីត្ជាមយួគតមបមលួបិទ។
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បររិាណ្ លិ្្លណដលគគអនុញ្ញា ្៖

រូបមន្ទី១ រូបមន្ទី២

 •  Ethanol 96%: 8333 ml
 •  Hydrogen peroxide 3%: 417 ml
 •  Glycerol 98%: 145 ml

 •  Isopropyl alcohol 99.8%: 7515 ml
 •  Hydrogen peroxide 3%: 417 ml
 •  Glycerol 98%: 145 ml

ការគរៀបចំជាជំហានៗ

៣.Glycerolត្រូែបានបណនម្គតបើសុដីឡាងំរង្វេ ស់។

គដ្យសារGlycerolរានលកខាណៈអនា្រ យនិង
ស្អិ្ជាប់ជញ្ជា ំងសុដីឡាងំរង្វេ ស់វាគួរត្រូែបានគគ
លាងសរា្អ ្ជាមយួទឹកបិ្គសទេរ ដីលមយួចំនួនឬ
ជាមយួទឹកដ្ំពុលះត្ជាក់បនាទេ ប់មកោក់ចូលគៅ

ក្នុងដបឬពដីដុងឱ្យអស់។

៤.ដបឬពដីដុងបនាទេ បម់កត រ្ូែបានោក់បំគពញ

រហូ្ដល់តកិ្១០លដីត្ជាមយួទឹកបិ្គសទេរ ដីល

ឬទឹកដ្ំពុលះត្ជាក។់

៥.គតមបមលួបិទត្រូែបានដ្ក់គលើពដីដុងឬដប

ឆាប់តាមណ្អាចគធវេើបានបនាទេ បព់ដីគរៀបចំរចួគដើមបែ

ការពារការហួ្។

២.Hydrogen peroxideត្រូែបានបណនម្គដ្យ

គតបើបំពង់សុដីឡាងំសតរាប់វាស់។

១.អាល់កុលសតរាប់រូបមន្រត្រូែបានោក់ចូល

គៅក្នុងដបធំឬពដីដុងរហូ្ដល់តកិ្កំណ្។់
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្លិ្្លសគតមច

រូបមន្ទី១ រូបមន្ទី២

កំហាប់ចុងគតកាយ៖

  •  Ethanol 80% (v/v),
  •  Glycerol 1.45% (v/v),
  •  Hydrogen peroxide 0.125% (v/v)

កំហាប់ចុងគតកាយ៖

  •  Isopropyl alcohol 75% (v/v),
  •  Glycerol 1.45% (v/v),
  •  Hydrogen peroxide 0.125% (v/v)

ការត្រួ្ពិនិ្្យគុណភាព

១.ការែភិាគមុន្ លិ្គួរត្រូែបានគធវេើគរៀងោល់គពលោ្ម នែិញ្ញា បនបត័្ែភិាគធានាដល់ទឹកគលាហធា្ុក្នុង

អាល់កុល(ឧទាហរណ៍្លិ្កម្មក្នុងតសរុក)គ្ទេៀងផ្ទេ ្់កំហាប់អាល់កុលតាមរយៈណមត៉្វាស់អាល់កុល

និងក្នុងករណដី ោបំាច់គធវេើការណក្តមរូែចំណុលះក្នុងការគរៀបចំរូបមន្រគដើមបែដីរកសាកំហាប់ណដលគគបាន្្ល់

អនុញ្ញា ្ចុងគតកាយ។

៦.សូលុយស្ុយងត រ្ូែបានលាយគដ្យការ

តក�ុកែ្នមៗគៅកណន្លងណ្ណដលសមតសបឬ

គតបើតបដ្ប់កូរ។

៧.បណំបកសូលុយស្ុយងភា្ល មគៅតាមដប(ឧ.ដប

ផ្្ល សទេិកចំណុលះ៥០០ឬ១០០ម.លតាមការដ្ក់

ឱ្យគៅដ្ច់គដ្យណ�កពដីគ្នក្នុងរយៈគពល៧២

គរ៉ាងមុនគពលគតបើ។ការទុកដូគច្នលះគដើមបែដីបំផ្្ល ញ

គមគោគស្ព័រក្នុងអាល់កុលឬដបែ្មដីឬគតបើរចួ។

២.ការែភិាគមនុ្ លិ្គឺជាការោបំាច់គទាលះបដីជាethanolឬ

isopropanol ត រ្ូែបានគតបើ។គតបើណមត៉្អាល់កុលគដើមបែដីត រ្ួ្

ពិនិ្្យកំហាប់អាល់កុលននសូលុយស្ុយងសគតមចសតរាប់គតបើ។

កតមិ្ ណដលអាចទទួលយកបានគួរណ្ ±៥% ននគោលគៅ

កំហាប់(៧៥%-៨៥%សតរាបe់thanol)។
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ព័្ រ៌ានទូគៅ
ការដ្ក់សា្ល កសញ្ញា គួរត្រូែបានគធវេើគដ្យណ ្្អកគៅតាមគោលការណ៍ណណនាំថ្្ន កជ់ា្ិនិងគួរណ្បញ្ចូ ល

ព័្ រ៌ានដូចខាងគតកាម៖

 • គឈា្ម លះស្ាបន័

 • រូបមន្រទឹកលាងនដណដលអនុញ្ញា ្គដ្យអង្គការសុខភាពពិេពគលាក

 • សតរាប់គតបើណ្្នកខាងគតៅប៉ុគណ្ណ លះ

 • ហាមបល៉ះណេ្នក

 • ដ្កឱ់្យឆា្ង យពដីគក្មង

 • កាលបរគិច្ទ្ លិ្និងគលខ�ូ

 • ការគតបើតបាស់៖ដ្ក់អាល់កុលលាងនដគពញបា្នដលាបសពវេន្ទេនដ។រចួត្ដុសនដរហូ្ដល់
 ស្ងួ្។

 • សរាសភាព៖ethanolឬisopropanol,glycerolនិងhydrogen peroxide

 • ង្យឆាបគឆលះ៖ដ្កឱ់្យឆា្ង យពដីអណ្្្គេ្លើងនិងកគ្្

កណន្លង្ លិ្និងទុកដ្ក៖់
 • កណន្លង្ លិ្និងទុកដ្ក់គួរណ្រានរ៉ាសុដីនត្ជាក់ឬក្នុងបនទេប់ត្ជាក។់មនិត្រូែឱ្យរាន


 អណ្្រ ្គេ្លើងឬណ្សែងចូលក្នុងកណន្លងទាងំគនលះគ�ើយ។

 • រូបមន្រទឹកលាងនដណដលបានអនុញ្ញា ្គដ្យអង្គការសុខភាពពិេពគលាកមនិអនុញ្ញា ្ឱ្យ
 ្លិ្ក្នុងបររិាណគលើសពដី៥០លដីត្គដ្យោ្ម នរ៉ាសុដីនត្ជាក់និងខ្យល់បក់គចញចូល

 ពិគសសគ�ើយ។

 • គដ្យសារណ្អាល់កុលសុទ្ធអាចឆាបគឆលះខា្ល ងំនិងអាចគឆលះក្នុងកតមិ្ សដី្ុណហ ភាព១០អងសា


 គសកណន្លង្ លិ្គួរណ្ពតង្ែវាគដ្យផ្ទេ ល់ក្នុងកំហាប់ណដលបានគលើកគ�ើងខាងគលើ។ចំណុច


 ណដលethanol 80% (v/v) និងisopropyl alcohol 75% (v/v)អាចឆាបគឆលះបានគឺគៅ
 កតមិ្ សដី្ុណហ ភាព១៧,៥អងសាគសនិង១៩អងសាគស។

 • គោលការណ៍ណណនាំសុែ្្ិភាពថ្្ន កជ់ា្ិនិង្ តមរូែការ្ ្លូែចបាប់ក្នុងតសរុកត្រូែណ្តបកាន់ភាជា ប់


 នូែគតគឿង្សែំនិង្ លិ្្លសគតមច។

៣.ណមត៉្វាស់អាល់កុលណដលគគបង្ហ ញគៅក្នុងកូនគសៀែគៅ

ព័្ រ៌ានគឺសតរាប់គតបើជាមយួអាល់កុល។តបសិនគបើត្រូែបាន

គគគតបើសតរាប់ត្រ្ួ ពិនិ្ ្យសូលុយស្ុយងisopropanolសូលុយស្ុយង

៧៥%នឹងបង្ហ ញ៧៧%(±១%)គៅគលើឧបករណ៍វាស់គៅ

កតមិ្ ២៥អងសាគស។
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ឧទាហរណ៍ នន ទពមង់ការ ្រ្នពុងការ គពបើពបាស ់ឧប្ររណ៍ ការពារ ខ្លនួ 
សពរាប់ ការពបរុងពបយត័្ន ជា សង្់ដ្រ

បុគ្គលិកននមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែគតជើសគរ ើសឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបានសមតសប

បនាទេ ប់ពដីគធវេើការវាយ្នម្លហានដីេយ័គៅនឹងការបល៉ះពាល់ទឹកសរ ដីរៈរបស់អ្នកជំងឺ។

ខាងគតកាមពំុណមនជាលំដ្បលំ់គដ្យននឧបករណ៍ការពារខ្លួនគទណ្វាជាទតមងក់ារននែ្ុ្នដីមយួ។គពល

គដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួន,បុគ្គលិកអាចគធវេើឱ្យកខវេក់ដល់ខ្លួនឯង,ដូគច្នលះត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនតាម

លំដ្បលំ់គដ្យគដ្យ្ តមរូែឲ្យគដ្លះពដីែ្្ុណដលតបឡាក់ខា្ល ងំគៅែ្្ុណដលតបឡាក្់ ិច(ហានិេយ័ទាប)។

១.គតសាមនដអាែណែង

ឧបសម្័ន្ធទដី ៣

ពាក់ ពាក់

ការពាក់ព្រោមដៃ

ពដាះពេញ ពដាះពេញ

១.ពាក់គតសាមនដគដ្យតបរុងតបយ័្ ្ន(គដើមបែដីការពារការ

រណហក)។

២.គៅគពលពាកអ់ាែណែងគតសាមនដត្រូែតគបកនដអាែណែង។

!ភ្្នកខាងព្រៅដនព្រោមដៃគឺ្បឡាក់!

១.ចបែចិគតសាមនដណ ្្នកខាងគតៅរចួបក

វាគចញ។

២.កាន់កគតសាមនដណដលគដ្លះរចួឱ្យជាប់

រចួគបាលះគោលក្នុងធុងសំណល់ឆ្លងគោគ។

៣.ស៊កតរាមនដក្នុងគតសាមនដអាែ។

៤.បកគតសាមនដគចញ។

៥.គោលគតសាមនដក្នុងធុងសំណល់ឆ្លង

គោគ។

!ទតមងក់ារននឧបករណ៍ការពារខ្លួនមយួណ្កគ៏ដ្យត្រូែោបគ់្្ើមពដីការលាងនដមុនគគ។

គពលគដ្លះឧបករណ៍ការពារត្រូែលាងនដឱ្យបានហ្ម្ច់្់គៅគពលចុងគតកាយ។
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២.អាែណែង

៣.រ៉ាស់ែៈកា្់

១.តគបឱ្យជិ្នូែដងខ្លួនោបព់ដីកដល់ជង្គង់

នដនិងចុងនដនិងរុំជុំែញិខ្នង។

២.ចងណខសែខ្នងកនិងចគងកាលះ។

ការពដាះ

ការពដាះ

ការពដាះ

ការពដាះ

១.តសាយចំណងយឺ្ៗ

២.ណ្្នកខាងមុខអាែណែងនិងកនដអាែគឺ

តបឡាក!់

៣.គដ្លះអាែគចញពដីកនិងសា្ម ោប់អាែ

ណែងណ ្្នកខាងក្នុង(ក្នុងករណដី មនិពាក់

គតសាមនដប៉ុគណ្ណ លះ)។

៤.ត្�ប់អាែណែងពដីក្នុងមកគតៅ។

៥.ប្់ឬមូររចួគបាលះគោលឬសរា្អ ្

និងសរា្ល ប់គមគោគមុនគពលគតបើគ�ើងែញិ

(ចំគពាលះណ្អាែតកណ្្)់។

ការពាក់រា៉្សេៈកាត់

១.ចងឬពាក់ឱ្យជាប់គដ្យឱ្យណខសែមយួគលើត្គចៀកនិងណខសែមយួគទៀ្

គតកាមត្គចៀក។

២.ប្់តទនុងឱ្យគក្ាបនឹងគក្ាងតចមុលះ។

៣.ពាក់រ៉ាសឱ្យស៊ប់គៅនឹងមុខនិងចំណុចគតកាមចង្កា ។

!កុំយក្ៃពៅប៉ះដ្ទេរា៉្ស់ភ្្នកខាងមុខព្ពាះវា្បឡាក់!

១.តសាយចំណងឬចបែចិណខសែយឺ្រចួគដ្លះគចញ។

២.គបាលះគោលក្នុងធុងសំណល់ឆ្លងគោគសរា្ល ប់គមគោគគតបើ

គ�ើងែញិចំគពាលះរ៉ាស់តកណ្្។់

ពាក់

ពាក់ ពាក់

ពាក់
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៤.ឧបករណ៍ការពារណេ្នក(ណែន៉តាសុែ្្ិភាពណែន៉តាការពារណេ្នកឬរបាងំមុខ)

 ៤.១. ទតមងក់ារននការគតបើណែន៉តានិងរបាងំមុខ

 ៤.២. ទតមងក់ារននការគតបើណែន៉តាសុែ្្ិភាព

ដ្ក់ណែន៉តាឬរបាងំមុខតគបមុខនិង

ណេ្នកគហើយសតមរួលឱ្យស៊ប។់

ដ្ក់ណែន៉តាសុែ្្ិភាពតគបមុខនិងណេ្នកនិងណកសតមរួលឱ្យស៊ប។់

!កុំប៉ះពាល់ភ្្នកខាងមុខដនឧបករណ៍ការពារភេ្នកព្ពាះវា្បឡាក់!

១.ការគដ្លះគដ្យោប់កាន់ដងណែន៉តាណ្្នកខាងគតកាយ។

២.ដ្ក់ក្នុងធុងសតរាប់ដគំណើ រការសរា្អ ្គ�ើងែញិឬក្នុងធុងសំណល់

គបាលះគោល(ឧទាហរណ៍ណែន៉តាគតបើម្ងគបាលះគោល)។

ភេែនតាការពារភេ្នក

!កុំប៉ះពាល់ភ្្នកខាងមុខដនឧបករណ៍

ការពារភេ្នកព្ពាះវា្បឡាក់!

១.ការគដ្លះគដ្យោប់កាន់គៅសូ៊យឺ្

ណ្្នកខាងគតកាយ។

២.ដ្ក់ក្នុងធុងសតរាប់ដំគណើ រការសរា្អ ្

គ�ើងែញិឬក្នុងធុងសំណល់គបាលះគោល

(ឧទាហរណ៍របាងំមុខ)។

ពាក់

ពាក់ ពាក់

ពាក់

ការពដាះ

ការពដាះ ការពដាះ

ការពដាះ

ភេែនតាររាំងមុខ
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ទពមង់ការ សរាអា ត និង សរា្ល ប់ គមគរាគ គលើ ឧប្ររណ៍ បរក្ិារ 
អ្ន្រជំងឺ

 • គរៀបចំឧបករណ៍បរកិាខា រនិងសូលុយស្ុយងទាងំអស់ណដលត្រូែសរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគ

  អ្នកសរា្អ ្ពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន

  គតសាមនដតកាស់និងណសបែកគជើងកណែងអាែគអៀមមនិតជាបទឹក។

 • គពលណដលរានហានិេយ័ខាទេ ្ត្រូែមុខបុគ្គលិកត្រូែពាក់របាងំការពារណេ្នកនិងរ៉ាស់ែលះកា្។់

 • ចំគពាលះឧបករណ៍ណ្ណដលតបឡាក់ខា្ល ងំត្រូែលាងគដ្យចរន្រទឹកសា្អ ្ផ្្ច់ឬគដ្លះឧបករណ៍
 ជាបំណណកៗ-តតាំណ្្នកទាងំអស់ននឧបករណ៍ឱ្យលិចក្នុងសូលុយស្ុយងជតមលះគហើយសរា្អ ្


 ឱ្យសពវេគលើន្ទេរមួទាងំន្ទេ្ ូចចគង្អៀ្ននឧបករណ៍។

 • ធានាថ្អវេដីណដលតបឡាក់គមើលគ�ើញត្រូែបានយកគចញពដីឧបករណ៍-អនុែ្្រតាមការណណនាំ
 របស់អ្នក្ លិ្។

 • លាងជតមលះយ៉ងហ្ម្ច់្់ជាមយួទឹកសា្អ ្

 • សម្ងួ ្ ឧបករណ៍(ទុកឱ្យវាស្ងួ្គលើគធ្នើឬកណសញ្ចងសា្អ ្ឬព្យួរវាតបសិនគបើឧបករណ៍ជាបំពង់
 គដ្យដ្កឱ់្យឆា្ង យពដីធា្ុកខវេក់ដនទគទៀ្)

 • ពិនិ្្យគមើលឧបករណ៍គដើមបែដីធានាថ្សា្អ ្។

តតាំក្នុងសូលុយស្ុយងជតមលះ(ទឹកសាប៊ូ)និងដុសែ្នមៗ

សរា្្ល់៖េំពពាះការៃុសគឺជាែធិដីណដលរានតបសិទ្ធភាពបំ្ុ្ក្នុងការយកគចញនូែសារធា្ុកខវេក់និង

គមគោគ។ការដុសគឺជាណ្្នកមយួននតគប់ទតមង់ការសរា្អ ្ទាងំអស់។តោស់ដុសត្រូែរានទំហំសម្សប

ជាមយួនឹងឧបករណ៍ណដលត្រូែសរា្អ ្។ត្រូែយកចិ្្រទុកដ្ក់ចំគពាលះការសរា្អ ្ន ទ្េ្ ូចចគង្អៀ្។គធ្មញ

ននដគងកាៀបនិងតបគហាងរបស់វាត្រូែធានាថ្សរា្អ ្បានត្ឹមត្រូែ។ចំគពាលះឧបករណ៍ជាបំពង់ណែងត្រូែ

បាញ់លាងសរា្អ ្ឱ្យបានគតចើនដងគដើមបែដីធានាថ្សា្អ ្។កាន់ឧបករណ៍និងធា្ុគ្សែងៗគទៀ្ព្កាមដ្ទេ

ទឹកក្នុងគពលកំពុងដុសសរា្អ ្គដើមបែដីគចៀសវាងការខាទេ ្តបឡាក។់ពដាះឧបករណ៍ជាភ្្នកៗគដើមបែដីធានា

ការដុសឱ្យសា្អ ្តាមចង្អូរគធ្មញ្ំណភាជា ប់ននឧបករណ៍ណដលជាកណន្លងតបមូល្្ុ ំនិងជាប់ននសារធា្ុ

សរ ដីោង្គ។

ឧបសម្័ន្ធទដី ៤

ដ្ក់ឧបករណ៍ចូលក្នុងទឹកសាប៊ូ។

គតបើតោស់ទន់ឬតោស់ដុសគធ្មញដុស
សរា្អ ្យកគចញឱ្យអស់នូែឈាម

សារធា្ុោែោងកាយបណំណកជាលិកា

និងសារធា្ុកខវេក់ដនទគទៀ្។
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លាងសរា្អ ្ឧបករណ៍ជាមយួទឹកសា្អ ្

ែធិដីសាសស្រគ្សែងគទៀ្ក្នុងការសរា្អ ្ឧបករណ៍
ម៉ាសដីន	សម្ា្	រតបើ	អង់សដីម
ែធិដីសាសស្រគនលះអាចគតបើសតរាប់ឧបករណ៍ណដលជាសរនសអុបទិក(fiber	optic	instruments)ណដល

គតគឿងបនាទេ បប់នសែំរបស់វារានការលំបាកក្នុងការសរា្អ ្។្ លិ្្លទាងំគនលះជា្ លិ្្លបងកាគតោលះថ្្ន ក់

និងត្រូែណ្តបរុងតបយ័្ ្នគៅគពលបល៉ះពាល់ជាមយួវា។គពលគតបើត្រូែអនុែ្្រជាកំហិ្តាមអនុសាសន៍របស់

តករុមហុ៊ន។

ម៉ាសដីន	សម្ា្	រតបើ	រលក	សរំែង	និង	ម៉ាសដីន	លាង	សម្ា្	សវ័យតបវ្្តិ
រ៉ាសុដីនសរា្អ ្គតបើរលកសគម្លងសវេ័យតបែ ្្រិជាអនុសាសន៍គតបើតបាស់សតរាប់សរា្អ ្ឧបករណ៍តគឹលះ

សាមញញា មយួចំនួន។

រ៉ាសុដីនសរា្អ ្គតបើរលកសំគ�ងនិងរ៉ាសុដីនលាងសរា្អ ្សវេ័យតបែ្្រិ

ទតមង់ការ	សមា្ល ប់	រមរោគ	រលើ	ឧបករណ៍	បរកិាខា រ	អក្ជងំឺ
 • គរៀបចំសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគគៅតាមរាឌននឧបករណ៍បរកិាខា រគពទ្យគដ្យអនុែ្្រតាម

ការណណនាំននសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ។

លាងសរា្អ ្ធា្ុនិមយួៗយ៉ងហ្ម្ច់្់ជាមយួ

ទឹកសា្អ ្គដើមបែដីយកគចញឱ្យអស់នូែសារធា្ុ

ជតមលះ។តបសិនគបើរានបនសែល់សារធា្ុជតមលះ

គៅគលើឧបករណ៍អាចកា្់បន្យតបសិទ្ធភាព

ននការគសទេរ ដីលឬការសរា្ល ប់គមគោគ។បនាទេ ប់មក

ទុកឱ្យស្ងួ្។

សរា្គ ល់៖

គចៀសវាងគតបើតោស់ណដកឬសំណ្ញ់កំគទចណដកក្នុងការដុស។្ លិ្្លទាងំគនលះអាចកូ្ណដកឬ
ណដកអុដីណុកបគងកាើ្ជាចង្អូរអាចកា្ល យជាជតមកសតរាប់គមគោគ។វាក៏អាចបងកាឱ្យឆាប់ណតចសណដរ។
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 • តជមុជឧបករណ៍ណដលត រ្ូែសរា្អ ្គៅក្នុងសូលុយស្ុយងទាងំតសរុង។តតាំក្នុងសូលុយស្ុយង
 រយៈគពលអាតស័យនឹង្ តមរូែការរបស់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគនដីមយួៗនិងកំហាប់របស់វា។

 ឧទាហរណ៍ៈ

  អូហសាណែល៉០,០៥%តតាំរយៈគពល៣០នាទដី១៦

 • លាងសរា្អ ្ឱ្យសា្អ ្គដ្យទឹកសា្អ ្ឬទឹកគសទេរ ដីល(អាតស័យគៅនឹងកតមិ្ ្ តមរូែការននការ


 សរា្ល ប់គមគោគនិងការគតបើតបាស់ននឧបករណ៍)។

  ទឹកគសទេរ ដីលសតរាប់ឧបករណ៍កតមិ្ មធ្យម(HLD)

  ទឹកសា្អ ្សតរាប់ឧបករណ៍កតមិ្ ទាប(LLD)

 • ដ្ក់វាឱ្យស្ងួ្គលើគធ្នើ(កណសញ្ចង)

 • គែចខ្ចប់ឧបករណ៍សរា្ល ប់គមគោគរចួនិងទុកដ្ក់គៅកណន្លងសា្អ ្។

១៦ Guidelines on the Use of Disinfectants. CDC. 2011. 

	 www.cdc.gov.tw/english/downloadfile.aspx?	fid=	A0F06B0346016DAB	
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វសិាលភា្ នន ស្រម្មភា្ របស ់សារធាតពុ សរា្ល ប ់គមគរាគ

ក្មិតដនការ

សរា្្ប់ពមពរាគ

ភៃលពគ្តរូេការ

េិរោលភាេដនសកម្ម

រោរធាតុសរ្្ាប់ពមពរាគ

រោរធាតុ្ ្ែំសកម្មភៃល

អាេបំពេញនូេេិរោល

ភាេដនសកម្មភាេ

សរា្្ប់ពមពរោគ

កតា្្ព្វេើឱ្យប៉ះពាល់ៃល់

្បសិទ្ធភាេដនរោរធាតុ

សរា្្ប់ពមពរាគ

ខ្ស់ • អាចសរា្ល ប់គមគោគ

ជាស្ព័រl

• អាចសរា្ល ប់មដីកូ

បាកគ់្រ ដី

• អាចសរា្ល ប់ែ ដីរុស

• អាចសរា្ល ប់្ សែិ្

• អាចសរា្ល ប់បាកគ់្រ ដី

• អាសុដីដណពោ៉គសទិក

• ក្លរ ដីនឌដីអុកសុដីដ

• ហវេរម៉លគឌអុដី្

• គ្លុយតាោល់គឌអុដី្

• សូដ្ូយមនហប៉ូក្លរ ដ្ី

• (០,៥%ឬ១%)

• អុដីតដរូណហសែនណពរ ៉ុក

សាយណដលរានលំនឹង

• សូ៊សសុដីនអាល់គឌអុដ្ី

• កំហាប់

• គពលគែលាបល៉ះពាល់

(គពលគែលាសរា្ល ប់

គមគោគ)

• សដី្ុណហ ភាព

• ែ្្ររានននែ្្ុធម្មជា្ិ

• គបហ៉ាស់(pH)

• ែ្្ររានននកាល់ស្ូយម

ឬរ៉ាគញ៉ស្ូយមអុដីយ៉ុង

(ឧទាហរណ៍ភាពរងឹនន

ទឹកណដលបានគតបើសតរាប់

ពតង្ែ)

• រូបមន្រននសារធា្ុ

សរា្ល ប់គមគោគ

មធ្យម • អាចសរា្ល ប់គមគោគ

រគបង

• អាចសរា្ល ប់ែ ដីរុស

• អាចសរា្ល ប់្ សែិ្

• អាចសរា្ល ប់បាកគ់្រ ដី

• សារធា្ុកា្ល យពដីគហវេ

ណុល

• គអទដីលនិងអាល់កុល

អាយសូតបរូហវេដីលណដល

ត្រូែគតបើ(៧០អងសាគស)

• សូដ្ូយមហុដីប៉ូក្លរ ដ្ី 

(០,០៥%)

ទាប • អាចសរា្ល ប់បាកគ់្រ ដី

• អាចសរា្ល ប់ែ ដីរុសខ្លលះ

• អាចសរា្ល ប់្ សែិ្ 

មយួចំនួន

• ខាវេ គ្ណនរ ដីណអមម៉ូគនៀម

• ណអមហវេដីតបរូទិក

• អាមដីណូអាសុដីដ

ឧបសម្័ន្ធទដី ៥
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ការរងំ្ប់គមគរាគ្រពមិតខ្ស់

			ការ	រងំ្ប	់រមរោគ	កតមិ្	ខស់្	រដ្យ	ការ	រស្ារ	(ករ្្)
ការគសា្ង រគឺជាែធិិសាសស្រសាមញញា មយួននការរងំ្ប់គមគោគកតមិខ្ពស់ណដលអាចគធវេើគ�ើងគៅកណន្លងណដលរាន

តបេពទឹកនិងកគ្្។ក្នុងែធិដីសាសស្រគនលះបរកិាខា រនិងឧបករណ៍គ្សែងៗគទៀ្ត្រូែបានគគដ្ក់គៅក្នុងឆា្ន ងំមយួ

គហើយទឹកត្រូែបានគសា្ង ររហូ្ដល់ពុលះរយៈគពល២០នាទដី។

			ទតមងក់ារ	នន	ការ	រស្ា	រៈ
ជំហានទដី១៖ដ្ក់តតាំនិងលាងសរា្អ ្បរកិាខា រនិងឧបករណ៍ដនទគទៀ្ណដលត្រូែគធវេើការរងំ្ប់គមគោគកតមិ្ 

ខ្ពស់។

ជំហានទី២៖ដ្ក់សរាភា រៈឱ្យលិចក្នុងទឹកទាងំតសរុង។ោកទ់កឹឱ្យលិចគលើបរកិាខា រយ៉ង្ិច២,៥សម។គលើស

ពដីគនលះត្រូែដ្ក់ោននិងតបអប់ណដលត្រូែគសា្ង រផ្្ង រគ�ើងនិងត្រូែរានទឹកពុលះចូលគពញគៅក្នុងគនាលះ។

ជំហានទី៣៖បិទគតមបឆា្ន ងំរចួគសា្ង រទឹកឱ្យពុលះតាមសតមរួល។ការគសា្ង រឱ្យពុលះខា្ល ងំគពកគឺជាការខជាលះខាជា យ

គេ្លើងគហើយគធវេើឱ្យទឹកឆាប់ហួ្និងអាចគធវេើឱ្យខូចដល់បរកិាខា រឬឧបករណ៍ណដលង្យខូចខា្។ោបគ់្្ើម

ដំណ្ ់រយៈគពលគៅគពលទឹកោបគ់្្ើមពុលះ។គួរគតបើនា�ិកាកំណ្់គរ៉ាងសតរាប់ែធិដីសាសស្រគនលះ។

ជំហានទី៤៖បនាទេ បព់ដីទឹកពុលះបាន២០នាទដីមកោបយ់កបរកិាខា រគចញគដ្យគតបើដគងកាៀបគសទេរ ដីលឬណដលបាន


រងំ្ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់រួចគហើយ។មនិត្រូែទុកបរកិាខា រគោលក្នុងទឹកណដលឈប់ពុលះគ�ើយគតពាលះថ្គៅគពល

ណដលទឹកោបគ់្្ើមត្ជាក់គហើយចំហាយបានកកគនាលះខ្យល់និងភាគល្អិ្ននធូលដី្ូចៗធា្ល កចូ់លគៅក្នុង

ឆា្ន ងំគហើយអាចគធវេើឱ្យតបឡាក់ដល់បរកិាខា រទាងំគនលះ។

យកបរិក្ារគចញគដ្យគតបើដគងកាៀបគសទេរ ដីលនិងរកសាទុកគៅក្នុងតបអប់រងំ្ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់ឬតបអប់គសទេ

រ ដីលសតរាប់រយៈគពល២៤គរ៉ាងប៉ុគណ្ណ លះ។

លាងសរា្អ ្ឆា្ន ងំគសា្ង រគនាលះនិងប្ូរទឹកោល់នែ្ងឬឱ្យបានញឹកញាប់ជាងគនលះតបសិនគបើទឹកគ�ើងកខវេក។់កំុ

ដ្ក់ទឹកជាែ្មដីគដ្យមនិបានលាងជាមុន។

			សារធា ដ្	រងំ្ប	់រមរោគ	កតមិ្	ខស់្
សារធា្ុគនលះត្រូែបានគគគតបើគៅក្នុងដំគណើ រការករា្ច ្់គមគោគគលើបរកិាខា រនិងឧបករណ៍គ្សែងគទៀ្(បរកិាខា រ

ណដលរានកតមិ្ ឆ្លងគោគខ្ពស់ឬមធ្យមគៅគពលការគតបើអូ្ ូកា្ល ែកគ្្នាឱំ្យខូចដល់បរកិាខា រឬការគសា្ង រ/

ចំហុយមនិអាចគធវេើគៅបាន,ឧទាហរណ៍ទុគយMVA(ManualVacuumAspirationCanula)។

ការរងំ្ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់គដ្យគតបើសារធា្ុគដីមដីត្រូបានគធវេើនគ�ើងគដ្យគតបើសារធា្ុគដីមដីគដើមបែដីសរា្ល ប់

បាកគ់្រ ដីនានាៗវារានតបសិទ្ធភាពតបឆាងំនឹងអ្ិសុខុមតបាណជាគតចើនតបគេទរមួទាងំអ្ិសុខុមតបាណ

ណដលបងកាគោគរគបង្ ងណដរ។

សារជា្ិគដីមដីចំនួនពដីរមុខណដលគគណណនាំសតរាប់រងំ្ប់គមគោគតបគេទខ្ពស់គឺគ្លុយោ៉ល់គដអុដីដ(Gluralde-

hyde)និងអាសុដីដគប៉ោ៉គសទិក(Peracetic acid)។ដ្ក់បរកិាខា រគៅក្នុងសូលុយស្ុយងគ្លុយោ៉ល់គដអុដីដ

២%រយៈគពល៤៥នាទដីគៅសដី្ុណហ ភាព២០អងសាគសឬសូលុយស្ុយងអាសុដីដគប៉ោ៉សគសទិក០.២%

រយៈគពល១០នាទដីបនាទេ បម់កលាងជាមយួទឹកដ្ំពុលះ។គតបើដគងកាៀបគសទេរ ដីលឬដគងកាៀបសតរាប់ោប់រងំ្ប់

ឧបសម្័ន្ធទដី ៦



128 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់។បងហូរទឹកគចញនិងសម្ងួ ្ គដ្យខ្យល់មុនគពលរកសាទុកគៅក្នុងឧបករណ៍សតរាប់

ដ្ក់រំង្ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់។គតបើបរកិាខា រក្នុងរយៈគពល២៤គរ៉ាងគលើកណលងណ្រានការតបឡាក។់

សូលុយស្យតុងខាងព្កាមពនះមិនគួរព្បើជារោរធាតុគីមីស្រាប់ពធវេើការរំងប់ពមពរាគក្មិតខ្ពស់ពទ៖

• សូលុយស្យតុងក្លរីនសូលុយស្ុយងក្លរ ដីនគឺជាសារធា្ុរងំ្ប់គមគោគកតមិ្ ទាប-មធ្យមគហ្ុដូគច្នលះមនិអាច

គតបើគដើមបែដីរងំ្ប់គមគោគសតរាប់បរកិាខា រកតមិមធ្យមបានគទគតពាលះវាត្រូែរងំ្ប់គមគោគគដ្យសារធា្ុរងំ្ប់

គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់។

• ហវេ័ររា៉្ល់ពៃអុីៃ(Formaldehyte)ហវេ័ររ៉ាល់គដអុដីដគឺជាសារធា្ុណដលអាចគធវេើឱ្យគកើ្មហារ ដីកនិង


គធវេើឱ្យគោលឬតកហាយណសបែក,ណេ្នកនិង្ ្លូែដគងហើម។ដូគច្នលះការគតបើហវេ័ររ៉ាល់គដអុដី្ ជាទូគៅសតរាប់ដំគណើ រ

ការករា្ច ្់គមគោគគលើបរកិាខា រឬគលើន្ទេគ្សែងៗក្នុងបរស្ិានគឺមនិត្រូែបានណណនាំគទ។

• អាល់កុល(៦០-៨០%ពអទិលឬអីុសូ្បរូេីល)គគអាចគតបើវាគដើមបែដីសរា្ល ប់គមគោគគលើណទរម៉ូណមត៉្,ណែន៉តា

ការពារណេ្នក,រ៉ាស់សតរាប់ដកដគងហើមនិងគស្រ្ ូសកាូប។គទាលះបដីជាវារានតបសិទ្ធភាពតបឆាងំនឹងអ្ិ-

សុខុមតបាណជាគតចើនតបគេទកគ៏ដ្យអាល់កុលមនិអាចសរា្ល ប់អ្ិសុខុមតបាណបានទាងំអស់គនាលះគទ

ដូគច្នលះគគមនិគួរគតបើវាសតរាប់រងំ្ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់គ�ើយ។

• អុីយ៉ូៃភៃលរានអស់ទីសិបទិកគដ្យសារណ្វារានកតមិ្ អុដីយ៉ូដទាប(ណដលអាចគធវេើឱ្យវារានតបឡាក់

គដ្យអ្ិសុខុមតបាណ)គគមនិណណនាំឱ្យគតបើជាសារធា្ុរងំ្ប់គមគោគគទ។អស់ទដីសិបទិកត្រូែបាន្ លិ្

គ�ើងគដើមបែដីកា្ប់ន្យឬសរា្ល ប់គមគោគគៅគលើណសបែកឬភា្ន សរអំិលគដ្យោ្ម នការបល៉ះពាល់ដល់ជាលិកា

ទាងំគនលះគទ។ជាធម្មតាវាមនិរានករា្ល ងំសរា្ល ប់ដូចោ្ន នឹងសារធា្ុគិមដីណដលគតបើសតរាប់រងំ្ប់គមគោគគលើ

ែ្្ុោ្ម នជដីែ ិ្ គទ។ដូគច្នលះសូលុយស្ុយងអង់ទដីសិបទិកមនិគួរគតបើសតរាប់រងំ្ប់ែ្្ុោ្ម នជដីែ ិ្ ដូចជាបរកិាខា រ

និងគតសាមនដណដលគតបើគ�ើងែញិគទ។មយា៉ងគទៀ្សរាភា រៈដូចជាដគងកាៀបសតរាប់ោប់បរកិាខា រ,កនសន្រ,កាបិំ្

ែលះកា្់និងមជាុលគដរមនិគួរតតាំគោលគៅក្នុងសូលុយស្ុយងអង់ទដីសិបទិកគទ។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 129

ទពមង់ការ លាយ សលូពុយស្យពុង ហពុ ដី ប៉ាូ ្រ្ល រ ដីត

បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន(យ៉ងគហាចណ្ស់គតសាម

នដឧបករណ៍ការពារមុខ(រ៉ាសនិងឧបករណ៍ការពារណេ្នក)និងគអៀម។

តាោងខាងគតកាមបង្ហ ញអំពដីតបេពទូគៅននក្លរ ដីនគៅកម្ពុជានិងបររិាណទឹកបណន្មគដើមបែដីទទួលបាន

សូលុយស្ុយង០,៥%ឬ០,០៥%។

តាោង	ទី	៦	ការ	លាយ	សូលដយស្យដង	រដ្យ	រតបើ	សូលដយស្យដង	កហំាប់	ខស់្	ឬ	ថ្្	ំតោប់

្លតិ្ល ្រ្ល រ ដី ន ណែលរាន 
គលើ ទដី្សារ

វិធដី លាយ ឱ្យបាន 
០,៥%

វិធដី លាយ ឱ្យបាន 
០,០៥%

សូ	ដ្ូយ	ម	េដី	ប៉ូ	ក្ល	រ ី្ 	៥%	
(ទរកអូ	េសា	ថវល៉)

របើ	ភាគរយ	ខដសោ្	
ថក្តមរូវ	រូបមន្ត	តាម	
ការចាបំាច់។

៥% ១ភាគអូហសាណែល៉

ជាមយួ៩ភាគទឹក

១ភាគអូហសាណែល៉

ជាមយួ៩៩ភាគទឹក

សូ	ដ្ូយ	ម	េដី	ប៉ូ	ក្ល	រ ី្ 	៦%	
(ទរកអូ	េសា	ថវល៉)

៦% ១ភាគអូហសាណែល៉

ជាមយួ១១ភាគទឹក

១ភាគអូហសាណែល៉

ជាមយួ១១៩ភាគទឹក

តោប់	ថ្្	ំក្ល	ោ៉	មីន	(១		
តកាម	បរញ្ញ	២៥០	
មី	លី	តកាម	ក្ល	រ	ីន)

របើ	ការបរញ្ញ	ក្ល	រនី	
ខដសោ្	ថក្តមរូវ	
រូបមន្ត	តាម	
ការចាបំាច់

២៥% ២០តកាម(២០តោប)់

ជាមយួ១លដីត្ទឹក

២តកាម(២តោប)់

ជាមយួ១លដីត្ទឹក

តោប់	ថ្្	ំថដល	
បរញ្ញ១០០មី	លី	
តកាម	នន	ក្ល	រ	ីន

១០០mg ៥០តោប់ជាមយួ

១លដីត្ទឹក

៥តោប់ជាមយួ

១លដីត្ទឹក

តោប់	ថ្្	ំថដល	
បរញ្ញ	២៥០មី	លី	
តកាម	នន	ក្ល	រ	ីន

២៥០mg ២០តោប់ជាមយួ

១លដីត្ទឹក

២តោប់ជាមយួ

១លដីត្ទឹក

ឧបសម្័ន្ធទដី ៧
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ទពមង់ ការគរៀបចំ សលូពុយស្យពុង អាល្់រពុល ៧០%

រូបមន្រ្ លិ្សូលុយស្ុយងអាល់កុល៧០%ពដីសូលុយស្ុយង៩៥%

V1=ចំណុលះគអតាណុលណដលត្រូែការ

M1=កំហាប់គអតាណុលណដលត្រូែការក្នុងករណដី គនលះគឺ៧០%

V2=ចំណុលះស្រុកគអតាណុលក្នុងករណដី គនលះគឺ៩៥%ណដលគគត្រូែការគដើមបែដីគធវេើឱ្យរលាយ

M2=កំហាប់ននគអតាណុល(៩៥%)

ឧទាហរណ៍ ទពមង់ការ

១.ពៃើម្បី្ លិតពអតាណុល៧០%ដន១០០

ម.លេីពអតាណុល៩៥%៖

១០០x៧០=ax៩៥

a=៧០០០/៩៥=៧៣,៦៨៤

• យក៧៤ម.ល(៧៣,៧ម.ល)ននគអតាណុល

៩៥%។

• បណន្មទឹកបិ្២៦មល។

ចំណុលះសរុប=១០០ម.លននអាល់កុល៧០%។

២.ពៃើម្បី្ លិតពអតាណុល៧០%ដន១០០០

ម.លេីពអតាណុល៩៥%៖

១០០០x៧០=ax៩៥

a =៧០០០០/៩៥=៧៣៦,៨៤

• យក៧៣៧ម.ល(៧៣៦,៨ម.ល)ននគអតាណុល

៩៥%។

• បណន្មទឹកបិ្២៦៣មល។

ចំណុលះសរុប=១០០០ម.លននអាល់កុល៧០%។

ឧបសម្័ន្ធទដី ៨

V1*M1	=	V2*M2
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ទពមង់ការ គស្ទ រ ដី ល និង ្ ័ត៌រាន ជា្រ់លា្រ់ អំ្ ដី ឧប្ររណ៍

១.			ការ	រវច	ខប្់
ទតមងក់ារខ្ចប់សរាភា រៈសតរាប់គស្ររ ដីល
 • ពិនិ្្យគមើលថ្សរាភា របរកិាខា រគឺមនិខូចខា្សរា្អ ្បានត្ឹមត្រូែនិងសម្ងួ ្ រចួមុនគពល

 គែចខ្ចប។់

 • រុំជាមយួតកណ្្់ពដីរជាន់គដើមបែដីកា្ប់ន្យលទ្ធភាពកខវេក់គៅគពលគបើកគតបើ។

 • ដ្ក់បនទេលះសកាុ ្ គ្ស្រខាងក្នតុងកញ្ចប់និងខាងព្រៅកញ្ចប។់

  គដើមបែដីតបាកដថ្សដី្ុណហ ភាពក្នុងកញ្ចប់ណដលរានសរាភា របរកិាខា រដល់កតមិ្ ណដលចងប់ាន។

  បនទេលះសកាុ ្ គ្ស្រទាងំពដីរត្រូែបង្ហ ញថ្ដំគណើ រការគសទេរ ដីលទាងំមូលត្រូែបញ្ចប់គហើយការ


  គតបើឧបករណ៍គសទេរ ដីលោ្ម នហានិេយ័ចម្លងគោគដល់អ្នកជំងឺ។

២.			ការផ្ដក	សតមាប	់ការ	រស	្រ	ីល	រដ្យ	ចហំាយ
គៅគពល្ ទេុកសូមទុកចគនា្ល លះឱ្យបានតគបត់ោន់សតរាប់ចំហាយសាយភាយគដ្យគសរ ដី។កំុ្ ទេុកគលើស

ចំណុលះដ្ក់កញ្ចប់ទាងំអស់(កតរាលពូកគតសាមនដ)គៅតាមតជរុងតពមទាងំដ្ក់តបអប់(drum),ឧបករណ៍

បរកិាខា រនិងថ្សពយាបាលតាមកណន្លងគរៀងខ្លួន។

ឧបសម្័ន្ធទដី ៩

 រូបភាពទដី៧៩|
ការខ្ចប់ឧបករណ៍បរកិាខា រ
សតរាប់គសទេរ ដីលចំហាយ
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ដ្ក់ឈុ្សរាភា របរកិាខា រក្នុងថ្សណដលរានសំណ្ញ់ឬបា្ោបគស្មើតបគហាងៗគៅគលើគធ្នើរ។ក្នុងការ្ ទេុក

រមួោ្ន ននកញ្ចប់តកណ្្់(ឬតកដ្ស)និងថ្សបរកិាខា រដ្ក់កតរាលគៅណ ្្នកខាងគលើននគធ្នើរនិងថ្សគៅ

ណ្្នកខាងគតកាមននគធ្នើ។

វាអាចការពារគញើស(សំគណើ ម)ណដលអាចគធវេើឱ្យណដកត្ជាក់គៅគពលចំហាយោបគ់្្ើមបល៉ះែ្ុ្ទាងំគនលះ

ពដីការតសក់គៅគលើកញ្ចប់កតរាលដូគច្នលះគញើសអាចហូរនិងចំហាយអាចសាយភាយគដ្យគសរ ដី។គធ្នើ

(សរនសលួស)ឬរគទលះ្ ទេុកត្រូែណ្គតបើគដើមបែដីឱ្យតបាកដថ្រានការ្ ទេុកត្ឹមត្រូែ។

គួរគតបើរគទលះណដលភាជា ប់មកជាមយួឧបករណ៍សរា្ល ប់គមគោគ។

អនុសាសន៍សតរាប់ការ្ទេុក
ែ្្ុទាងំអស់មនិត្រូែបល៉ះជញ្ជា ំងខាងក្នុងននរ៉ាសុដីនគសទេរ ដីលគទ។មនិត្រូែដ្ក់ែ្្ុទាងំអស់(ណដលបានគែចខ្ចប់

និងមនិបានគែចខ្ចប)់គៅគលើបា្ននឧបករណ៍គសទេរ ដីលគ�ើយ។ែ្្ុណដលដ្ក់គៅគលើបា្អាចសទេលះខ្យល់ពដី

ឧបករណ៍គសទេរ ដីលឬគធវេើឱ្យខ្យល់និងចំហាយសទេលះណដលអាចបណ្្រ លឱ្យការគសទេរ ដីលបោជយ័និង“កញ្ចប់

គសើម។កញ្ចប់ណដលបល៉ះជញ្ជា ំងខាងក្នុងននរ៉ាសុដីនគសទេរ ដីលអាចបងកាឱ្យរានសា្ន មឆកាូ្ឬខូចខា្ដល់ជញ្ជា ំង

ណដកគៅគពលរានកគ្្ខា្ល ងំ។

ជានិច្ចកាលអនុញ្ញា ្ឱ្យរានគរា្ល ្ ពដី៧-៨ស.មរវាងកញ្ចប់ខាងគលើបំ្ុ្និងជញ្ជា ំងណ្្នកខាងគលើ។ការ

គធវេើដូគច្នលះនាឱំ្យលំហូរននខ្យល់និងចំហាយបានសពវេ។

ដ្ក់កញ្ចប់តកណ្្់គៅខាងតជរុង(្្ន្់ណកងគៅនឹងគធ្នើរ)និងគៅគពល្ ទេុកពដីរតសទាប់គៅគលើគធ្នើណ្មយួ

ត្រូែដ្ក់តសទាប់ទាងំពដីរណខវេងោ្ន ។វាង្យតសរួលដល់លំហូរចំហាយចុលះគតកាមតាម្ ្ន្់គដើមបែដីតជាបចូល

គៅក្នុងតកណ្្់តាមរយៈបា្និងន្ទេសងកា្។់

ដ្ក់ដបគលាហៈរងឹនិងតបអប់ណកែទាងំអស់ននែ្្ុស្ងួ្តាមកណន្លងរបស់វាជាមយួគតមបណដលតគបធូរ។

ខ្យល់នឹងគចញគហើយចំណ្យគៅ្នឹងចូលគៅជំនួស។

ដ្ក់ថ្សសរាភា របរកិាខា រ(សំណ្ញ់ឬបា្តបគហាងៗប៉ុគណ្ណ លះ)ឱ្យោបគស្មើគៅគលើគធ្នើរ។តបសិនគបើសរាភា រ

បរកិាខា រត្រូែបានដ្ក់គៅក្នុងថ្សរងឹឬគៅគលើថ្សរានគជើងទតមថ្សត្រូែណ្ដ្ក់គៅគលើតជរុងនិងត្រូែ

្្ួលគៅមុខបន្រិច។ការគធវេើដូគច្នលះគឺសតមរួលដល់ការសម្ងួ ្ ។

កំុសងកា្់កញ្ចប់ឬ្ ទេុកគលើសចំណុលះបនទេប់គសទេរ ដីល។
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ការគដ្លះតសាយបញ្ហ
តបសិនគបើចំហាយភាយគចញពដីវ៉ាល់សុែ្្ិភាពឬគតកាមគតមបរាននយ័ថ្អូ្ ូកា្ល ែមនិដំគណើ រការត្ឹមត្រូែ

គទគហើយវាតោនណ់្គធវេើឱ្យែ្ុ្ទាងំអស់ស្ិ្គៅក្នុងសរា្ព ធកគ្្ទាប(ែធិដីគនលះជាការសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ 

ខ្ពស់មនិណមនជាការគសទេរ ដីលគទ)។

គ ើ្ត្រូែគធវេើដូចគម្រច?
តបសិនគបើចំហាយគចញពដីវ៉ាល់សុែ្ិ្ភាពជាជាងគចញតាមវ៉ាល់សរា្ព ធ,វ៉ាល់សរា្ព ធត្រូែណ្សរា្អ ្និង

ត្រួ្ពិនិ្ ្យ។តបសិនគបើចំហាយតជាបគចញពដីគតមបតទនាប់(គៅសូ៊កង)ត្រូែណ្សរា្អ ្នងិសម្ងួ្ ឬប្រូរគចញ។

៣.			ព័្៌មាន	ជាក់លាក់	ស្តីពី	ឧបករណ៍	រស	្រ	ីល
 ៣.១.			ការ	រស	្រ	ីល	រដ្យ	ចហំាយ	រៅ្	រតកាម	សម្ាធ	(សរំណើ ម	រៅ្ត )៖	

ដរំណើ រ	ការ	អូ	្ ូ	កា្ល វ
ការគធវេើគសទេរ ដីលគដ្យចំហាយគៅក្នុងអូ្ ូកា្ល ែគឺជាទតមង់គសទេរ ដីលណដលគគគតបើញឹកញាប់មយួគៅក្នុង

ដ្ក់សរាភា រៈគដ្យគតបើតបាស់កណសញ្ចងតបគហាងគដើមបែដីឲ្យនឹង
ដ្ក់សរាភា រៈណដលខ្ចបគ់ដ្យតកណ្្់

 រូបភាពទដី៨០|
រគបៀបដ្ក់ឧបករណ៍

បរកិាខា រក្នុងរ៉ាសុដីនគសទេរ ដីល

ដ្កស់រាភា រៈរមួោ្ន
ដ្កស់រាភា រៈណដលបានគែចខ្ចបៈ់
ោនទតមណដលរានបា្តបគហាងឬសំណ្ញ់លួស

នា�ិកាតកិ្សរា្ព ធ

នា�ិកាតកិ្សរា្ព ធ នា�ិកាតកិ្សរា្ព ធ

នា�ិកាតកិ្សរា្ព ធ

បំពង់បញ្ចូ លចំហាយ

បំពង់បញ្ចូ លចំហាយ

បំពង់បញ្ចូ ល
ចំហាយ

បំពង់បញ្ចូ ល
ចំហាយ

កញ្ចបត់កណ្្់

គៅខាងគលើ

គលាហៈគៅ

ខាងគតកាម

ចំណ្ំ៖

កញ្ចប់រានដូចជាអាែណែងតកណ្្់តគបែលះកា្់និងគតសាមពូកណដលមនិត្រូែគលើសពដី៣០x៣០

x៥០ស.មឬ៥គ.តកគដើមបែដីឱ្យចំហាយគៅ្តជាបចូលែ្ុ្ទាងំអស់បានតគបត់ោន។់ដ្ក់កញ្ច ប់

ណដលរានកតរាលកណនសែងគពាលះគោនងិកតរាល្ុតាមកណន្លងរបស់វាគដើមបែដីង្យតសរួលឱ្យចំហាយ

គៅ្រ តជាបចូល។

(វាង្យតសរួលជាងសតរាប់ចំហាយគៅ្រ តជាបចូលគៅតាម្ ្ន្់ជាជាងតាមន្ទេោបគស្មើន្ទេណដល

សងកា្)់។
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មូលដ្ឋា នណែទាំសុខភាព។ការគធវេើគសទេរ ដីលគដ្យយកគ្្គសើមទាមទារឱ្យរានកគ្្គសើមណដលរានសរា្ព ធ

ខា្ល ងំដូគច្នលះត្រូែរានទឹកនិងកគ្្។កគ្្អាច្ ្ល់គដ្យអគ្គិសនដីឬតបេពគចញពដីគតបងមយួគទៀ្(ឧទា.

ចសង្កា នគតបងកា្ឬអុសឬធ្ូយង)អាតស័យគលើតបគេទអូ្ ូកា្ល ែណដលគតបើ។

ឆា្ន ងំចំហុយរានពដីរតបគេទណដលគគណណនាំឲគតបើគៅក្នុងតបគទសកម្ពុជាឆា្ន ងំចំហុយសរា្ព ធណដលអាចយួរ

តាមខ្លួនបានទំហំ្ ូច(pressure cooker steriliser)និងអូ្ ូកា្ល ែ(autoclave)ណដលរានទំហំធំជាង

គនលះ(គតបើអគ្គិសនដីឬឧស្ម័ន)។

ការ	រស	្រ	ីល	រដ្យ	ចហំាយ	(ឆ្្ងំ	រតបើ	សម្ាធ)
គដើមបែដីសគតមចបានការគសទេរ ដីលជាការសំខាន់ណដលត្រូែធានាថ្ទតមងក់ាររានលកខាណៈត្ឹមត្រូែ៖

 • ដ្ក់ទឹកគៅក្នុងណ្្នកខាងគតកាមននអូ្ ូកា្ល ែ។អាចោក់រហូ្ដល់គំនូសតកិ្ណដលស្ិ្គៅក្នុង


 ជញ្ជា ំងខាងក្នុង។

 • ត្រូែខ្ចប់បរកិាខា រពដីរជាន។់មនិត្រូែដ្ក់បរកិាខា រចំហឬខ្ចប់ណ្មយួជាន់គនាលះគទ។

 សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៨សតរាប់ព័្ រ៌ានលម្អិ្ ។

 • ដ្ក់បរកិាខា រគៅក្នុងអូ្ ូកា្ល ែគហើយគរៀបចំឱ្យគៅឃា្ល ្ពដីោ្ន គដើមបែដីឱ្យចំហាយអាចជលះជំុែញិបរកិាខា រ
 បាន។

 • ចំហាយត្រូែណ្គៅដល់តគប់ន្ទេទាងំអស់គដើមបែដីសគតមចបានការគសទេរ ដីល។បរកិាខា រត្រូែណ្គបើកចំហ


 និងឬគដ្លះគចញ។តបអប់សុដីឡាងំដ្ក់នសបែត្រូែណ្រានតបគហាងចំហគដើមបែដីឱ្យចំហាយគចញ
 ចូលក្នុងតបអប់គដើមបែដីឱ្យចំហាយអាចចូលគៅដល់តគប់ន្ទេ។

ចំណ្ំៈអូ្ ូកា្ល ែត រ្ូែណ្រាននា�ិកាវាស់សរា្ព ធនិងរានតបេពទឹក(អាចភាជា ប់តបេពទឹកគដ្យ

ផ្ទេ ល់គៅអូ្ ូកា្ល ែឬដងទឹកោក់ចូលគៅក្នុងរ៉ាសុដីនមុននឹងោបគ់្្ើម)។

|រូបភាពទដី៨១
ឆា្ន ងំចំហុយគតបើសរា្ព ធនិងអូ្ ូកា្ល ែ
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 • ត្រូែគតបើបនទេលះគ្ស្រគសទេរ ដីលខាងក្នុងបរកិាខា រនិងសកាុ ្ គ្ស្រគតៅបរកិាខា រគដើមបែដីធានាថ្បរកិាខា រគសទេរ ដីល

 ទាងំខាងក្នុងនិងគតៅ។

 • កំុដ្ក់បរកិាខា រក្នុងឆា្ន ងំចំហុយគលើសចំណុលះគបើមនិដូគោ្ន លះគទបរកិាខា រនឹងមនិអាចគសទេរ ដីលបានគទ។

 • ដ្ក់អូ្ ូកា្ល ែគៅគលើតបេពកគ្្(ឧទាហរណ៌ៈចសង្កា នអគ្គិសនដី/ឧស្ម័ន/ចសង្កា នគតបងកា្
 ឧសឬធ្ូយង)គហើយគបើកកគ្្ឱ្យខ្ពស់។គៅគពលចំហាយោបគ់្្ើមហុយគចញពដីសនទេលះបិទ


 គបើកចូរោបគ់្្ើមកំណ្់រយៈគពលសតរាប់ែដ្ននការគសទេរ ដីល។កគ្្អាចកា្ប់ន្យបាន
 ប៉ុណន្ចំហាយត្រូែណ្បន្គចញសតរាប់ឱ្យគសទេរ ដីលដំគណើ រការគៅបាន។តបសិនគបើវាឈប់គដើរ
 រាននយ័ថ្សដី្ុណហ ភាពនិងសរា្ព ធគ�ើងដល់កតមិ្ កំណ្់គហើយការកំណ្គ់ពលត្រូែបាន


 ោបគ់្្ើមជាែ្មដី។

 • សរា្ព ធត្រូែណ្គ�ើងដល់១២១អងសាគស(២៥០ហាវេ រិនហាយ)និង106kP/15lbs/inch2  

    (psi)និងរកសារយៈគពល៣០នាទដី។

 • គៅគពលអស់គរ៉ាងណដលបានកំណ្់ចូរបិទគេ្លើងឬយកគចញពដីគេ្លើងគបើកវ៉ាល់សរា្ព ធគដើមបែដី


 បគញ្ចញចំហាយនិងទុកឱ្យអូ្ ូកា្ល ែត្ជាក់មុនគពលគបើកវា។

 • ទុកកពា្ច ប់បរកិាខា រក្នុងឆា្ន ងំចំហុយរយៈគពល៣០នាទដីគដើមបែដីឱ្យវាស្ងួ្សពវេ។

 • យកបរកិាខា រគចញក្ត់តាកាលបរគិចទ្គសទេរ ដីលគលើសកាុ្ កញ្ចប់នងិរកសាទុកក្នុងទូរណដលរានទាវេ រ។

ស្រាប់អូតូកា្្េធំៗពគលការណ៍គឺៃូេគ្្ពពាលគឺ៖

 • ខ្ចប់បរកិាខា រទាងំអស់។

 • ចំហាយត្រូែណ្គៅដល់តគប់ន្ទេទាងំអស់គដើមបែដីសគតមចបានការគសទេរ ដីល។បរកិាខា រត្រូែណ្គបើកចំហ


 និងឬគដ្លះគចញ។ធុងកំណតបសត្រូែណ្រានតបគហាងចំហគដើមបែដីឱ្យចំហាយគចញចូលក្នុងធុង
 តបអប់ណដលោ្ម នតបគហាងត្រូែណ្ចំហ។

ត្ឹមត្រូែ

-បរកិាខា គបើកមុខ

មនិត្ឹមត្រូែ

-បរកិាខា របិទមុខ

 រូបភាពទដី៨២|
ការគរៀបចំបរកិាខា រសតរាប់គសទេរ ដីល
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 • ដ្ក់បរកិាខា រចូលក្នុងឆា្ន ងំចំហុយគធវេើយ៉ងណ្កំុឱ្យបរកិាខា របល៉ះនឹងជញ្ជា ំងឆា្ន ងំ។

 • កំុដ្ក់បរកិាខា រគតចើនគពកគៅក្នុងឆា្ន ងំចំហុយ។

 • កំណ្់រយៈគពលសរា្ព ធនិងសដី្ុណហ ភាពឱ្យបានត្ឹមត្រូែ។រកសាឱ្យបានយ៉ងគហាចណ្ស់
 រយៈគពល៣០នាទដី(១២១អងសាគសឬ២៥០ហាវេ រិនហាយ)និង106kP/15lbs/inch2  

    (psi)។

 • តបសិនគបើអូ្ ូកា្ល ែសវេ័យតបែ្្រិកគ្្នឹងបិទគហើយសរា្ព ធនឹងោបគ់្្ើមធា្ល ក់មកែញិគៅគពល
 ែដ្គសទេរ ដីលត្រូែបានបពា្ច ប។់តបសិនគបើអូ្ ូកា្ល ែមនិសវេ័យតបែ្ ្ិចូរបិទកគ្្គតកាយពដីចំហាយ
 ហួ្អស់សតរាប់គពលគែលាណដលត្រូែការ។រងោ់ំរហូ្ដល់នា�ិកាសរា្ព ធធា្ល ក់ដល់«សូន្យ»

 គដើមបែដីគបើកអូ្ ូកា្ល ែ។គបើកគតមបឬទាវេ រគដើមបែដីឱ្យចំហាយណដលគៅគសសសល់ហួ្គចញ។


 ទុកកពា្ច ប់បរកិាខា រឬឧបករណ៍គៅក្នុងអូ្ ូកា្ល ែរហូ្ដល់ស្ងួ្ទាងំអស់ណដលគនលះគឺអាចត្រូែការ


 រយៈគពល៣០នាទដី។

 • យកបរកិាខា រគចញក្ត់តាកាលបរគិច្ទគៅគពលគសទេរ ដីលនិងរកសាទុកវាក្នុងទូណដលរានទាវេ រ។

រូបភាពគនលះបង្ហ ញពដីទតមង់ការគសទេរ ដីលមិនត្ឹមត្រូែ

គដ្យសារ១)បរកិាខា រមនិត្រូែបានគគខ្ចប់២)តបអប់រាន

គតមបណដលោោងំចំហាយមនិឱ្យចូលបល៉ះនឹងបរកិាខា រ។

ចំហាយមនិអាចចូលគៅក្នុងតបអប់គលាហៈទាងំគនលះគទ

ដូគច្នលះគគត្រូែណ្គបើកគតមបគចញក្នុងគពលអនុែ្្ការគសទេ

រ ដីល។តបអប់ត្រូែដ្ក់ពដីគលើចំគហៀងគដើមបែដីអនុញ្ញា ្ឱ្យ

ចំហាយចូល។

ចំណ្ំ៖ត្រូែយកបរកិាខា រគចញគៅគពលស្ងួ្។គៅគពលយកគចញពដីអូ្ ូកា្ល ែកពា្ច ប់គសើមទាកទ់ាញ

អ្ិសុខុមតបាណពដីបរស្ិានណដលគនលះរាននយ័ថ្តបឡាក់គមគោគ។

| រូបភាពទដី៨៣
ឧទាហរណ៍ទដី១៖ការដ្ក់បរកិាខា រ
ក្នុងឆា្ន ងំចំហុយមនិត្ឹមត្រូែ

ឧទាហរណ៍ទដី២៖ការដ្ក់បរកិាខា រ
ក្នុងឆា្ន ងំចំហុយមនិត្ឹមត្រូែ
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ឆា្ន ងំចំហុយគសទេរ ដីលខាងគលើគនលះបង្ហ ញពដីបញ្ហ នានាដូចខាងគតកាម៖

 • ឆា្ន ងំចំហុយមនិសា្អ ្

 • តបគហាងននធុងសុដីឡាងំមនិត្រូែដ្ក់ចំហទាងំតសរុងគដើមបែដីឱ្យចំហាយឆ្លងកា្។់

តបគហាងតបអប់សុដីឡាងំដ្ក់នសបែត្រូែចំហប៉ុណន្ត្រូែបិទ

គតកាយពដីឈប់គសទេរ ដីល។បណន្មពដីគលើគនលះត្រូែខ្ចប់នសបែ

ជាកពា្ច ប់ណដលរានពដី៥គៅ១០ដំុក្នុងមយួកពា្ច ប។់គគ

អាចគតបើតកដ្សឬសរាភា រគែចខ្ចប់ណ្មនិត្រូែគតបើនសបែគដើមបែដី

ខ្ចប់កពា្ច ប់នសបែគនាលះគទ។គៅក្នុងរូបែ្ខាងគឆវេងនដគនលះ

តបគហាងធុងសុដីឡាងំគបើកចំហមនិត្ឹមត្រូែក្នុងគពលគធវេើគសទេ

រ ដីលប៉ុណន្មនិបិទគៅគតកាយគសទេរ ដីលគទណដលជាគហ្ុគធវេើឱ្យ

ឡាក់គមគោគជាែ្មដីគទៀ្។នសបែមនិគសទេរ ដីលគទដូគច្នលះត្រូែការ

គធវេើគសទេរ ដីលម្ងគទៀ្។

ជហំាន	នន	ការរធវើ	រស	្រ	ីល	រដ្យ	ចហំាយ	រៅ្	
ជំហានទី១៖សរា្អ ្សរា្ល ប់គមគោគលាងសម្ងួ ្ និងពិនិ្្យតគប់ឧបករណ៍បរកិាខា រទាងំអស់មុនគពល

 គែចខ្ចប់

ជំហានទី២៖គរៀបចំកពា្ច ប់តបអប់សុដីឡាងំឬបរកិាខា រណដលមនិខ្ចប់គៅក្នុងធុងអូ្ ូកា្ល ែតាមរគបៀបណដលគធវេើឱ្យ


 ចំហាយចូលបានគដ្យតសរួល។

ជំហានទី៣៖អនុែ្្តាមការណណនាំរបស់្ លិ្ករ គៅគពលណ្អាចគធវេើគៅបាន។តបសិនគបើោ្ម ន
 ការណណនាំចូរគតបើៈ

  ១២១អងសាគសឬ២៥០ហាវេ រិនហាយនិង106kP/15lbs/inch2 (psi)និងរកសា
  រយៈគពល៣០នាទដី។

ត្រូវ	រងច់ា	ំរេូ្ដល់	អូ	្ ូ	កា្ល វ	ឈានដល់	សី ដ្ណហ ភាព	និង	សម្ាធ	ថដល	ចងប់ានសិន	

រទើប	ចាបរ់ផ្ើម	កណំ្រ់ពល។

 រូបភាពទដី៨៤|
ការដ្ក់និងខ្ចប់តបអប់សុដីឡាងំដ្ក់

នសបែមនិត្ឹមត្រូែ

| រូបភាពទដី៨៥
ធុងដ្ក់សំ�ដីកំគតបសណដលត្ឹមត្រូែ

ចគនា្ល លះតបគហាងននធុងដ្ក់

សំ�ដីកំគតបសត្រូែណ្បិទឱ្យ

ជិ្បនាទេ បព់ដីគសទេរ ដីលរចួ។
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ជំហានទី៤៖ទុកឱ្យត្ជាក់មុននឹងគបើក។

ជំហានទី៥៖យកកពា្ច ប់បរកិាខា រគចញ។

ជំហានទី៦៖ដ្ក់កពា្ច ប់គសទេរ ដីលគៅក្នុងតបអប់បិទជិ្។កពា្ច ប់អាចរកសាទុករយៈគពលមយួសប្ាហ៍

គលើកណលងណ្វាគសើមឬតបឡាក។់គតបើបរកិាខា រណដលមនិខ្ចបភ់ា្ល មៗបនាទេ បព់ដីយកគចញពដីអូ្ ូកា្ល ែឬរកសាទុកវា

គៅក្នុងតបអប់គសទេរ ដីលណដលរានតគបរយៈគពលមនិឱ្យគលើសពដី២៤គរ៉ាង។បនាទេ បម់កគគត្រូែណ្លាងសរា្អ ្

តបអប់សតរាប់ដ្ក់និងគធវេើការគសទេរ ដីលគ�ើងែញិ។

វាជាការោបំាច់ណដលត្រូែពិនិ្្យគមើលពដីតបសិទ្ធភាពននអូ្ ូកា្ល ែជាគទៀងទា្។់គួរដ្កប់ញ្ចូ លគ្ស្រជដីែសាសស្រ

ក្នុងកពា្ច ប់និងបនាទេ បម់កគធវេើការគសទេរ ដីល។តបសិនគបើគ្ស្រជដីែសាសស្រគនលះប្ូរពណ៌រាននយ័ថ្អូ្ ូកា្ល ែរាន

ដំគណើ រការល្អតាមការរពំឹងទុក។

			ការថែទា	ំអូ	្ ូ	កា្ល វ
គគគួរពិនិ្្យគមើលអូ្ ូកា្ល ែគរៀងោល់គពលណដលត្រូែគតបើតបាស់គដើមបែដីឲតបាកដថ្វារានដំគណើ រការត្ឹមត្រូែ។

មុនគពលគតបើអូ្ ូកា្ល ែម្ងៗត្រូែពិនិ្្យគមើលរង៉តទនាប/់នា�ិកានិងសរា្ព ធនិងវ៉ាល់សុែ្្ិភាពគដើមបែដីឱ្យ

តបាកដថ្វារានដំគណើ រការត្ឹមត្រូែ។សរា្អ ្ធុងនិងតគបជាតបោ។ំ

អូ្ ូកា្ល ែរានដំគណើ រការមនិល្អតបសិនគបើ៖

 • រានចហំាយគចញពដីវ៉ាល់សុែ្ិ្ភាពជាជាងគចញពដីវ៉ាល់សរា្ព ធ។តបសិនគបើរានបញ្ហ ណបបគនលះ


 ត្រូែសរា្អ ្វ៉ាល់សរា្ព ធនិងត្រួ្ពិនិ្្យឱ្យបានត្ឹមត្រូែ។

 • រានចំហាយគចញពដីខាងគតកាមគតមបឬទាវេ រ។តបសិនគបើបញ្ហ គនលះគកើ្គ�ើងត្រូែសរា្អ ្រង៉


 តទនាប់និងជូ្ឱ្យស្ងួ្ឬប្ូរែ្មដី។តបសិនគបើោបំាច់ត្រូែគធវេើការជួសជុលគួរជួសជុលវាឱ្យគហើយ
 មុននឹងគតបើអូ្ ូកា្ល ែជាែ្មដីគទៀ្។

ចំណ្ំ៖

គៅគពលណដលបរកិាខា រឬឧបករណ៌ត្រូែបានគសទេរ ដីលគដ្យចំហាយសរា្ព ធខ្ពស់ចំហាយត្រូែណ្បល៉ះ

ជាមយួតគប់ន្ទេទាងំអស់ននបរកិាខា រ។ឧទាហរណ៌ការគសទេរ ដីលគដ្យគតបើចំហាយចំគពាលះតបអប់

ណដលបិទជិ្អាចគសទេរ ដីលបានណ្ណ ្្នកខាងគតៅរបស់តបអប់គនាលះណ្ប៉ុគណ្ណ លះ!ដគងកាៀបសតរាប់

ោប់បរកិាខា រនិងតបអប់សតរាប់ដ្ក់វាគួរគធវេើការគសទេរ ដីលជាគរៀងោល់តពឹក។តបសិនគបើគគមនិ

បានគធវេើដូគច្នលះត្ឹមត្រូែគទោល់បរកិាខា រណដលគសទេរ ដីលទាងំអស់នឹងត្រូែតបឡាក់ជាែ្មដីម្ងគទៀ្ភា្ល ម។

| រូបភាពទដី៨៦
ឧទាហរណ៍ននធុងសតរាប់គសទេរ ដីល
បរកិាខា រណដលណែទាំមនិបានល្អ

រូបែ្ខាងគឆវេងនដបង្ហ ញពដីសំគណើ ម

គលចគចញពដីធុងសរា្ព ធដូគច្នលះសរា្ព ធ

មនិអាចរកសាបានគហើយគសទេរ ដីលមនិ

អាចគធវេើគៅបាន។
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គសចក្ដីសគងខាបននសដី្ុណហ ភាពនិងសរា្ព ធគៅគពលណដលដំគណើ រការអូ្ ូកា្ល ែ១៨

១.ក្នុងអូ្ ូកា្ល ែស្រងដ់្(១០៣.៤គដី�ូប៉ាសាកា ល់)

 សតរាប់សារធា្ុោែនិងឧបករណ៍ណដលខ្ចប់

 រយៈគពលដំគណើ រការ១៥នាទដីគៅសដី្ុណហ ភាព១២១អងសាគស(១៥គផ្ន/អុដីញកាគរ)៉។

២.គៅក្នុងអូ្ ូកាខវេលះខ្យល់ខ្ពស់(២០៦.៨គដី�ូប៉ាសាកា ល់)

ខ្យល់ពដីបនទេប់ដុ្គសទេរ ដីលគនលះត្រូែបានបូមគចញជាដំបូងគហើយបនាទេ បម់កបាញ់ចំហាយចូលណដលគធវេើឱ្យការ

គសទេរ ដីលល្អតបគសើរជាងមុនគលឿនជាងមុននិងការគតជៀ្ចូលសពវេចំគពាលះឧបករណ៍សរាភា រៈទាងំមូល។

 គពលគែលាដំគណើ រការ៣នាទដីគៅ១៣៤អងសាគសគៅតបណហល(៣០គផ្ន/អុដីញកាគរ)៉។

	 ៣.២.			ទតមងក់ារ	រស	្រ	ីល	រដ្យ	ករ្្	ស្លួ្

ជហំាន	នន	ការ	រស	្រ	ីល	រដ្យ	ករ្្	ស្លួ្

ជំហានទី១៖សរា្អ ្សម្ងួ ្ សរាភា របរកិាខា រទាងំអស់និងពិនិ្្យគមើលភាពសា្អ ្និងរូបោង។

ជំហានទី២៖ដ្ក់សរាភា របរកិាខា រណដលមនិត្រូែរុំគៅក្នុងតបអប់ឬគៅគលើថ្សឬគធ្នើ។បិទធុងឬតបអប។់

ជំហានទី៣៖ដ្ក់សរាភា របរកិាខា រក្នុងឧបករណ៍គសទេរ ដីលគដ្យកគ ្្រ ស្ងួ្និងកគ្្រហូ្ដល់សដី្ុណហ ភាព


 រូបភាពទដី៨៧|

ឆា្ន ងំសរា្ព ធណដលត្ឹមត្រូែ
សតរាប់ការគសទេរ ដីល

សំោល់៖

ឆា្ន ងំសរា្ព ធគឺអាចទទួលយកបានគៅគពលណដល

ោ្ម នអូ្ ូកា្ល ែប៉ុណន្រត្រូែត្រួ្ពិនិ្្យសដី្ុណហ ភាពនិង

សរា្ព ធគដើមបែដីធានាការគសទេរ ដីលបានត្ឹមត្រូែ!

តបសិនគបើោ្ម នរង្វេ ស់សដី្ុណហ ភាពនិងសរា្ព ធគទ

មនិត្រូែគតបើតបាស់ឆា្ន ងំសរា្ព ធសតរាប់ការគសទេរ ដីល

គទ។

ចំណ្ំ៖

ជានិច្ចកាលត្រូែគសទេរ ដីលបរកិាខា រនិងឧបករណ៍ដនទគទៀ្តាមគពលគែលាសរា្ព ធនិងសដី្ុណហ ភាព

ត្ឹមត្រូែ។ធានាថ្បរកិាខា រស្ងួ្ល្អទាំងមុនគពលគសទេរ ដីលនិងមុនគពលយកគចញពដីអូ្ ូកា្ល ែ។

ធានាថ្បរកិាខា រត្រូែបានដ្ក់ក្នុងឆា្ន ងំសរា្ព ធគដ្យត្ឹមត្រូែ។

១៨ IFIC. Chapter 12 Cleaning, Disinfection, and Sterilisation. 2011
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 កំណ្។់គៅគពលដំគណើ រការគសទេរ ដីលដល់កតមិ្ សដី្ុណហ ភាពកំណ្់គហើយោបគ់្្ើមគិ្


 គរ៉ាង។ហាមគបើកទាវេ រឬបណន្មសរាភា របរកិាខា រក្នុងគពលកំពុងដំគណើ រការ។គៅគពលដល់


 រយៈគពលកំណ្ ់ផ្្ច់ថ្មពលពដីឧបករណ៍គសទេរ ដីល។

ជំហានទី៤៖ទុកែ្្ុក្នុងឧបករណ៍គសទេរ ដីលឱ្យត្ជាក់សិនគទើបយកគចញ។គៅគពលវាត្ជាក់យកែ្្ុគចញ
 ម្ងមយួៗគដ្យគតបើដគងកាៀបគសទេរ ដីលនិងគតបើឬគរៀបចំទុកដ្ក់ភា្ល ម។

ជំហានទី៥៖ទុកដ្ក់ែ្្ុទាងំអស់ឱ្យបានត្ឹមត្រូែ។

ការទុកដ្ក់ត្ឹមត្រូែគឺរានសារសំខាន់ដូចដំគណើ រការគសទេរ ដីលណដរ។គគអាចទុកសរាភា របរកិាខា រក្នុងតបអប់

រយៈគពលមយួសបា្រ ហ៍។សតរាប់ែ្្ុមយួៗតបសិនគបើដគងកាៀបណដលបានគតបើរចួត្រូែបានគសទេរ ដីលនិងបញជាូ ន

គចញវាអាចទុកបាន២៤គរ៉ាង។

ទំនាកទ់ំនងណដលរានញឹកញាប់ជាងគគរវាងសដី្ុណហ ភាពនិងគពលគែលាគៅគពលគធវេើការគសទេរ ដីល
ជាមយួឧបករណ៍គសទេរ ដីលគដ្យកគ ្្រ ស្ងួ្១៧

កតមិ្ សដី្ុណហ ភាព(អងសាគស) រយៈគពលសដី្ុណហ ភាពជានាទដី(គរ៉ាង)

១៧០oC ៦០នាទដី(១គរ៉ាង)

១៦០oC ១២០នាទដី(២គរ៉ាង)

១៥០oC ១៥០នាទដី(២គរ៉ាង៣០នាទដី)

១៤០oC ១៨០នាទដី(៣គរ៉ាង)

ការណែរកសាឧបករណ៍គសទេរ ដីលគដ្យកគ ្្រ ស្ងួ្

ការណែរកសាឧបករណ៍គសទេរ ដីលគដ្យកគ ្្រ ស្ងួ្គួរណ្ជាណ្្នកមយួននទតមងក់ារគសទេរ ដីលគរៀងោល់នែ្ង។តបសិន

គបើឧបករណ៍គសទេរ ដីលមនិសគតមចដល់កតមិ្ សដី្ុណហ ភាពត្ឹមត្រូែគទការគសទេរ ដីលក៏មនិបានសគតមចណដរ។

ត្រូែតបាកដថ្៖

 • រកសាឧបករណ៍សតរាប់គសទេរ ដីលឱ្យសា្អ ្ជានិច្ច។

 • ពិនិ្្យគមើលសដី្ុណហ ភាពននណទម៉ូណមត្គលើឧបករណ៍ថ្វាដំគណើ រការត្ឹមត្រូែគទៀងទា្់

 គរៀងោល់សប្ាហ៍គដ្យដ្ក់ណទម៉ូណមត៉្ក្នុងឧបករណ៍គសទេរ ដីលនិងគតបៀបគធៀបសដី្ុណហ ភាព


 ននណទម៉ូណមត៉្គៅគលើឧបករណ៍គសទេរ ដីល។

១៧ គោលការណ៍ណណនាសំ្ដីពដីការសរា្ល បគ់មគោគនិងការគសទេរ ដីលក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនងិណែទាសុំខភាពUSCDCឆា្ន ២ំ០០៨

សរា្គ ល់៖

គដ្យសារកគ្្គៅ្អាចគធវេើឱ្យតសអាប់ដល់តទងត់ទាយរបស់សរាភា របរិកាខា រនិងមជាុលែ្ុ្ទាងំគនលះ

មនិគួរត្រូែគសទេរ ដីលគលើសពដីសដី្ុណហ ភាព១៦០អងសាគសគ�ើយ។
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គន្លឹលះគដើមបែដីគជៀសវាងការចម្លងគោគននបង់រុំបនាទេ បព់ដីដំគណើ រការគសទេរ ដីលរចួ

មិនត្រូែតតាំសំ�ដីនិងបង់រុំគោលក្នុងអាល់កុលគទគតពាលះវាអាចកា្ល យជាកខវេក់និងជាតបេពននការឆ្លង

គមគោគ។ត្រូែយកសំ�ដីម្រងមយួៗបិទគតមបតបអប់ភា្ល មបនាទេ បព់ដីគបើករចួោក់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគគលើ

សំ�ដីឬបងន់ដីមយួៗ(គៅខាងគតៅតបអប់គនលះ)។

ការទុកដ្ក់សំ�ដីនិងបង់រុំមនិត្ឹមត្រូែ ការទុកដ្ក់សំ�ដីនិងបង់រុំត្ឹមត្រូែ

ត្រូែចងោំថ្គពលគបើកតបអប់ចំហរសំ�ដីនិងបង់រុំណលងគសទេរ ដីលគទៀ្គហើយ។តបសិនជាអាចគតបើ

កញ្ចប់សំ�ដីគសទេរ ដីលណដលគតបើម្ងគោលឬឈុ្គបើគទាលះបដីជានែ្លបន្រិចប៉ុណន្រជារមួអាចនឹងរាន្ នម្លគថ្ក

គដ្យមនិោបំាច់ចំណ្យគលើការគសទេរ ដីលនិងអាចគជៀសវាងបាននូែNI។
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អនពុសាសន៍ ជា្រ់លា្រ់ សពរាប់ ការពបរុងពបយត័្ន ចំគពារះ 
ការប៉ារះពាល ់អ្ន្រជំងឺ

ត្មរូេការ ការ្បុង្បយ័ត្នេំពពាះការប៉ះពាល់

បនប្	់ដ្ចរ់ដ្យថែក	
ស	តមា	ប	់អក្ជងំ	ឺម្ាក់

បាទ

ឬគបើមនិដូគច្នលះគទដ្ក់ជាមយួអ្នកជំងឺណដលរានភា្ន កង់្របងកាគោគដូចោ្ន 

គដ្យពិគតោលះគយបល់ជាមយួមសន្រដីទទួលបនទេុកការតគបត់គងការចម្លងគោគ។

សម្ាធ	អវជិម្ាន គទ

អនាមយ័	នដ បាទ

សរា្អ ្នដជាមយួសាប៊ូនិងទឹកឬសូលុយស្ុយងអាល់កុល។

ឧបករណ៍	ការពារ	ខ្លលួន	
សតមាប	់បដគ្គលិក		ឬ	រ្ញៀវ

រតសាមនដ បាទតបសិនគបើរានការបល៉ះពាល់គដ្យផ្ទេ ល់ជាមយួអ្នកជំងឺឬបរស្ិាន

របស់ោ្។់

គតសាមនដគៅសូ៊គៅគពលគធវេើការសរា្អ ្ការករា្ច ្់ភាពកខវេក។់

អាវ	ថវង/រអៀម បាទតបសិនគបើរានការបល៉ះពាល់គដ្យផ្ទេ ល់ជាមយួអ្នកជំងឺឬបរស្ិាន

របស់ោ្។់

ម៉ាស់ ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ

គតបើគដើមបែដីការពារមុខតបសិនគបើការខាទេ ្តបឡាក់ឬការសាយភាយតាម

ខ្យល់អាចនឹងគកើ្រាន។

ឧបករណ៍	ការពារ	ថ្ក្ ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ

គតបើគដើមបែដីការពារណេ្នកតបសិនការខាទេ ្តបឡាក់អាចនឹងគកើ្រាន។

ថសបែករជើង	កថវង	
រៅសូ៊	

ការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ

គៅគពលហានិេយ័ននែ្ុ្ោែណដលរានគមគោគខាទេ ្តបឡាក់គជើងគដើរគលើ

កតរាលកខវេក។់

ឧបសម្័ន្ធទដី ១០
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ឧបករណ៍	អក្ជងំឺ

ឧបករណ៍គតជើសគរ ើសដ្ចគ់ដ្យណ�ក(ឧបករណ៍១/អ្នកជំងឺ១)

ឬតបសិនគបើមនិអាចគធវេើបានគទសរា្អ ្និងករា្ច ្់គមគោគមុនគពលគតបើ
សតរាប់អ្នកជំងឺបនាទេ ប់គដើមបែដីគចៀសវាងការចម្លងគោគគៅអ្នកជំងឺគ្សែងៗ

គទៀ្។(ការចម្លងគោគគដ្យសារការណែទាំសុខភាព)តាមរយៈឧបករណ៍

កខវេក។់

ការដរកជញូ្ន	
អក្ជងំឺ	(ក្ដង	និង	រតៅ	
មន្ីររពទ្យ)

• កំហិ្ដល់ការដឹកជញជាូ នតបសិនគបើមនិោបំាច។់

• ជូនព៌្ រានជាមុនដល់ទដីតាងំគសវាណដលនឹងត្រូែទទួលយកអ្នកជំងឺ។

• គតជើសគរ ើស្ ្លូែដឹកជញជាូ នមនិកុលះករសំោប់ដឹកអ្នកជំងឺក្នុងមនទេដីរគពទ្យ។

• គៅគពលបញជាូ នអ្នកជំងឺមកពដីខាងគតៅចូលក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅ


ដ្ច់គដ្យណ�កពដីគគគតបើតចកចូលណដលគគគរៀបចំពិគសសសតរាប់អ្នក
ជំងឺឆ្លងតបសិនគបើរាន។

• បគុ្គលិកដឹកជញជាូ នត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្ន


ក្នុងការបល៉ះពាល់។

• ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់អ្នកជំងឺ៖

ដ្ក់តកណ្្់តគបែលះកា្់ពដីគលើអ្នកជំងឺ(គដើមបែដីគចៀសវាងហានិេយ័


ននការបងការភាពតកខវេក់ដល់បរស្ិានក្នុងគពលដឹកជញជាូ ន)។

តបសិនគបើអ្នកជំងឺរានគោគសញ្ញា ្ ្លូែដគងហើម្ ងណដរគនាលះអ្នកជំងឺត្រូែ
ណ្ពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់ក្នុងគពលដឹកជញជាូ ន។

• សរា្អ ្និងករា្ច ្់គមគោគគលើសរាភា រៈឬយនជំនិលះដឹកជញជាូ ន។

បន្ាប់ពី	ចាករចញ	ពី	
បនប្់	ដ្ក់	អក្ជងំឺ	ឱ្យ	
រៅ	ដ្ច់រដ្យថែក	
ពី	រគ

• គដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួនគចញគៅក្នុងបនទេប់មខុ(ante-room)(តបសិន

គបើមនិរានបនទេប់មុខគទគតបើ្ ំបន់ណដលគគបានគរៀបចំទុកជាពិគសស
-ឧទាហរណ៍តចកគចញចូល)និងបនាទេ បម់កត្រូែគធវេើអនាមយ័នដ។

ការសម្ា្	បនប្់ • សូមអានឧបសម្ពន្ធទដី១៥និងទតមងក់ារស្រដីពដីការសរា្អ ្មនទេដីរគពទ្យ

• បុគ្គលិកសរា្អ ្ត រ្ូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់ការតបរុងតបយ័្ ្ន
ក្នុងការបល៉ះពាល់គដ្យបណន្មគតសាមនដគៅសូ៊ណសបែកគជើងកណែងគៅសូ៊
និងគអៀមមនិតជាបទឹក។

• អាចត្រូែការការសរា្អ ្បណន្មជាមយួសូលុយស្ុយងសារធា្ុសរា្ល ប់
គមគោគវាអាតស័យគលើភា្ន កង់្របងកាគោគ។
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កណំ្់សមា្គ ល់ • តគប់អ្នកណដលចូលក្នុងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ
ត្រូែក្ត់តាទុកនូែគឈា្ម លះនិងគលខទំនាកទ់ំនងរបស់គគក្នុងគសៀែគៅ
កណំ្ត់តា។

• កំណ្ត់តា/ឯកសារគែជជាសាសស្រអ្នកជំងឺប៊ចិទូរសពទេចល័្។ល។មនិ
ត្រូែយកចូលក្នុងបនទេប់គទ។

• ដ្ក់សា្ល កសញ្ញា “បនទេប់តបរុងតបយ័្ ្នក្នុងការបល៉ះពាល់”

បុគ្គលិកគេញៀែតគរួសារត្រូែណ្ោយការណ៍គៅកាន់ការយិល័យណែទាំសុខភាពមុនគពលចូល

ការ្បុង្បយ័ត្នក្នតុងការប៉ះពាល់

បុគ្គលិកពេ្ញៀេ្គរួរោរ្តរូេភត៖

   • អនុែ្្រការលាងនដមុនគពលចូលនិងគៅគពលគចញ។

   • ពាក់គតសាមនដគតបើរចួគបាលះគោលនិងអាែណែង/គអៀមមុនគពលចូល។

    • ទុកដ្ក់ឧបករណ៍ណែទាំអ្នកជំងឺមហូបអាហារគៅក្នុងបនទេប់នងិជូនព័្ រ៌ានដល់បគុ្គលិកតបោំបនទេប។់

     • គៅគពលោកគចញពដីបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគោបំាច់គដ្លះឧបករណ៍ការពារ
ខ្លួនគចញ(គៅក្នុងបនទេប់មុខ(anteroom)ឬ្ ំបន់ណដលគគកំណ្)់គហើយបនាទេ បម់កត្រូែ។

   • អនុែ្្រអនាមយ័នដ។
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អនពុសាសន ៍ជា្រល់ា្រ ់សពរាប ់ការដ្្់រ អ្ន្រជំង ឺឱ្យគៅ 
ដ្ចគ់ដ្យណឡ្រ ្ ដី គគ គដ្យសារ ជងំ ឺឆ្លងតាម ែំណ្រត់ចូៗ

ត្មរូេការ ការ្បុង្បយ័ត្នេំពពាះតំណក់តូេៗ

បនប្	់អក្ជងំ	ឺម្ាក់ បាទ/ោស

ឬ

បនទេប់ជាតករុមជាមយួអ្នកជំងឺណដលរានភា្ន កង់្របងកាគោគដូចោ្ន 

(ពិគតោលះគយបល់ជាមយួតគរូគពទ្យត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគឬ

ជាមយួតគរូគពទ្យណ្្នកជំងឺឆ្លង)។

អ្នកជំងឺត្រូែដ្ក់ក្នុងបនទេប់មយួរា្ន កឯ់ងណដលរានណតគ,បង្គន់និង

បនទេបទឹ់ក។ក្នុងករណដី ោ្ម នបង្គន់និងបនទេបទឹ់កក្នុងបនទេប់ដ្ច់

គដ្យណ�កត្រូែកំណ្់បង្គន់និងបនទេប់ទឹកអាចគតបើណ្ឯងឬ

គតបើរមួោ្ន ជាមយួអ្នកជំងឺឆ្លងជាតករុម។

សម្ាធ	អវជិម្ាន* គទ

អនាមយ័	នដ បាទ/ោស

ការសរា្អ ្នដជាមួយសាប៊ូនិងទឹកឬសារធា្ុលាងសរា្អ ្

ណសបែកណដលោ្ម នសូលុយស្ុយងអាល់កុល។

ឧបករណ៍	ការពារ	ខ្លលួន	សតមាប់	
បដគ្គលិក/	រ្ញៀវ

រតសាមនដ ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

គតបើគដើមបែដីការពារការប៉លះពាល់ឈាមនិងសារធា្ុគចញពដី

ោងកាយណដលគគគិ្ថ្នឹងអាចគកើ្រាន។

អាវ	ថវង/រអៀម ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

គតបើគដើមបែដីការពារកណន្លងតបឡាក់ឬទំនងជាខាទេ ្តបឡាក។់

ម៉ាស់ បាទ/ោស

រ៉ាស់ែលះកា្់

គដ្លះរ៉ាស់គតកាយគចញពដីបនទេប់អ្នកជំងឺ។

ឧបសម្័ន្ធទដី ១១
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ឧបករណ៍	ការពារ	ថ្ក្ បាទ/ោស

ការចា្ថ់ចង	ឧបករណ៍	 ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

គចៀសសវាងន្ទេបរស្ិានកខវេក់និងឧបករណ៍ជាមយួគតសាមនដ

គតបើរចួ។

ការដរកជញូ្ន	អក្	ជងំឺ • អនាមយ័តបពន័្ធដកដគងហើមក្នុងការក្អកនិងកណ្្រ ស់របស់អ្នក
ជំងឺណដលគគសងសែយ័ថ្រានជំងឺឆ្លងតាមតបពន័្ធដកដគងហើម។

• អ្នកជំងឺពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់គៅគពលគចញពដីមនទេដីរគពទ្យ។

• អ្នកជំងឺណដលពយាបាលគដ្យខ្យល់អុកសុដីណហសែនត្រូែផ្្ល ស់ប្រូរ
ណខ្នងតចមលុះនងិពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់ពដីគលើណខ្នងតចមលុះសតរាប់ការ

ដឹកជញជាូ ន(តបសិនគបើស្ានភាពគែជជាសាសស្រអំគណ្យ្ល)។

• ្្រល់ដំបូនា្ម នដល់បុគ្គលិកដឹកជញជាូ នឱ្យរានការតបរុងតបយ័្ ្ន
(ការតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះ្ ំណក់្ ូច)។

• កំណ្់ទដីតាងំទទួលអ្នកជំងឺ។

ការជូនដណំរ ង	ជាមដន • គៅគពលដ្ក់អ្នកជំងឺក្នុងបនទេប់រមួោ្ន ពួកគគត រ្ូែការគរា្ល ្

ពដីោ្ន យ៉ង្ិចមយួណមត៉្។

• គេញៀែចូលក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺត្រូែពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់នងិគតបើឧបករណ៍

ការពារណេ្នក(តបសិនគបើមនិអាចឃា្ល ្ពដីោ្ន ចរា្ង យ១ណមត៉្គទ)
ត្រូែអនុែ្្រការលាងនដ។

• មនិត្រូែយកកំណ្ត់តាគែជជាសាសស្ររបស់អ្នកជំងឺចូលក្នុងបនទេប់
គទ។

• ដ្ក់សា្ល កសញ្ញា បនទេប។់

ការសម្ា្	បនប្់ • គយងតាមគោលនគយបាយសរា្អ ្ក្នុងតសរុក។អាចត្រូែការ

ការសរា្អ ្បណន្មជាមយួភា្ន កង់្រសរា្ល ប់គមគោគគឺអាតស័យ
គលើតបគេទគមគោគ។

• ពិគតោលះគយបល់ជាមយួតគរូគពទ្យជំនាញត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លង
គោគ។
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បុគ្គលិកពេ្ញៀេនិង្គរួរោរ្តរូេភត៖

  • អនុែ្្រការលាងនដមុនគពលចូលនិងមុនគពលគចញពដីបនទេប។់

  • យ៉ងគហាចណ្ស់ពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់និងឧបករណ៍ការពារណេ្នកគៅគពលចូលក្នុងបនទេប។់

  • ទុកដ្ក់ឧបករណ៍ណែទាំអ្នកជំងឺក្នុងបនទេប់និងជតរាបជូនបុគ្គលិកទទួលខុសត្រូែបនទេប។់

  • គៅគពលោកគចញពដីបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួន
គចញ(ក្នុងបនទេប់មុខឬបនទេប់ណដលគគកំណ្)់។

  • អនុែ្្រការលាងនដ។

ការ្បុង្បយ័ត្នេំពពាះតំណក់តូេៗ

បុគ្គលិកគេញៀែនិងតគរួសារត្រូែោយការណ៍ជូនការយិល័យណែទាំសុខភាពមុនគពលចូល
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អនពុសាសន៍ ជា្រ់លា្រ់ សពរាប់ ការដ្្រ់ អ្ន្រជំងឺ ឱ្យគៅ 
ដ្ចគ់ដ្យណឡ្រ ្ ដី គគ គដ្យសារ ជំងឺ ឆ្លងតាម ខ្យល់

ត្មរូេការ ការ្បុង្បយ័ត្នេំពពាះជំងឺឆ្លងពដាយរោរខ្យល់

បនប្	់អក្ជងំ	ឺម្ាក់ បាទ/ោស

ទាវេ របិទ

ជាអនុសាសន៍អ្នកជំងឺរា្ន ក់ស្ិ្ក្នុងបនទេប់ដ្ចគ់ដ្យណ�កត្រូែរានណតគ

បង្គន់និងបនទេបទ់ឹក។គបើក្នុងបនទេប់ដ្ចគ់ដ្យណ�កមនិរានបនទេបទ់ឹក

និងបង្គន់គទត្រូែកំណ្់បនទេបទឹ់កនិងបង្គន់សតរាប់អ្នកជំងឺគតបើណ្

រា្ន កឯ់ង។

សម្ាធ	អវជិម្ាន* បាទឬោសតបសិនគបើរាន។គបើមនិរានបនទេប់សរា្ព ធអែជិជារានគទ

បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ករា្ន កឯ់ងត្រូែបិទទាវេ រនិងចំហបង្អួច។

អនាមយ័	នដ បាទឬោស

ការសរា្អ ្នដជាមយួសាប៊ូនងិទឹកឬសារធា្ុលាងសរា្អ ្ណសបែកណដល

ោ្ម នសូលុយស្ុយងអាល់កុល។

ឧបករណ៍	ការពារ	ខ្លលួន	
សតមាប	់បដគ្គលិក		ឬ	រ្ញៀវ

រតសាមនដ ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

គតបើគដើមបែដីការពារឈាមណដលគគគិ្ថ្នឹងបល៉ះពាល់និងសារធា្ុគចញ

ពដីោងកាយ។

អាវ	ថវង	ឬ	រអៀម ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

គតបើគដើមបែដីការពារកណន្លងតបឡាក់ឬទំនងជាខាទេ ្តបឡាក។់

ម៉ាស បាទ,រ៉ាស់N95ឬរ៉ាស់P2(ពិនិ្្យគមើលភាពស៊ប់តគបគ់ពលពាក់

រ៉ាស់គដើមបែដីតបាកដថ្វាស៊ប់នឹងមុខអ្នកពាក់ោ្ម នចគនា្ល លះតបគហាងមុន

គពលចូលក្នុងបនទេប់តសបតាមការណណនាំរបស់តករុមហុ៊ន្ លិ្)។

គដ្លះរ៉ាស់គតកាយគចញពដីបនទេប់អ្នកជំងឺ។

ឧបសម្័ន្ធទដី ១២

* ទដីណ្រានបញ្ហ ទាកទ់ងនឹងអ្នកជំងឺណដលជាអាទភិាពសតរាប់បនទេប់សរា្ព ធអែជិជារានគគត រ្ូែណ្ពិគតោលះគយបល់ជាមយួ
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ឧបករណ៍	ការពារ	ថ្ក្ ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

គតបើគដើមបែដីការពារណេ្នកតបសិនគបើទំនងជារានការខាទេ ្តបឡាក់ឬកណន្លង

ណដលរានការភាយខ្យល់។

ការចា្ថ់ចង	ឧបករណ៍	 ការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រ

គជៀសវាងន្ទេបរស្ិានកខវេក់និងឧបករណ៍ជាមយួគតសាមនដគតបើរចួ។

ការដរកជញូ្ន	អក្ជងំឺ • ពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់ឱ្យអ្នកជំងឺគៅគពលគគគចញពដីបនទេប។់

• អ្នកជំងឺណដលពយាបាលគដ្យខ្យល់អុកសុដីណហសែនត្រូែផ្្ល ស់ប្រូរណខ្នង
តចមុលះនិងពាក់រ៉ាស់ែលះកា្់ពដីគលើណខ្នងតចមុលះសតរាប់ការដឹកជញជាូ ន
(តបសិនគបើស្ានភាពគែជជាសាសស្រអំគណ្យ្ល)។

• ្ ្ល់ដំបូនា្ម នដល់បុគ្គលិកដឹកជញជាូ នឱ្យរកសាការតបរុងតបយ័្ ្ន(ជំងឺឆ្លង
គដ្យសារខ្យល់)។

• អនាមយ័តបពន័្ធដកដគងហើមគៅគពលក្អកនិងកណ្្រ ស់ចំគពាលះអ្នកជំងឺ
សងសែយ័ថ្រានជំងឺឆ្លង្ ្លូែដគងហើម។

• កំណ្់កណន្លងទទួលអ្នកជំងឺ។

ការជូនដណំរ ង	ជាមដន • អនាមយ័តបពន័្ធដកដគងហើមចំគពាលះអ្នកជំងឺក្អក។

• គេញៀែចូលក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺត្រូែពាក់រ៉ាស់P2ឬN95តពមទាងំ
អនុែ្្រអនាមយ័នដ។

• សា្ល កសញ្ញា បនទេប់បញ្ជា ក់អំពដីការតបរុងតបយ័្ ្នត្រូែអនុែ្្រ។

• កណំ្ត់តាគែជជាសាសស្ររបស់អ្នកជំងឺមនិត្រូែយកគៅដ្ក់ក្នុងបនទេប់គទ។

ការសម្ា្	បនប្់ • គយងតាមគោលនគយបាយសរា្អ ្ក្នុងតសរុក។អាចត្រូែការការ
សរា្អ ្បណន្មជាមយួភា្ន កង់្រសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគអាតស័យគៅ

គលើតបគេទគមគោគ។

• ពិគតោលះគយបល់ជាមយួតគរូគពទ្យត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ។
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បុគ្គលិកពេ្ញៀេនិង្គរួរោរ្តរូេភត៖

 • អនុែ្្រការលាងនដមុនគពលចូល។

 • ពាក់រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្(N95)មុនគពលចូល។

 • ទុកដ្ក់ឧបករណ៍ណែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺក្នុងបនទេប់និងជតរាបជូនបុគ្គលិកតបោំបនទេប។់

 • គៅគពលោកគចញពដីបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគត្រូែគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួន
គចញ(ក្នុងបនទេប់មុខឬ្ ំបន់ណដលគគកំណ្)់។

 • អនុែ្្រការលាងនដ។

ការ្បុង្បយ័ត្នេំពពាះការឆ្លងជំងឺពដាយរោរខ្យល់

បុគ្គលិកគេញៀែតគរួសារត្រូែណ្ោយការណ៍ជូនការយិល័យណែទាំសុខភាពមុនគពលចូល
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ទពមងក់ារ គធវើគតស ្សា្រល្ង ភា្ ស៊ាប ់នន រា៉ា ស ់រន្ធ តូច លអាតិ  
និង ចណំពុ ច ្ ិគសស

ការរធវើ	រ្ស	្សាកលបែង	ភាព	ស៊ប់	នន	ម៉ាស់	រន្ធ	្ ូច	ល្ិ្

ឧបសម្័ន្ធទដី ១៣

១.ដ្ក់រ៉ាស់គកា្រ បគៅបា្នដគដ្យនដស៊កពដីគតកាមណខសែ
ទាងំពដីរនឹងណ្្នកខទេង់តចមុលះគៅចុងតរាមនដ

២.ដ្ក់រ៉ាស់ពាក់ណ្្នកគលើតគបខទេង់តចមុលះ
និងគតកាម្ ្អិបជាប់នឹងចង្កា

៣.ទាញណខសែខាងគលើមកដ្ក់គលើកបាល
គធវេើយ៉ងណ្ឲ្យគៅគលើត្គចៀកបនាទេ ប់មក

ទាញណខសែគតកាមមកដ្ក់គលើកបាលគដ្យ

គៅពដីគតកាមត្គចៀក

៤.ចុងតរាមនដនននដទាងំពដីរដ្ក់គលើបនទេលះណដកសងកា្់ឲ្យ

អឹបគៅនឹងខទេង់តចមុលះតាមរយៈចង្អុលនដ(គតបើតរាមនននដ

ទាងំពដីរ)។ការគតបើតរាមនដណ្មយួអាចគធ្ធើឲ្យតបសិទ្ធភាព

ែយចុលះ។

៥.តគបគលើរ៉ាស់គដ្យនដទាងំពដីរគដើមបែដីោប់គ្្រើមគធវេើpositive 

testគដ្យតបរុងតបយ័្ ្នគដើមបែដីកំុឲ្យរ៉ាស់រកំិលខុសទដីតាងំ។

៥ក.Positive Seal Check

ដកដគងហើមគចញឲ្យខា្ល ងំតបសិន

គបើការពាក់រ៉ាស់មនិបានជិ្ល្អ

គនាលះនឹងរានខ្យល់តជាបគចញ

តាមណ្្នកចំគហៀងៗននរ៉ាស់ត្រូែ

សងកា្់គលើកណន្លងណដលរានខ្យល់

តជាបគចញរចួសាកលបែងគធវេើ

គ្ស្រម្រងគទៀ្គដើមបែដីឲ្យបាន

ជិ្ល្អ។

៥ខ.Negative Seal Check

ដកដគងហើមចូលឲ្យខា្ល ងំតបសិន

គបើោ្ម នធា្ល យគលចគទសំពាធ

អែជិជារាននឹងបង្ហ ញគដ្យរ៉ាស់

បានអឹបជាប់នឹងសាច់មុខគយើង។

គបើការពាររ៉ាស់មនិបានជិ្ល្អ

គនាលះវានឹងបង្ហ ញគដ្យរាន

ខ្យល់តជាបចូលតាមចំគហៀង

រ៉ាស់។
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ចណំដ ច	ពិរសស	នន	ម៉ាស	រន្ធ	្ ូច	ល្ិ្១៩	ថដលមាន	រៅតាម	ថផក្	ខ្លុះ	នន	ពិ្ពរលាក
     • រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្្ូចជាង៥នម៉តករូគតោលះបាន៩៤-៩៥%

 -តបគទសអូសសា្រ លដីឬតបគទសញូហសុែដីណ�ន:រ៉ាស់P2(៩៤%)

 -តបគទសចិន:រ៉ាស់គលខII(៩៥%)

 -សហភាពអឺរ ៉ុប:រ៉ាស់FFP២(៩៥%)

 -តបគទសជប៉ុន:រ៉ាស់ចំណ្្ថ់្្ន ក់គលខ២(៩៥%)

 -សាធារណរដឋាកូគរ:៉រ៉ាស់ចំណ្្ថ់្្ន ក់គលខ១(៩៤%)

 -សហរដឋាអាគមរកិ:ែទិយាស្ានជា្ិសុែ្្ិភាពអាជដីពនិងសុខាេបិាលរ៉ាស់N៩៥(៩៥%)

     • រ៉ាសរន្ធ្ ូចល្អិ្្ូចជាង៥នម៉តករូគតោលះបាន៩៩.៧-៩៩.៩%

 -តបគទសអូសសា្រ លដី/តបគទសញូហសុែដីណ�ន:រ៉ាស់P៣(៩៩.៩៥%)

 -តបគទសចិន:រ៉ាស់គលខI(៩៩%)

 -សហភាពអឺរ ៉ុប:រ៉ាស់FFP៣(៩៩.៧%)

 -តបគទសជប៉ុន:រ៉ាស់ចំណ្្ថ់្្ន ក់គលខ៣(៩៩.៩%)

 -សាធារណរដឋាកូគរ:៉រ៉ាស់ពិគសស(៩៩.៩៥%)

 -សហរដឋាអាគមរកិ:ែទិយាស្ានជា្ិសុែ្្ិភាពអាជដីពនិងសុខាេបិាលរ៉ាស់ N១០០(៩៩.៧%)

១៩ ការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគននជំងឺ្ ្លូែដគងហើមតសរួចតសាលណដលង្យតបឈមនឹងការ្ ទេុលះោ្្បា្ននជំងឺក្នុង
 ្ំបន់និងពិេពគលាកក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព។គោលការណ៍ណណនាំបគណ្្រ លះអាសន្នននអង្គការសុខភាព


 ពិេពគលាកឆា្ន ំ២០០៧។
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ជំងឺ ្រញញ្លិ និង ការការពារ ការចម្លង តាម ខ្យល់

១.			សាវតារ
ជំងឺកសញជា ិលត្រូែបានោ្ទុ់កជាជំងឺមយួណដលរានអតតាឆ្លងខ្ពស់តាមរយៈែ ដីរុសគហើយបណ្្លឲ្យរាន

្លែបិាកធ្ងនធ់្ងរនិងនាំឲ្យសា្ល ប់បាន។ែ ដីរុសជំងឺកសញជា ឹលគឺជាតបគេទែ ដីរុសRNAរានគៅក្នុងអំបូរMor-

billivirusណដលស្ិ្គៅតករុមតបគេទគៅថ្Paramyxovirus។ែ ដីរុសជំងឺកសញជា ិលរានចំនួន២៤តបគេទ

ែ ដីរុសជំងឺកសញជា ិលណដលគគបានសា្គ ល់Genotypesនិងមយួតបគេទគទៀ្Serotype។

២.			និយមន័យ	ករណី	សង្សយ័
ោល់ករណដី គៅ្រ ខា្ល ងំនិងគចញកនទេួលតកហម(ោ្ម នពងទឹក)Maculopapular rash (non-vesicular )ឬ

មនុសសែណ្រា្ន ក់ណដលតគរូគពទ្យសងសែយ័ថ្រានឆ្លងែ ដីរុសកសញជា ិលឬស្អូច។

៣.			ផ្លូ វ	នន	ការចម្លង	និង	ររបៀប	ចម្លង
ជំងឺកសញជា ិលគឺជាជំងឺមយួណដលឆ្លងខា្ល ងំជាងគគបំ្ុ្ណដលគគធា្ល បប់ានសា្គ ល់។រានមនុសសែតបរាណ៩

ក្នុងចំគណ្ម១០នាក់ណដលបានបល៉ះពាល់យ៉ងជិ្ស្និទ្ធជាមយួអ្នកជំងឺកសញជា ឹលនឹងបងការជាជំងឺកសញជា ឹល។

កុរារតបរាណជាង៩៣%គៅ៩៥%គឺត្រូែការភាពសំុាគដើមបែដីការពារទបទ់ល់នឹងជំងឺគនលះ។ែ ដីរុសននជំងឺ

កសញជា ិលឆ្លងតាមលំហអាកាសនិងតាមរយៈកំគទចទឹករា្់របស់អ្នកជំងឺកសញជា ិលណដលបានក្អកឬកណ្្ស

គៅគពលណដលបានបល៉ះពាល់គហើយគហើរចូលគៅតាមតបព័នឋាដកដគងហើម។

ែ ដីរុសជំងឺកសញជា ិលអាចរានគៅគលើន ទ្េដដីនិងគៅក្នុងខ្យល់រហូ្ដល់គៅពដីរគរ៉ាងបនាទេ បព់ដីអ្នកជំងឺបាន

បគញ្ចញគៅគតៅ។បនាទេ បព់ដីការបល៉ះពាល់គៅនឹងែ ដីរុសជំងឺកសញជា ឹលែ ដីរុសគនលះោប់គ្្រើមគធវេើសកម្មភាពគៅក្នុង

Nasopharynxនងិតកគពញ(Lymph nodes)។ការឆ្លងែ ដីរសុViremiaគលើកទដី១បានគកើ្ គ�ើងគៅ
នែ្ងទដី២-៣គតកាយពដីការបល៉ះពាល់និងViremiaគលើកទដី២គកើ្គ�ើងគៅនែ្ងទដី៥-៧បនាទេ បម់កែ ដីរុសរ ដីកោល

ដ្លគពញោងកាយ។រយៈគពលននការបងការគោគមនិទាន់គចញគោគសញ្ញា (Incubation period) ជា

មធ្យមសតរាប់ជំងឺកសញជា ិលគឺ១៤នែ្ង(៧-២១នែ្ង)ោបព់ដីបានបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺកសញជា ិលរហូ្ោបគ់្្រើមរាន

កនទេួល។ជាធម្មតាអ្នកជំងឺកសញជា ិលអាចឆ្លងក្នុងកំ�ុងគពល៤នែ្ងមុនគចញគោគសញ្ញា រហូ្ដល់៤នែ្ងបនាទេ ប់

ពដីការោបគ់្្រើមគចញកនទេួលតកហម។គៅតបគទសកម្ពុជារយៈគពលឆ្លងែ ដីរុសជំងឺកសញជា ិលខ្ពស់គឺគកើ្គ�ើង

គៅរដូែតបាងំពដីណខធ្នូដល់ណខឧសភាការោ្្បា្ជំងឺកសញជា ិលអាចឆ្លងោលដ្លជាគរៀងោល់៣-៤ឆា្ន ំម្រង

គៅសមយ័កាលណដលមនិទាន់បញជាូ លវ៉ាកសំ់ាង។

៤.			សញ្ញា 	គ្លីនិក		
ជំងឺកសញជា ិលបានោបគ់្្រើមគដ្យ្គុន្រៅ្្ខា្្ំងល្ិត្ល្ក្អកភេ្នក្កហមនិងពហៀរសំពរារ។បនាទេ បព់ដី៣-៤នែ្ង

ននការគចញគោគសញ្ញា កនទេួលតកហមោ្ម នពងទឹក(Maculopapular)និងោលដ្លពដីកបាល(គៅពដីគតកាយ
ត្គចៀកនិងគជើងសក)់គៅតទរូងនិងទដីបំ្ុ្ោលដ្លដល់ណ្្នកខាងចុងអែៈយែៈ។សា្ន មអុជៗពណ៍សឬ
លាយគខៀែ(Koplik’s	spots)	គចញគៅគលើភា្ន សននតកអូមរា្១់-២នែ្ងមុនគពលោប់គ្្ើមគចញកនទេួល

តកហមនិង១-២នែ្ងបនាទេ បព់ដីគចញកនទេួលតកហម។សា្ន មអុជៗពណ៍សឬលាយគខៀែគនលះបានបញ្ជា ក់ពដីគោគ
សញ្ញា ពិ្តបាកដននជំងឺកសញជា ិលប៉ណុន្ររានការលំបាកក្នុងការសគងក្ា គមើលឲ្យទានគ់ពលគៅគពលគចញគោគ

សញ្ញា គនលះ។

ឧបសម្័ន្ធទដី ១៤



160 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ជាទូគៅអ្នកជំងឺរានភាពតបគសើរគ�ើងគៅនែ្ងទដី៣-៤បនាទេ បព់ដីគចញកនទេួលតកហមនិងជាសលះគសបែើយគពញ

គលញ៧-១០នែ្ងបនាទេ បព់ដីគចញកនទេួលតកហម។កនទេួលតកហមគនលះោបគ់ ្្រើមគហើរតាមលំដ្បលំ់គដ្យ

គដ្យបនសែល់ទុកនូែសា្ន មណបកតសការ(Desquamation)និងគៅគលើណសបែករានការណតបពណ៌។អ្នកជំងឺ
Immunocompromisedមនិអាចគធវេើឲ្យគចញសញ្ញា កនទេួលតកហមគទ។អ្នកជំងឺអាចោគជាប់រហូ្បណ្្រ ល

ឲ្យរានការបា្ប់ង់ជា្ិតបរូគ្អុដីនគដ្យសារenteropathyជាពិគសសគកើ្គ�ើងចំគពាលះទារក។

្លែបិាកននជំងឺកសញជា ឹលណដលជួបតបទលះគឺ

 • រលាកត្គចៀកកណ្្រ ល (Otitis media)រាន៥-១៥%

 • ជំងឺរលាកសួ្(Pneumonia)ពដីរាន៥-១០%

 • រលាកខួរកបាល(Encephalitis)រាន១/១000និង

 • ្លែបិាកមយួគទៀ្ណដលកតមនឹងជួបតបទលះគឺគកើ្គ�ើងគដ្យសារការឆ្លងែ ដីរុសជំងឺកសញជា ិល


 រានរយលះគពលយូរគឺpanencephalitis sclerosing subacute (SSPE)ណដលជាជំងឺនន

 តបពន័្ធសរនសតបសាទណ ្្នកកណ្្រ លគហើយវាអាចបណ្្រ លឲ្យសា្ល ប់បានណដលជាទូគៅគកើ្
 គ�ើង៧-១០ឆា្ន ំបនាទេ បព់ដីការឆ្លងគមគោគជំងឺកសញជា ឹលវារាន(១/១០០០០-១/១00000)។

ហានិេយ័ខ្ពស់បំ្ុ្សតរាប់ជំងឺកសញជា ឹលធ្ងនធ់្ងរណដលបណ្្រ លឲ្យសា្ល ប់ក្នុងចំគណ្មកុរារណដលរានអាយុ

គតកាម៥ឆា្ន ំណដលរស់គៅក្នុងស្ានភាពតបមូល្្រុ ំកងវេលះអាហារូប្្មភា(ជាពិគសសការកងវេលះែ ដីតាមនិA)អ្នករាន

ន្ទេគពាលះឬអ្នករាន immunocompromised។ក្នុងតបគទសកំពុងអេែិឌ្ឍន៍អតតាសា្ល ប់ក្នុងចំគណ្ម

កុរារ្ូចៗអាចរាន៥-១0%ការសា្ល ប់គនលះភាគគតចើនបណ្្រ លមកពដីជំងឺរលាកសួ្។

៥.			រោគវនិិច្័យ	រតៅពី	ជងំឺ	កសញិ្ល
ការគធវេើគោគែនិិច្យ័គតៅពដីជំងឺកសញជា ិលសតរាប់ការសងសែយ័ជំងឺកសញជា ិលរានរមួបញ្ចូ លទាងំស្អូច(German 

measles) ជំងឺតគរុនពណ៌តកហម(Scarlet fever)ណដលបណ្្រ លមកពដីStreptococcus group A  

Infectious Erythemaគឺជាជំងឺឆ្លងណដលគធវេើឲ្យណសបែកតកហម(B19 parvovirus)គោគរបកណសបែកនន

ទារក(Roseola infant) Human herpesvirus 6, Enterovirus (echovirus coxsackievirus) 

meningococcemia infectious mononucleosis ជំងឺតគរុនគពាលះគែៀនជំងឺតគរុនឈាមជំងឺកាវ៉ាសាគដី

(Kawasaki disease )និងជំងឺដនទគទៀ្។

៦.			ការបង្កា រ		
អង្គការសុខភាពពិេពគលាកបាន្្រល់អនុសាសន៍ឱ្យកុរារទាងំអស់ទទួលបានពដីរដូសននថ្្ន ំបង្កា រជំងឺ

កសញជា ិល-ស្អូច។

ក្នុងតបគទសកម្ពុជាការ្ ្រល់ថ្្ន ំបង្កា រកសញជា ិល-ស្អូចត្រូែបាន្្រល់តាមរយៈគសវា្ ្ល់ថ្្ន ំបង្កា រជាតបោំគដ្យ

ឥ្គិ្នែ្លគៅគពលកុរាររានអាយុ៩ណខនិង១៨ណខ។យុទ្ធនាការ្្រល់បណន្មថ្្ន ំបង្កា រជំងឺកសញជា ិល-ស្អូច

បាន្្រល់ឱកាសបណន្មគទៀ្ចំគពាលះកុរារទូគៅគដើមបែដីទទួលថ្្ន ំបង្កា រគដ្យមនិគិ្ពដីតបែ្្រិបានទទួល

វ៉ាកសំ់ាងពដីមុន។តបសិទ្ធភាពននការ្្រល់ថ្្ន ំបង្កា រជំងឺកសញជា ិលរានចំនួនតបរា៨៥%គៅគពលណដលបាន

្្ល់ឱ្យគៅអាយុ៩ណខនិង៩៥%គៅគពលណដលបាន្្ល់ឱ្យគៅអាយុ≥១២ណខ។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 161

៧.			ការពយាបាល
ោ្ម នការពយាបាលគដ្យថ្្ន ំតបឆាងំនឹងែ ដីរុសចំគពាលះជំងឺកសញជា ិលគទ។្ លែបិាកធ្ងនធ់្ងរននជំងឺកសញជា ិលអាច

គជៀសវាងបានគដ្យធានានូែការ្្រល់អាហាររូប្ ្មភាដ៏ល្អទទួលទានទឹកឱ្យបានតគបត់ោន់និងការតគបត់គង

គពលដំបូង។ការគខសាលះជា្ិទឹកគួរណ្ពយាបាលគដ្យទឹកអូោ៉លដី្ ឬ្ ្រល់គសរ ៉ូមគដ្យគយងតាមពិធដីការ

ននការពយាបាលរបស់តកសួងសុខាេបិាល។ឱសែអង់ទដីបដីយ៉ូទិកគួរគចញគែជជាបញ្ជា ឱ្យបានត្ឹមត្រូែគដើមបែដី

ពយាបាលការឆ្លងគមគោគមកណេ្នកនិងត្គចៀកគហើយនិងជំងឺរលាកសួ្។ករណដី គនលះគួររមួបញ្ចូ លការ្្រល់

ែ ដីតាមដីនAការពយាបាលគដ្យែ ដីតាមដីន A អាចគធវេើឲ្យកុរាររានភាពល្អតបគសើរគ�ើងែញិនិងអាចជួយ��ការពារ

ការខូចណេ្នកនិងពិការភាពណេ្នក(ខាវេ ក)់កដូ៏ចជាការជួយ��កា្ប់ន្យការសា្ល ប់គដ្យសារជំងឺកសញជា ិលបាន

៥0%។ចំនួនពដីរដូសែ ដីតាមដីនAគួរត្រូែបាន្្រល់ដូសទដី១ភា្ល មគៅគពលដឹងគោគែនិិច្យ័គហើយដូសទដី២្្រល់

ឲ្យ២៤គរ៉ាងគតកាយដូសទដី១។ែ ដីតាមដីនAត្រូែ្ ្រល់តាមអាយុដូច្គៅ:

 • ៥0.000IUសតរាប់ទារកអាយុ្ ិចជាង៦ណខ

 • ១00.000IUសតរាប់កុរារអាយុពដី៦-១១ណខ

 • ២00.000IUសតរាប់កុរារអាយុ១២ណខគ�ើងគៅនិងមនុសសែគពញែយ័

៨.			ការដ្ក	់អក្ជងំ	ឺកសញិ្ល	ឱ្យរៅ	រដ្យថែក	ពី	អក្ជងំ	ឺរផ្សងរទៀ្
 • អ្នកជំងឺណដលសងសែយ័ថ្ជាជំងឺកសញ្ច ិលត្រូែដ្ក់ក្នុងបនទេប់មយួគដ្យណ�កពដីអ្នកជំងឺគ្សែងគទៀ្
 រហូ្គៅដល់៤នែ្ងបនាទេ បព់ដីសញ្ញា កនទេួលតកហមគចញគពញោងកាយ។

 • ការណែទាំអ្នកជំងឺនិងការបង្កា រការចម្លងគោគត្រូែណ្បានយកចិ្្រទុកដ្ក់បំ្ុ្គៅតាមកាល
 កំណ្់គដ្យអនុែ្្រន៍តាមគោលការណ៍ណណនាំស្រដីពដីការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លង


 គោគមលូដ្ឋា នសតរាប់ពយាបាលនងិណែទាំសុខភាពឱ្យបានត្ឹមត្រូែ(ឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺកសញ្ច ិល

 ត្រូែដ្ក់ក្នុងបនទេប់មយួគដ្យណ�កពដីអ្នកជំងឺគ្សែងគទៀ្គដ្យសរា្ព ធខ្យល់អែជិជារានគៅក្នុង
 បនទេប)់។

  ជំងឺកសញជា ិលត្រូែបានោ្ទុ់កជាជំងឺមយួណដលរានអតតាឆ្លងខ្ពស់បំ្ុ្។

 • ហានិេយ័ខ្ពស់បំ្ុ្ននការឆ្លងគោគគៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពដូចជាគៅ
 ក្នុងមនទេដីរគពទ្យជាគដើមជាពិគសសគៅក្នុងចំគណ្មបុគ្គលិកណែទាំសុខភាពណដលមនិរានភាព

 សំុានិងជំងឺគ្សែងគទៀ្រមួទាងំទារកណដលមនិបានទទួលថ្្ន ំបង្កា រជំងឺកសញជា ិល។

 • អ្នកជំងឺកសញជា ិលទាងំអស់្ តមរូែណែទាំគដ្យយកចិ្្រទុកដ្ក់ទាងំគៅក្នុង្ ទេលះគលើកណលងណ្


 ករណដី ណដលរាន្ លែបិាកននជំងឺកសញជា ឹលណដល្ តមរូែឱ្យអ្នកជំងឺមកមនទេដីរគពទ្យសតរាប់សតរាក
 ពយាបាលឬសតរាប់ការតាមដ្ន។

៩.			ការចដុះ	អរងក្ា 	នន	ករណី
 • តគប់មនទេដីរគពទ្យនងិមណ្លសុខភាពតគរូគពទ្យនងិអ្នក្្រល់គសវាសុខភាពទាងំអស់ត្រូែ្ ្រល់

 ព័្ រ៌ានករណដី សងសែយ័ជំងឺកសញជា ិលឬស្អូចភា្ល មៗគតកាយពដីបានជួបតបទលះគៅតសរុកតប្ិប្្រិ
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 ឬមនទេដីរសុខាេបិាលគខ្្រឬកម្មែធិដីជា្ិ្ ្រល់ថ្្ន ំបង្កា រតាមរយៈទូរស័ពទេឬមគធយាបាយណ្មយួ


 ណដលគលឿនបំ្ុ្អាចគធវេើគៅបាន។

 • តគប់ករណដី សងសែយ័ជំងឺកសញជា ិលឬស្អូចណដលបានោយការណ៍ទាងំអស់ត្រូែណ្វាយ្នម្លគដ្យ
 មសន្រដីតាមដ្នតសាែតជាែជំងឺរបស់តសរុកតប្ិប្្រិឬមនទេដីរសុខាេបិាលគខ្្រជាមុនថ្គ ើ្គោគ


 សញ្ញា ដូចោ្ន គៅនឹងនិយមនយ័ករណដី សងសែយ័ជំងឺកសញជា ិល-ស្អូចឬមនិដូច។

 • គបើដូចមសន្រដីតាមដ្នតសាែតជាែជំងឺឬតបធានកម្មែធិដី្ ្រល់ថ្្ន ំបង្កា រតសរុកតប្ិប្្រិឬមនទេដីរសុខា


 េបិាលគខ្្រត្រូែចុលះអគងកា្ជាបនាទេ ន់ក្នុងរយៈគពល៤៨គរ៉ាង។

 • គតកាយពដីទទួលព័្ រ៌ានការចុលះអគងកា្ត្រូែបំគពញគដ្យតបរុងតបយ័្ ្ននូែចំណុចសំខាន់ៗ ទាងំ

 ១០គៅក្នុងទតមង់អគងកា្និងយកគសរ ៉ូមឈាមពដីអ្នកជំងឺណដលសងសែយ័ថ្ជាជំងឺកសញជា ិលឬ
 ស្អូចទាងំគនាលះសតរាប់គធវេើគ្ស្រគៅមនទេដីរពិគសាធន៍ពដីគតពាលះគដ្យសារណ្អ្នកជំងឺអាចគចញពដី

 គ្លដីនិកមនទេដីរគពទ្យនិងមនិែលិត្�បម់កែញិទតមង់អគងកា្គនលះគួរណ្បំគពញនិងយកែ្្ុែភិាគគៅ
 តគឹលះស្ានសុខាេបិាលណដលជួបដំបូងគដ្យតគរួគពទ្យណដលបានទទួលការបណ្រុ លះបណ្្រ លគៅ

 ហ្នឹងតគឹលះស្ានសុខាេបិាលកណន្លងគ្លដីនិកសុខភាពគហើយត្រូែពិនិ្្យនិងបំគពញបណន្មគដ្យ
 មសន្រដីតសរុកតប្ិប្្រិ/មនទេដីរសុខាេបិាលគខ្្រគលើករណដី អគងកា្គនលះ។

(សតរាប់ការបគំពញគៅក្នុងទតមង់អគងក្ា យកគសរ ៉មូឈាមនងិការទុកដ្ក់ែ្ុ្ែភិាគសូមអានព័្ រ៌ានលម្អិ្ 

គៅក្នុងគោលការណ៍ណណនាំស្រដីពដីការតាមដ្នតសាែតជាែជំងឺណដលអាចការពារបានគដ្យវ៉ាកសំ់ាង)។
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ឧទាហរណ៍ នន ទពមង់ការ ពទដី ោ៉ា   ឬ ការណបងណច្រ អ្ន្រជំងឺ

ត្រូែបគងកាើ្្ ំបន់តទដីយ៉ទាងំអស់ឱ្យបានឆា្ង យពដី្ ំបន់កុលះករមុនគពលអ្នកជំងឺចូលគៅក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាល

និងណែទាំសុខភាព(មុនកណន្លងពិគតោលះជំងឺគតៅឬបនទេបស់គសង្្គ លះបនាទេ ន)់។គតជើសគរ ើស្ ំបន់ណដលរានខ្យល់

គចញចូលល្អនិងគៅខាងគតៅគបើអាចគធវេើបាន។

១.			ផ្លូ វ	ចម្លងរោគ	នន	ជងំឺ	ឆ្លងតាម	្ ណំក់្ូចៗ
(ឧទាហរណ៍តទដីយ៉គដើមបែដីកំណ្់សញ្ញា ណអ្នកជំងឺផ្្សាយបកសែដីអ្នកជំងឺផ្្សាយនិងអ្នកជំងឺរលាក

្្លូែដគងហើមមជ្ឍិមបូព៌ា...)

 ក.អ្នកជំងឺក្នុងកណន្លងរងោ់ំ
  -អ្នកជំងឺគតបើរ៉ាស់

  -សរាភា រៈអនុែ ្្រអនាមយ័នដនិងឥរយិបទល្អក្នុងការអនាមយ័តបពន័្ធដកដគងហើមគៅ


  គពលក្អក។

  -កណន្លងអង្គុយយ៉ងគហាចណ្ស់រានចរា្ង យពដីោ្ន ចំនួន១ណមត៉្។

 ខ.សតរាប់បុគ្គលិក
  -រកសាចរា្ង យខ្លួនឬរបាងំយ៉ងគហាចណ្ស់មយួណមត៉្រវាងបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺ។

  -ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសតរាប់បុគ្គលិក៖រ៉ាសែលះកា្់ឧបករណ៍ការពារណេ្នក។

  -គៅគពលបល៉ះពាល់អ្នកជំងឺ(ឧទាហរណ៍សដី្ុណហ ភាព)ត្រូែពាក់តសាមនដគតបើរចួ
  គបាលះគោល។

  -គតបើទតមង់តសង់អ្នកជំងឺ
  -គៅគពលសរាភា សអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺគួរអង្គុយទនទេឹមោ្ន គហើយមនិណមនគឆ្លើយមុខទល់

  មុខគទ។

  -តបសិនគបើអ្នកជំងឺត្រូែបានគគសងសែយ័ថ្រានជំងឺឆ្លងបញជាូ នអ្នកជំងឺគៅកាន់្ ំបន់


  ដ្ក់អ្នកជំងឺឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគគដ្យសារជំងឺឆ្លងតាម្ ំណក់្ ូចៗនិង
  បន្រពិនិ្្យឬបញជាូ នអ្នកជំងឺគៅកាន់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដល


  បំពាក់សរាភា របរកិាខា រតបគសើរជាងគនលះ។

  -តបសិនគបើអ្នកជំងឺមនិត្រូែបានគគសងសែយ័ថ្រានជំងឺឆ្លងគទបញជាូ នអ្នកជំងឺត្�ប់


  គៅកាន់កណន្លងពិគតោលះជំងឺគតៅែញិ។

  -គតកាយសតរាងំអ្នកជំងឺរចួបុគ្គលិកសុខភាពគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួនគចញនិង
  អនុែ្្រអនាមយ័នដ។

  -អ្នកសរា្អ ្ណដលបានបណុ្លះបណ្្រ លរចួសរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគគលើឧបករណ៍
  និងន្ទេណដលបានបល៉ះពាល់គដ្យអ្នកជំងឺ។

២.			ឧទាេរណ៍	នន	តទី	យ៉	អក្ជងំឺ	សតមាប់	ការប៉ុះពាល់	ផ្លូ វ	ចម្លងរោគ
(ឧទាហរណ៍តទដីយ៉គដើមបែដីកំណ្់អ្នកជំងឺអាសន្នគោគ)

ឧបសម្័ន្ធទដី ១៥
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 ក.កណន្លងអ្នកជំងឺរងោ់ំ

  -ឧបករណ៍សតរាប់អ្នកជំងឺអនុែ្្អនាមយ័នដ។

  -បគងកាើ្ចរា្ង យពដីកណន្លងអង្គុយមយួគៅកណន្លងអង្គុយមយួយ៉ងគហាចណ្ស់មយួ

  ណមត៉្ពដីោ្ន ។

 ខ.សតរាប់បុគ្គលិក

  -រកសាចរា្ង យខ្លួនរវាងបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺយ៉ងគហាចណ្ស់មយួណមត៉្ពដីោ្ន ។

  -បុគ្គលិកតទដីយ៉ពាក់គតសាមនដគតបើរចួគបាលះគោលអាែណែង/គអៀមគៅគពលបល៉ះពាល់
  -អ្នកជំងឺ(ឧទាហរណ៍កគ្្)៖គតសាមនដគតបើរចួគបាលះគោលនិងអាែណែង/គអៀម។

  -គតបើទតមង់សតរាងំអ្នកជំងឺសតរាប់សរាភា សន៍អ្នកជំងឺ។

  -តបសិនគបើអ្នកជំងឺត្រូែបានគគសងសែ័យថ្រានជំងឺឆ្លងនិង្ តមរូែឱ្យសតរាកគពទ្យ
  យកអ្នកជំងឺគៅកាន់បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ។

  -ការតបរុងតបយ័្្នគដើមបែដីពិនិ្្យបណន្មគទៀ្ឬបញជាូ នអ្នកជំងឺគៅកាន់មូលដ្ឋា ន

  ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដលបានបំពាក់សរាភា រ:បិកាខា រតបគសើរជាង។

  -តបសិនគបើអ្នកជំងឺមនិត្រូែបានគគសងសែ័យថ្រានជំងឺឆ្លងគទអ្នកជំងឺត្រូែគៅកាន់
  កណន្លងពិគតោលះជំងឺគតៅែញិ។

  -បុគ្គលិកសុខភាពគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួនគចញនិងអនុែ្្រអនាមយ័នដ។

  -អ្នកសរា្អ ្ណដលបានបណ្រុ លះបណ្្រ លរចួគៅឯបនទេប់សតរាងំអ្នកជំងឺសរា្អ ្និង
  សរា្ល ប់គមគោគគលើឧបករណ៍និងន្ទេណដលបានបល៉ះពាល់គដ្យអ្នកជំងឺ។

៣.			ឧទាេរណ៍	បដគ្គលិក	កថន្លង	ថបងថចក	អក្ជងំ	ឺដបូំង	សតមាប	់ផ្លូវ	
ចម្លងរោគ	តាម	ខ្យល់
(ឧទាហរណ៍ណបងណចកគដើមបែដីកំណ្់អ្នកជំងឺសងសែយ័ថ្រានជំងឺរគបង)

 ក.កណន្លងអ្នកជំងឺរងោ់ំ
  -បគងកាើ្្ ំបន់ណបងណចកជំងឺដំបូងគៅត្ង់កណន្លងណដលរានខ្យល់គចញចូលល្អ

  (ឧទាហរណ៍យកល្អគៅខាងគតៅ)។

  -ឧបករណ៍សតរាប់អ្នកជំងឺអនុែ្្រអនាមយ័នដនិងអនាមយ័តបពន័្ធដកដគងហើមតាម
  រយៈឥរយិបទល្អគពលក្អក(ពាក់រ៉ាស់ខ្ពប់នដ)។

  -អ្នកជំងឺពាក់រ៉ាស់ែលះកា្។់

  -បគងកាើ្ចគនា្ល លះរវាងកណន្លងអង្គុយមយួគៅកណន្លងអង្គុយមយួគទៀ្យ៉ងគហាចណ្ស់


  មយួណមត៉្ពដីោ្ន ។

 ខ.សតរាប់បុគ្គលិក

  -រកសាចរា្ង យខ្លួនរវាងបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺយ៉ងគហាចណ្ស់ឱ្យបានមយួណមត៉្។

  -បុគ្គលិកកណន្លងណបងណចកជំងឺដំបូងត្រូែពាកៈ់

   រ៉ាស់ែលះកា្់តបសិនគបើ្ ំបន់ណបងណចកអ្នកជំងឺគៅខាងគតៅឬ

   រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្តបសិនគបើ្ ំបន់ណបងណចកអ្នកជំងឺគៅខាងក្នុង(ជាពិគសស




គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 165

   គបើមនិរានបនទេប់ណដលរានខ្យល់គចញចូលល្អគនាលះគទ។

  -គតបើទតមង់សតរាប់សរាភា សអ្នកជំងឺ។

  -តបសិនគបើអ្នកជំងឺត្រូែបានគគសងសែ័យថ្រានជំងឺឆ្លង,ត្រូែបញជាូ នអ្នកជំងឺគៅកាន់


  បនទេប់ដ្ចគ់ដ្យណ�កគហើយត្រូែអនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រននការចម្លង

  តាមខ្យល់(ការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្ម)ឬត្រូែបញជាូ នអ្នកជំងឺគៅកាន់មូលដ្ឋា នពយាបាល
  និងណែទាំសុខភាពណដលបានបំពាក់សរាភា របរកិាខា រតបគសើរជាងគនលះ។

  -តបសិនគបើអ្នកជំងឺមនិត្រូែបានគគសងសែ័យថ្រានជំងឺឆ្លងគទអ្នកជំងឺត្រូែគៅកាន់
  កណន្លងពិគតោលះជំងឺគតៅ។

  -បុគ្គលិកត្រូែគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួនគចញនិងអនុែ្្រអនាមយ័នដ។

  -ណណនាំអ្នកសរា្អ ្ឱ្យសរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគគលើឧបករណ៍និងន្ទេណដលអ្នកជំងឺ
  បានបល៉ះពាល់គៅបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺ។
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ការពគប់ពគង របួស គដ្ យ ម្ពុល  និង វតថាពុ មពុត ពសរួច២០

ការតគប់តគង	របលួស	រដ្	យ	ម្ដល	និង	វ្ថាដ 	មដ្	តសលួច

ទតមង់ការ	រតកាយរពល	របលួស
១.ការតគបត់គងសគសង្្គ លះបនាទេ ន់ឬបឋម៖

ោ្ណ់ចងបនាទេ ន់គតកាយបល៉ះពាល់ឈាមឬសារធា្ុោែោងកាយ

 បុគ្គលិកណែទាំសុខភាពគនាលះត្រូែឱ្យផ្្អ កពដីការង្រជាបនាទេ ន់គហើយៈ

  លាងណសបែកណដលដ្ច់ឬរលា្់ជាមយួសាប៊ូ

  បងហូរទឹកលាងគៅតចមុលះរា្់ណសបែកឬ

  លាងណេ្នកណដលតកហាយជាមយួនឹងទឹកសា្អ ្សូលុយស្ុយង Salineឬទឹកគស្ររ ដីល

២.ោយការណ៍អំពដីគហ្ុការណ៍របសួឬបល៉ះពាល់គតកាយពដីអនុែ្្រការសគសង្្គ លះបឋម
 បុគ្គលិកណែទាំសុខភាពណដលបានរងរបួសត្រូែជូនដំណឹងគៅតបធានរបស់ខ្លួនជាបនាទេ ន់អំពដី
 គហ្ុការណ៍គនលះ។

 តគរូគពទ្យណដលទទួលបនទេុកណ្្នកសុខភាពការង្រត្រូែវាយ្នម្លហានិេយ័គដ្យសារការមុ្រមួទាងំ
 ្តមរូែការពយាបាលឬការពារគតកាយគពលរបសួ។ោបគ់្្រើមគតបើការពយាបាលការពារគតកាយរបសួ
 កានណ់្ឆាប់កានណ់្ល្អតាមអនុសាសនន៍ដីមយួ។

៣.ការក្ត់តា
 ត្រូែក្ត់តាគហ្ុការណ៍ណដលបានគកើ្គ�ើង

 បគំពញទតមង់របសួគហើយរកសាទុកគៅកណន្លងកណ្្រ លនងិរកសាការសរា្ង ្(់សូមអានបណនម្គសចក្រដី
 ណណនាំស្រដីពដីការោក់ថ្្ន ំតបកបគដ្យសុែ្ិ្ភាពឆា្ន ំ២០១៤ទំពរ័៥៤បរយិយអំពដីការតបមូល


 ទិន្ននយ័)។

៤.វាយ្នម្លហានិេយ័និង្ ្រល់ការការពារគតកាយគពលរបសួ
 បុគ្គលិកណដលត្រូែបានោ្ត់ាងំឬតគរូគពទ្យណដលទទួលពយាបាលបុគ្គលិកណដលរងរបសួត្រូែរកសា

 ការសរា្ង ្់តគបគ់ពលគែលា

ឧបសម្័ន្ធទដី ១៦

២០ National Injection Safety Guidelines 2014 -  page 54

១.ការតគបត់គងសគសង្្គ លះបនាទេ ន់ឬបឋម

២.ោយការណ៍អំពដីគហ្ុការណ៍

៣.ក្ត់តាគហ្ុការណ៍

៤.វាយ្នម្លហានិេយ័្្រល់តបឹកសានិង្ ្រល់ការការពារគតកាយរបសួ

៥.ការត្រួ្ពិនិ្្យនិងតាមដ្នសុខភាពបុគ្គលិកណដលរងគតោលះ

៦.គធវេើរបាយការណ៍និងវាយ្នម្លទតមងក់ារននកម្មែធិដីគតកាយការមុ្របសួ



168 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

 សរាជិកឬតគរូគពទ្យពយាបាលត្រូែវាយ្នម្លហានិេយ័និង្ ្រល់តបឹកសាដល់បុគ្គលិកណដលរងរបសួ


 ឱ្យរានលំនឹង្ ្លូែចិ្្រ។

 តបេពរបស់អ្នកជំងឺគួរត្រូែ្ ្រល់ព័្ រ៌ានអំពដីគហ្ុការណ៍គហើយអាចសំណូមពរឲ្យោ្់គធវេើគ្ស្ររក
 គមគោគHIV, HBV and HCVកានណ់្ឆាប់កានណ់្ល្អ។បុគ្គលិកណដលរបូសត្រូែគធវេើគ្ស្រែ ដីរុស
 ដូចោ្ន ជាមូលដ្ឋា ន។

 សូមអានគសចក្រដីណណនាំជា្ិស្រដីពដីការគតបើឱសែតបឆាងំគមគោគHIVគលើការការពារគតកាយរបសួ


 ក្នុងរូបទដី១។

៥.ការត្រួ្ពិនិ្្យនិងតាមដ្នសុខភាពបុគ្គលិកណដលរងគតោលះ
 មសន្រដីបគង្្គ លទទួលបនទេុកសុខភាពការង្រឬការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគត្រូែតាមដ្ន


 ត្រួ្ពិនិ្្យបុគ្គលិកណដលរងគតោលះ។

 ក្នុងករណដី មូលដ្ឋា នសុខាេបិាលខវេលះគហដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធឬតគរូគពទ្យពយាបាលខវេលះសម្្ភាពត្រូែ
 បញជាូ នតាមការោបំាច។់

៦.ការវាយ្នម្លកម្មែធិដី
 តសាែតជាែតាមដ្នការរបសួគដ្យមុ្មជាុលនិងែ្្ុមុ្តសរួច

សូមអានបណន្មគសចក្រដីណណនាំស្រដីពដី “ការោក់ថ្្ន ំតបកបគដ្យសុែ្្ិភាពឆា្ន ២ំ០១៤ទំពរ័៥៤”សតរាប់

ព័្ រ៌ានលម្អិ្ អំពដីការតបមូលទិន្ននយ័។
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ទពមងក់ារ ្ គិសស ននការ បង្កា រ នងិ ការពតរួត្និតិ្យ ការចម្លង គរាគ 
គៅគ្ល ពគបព់គង អ្ន្រជងំ ឺ្រ្នពុង បន្ទប ់អ្ន្រជងំ ឺដ្ចគ់ដ្យណឡ្រ

១.			ការររៀបច	ំបនប្់	អក្ជងំឺ	ដ្ច់រដ្យថែក
 ដ្ក់អ្នកជំងឺឆ្លងឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កក្នុងបនទេប់សតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់

 តបសិនគបើោ្ម នបនទេប់អ្នកជំងឺណ្រា្ន ក់គទ,គតបើបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ករមួ។

 ក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ករមួដ្ក់ជំងឺសងសែយ័គៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីករណដី រានជំងឺ។

 តបសិនគបើរានបនទេប់ដ្ចគ់ដ្យណ�កសតរាប់អ្នកជំងឺរា្ន ក់និងអ្នកជំងឺរមួត្រូែគតបើបនទេប់អ្នកជំងឺ
 រា្ន ក់ដ្ក់ករណដី សងសែយ័និងបនទេប់អ្នកជំងឺរមួសតរាប់ករណដី អលះអាងថ្រានជំងឺ។

 មនិត្រូែចល័្អ្នកជំងឺណដលសងសែយ័ថ្រានជំងឺឆ្លងនិងមនិត្រូែអលះអាងថ្រានជំងឺឆ្លង(ចល័្ណ្
 ក្នុងករណដី ោបំាច)់។

 កតមិ្ ចំនួនគេញៀែ

  បគុ្គលិកជយួ��គេញៀែគតជើសគរ ើសឧបករណ៍ការពារខ្លួនណ ្្អកគលើ្្លូែចម្លងគោគ(សូមអានជពូំក

  ទដី៤ស្រដីពដីការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្ម)។

  គេញៀែត្រូែណ្ទទួលការណណនាំអំពដីការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន។

 ដ្ក់សា្ល កសញ្ញា ្ ំបនហ់ាមឃា្់និងរបងការពារជំុែញិបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ក(សូមអាន
 ឧបសម្ពន័្ធ១១១២និង១៣)។

 បគងកាើ្បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កតាមស្រងដ់្រ(គយងតាមចំណុច៥.២ស្ដីពដីស្រងដ់្របនទេប់
 អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ក)។

 គរៀបចំបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កនិងគធវេើឱ្យតបាកដថ្រានការបំពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន។
 គមើលឧទាហរណ៍ខាងគតកាមពដីបញជា ដីគ្ទេៀងផ្ទេ ្់គដើមបែដីគរៀបចំបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ក។

គគត្រូែរកសារទុកឧបករណ៍ខាងគតកាម(តាោងទដី៧)គៅគលើរគទលះរុញគលើ្ ុឬក្នុងបនទេប់ដ្ក់អ្នកជំងឺដ្ច់

គដ្យណ�កឲ្យបានតគបគ់ពលគែលាគដើមបែដីបុគ្គលិកអាចគតបើតបាស់គៅគពលណដលត្រូែការ។

ឧបសម្័ន្ធទដី ១៧

រូបភាពទដី៨៨|
ឧទាហរណ៍ននសា្ល កសញ្ញា គតបើ
ជុំែញិបនទេប់សតរាប់ដ្ក់អ្នកជំងឺ

ដ្ចគ់ដ្យណ�ក

អ្នកគ្្នភារកិេ្ច
ហាមេូល

តំបន់ហាមឃាត់
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តាោង	ទី	៧	បញី្	ឧបករណ៍		ឬ	សមាភា រៈ	រៅរលើ	ររទុះរដញ	រលើ	្ ដ	ឬ	ក្ដង	បនប្	់ដ្ក	់អក្	

ជងំ	ឺដ្ចរ់ដ្យថែក

ឧបករណ៍ រានក្នតុងស្តុក

ឧបករណ៍ការពារណេ្នក

របាងំមុខ

គតសាមនដ

• គតសាមនដគៅសូ៊សតរាប់សរា្អ ្បរស្ិាន

• គតសាមនដគតបើម្រងគបាលះគោល

គតមបសក់(អាចរានឬោ្ម ន)

រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្

រ៉ាស់ែលះកា្់

អាែណែងនិងអាែបំពង់

• អាែបំពង់នដណែងមនិតជាបទឹកនិងសតរាប់គតបើម្រងគបាលះគោលឬអាែណដលតជាប
ទឹកគហើយអាចគតបើគ�ើងែញិបាន

• អាែគអៀមបា្ល សទេិក(សតរាប់ពាក់គលើអាែបំពង់ណដលតជាបទឹកករណដី ណដលអាច
រានការខាទេ ្និងគបើពំុរានអាែបំពង់នដណែងមនិតជាបទឹក)

សូលុយស្ុយងអាល់កុលសតរាប់លាងនដ

សាប៊ូសុទ្ធ(តបគេទទឹកកានណ់្ល្អសតរាប់លាងនដជាមយួទឹកសា្អ ្)

កណនសែងសា្អ ្(គតបើណ្ម្រង)សតរាប់ជូ្នដ(ឧទាហរណ៍តកដ្ស់អនាមយ័)

តបអប់សុែ្្ិភាព

សូលុយស្ុយងជតមលះ(ទឹកសាប៊ូ)សតរាប់សរា្អ ្បរស្ិាននិងសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់

គមគោគសតរាប់សរា្អ ្ន្ទេឬសរាភា រៈបរកិាខា

ែង់បា្ល សទេិកធំ

ែង់ដ្ក់សំណល់គែជជាសាសស្រណដលសមតសប

ែង់សតរាប់ដ្ក់តកណ្្់

ធុងសតរាប់ដ្ក់ឧបករណ៍ណដលគតបើរចួ

២.			បដគ្គលិក	ក្ដង	បនប្់	អក្ជងំឺ	ដ្ច់រដ្យថែក
 អនុែ្្រស្រងដ់្រការបង្កា រនិងការត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគនិងការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្មគយងតាម
 រគបៀបននការចម្លង។

 សតរាប់ជំងឺឆ្លងណដលមនិដឹងរគបៀបចម្លងគោគ,អនុែ ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នស្រងដ់្រននរមួទាងំការ
 តបរុងតបយ័្ ្នបណន្មទាងំអស់(ការបល៉ះពាល់,្ ំណក់្ ូច,ជំងឺឆ្លងគដ្យសារខ្យល់)រហូ្ទាល់ណ្
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 រគបៀបចម្លងគោគត្រូែបានគគកំណ្់(បុគ្គលិកត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបានគពញគលញ
 ជាអ្ិបររា)។

 ោ្ត់ាងំបុគ្គលិកណដលបានបណ្រុ លះបណ្្រ លណ្ណ្្នកជំងឺឆ្លង(ទាងំណ្្នកគែជជាសាសស្រនិងមនិណមន
 គែជជាសាសស្រ)។

  •តបសិនគបើបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពមនិបានបណ្រុ លះបណ្្ល
  មនិត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងចូលក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កគទ។

 មុនគពលចូលក្នុងបនទេប:់

  •បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែណ្ក្ត់តាទុកនូែគឈា្ម លះនិង
  គលខទូរស័ពទេទំនាកទ់ំនង។

  •អនុែ្្រអនាមយ័នដកំណ្់រគបៀបចម្លងគោគនិងពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន(គធវេើ

  តាមទតមងក់ារឧបករណ៍ការពារខ្លួន)។

  •គតកាយបល៉ះពាល់ជាមយួអ្នកជំងឺណដលគគដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កបុគ្គលិកមូល
  ដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួនគដ្យសុែ្ិ្ភាព,

  នងិអនុែ្្រការតបរុងតបយ័្ ្នក្នុងការលាងនដ(អនុែ្្រទតមងក់ារឧបករណ៍ការពារខ្លួន)។

 ក.ទតមងក់ារឧបករណ៍ការពារខ្លួនក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�ក
ការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនវាអាតស័យគលើតបគេទននការតបរុងតបយ័្ ្ន ដូគច្នលះអាចរានពដីរឬបដីទតមង់

ការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនត្រូែចងោំនូែជំហានននការគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួន(ពដីតបឡាក់គតចើនគៅ

តបឡាក្់ ិច)ទាងំគនលះនឹងជួយ��ណណនាំដល់ជំហានននការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន។

ត្មរូេការឧបករណ៍ការពារខ្លលួន្តរូេពយាងតាមការវាយតដម្លពលើហានិេ័យនិងរពបៀបេម្លងពរាគ។

ជំហ៊ានននការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន(គៅគពលណដលត្រូែការឧបករណ៍ការពារខ្លួនតគបត់បគេទទាងំអស់)

•កំណ្់អ្្រសញ្ញា ណគតោលះថ្្ន ក់និងតគបត់គងហានិេយ័។

•តបមូលឧបករណ៍ការពារខ្លួនណដលោបំាច។់

•កំណ្់ទដីកណន្លងណដលត្រូែពាក់និងគដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួន។

•គ ើ្រានអ្នកណ្រា្ន ក់ណដលអាចជួយ��បានណដរឬគទ?រានកញ្ចក់
ឆ្លុលះណដរឬគទ?

•គ ើ្អ្នកដឹងរគបៀបណដលអ្នកនឹងទុកដ្ក់កាកសំណល់ណដរឬគទ?

១

២ ពាកអ់ាែបំពងណ់ែង។
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ជំហ៊ានននការគដ្លះគចញឧបករណ៍ការពារខ្លួន

៣ ពាក់រ៉ាស់រន្ធ្ូចឬរ៉ាស់ែលះកា្។់ត រ្ូែពិនិ្្យភាពស៊ប់

(seal check)តបសិនគបើត្រូែពាក់ពាក់រ៉ាស់រន្ធ្ ូច។

ពាក់ឧបករណ៍ការពារណេ្នកឧទារហណ៍របាងំមុខឬណែន៉តា

ការពារណេ្នក(សូមពិោរណ្គតបើណែន៉តាការពារណេ្នកណដល
មនិអាចតសអាប់បាន)។មកួការពារសក់មនិត្រូែការោបំាច់

តគបគ់ពលគនាលះគទ។តបសិនគបើត្រូែការសូមពាក់បនាទេ ប់ពដី

ពាក់ឧបករណ៍ការពារណេ្នករចួ។

៤

៥

១

ពាក់គតសាមនដ(គលើចុងនដអាែ)។

•គធវេើយ៉ងណ្គជៀសវាងមនិឱ្យតបឡាក់ខ្លួនឯងអ្នកដន៏ទនិង

បរដិ្ឋា នជំុែញិ។

•គដ្លះគចញមុនគគអវេដីណដលតបឡាក់ជាងគគបំ្ុ្។

គដ្លះគតសាមនដនិងអាែបំពង់ណែងគចញ៖

•រមូលអាែបំពង់ណែងនិងគតសាមនដពដីខាងក្នុងគៅខាងគតៅ។

•គបាលះគោលអាែបំពង់ណែងនិងគតសាមនដគដ្យសុែ្្ិភាព។

២ គធវេើអនាមយ័នដ។

៣ •គដ្លះមកួការពារសក់គចញ(តបសិនគបើបានពាក)់។

•គដ្លះណែន៉តាការពារណេ្នកគចញគដ្យោប់កាន់ពដីខាងគតកាយ។

•ដ្ក់ណែន៉តាការពារណេ្នកក្នុងធុងដ្ច់គដ្យណ�កគដើមបែដីយកគៅ
សរា្អ ្គតបើជាែ្មដី។
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 ខ.ការសរា្អ ្បរស្ិានឬការសរា្ល ប់គមគោគ
 បគុ្គលិកណដលបានបណ្រុ លះបណ្្រ លរចួត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនអាតស័យគលើរគបៀបចម្លងគោគ។


 សូមអានគសចក្ដីលម្អិ្ ក្នុងជំពូក៣.៤ការសរា្អ ្បរស្ិាន៖

  •ក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កន្ទេទាងំអស់(កតរាល្ ុ...)ត្រូែការសរា្អ ្បនាទេ ប់
  មកសរា្ល ប់គមគោគ១ដងក្នុង១នែ្ង។

  •គៅគពលតបឡាក់និងឆ្លងខា្ល ងំ(ឈាមកម្អួ្លាមក)គៅគលើន្ទេនិងកតរាលគកើប


  ែ្្ុកំពប់គចញសរា្អ ្ជាមយួសាប៊ូរចួសរា្ល ប់គមគោគគដ្យសូលុយស្ុយងក្លរ ដីន
  ០.៥%។

 សូមអានបញជា ដីសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគគដើមបែដីគតជើសគរ ើសសារធា្ុណដលគធវេើឱ្យភា្ន កង់្របងកាគោគ
 អសកម្ម។សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគក្នុងមនទេដីរគពទ្យណដលសមញញា បំ្ុ្ោបប់ញ្ចូ លទាងំ:

  •សូដ្ូយមហុដីប៉ូក្លរ ដ្ី (អូសាណែល៉តាមតគរួសារ)

  •សូលុយស្ុយងអាល់កុល៧០%

  •សរាសធា្ុគហវេណុល

  •សរាសធា្ុកាវេ ្គទើណ្រ ដីអាម៉ូនដីញាក់

  •សរាសធា្ុណពរ ៉ុកសុដី្

 សូមអានឧបសម្ពន័្ធទដី៦ទតមងក់ារសូលុយស្ុយងហុដីប៉ូក្លរ ដ្ី (តាោងសំោប់លាយគធវេើសូលុយស្ុយង
 សំលាប់គោគ)

 សូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគខ្លលះ្្ល់សកម្មភាពពដីរយ៉ង(សាប៊ូនិងសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ)
 ក្នុង្ លិ្្លមយួអនុែ្្រតាមការណណនាំសតរាប់្ លិ្្លរានលកខាណ:ពិគសស។

 គ.ដំគណើ រការសរា្ល ប់ននឧបករណ៍ណដលអាចគតបើគ�ើងែញិបាន
 សរា្អ ្ជាមយួសាប៊ូ,បនាទេ បម់កតតាំក្នុងសូលុយស្ុយងក្លរ ដីន០.០៥%ក្នុងរយៈគពល៣០នាទដី

 លាងសរា្អ ្និងសម្ងួ ្ ក្នុង្ ំបន់សា្អ ្។

៥ គដ្លះរ៉ាស់រន្ធ្ ូចគចញគដ្យោប់កាន់ពដីខាងគតកាយ។

សរា្គ ល់៖

អង្គការសុខភាពពិេពគលាកមនិគលើកទឹកចិ្្រឱ្យបាញ់ថ្្ន ំក្នុង្ ំបន់គែជជាសាសស្រណដលបានឬមនិបាន

តគបត់គងឬគតបើឧបករណ៍គដ្យភាជា ប់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគគ�ើយ។ការអនុែ្្រណបបគនលះអាច

បងកាឱ្យរានសកា្រ នុពលគតោលះថ្្ន ក់គហើយមនិរានេស្រុតាងបញ្ជា កថ់្រាន្ លតបគយជន៍ក្នុងការ

ទបស់ាកា ្់គមគោគគ�ើយ។
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 តបសិនគបើគតបើណែន៉តាការពារណេ្នកឬណែន៉តាសុែ្្ិភាពលាងសរា្អ ្ជាមយួសាប៊ូបនាទេ បម់កតតាំក្នុង
 សូលុយស្ុយងក្លរ ដីន០.០៥%ក្នុងរយៈគពល១០នាទដី(៣០នាទដីអាចខូចណែន៉តាការពារណេ្នក)លាង


 គចញយ៉ងហ្ម្ច់្់និងសម្ងួ ្ ក្នុងកណន្លងសា្អ ្មុនគពលគតបើគ�ើងែញិ។

 គយងតាមឧបសម្ពន័្ធទដី៦ស្រដីពដីទតមង់ការគរៀបចំសូលុយស្ុយងហុដីប៉ូក្លរ ដ្ី ។

 ឧបករណ៍ណដលតបឡាក់ត្រូែទុកគៅកណន្លងរានផ្្ល កសញ្ញា ចបាស់លាស់ឬធុងបិទជិ្។

 ការដឹកជញជាូ នែង់ឬធុងណដលតបឡាក់ពដីបនទេប់ផ្្ល ស់សំគលៀកបំពាក់គៅបនទេប់សរា្អ ្

  •បុគ្គលិកណដលបានបណ្រុ លះបណ្្រ លត្រូែពាក់គតសាមនដនិងរ៉ាស់គដើមបែដីដឹកជញជាូ នែង់
  គៅបនទេប់សរា្អ ្

  •ដ្ក់ែង់ណដលតបឡាក់ឱ្យលិចគៅក្នុងែង់ែ្មដី
  ឬ

  •សរា្ល ប់គមគោគគៅណ្្នកខាងគតៅធុងជាមយួសូលុយស្ុយងក្លរ ដីន០.០៥%

  •គតបើធុងរានកង់ឬរគទលះរុញសតរាប់ដឹកជញជាូ នបុគ្គលិកមនិត្រូែកាន់យួរែង់ឬធុង

  សំណល់គទ

  •សរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគគលើន្ទេទាងំអស់ននរគទលះរុញ

 បុគ្គលិកសរា្អ ្ក៏ដូចបុគ្គលិកគ្សែងគទៀ្ត្រូែការពិនិ្្យគមើលនិងក្ត់តាទុកនូែសដី្ុណហ ភាព

 របស់ខ្លួនពដីរដងក្នុងមយួនែ្ងនិងជូនដំណឹងដល់តបធានតករុមបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគ
 តបសិនគបើរានគោគសញ្ញា ណ្មយួគកើ្គ�ើង។

 �.កតរាលពូកតបឡាក់
 កតរាលពូកតបឡាក់ត រ្ូែណ្គបាកគក់គដ្យបុគ្គលិកណដលបានការបណ្រុ លះបណ្្រ លគដ្យពាក់
 ឧបករណ៍ការពារខ្លួនអាតស័យគលើរគបៀបចម្លងគោគ។យ៉ងគហាចណ្ស់ត រ្ូែគតបើគតសាមនដ
 គៅសូ៊កណែងគអៀមមនិតជាបទឹកនិងណសបែកគជើងគៅសូ៊កណែង(គយងតាមជំពូក៣.៣.២ស្ដីពដី

 ោ្ណ់ចងឱ្យបានសមតសបគលើកតរាលពូកតបឡាក)់។

 គបាកគក់ជាមយួសាប៊ូនិងសរា្ល ប់គមគោគកតរាលពូកជាគរៀងោល់នែ្ង។

 តបសិនគបើរានលាមកឬកម្អួ្

  •យកគចញគដ្យតបរុងតបយ័្ ្ននិងបាញ់ទឹកលាងនិងបងហូរតាមលូឬបង្គន់(តបសិនគបើ
  រានលូបង្គន់ត្ឹមត្រូែ)ឬបងហូរគោលតាមលូមុនគពលកតរាលពូកត្រូែបានដ្ក់ក្នុង

  គសបាងឬធុងរបស់វា។

  •តបសិនគបើោ្ម នបង្គន់ត្ឹមត្រូែគទយកគចញគដ្យតបរុងតបយ័្ ្នគបាលះគោលក្នុងែង់
  សំណល់ឆ្លងគោគឬ

  •សរា្ល ប់គមគោគជាមយួសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគ(កំហាប់គឺអាតស័យគលើភា្ន កង់្រ
  បងកាគោគ)។



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 175

 កតរាលពូកតបឡាក់គួរណ្ដ្ក់ក្នុងែង់មិនតជាបទឹកឬធុងបិទជិ្ណដលរានសា្ល កសញ្ញា 


 ចបាស់លាស់។

 ដឹកជញជាូ នែង់ឬធុងកតរាលពូកពដីបនទេប់ផ្្ល ស់សំគលៀកបំពាក់គៅកាន់បនទេប់គបាកគក។់

  •ដ្ក់ែង់មនិតជាបក្នុងែង់ែ្មដីមយួគទៀ្(គសបាងពដីរជាន)់។

  •សរា្ល ប់គមគោគជាប់ខាងគតៅធុងជាមយួសូលុយស្ុយងក្លរ ដីន០.០៥%។

  •បគុ្គលិកណដលបានបណ្រុ លះបណ្្រ លរចួត្រូែពាក់គតសាមនដនងិរ៉ាស់ក្នុងការដឹកជញជាូ ន

  ែង់កតរាលពូកគៅកាន់កណន្លងគបាកគក។់

  •គតបើធុងសំណល់រានកង់ជាមយួគតមបឬរគទលះរានកង់(យកល្អគតបើរគទលះរានកង់
  ណដលរានតគប)។បុគ្គលិកមនិត្រូែយួរែង់ឬធុងគ�ើយ។

  •សរា្អ ្និងសរា្ល ប់គមគោគគលើន្ទេទាងំអស់ននរគទលះរានកង់ឬធុងសំណល់គតកាយ
  គតបើរចួម្រង។

 ក្នុងបនទេប់គបាកគក់បុគ្គលិកណដលបានបណ្រុ លះបណ្្រ លរចួត្រូែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនអាតស័យ


 គលើរគបៀបចម្លងរបស់ភា្ន កង់្របងកាគោគ(ជាមយួគតសាមនដគៅសូ៊កណែងគអៀមមនិតជាបទឹកនិង
 ណសបែកគជើងគៅសូ៊កណែង)គបាកគក់គតសាមពូកណដលរានគមគោគជាមយួរ៉ាសុដីនគបាកគក:់

  •ក្នុងទឹកគៅ្៧០អងសាគស៖គបាកគក់ជាមួយសាប៊ូឬសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ
  (៣០នាទដី)។

  •ក្នុងទឹកត្ជាក(់គតកាម៧០អងសាគស)៖គបាកគក់ជាមយួសាប៊ូបនាទេ បម់កជាមយួ
  សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគណដលសកម្មក្នុងទឹកត្ជាក។់គៅគពលគតបើអូសាណែល៉ត្រូែ
  លាងឱ្យសា្អ ្ជាមយួទឹកនិងសម្ងួ ្ មុនគពលគតបើគ�ើងែញិ។

 បុគ្គលិកគបាកគក់កដូ៏ចជាបុគ្គលិកដនទគទៀ្ត្រូែការត្រួ្ពិនិ្្យនិងក្ត់តាទុកនូែសដី្ុណហ ភាព


 របស់ពួកគគពដីរដងក្នុងមយួនែ្ងនិងជតរាបជូនតបធានអង្គភាពឬតករុមបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យជំងឺ
 ឆ្លងតបសិនគបើរានគោគសញ្ញា ណ្មយួគកើ្គ�ើង

 ង.ការតគបត់គងសំណល់ននជំងឺឆ្លង
 រានណ្បុគ្គលិកណដលបានបណ្រុ លះបណ្្រ លប៉ុគណ្ណ លះណដលត្រូែតគបត់គងសំណល់ជំងឺឆ្លងក្នុងបនទេប់
 អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កគដ្យពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនអាតស័យតាមរគបៀបចម្លងរបស់ភា្ន កង់្រ
 បងកាគោគដូចជាគតសាមនដគៅសូ៊កណែងគអៀមមនិតជាបទឹកណសបែកគជើងគៅសូ៊កណែង(គមើលជំពូក
 ៤ស្រដីពដីការតបរុងតបយ័្ ្នបណន្ម)។

 ដ្ក់មជាុលឬែ្្ុមុ្តសរួចក្នុងតបអប់សុែ្្រិភាព(តាមការតបរុងតបយ័្ ្នជាស្រងដ់្រ)និងមនិត្រូែតគប
 គតមបមជាុលឬបំណបកមជាុលនិងសឺោំ៉ងមុនគពលគបាលះគោលក្នុងធុងសំណល់។

 គបាលះគោលសំណល់ជំងឺឆ្លងក្នុងែង់សំណល់រានសញ្ញា គតោលះថ្្ន ក់ជដីែសាសស្រឬក្នុងែង់សំណល់


 មនិគតជៀប(គយងតាមជំពូក៣.៦ននការតគបត់គងសំណល់ណែទាំសុខភាព)។



176 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

ការតគបត់គងសំណល់រងឹននជំងឺឆ្លង
 ការដឹកជញជាូ នែង់សំណល់ណដលរានជំងឺឆ្លងពដីបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ច់គដ្យណ�កគៅកាន់�ដុ្
 កគមទេចឬរគ្្ណដលគគបានគរៀបចំ:

  •ដ្ក់ែង់សំណល់ក្នុងែង់សា្អ ្មយួគទៀ្(តចកែង់ពដីរជាន)់ឬគតបើសូលុយស្ុយង


  ក្លរ ដីន០.០៥%សំលាប់គមគោគគលើធុងឬែង់មុនគពលគចញពដី្ ំបន់ដ្ក់ឱ្យគៅដ្ច់
  គដ្យណ�ក។

  •ខាងគតៅ្ ំបន់ដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគបុគ្គលិកណដលជាអ្នកជួយ��តចកែង់
  ពដីរជាន់ឬដឹកជញជាូ នែង់ធុងណដលបានករា្ច ្់គមគោគរចួគួរពាក់យ៉ងគហាចណ្ស់
  គតសាមនដនិងរ៉ាស់គតបើម្ងគបាលះគោលតបសិនគបើគៅខាងគតៅ្ ំបន់ដ្ក់ឱ្យគៅដ្ច់
  គដ្យណ�ក។

 ែង់ឬធុងសំណល់ននជំងឺឆ្ងងៈ

  •កំុទុកគលើសពដី២៤គរ៉ាង។

  •កណន្លងទុកដ្ក់ត្រូែរានរបងគដើមបែដីការពារស្វេកុរារឬបុគ្គលិកមនិបានបណ្រុ លះ
  បណ្្រ លចូល។

 ការតគបត់គងែង់សំណល់ជាមយួសំណល់រងឹននជំងឺឆ្លងៈ

  •ដុ្កគមទេចគោលែង់ជាមយួសំណល់ណដលរានជំងឺឆ្លង(សដី្ុណហ ភាពគលើសពដី៨០០
  អងសាគស)។

  •កប់គោលក្នុងរគ្្ណដលគគបានគរៀបចំក្នុងជគត្សមតសប(ឧទាហរណ៍២ណមត៉្)។

ការតគបត់គងសំណល់ោែននជំងឺឆ្លង(ឈាមលាមកទឹកគនាមកម្អួ្ទឹកសំណល់គ្សែង។ល)ៈ

 ត្រូែរានឧបករណ៍ការពារខ្លួនតគបត់ោន់អាតស័យគលើរគបៀបចម្លងននភា្ន កង់្របងកាគោគត្រូែបណន្ម
 ឧបករណ៍ការពារណេ្នកនិងរ៉ាសែលះកា្់(តបសិនគបើមនិទានប់ានពាក)់។

  •ោកទ់ឹកសំណល់ោែ(ឧទាហរណ៍ទឹកគនាមសំណល់លាមកោែ)តាមតបពន័្ធលូ,
  តបសិនគបើរានតបពន័្ធតគបត់ោន់គៅនឹងកណន្លង។

  •គចៀសវាងការខាទេ ្តបឡាក់គៅគពលោកគ់ោលសំណល់ោែណដលរានជំងឺឆ្លង

  គដើមបែដីគចៀសវាងការគហើរតាមខ្យល់។

 គៅមនទេដីរគពទ្យមនិរានតបពន័្ធតគបត់ោនៈ់

  •គតជើសគរ ើសសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគណដលរានតបសិទ្ធិភាព។

  •ជាទូគៅសំណល់ោែននជំងឺឆ្លងត្រូែសរា្ល ប់គមគោគជាមយួក្លរ ដីន០.០៥%ឬ០.៥%
  អាតស័យតាមភា្ន កង់្រចម្លងគោគមុនគពលគបាលះគោល(ឧទាហរណ៍អាសន្នគោគ,

  ត្រូែសរា្ល ប់គមគោគជាមយួសូលុយស្ុយង០.៥%)។

  •គចៀសវាងការខាទេ ្តបឡាក់គៅគពលគពលោក់សូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគ។

 ច.ការោ្ណ់ចងគលើសាកសព
 មិនគលើកទឹកចិ្្រគលើទរា្ល ប់ក្នុងតសរុក(ដូចជាការប៉លះពាល់សាកសពគដ្យបុគ្គលិកណែទាំ

 សុខភាពតគរួសារនិងមិ្ ្រេក័្ិ...)។
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 សំណល់សាកសពមនិគួរបាញ់ថ្្ន ំចំអាសឬអប់ទុកគ�ើយ។

 ពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនគពលោ្ណ់ចងសាកសពឱ្យរានសុែ្្ិភាពអាតស័យគលើ្ ្លូែចម្លងគោគ
 របស់ភា្ន កង់្រចម្លងគោគយ៉ងគហាចណ្ស់ត្រូែរាន៖

  •អាែណែងណដលរាននដណែងគតបើម្រងគបាលះគោល

  •គអៀមមនិតជាបទឹក

  •គតសាមនដមនិគសទេរ ដីលគតបើម្រងគបាលះគោល(ពដីគលើកនដអាែណែង)។

  •រ៉ាស់ែលះកា្់(ពាក់រ៉ាស់រន្ធ្ ូចល្អិ្តបសិនគបើែលះកា្់ពិនិ្្យសព)

  •ឧបករណ៍ការពារណេ្នក(យកល្អពាក់របាងំមុខឬណែន៉តាការពារណេ្នក)។

  •គតសាមនដគៅសូ៊

  •ណសបែកគជើងគៅសូ៊កណែង

 តចកសាកសពចូលគៅក្នុងែង់សតរាប់សាកសពមនិតជាបទឹកនិងបញជាូ នគៅកានក់ណន្លង្ មកាល់

 សាកសពបគណ្្រ លះអាសន្នភា្ល មគតកាយពដីសា្ល ប។់

 កប់ឬបូជាសពគដ្យោ្ម នការពនយារគពល

 បគុ្គលិកតាមដ្នណដលជាអ្នកទទលួខុសត្រូែសព(ត្រូែត្រ្ួ ពិនិ្ ្យនងិក្ត់តាសដី្ ុណហ ភាពរបស់


 ពួកគគពដីរដងក្នុងមយួនែ្ងនិងជូនដំណឹងដល់តបធានអង្គភាពតករុមបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លង
 គោគតបសិនគបើរានគោគសញ្ញា ណ្មយួគកើ្គ�ើង)។

 ឆ.អាជដីពសុខាេបិាល
 បុគ្គលិកនិងគេញៀែណ្ណដលចូលក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កឬបានបល៉ះពាល់ឧបករណ៍,
 កតរាលពូក,សំណល់សាកសពកខវេក់ត្រូែណ្:

  •ចុលះគឈា្ម លះរបស់គគអាស័យដ្ឋា នទំនាកទ់ំនងពិស្ារក្នុងគសៀែគៅកំណ្ត់តារបស់
  បនទេប់អ្នកជំងឺដ្ចគ់ដ្យណ�កសតរាប់តសាែតជាែរកអ្នកបល៉ះពាល់។

  •តាមដ្នស្ានភាពដូចជាតគរុនគៅ្និងគោគសញ្ញា គ្សែងគទៀ្(គយងតាមករណដី /
  និយមនយ័ជនសងសែយ័ឬទតមង់តទដីយ៉)។

  •យកនិងក្ត់តាសដី្ុណហ ភាពពដីរដងក្នុងមយួនែ្ងក្នុងរយៈគពលគមគោគសម្ងំគតកាយពដី
  ការបល៉ះពាល់ចុងគតកាយ។

  •ជូនដំណឹងតបធានអង្គភាពតករុមបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគជនបគង្្គ ល
  តបសិនគបើរានគោគសញ្ញា ណ្មយួគកើ្គ�ើង។

 រានអនាមយ័ល្អញុាំទឹកណដលរានសុែ្្ិភាពឱ្យបានតគបត់ោន់និងត្រូែសតរាកគដើមបែដីគចៀសវាង


 កំហុសគដ្យសារគធវេើការង្រគលើសករា្ល ងំឬអស់ករា្ល ងំខា្ល ងំ។

 ្្រល់ការត្រួ្ពិនិ្្យនិងោតំទពដីតបធានបនទេប់ណែទាំពិគសសជនបគង្្គ លបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការ
 ចម្លងគោគនិងនាយកមនទេដីរគពទ្យ។
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 គលើកកម្ពស់ការការពារសុខភាព៖

  •មនិអនុញ្ញា ្ ្រិឲ្យបគុ្គលិកណដលរានន ទ្េគពាលះគធវេើការក្នុងបនទេប់អ្នកជងំឺដ្ចគ់ដ្យណ�កគទ។

  •្ ្រល់ការោតំទណ្្នកចិ្្រសាសស្រដល់បុគ្គលិកឬតករុមណដលគធវេើការក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ច់


  គដ្យណ�ក។

  •ការពារជំងឺគៅ្ខ្លួនឬគខសាលះជា្ិទឹក(ហានិេយ័ធ្ងនធ់្ងរគដ្យសារជំងឺគៅ្ខ្លួនខណៈ
  ពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនក្នុងស្ានភាព្ ំបន់ត្រូពិក)។

សតរាប់បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដលគកើ្គ�ើងនូែគោគសញ្ញា

 សតរាកពដីការង្រភា្ល មឬមនិត្រូែគធវេើការគទ

 កតមិ្ សកម្មភាពជួបជាមយួអ្នកគ្សែង

 ដកខ្លួនគចញពដីកណន្លងការង្រ

 ជូនដំណឹងដល់តបធានអង្គភាពឬជនបគង្្គ លតបសិនគបើកគ្្គលើសពដី៣៨អងសាគសឬរានគោគ


 សញ្ញា គ្សែង។

 អ្នកណដលបានបល៉ះពាល់ត រ្ូែទទលួការណែទាំតាមដ្ន(ឧទាហរណ៍ពយាបាលតបឆាងំនងឹែ ដីរសុតបសិន
 គបើរាន),ពិគតោលះគយបល់និងការោតំទណ្្នកចិ្្រសាសស្រ។

 ជូនដំណឹងដល់អ្នកត្រួ្ពិនិ្្យការង្រគដើមបែដីទំនាកទ់ំនងតាមដ្នដល់តករុមតគរួសារមិ្ ្េក័្រិសហ


 បុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺគ្សែងគទៀ្ណដលអាចបល៉ះពាល់ជំងឺតាមរយៈការទំនាកទ់ំនងជិ្ស្និទ្ធជាមយួ
 បុគ្គលិកណដលបានឆ្លងជំងឺ។

ការតគបត់គងការបល៉ះពាល់ឈាមឬែ្្ុោែគចញពដីោងកាយ

 បគុ្គលទាងំឡាយោបប់ញ្ចូ លទាងំបុគ្គលិកណែទាំសុខភាពណដលបានបល៉ះពាល់ណសបែកទកឹរនងឈាម

 គស្លសែ្្ុោែននោងកាយឬលាមកអ្នកជំងឺណដលត្រូែបានសងសែយ័ឬអលះអាងថ្បានឆ្លងជំងឺគួរណ្
 បពា្ឈប់កិច្ចការបច្ចុបបែន្នជាបនាទេ ន់និងោកគចញពដីកណន្លងណែទាំអ្នកជំងឺ។

 គដ្លះឧបករណ៍ការពារខ្លួនគចញឱ្យរានសុែ្្ិភាពតាមជំហានទតមងក់ារក្នុងបនទេប់ផ្្ល ស់សំគលៀក


 បំពាក។់

 ពយាបាលកណន្លងណដលបានបល៉ះពាល់:

  •លាងន្ទេណសបែកណដលបល៉ះពាល់ឬណសបែកណដលបានរងរបសួជាមយួសាប៊ូនិងទឹក។

  •បងហូរទឹកដ្ក់ភា្ន សទកឹរម្អលិ(ឧទាហរណ៍ភា្ន សណេ្នក)ជាមយួបររិាណទកឹតគបត់ោន់

  ឬសូលុយស្ុយងលាងណេ្នកនិងមនិត្រូែលាងជាមយួសូលុយស្ុយងក្លរ ដីនឬសារធា្ុ


  សរា្ល ប់គមគោគគ្សែងគទៀ្គ�ើយ។
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 ោយការណ៍ឧបទទេែគហ្ុជូនតបធានអង្គភាព,ជនបគង្្គ លណ ្្នកបង្កា រនងិត្រ្ួ ពិនិ្ ្យការចម្លងគោគ
 (គយងតាមទតមងក់ារបល៉ះពាល់គៅមនទេដីរគពទ្យ)បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

 ត្រូែគចញពដីបនទេប់អ្នកជំងឺដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគឱ្យបានឆាប់តាមណ្អាចគធវេើបាន។

 អ្នកណដលបានបល៉ះពាល់ត្រូែបានវាយ្នម្លតាមណបបគែជជាសាសស្រគដើមបែដីរក:

  •ជំងឺឆ្លងននអ្នកជំងឺណដលត្រូែបានដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ។

  •ការបល៉ះពាល់ណដលរានសកា្រ នុពលគ្សែងគទៀ្(ឧទាហរណ៍គមគោគគអដស៍,ែ ដីរុស
  គែ្លើមគស)តបសិនគបើរានការមុ្គដ្យមជាុល/ែ្្ុមុ្តសរួច។

 អ្នកណដលបានបល៉ះពាល់ត្រូែទទួលការណែទាំគដើមបែដីតាមដ្នជំងឺោបប់ញ្ចូ លទាងំ:

  •ត្រួ្ពិនិ្្យតគរុនគៅ្ពដីរដងក្នុងមយួនែ្ង

  •រយៈគពលននការក្ត់តាគោគសញ្ញា គឺអាតស័យគលើរយៈគពលសម្ងំជំងឺឆ្លង។

  •ពិគតោលះគយបល់និងោតំទណ្្នកចិ្្រសាសស្រ។

 ពិគតោលះគយបល់ជាបនាទេ ន់ជាមយួអ្នកជំនាញណ្្នកជំងឺឆ្លងចំគពាលះអ្នកបល៉ះពាល់ណដលរានជំងឺតគរុន
 គៅ្រ និងគោគសញ្ញា គ្សែងៗគតកាយពដីការបល៉ះពាល់។

 គបើរានជំងឺតគរុនគៅ្និងគោគសញ្ញា គ្សែងៗដ្ក់បុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព
 ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ។និងគធវេើតាមទតមងក់ារអ្នកជំងឺណដលត្រូែបានសងសែយ័ថ្រានជំងឺ
 ឆ្លងរហូ្ទាល់ណ្ការរែនិិច្យ័គោគអែជិជារានត្រូែបានអលះអាង

 ឬ

 មនុសសែណដលត្រូែបានសងសែយ័ថ្បានឆ្លងជំងឺត្រូែបានណែទាំឬដ្ក់ឱ្យគៅដ្ចគ់ដ្យណ�កពដីគគ
 និងអនុែ្្រដូចោ្ន ខាងគលើរហូ្ទាល់ណ្ការែនិិច្យ័គោគត្រូែបានអលះអាងថ្អែជិជារាន។

 អនុែ្្រការតសាែតជាែរកអ្នកបល៉ះពាល់និងតាមដ្នតគរួសារ,មិ្ ្រេក័្រិ,សហបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺដនទ
 គទៀ្ណដលទំនងជាបានឆ្លងែ ដីរុសអុដីបូឡាតាមរយៈទំនាកទ់ំនងជិ្ស្និទ្ធជាមយួបុគ្គលិកមូលដ្ឋា ន
 ពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដលបានឆ្លងគោគ។



180 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 181

សពុខភា្ និង សពុវតថាិភា្ ការង្រ ណែល ទា្រ់ទង នរង 
គពោរះថា្ន ្រ់ គដ្យសារ ធាតពុគដីមដី ជា្រល់ា្រ់

១.			តប្ិកម្ម	ជាមលួយ	រៅសូ៊	ឡា	្ ិច
តប្ិកម្មគឆ្លើយ្ប(Allergy)គៅនឹងសរាភា រៈគៅសូ៊ឡា្ ិចត្រូែបានកំណ្ថ់្ជាបញ្ហ តបឈមសំខាន់

ចំគពាលះបុគ្គលិកណែទាំសុខភាព។តប្ិកម្មរានកតមិ្ ខុសៗោ្ន និងកតមគតោលះថ្្ន ក់ដល់ជដីែ ិ្ ណ្ស់។

្លបល៉ះពាល់អែជិជារានគឺតប្ិកម្មគឆ្លើយ្ប(Allergy)ដូចជាតប្ិកម្មរលាកណសបែកតាមការបល៉ះពាល់។

ជាទូគៅវាមនិបណ្្រ លមកពដីគៅសូ៊ឡា្ ិចគទណ្វាបណ្្រ លមកពដីសារធា្ុគដីមដីណដលគគបានដ្ក់ក្នុងគៅសូ៊

គពល្ លិ្គតសាមនដ។

មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពគួរកំណ្់បុគ្គលិកណដលរានតប្ិកម្មអាណលរហសុែដីជាមយួ្ លិ្្ល

ឡា្ ិចមយួណ្។

គ ើ្ត្រូែគធវេើដូចគម្រចគពលបុគ្គលិកននមូលដ្ឋា នពយាបាលណែទាំសុខភាពរានតប្ិកម្មអាណលរហសុែដីជាមយួឡា្ ចិ?

 ្្ល់គតសាមនដឡា្ ិចោ្ម នគមសៅគដើមបែដីកា្ប់ន្យអាណលរហសុែដី។

 ្្ល់គតសាមនដណដលមនិណមនឡា្ ិច(ឧទាហរណ៍គតសាមនដនដីតទដីល)។

២.			សារធា ដ្	សមា្ល ប់	រមរោគ
ការបល៉ះពាល់សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគនិងសូលុយស្ុយងសរា្អ ្គឺជាមូលគហ្ុចមបែងននការរងរបសួគដ្យ

សារធា្ុគដីមដីក្នុងចំគណ្មបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពជាពិគសសបុគ្គលិកគគហកិច្ច

និងជាងជួសជុលណដលរានហានិេយ័ខ្ពស់បំ្ុ្។ឧទាហរណ៍គ្លុយតាោល់គដអុដី្ សតរាប់សរា្ល ប់គមគោគ

គលើឧបករណ៍ឆ្លុលះសរ ដីោង្គខាងក្នុង។វាគធវេើឱ្យតកហាយណសបែកនិងភា្ន សទឹករម្អលិនិងអាចបណ្្រ លឱ្យរាន

តប្ិកម្មរលាកណសបែក,រលាកភា្ន សតចមុលះនិងជំងឺហឺ្។សូដ្ូយមអុដីប៉ូក្លរ ដ្ី (អូសាណែល៉)គឺជាសារធា្ុគធវេើ

ឱ្យតកហាយក្នុងកំហាប់ខ្ពស់អាចបណ្្រ លឱ្យរលាកណសបែកភា្ន សគសើមនិងណេ្នក។សាប៊ូលាងនដគឺជា

មូលគហ្ុសាមញញា ននការតកហាយណសបែកនិងមយួចំនួន្ ូចអាចគធវេើឱ្យរលាកណសបែកដល់បុគ្គលិកណែទាំនិង

ពយាបាលសុខភាព។គតបើគ�លាបណសបែកគដើមបែដីការពារការតកហាយនិងការរលាកណសបែក។



៣.			រអ	ទី	ថែ	ន	អដកសដីដ
គអទដីណ�នអុកសុដីដគឺជាឧស្ម័នោ្ម នពណ៌័គតបើគដើមបែដីគសទេរ ដីលឧបករណ៍បរកិាខា រគពទ្យ។វារានក្លិនតកអូបណ្្អម

មយួណបបប៉ុណន្រក្លិនតកអូបជាមធ្យមរានកតមិ្ ខ្ពស់។គអទដីណ�នអុកសុដីដត្រូែបានគគទទួលសា្គ ល់ថ្រាន

កំគណើ នហានិេយ័ននការរលូ្កូនគដ្យខ្លួនឯង,លទ្ធភាពគធវេើឱ្យរានការផ្្ល ស់ប្រូរគកាសិកា,លទ្ធភាពបងកា

ជំងឺមហារ ដីក(តកពលះមហារ ដីកតោប់ឈាមសមហារ ដីកតបពន័្ធ្ លិ្តោប់ឈាមគ្សែងគទៀ្)និងការពុល

សរនសតបសាទគៅគពលតបឈមនឹងកតមិ្ បល៉ះពាល់ខ្ពស់។ដូគច្នលះការតាមដ្នណ្្នកគែជជាសាសស្រគួរគផ្្្គលើ

តបពន័្ធ្ លិ្តោប់ឈាម,បន្រពូជ,្តមងគនាមនិងតបពន័្ធសរនសតបសាទ។

្ំបន់ណដលរានហានិេយ័ននការបល៉ះពាល់កតមិ្ ខ្ពស់គឺ្ំបន់គសទេរ ដីលថ្្ន កក់ណ្្រ ល។គដើមបែដីកា្ប់ន្យ

ឧបសម្័ន្ធទដី ១៨
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ហានិេយ័ត្រូែការការត្រួ្ពិនិ្្យការង្រែសិវេកម្មនិងកាត្រួ្ពិនិ្្យខ្យល់ជាតបោំឬការត្រួ្ពិនិ្្យតាមកាល

កំណ្់(គបើអាចគធវេើបានត្រូែរានតបពន័្ធជូនដំណឹងជាមុន)កដូ៏ចជាការអនុែ្្រការង្រល្អ។



គដើមបែដីការពារពដីការបល៉ះពាល់គដ្យសារធា្ុគដីមដីត្រូែគធវេើឱ្យរានខ្យល់គចញចូលល្អ(ឧទាហរណ៍គបើកបង្អួច
កង្ហ របឺ្ខ្យល់)គបើោបំាច់ត្រូែរានគៅក្នុងបនទេប់គសទេរ ដីលកដូ៏ចជាការណែរកសាឱ្យបានល្អនូែឧបករណ៍គដើមបែដី


គចៀសវាងការគលចឧស្ម័ន។ការត្រួ្ពិនិ្្យខ្យល់គទៀងទា្់គួរត្រូែបានគធវេើគដើមបែដីតបាកដថ្ោ្ម នគៅគសស

សល់ននឧស្ម័នគអទដីណ�នអុកសុដីដគៅក្នុងបនទេប។់ឧបករណ៍បរកិាខា រណដលត្រូែបានគសទេរ ដីលជាមយួគអទដីណ�ន

អុកសុដីដត្រូែណ្ដ្កឱ់្យត្រូែខ្យល់ក្នុងទូរខ្យល់មុនគពលគតបើ។គលើសពដីគនលះត្រូែការពារពដីការតសរូបតាមណសបែក

ឬការដកដគងហើមចូលននសារធា្ុគអទដីណ�នអុកសុដីដបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពត្រូែពាក់

ឧបករណ៍ការពារខ្លួន(គតសាមនដរ៉ាស)។

៤.			េវ	រ	ម៉ា	ល់	រដ	អដ ី	ដ	(េវ	រ	ម៉	ល)
្ំបន់ហានិេយ័ននការបល៉ះពាល់ោបប់ញ្ចូ លទាងំបនទេបែ់លះកា្់សាកសព,មនទេដីរពិគសាធន៍គោគសាសស្រនិង

បនទេប់លាងឈាម។្លបល៉ះពាល់អែជិជារានននហវេររ៉ាល់គដអុដីដបល៉ះពាល់សំខាន់ជាងគគគឺគោគសញ្ញា 

្្លូែដគងហើម,ជំងឺរលាកណសបែកនិងជំងឺរលាកគែ្លើម។

ការប្រូរគែននិងការពិនិ្្យតាមកាលកំណ្់ននបុគ្គលិកមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពណដលរានការ

បល៉ះពាល់ជាមយួហវេររ៉ាល់គដអុដីដគួរោបប់ញ្ចូ លទាងំទិន្ននយ័គដើមការវាយ្នម្លតាមកាលកំណ្់អំពដីសួ្

ណសបែកនិងគែ្លើម។គួរណ្ត្រូែរានតបដ្ប់តសរូបែ្ុ្គហៀរកំពប់និងឧបករណ៍ការពារខ្លួនសមតសបក្នុង្ ំបន់

ណដលទំនងជារានការគហៀរកំពប់គកើ្គ�ើង។

៥.				គ្លដយ	តាោ	ល់	រដ	អដ ី	ដ
គ្លុយតាោល់គដអុដីដគឺត្រូែបានគគគតបើយ៉ងសាមញញា ជាសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់(ឧទាហរណ៍

ឧបករណ៍ឆ្លុលះសរ ដីោង្គខាងក្នុង)។ការតសរូបយកអាចគកើ្គ�ើងតាមរយៈការដកដគងហើមចូល,ការបល៉ះពាល់

ណសបែកនិងការគលបចូល។្លបល៉ះពាល់អែជិជារានរបស់មនុសសែជាញឹកញាប់គឺកនទេួលគដ្យសារតប្ិកម្ម

តកហាយភា្ន សទឹករម្អលិនិងការពុលគ័រេ។ការបង្កា រោបប់ញ្ចូ លទាងំការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបាន

សមតសប,និងការរានបនទេប់ណដលរានលំហូរខ្យល់ល្អ។

៦.			អាស	របស	្ ូ	ស	
អាសគបស្ ូសគឺជាតករុមននសរាភា រៈហវេដីតបរូត្រូែបានគតបើជាគតគឿងអុដីសូ�ង,់ការពារគេ្លើងគឆលះនិងជាសរាភា រៈ

សំណង។់អាសគបស្ ូសត្រូែបានគគសា្គ ល់្ ងណដរថ្ជាសារធា្ុបងកាជំងឺមហារ ដីក។ការគតបើរបស់វា

ត្រូែបានហាមឃា្់គដ្យតបគទសមយួចំនួនណ្វាគៅរានែ្្ររានបច្ចុបបែន្នគៅតាមរចនាសម្ពន័្ធជាគតចើន

គហើយជាញឹកញាប់វាគៅណ្តបឈមក្នុងគពលអនុែ្្រសកម្មភាពជួសជុលណែទា,ំគគតរាងណកលំអនិងការ

កគមទេចគោលសតរាបគ់ធវេើសំណង់ែ្មដី។ការបល៉ះពាល់អាសគបស្ ូសអាចបណ្្លឱ្យគកើ្ជំងឺមហារ ដីកភា្ន ស

គមហសូែណ្លណដលជាមហារ ដីកដ៏កតមពាកព់ន័្ធនឹងភា្ន សសួ្។

សុខភាពនិងសុែ្ិ្ភាពការង្រគួរអនុែ្្រការតាមដ្ននិងរកសាកំណ្ត់តាសតរាប់បុគ្គលិកជាមយួការ

បល៉ះពាល់ក្នុងគពលបច្ចុបបែន្ន(ឧទាហរណ៍បុគ្គលិកជួសជុលនិងណែទាំអាោរ)។សកម្មភាពតាមដ្នណ្្នក
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គែជជាសាសស្រគួរោបប់ញ្ចូ លទាងំការពតងឹងទរា្ល ប់ការង្រល្អដូចជាការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងបពា្ឈប់

ការជកប់ារ ដី,ពតងឹងចបាប់មនិជកប់ារ ដីក្នុងមនទេដីរគពទ្យ។គយងតាមចបាប់ការង្រសតរាប់ការគតបើអាសគបស្ ូស។

៧.			បារ្
បារ្រានែ្្ររានគៅតាមមនទេដីរពិគសាធន៍ជាគតចើននិងក្នុងសរាភា របរកិាខា រមយួចំនួនគទៀ្ដូចជាណទម៉ូណមត៉្,

តបដ្ប់វាស់សរា្ព ធឈាម។ល។វាអាចរានែ្្ររានគៅក្នុងឧបករណ៍និងសរាភា របរកិាខា រគតបើតបាស់ក្នុងការ

ពយាបាលជំងឺតកពលះគពាលះគែៀន,សារធា្ុរកសាលំនឹងក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍និងតបពន័្ធ្ ភាជា ប់សារធា្ុតប្ិករ

ែ្មពិល។

គដើមបែដីការពារការបល៉ះពាល់បុគ្គលិកគួរណ្ទទួលបានការបណុ្លះបណ្្លអំពដីភាពគតោលះថ្្ន ក់ននការបល៉ះពាល់

បារ្និងសារសំខាន់ននការោយការណ៍អំពដីការគហៀរកំពប។់អ្នកតគបត់គងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំ

សុខភាពគួរណ្បញ្ជា ទិញសារធា្ុរកសាលំនឹងក្នុងមនទេដីរពិគសាធន៍និងតប្ិករែិញ្ញា បនបត័្បញ្ជា កថ់្ោ្ម ន

សារធា្ុបារ្និងឧបករណ៍ណដលសុែ្ិ្ភាពនិងចបាស់លាស់គដើមបែដីជំនួសណទម៉ូណមត៉្និងតបដ្ប់វាស់

សរា្ព ធឈាមណដលរានសារធា្ុបារ្។បុគ្គលិកពាកព់ន័្ធក្នុងការសរា្អ ្ែ្ុ្គហៀរកំពប់គួរត រ្ូែបាន

បណ្រុ លះបណ្្លនិងគតបើតបដ្ប់ដកដគងហើមនិងឧបករណ៍ការពារខ្លួនសមតសប។

គៅគពលអនុែ្្រការតាមដ្នការបល៉ះពាល់បារ្គហៀរកំពប់គទាលះបដីដឹងថ្វារានកតមិ្ ទាបកគ៏ដ្យក៏ការ

ែភិាគគដីមដីគួរត្រូែបានគធវេើគដើមបែដីរកឱ្យគ�ើញនូែកំហាប់របស់វា។

៨.			សណំ	និង	កាដ	មី	ញូ៉	ម
សំណនិងកាដមដីញូ៉មត្រូែបានគគដឹងថ្រាន្ លប៉លះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងោុនំរ៉មកគលើសុខភាព។វាគឺជា

សារធា្ុពុលដល់តបពន័្ធសរ ដីោង្គចតមរុលះណដលអាចបណ្្រ លឱ្យរាន្ លបល៉ះពាល់ដល់តបពន័្ធសរនសតបសាទ,

សរនសឈាមនងិគបលះដូង,សួ្,ឆ្អងឹ,្ តមងគនាម,តកពលះគពាលះគែៀន,ឈាមនងិ្ លបល៉ះពាល់គលើការបន្រពូជ។


សរាសធា្ុណដលរានសំណជាញឹកញាប់ត្រូែបានជួបតបទលះគៅក្នុងមណ្លពយាបាលែទិ្ុយសកម្មមហារ ដីក។

គទាលះបដីជាសរាសធា្ុទាងំគនលះជាទូគៅរានែ្្ររាន្ ិច្ួចគៅក្នុងមុខសញ្ញា គតោលះថ្្ន ក,់សកម្មភាពជា

គតចើនដូចជាការកិនកគមទេចនិងការរកសាទុកជាឯកសារណដលអាចបគងកាើ្បានជាធូលដីសំណគៅក្នុងបរស្ិាន

ការង្រ។អនាមយ័ការង្រត្ឹមត្រូែគឺរានសារសំខាន់គដើមបែដីកា្ប់ន្យឱ្យគៅ្ ិចបំ្ុ្ននគតោលះថ្្ន ក់ណដល

រានសក្ានុពល។

៩.			ឧស្ម័ន	សណំ្
្លបល៉ះពាល់អែជិជារានក្នុងចំគណ្មបុគ្គលិកណដលបល៉ះពាល់ថ្្ន ំសណំ្ោបប់ញ្ចូ លទាងំការពុលគែ្លើមគតោលះ

ថ្្ន ក់ដល់ការបន្រពូជនិងការគិ្ការធា្ល កចុ់លះនូែជំនាញយល់ដឹងនិងចលនាសាចដំុ់។

ការយកចិ្្រទុកដ្ក់ពិគសសចំគពាលះការអនុែ្្រការង្រឱ្យរានសុែ្្ិភាពនិងការគតបើត្ឹមត្រូែនិងការណែទាំ

ជួសជុលតបពន័្ធឧស្ម័នសណំ្នឹងបន្យនូែការបល៉ះពាល់ណដលរានសក្ានុពលគួរឱ្យក្ស់រា្គ ល់។ការត្រួ្-
ពិនិ្្យទដីកណន្លងនិងមនុសសែគឺជាគរឿងសំខាន់គដើមបែដីតបាកដថ្ការទបស់ាកា ្់បានតគបត់ោន។់បុគ្គលិកណ្្នក

សណំ្មនិគួរកំណ្់ឧស្ម័នតាមរយៈក្លិនគទក្នុងករណដី គកើ្រានគ�ើង។បុគ្គលិកគួរណ្ជតរាបជូនគដ្យ

ផ្ទេ ល់និងបញ្ហ ត្រូែណ្គដ្លះតសាយជាអាទិភាព។



184 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព

បនទេប់ណដលរានលំហូរខ្យល់គចញចូលល្អនិងតបពន័្ធបឺ្ខ្យល់គួរណ្អនុែ្្រតាមគោលការណ៍ណណនា។ំការ

ត្រួ្ពិនិ្្យខ្យល់គចញចូលននបនទេបែ់លះកា្់កដូ៏ចជាគសៀែគៅណែទាំជួសជុលគឺជាការោបំាច។់

១០.			រម	ទីល	រម	តា	តគី	ឡា	្
គមទដីលគមតាតគដីឡា្ គឺជាសារធា្ុអាតគដីលិចណដលត្រូែបានគតបើជាសុដីមង៉្៍ភាជា ប់សតរាប់ដ្ំគធ្មញនិងឆ្អឹង

បាកណ់បក។វារានសរាសធា្ុលាយ្ សែំរវាងគមសៅនិងែ្្ុោែណដលត្រូែបានគគ្ ្រល់ឱ្យគដ្យណ�កពដីោ្ន និង

រានទំនាកទ់ំនងជាមយួភា្ន សទឹករម្អលិណដលអាចបណ្្រ លឱ្យរានភាពតកហាយនិងឈកឺបាលក្នុងបនទេប់

បុគ្គលិកែលះកា្់ណដលបានគគដឹងថ្អាចបណ្្លឱ្យរានតប្ិកម្មណសបែកនិងគកើ្ហឺ្។

គដើមបែដីការពារ្ លបល៉ះពាល់ក្នុងកណន្លងគតបើនិងលាយត្រូែរានតបពន័្ធបឺ្ខ្យល់ណដលដំគណើ រការលាយក្នុង

តបអប់បិទជិ្គដើមបែដីកា្ប់ន្យដល់ការបល៉ះពាល់។

១១.			ឱសែ	បងកា	រតោុះថ្្ក់
ឱសែជាគតចើនត្រូែបានគគោយការណ៍ថ្ជាភា្ន កង់្របងកាជំងឺមហារ ដីកការបំលាស់ប្រូរទតមង់ណសសែនឬ

ែរិូបកាយទារកតាមរយៈការសិកសាគលើស្ វេនិងការសិកសាគលើមនុសសែគៅរានកតមិ្ ។ការសិកសាអំពដី

ការបល៉ះពាល់គដ្យជំនាញអាជដីពបានបង្ហ ញអំពដីការរកគ�ើញននឱសែតបឆាងំជំងឺដុលះសាច់និងឱសែ

គ្សែងគទៀ្ដូចជាណបន៉តាមដីឌដីននិងរ ដីបាែ ដីរ ដីនក្នុងខ្យល់ននឱសែស្ានមនទេដីរគពទ្យណដលោ្ម នបំពង់បឺ្ខ្យល់

គចញចូលនិងក្នុងបនទេប់អ្នកជំងឺណដលោ្ម នែធិានការត្រួ្ពិនិ្្យបរស្ិាន(ោ្ម នកង្ហ របឺ្ខ្យល់)។បុគ្គលិក

ឱសែស្ាននិងគិលានុបដ្ឋា កណដលគធវេើការជាមយួឱសែពយាបាលជំងឺមហារ ដីកត រ្ូែបានោយការណ៍

ថ្បានគកើន�ដីងនូែសារធា្ុផ្្ល ស់ប្ូរទតមង់ណហសែនក្នុងទឹកគនាមរបស់គគ។វាត្រូែបានគគបង្ហ ញថ្រាន

ទំនាកទំ់នងជាមយួការណែទាំមនិបានត្ឹមត្រូែននឧបករណ៍បរកិាខា រោបប់ញ្ចូ លទាងំតបពន័្ធខ្យល់គចញចូលនិង

ការអនុែ្្ក្នុងការគធវេើការង្រ។

ស្ាបន័ណដលគតបើឱសែតបឆាងំគកាសិកា(តបឆាងំសាច់ដុលះ)និងឱសែបងកាគតោលះថ្្ន ក់គ្សែងគទៀ្គួរណ្បគងកាើ្

ចបាប់គដើមបែដីធានាឱ្យរានសុែ្្ិភាពដល់បុគ្គលិកពាកព់ន័្ធ។គិលានុបដ្ឋា កនិងឱសែការ ដីគឺង្យរងគតោលះ

គៅនឹងឱសែតបឆាងំសាច់ដុលះ ប៉ុណន្របុគ្គលិកដនទគទៀ្ដូចជាបុគ្គលិកគគហកិច្ច គឺតបឈមគៅនឹង

ការបល៉ះពាល់ណដលរានសក្ានុពលតាមរយៈកតរាលពូកណដលតបឡាក។់

គដើមបែដីការពារការបល៉ះពាល់ការអបរ់ំនិងការអនុែ្្រឱ្យបានខាជា បខ់ជាួននូែទតមងក់ារត្ឹមត្រូែគឺោបំាច។់

ឱសែការ ដីត្រូែគតបើបំពង់បឺ្ខ្យល់បពា្ឈរត្ង់គ�ើងគលើនិងពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបានសមតសប។

បុគ្គលិកណែទាំអ្នកជំងឺត រ្ូែការពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន(រ៉ាសគតសាមនដ)និងអនុែ្្របគច្ចកគទសតបរុង

តបយ័្ ្នគដើមបែដីគចៀសវាងការគហៀរកំពប់ការលិចនិងការរងរបសួគដ្យសារមុ្មជាុលឬែ្្ុមុ្តសរួចជា

យថ្គហ្ុនិងការពារការតសរូបចូលតាមណសបែកនិងបល៉ះពាល់តាមរយៈការដកដគងហើមចូល។

វាត្រូែបានគគ្ ្ល់អនុសាសន៍ថ្បុគ្គលិកពាកព់ន័្ធជាមយួការគរៀបចំនិងការតគបត់គងឱសែតបឆាងំនឹង

សាច់ដុលះការត្រួ្ពិនិ្្យសុខភាពគួរោបប់ញ្ចូ លទាងំតបពន័្ធ្ លិ្តោប់ឈាមនិងបន្រពូជ។បុគ្គលិកគួរ

ត្រូែបានគគគលើកទឹកចិ្្រឱ្យោយការណ៍ជាបនាទេ ន់អំពដីការបល៉ះពាល់គដ្យនចដន្យណ្មយួគកើ្គ�ើងត្រូែ

អនុែ្្រតាមទតមងក់ារគតោលះថ្្ន ក់ឬរងរបសួ។
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(រូបភាព៖មគ្គុគទសក៍គដីមដីននសហភាពអឺរ ៉ុបទំពរ័២៣៧)

១២.	បង់	ថេ្ស	ន
ការបល៉ះពាល់បង់ណហសែនត្រូែបានគគទទួលសា្គ ល់ថ្ជាកងវេល់ណ្្នកសុខភាពសាធារណៈដ៏ធំ។វាត្រូែបានគគ

្សាភាជា ប់គៅនឹង្ លបល៉ះពាល់តសរួចតសាល់និងក្នុងរយៈគពលណែង។្លបល៉ះពាល់តសរួចតសាល់ោបប់ញ្ចូ ល

ទាងំឈកឺបាលែលិមុខងុយគដកតចបូកតចបល់ញ័រតទរូងសន្លប់តកហាយណេ្នកនិងណសបែក។្លបល៉ះពាល់

អែជិជារានដល់សុខភាពក្នុងរយៈគពលណែងនិងជំងឺគឺោបប់ញ្ចូ លទាងំមហារ ដីកកងវេលះតោប់ឈាមតកហម។

បង់ណហសែនគឺង្យគហើរណ្ស់គហើយការបល៉ះពាល់គតចើនគកើ្គ�ើងតាមរយៈការដកដគងហើមចូល។គគត្រូែការ

សកម្មភាពសុខភាពសារណៈគដើមបែដីកា្ប់ន្យការបល៉ះពាល់ទាងំបគុ្គលិកនងិតបជាជនទូគៅចគំពាលះបង់ណហសែន។

គដើមបែដីការពារពដីការបល៉ះពាល់បង់ណហសែនក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពការគតបើ្ លិ្្លណដល
រានបង់ណហសែនគួរគចៀសវាងមនិគលើកទឹកចិ្្រក្នុងការគតបើគតបងក្នុងបនទេប់ណដលោ្ម នបពំងណ់្សែងនងិហាមឃា្់
ការជកប់ារ ដីក្នុងអាោរ។

១៣.	អាសដី្	ថព	រអា	រស	ទិច២១	
អាសុដី្ណពរអាគសទិចរានតបសិទ្ធិភាពតបឆាងំបាកគ់្រ ដី្សែិ្ និងគមគោគ។វាត្រូែបានគគគតបើជាសារធា្ុ

សរា្ល ប់គមគោគក្នុងមហូបអាហារនិងឧសសាហកម្មគែជជាសាសស្រនិងគតបើជាភា្ន កង់្របនសែរគៅក្នុងតកដ្សនិង

ឧសសាហកម្មវាយនេណ្័និងក្នុងមូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាពជាសារជា្ិសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ 

ខ្ពស់គៅគពលណដលដំគណើ រការគសទេរ ដីលមនិអាចគធវេើគៅបាន។



អាសុដី្ណពរអាគសទិចត្រូែបានគគសា្គ ល់ថ្សារធា្ុគតោលះថ្្ន ក់ដល់សុខភាពការង្រជាមយួនឹងលកខាណ

សមបែ្្រិង្យនឹងបងកាជាហានិេយ័ននការគឆលះនិង្ ទេុលះ។

គពលបល៉ះពាល់ជាមយួអាសុដី្ណពរអាគសទិចបុគ្គលិកអាចតបឈមនឹងហានដីេយ័៖

 ការដកដគងហើមចូលគោគសញ្ញា ដូចខាងគតកាមគនលះអាចគកើ្រានគ�ើង៖

២១  Acute Exposure Guideline Levels for Selected Airborne Chemicals: Volume 8.

 Chapter 7 Peracetic Acid1 Acute Exposure Guideline Levels. 2010 by the National Academy of  

 Sciences. Available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220001/
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្ំណ្ងឱ្យែធិានការការពារបគច្ចក
គទសណដលរានសារសំខាន់បំ្ុ្
គៅគពលគរៀបចំឱសែពយាបាល

ជំងឺមហារ ដីក។
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  •អារម្មណ៍ថ្គៅ្រ ឬរលាក

  •ក្អកនិង

  •ការពិបាកដកដគងហើមឬដគងហើមខ្លដី

  •ឈឺក

 ណសបែក៖អាចតសរូបតាមណសបែក!តកហមការឈោឺប់ពងណបករលាកណសបែក។

 ការគលបចូល៖ឈឺតកហាយក្នុងគពាលះសហុកឬអាចទន់ដួល(collapse)។

 ណេ្នក៖តកហមឈោឺប់រលាកធ្ងនធ់្ងរ។

ឧទាហរណ៍ននការរលាកណេ្នកគដ្យអាសុដី្ណពរអាគសទិច

គ ើ្ត្រូែការពារដូចគម្ច?
 • មនិត្រូែឱ្យរានអណ្្រ ្គេ្លើងនិងផ្កា គេ្លើងគទនិងហាមជកប់ារ ដី។មនិត្រូែបល៉ះពាល់ជាមយួនឹង


 សារធា្ុគឆលះ។មនិត្រូែបល៉ះពាល់ជាមយួនឹងន្ទេគៅ្រ ។

 • តបសិនគបើសដី្ុណហ ភាពគលើសពដី40.5°Cត្រូែគតបើតបពន័្ធបិទជិ្លំហូរខ្យល់គចញចូលនិង
 ឧបករណ៍អគ្គិសនដីធន់នឹងការ្ទេុលះ។មនិត្រូែដ្ក់វាឱ្យបល៉ះពាល់ឬកកិ្។

 • ការពារការបល៉ះពាល់ត្រូែគធវេើការគៅកណន្លង៖

  រានលំហូរខ្យល់ល្អរានតបដ្ប់បឺ្ខ្យល់ឬតបដ្ប់ការពារ្ ្លូែដគងហើម។

  គតបើគតសាមនដនិងសំគលៀកបំពាក់ការពារ។

  គតបើកបាងំមុខឬណែន៉តាការពាររមួ្សែំជាមយួតបដ្ប់ការពារ្ ្លូែដគងហើម

  មនិត្រូែហូប្ឹកឬជក់ក្នុងអំ�ុងគពលគធវេើការ។

សូមពិនិ្្យគមើលបណន្មក្នុង៖“មគ្គុគទសក៍សុែ្្ិភាពមនទេដីរពិគសាធន៍សតរាប់សារធា្ុគដីមដីគតោលះថ្្ន ក់ពិគសស

មយួចំនួនណដលគតបើតបាស់ក្នុងមនទេដីរពិគសាធន”៍។

ទតមងក់ារអនុែ្្រគតកាយការបល៉ះពាល់៖ការតគបត់គងននការបល៉ះពាល់សារធា្ុគដីមដី
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 ១.ការសគសង្្គ លះបនាទេ ន់ឬបឋម

+ការដកដគងហើមចូលននសារធា្ុគហើរ៖

 •ខ្យល់បរសុិទ្ធសតរាកទដីតាងំពាកក់ណ្្រ លអង្គុយ។

 •បញជាូ លអ្នកជំងឺគៅមនទេដីរគពទ្យបណង្អក។

+ការបល៉ះពាល់ណសបែក៖

 •ជាដំបូងលាងជតមលះជាមយួទឹកគតចើនឱ្យបានយូរបនាទេ បម់កយកសគម្លៀកបំពាក់តបឡាក់គចញ
 និងលាងជតមលះជាែ្មដីម្រងគទៀ្។គយងការតបយ័្ ្នគែជជាសាសស្រ។

+ក្នុងករណដី បល៉ះពាល់ណេ្នក៖

 •ជាដំបូងលាងជតមលះជាមយួទឹកគតចើនរយៈគពលជាគតចើននាទដី(យកកញ្ចក់ណលនគចញគដ្យ
 ែ្នមៗតាមណដលអាចគធវេើគៅបាន)បនាទេ បម់កពិគតោលះគយបល់ជាមយួតគរូគពទ្យ។

+ក្នុងករណដី គលបចូល៖

 •លាងរា្។់មនិត្រូែគធវេើឱ្យក្អួ្គទ។

 ២.ោយការណ៍ករណដី គតោលះថ្្ន ក់

 ៣.ក្ត់តាទុកជាឯកសារ

 ៤.ប៉ានត់បរាណភាពតបឈម្្ល់តបឹកសានិង្ ្រល់ការបង្កា រគតកាយការបល៉ះពាល់

 ៥.ពិនិ្្យនិងតាមដ្នសុខភាពបុគ្គលិកគតកាយការបល៉ះពាល់

 ៦.របាយការណ៍និងវាយ្នម្លកម្មែធិដី
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អនពុសាសន៍ នន សហ្័ន្ធ អន្រជាតិ ពតរួត្ិនិត្យ ការចម្លង 
គរាគ សពរាប់ ប្លង់ អាោរ មន្ទដីរគ្ទ្យ ទូគៅ ឆា្ន ២ំ០១៦

បនទេប់ ក្មិតមូលដា្្ន ក្មិតស្ង់ដារ ក្មិតល្អ

បនប្	់អក្ជងំឺ

បនប្់	
និមលួយៗត្រូវមាន	
កថន្លង	លាងនដ	
តពមទាងំ	កថន្លង	
ដ្ក	់រតសាមនដ	
និង	អាវ	រអៀម

តបសិនបនទេប់ក្នុងអោរ

រានណតគគតចើនត្រូែរាន

ខណ្ឬល្អបំ្ុ្រាន

បនទេប់គដ្យណ�កណ្ឯង

សតរាប់ដ្ក់អ្នកជំងឺណដល

ដូចោ្ន ឬដ្ក់អ្នកជំងឺឆ្លង

ដ្ចគ់ដ្យណ�ក។

បនទេប់និមយួៗត្រូែរាន

កណន្លងលាងនដតពមទាងំ

កណន្លងដ្ក់គតសាមនដនិង

អាែគអៀម។

បនទេប់និមយួៗត្រូែរាន

សូលុយស្ុយងលាងនដ

គដ្យអាល់កុល។

បនទេប់អ្នកជំងឺ

បនទេប់និមយួៗត្រូែរាន

កណន្លងលាងនដ

តពមទាងំកណន្លងដ្ក់

គតសាមនដនិងអាែគអៀម

បនទេប់មយួរានណតគចំនួន

មយួ។

បនទេប់ត្រូែរានទំហំធំ

ល្មមសតរាប់ដ្ក់បាន

ណតគពដីរសតរាប់តគរួសារ

ឬអ្នកជំងឺគ្សែងគទៀ្។

បនទេប់និមយួៗត្រូែរាន

កណន្លងលាងនដ

តពមទាងំកណន្លងដ្ក់

គតសាមនដនិងអាែ

គអៀម។

បនទេប់និមយួៗត្រូែរាន

សូលុយស្ុយងលាងនដ

គដ្យអាល់កុល។

បនប្	់សតមាប់	
ដ្ក	់អក្	ជងំឆឺ្លង	
ដ្ចរ់ដ្យថែក

គួររានកណន្លងងូ្ទឹកក្នុង

បនទេប់ប៉ុណន្របង្គន់អនាមយ័

ដ្ចគ់ដ្យណ�ក។

រានបនទេប់គដ្យណ�ក

សតរាបរ់ា្ន ក់ៗ ជាមយួ

កណន្លងងូ្ទឹកនិងបង្គន់

អនាមយ័ក្នុងបនទេប។់

រានបនទេប់គដ្យណ�ក

សតរាបរ់ា្ន ក់ៗ ជាមយួ

កណន្លងងូ្ទឹកនិងបង្គន់

អនាមយ័ក្នុងបនទេប។់

យ៉ងគហាចណ្ស់

បនទេប់ពដីររានចគតរាលះ

ប្រូរខ្យល់កតមិ្ គលើស

១២(HEPA-filtrated	

air changes)ក្នុង

មយួគរ៉ាងនិងបនទេប់

មុខ(anterooms) 

រានសំពាធអែជិជារាន។

គមា្ល ្	ថតគ យ៉ងគហាចណ្ស់១ណមត៉្ ត្រូែឃា្ល ្ោ្ន ២ណមត៉្ ត្រូែឃា្ល ្ោ្ន គលើស

២ណមត៉្

ឧបសម្័ន្ធទដី ១៩
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បង្គន	់អនាមយ័	
សតមាប	់អក្ជងំឺ

អោរនិមយួៗរានបង្គន់់

អនាមយ័

បង្គន់់អនាមយ័រាន

សតរាប់គេទគ្សែងោ្ន 

គៅតគប់អោរ

យ៉ងគហាចណ្ស់

រានបង្គន់់អនាមយ័

ក្នុងបនទេប់សតរាប់ដ្ក់

អ្នកជំងឺណ្រា្ន កឯ់ង។

បង្គន់់អនាមយ័រាន

ក្នុងបនទេប់សតរាប់តគប់

បនទេប។់

កថន្លង	ងូ្ទរក
មាន	បនប្	់ងូ្ទរក	
មលួយ	ក្ដង	មលួយ	
អោរ	រេើយ	ធ	ំ
ល្មម	សតមាប់	
ងូ្ទរក	រលើ	ថតគ	ឬ	
មាន	កថន្លង	តតា	ំ
ទរក

យ៉ងគហាចណ្ស់រាន

បនទេប់ងូ្ទឹកមយួក្នុងមយួ

អោរតពមទាងំរានបង្គន់

អនាមយ័។

រានបនទេប់ងូ្ទឹកមយួ

ក្នុងបនទេប់និមយួៗរបស់

អ្នកជំងឺយកល្អត្រូែរាន

បង្គន់អនាមយ័។

រានបនទេប់ងូ្ទឹកមយួ

ជាមយួបង្គន់អនាមយ័

ក្នុងបនទេប់និមយួៗរបស់

អ្នកជំងឺ។
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ទពមង់ការ គរៀបចំ អ្ន្រ ជំងឺ មពុនគ្ល វរះកាត់

ការសរា្អ ្ណសបែកមុននឹងែលះកា្់ទតមងក់ារគែជជាសាសស្រ៖ដបំងូត្រូែសរា្អ ្កណន្លងែលះកា្់ជាមយួសាប៊ូនងិទឹក។

បនាទេ បម់កគតបើថ្្ន ំសរា្ល ប់គមគោគគៅគលើណសបែកជូ្គៅកណន្លងណដលត្រូែែលះកា្់ឬត្រូែគធវេើទតមងក់ារគែជជាសាសស្រ

គដ្យែ្នមៗនិងជូ្ជារងវេង់(ហាមដុស)-ោបគ់្្ើមជូ្ពដីក្នុងគចញគតៅជាមយួសម្លដីគសទេរ ដីលឬនសបែគសទេរ ដីល

ណដលោប់គដ្យដគងកាៀប។

ការសម្ា្	រយនី	មា្់សបូែន	និង	ភ្ាស	ទរករម្ិល	មដយ	កឺ	មដននរង	វុះកា្់	

ឬ	ទតមង់ការ	រវជស្ាសស្ត
គតបើដគងកាៀបោប់សម្លដីគសទេរ ដីលឬនសបែគសទេរ ដីលជាមយួនឹងថ្្ន ំសរា្ល ប់គមគោគជូ្គលើគយនដីនិងរា្ស់បូែនមុន

នឹងបញ្ចូ លឧបករណ៍គៅក្នុងសបូែន។អាល់កុលនិងសារធា្ុរាន្ ទេុកអាល់កុលមនិត្រូែគតបើគលើគយនដី,

រា្ស់បូែននិងភា្ន សទឹករម្អលិមុយកឺគទគតពាលះវាអាចបណ្្រ លឱ្យតកហាយឬរលាកជាលិកាទាងំគនលះ។

មដនរពល	ផ្តល់	ការចាក់	ថ្្ ំ
ជូ្សរា្អ ្ណសបែកអ្នកជំងឺត្ង់កណន្លងោក់ថ្្ន ំជាមយួសូលុយស្ុយងសរា្ល ប់គមគោគគដើមបែដីកា្ប់ន្យអ្ិ-

សុខុមតបាណឬគមគោគនិងកា្ប់ន្យហានិេយ័ននការឆ្លងគោគ។

 •តបសិនគបើគ�ើញថ្ណសបែកកខវេក,់លាងសរា្អ ្ណសបែកត្ង់កណន្លងោក់ថ្្ន ំជាមយួសាប៊ូនិងទឹក។

 •គតបើ្ មបារគសទេរ ដីលជូ្សរា្អ ្កណន្លងត្រូែោក់ថ្្ន ំជាមយួសារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគនិងជូ្សរា្អ ្
 កណន្លងោក់ថ្្ន ំជារងវេង់ពដីក្នុងគចញគតៅ។

 •តបសិនគបើគតបើសូលុយស្ុយងអាល់កុលទុកឱ្យអាល់កុលស្ងួ្សិនគដើមបែដីគធវេើឱ្យរានតបសិទ្ធភាព

 ខ្ពស់ក្នុងការសរា្ល ប់អ្ិសុខុមតបាណឬគមគោគ។

ឧបសម្័ន្ធទដី ២០

សរា្គ ល់៖

ការគការគោមមនិត្រូែបានគគ្ ្ល់អនុសាសន៍ឱ្យគធវេើគទៀ្គទពដីគតពាលះវាបណ្្លឱ្យដ្ច់រលា្់

និងធ្លុលះធា្ល យណសបែកណដលអាចឱ្យបាកគ់្រ ដីដុលះលូ្លាស់បាន។គោមគៅជុំែញិកណន្លងែលះកា្់អាច

ត្រូែបានគគកា្់ឱ្យខ្លដីតបសិនគបើវារខំានដល់ការែលះកា្់ឬទតមងក់ារគែជជាសាសស្រ។

ចំណ្ំ៖

ការគរៀបចំអ្នកជំងឺបានល្អជួយ��កា្ប់ន្យហានិេយ័ការឆ្លងគោគគតកាយការែលះកា្់ឬទតមងក់ារ

គែជជាសាសស្រ។ការគធវេើណបបគនលះអាចកា្ប់ន្យឱកាសបាកគ់្រ ដីណដលរស់គៅគលើណសបែកនិងបង្កា រ

ការឆ្លងគោគគតកាយការែលះកា្់ឬគតកាយទតមងក់ារគែជជាសាសស្រ។



192 គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព
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ទពមងក់ារ ែពុសលាង នែ ស ល្យ សាញស្

មុនគពលអនុែ្្រទតមងក់ារ(ឧទាហរណ៍ការែលះកា្)់និងមុនគពលពាក់គតសាមនដគសទេរ ដីលនិងគស្លៀក

សំគលៀកបំពាក់ែលះកា្់គសទេរ ដីលត្រូែអនុែ្្រការដុសលាងនដតាមសល្យសាសស្រគដើមបែដីកា្ប់ន្យគមគោគរស់

គៅគលើណសបែកអចិនសន្រយ៍និងបគណ្្លះអាសន្នឱ្យគៅកតមិ្ ្ ិចបំ្ុ្និងគចៀសវាងគមគោគដុលះគៅគលើគតសាម

នដគសទេរ ដីលក្នុងកំ�ុងគពលអនុែ្្រទតមងក់ារែលះកា្។់

តគប់	បដគ្គលិក	ទាងំអស់	ត្រូវ	តបកា	ន់	អនាម័យ	ខ្លលួន	ជានិច៖្
 កា្់តកចកនដឲ្យខ្លដីនិងតបរុងតបយ័្ ្នចំគពាលះតកចកនដគៅគពលលាងនដរបស់អ្នកគតពាលះភាគគតចើន
 ននគមគោគរស់គៅគតកាមតកចកនដ។

 កំុគតបើតកចកនដសិបបែនិម្មិ្ ្រឬលាបតកចកនដ។

 គដ្លះគតគឿងអលង្កា រទាងំអស់គចញ(ចិគញ្ច ៀន,នា�ិកា,ណខសែនដ)មុនគពលចូលក្នុងបនទេប់ែលះកា្។់

 លាងតបអបន់ដនិងនដជាមយួសាប៊ូមនិរានថ្្ន គំពទ្យមុនគពលចូលគៅក្នុង្ ំបន់ននបនទេបែ់លះកា្់
 ឬលាងនដគបើនដតបឡាក។់

 ឆកាឹលះកំគទចកំទដីគតកាមតកចកនដគចញគដ្យគតបើតបដ្ប់សរា្អ ្តកចកមុនគពលអនុែ្្រទតមងក់ារ
 ដំបូងគៅគពលតពឹក។

 មនិត្រូែគតបើតោសរូសតកចកនដគតពាលះវាអាចគធវេើឱ្យណសបែកដ្ច់រលា្់និងជំរុញឱ្យរានសំណក
 គកាសិកា។

  •តបសិនគបើគតបើតោសរូសតកចកនដតោសរូសគនាលះត្រូែណ្គសទេរ ដីលនិងគតបើណ្ម្ងគ្។់


  តោសរូសតកចកនដអាចគតបើគ�ើងែញិបានតាមរយៈគសទេរ ដីលក្នុងអូ្ ូកា្ល ែ។

សមាភា រៈ៖
 សាប៊ូធម្មតាឬសាប៊ូសរា្ល ប់គមគោគ(យកល្អគតបើសាប៊ូទឹក)

 សារធា្ុសរា្ល ប់គមគោគ

 ទឹកហូរពដីកបាលរ ៉ូប៊ដីគណ(ទឹករ៉ាសុដីន)។

គបើោ្ម នទឹករ៉ាសុដីន

  •គតបើធុងណដលរានកបាលរ ៉ូប៊ដីគណ

  •គតបើធុង២ធុងមយួដ្ក់ទឹកសា្អ ្ណដលរានដងកាន់និងមយួគទៀ្ជាធុងទគទ។

 ត្រូែគតបើកណនសែងគពាលះគោគសទេរ ដីលគដើមបែដីសម្ងួ ្ នដគតកាយពដីដុសលាងនដសល្យសាសស្រ។

ឧបសម្័ន្ធទដី ២១
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ទតមងក់ារ:	អនដវ្្ត	ការ	ដដសលាង	នដ	ស	ល្យ	សាសស្ត	ក្ដង	រយៈរពល	២-៤នាទី៖

ជំហានទី១និងទី២

គដ្លះគតគឿងអលង្កា រនិងនា�ិកាគចញ។

គលើកតបអបន់ដឱ្យខ្ពស់ជាងណកងនដនិងគ្សែើមតបអបន់ដឱ្យបានសពវេ។

ជំហានទី៣

ដ្ក់សាប៊ូនិងបងហូរទឹកពដីកណន្លងតបឡាក្់ ិចគៅកណន្លងតបឡាក់គតចើន

(នដ)។

ជំហានទី៤

•គលើកតបអបន់ដឱ្យខ្ពស់ជាងណកងនដនិងដ្ក់សារធា្ុសរា្ល ប់
គមគោគ។

•លាងជារងវេង,់ោបគ់្្ើមពដីចុងនដននតបអបន់ដរាខា ងនិងលាង
ចគនា្ល លះតរាមនដគដ្យបន្រពដីចុងនដរហូ្ដល់ណកងនដ។

•លាងចគនា្ល លះតរាមនដទាងំអស់។លាងពដីចុងនដដល់ណកងនដនន
នដរាខា ងនងិគធវេើដូចោ្ន គលើនដរាខា ងគទៀ្។លាងពដីកណន្លងតបឡាក់

្ ចិគៅកណន្លងតបឡាក់គតចើនគដើមបែដីកា្់បន្យការឆ្លងោលដ្ល។

•បន្រលាងនដរគបៀបគនលះក្នុងរយៈគពល២-៤នាទដី។

ជំហានទី៦

រកសានដឱ្យគៅខ្ពស់ជាងចគងកាលះនិងមនិឱ្យបល៉ះអវេដីទាងំអស់មុនគពលពាក់
គតសាមនដគសទេរ ដីល។ការបល៉ះពាល់របស់តបឡាក់នាឱំ្យតបឡាក់នដសា្អ ្

កណន្លងោបព់ដីគតកាមចគងកាលះគៅោ្ទុ់កថ្មនិសា្អ ្។

១&២

៣

៤

ជំហានទី៥

សម្ងួ្នដជាមយួតកណ្្គ់សទេរ ដីល
៥

៦

| រូបភាពទដី៩០
ជំហានក្នុងការដុសលាង
នដសល្យសាសស្រ



គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពដីការបង្កា រនិងត្រួ្ពិនិ្្យការចម្លងគោគសតរាប់មូលដ្ឋា នពយាបាលនិងណែទាំសុខភាព 195

ទពមង់ការ ពា្រ់អាវ ណវង វរះកាត់ ឬ គស្ទ រ ដី លឧបសម្័ន្ធទដី ២២

១.សម្ងួ្នដ

៣.រលាអាែណ្្នកខាងគឆវេង

៦.គលៀននដគចញគតៅអាែបន្រិច ៧.អ្នកជំនួយការទាញអាែពាកព់ដីគតកាយ

៤.គបើកអាែនិងរករន្ធនដអាែ ៥.លូកនដចូលនដអាែ

២.ោបអ់ាែណែងែលះកា្់

 រូបភាពទដី៩១|
រគបៀបពាកអ់ាែណែងែលះកា្់
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ទពមង់ការ ពា្រ់ គពសាមនែ វរះកាត់ គស្ទ រ ដី លឧបសម្័ន្ធទដី ២៣

១.ោបច់បែចិគតសាមនដរាខា ង
គដ្យគមនដនិងចង្អុលនដ

៣.លូកខាងគតកាមកនដននគតសាមនដទដីពដីរ
៤.ទាញគតសាមនដទដីពដីរមកពាក់គលើ
តបអប់នដរហូ្ដល់កនដអាែែលះកា្់

៥.លូកតរាមនដទាងំបនួខាងគតកាមកគតសាមនដ
ទដីមយួនិងទាញពាក់រហូ្ដល់កនដអាែែលះកា្់ ៦.ការពាកគ់តសាមនដគសទេរ ដីលរចួោល់

២.ទាញគតសាមនដមកពាកគ់លើតបអបន់ដ

រូបភាពទដី៨៩|
រគបៀបពាក់គតសាមនដែលះកា្់គសទេរ ដីល
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គតសាមនដត្រូែរានកគតសាមនដគដើមបែដីង្យតសរួលពាក់គដ្យមនិតបឡាក។់គៅគពលពាក់គតសាមនដគសទេរ ដីល

ត្រូែោប់កគតសាមនដគលើកគ�ើង។គតសាមនដទដីពដីរត្រូែបល៉ះនឹងគតសាមនដគសទេរ ដីលរាខា ងគទៀ្។

រតសាមនដ	វុះកា្់	រស	្រ	ីលអាច	កា្ល យជា	កខវក់៖	
 •គបើបល៉ះណ្្នកខាងគតៅននគតសាមនដគសទេរ ដីលជាមយួនដោ្ម នគតសាម។

 •គបើបល៉ះអវេដីមយួណដលមនិគសទេរ ដីលោបប់ញ្ចូ លទាងំមុខរបសអ្នកឬពាក់គតសាមនដខាងគតៅ្ ំបន់


 គសទេរ ដីលក្នុងគពលកំពុងពាក់គតសាមនដគសទេរ ដីល។

 •គបើគតសាមនដគសទេរ ដីលគនាលះរណហកឬធា្ល យ។

 •គបើនដណដលបានពាក់គតសាមរចួគហើយគៅទាបជាងចគងកាលះ។

របើ	រតសាមនដ	កខវក់៖	ប្តូ រ	រតសាមនដ	រនាុះ
 •បពា្ឈប់សកម្មភាពកំពុងគធវេើ។

 •គចញឆា្ង យពដី្ ំបន់គសទេរ ដីល។

 •គដ្លះគតសាមនដតបឡាក់គចញ។

 •គបើនដតបឡាក់ឈាមឬសារធា្ុគ្សែងគទៀ្អនុែ្្រការដុសលាងនដសល្យសាសស្រនិងពាក់
 គតសាមនដែ្មដី។តបសិនគបើមនិដុសលាងនដគទត្រូែពាក់គតសាមនដែ្មដីនិងមនិត្រូែឲ្យតបឡាក់ដល់


 គតសាមនដណដលមនិតបឡាក។់

ចណំដ ច	គលួរ	ចងចា	ំរៅរពល	រដ្ុះ	រតសាមនដ	វុះកា្់
គៅគពលគដ្លះគតសាមនដគចៀសវាងន្ទេខាងគតៅគតសាមនដបល៉ះពាល់ណសបែកគតពាលះន្ទេណ្្នកខាងគតៅននគតសាម

នដតបឡាក់ឈាមនិងែ្្ុោែគ្សែងៗគចញពដីោងកាយ។កំុឱ្យគតសាមនដខាទេ ្ គតពាលះអាចខាទេ ្ចូលណេ្នកឬរា្់

ឬគលើណសបែកអ្នកឬខាទេ ្គលើអ្នកដនទគៅកណន្លងគនាលះ។

គដ្លះគតសាមនដគតបើរចួមុននឹងបល៉ះពាល់ែ្្ុគ្សែងៗដូចជា្ ុគធវេើការកបាលរ ៉ូប៊ដីគណប៊កិគ ្្ម នដជាគដើមណដលែ្្ុ
ទាងំគនាលះជាញឹកញាប់ត្រូែតបឡាក់គដ្យសារបគុ្គលិកបល៉ះក្នុងក�ុំងគពលពាក់គតសាមនដណដលបានគតបើរចួ។

ចំណ្ំ៖

ណ្្នកខាងគតៅននកញ្ចប់គតសាមនដគសទេរ ដីលគឺមនិគសទេរ ដីលគទ។តបសិនគបើពាក់គតសាមនដរា្ន កឯ់ង

ត្រូែគបើកណ្្នកខាងគតៅននកញ្ចប់គតសាមនដជាមុនមុននឹងដុសលាងនដសល្យសាសស្រ។
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ការបគងកាើត និង ការណែរ្រសា ្រណន្លង គស្ទ រ ដី ល

កណន្លងគសទេរ ដីលគឺជា្ ំបន់ណដលបានបគងកាើ្គ�ើងគដ្យដ្ក់កណនសែងគពាលះគោគសទេរ ដីលតកណ្្់តគបែលះកា្់

ជុំែញិកណន្លងអនុែ ្្រទតមងក់ារនិងគៅគលើគជើងទតមណដលនឹងតទសរាភា របរកិាខា រគសទេរ ដីលនិងែ្្ុគ្សែងៗណដល

គគត រ្ូែការសតរាប់អនុែ្្រទតមងក់ារ។គៅគពលអ្នក្្រល់គសវាគស្លៀកពាក់បានត្ឹមត្រូែក្នុងសគម្លៀកបំពាក់

ែលះកា្់គសទេរ ដីលអ្នក្្រល់គសវា្ំបន់គសទេរ ដីលគឺជាកណន្លងណ្មយួគ្់ណដលគគត្រូែមកក្នុងកណន្លងគសទេរ ដីល។

រានណ្ែ្្ុនិងបុគ្គលិកគសទេរ ដីលប៉ុគណ្ណ លះណដលត្រូែបានអនុញ្ញា ្ឱ្យចូលក្នុងកណន្លងគសទេរ ដីល។

 •គៅគពលកណន្លងគសទេរ ដីលត្រូែបានគគបគងកាើ្គ�ើងជំុែញិ្ ំបន់អនុែ្្រទតមងក់ារែ្្ុគៅគតកាមកតមិ្ 

 អ្នកជំងឺណដលបានតគបតកណ្្់ែលះកា្់គឺគៅខាងគតៅកណន្លងនិងមនិគសទេរ ដីលគទ។

 •្ ំបន់គសទេរ ដីលរបស់អ្នក្្ល់គសវាណដលបានពាកអ់ាែណែងនិងគតសាមនដឲ្យបានត្ឹមត្រូែលា្

 សន្ធឹងោបព់ដីកតមិ្ ននតទរូងរហូ្ដល់កតមិ្ កណន្លងគសទេរ ដីល។

្ំបន់គតកាមអ្នកជំងឺតគបតកណ្្់ែលះកា្់គឺត្រូែបានគគោ្ទុ់កថ្ោ្ម នគសទេរ ដីល។

រានណ្ែ្ុ្គសទេរ ដីលប៉ុគណ្ណ លះណដលោ្ម នអ្ិសុខុមតបាណបងកាគតោលះថ្្ន ក់ជាសក្ានុពល។គៅគពលណដលែ្្ុ

គសទេរ ដីលបល៉ះែ្្ុមនិគសទេរ ដីលមនុសសែធូលដីឬែ្្ុ ្ ូចល្អិ្ក្នុងខ្យល់ែ្្ុគនាលះគឺមនិគសទេរ ដីលគទៀ្គទ។តបសិនគបើ

ែ្ុ្មនិគសទេរ ដីលឬមនុសសែរា្ន ក់ចូលក្នុងកណន្លងគសទេរ ដីលកណន្លងគនាលះគឺោ្ម នគសទេរ ដីលណដរ។ឧទាហរណ៍ែ្្ុគសទេរ ដីល

កា្ល យជាកខវេក់តបសិនគបើគលាកអ្នកបល៉ះវាគដ្យនដទគទតបសិនគបើែ្្ុបល៉ះធូលដីឬែ្្ុ ្ ូចល្អិ្ក្នុងខ្យល់ឬ

តបសិនគបើែ្្ុស្ិ្គៅគតកាមកតមិ្ កណន្លងគសទេរ ដីល។

ការថែរកសា	កថន្លង	រស	្រ	ីល

 •កំុឱ្យបុគ្គលិកមនិគសទេរ ដីលចូលកណន្លងគសទេរ ដីលឬបល៉ះែ្្ុគសទេរ ដីល។

 •ត្រូែគបើកហុចឬណចកនិងបញជាូ នែ្្ុគដ្យោ្ម នការឆ្លងគោគ។

 •កំុដ្ក់ែ្្ុគសទេរ ដីលណកបែរបង្អួចឬទាវេ រ។

 •ត្រូែដឹងនិងណែរកសាកណន្លងសំោប្់ ្រល់គសវាគសទេរ ដីល។

 •តបសិនគបើរបាងំគសទេរ ដីលគសើមដ្ច់ឬរណហកត្រូែោ្់ថ្វាកខវេក។់

ត្រូែដឹងថ្របាងំគសទេរ ដីលឬរបាងំសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់ណដលបានធ្លុលះធា្ល យ(គសើមដ្ច់រណហក)ត្រូែោ្់

ទុកថ្កខវេក។់

 •ត្រូែរានស្ិតគបគ់ពលគែលាថ្ខ្លួនគលាកអ្នកគៅទដីណ្និងគធវេើចលនាណ្ក្នុងរងវេង់កណន្លងណដល
 បានសរា្ល ប់គមគោគកតមិ្ ខ្ពស់គដើមបែដីរកសាភាពគសទេរ ដីលឬស្ានភាពគសទេរ ដីលកតមិ្ ខ្ពស់។

 •គបើរានការសងសែយ័ថ្ែ្្ុអវេដីមយួគសទេរ ដីលឬអ្់ត្រូែោ្ទុ់កថ្វាកខវេក។់

ឧបសម្័ន្ធទដី ២៤

រូបភាពទដី៩០|

កណន្លងគសទេរ ដីលក្នុងបនទេបែ់លះកា្់

•ដ្ក់ណ្ែ្្ុគសទេរ ដីលប៉ុគណ្ណ លះគៅក្នុងកណន្លងគសទេរ ដីល។

•ត្រូែដឹងថ្ចុងកញ្ចប់ដ្កែ់្្ុគសទេរ ដីលគឺមនិគសទេរ ដីលគទ។

•កំុគធវេើឱ្យតបឡាក់ដល់ែ្្ុគសទេរ ដីលគៅគពលគបើកហុចឬ


ណចកបញជាូ នវា។

•កំុឱ្យបុគ្គលិកគសទេរ ដីលចូលក្នុង្ំបន់មិនគសទេរ ដីលឬ

បល៉ះពាល់ែ្្ុមនិគសទេរ ដីល។

•ោ្ទុ់កសរាភា រណដលស្ិ្គតកាមកតមិ្ តកណ្្់តគប
ែលះកា្់មនិគសទេរ ដីល។
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្័តរ៌ាន ស្ដ្ី ដី ការគរៀបចំ ណ្្ន្រ សគញង្្គ រះបនា្ទ ន២់២

រសចក្តី	រផ្តើម
ឯកសារគនលះរានគោលបំណង្ ្រល់ការង្រជាកណ់ស្រងណ ្្អកគលើេ័ស្រុតាងជាលាយល័កខាអកសែរអំពដីសរាភា រ:សំណង់

ការគរៀបចំការជួសជុលគៅក្នុងមូលដ្ឋា នសុខាេបិាលណដលត្រូែសហការជាមយួមសន្រដីបង្កា រត្រួ្ពិនិ្្យការ

ចម្លងគោគអ្នកគធវេើណ្នការសំណង់និងែសិវេករ។

ជាអនុសាសន៍របស់SIGរានបដីកតមិ្ ៖:

 •ជាមូលដ្ឋា ន(Basic)៖គបើគទាលះបដីធនធានរានកតមិ្ ធ្ងនធ់្ងរអ្នកគួរគធវេើឲ្យបានជាអបបែរិរា

 •ជាស្រងដ់្រ(Standard)៖ជាអវេដីណដលគយើងរានបំណងគធវេើឲ្យរានក្នុងតបគទសកំពុងអេែិឌ្ឍ

 •ជាតទឹស្រដី(Ideal)៖គបើគយើងរានធនធានគយើងនឹងគរៀបចំតាមគយើងចងប់ាន

អនដសាសន៍

បនទេប់ ជាមូលដា្្ន ជាស្ង់ដារ ជា្ទឹស្ី

តចកគដើរសតរាប់អ្នកជំងឺ

បុគ្គលិកនិងការ្្គ្់្ ្គង់

ទាវេ រណបរគៅជគណ្រើ រឬ

តចកគដើរសាធារណៈ

ទាវេ របិទជិ្គៅជគណ្រើ រ

ឬតចកគដើរសាធារណៈ

ទាវេ រគបើកគៅបនទេប់មុខ

គឆា្ព លះគៅរកតចកគដើរ

សាធារណៈ

បនទេប់ណតគ១រានកណន្លង

លាងនដ

គួររានបនទេប់ណតគ១មយួ

ចំនួន

ត្រូែរានបនទេប់ណតគ១

មយួចំនួនណដលរាន

ន្ទេតកឡា២៥ណម៉្ កាគរ៉

ក្នុងមយួបនទេប់

បនទេប់ណតគ១មយួចំនួន

ត្រូែរានណតគ១រាន

ន្ទេតកឡាពដី២៥-៣៥

ណម៉្ កាគរ៉ក្នុងមយួបនទេប់

លំហូរខ្យល់គចញចូល

សតរាប់ជំងឺឆ្លងតាម

ខ្យល់

ពដីបនទេប់មយួគៅបនទេប់

មយួត្រូែរានលំហូរ

ខ្យល់គចញចូលណដល

អាចទទួលបានសរា្ព ធ

អែជិជារាន(រមួទាងំ

(Anterooms)

សតរាប់អ្នកជំងឺឆ្លង)និង

រានចគតរាលះHEPA 

(សតរាប់អ្នកជំងឺឈាម

ជំងឺមហារ ដីក)និងរាន

ការប្រូរខ្យល់ពដី៦-១២

ក្នុងមយួគរ៉ាង

ឧបសម្័ន្ធទដី ២៥
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បនទេប់ណតគគតចើន

ណដលរានកណន្លង

លាងនដក្នុងមយួបនទេប់

ចគនា្ល លះអបបែររាពដីណតគ

មយួគៅណតគមយួ១.៥ម

ចគនា្ល លះអបបែររាពដីណតគ

មយួគៅណតគមយួ២ម

ចគនា្ល លះអបបែររាពដីណតគ

មយួគៅណតគមយួ២ម

បនទេប់ងូ្ទឹកសតរាប់

អ្នកជំងឺ

បនទេប់ងូ្ទឹកសតរាប់

អ្នកជំងឺគដើមបែដីងូ្ទឹកគលើ

ណតគងូ្ទឹក

បនទេប់ណតគ១ងូ្ទឹក

សា្អ ្សតរាប់អ្នកជំងឺ

កណន្លងពិនិ្្យគធវេើ

របាយការណ៍

ត្រូែរានោបំាច់ ត្រូែរានោបំាច់

រមួទាងំOnline ECG

(រមួទាងំសរា្ព ធឈាម

ឧស្ម័នក្នុងឈាម)និង

ការពិនិ្្យ

កណន្លងសតរាប់ពិគតោលះ

រវាងបុគ្គលិកគពទ្យជា

មយួតគរួសារអ្នកជំងឺ

ត្រូែរានោបំាច់ ត្រូែរានោបំាច់ ត្រូែរានោបំាច់បនទេប់

ដ្ចគ់ដ្យណ�កមយួ

កណន្លងសតរាប់តគរួសារ

និងអ្នកសួរសុខទុកខា

អ្នកជំងឺ(ណកបែរបនទេប់

សគសង្្គ លះបនាទេ ន)់

រានកណន្លងដ្ច់គដ្យ

ណ�កសតរាប់អ្នកសួរ

សុខទុកខាណដលរានបង្គន់

និងគហដ្ឋា រចនាសម្ព័នឋា

សតរាប់គរៀបចំអាហារ

រានកណន្លងដ្ចគ់ដ្យ

ណ�កណដលរានបង្គន់

បនទេប់ងូ្ទឹក្ ូចមយួ

រានកណន្លងដ្ចគ់ដ្យ

ណ�កណដលរានបង្គន់

បនទេប់ងូ្ទឹក្ ូចមយួ

សរា្អ ្កណន្លងគតបើគហើយ

/សរា្អ ្កណន្លងគធវេើការ

រានកណន្លងមយួសតរាប់

ការង្រសរា្អ ្

រានបនទេប់មយួសតរាប់

ការង្រសរា្អ ្(សតរាប់

ឱសែនិងការោក់

សរនស)

រានបនទេប់មយួសា្អ ្

សតរាប់ការង្រ

(សតរាប់ឱសែនិង

ការោក់សរនស)ទទួល

ខុសត្រូែ4-5បនទេប់

ណតគ១

មនទេដីរពិគសាធន៍ រានកណន្លងសតរាប់

រ៉ាសុដីនែភិាគឧស្ម័នក្នុង

ឈាមនិងទូទឹកកក

សតរាប់រកសាគសរ ៉ូមនិង

ឈាម

រានបនទេប់សតរាប់

រ៉ាសុដីនែភិាគឧស្ម័នក្នុង

ឈាមនិងទូទឹកកក

សតរាប់រកសាគសរ ៉ូមនិង

ឈាម
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២២ International Federation of Infection Control Recommendations (IFIC). 2010.

បនទេប់សតរាប់សរា្អ ្

និងរងំ្ប់គមគោគបរកិាខា រ

គពទ្យ

រានកណន្លងសតរាប់

សរា្អ ្និងរងំ្ប់គមគោគ

បរកិាខា រគពទ្យគដ្យរាន

ស្នប់បឺ្ខ្យល់និងទឹក

គចញចូល

រានបនទេប់សតរាប់

សរា្អ ្និងរងំ្ប់

គមគោគរានកណន្លង

សតរាប់ដំគណើ រការ

គ�ើងែញិគលើឧបករណ៍

ជំនួយដគងហើមនិងបឺ្

គស្លស

រានបនទេប់សតរាប់អ្នក

សរា្អ ្អ្នករងំ្ប់គមគោគ

និងអ្នករងំ្ប់គមគោគ

គលើEndoscope 

រានកណន្លងសតរាប់

ដំគណើ រការគ�ើងែញិ

គដ្យរានស្នប់បឺ្

ខ្យល់និងទឹកគចញចូល

បនទេប់សតរាប់ដ្ក់

សំភារ្ ទេលះ

រានកណន្លង

ដ្ចគ់ដ្យណ�ក

សតរាប់ដ្ក់ភា្ន កង់្រ

សរា្អ ្និងសរា្ល ប់

គមគោគ

បនទេប់រានោនលាងនដ

(Sink)រានភា្ន កង់្រ

សរា្ល ប់គមគោគនិង

សរា្អ ្និងរគទលះរុញ

បនទេប់រានោនលាងនដ

(Sink) រានភា្ន កង់្រ

សរា្ល ប់គមគោគនិង

សរា្អ ្និងរគទលះរុញ

បនទេបគ់ធវេើការកខវេក់ កណន្លងគរៀបចំសតរាប់

ការង្រកខវេក់

បនទេប់សតរាប់សរា្អ ្

និងសរា្ល ប់គមគោគគលើ

កគន្ារអ្នកជំងឺនិងអាង

គបាកគក់

រានបនទេប់សតរាប់

សរា្អ ្និងសរា្ល ប់

គមគោគគលើឧបករណ៍

គតបើតបាស់គ�ើងែញិ

បនទេប់ដ្ក់សំណល់

សតរាប់សំណល់ក្នុង

ែង់ឬធុងនិងគខាអាែ

កខវេក់

រានកណន្លងជាកល់ាក់

សតរាប់ដ្ក់

កាកសំណល់

រានកណន្លងសតរាប់

ដ្ក់កាកសំណល់អាច

រមួទាងំបនទេបគ់ធវេើការកខវេក់

រានបនទេប់ដ្ក់សំណល់

សតរាប់សំណល់គដ្យ

រានបង្អួចគៅអោរនិង

គៅគតៅតចកគដើរ

ការរកសាបរកិាខា រនិង

្លិ្្លសា្អ ្និងគស្រ

រ ដីលនិងសំគលៀកបំពាក់

គបាកអ៊ុ្រចួ

រានបនទេប់ដ្ចគ់ដ្យ

ណ�ក

រានបនទេប់ដ្ចគ់ដ្យ

ណ�កនិងរានគសាោក់

រានបនទេប់ដ្ចគ់ដ្យ

ណ�កនិងរានគសាោក់

បនទេប់ប្រូរសំគលៀកបំពាក់

សតរាប់បុគ្គលិក

រានបនទេប់ណដលរាន

អាងគបាកគក់និង

ណបងណចកអាល់កុល

លាងនដសាប៊ូោែនិង

តកដ្សជូ្

រានបនទេប់ណដលរាន

អាងគបាកគក់និង

ណបងណចកនដីមយួសតរាប់

គេទទាងំពដីរ

រានកណន្លងងូ្ទឹក

បង្គន់ដ្ចគ់ដ្យណ�ក

សតរាប់គេទនដីមយួៗ

កណន្លងសតរាប់

សរា្អ ្និងគបាកគក់

សំគលៀកបំពាក់កខវេក់

រានបនទេប់ណដលរាន

អាងគបាកគក់និង

ណបងណចកនដីមយួសតរាប់

គេទទាងំពដីរ

រានកណន្លងងូ្ទឹក

បង្គន់ដ្ចគ់ដ្យណ�ក

សតរាប់គេទនដីមយួៗ

កណន្លងសតរាប់

សរា្អ ្និងគបាកគក់

សំគលៀកបំពាក់កខវេក់







ណ្រសពមរួលបគច្ច្រគទសគលើ្រទដី២


