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១- សវតព័តម៌ាន 

ជំងឺកូវដី-១៩ ជាជំងឺរលកផ�ូវដេង�ម្រស�ច្រសវ្របេភទថ�ីែដលេកតេឡងេនទី្រក�ងវូហន្របេទសចិន

កលពីែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ េហយបានរកីរលដលទូទងំពិភពេលក។ Covid-19 បង�េដយវរុីស រលកផ�ូវ

ដេង�ម្រស�ច្រសវធ�នធ់�រទី២ (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2: SARS-CoV-2)។ វរុី

សេនះ ខ� ចពន�ឺករំស�ីអ៊ុល្រតវយូីេឡ  កំេដ និងសរធាតុរមា� បេ់មេរគែដលផ�ុកេអតណុល និងក�រនី។ 

េទះបីជាវរុីសចបេ់ផ�មផ�ុះេចញពីករចម�ងពីសត�មកមនុស្សក�ី បច�ុប្បន�អ�កឆ�ងជំងឹេនះ (អ�កផ�ុកវរុីស SARS-

CoV-2) បានក� យជា្របភពចម�ងជាចម្បង។ 

េនៃថ�ទី៣០ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ អង�ករសុខភាពពិភពេលក បាន្របកសថាករផ�ុះកូវដី-១៩េនះ 

គឺជាភាពអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈែដលជាករ្រព�យបារម�ជាអន�រជាតិ។ េនៃថ�ទី១១ ែខ មនីាឆា�  ំ

២០២០ អង�ករសុខភាពពិភពេលកបានចតទុ់កករផ�ុះេឡងៃនជំងឺេនះជាកររតត្បោតសកល។ 

ករណីទី១ៃនជំងឺកូវដី-១៩ ្រត�វបានេគេធ�េរគវនិិច�យ័េឃញេនក�ុង្របេទសកម�ុជាេនៃថ�ទី២៧ ែខមករ 

ឆា� ២ំ០២០។ របាយករណ៍ៃនកររតត្បោតចុងេ្រកយបង�ស់ស្រមាប្់របេទសកម�ុជាអចរកេឃញតមរយៈ 

https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/ និង https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/ ។ ្រកសួងសុខភបិាល

ក្៏របកសអំពីបច�ុប្បន�ភាពេនេលេគហទំពរ័ និងបណា� ញសង�មរបស់្រកសួង េហយជាកែន�ងែដលទញយក

សរអបរ់សុំខភាពផងែដរ។  

២- ករចម�ងជំងឺកវូីដ-១៩ 

• វរុីសែដលបណា� លឱ្យមានជងំឺកូវដី-១៩ គឆឺ�ងពមីនុស្ស េទមនុស្សតមរយៈដំណកតូ់ចៗេចញពីផ�ូវ

ដេង�មេពលអ�កជំងឺក�ក ឬកណា� ស់ និងករបះ៉ពល់េដយផា� ល់ និងេដយ្របេយាល។ 

ដំណកតូ់ចៗ ដំណកតូ់ចៗតមផ�ូវដេង�ម (ភាគល�ិតៗទំហំ >5-10µm) បង�េឡងេនេពល

ែដលអ�កមានជំងឺមានផ�ុកវរុីស ក�ក ឬកណា� ស់។ បគុ�លែដលបះ៉ពល់ផា� ល់ 

(េនចមា� យតិចជាង ១ ែម្៉រត) ពអី�កែដលមានេរគស�� ផ�ូវដេង�ម (ក�ក កណា�

ស់) មានហនភិយ័ៃនករឆ�ង េដយសរមាត ់្រចមុះ ឬែភ�ករបស់អ�កទងំេនាះ 

បានបះ៉ពល់េទនឹងតំណកទ់កឹតូចៗ ែដលផ�ុកវរុីសផ�ូវដេង�មេនះ។ 

ករបះ៉ពល់ ករឆ�ង កអ៏ចេកតេឡងតមរយៈករបះ៉ពល់អ�កផ�ុកកូវដី-១៩ ផា� ល់ នងិ

េដយ្របេយាលជាមយួៃផ�វត�ុែដលមានវរុីស (ឧទហរណ៍ៃដទ� រ តុេធ�ករ) និង

ឧបករណ៍េផ្សងៗេទៀត។ 

 

1. ែផ�កេលភស័�ុតងបច�ុប្បន�  វរុីសែដលបង�ឲ្យមានជំងកូឺវដី-១៩ មនិឆ�ងតមខ្យល់េទ។ ប៉ែុន�ករឆ�ងតម

ខ្យល់ (Airborne transmission) អចេកតមានេឡងេនេពលអនុវត�សកម�ភាពទងំឡាយណាែដល

https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/
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បេង�តឲ្យមានសយភាយភាគល�ិតតូចៗេហរតមខ្យល់ (Aerosol generation procedures1)។ 

ឧទហរណ៍ 

• ករឆ�ងតមខ្យល់សំេដេទេលចំែណកភាគល�ិតតូចៗេនក�ុងខ្យល់ែដលមានអង�តផ់�តិតូចជាង 5µm 

េហយអចស�ិតេនក�ុងខ្យល់បានរយៈេពលយូរ និងអចឆ�ងក�ុងចមា� យឆា� យជាង១ែម្៉រត។ 

៣- យទុ�ស�ស�េដម្បកីរពរ ឬទប់ស� ត់កររកីរលដលៃនវីរសុបង�ជំងឺកវូីដ-១៩ 

• េនក�ុងសហគមន:៍ វធិានករបង� រែដលមាន្របសិទ�ិភាពរមួមាន៖ អនាមយ័ៃដ េចៀសវងករបះ៉ពល់

េលៃផ�មុខរមួមាន ែភ�ក ្រចមះុ និងមាត ់អនាមយ័ផ�ូវដេង�ម (ឧទហរណ៍  ក�ក កណា� ស់ ខ�បេ់ដយេ្រប
ែកងៃដ) េនបន�បដ់ចេ់ដយែឡកមា� កឯ់ង ្របសិនេបមនិ្រស�លខ�ួន។ ពកម៉់ាស់វះកត ់ ្របសិនេប
មានេរគស�� ផ�ូវដេង�ម  និងរក្សោចមា� យពីគា� អប្បបរមា១ែម្៉រត និងទមា� បស់មា� តសមា� បេ់មេរគតម

ធម�ត េលៃផ�ែដល្រត�វបះ៉ពល់ញឹកញាប។់ 

• េនក�ុងមូលដ� នសុខភបិាល: វធិានករបង� រែដលមាន្របសិទ�ិភាពរមួមាន៖ ឆាបក់ំណតអ់ត�

ស�� ណអ�កសង្សយ័ និងករ្រត�តពិនិត្យ្របភពចម�ងតមរយៈ ករទទលួនិងែបងែចកជំងដឺបំងូ 

(Triage) និងករ្រត�តពិនិត្យរកអ�កជងំឺែដលសង្សយ័ (Screening)។ អនុវត�ករ្រប�ង្របយត័�ស�ងដ់រ 

និង ករ្រប�ង្របយត័�បែន�មេលករដកេ់នដចេ់ដយែឡក ស្រមាបក់រណីសង្សយ័ នងិករណី ជងំឺកូវ ី
ដ-១៩ (ែដលមានករប�� កព់ីមន�ីរពិេសធន)៍ ។ ករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ករពរខ�ួន (PPE) សម

្រសបេដយបុគ�លិកែថទសុំខភាព និងអ�កជំង។ឺ អនុវត�ករលងសមា� ត និងករ្រគប្់រគងកក

សំណល់ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ េលសពីេនះ បុគ�លិកែដលមនិ្រស�លខ�ួន ឬមានេរគស�� ផ�ូវដេង�មមនិ

្រត�វមកេធ�ករេទ។ 

៤- ករេ្រប្របាសឧ់បករណ៍ករពរខ�ួន (PPE) 

• េគាលករែណនាខំងេ្រកម បង� ញពីស�ងដ់រអប្បបរមាស្រមាបក់រពរខ�ួន្រតឹម្រត�វ េដយែផ�កេល
អនុសសនរ៍បស់អង�ករសុខភាពពិភពេលក។  

• ្រត�វេធ�ករវយតៃម�ហនិភយ័ជាមុន រមួមានហនិភយ័ៃនករបះ៉ពល់ នងិទំហំៃនករបះ៉ពល់ឈម 

សររីៈរវ ដំណកតូ់ចៗតមផ�ូវដេង�ម ឬតមកររលតែ់ស្បក មនុេពលអនុវត�សកម�ភាពែថទនំីមយួៗ 

េដម្បធីានាសុវត�ិភាពបុគ�លិក និងបេង�ន្របសិទ�ិភាពៃនករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ករពរខ�ួន។ 

• ស្រមាបេ់សចក�ីសេង�បស�ីពកីរេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ករពរខ�ួន ្រតឹម្រត�វ អ្រស័យេទតម     ទីកែន�ង 

បុគ�លិក នងិ្របេភទៃនសកម�ភាព សូមេមលឧបសម�ន័� ១។ 

 
1 Aerosol-generating procedures (AGP), រមួមានទ្រមង់ករទងំឡាយណាែដលបេង�ីតឲ្យមានសយភាយភាគល�ិតតូចៗេហីរតមខ្យល ់   endotracheal 
intubation, airway suction, cardiopulmonary resuscitation, tracheostomy, nebulizer treatment, sputum induction, and bronchoscopy. 
 



3 
 

ក) មូលដ� នសុខភិបាល៖ មន�ីរេពទ្យ និងមណ� លសុខភាព 

បុគ�លិកែថទសុំខភាព • ករទទលួ និងែបងែចកជំងឺដំបងូ និង្រត�តពិនិត្យរកអ�កសង្សយ័ 

(Screening) េបមនិពកព់ន័�នឹងករបះ៉ពល់អ�កជំងឺផា� ល់ េនាះមនិត្រម�វ

ឱ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួនេឡយ ្រគានែ់ត្រត�វអនុវត�កររក្សោគលំតពីគា�

យ៉ាងតចិ ១ ែម្៉រត។ េនេពលែដលករអនុវត�ៃនកររក្សោគំលតពីគា� មនិ

អចេធ�បាន ្រត�វពកម៉់ាស់វះកត ់ែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ។ 

• ករវយតៃម�េវជ�ស�ស� ករែបងែចកអ�កជំងឺ ករេ្រជសេរ សអ�កជំងឺេលក

ទីពីរេនក�ុងបន�បព់ិេ្រគាះជំង ឺជាមយួអ�កជងំឺែដលមានេរគស�� ផ�ូវដេង�ម 

្រត�វពក ់ម៉ាស់វះកត ់េ្រសមៃដ ែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ និង

អវបំពង ់(Gown)។ 

• ករែថទេំដយផា� ល់េទេលអ�កជំងឺែដលសង្សយ័និង អ�កជំងកូឺវដី-១៩

ែដលមានករប�� កព់ីមន�ីរពេិសធន ៍ ្រត�វពកេ់្រសមៃដ ម៉ាស់វះកត ់

ែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ និងអវបំពង។់ ស្រមាបស់កម�ភាព

ទងំឡាយណា ែដលអចបេង�តឲ្យមានករសយភាយភាគល�ិតតូចៗ

តមខ្យល់ (ឧ សកម�ភាពសេ�ង� ះបនា� នម់យួចំននួ ដូចជាករេ្រប្របាស់

ឧបករណ៍ជំនួយដេង�មជាេដម) ្រត�វពកប់ែន�ម ម៉ាស់ N95 និង អវេអៀម

មនិ្រជាបទឹក។ 

• ករ្របមូលសំណាកពីផ�ូវដេង�មស្រមាបម់ន�ីរពិេសធន ៍ ្រត�វពកេ់្រសមៃដ 

ម៉ាស់វះកត ់ែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ និងអវបំពង។់ ស្រមាប់

ករ្របមូលសំណាកៃនផ�ូវដេង�មេដយេ្របនីតិវធិីណាែដលអចបេង�តឲ្យ

មានករសយភាយភាគល�ិតតូចៗតមខ្យល់ ្រត�វពកប់ែន�មម៉ាស់ N95 

និង អវេអៀម។  

បុគ�លិកអនាមយ័ • េនេពលលងសមា� តបន�បព់េិ្រគាះជំងឺេ្រក និងបន�បជ់ងំឺស្រមាកេពទ្យ 

្រត�វពកេ់្រសមៃដ្រកស់ ម៉ាស់វះកត ់ ែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរ

មុខ អវបំពង ់ែស្បកេជងកែវង ឬែស្បកេជងបិទជិត។ 

បុគ�លិកេផ្សងេទៀត  

(រដ�បាលសន�ិសុខ) 

• ករងររដ�បាល និងសន�ិសុខ ែដលមនិពកព់ន័�នឹងករបះ៉ពល់អ�កជំងឺ
ផា� ល់  មនិត្រម�វឱ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួនេឡយ ែត្រត�វអនុវត�កររក្សោគំ

លតពីគា� យ៉ាងតិច ១ ែម្៉រត។ 

អ�កជំង ឺ • អ�កជំងឺទងំអស់ ែដលចូលក�ុងមូលដ� នព្យោបាល និងែថទសុំខភាពមាន

េរគស�� ផ�ូវដេង�ម ្រត�វែតពកម៉់ាស់វះកត។់ 
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ខ) មេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរ៖ រថយន�សេ�ង� ះបនា� ន់ ឬរថយន�ដឹកអ�កជំងឺ 

បុគ�លិកែថទសុំខភាព • ករដឹកអ�កជងំឺសង្សយ័ ឬអ�កជំងឺកូវដី-១៩ េទមូលដ� នសុខភបិាល ្រត�វ

ពកេ់្រសមៃដ ម៉ាស់វះកត ់ែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ និងអវ

បំពង។់ 

អ�កេបកបរ • េពលេបកបរប��ូ នអ�កជំងឺសង្សយ័ ឬអ�កជំងឺកូវដី-១៩ ពមីូលដ� នសុខភិ
បាលមយួ េទមូលដ� នសុខភបិាលមយួេទៀត មនិត្រម�វឱ្យពកឧ់បករណ៍

ករពរខ�ួនេឡយ េបកែន�ងអ�កេបកបរខណ� ដចព់ីអ�កជងំឺ ែត្រត�វអនុវត�

កររក្សោគំលតពីគា� យ៉ាងតិច ១ ែម្៉រត។ 

• ្រត�វពកម៉់ាស់វះកត ់េបេពលេបកបរ េហយេបកែន�ងអ�កេបកបរ មនិខណ�

ដចព់ីអ�កជំងឺសង្សយ័ ឬអ�កជំងឺកូវដី-១៩។  

• េនេពលជយួ េលកដកអ់�កជំងឺសង្សយ័ ឬអ�កជំងកូឺវដី-១៩ ្រត�វពក់

េ្រសមៃដ ម៉ាស់វះកត ់ែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ និងអវបំពង ់

បុគ�លិកអនាមយ័ • េនេពលលងសមា� តរថយន�ប��ូ នជំង ឺ្រត�វពកេ់្រសមៃដ្រកស់    ម៉ាស់

វះកត ់ែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ អវបំពង ់ែស្បកេជងកែវង ឬ

ែស្បកេជងបិទជិត។ 

អ�កជំង ឺ • ្រគបអ់�កជងំឺមានេរគស�� ផ�ូវដេង�ម ្រត�វែតពកម៉់ាស់វះកត។់ 

គ) េនសហគមន៍ និងផ�ះ 

្រក�មេឆ�យតបបនា� ន ់ • ករសមា� សនេ៍ដយផា� ល់ជាមយួអ�កជំងឺសង្សយ័ ឬអ�កជំងឺ កូវដី-១៩ ្រត�វ

ែតពកម៉់ាស់វះកត ់នងិ្រត�វអនុវត�កររក្សោគលំតពីគា� យ៉ាងតិច១ ែម្៉រត។ 

ករសមា� សន ៍្រត�វេធ�េនខងេ្រកផ�ះ។ អ�កជំងឺសង្សយ័ ឬអ�កជំងកូឺវដី-១៩ 

្រត�វែតពកម៉់ាស់វះកត។់ 

• ករសមា� សនេ៍ដយផា� ល់ជាមយួអ�កបះ៉ពល់អ�កជំងឺកូវដី- ១៩ េហយមនិ

មានេរគស��  មនិត្រម�វឱ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួនេឡយ ែត្រត�វអនុវត�

កររក្សោគំលតពីគា� យ៉ាងតិច ១ ែម្៉រត 

• ករ្របមូលសំណាកពីផ�ូវដេង�មស្រមាបម់ន�ីរពិេសធន ៍ ្រត�វពកេ់្រសមៃដ 

ម៉ាស់វះកត ់ែវន៉តករពរែភ�ក ឬក្បោងំករពរមុខ នងិអវបំពង។់ 

 

បុគ�លិកែថទសុំខភាព • ករបះ៉ពល់ផា� ល់នឹងអ�កជំងសឺង្សយ័ និងអ�កជំងកូឺវដី- ១៩ ្រត�វពកេ់្រសម

ៃដ ម៉ាស់វះកត ់ែវន៉តករពរែភ�ក ឬក្បោងំករពរមុខនិងអវបំពង។់ 
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អ�កេមលែថអ�កជំង ឺ • ករេមលែថអ�កជំងឺែដលសង្សយ័   និងអ�កជំងបឺ�� កជ់ងំឺកូវដី-១៩  ឬ

លងសមា� តលមក  ទឹកេនាម ឬកកសំណល់របស់អ�កជំងឺកូវដី-១៩ ្រត�វ

ពកេ់្រសមៃដ ម៉ាស់វះកត ់ែវន៉តករពរែភ�ក ឬក្បោងំករពរមុខ  និងអវ

េអៀម ្របសិន្របឈមនឹងករខ� តខ� យ។ 

• េពលចូលក�ុងបន�បអ់�កជំងឺសង្សយ័ និងអ�កជំងបឺ�� កជ់ំងកូឺវដី-១៩ ប៉ុែន�

មនិផ�ល់ករែថទេំដយផា� ល់ ្រត�វពកម៉់ាស់វះកត។់ 

អ�កជំង ឺ • ្រគបអ់�កជងំឺមានេរគស�� ផ�ូវដេង�ម្រត�វែតពកម៉់ាស់វះកតន់ិង្រត�វអនុវត�

កររក្សោគំលតពីគា� យ៉ាងតិច ១ ែម្៉រត។ 

ឃ) េនមន�ីរពិេសធន៍ 

អ�កបេច�កេទសមន�ីរ

ពិេសធន ៍

• ករេធ�េតស�េរគវនិិច�យ័េ្របវធិីស�ស� ម៉ូលីគុល (េរៀបចំេធ� RT-PCR) ្រត�វ

ពកេ់្រសមៃដ គ្រមបសក ់ អវបំពង្់រគបជតិមានៃដ (Coverall), គ្រមប

ែស្បកេជង និងែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ។ ករវយតៃម�ហនិ
ភយ័អច្របាបឲ់្យដឹងពតី្រម�វករេ្របសមា� រៈករពរផ�ូវដេង�ម (ឧទហរណ៍

ពកម៉់ាស់ N95) ។ 

• បុគ�លិកមន�ីរពិេសធន្៍រត�វអនុវត�តមនីតិវធិីស�ងដ់រ នងិបានទទួលករ

បណ�ុ ះបណា� ល្រតឹម្រត�វពជីីវសុវត�ិភាពក្រមតិ២ និង ៣ (P2/P3)។  

• អចចូលេមលវេីដអូពីរេបៀបៃនករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ករពរខ�ួនក�ុង

មន�ីរពិេសធនសុ៍វត�ិភាពជីវស�ស�ក្រមតិ២ https://bit.ly/2OqA5Be នងិ 

៣ https://bit.ly/3h9H91D របស់វទិ្យោស� នជាតិសុខភាពសធារណៈ  

កំណត់ចំណាបំែន�ម 

• ្របសិនេបអវបំពងម់និធនន់ងឹករ្រជាបទឹក េហយមានហនិភយ័ ែដល្របឈមនឹងករបះ៉

ពល់សររីៈរវ ក�ុងកឡុំងេពលេធ�ទ្រមងក់រ  េនាះ្រត�វពកអ់វេអៀមមនិ្រជាបទឹកែដរ។ េនះ

្រត�វែតែផ�កេលករវយតៃម�ហនិភយ័។ 

• មនិ្រត�វពកគ់្រមបសក ់ អវបំពង្់រគបជិត (Coverall) ែស្បកេជងេកសូ៊កែវង េនេពលផ�ល់

ករែថទេំដយផា� ល់ដល់អ�កជំងឺែដលសង្សយ័នងិប�� កជ់ំងឺកូវដី-១៩េទ។  

• មនិ្រត�វេ្រប្របាស់េ្រសមៃដែត១គូចំេពះអ�កជំងឺកូវដី-១៩ ពីអ�កជងំឺមា� កេ់ទមា� កេ់ទៀតេទ។ 

្រត�វេធ�អនាមយ័ៃដរល់េពលដូរេ្រសមៃដម�ងៗ។ 

• ករេ្របេ្រសមៃដពីរជានម់និផ�ល់អនុសសនេ៍ឡយ េលកែលងែតពិធីសរវះកតែ់ដល

្របឈមខ� ងំក�ុងករែបកធា� យ។ 

https://bit.ly/2OqA5Be


6 
 

៥- រេបៀបពក់ និងេដះឧបករណ៍ករពរខ�ួន (PPE) 

     ៥  .១ - នីតិវធីិស្រមាប់ពក់ឧបករណ៍ករពរខ�ួន 

1. េធ�ករវយតៃម�ហនភិយ័ជាមុន រមួមានករបះ៉ពល់ នងិទំហំៃនករបះ៉ពល់ឈម សររីៈរវ 

ដំណកតូ់ចៗតមផ�ូវដេង�ម ឬតមកររលតែ់ស្បក មុនេពលអនុវត�សកម�ភាពែថទនំមីយួៗ។ 

េ្រជសេរ សឧបករណ៍ករពរខ�ួន ែផ�កេលលទ�ផលៃនករវយតំៃលេនះ។ 

2. លងៃដរបស់អ�កជាមយួសប៊ ូនិងទឹក (៤០-៦០ វនិាទី) ឬអល់កុល (២០-៣០ វនិាទ)ី មុនេពល

ពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួន។  

3. ពកអ់វបំពង ់

4. ពកម៉់ាស់វះកត ់ករ្រប�ង្របយត័�ចំេពះេមេរគឆ�ងតមរយៈករបះ៉ពល់នឹងដណំតតូ់ចៗ។ ពក់

ម៉ាស់ N95 ស្រមាបស់កម�ភាពទងំឡាយណាែដលបេង�តឲ្យមានករសយភាយភាគល�ិតតូចៗ

តមខ្យល់។ 

5. ពកែ់វន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ។ 

6. ពកេ់្រសមៃដ ្រត�វធានាថាេ្រសមៃដ្រត�វបានពកេ់្រសបពីេលៃដអវបំពង។់ 

    ៥.២- នីតិវធីិស្រមាប់េដះឧបករណ៍ករពរខ�ួន 

1. េដះេ្រសមៃដ និងេធ�អនាមយ័ៃដ 

2. េដះអវបំពង ់ ្រត�វធានាេដះេចញេដយ្រប�ង្របយត័�កុឲំ្យខ� តរបស់េផ្សងេទៀតេចញពីអវបំពង ់

និងេធ�អនាមយ័ៃដ 

3. េដះែវន៉តករពរែភ�ក ឬក្បោងំករពរមុខ និងេធ�អនាមយ័ៃដ 

4. េដះម៉ាស់ 

5. លងៃដរបស់អ�កជាមយួសប៊ូនិងទកឹ (៤០-៦០ វនិាទ)ី ឬអល់កុល (២០-៣០ វនិាទ)ី ម�ងេទៀត។ 
 កំណត់ចំណាបំែន�ម 

• ពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួន ែដលល�ម្រត�វនឹងខ�ួន េដម្បធីានាថាម៉ាស់ និងែវនតរបស់អ�កមនិរអិល 

• ហមបះ៉មខុរបស់អ�ក ក�ុងេពលពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួន 

• មនិ្រត�វពកម៉់ាស់ ្របសិនេបវខូច  មានសំេណ ម  ឬអ�កបានបះ៉វេដយៃដមនិស� ត 

• មនិ្រត�វេ្របេឡងវញិនូវឧបករណ៍ករពរខ�ួន ែដលបានេបាះេចលេហយ 

• លងសមា� ត និងរមា� បេ់មេរគឧបករណ៍ករពរខ�ួនណា ែដលអចេ្របេឡងវញិបាន 

• មនិមានភស័�ុតង ែដលអចទុកចតិ�បានស�ីពីករបាញ់សរធាតុសមា� បេ់មេរគ េនឧបករណ៍

ករពរខ�ួន បនា� បព់ីេ្រប្របាស់រចួេនាះេឡយ 

៦- ករ្រប�ង្របយត័�ចំេពះករដក់េនដច់េដយែឡក 

• ករ្រប�ង្របយត័� ្រត�វបានែណនាដូំចខងេ្រកម៖ 
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ករណីសង្សយ័ / ប�� កជ់ំងកូឺវដី-១៩  ្រប�ង្របយត័�ជាស�ងដ់រ  +  បះ៉ពល់ +  ដណំកតូ់

ចៗ (Standard + Contact + Droplet ) 

ករណីសង្សយ័ / ប�� កជ់ងំឺកូវដី-១៩ អឡុំងេពល

េធ� aerosol generating procedure1 

្រប�ង្របយត័�ជាស�ងដ់រ + បះ៉ពល់ + ឆ�ងតម

ខ្យល់+ ករពរែភ�ក  (Standard + Contact + 

Airborne) + eye protection 

 

• ករណីសង្សយ័ ឬ អ�កជងំឺកូវដី-១៩ ្រត�វែតដកេ់នក�ុងបន�បដ់ចេ់ដយែឡកែដលមានខ្យល់េចញចូល

្រគប្់រគាន ់្របសិនេបអច។ 

• េនេពលែដលមនិមានបន�បដ់ចេ់ដយែឡក ស្រមាបម់ា� ក់ៗ  អ�កជំងកូឺវដី-១៩ អច្រត�វដកក់�ុងបន�ប់

រមួគា� ។ 

• កុំដកក់រណីសង្សយ័ជំងកូឺវដី-១៩ និង ករណីជំងកូឺវដី-១៩ (ែដលមានករប�� កព់ីមន�ីរពិេសធន)៍ 

ក�ុងបន�បរ់មួគា� ។ 

• េរៀបចំដកែ់្រគឲ្យមានគំលតយ៉ាងតចិ ១ែម្៉រតពីគា� ។ 

• ក�ុងករណីែដលអចេធ�េទបាន សូមចតត់ងំបុគ�លិកែថទបំំរុងស្រមាបែ់តអ�កែដលមានជំងឺកូវដី 

១៩ ប៉ុេណា� ះ េដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័ៃនករចម�ងេមេរគ។ 

• េ្របឧបករណ៍ ែដលអចេ្របម�ងេហយេចល   ឬឧបករណ៍  ែដលបានប្រម�ងស្រមាបែ់តជំងឺកូវដី-១៩  

(ឧទហរណ៍ ្របដបស់�ងក់ំេដ ្របដបវ់ស់សមា� ធឈម េស�តូស�ូប)។ 

• ្របសិនេបបរកិ� រចបំាចណ់ា្រត�វេ្រប្របាស់ ពីអ�កជំងឺមា� កេ់ទមា� កេ់ទៀត ្រត�វលងសមា� ត និងរមា� បេ់ម

េរគជាមយួេអទីលអល់កុល៧០%សិនមនុនឹងេ្របស្រមាបអ់�កជងំឺបនា� ប។់ 

• េ្របឧបករណ៍ករំស�ីអុិចចល័ត និងឧបករណ៍េធ�េរគវនិិច�យ័សំខន់ៗ េផ្សងេទៀត ែដលប្រម�ងស្រមាប់

ែតអ�កជំងកូឺវដី ១៩ ។ ្របសិនេបចបំាចត់្រម�វឲ្យប��ូ នអ�កជំងឺ ្រត�វេ្របផ�ូវប��ូ នែដលបានកំណតជ់ា

មុន េហយឱ្យអ�កជងំឺពកម៉់ាស់វះកត។់ 

• សកម�ភាពទងំឡាយណា ែដលបេង�តឲ្យមានករសយភាយភាគល�ិតតូចៗតមខ្យល់ (Aerosol 

generating procedures)  ្រត�វេធ�េនក�ុងបន�បែ់ដលមានខ្យល់េចញចូល្រគប្់រគាន ់ េ្របខ្យល់េចញចូល

តមធម�ជាតិែដលមានលំហូរខ្យល់យ៉ាងតចិ ១៥០លី្រតក�ុង១ វនិាទី ស្រមាបម់នុស្សមា� ក។់ ចនំួន

មនុស្សេនក�ុងបន�ប ់្រត�វែតកណំត្់រតឹមចំននួអប្បបរមា ែដលចបំាចស់្រមាបក់រែថទពំ្យោបាល។ 

៧- លហូំរអ�កជំងឺ 

សូមេមលឧបសម�ន័�ទី២ ស្រមាបគ់ំនូរបំ្រព�ញៃនករេ្រជសេរ ស ែបងែចក និងលំហូរអ�កជំងឺជំងកូឺវដី-១៩ 

ក) ករ្រត�តពិនិត្យជំងឺដំបូង  

• ករ្រត�តពិនិត្យជំងដឺំបូងេដម្បរីកអ�កសង្សយ័្រត�វេធ�េឡងេន្រចកចូលៃនមលូដ� នសុខភបិាល និងង

្រត�វេធ�េឡងេដយែឡកពីែផ�កពិនិត្យជងំឺេ្រក 
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• េគាលបំណងៃនករ្រត�តពនិតិ្យជំងឺដំបងូគឺេដម្បកីរពរករណីកូវដី-១៩ ែដលអចេកតេឡង កុំឲ្យឆ�ង

េទកែន�ងផ�ល់េសវធម�តេផ្សងេទៀត ដូចជា ែផ�កពិនតិ្យជងំឺេ្រក ែផ�កសម�ព និងែផ�កវះកត ់។ល។ 

• ្រគបប់ុគ�លែដលចូលេទក�ុងមូលដ� នសុខភបិាល ្រត�វបានេ្រជសេរ សតមរយៈករវស់កេម�  េដយ

េ្របឧបករណ៍ស�ងក់េម� ែដលមនិបះ៉ផា� ល់ (Infrared Thermometer) រចួសួរសំណួរដូចខងេ្រកម៖ 

- េក� ខ�ួនយ៉ាងតិច ៣៧.៥ អង្សោេស ឬ 

- ក�ក ឬ 

- េហៀរសំេបារ ឬ 

- ឈបឺំពងក់ ឬ 

- ពិបាកដកដេង�ម 

- អ�កគា� នេរគស��  ែតបានបះ៉ពល់អ�កជងំឺកូវដី-១៩  

(េយាងតមនិយមនយ័ករណីសង្សយ័ជំងឺកូវដី-១៩របស់្រកសួងសុខភបិាលចុះៃថ�ទី១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២០) 

• ្របសិនេបមានេរគស�� ខងេលណាមយួ បុគ�លេនាះនងឹ្រត�វចតទុ់កជា អ�កសង្សយ័ជំងឺកូវដី-១៩ 

និង្រត�វបានផ�ល់ជូនម៉ាស់វះកត ់ រចួប��ូ នេទកនក់ែន�ងរងច់សំ្រមាបអ់�កសង្សយ័ជំងឺកូវដី-១៩ 

េដម្បវីយតៃម�បែន�មេដយ្រក�មអ�កជំនាញ។ ្រត�វរក្សោគមា� តយ៉ាងតិច ១ែម្៉រតពីអ�កជំងឺសង្សយ័។ 

• ្របសិនេបពុំមានេរគស�� ណាមយួខងេលេទ បុគ�លេនាះអចចូលេទកនែ់ផ�កពិនតិ្យជំងឺេ្រក ឬ

ែផ�កស្រមាកេពទ្យ។ 

ខ) ករពិេ្រគាះជំងឺ  

• ជំហនៃនករពិេ្រគាះជងំឺ រមួមាន៖ ករទទួលនិងែបងែចកជំងឺេដយមានករវយតៃម�ច្បោស់លស់ 

(Acuity-based triage) និង ករ្រត�តពិនិត្យជងំឺេដម្បែីស�ងរកអ�កសង្សយ័េលកទ២ី (Second 
screening) 

ករទទួលនិងែបងែចកជំងឺ
េដយមានករវយតៃម�

ច្បោស់លស់  

• គឺជាវធិសី�ស�ស�ងដ់រស្រមាបែ់បងែចកអ�កជំងេឺនក�ុងមលូដ� នសុខភិ
បាល 

• ្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបក់ំណត ់ អ�កជំងែឺដល្រត�វករយកចិត�ទុកដក់

ែផ�កេវជ�ស�ស�ភា� ម នងិអ�កជំងឺែដលអចរងច់បំានេដយមានសុវត�ិ
ភាព ឬអ�កជំងឺែដលអចប��ូ នេទមូលដ� នសុខភបិាលែដលមាន

សមត�ភាពខ�ស់ជាង េដយេយាងេទតមស� នភាពជំងឺរបស់គាត។់ 

• អ�កជំងឺែដលមានេរគស�� ធ�នធ់�រ ្រត�វប��ូ នេទែផ�កែថទជំំងឺធ�នធ់�រ

ជាបនា� ន ់ និងយកសំណាកផ�ូវដេង�មេធ�េតស�េនមន�ីរពិេសធន ៍ នងិ

ចតទុ់កជាជងំឺសង្សយ័ រហូតដល់មានករប�� កល់ទ�ផលពីមន�ីរ

ពិេសធន។៍  
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ករ្រត�តពិនិត្យជំងឺេដម្បែីស�ង

រកអ�កសង្សយ័េលកទ២ី 

• ស្រមាបអ់�កជំងឺ ែដលមានេរគស�� ្រសល ឬមធ្យម ករ្រត�តពិនិត្យ

ជំងឺេដម្បែីស�ងរកអ�កសង្សយ័េលកទី២ ្រត�វេធ�េឡងេដយសួរសំណួរ

ដូចខងេ្រកម៖ 

- ករេធ�ដំេណ រពីេខត�មយួេទេខត�មយួ ឬេ្រក្របេទសកម�ុជាក�ុងរយៈ

េពល ១៤ ៃថ�ចុងេ្រកយ 

- ករបះ៉ពល់នឹងនរណាមា� ក ់ ែដលបានេធ�ដំេណ រេទេ្រក្របេទសកម�ុ
ជារយៈេពល ១៤ ៃថ�ចុងេ្រកយ 

- ករបះ៉ពល់ជាមយួអ�កជំងឺកូវដី-១៩ែដលមានករប�� កព់មីន�ីរ

ពិេសធន ៍ក�ុងរយៈេពល ១៤ ៃថ�ចុងេ្រកយ 

- បុគ�លិកសុខភបិាល 

• ្របសិនេបមានេរគស�� ណាមយួខងេល ្រត�វ្របមូលសំណាក

ស្រមាបម់ន�ីរពិេសធន ៍ េហយ្រត�វដកអ់�កជំងឺឲ្យេនដចេ់ដយែឡក

េនកែន�ងែដលបានកណំតក់ឡុំងេពលរងច់លំទ�ផល។ 

• ្របសិនេបគា� នេរគស�� ណាមយួខងេលេទ អ�កជំងអឺចអនុ�� តឲ្យ

្រតឡបេ់ទផ�ះ េដម្បដីកខ់�ួនឲ្យេនដចេ់ដយែឡក។ ទងំេនះ ្រត�វ

ែផ�កេទេលករវយតៃម�េវជ�ស�ស� ។ 
 

គ) ករស្រមាកព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យ 

• ្របសិនេបអ�កជំងមឺានេតស�វជិ�មាន គាត្់រត�វបានចតទុ់កថាជាករណីជំងកូឺវដី-១៩ែដលមានករ

ប�� កព់ីមន�ីរពិេសធន ៍ េហយ្រត�វបានដកឲ់្យស្រមាករមួគា� ក�ុងបន�បជ់ាមយួអ�កជំងកូឺវដី-១៩ែដល

មានករប�� កព់ីមន�ីរពិេសធនេ៍ផ្សងេទៀត។ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានជូនេទនាយកដ� ន្របយុទ�នឹងជងំឺឆ�ង 

របស់្រកសួងសុខភបិាលជាបនា� ន។់ 

• ្របសិនេបអ�កជងំឺមានេតស�អវជិ�មាន គាត្់រត�វបានចតថ់ាជាករណីមនិែមនជំងកូឺវដី-១៩ េហយអច

្រតឡបេ់ទផ�ះ េដម្បដីកខ់�ួនឯងឲ្យេនដចេ់ដយែឡក ជាមយួនិងករជួយ គា្ំរទេដយផ�ល់ឯកសរ

អបរ់សុំខភាព។ 

៨- ករ្រគប់្រគង និងករវយតៃម�ពីហនិភយ័របសប់ុគ�លកិែថទសំខុភាព 

• បុគ�លិកែថទសុំខភាពែដលផ�ល់ករែថទេំដយផា� ល់ដល់អ�កជំងឺសង្សយ័  ឬអ�កជំងកូឺវដី-១៩ 

្រត�វតមដនអករៈេរគស�� េដយខ�ួនឯង (ឧទហរណ៍ ្រគ�នេក�  ក�ក េហៀរសំេបារ ដេង�មខ�)ី 

និងេធ�ករវយតៃម�ពហីនភិយ័ ្របសិនេបគាតម់ានទកទ់ងនិងករ្របឈមនឹងវរុីស។ 

• មូលដ� នសុខភបិាលអចេ្របឧបករណ៍វយតៃម�ពីហនភិយ័ទកទ់ងនឹងជងំឺកូវដី-១៩របស់

អង�ករសុខភាពពិភពេលក ស្រមាបប់គុ�លិកែថទសុំខភាព េដម្បវីយតៃម�ក្រមតិហនភិយ័។ 
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្របសិនេបបុគ�លិកែថទសុំខភាព្រត�វបានចតទុ់កថាមានករ្របឈមហនិភយ័ខ�ស់៖ 

សកម�ភាពែដលបុគ�លិកសុខភបិាល្រត�វេធ� សកម�ភាពែដលមូលដ� នសុខភបិាល្រត�វេធ� 

• ប�្ឍបរ់ល់សកម�ភាពទកទ់ងជាមយួអ�កជំងឺ
ក�ុងរយៈេពល១៤ៃថ� បនា� បព់ីបានបះ៉ពល់

ជាមយួអ�កជងំឺកូវដី-១៩ 

• េធ�ចត� ឡីស័ករយៈេពល១៤ៃថ� េនក�ុងកែន�ង

ែដលបានេរៀបចំទុក 

• ្រត�វេធ�េតស�វរុីសកូវដី-១៩ 

 

• ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លេឡងវញិពីករបង� រ នងិ 

ទបស់� តក់រចម�ងេរគស្រមាបប់ុគ�លិកក�ុងមូល

ដ� នសុខភបិាល រមួមានស�ងដ់ និងករ្រប�ង

្របយត័�ដកដ់ចេ់ដយែឡក និងករេ្រប្របាស់

ឧបករណ៍ករពរខ�ួនឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

• ផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កចិត�ស�ស�សង�មដល់បគុ�លិក

សុខភបិាល ក�ុងអំឡុងេពលេធ�ចត� ឡីស័ក ឬ

អំឡុងេពលឈ ឺ្របសិនេបគាតក់� យជាអ�កជងំឺកូ

វដី-១៩។ 

• ផ�ល់ករទូទតជូ់នបុគ�លិកសុខភបិាលស្រមាប់

រយៈេពលេធ�ចត� ឡីស័ក ឬ ឈ ឺ(្របសិនេបមនិ

មានក�ុង្របាកេ់បៀវត្ស្របចែំខ) ឬបន�កិច�សន្យោ

ស្រមាបរ់យៈេពលេធ�ចត� ឡីស័ក ឬមានជងំ។ឺ 

 ្របសិនេបបុគ�លិកែថទសុំខភាព្រត�វបានចតទុ់កថាមានហនិភយ័ទប៖ 

សកម�ភាពែដលបុគ�លិកសុខភបិាល្រត�វេធ� សកម�ភាពែដលមូលដ� នសុខភបិាល្រត�វេធ� 

• កត្់រតស្រមាប ់១៤ ៃថ� ពីៃថ�បានបះ៉ពល់ចុង

េ្រកយជាមយួអ�កជំងឺកូវដី-១៩: សីតុណ� ភាព

របស់អ�ក និង្របសិនេបអ�កមានក�ក េហៀរ

សំេបារ ឬដកដេង�មហត ់

• ទកទ់ងេទមូលដ� នសុខភបិាល ្របសិនេប
អ�កមានេកតនូវេរគស��  ែដលអចសន�ត

ថាជាជំងកូឺវដី-១៩  

• ព្រងឹងករ្រប�ង្របយត័�ស�ងដ់ និងករ្រប�ង

្របយត័�េលករដកដ់ចេ់ដយែឡក និងករ

េ្របឧបករណ៍ករពរខ�ួន្រតឹម្រត�វ ដល់

បុគ�លិកក�ុងមលូដ� នសុខភបិាលទងំអស់ 

៩- ករអនុវត�ន៍ករលងសមា� ត 

• លងសមា� តសមា� រៈេដយេ្របសប៊ ូ និងទឹក ្រគានែ់តជាករជ្រមះសរធាតុេផ្សងៗ (ឧទហរណ៍ 

ធូលីដី ឈម ទកឹមាត ់ ទកឹរអំិល សំេបា ទឹកែភ�ក។ ល។ ) ប៉ុែន�វមនិែមនជាករសមា� បវ់រុីស       

ែដលបង�ជំងកូឺវដី-១៩ េទ។ 

• ករេ្របសរធាតុរមា� បេ់មេរគគឺជាករចបំាច ់េដម្បកីមា� តវ់រុីសែដលបង�េអយមានជំងឺកូវដី-១៩។  
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• សរធាតុរមា� បេ់មេរគែដលមាន្របសិទ�ិភាព្របឆាងំនឹងជងំឺកូវដី-១៩ រមួមាន៖ 
70% ethyl alcohol េដម្បរីមា� បេ់មេរគេនកែន�ងឬរបស់តូចៗមុននងិេ្រកយេ្រប

្របាស់ដូចជាសមា� រៈែដលអចេ្របេឡងវញិបាន (ឧទហរណ៍ ែទ

ម៉ូែម្៉រត េស�តូស�ុប) 
Sodium hypochlorite (bleach) at 
0.5%  

េដម្បរីមា� បេ់មេរគេលតំបនែ់ដលមាន្របឡាកឈ់ម នងិសរធាតុ

រវ 

Sodium hypochlorite at 0.1% េដម្បរីមា� បេ់មេរគេលៃផ�និងឧបករណ៍េវជ�ស�ស�  

Chlorine at 0.5% េដម្បរីមា� បេ់មេរគេលៃផ�ករូ  

Chlorine at 0.05% េដម្បរីមា� បេ់មេរគេលែវន៉ត របាងំករពរមុខ ឬែវន៉តសុវត�ិភាព 

(*សមា� តមុនជាមយួសប៊នូិងទឹក បនា� បម់ក្រតកំ�ុង ក�រនីក�ុងអ្រត 

០.០៥%) 

 

• ្រត�វពក ់របាងំមុខ ែវន៉ត អវបំពង ់និងេ្រសមៃដកែវង្រកស់ េនេពលលយក�រនី េ្រពះក�រនី

អចបណា� លឱ្យរលក្របពន័�ដេង�ម និងែស្បក។ 

• ្រត�វសមា� តបន�ប ់យ៉ាងេហចណាស់ម�ងក�ុងមយួៃថ�។ ្រត�វែតេធ�ករសមា� តចុងេ្រកយ េនេពល

ែដលអ�កជំងឺេចញពីមន�ីរេពទ្យ។ 

• សមា� តញឹកញាបក់ែន�ង ែដលបះ៉ពល់េ្រចន ដូចជា ៃដទ� រ និងេកអីបង ់

• េគាលករណ៍្រគឹះៃនករលងសមា� ត និងរមា� បេ់មេរគ្រត�វអនុវត�េទ្រគបែ់ផ�កែថទអំ�កជំងឺ។ 

• ្រត�វ្របាកដជានិច�ថា បានសមា� តឧបករណ៍ែថទអំ�កជំងឺ  េនេ្រកយេពលេ្រប្របាស់ម�ងៗ។ 

• សូមផ�តផ់�ងស់មា� រៈសមា� តេអយបាន្រគាប្់រគាន ់ េនក�ុងកែន�ងែដលមានហនិភយ័ខ�ស់ 

(ឧទហរណ៍ េនក�ុងបន�បដ់ចេ់ដយែឡក បន�បស់្រមាល និងបន�បវ់ះកត)់។ 

• ករផ�តផ់�ងស់មា� រសមា� តស្រមាបប់ន�បដ់ចេ់ដយែឡក ្រត�វរក្សោទុកស្រមាបេ់្រប្របាស់ែតេន

ក�ុងបន�បេ់នាះ។ 

• ្រត�វសមា� តពីតំបនស់� តបំផុតេទតំបនែ់ដលកខ�កប់ំផុត។ 

• សមា� តពីតំបនខ់�ស់េទតំបនទ់ប និងពីខងេ្រកេទែផ�កខងក�ុង។ 

• សមា� តបន�បដ់ចេ់ដយែឡកេ្រកយេគ។  

• េ្រប្រកណាតជូ់តេសម េដម្បសីមា� តធូលីដ ី

• េ្រប្របពន័�ដកធុ់ង ៣ ស្រមាបស់មា� ត និងរមា� បេ់មេរគដូចខងេ្រកម៖ 

1. ករលងសមា� ត (ទឹក និង សប៊ ូឬdetergent) 

2. លងជ្រមះ េ្របែតទឹកប៉ុេណា� ះ  

3. រមា� បេ់មេរគេដយេ្រប (Sodium hypochlorite at 0.5% or chlorine 0.5%) 

• ទឹកស្រមាបល់ងសមា� ត្រត�វែតជាទឹកស� ត។ 
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• មាន្របេទសខ�ះដូចជាចិន ៃថ និងេវៀតណាម បាន្រប្់របាស់សរធាតុបាញ់រមា� បេ់មេរគេនក�ុង

ខ្យល់េឡយេនតមទីធា� សធារណៈ។ ប៉ុែន�មនិមានភស័�ុតងែដលបង� ញថាករេ្រប្របាស់

សរធាតុបាញ់រមា� បេ់មេរគេនក�ុងខ្យល់េឡយមាន្របសិទ�ភាព។ វរុីសែដលបង�ឱ្យមានជំងឺកូវ ី
ដ-១៩ ្រត�វបានចម�ងពីមនុស្សេទមនុស្សតមរយៈដំណកតូ់ចៗ ពីផ�ូវដេង�ម នងិករបះ៉ពល់

ជាមយួមនុស្សឈ ឺឬៃផ�វត�ុែដលមានេមេរគ។ ករឆ�ងតមខ្យល់អចមានលទ�ភាពក�ុងកលៈេទ

សៈជាកល់កដូ់ចជា ទ្រមងក់រទងំឡាយណា ែដលបេង�តឲ្យមានករសយភាយភាគតូចៗ

តមខ្យល់ (Aerosol generating procedures)។ 

ក) ករសមា� តរថយន�សេ�ង� ះបនា� ន់ និងយានយន�ប��ូ នអ�កជំងឺ 

• បនា� បព់ីប��ូ ននអ�កជំងឺរចួ សូមទុកទ� រយានយន�េនចហំររយៈេពល១៥ េទ ២០នាទី េដម្បី
ឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរខ្យល់្រគប្់រគានម់ុនេពល្រតឡបម់កវញិ។ 

• រយៈេពលក�ុងករេផ�រអ�កជំង ឺ និងករបំេពញឯកសរេផ្សងៗគួរែតមានេពល្រគប្់រគាន ់ េដម្ប ី   

បំលស់ប�ូរខ្យល់ក�ុងរថយន�។  

• េ្របករ្រប�ង្របយត័�ជាស�ងដ់របស់មន�ីរេពទ្យ សូមលងសមា� តរថយន�សេ�ង� ះជាមុន បនា� ប់

មកសមា� បេ់មេរគតមេ្រកយ។ 

• ទ� រគួរែតេបកេនេពលលងសមា� តយានយន�។ 

ខ) ករសមា� តក្រមាលែ្រគ   េ្រសមេខ�ីយ   ឯកសណា� នបុគ�លិក  និងសេម��កបំពក់អ�កជំងឺ 

• ក្រមាលកំណាត ់ែដល្របឡាក្់រត�វដកក់�ុងថង ់ឬធុងមនិលិចធា� យ ែដលមានផា� កស�� ច្បោស់

លស់។ 

• គួរេ្រប្របាស់ម៉ាសីុនេបាកគកេ់ដយេ្របទឹកេក� េនសីតុណ� ភាព ៦០-៩០ អង្សោេស និងសប៊។ូ 

ករេបាកគកអ់ច្រត�វបានសម�ួតេដយេយាងេទតមនតីិវធិីែដលធា� បេ់ធ�។ 

• ្របសិនេបមនិមានម៉ាសីុនេបាកគក ់ ្រត�វ្រតកំ្រមាលកំណាត ់ ក�ុងទកឹេក�  និងសប៊ូក�ុងធុងធំ

េដយេ្របកំណាតេ់ឈ េដម្បកូីរេដយ្រប�ង្របយត័� េដម្បេីចៀសវងកុេំអយខ� ត។ បនា� បម់ក

ចកទ់ឹកេចញពធុីង េហយ្រតកំ្រមាល្រកណាតក់�ុងក�រនី ០.០៥% យ៉ាងតចិ ៣០នាទី។ ចុង

ប��បក់រេបាកគក្់រត�វបានលងជ្រមះេដយទឹកស� តេហយហលឱ្យស�ួតេដយពន�ឺ្រពះអទិត្យ។ 

• ្របសិនេបលមក ឬទឹកេនាមអ�កជំងឺេនេលៃផ� (ដូចជាក្រមាលកំណាត ់ឬក្រមាលឥដ�) គួរេ្រប
្រកដសជូតេដម្បជូីត្របមូលលមក ឬទកឹេនាមេទេចលភា� មៗេនក�ុងបង�ន។់ ្របសិនេប
កែន្សងេនាះស្រមាបេ់្របែតម�ងេយង្រត�វចតទុ់កវជាកកសំណល់ឆ�ងេរគ។ ្របសិនេបកែន្សង

អចេ្របេឡងវញិបាន េយង្រត�វចតទុ់កវជាក្រមាល្រកណាតែ់ដល្របឡាក។់ បនា� បម់ក្រត�វ

ជូតសមា� ត នងិសមា� បេ់មេរគ (ជាមយួក�រនី ០.៥%) កែន�ងែដល្របឡាក។់ 
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១០- ករ្រគប់្រគងកកសណំលេ់វជ�ស�ស� 

• រល់កកសំណល់េវជ�ស�ស� ែដលមានក�ុងកំឡុងេពលៃនករែថទអំ�កជំងឺកូវដី-១៩ ្រត�វែតអនុ

វត�ដូចគា� តមនតីិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រៃនករេចលសំណល់ឆ�ងេរគៃនេមេរគរេបង និងេមេរគ

េអដស៍ (ឧទហរណ៍ ្របមូលដកក់�ុងធុង ឬថងស់្រមាបសំ់ណល់ឆ�ងេរគ េធ�្រប្រពតឹ�កម�សមា� ប់

េមេរគ ឬដុតសំណល់ឆ�ងេរគរល់ៃថ�េនក�ុងឡេបអចេធ�េទបាន េបមនិដូេច�ះេទ្រត�វរមា� បេ់ម

េរគេដយេ្របអូតូក� វ មុនេពលប��ូ នេទមន�ីរេពទ្យែដលមានឡដុតស្រមាម) ។ 

• ្របសិនេបកកសំណល់្រត�វយកេចញពីមូលដ� នសុខភបិាល វជាករសំខនណ់ាស់ែដល្រត�វ

យល់ដឹងថាេតកកសំណល់េនាះនឹង្រត�វេគេធ�្រប្រពឹត�កម�សមា� បេ់មេរគ នងិកំេទចេចលេនទី
កែន�ងណា នងិ យ៉ាងដូចេម�ច។ 

 

 

 

----------------------------------------- 
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ឧបសម�័ន� ១. ឧបករណ៍ករពរខ�ួនស្រមាប់ជំងឺកវូីដ-១៩  

េយាងេទតមករទីកែន�ង បុគ�លិក និង្របេភទសកម�ភាព 

 

ទីកែន�ង 
(Setting) 

្រក�មេគាលេដ 
(Target 

audience) 

សកម�ភាព 
(Activity) 

េ្រស
មៃដ (Gloves) 

មា
ស់

វះក
ត ់

មា
ស់

 N95 

ែវនត
 ឬរបា

ងំក
រព

រមុខ 

អ
វបំពង(់Gow

n) 

អ
វេអៀមមនិ្រជា

បទឹ ក 

ែស
្បកេជ ងកែវង ឬបិ ទជតិ 

(Boots or closed shoes) 

កែន�ង

ទទួលជំងឺ
ដំបូង 

(Triage) 

បុគ�លិកែថទសុំខ

ភាព 

ករ្រត�តពិនិត្យជំងឺ
ដំបូងែដល មនិ

ទកទ់ងនឹងករែថទំ

ផា� ល់ 

មនិត្រម�វឲ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ន PPE េឡយ ែត្រត�វរក្សោគំ

លតយ៉ាងេហច១ែម្៉រត។ េបមនិអចរក្សោគមា� តបាន សូមពកម៉់ា

ស់វះកត ់និងែវនតករពរ ឬរបាងំករពរ។ 

អ�កជំងឺែដលមាន

េរគស�� ផ�ូវដេង�ម 

រល់អ�កជំងឺ  X      

អ�កជំងឺែដលមនិមាន

េរគស�� ផ�ូវដេង�ម 

រល់អ�កជំងឺ មនិត្រម�វឲ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ន PPE េឡយ 

បន�បព់ិេ្រគាះ 

ជំងឺេ្រក 

បុគ�លិកែថទសុំខ

ភាព 

ពិនិត្យរងកយអ�ក

ជំងឺែដល មានេរគ

ស�� ផ�ូវដេង�ម 

X X  X X   

ពិនិត្យរងកយអ�ក

ជំងឺែដល មនិមាន

េរគស�� ផ�ូវដេង�ម 

ករ្រប�ង្របយត័�ជាស�ងដ់ និងវយតៃម�ពីហនិភយ័ 

អ�កជំងឺែដលមាន

េរគស�� ផ�ូវដេង�ម 

រល់អ�កជំងឺ  X      

អ�កជំងឺែដលមនិមាន

េរគស�� ផ�ូវដេង�ម 

 មនិត្រម�វឲ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួន PPE េឡយ 

បន�បអ់�កជំងឺ បុគ�លិកែថទសុំខ

ភាព 

ករែថទអំ�កជំងឺកូវដី-

១៩ផា� ល់ 
X X  X X   

សកម�ភាពែដល

បេង�តឲ្យមានភាគល�ិ
តតូចៗតមខ្យល់ 
(Aerosol generating 

procedures1)** 

X  X X X X  

មន�ីរពិេសធន ៍ បុគ�លិកែថទសុំខ

ភាព 

ករយកសំណាក

េចញពីផ�ូវ ដេង�ម 
X X  X X   
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ទីកែន�ង 
(Setting) 

្រក�មេគាលេដ 
(Target 

audience) 

សកម�ភាព 
(Activity) 

េ្រស
មៃដ (Gloves) 

មា
ស់

វះក
ត ់

មា
ស់

 N95 

ែវនត
 ឬរបា

ងំក
រព

រមុខ 

អ
វបំពង(់Gow

n) 

អ
វេអៀមមនិ្រជា

បទឹ ក 

ែស
្បកេជ ងកែវង ឬបិ ទជតិ 

(Boots or closed shoes) 

ករយកសំណាក

េចញពីផ�ូវដេង�មែដល

អចបេង�តឲ្យមានករ

សយភាយភាគល�ិត

តូចៗតមខ្យល់ 

X  X X X X  

កែន�ងរដ�បាល ្រគបប់ុគ�លិកទងំ

អស់ 

ករងររដ�បាលែដល

មនិទក ់ទងនឹងករ

បះ៉ពល់ជាមយួអ�ក

ជំងឺកូវដី-១៩  

 

មនិត្រម�វឲ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួន PPE េឡយ 

្រគបទ់ីកែន�ង បុគ�លិកអនាមយ័ ចូលក�ុងបន�បអ់�កជំងឺ
សង្សយ័ និងប�� ក់

ជំងឺកូវដី-១៩ 

X* X  X X  X 

មន�ីរពិេសធន ៍
មន�ីរពិេសធន ៍ អ�កបេច�កេទស

មន�ីរពិេសធន ៍

 

េតស� Molecular 

ករកនន់ិងេរៀបចំ

សំណាកស្រមាបេ់ធ� 
RT-PCR-testing 
 

អនុវត�េទតមេសចក�ីែណនាសុំវត�ភាពរបស់អង�ករសុខភាព

ពិភពេលកស�ីពីជំងឺកូវដី-១៩៖ េ្រសមៃដ អវបំពង ់អវេអៀម

ៃដែវងែដល្រគបៃដជិត គ្រមបក្បោល (Coverall), គ្រមបែស្បក

េជង និងែវន៉តករពរែភ�ក ឬរបាងំករពរមុខ។ ហនិភយ័

អច្របាបឲ់្យដឹងពីករេ្រប្របាស់ម៉ាស់ស្រមាបក់រពរផ�ូវដេង�ម 

(e.g. N95 mask). 

មេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រ 

រថយន�ស

េ�ង� ះបនា� ន ់

ឬរថយន�

ដឹកអ�កជំង ឺ

បុគ�លិកែថទសុំខ

ភាព 

ដឹកអ�កជំងឺសង្សយ័ជំងឺ

កូវដី-១៩ េទមូលដ� ន

សុខភបិាល មយួេទៀត 

X X  X X   

អ�កេបកបរ េពលេបកបរ េហយនិង 

កែន�ងអ�កេបកបរខណ�

ដចពី់អ�កជំងឺសង្សយ័  

ឬអ�កជំងឺកូវដី១៩   

មនិត្រម�វឲ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�នេឡយ 

ែតរក្សោគំលតយ៉ាងេហច១ែម្៉រត  
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ទីកែន�ង 
(Setting) 

្រក�មេគាលេដ 
(Target 

audience) 

សកម�ភាព 
(Activity) 

េ្រស
មៃដ (Gloves) 

មា
ស់

វះក
ត ់

មា
ស់

 N95 

ែវនត
 ឬរបា

ងំក
រព

រមុខ 

អ
វបំពង(់Gow

n) 

អ
វេអៀមមនិ្រជា

បទឹ ក 

ែស
្បកេជ ងកែវង ឬបិ ទជតិ 

(Boots or closed shoes) 

េពលេបកបរ េហយ

និងកែន�ងអ�កេបកបរ

មនិខណ� ដចព់ីអ�ក

ជំងឺសង្សយ័ ឬអ�ក

ជំងឺកូវដី-១៩   

 X      

េនេពលជួយ េលក

ដកអ់�កជំងឺសង្សយ័ 

ឬអ�កជំងឺកូវដី-១៩ 

X X  X X   

អ�កជំង ឺ ដឹកេទមូលដ� នសុខ 

ភបិាលមយួេផ្សងេទៀត 
 X      

បុគ�លិកអនាមយ័ សមា� តបនា� ប/់រវង

ដឹកអ�កជំងឺសង្សយ័កូ

វដី-១៩ 

X* X  X X  X 

េនសហគមន ៍និងផ�ះ 

សហគមន ៍ ្រក�មេឆ�យតប

បនា� ន ់

ស្រមាបក់រសមា� ស

នេ៍ដយផា� ល់ជាមយួ

អ�កជំងឺសង្សយ័ឬអ�ក

ជំងឺកូវដី-១៩ 

្រត�វែតពកម៉់ាស់វះកត ់

្រត�វអនុវត�រក្សោគលំតពីគា� យ៉ាងតចិ ១ ែម្៉រត 

ស្រមាបក់រសមា� ស

នេ៍ដយផា� ល់ជាមយួ

អ�កជំងឺែដល មនិ 

មានេរគស�� បាន

បះ៉ពល់ជាមយួអ�ក

ជំងឺកូវដី-១៩ 

មនិត្រម�វឲ្យពកឧ់បករណ៍ករពរខ�ួន PPE េឡយ 

្រត�វរក្សោគំលតយ៉ាងេហច១ែម្៉រត 

ករ្របមូលសំណាក

ពីផ�ូវដេង�ម 
X X  X X   

បុគ�លិកែថទសុំខ

ភាព 

ផ�ល់ករែថទផំា� ល់

ចំេពះអ�កជំងឺសង្សយ័ 

ឬអ�កជំងឺកូវដី-១៩ 

X X  X X   
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ទីកែន�ង 
(Setting) 

្រក�មេគាលេដ 
(Target 

audience) 

សកម�ភាព 
(Activity) 

េ្រស
មៃដ (Gloves) 

មា
ស់

វះក
ត ់

មា
ស់

 N95 

ែវនត
 ឬរបា

ងំក
រព

រមុខ 

អ
វបំពង(់Gow

n) 

អ
វេអៀមមនិ្រជា

បទឹ ក 

ែស
្បកេជ ងកែវង ឬបិ ទជតិ 

(Boots or closed shoes) 

ផ�ះ អ�កជំងឺែដលមាន

េរគ ស��ផ�ូវដេង�ម 

សកម�ភាពេផ្សងៗ  X      

អ�កេមលែថអ�កជំងឺ ចូលក�ុងបន�បអ់�កជំងឺ
សង្សយ័និងជំងឺកូវដី-

១៩ ែតមនិេធ�ករ 

ែថទផំា� ល់េទ 

 X      

ផ�ល់ករែថទផំា� ល់

ដល់អ�កជំងឺសង្សយ័ 

និង ជំងឺកូវដី-១៩ ឬ

េពលយកលមកចក់

េចល ឬទឹកេនាមឬ 

សំរម 

X X     (្របសិនេប

មានហនិ
ភយ័ៃនករ

ខ� តសររីៈ

រវ) 

 

 

*េ្រសមៃដ្រកស់  

**ឧទហរណ៍ៃនទ្រមងក់រទងំឡាយណាែដលបេង�តឲ្យមានសយភាយភាគល�ិតតូចៗតមខ្យល់ ដូចជាករ

ស៊កបំពងខ់្យល់េដម្បសីបដ់េង�ម (Tracheal intubation) ករសបដ់េង�មេដយៃដ (non-invasive 

ventilation) ករេចះបំពងខ់្យល់ (tracheotomy) ករសង�តស់េ�ង� ះផ�ូវដេង�មេបះដូង (cardiopulmonary 

resuscitation) ករស៊កឆ�ុះទងសួត (bronchoscopy)-  

កំណតស់មា� ល់បែន�ម៖ 

• តរងទ១ី តណំាងឲ្យស�ងដ់រអប្បបរមាស្រមាបឧ់បករណ៍ករពរខ�ួនPPE េដយពឹងែផ�កេលអនុសសន៍

របស់អង�ករសុខភាពពិភពេលក។ ករវយតៃម�ពហីនភិយ័ ្រត�វែតេធ�មនុេពលចបេ់ផ�មនិតិវធិីេវជ�ស�ស�

ែថទ ំ មន�ីរពិេសធន ៍ ឬនិតិវធិីេផ្សងៗេទៀត េដម្បឲី្យ្របាកដថាបុគ�លិកទងំអស់មានសុវត�ភាព និងកត់

បន�យករេ្រប្របាស់ែដលមនិសម្រសប។  

• គ្រមបក្បោល អវបពំង្់រគបទងំមូល និងែស្បកេជងជរ័កែវង មនិចបំាចេ់ទេនេពលែដលេធ�ករែថទំ

ផា� ល់ជាមយួអ�កជងំឺសង្សយ័កូវដី-១៩ ឬអ�កជំងឺកូវដី-១៩។ 

 

 



18 
 

ឧបសម�័ន�២. ករេ្រជសេរ ស និង ែបងែចក ឬ ចរន�អ�កជំងឺ 
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