
 
សេវាទនំាកទ់នំង  

នងិផ្ដលពត័ម៌ានជនូអតថិជិន 
 

គោលបណំង៖ យន្ដការបគងកើតទនំាកទ់នំ្ងប្បកបគោយយុទធសាស្ត រ្ គ្វើយ៉ាងណាឲយ្អតថិជិន្្គប្េចចតិរជាវផលិតផលគោយ ទនំ្កុចតិរ ន្ងិ្បា្យចតិរ 
 

គប្បើពត័ម៌ាន្អពំបី្កេុហ នុ្ ន្ងិផលិតផល គ ើេប្ឲីយ្អនកចាបអ់ារេមគប្បើផលិតផលមាន្ទនំ្កុចតិរ (10%) 
1. Website Maho Company: https://maho.healthcare/ 
2. Youtube Chanal: https://www.youtube.com/channel/UC7MvTArv33tXwZXXYZ6KcHg   
3. Face Book Page: https://web.facebook.com/MahoCam 
4. GMP ផលិតផលលំោប់ពិភពគោក: https://maho.healthcare/certificates/ 
5. វិញ្ញាបណ័ណប័ប្តបញ្ញាក់ការលកផ់លិតផលចណំីអាហារ: https://maho.healthcare/wp-content/uploads/2020/05/Khmer2.gif 
6. GMP Certificate of Compliance: https://maho.healthcare/wp-content/uploads/2019/01/cfc-gmp.jpg 
7. VDO MAHO Factory: https://youtu.be/IpNPczcn_qs 

ទំនាក់ទំន្ងជាេួយអតិថិជន្ គោយយុទធសាស្ត្ដ ន្ិងប្ប្ិទធិភាព 30% គប្បើភ្ដុតាងបបបវិទ្ាសា
ស្ត្ដ គ ើេ្បីជំរុញការ
្គប្េចចិតរ (20%) 

គប្បើតួគលខ គ ើេប្ីជំរុញការ
្គប្េចចិតរ (20%) 

គប្បើសាក្សី គ ើេ្បីជំរុញការ្គប្េចចិតរ(20%) 
ជំងឺ(អាការៈគោគ) វិភាគ ន្ិងផដល់ ំគណាោះប្សាយ ឬ

ប្បឹក្ាគយបល បញ្ញា តប្េូវការ 
ចំណាប់អារេមណ៍ សាាន្ភាពរប្់
អនកចាប់អារេមណ៍ផលិតផល 

ប ុ្័ទរសាក្សី វីឌីអូសាក្សី 

ប្កពោះគ ោះគវៀន្ 
ជងំបឺ្ចាលទកឹអា្ុតី 
- ចុកឆ្អល់ចុង គងហើេ 
- ប្កហាយគ ើេប្ទូង 
- ចគអោរ កអួត 
- មាន្អារេមណ៍ថាមាន្អវីសាាក់គៅន្ឹងក 
- មាន្គ្េ្គប្ចើន្ 
- ឈឺបំពង់ក  ំគៅមាត់ 
- ពិបាករំោយអាហារ 

ប្វងយល់បញ្ញា 
គោយ ្ួរ្ំណួរពី ជំងឺ អាការៈ
គោគ ប្បវតរិជំងឺ ឬជាពិគ្្ 
្ំណួរបញ្ញាក់ពីអាការៈជំងឺ    
 
វិភាគកំណត់បញ្ញា 
គ្វើការវិន្ិចឆ័យពីបញ្ញា គោយគផទៀង
ផ្ទាត់អាការៈគោគ  
 

1.គុណប្បគយជន្៍នន្ គប
តាគេូគខន្ 
2. គន្េឹោះគ ើេ្បីទទួលបាន្
អាយុបវង ន្ិង្ុខភាពរឹង
មា ំ 
3. គបតាគេូគខន្ Beta-
glucan ជួ្ជុលគកា្ិ
កាខូច ន្ិងពប្ងឹងប្បព័ន្ធ

1.ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ 
7263នាក់ 
2.ឫ្ ូងបាត 342នាក់ 
3.តប្េង់គនាេ ឬ គបាាក
គនាេ1526នាក់ 
 

១.១.ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ 
១.២. រោកប្កពោះ គគងេិន្លក់ ចុក
គោយ គ ើងឈាេ 
 
១.៤.ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ ឬ្ ូងបាត  
១.៥. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ គ ើរេិន្រចួ  
១.៦. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ 
១.៧. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ ឧ្្ាហ៏ខ្យល់ 
បាត់រគងគើរគ្មញ  

១.១. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ  
១.២. រោកប្កពោះ គគងេិន្លក់ 
ចុកគោយ គ ើងឈាេ  
១.៣. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ គលើ្ឈាេ  
១.៤. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ ឬ ូងបាត  
១.៥.ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ គ ើរេិន្រចួ 
១.៦. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ោ ំនរ៉ៃ 
១.៧. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ ឧ្្ាហ៏
ខ្យល់ បាត់រគងគើរគ្មញ 
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ជងំរឺោកប្កពោះ &  គំៅប្កពោះ 
- ប្កហាយ ឫឈឺចុកចាំកនុងគ ោះ 
- ចុកឆ្អល់ចុង គងហើេ 
- ពិបាករំោយអាហារ 
- ពិបាកបត់គជើង 
- ទល់ខ្យល់ ទល់គ ោះគប្កាយគពលញ ំ
អាហារ 

- គគងេិន្លក់ 
- ចគអោរ កអួត (អាចមាន្ឈាេពណ៌កា
គហវ) 

- ោេកពណ៌គមៅ 
- បាត់បង់ចំណង់អាហារ 
ជងំរឺោកគ ោះគវៀន្ 
- ឈឺគ ោះ ោគរយៈគពលយូរ (្បាាហ ៍
ឫបខ) 

- ពិបាកកនុងការបត់គជើង 
- ពិបាករំោយអាហារ 
- បាត់បង់ចំណង់អាហារ 
- ប្គុន្គដា 
- អ្់កមាាំង 
- ប្្ក់ទំងន្់ 
គហើេគ ោះ ទល់ខ្យល់ 

គឆ្េើយតប អាការៈជេងឺ ការវិវតដន្៍
នន្ជេងឺ ល់កប្េិតណា  
 
 ផដល់ ំគណាោះប្សាយគឆ្េើយ ន្ឹង
ជំងឺ ន្ិងអាការៈគោគ  
- គតើផលិតផលមា៉ាហូ អាចជួយ
គោយប្សាយបញ្ញាអវីខេោះ្ប្មាប់
ោត់? 

- គតើផលិតផលមា៉ាហូអាចជួយោត់
បាន្គោរគបៀបណា?  
 

 គ្វើការគោោះប្សាយបញ្ញា ល់
អតថិជិន្គោយបផអកគលើ 
សាាន្ភាព រប្់ោត ់ 

- ជវីភាព 
- ចគំណោះ ងឹ  
- ចណំាបអ់ារេមណ៍  
្ូេគេើលយន្ដការទនំាកទ់នំ្ង
អនកចាបអ់ារេមណ៍ផលិតផល 

ការ រោងកាយប្បឆំងជ
េងឺគផ្សងៗ 
4.ជំងឺរោកប្កពោះ 
5.រកគ ើញថមីពីវិ្ី
ព្ាបាល ន្ិងការពីជំងឺ
ប្កពោះគ ោះគវៀន្ 
6.រកគ ើញវិ្ីព្ាបាល
 ំគៅ្ងន្់ៗ 
4. គបតាគេូបខន្ ទឹកគនាេ
បផអេ 
 

១.៨. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ ខ្យល់កនុង
គ ោះគវៀន្ ឫ្ ូងបាត 
 
១.១០ រោកប្កពោះគ ោះគវៀន្្ងន្់្ ងរ 
ន្ិង ុំគី្  
១.១១. េិន្ប្្ួលខេួន្ ឈឺខេួន្ ឆ្អឹង
បឆ្អង ទល់ខ្យល់កនុងគ ោះ អ្់កំោំង 
 

១.៨. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ ខ្យល់កនុង
គ ោះគវៀន្ ឫ្ ូងបាត  
១.៩. ប្កពោះគ ោះគវៀន្  ុោះសាច់ប្ចេុោះ  
១.១០ រោកប្កពោះគ ោះគវៀន្្ងន្់្ ងរ 
ន្ិង ុំគី្ 
១.១១.េិន្ប្្ួលខេួន្ ឈឺខេួន្ ឆ្អឹង
បឆ្អង ទល់ខ្យល់កនុងគ ោះ អ្់កំ
ោំង 

ឬ្ ងូបាត 
- គបា៉ាងកន្្ា្់គូទ 
- ឈឺចាប់ខ្ាំង  
- ពិបាកអងគុយ គ ក 
- រមា្់ 
- ប្កហាយ 
- មាន្ឈាេគពលបត់គជើង 
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 ុគំី្  
សាច ់ោុះ 

- អាប្្័យគៅគលើប្បគភទសាច់ ុោះ ្ប្មាប់
 ំណាក់កាល ំបូងវាេិន្បអាញន្ូវបញ្ញាអវី
គនាោះគទបតគបើ ំណាក់កាល្ងន្់្ងរវាបអាញ
ឪ្យគ ើញគហើេសាច់ ឬ ពករឹង គហើយឈឺ
ចាប់ ន្ិងចាប់គផដើេឈឺខ្ាំងគៅៗ អាច
បណាាលឪ្យ ប្គុន្ ឬ អ្់កមាាំង បាត់បង់
ចំណង់ឃ្លាន្ បបកគញើ្យប់ ប្្កទំងន្់។  
 
 ោុះសាចក់នងុ្ប្នូ្ 

- ្ ប្មាប់ ំណាក់កាល ំបូងេិន្បងកឳ្យមាន្
គោគ្ញ្ញាអវីគទ បតគៅគពលសាច់ ុោះ្ំគ ើង
វាន្ឹងបងកគអាយមាន្ការឈឺចាប់គៅន្ឹងន 
្្បូន្ ឬ អាចធ្លាក់ឈាេ ។ 
 ោុះសាចក់នងុខរួកា្ល 
- ឈឺក្ាលជាប្បចាំ គលបថានំេិន្បាត់ ឈឺ
ខ្ាំងគ ើងៗរហូត ល់ កអួត ឬ ប្បកាច់ 
 ោុះសាចប់្ចេោុះ ន្ងិ អាោក់្ ស្ុបី្ចេោុះ 

- តឹងប្ចេុោះ ឧ្្ាហ៍ផ្ទាសាយ ឈឺក្ាល  
- ឆ្ួលប្ចេុោះ ប្កោ្ញឹក  
 ោុះសាចប់ពំងក់រ 
- មាន្អារេមណ៍គទើ្ថាមាន្សាច់ ុោះកនុង
បំពង់ករ ពិបាកគលបអាហារ។ 

 1.វិ្ីកំចាត់  ុំគី្ 
1.អាថ៌កំបាំង បំបាត់ខ្ាញ់
កនុង្រន្ឈាេ 
 

1.  ុំគី្ 748 នាក់ ២.១ ប្កពោះគ ោះគវៀន្ គី្កនុងគថេើេ 
 
 
 
២.៣.  ុំគី្កនុងគ ោះ គលើ្ឈាេ 
ខ្ាញរុំគបោះ ូង  
២.៤.  ុំគី្គៅកនុង្្បូន្  
២.៥.  ំគៅ ុំគី្ គខ្ាយប្កគលៀន្ 
ធ្លាក់ឈាេេកតាេោេក  
២.៦. រោកប្ចេុោះ្ងន្់្ងរ  ុំគី្ 
ប្្បកគកមង្រភេឺថាា  

២.១. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ គី្កនុងគថេើេ 
២.២. ប្កពោះគ ោះគវៀន្ ប្្វាំងបភនក 
 ុំគី្ គលើ្ជាតិ្កន្ិងគកា្
ខ្យល់ជាប្បចាំ  
២.៣.  ុំគី្កនុងគ ោះ គលើ្ឈាេ 
ខ្ាញរុំគបោះ ូង  
២.៤. ុំគី្គៅកនុង្្បូន្ 
២.៥.  ំគៅ ុំគី្ គខ្ាយប្កគលៀន្ 
ធ្លាក់ឈាេេកតាេោេក 
២.៦.រោកប្ចេុោះ្ងន្់្ងរ  ុំគី្ 
ប្្បកគកមង្រភេឺថាា 
 
 
 
 
 

គលើ្ ឈាេ 
- វិលេុខ 
- ហឹងប្តគចៀក 
- ញ័រប្ទូង 
- ហូរឈាេប្ចេុោះ 

  1.គលើ្ឈាេ 1676នាក់ 
2.សាាប់េួយចំគហៀងខេួន្ 
132នាក់ 
3. ំគៅទឹកគនាេបផអេ 
128នាក់ 

៣.១សាាប់េួយចំគហៀងខេួន្ អាចគ ើរ 
ន្ិងន្ិយយបាន្វិញ 
៣.២ សាាប់េួយចំគហៀងខេួន្ ងងឺ
តបភនក បងករេកពីគលើ្ឈាេ  

៣.១ សាាប់េួយចំគហៀងខេួន្ អាច
គ ើរ ន្ិងន្ិយយបាន្វិញ 
៣.២សាាប់េួយចំគហៀងខេួន្ ងងឺ
តបភនក បងករេកពីគលើ្ឈាេ 
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- ការប្ចបូកប្ចបល់ ឬភាពងងុយគ កលីវៗ 
- ព្កឹ ឬរេួលន គជើង 
- ឈឺក្ាលោយ ំជាេួយការអ្់កមាាំង 
- អាចគោយចងកឹងក 
- មាន្បញ្ញាកនុងការគេើល 
- ឈឺប្ទូង 
- ពិបាកកនុងការ ក គងហើេ 
- បបប្េបប្េួលចអាក់គបោះ ូង 
- អាចមាន្ឈាេកនុងទឹកគនាេ 
- ប្គប់គោគ្ញ្ញាទំងអ្់ខ្ងគលើេិន្
ប្បាក ថាមាន្ជំងឺគលើ្្មាា្ឈាេ
គនាោះគទ ។ 

សាាបេ់យួជគំហៀងខេនួ្ 
- ្ពឹកន គជើងេួយចំគហៀង 
- គវៀចមាត ់
- រឹងន គជើងបត់េិន្បាន្ 
- ន្ិយយេិន្ច្ា្់ 
- ចាប់គផរើេ ោៅន្អារេមណ៍គលើោងគកាយេួយ
ចនំ្ួន្ 

4.ទឹកគនាេបផអេ 1182
នាក់ 

៣.៣. គលើ្ឈាេ សាាប់េួយ
ចំគហៀងខេួន្  
៣.៤. គលើ្ឈាេ ្រន្ទញ 
ប្្វាំងបភនក តប្េងគនាេ 

៣.៣ គលើ្ឈាេ សាាប់េួយ
ចំគហៀងខេួន្ 
៣.៤. គលើ្ឈាេ ្រន្ទញ 
ប្្វាំងបភនក តប្េងគនាេ 

ទកឹគនាេបផអេ 
- អនកជំងឺេួយចំន្ួន្មាន្ជំងឺទឹកគនាេបផអេ
គោយពុំមាន្គោគ្ញ្ញាអអវីទំងអ្់ 
ទល់បត 

- ទទួលបាន្ការពិន្ិត្យឈាេគោយនច ន្្យ  
- អនកជំងឺខេោះអាច ឹងបាន្គោយសារ
ប្្គមាចគោេទឹកគនាេ ។ 

- អនកជំងឺខេោះអាច ឹងបាន្គោយសារមាន្
ផលវិបាកទឹកគនាេបផអេយូរ ៖ 

- ប្កហាយគជើង 

 1.ព្ាបាលបញ្ញាបាតបភនក
អនកជំងឺទឹកគនាេបផអេ 
 

1.ទឹកគនាេនប្ប 80នាក់ 
2.គបោះ ូង 354នាក់ 
 

៤.១. គលើ្ឈាេ គបោះ ូង  ំគៅទឹក
គនាេបផអេ  
៤.២. ឬ្ ូងបាត  ំគៅទឹកគនាេ
បផអេ រគងគើរគ្មញ  
៤.៣. ទន្់ន គជើង ន្ិយយេិន្បាន្  
៤.៤. គត្បៀត្រន្គបោះ ូង ថប
 គងហើេគ្ទើរោច់ខ្យល់សាាប់  
៤.៥.គបោះ ូង ថប បណន្ ប្កពោះ
គ ោះគវៀន្ ឧ្្ាហ៍ោំងគបោះ ូង  

៤.១. គលើ្ឈាេ គបោះ ូង  ំគៅ
ទឹកគនាេបផអេ 
៤.២.ឬ្ ូងបាត  ំគៅទឹកគនាេ
បផអេ  រគងគើរគ្មញ 
៤.៣.ទន្់ន គជើង ន្ិយយេិន្បាន្ 
៤.៤. គត្បៀត្រន្គបោះ ូង ថប
 គងហើេគ្ទើរោច់ខ្យល់សាាប់ 
៤.៥.គបោះ ូង ថប បណន្ ប្កពោះ
គ ោះគវៀន្ ឧ្្ាហ៍ោំងគបោះ ូង  
៤.៦. ទន្់គ ើរេិន្រួច កគប្េើកេិន្គកើត 
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- ្ពឹកគជើង 
-  ំគៅរលួយគជើង 
- ងងឹតបភនក 
- គប្្កទឹក 
- គនាេគប្ចើន្ 
- ឃ្លាន្  
- អ្់កមាាំង 
- ប្្កទេងន្់ 

 
 

្នាាក ់្រន្ 
ជងំឺ្ នាាកឆ់្អងឹ 
- ឈឺចាប់គពលគ្វើចលនា គ ើរ ន្ិងឈរ 
- ការគហើេ្នាាក់ គបា៉ាង ប្កហេ 
- មាន្អារេមណ៍តឹងប្តង់្នាាក់ 
- ពិបាកបត់ ពិបាកោ 
- អាចមាន្្គេេងគពលគ្វើចលនាប្តង់
្នាាក់ 

- អ្់កមាាំង 
 

  1.គកៀប្រន្ ្នាាក់ 
ឆ្អឹង 1664នាក់ 
 

៥.១.គកៀប្រន្ឆ្អឹងខនង វ្តិ
កំភួន្គជើងមាាង 
៥.២. គកៀប្រន្ឆ្អឹងខនង វ្តិគជើង
មាាង គងើបេិន្រួច  
៥.៣. ោៅន្កំោំងកំបហង ្ពឹក
ប្្ពន្់ ពិបាកគ្វើចលនា  
៥.៤. ឈឺជងគង ពិបាកគ ើរ  
៥.៥. ឈឺចគងកោះ ជងគង់ ្នាាក់ ពិបាក
គ្វើចលនា  
 
៥.៧. ឈឺ្នាាក់ គកៀបឆ្អឹង គ ើរេនិ្
រួច 

៥.១. គកៀប្រន្ឆ្អឹងខនង វ្តិ
កំភួន្គជើងមាាង 
៥.២. គកៀប្រន្ឆ្អឹងខនង វ្តិ
គជើងមាាង គងើបេិន្រួច 
៥.៣. ោៅន្កំោំងកំបហង ្ពឹក
ប្្ពន្់ ពិបាកគ្វើចលនា 
៥.៤. ឈឺជងគង ពិបាកគ ើរ  
៥.៥. ឈឺចគងកោះ ជងគង់ ្នាាក់ 
ពិបាកគ្វើចលនា 
៥.៦. ្នាាក់ ្រន្  
៥.៧. ឈឺ្នាាក់ គកៀបឆ្អឹង គ ើរេនិ្
រួច 
 

ជេងគឺថេើេ 
-  ំគណើរការគថេើេេិន្លអ 
- អាចប ោះ ល់ ល់ប្បពន្ធ័រំោយអាហារ 
- មាន្្ភាពគហើេតិចតួច 
- ឈឺចាប់ខ្ងសាាំ ខ្ងគលើនន្គ ោះ 
- គដាខេួន្ ឈឺសាច់ ុំ ឈឺ្នាាក់ អ្់
កមាាំង  

- ទឹកគនាេ ន្ិងប្្បកគ ើងគលឿង 

 1. គោគរោកប្្បកគលើ
ទរក ន្ិងកុមារ 
2. ជំងឺរោកប្្បក 
Atopic dermatitis 
(AD) 
3.រកគ ើញវិ្ីថមីកនុងការ
ព្ាបាលគថេើេប្បគភទគប 
 

1.ជំងឺគថេើេ 554នាក់  
 
៦.២. គថេើេ ពិបាកកនុងខេួន្ កន្ទួល 
រមា្ ់ 
៦.៣. បភនកប្កហេ ចាញពន្េឺនថង គហៀរ
ទឹកបភនក បភនកកន្ទុយបថេន្  
៦.៤. គ្ើរប្្បក្ងន្់្ងរ កគប្េើកប្មាេ
ន គជើងេិន្បាន្ 

៦.១. ជំងឺគថេើេ ទចទឹក ទឹកគនាេ
បផអេ ទឹកគនាេនប្ប  
៦.២. គថេើេ ពិបាកកនុងខេួន្ កន្ទួល 
រមា្់ 
៦.៣.បភនកប្កហេ ចាញពន្េឺនថង 
គហៀរទឹកបភនក បភនកកន្ទុយបថេន្ 
៦.៤. គ្ើរប្្បក្ងន្់្ងរ កគប្េើក
ប្មាេន គជើងេិន្បាន្ 
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- បរិគភាគអាហារេិន្្ូវឆាញ់ 
- ថយចុោះការចងចាំ គភេចេុខគភេចគប្កាយ 
- បញ្ញាគលើប្កគពញទីរ៉ៃូអ ៊ីត ជំងឺទឹកគនាេបផអេ
គផ្សងៗគទៀត 

៦.៥. រោកគថេើេប្បគភទB  

ជេងឺ្ តួ 
- កអករុំុំានរ៉ៃ 
- ពិបាក ក គងហើេ 
- ហូរ្គេ្ារេិន្ឈប់ 
-  ក គងហើេឬ្ូរខ្ាំងៗ 
- គហើេបផនកខេោះនន្ោងកាយ 
- ឈឺក្ាលគពលប្ពឹក 
- គន្ឿយហត់អ្់កមាាំង 
- គគងលក់េិន្្កប់ 

 1.គន្េឹោះគ ើេ្បីជា្ោះគ្្បើយ
ពីជេងឺហឺត 
 

 ៧.១. ហឺត ហត កអក គ កេិន្លក់ 
គោយក  
៧.២. រោក្ួត្ងន្់្ងរ ន្ិងប្កពោះ
គ ោះគវៀន្  
៧.៣. ជំងឺរគបងោ ំនរ ធ្លាក់ឈាេ 

៧.១.ហឺត ហត កអក គ កេិន្លក់ 
គោយក  
៧.២. រោក្ួត្ងន្់្ងរ ន្ិងប្កពោះ
គ ោះគវៀន្  
៧.៣. ជំងឺរគបងោ ំនរ ធ្លាក់ឈាេ  

ខវោះប្ោបឈ់ាេ  
េលូគហត ុ
- ោងកាយផលិតផលប្ោប់ឈាេប្កហេ
េិន្ប្គប់ប្ោន្់ (កងវោះជីវជាតិអាហារ) 

- ជាជេងឺគកើតេកពីកំគណើត(កងវោះអង់្ុីេ) 
- ហូរឈាេជាប្បចាំ 
អាការោះ 
- ប្្បកគ្េកសាាំង 
- ឆប់គហវហត់ អ្់កមាាំង  
- ឆប់វិលេុខ ្ីងគធ្លង ឈឺក្ាល 
- ថយចុោះការចងចាំ ឧ្្ាហ៍គភេច 
- ប្្បកគ ើងពណ៌គលឿង ទឹកគនាេពណ៌
សាាទុំ ូចកូកាកូឡា 

- ពិបាក ក គងហើេ  កបាន្ខេីៗ(ខវោះអុក្ុី
ប្ន្) 

   ៨.១.ខវោះប្ោប់ឈាេ ឈាេ្រ្ុី
ឈាេប្កហេ ខូចតប្េងគនាេ 

៨.១.ខវោះប្ោប់ឈាេ ឈាេ្រ្ុី
ឈាេប្កហេ ខូចតប្េងគនាេ 
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- ចអាក់គបោះ ូងគ ើរញ័រខុ្្េមតា គពលខេោះ
រហូត ល់វិលេុខចង់្ន្េប់ 

េហារកី 
-  ំណាក់កាល ំបូងវាជាប្បគភទសាច់ ុោះ 
គហើយសាច់គនាោះន្ឹងរីក្ំគ ើងបងកឲ្យឈឺ
ឆប់ ។ គ ើេ្បីឲ្យ ឹងច្ា្់ប្តូវគអាយប្គូ
គពទ្យពិន្ិត្យគេើលសាច់ ថាគតើវាមាន្គេ
គោគេហារីកឬអត់។ (ហាន្ិភ័យគលើអនក
ប លមាន្សាច់កាាយ) 

-  ុំសាច់ប ល ុោះគ ើងសាាបគៅគរៀងេូ
លៗ ប្កឡាចៗ  ុំៗ ប ោះឈឺ  ប្្គគៀល 
គ ើងប្កហេ  ូចសាច់កាាយ  

- ចុកៗអួលៗ គបើគៅ្្បូន្គ្វើទុកខខ្ាំង ូច
េករ ូវ ្្បូន្កប្នាាក់ៗខ្ាំង  

 1.ជំងឺេហារីកមាត់្្បូន្
ប្តូវ ឹង 
 

1.េហារីក 306នាក់  ៩.១. េហារីកប្កពីងទឹករនេង   
៩.២.េហារីកថងទឹកប្បមាត់  
 

បថទំ្ ខុភាព 
- ញ ំទឹកគអាយបាន្២លីប្តជាង-៣លីប្ត 
- ញ ំអាហារគអាយមាន្តុល្យភាព 
- គគងគអាយបាន្ប្គប់ប្ោន្់ 
- គ្វើលំហាត់ប្បាណជាប្បចាំ  
- រក្ាអារេមណ៍គអាយបាន្ប្្្់ប្សាយ 

 1.ការ រពីឆ្េងផ្ទាសាយ 
 

1.បថទំ្ុខភាព 278
នាក់ 

 10.បថទំ្ុខភាព 
១០.១. បថទំ្ុខភាព  
១០.២. គ ើេ្បី្ុខភាពរឹងមាំ ប្្បក
ភេឺថាា គកមងជាងវ័យ  

ជងំបឺ្គួ្ កនងុទកឹប្កមាត ់
- ជា្េមតាេិន្បងកជាគោគ្ញ្ញាគទ 
- ឈឺចុកចាប់គៅកនុងគ ោះ បផនកខ្ងគប្កាេ
ឆ្អឹងជំន្ីខ្ងសាាំ ឬក៏ឈឺគៅចុង គងហើេ 

- ចំគ ោះរោកថង់ទឹកប្បមាត់ 
- រីកថង់ទឹកប្បមាត់ បងកឲ្យឈឺចាប់ 
- រោកថង់ អយប្្ួលឆ្េងគេគោគ ឲ្យគដា
ខេួន្ ញក់ 
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ជងំរឺោកលបំពង 
- ឈឺចុកចាប់បផនកខ្ងគលើនន្គ ោះ ភាគ
គប្ចើន្ខ្ងគឆ្វងគពលខេោះអាចខ្ងសាតំ 

- អាចឲ្យកអួត ចគអោរ 
- ឈឺពីេ្្យេគៅខ្ាំង 

     

បញ្ញានន្អាការៈញរ័ប្ទងូ 
- អាការៈវិលេុខ 
- ពិបាក ក គងហើេ 
- បបកគញើ្ 
- ឈឺក្ាល 
- ឈឺប្ទូង 

     

តប្េងគនាេ 
- ពិបាកបត់គជើងតូច 
- ឈឺចាប់គៅគលើគផ្ទាកគនាេ 
- ឈឺចាប់គលើបងហូរគនាេ 
- គដត ឬ ប្កហាយគពលបត់គជើង 
- ឈឺ ចុកគោយឆ្អឹងខនងខ្ងគប្កាយ 
- គប្ោោះកនុងតប្េង់គនាេ  
- រោកគផ្ទាកគនាេ 

     

្តួ  
ជេងរឺោកទង្តួ 
គោគ្ញ្ញា 
- គហៀរ្ំគបារ តឹងប្ចេុោះ 
-  កអក្ងួត ឬ មាន្គ្េ្ 
- គដា្ទីងៗ (េិន្ជាក់ោក់) 
- ពិបាក ក គងហើេ  ក គងហើេលឺ្គេេងហួច 
- ្ពឹកប្្ទន្់ ឬ ្ន្េប់បាត់សាៅរតី 
- ពិបាកកនុងការផឹកឬគលប  
- ប្្បកគ ើងគខៀវពិគ្្គៅជុំវិញបបូរមាត់ 

     



 
ជេងឺ្ តួគ ើងរងឹ  
- ពិបាក ក គងហើេកាន្់បតខ្ាងំគ ើង 
អាប្្័យគលើភាព្ងន្់្ងររប្់ជំងឺ 

- កណាា្់ ន្ិងចងផ់ុត គងហើេេដងៗ 
-  ្ងន្់ប្ទូង គហើយមាន្ការឈឺចាប់ 
-  គងហើេញប់ ) គងហើេចអាក់គពលគ ើងគកើត

កនុងពបិាកគប្ចើន្ ន្ិងគញើ្គ ើង បបកគកើន្
ន្ិយយការ(  

- ឮ្ំគ ងគពល ក គងហើេ 
- េុខគ្េកសាាំង ឬសាាយេុខ 
- កអកខ្ាំង ន្ិងគចញគ្េ្មគប្ចើន្ 
- គដាខេួន្ 
- បបកគញើ្គពលយប់ 
- អ្់កមាាំងលហតិនលហ 

 

  

 


