�រេចញផ�យយុទ���រអំពី េស�្រគប់្រគងែថ� ំ ភីជីេអច (PGH) - ខ និងលក� ខណ�
(Version ០១ ក�� ២០២២)

១. សិទ�ិទទួ ល�ន និង �លបរ �េច� ទ�នសុពល�ព
ក.

េស�្រគប់្រគងែថ�ំ ភីជេី អច (PGH) រ ួម�នដូ ច�៖
១. េស�កម� េលើ�រេផ� �ង��ត់េ�គវ �និច�័យ
និងែផន�រព��ល
េ��ត់�
(DVTP)
ផ� ល់ជូនស្រ�ប់អតិថិជនរបស់្រក �មហ៊ន
ុ
ហ� ័រឈូ ន
�យហ៍�
ែដល្រត�វ�ន����ប់រង/្រត�វ�ន�រ�រ
ឺ � ន់ធ�រ+
�មរយៈផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងធ
ែដល�នចំនួនទឹក្រ�ក់����ប់រង�ប់ពី
៨.០០០
ដុ��រ�េមរ �ក និង
២. េស�កម� បែន� មេលើ�រពិេ្រ�ះជំងឺរ�ង្រគ�េពទ្យ និង្រគ�េពទ្យ េ��ត់� (DDD) ផ� លជ
់ ូ នស្រ�ប់អតិថិជនរបស់
្រក �មហ៊ន
ុ
ហ� ័រឈូ ន
�យហ៍�
ែដល្រត�វ�ន����ប់រង/្រត�វ�ន�រ�រ
ឺ � ន់ធ�រ+
�មរយៈផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងធ
ែដល�នចំនួនទឹក្រ�ក់����ប់រង�ប់ពី
៣០.០០០
ដុ��រ�េមរ �ក។

ខ. េដើម្បីបំេពញ�មលក� ខណ�ក��ង�រទទួ ល�នេស�កម� �ងេលើ
អតិថិជន្រត�វទិញផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងឺធ�ន់ធ�រ+ េ�យ�ន មុន ឬេ�ៃថ� ទ៣
ី ១ ែខតុ� ��ំ២០២២
ឺ � ន់ធ�រ+ េនះ្រត�វ�នអនុម័តេ�យេ�គជ័យពី្រក �មហ៊ន
ហ� ័រឈូ ន �យហ៍� ។
ែដលផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងធ
ុ
គ. េស�កម� � ំងពីរ
DVTP
និង
DDD
�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ែតម� ងគត់�ល់�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យនីមួយៗ
ឺ � ន់ធ�រ+
ក��ងកំឡ
� ងេពល�នសុពល�ពៃនផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងធ
ែដលបំេពញ្រគប់លក� ខណ��ងេលើ។
អតិថិជន្រត�វ�នផ�ល់ជូនរយៈេពលអនុេ្រ�ះចំនួន
៩០ៃថ�
ឺ � ន់ធ�រ+
គិត�ប់ពីៃថ�ផុតសុពល�ពៃនផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងធ
ែដលបំេពញ្រគប់លក� ខណ�
ស្រ�ប់េស�កម� បែន� មេលើ�រពិេ្រ�ះជំងរឺ �ង្រគ�េពទ្យ
និង្រគ�េពទ្យ
(DDD)
ដ�ប��រេស� ើសុំេស�កម� េលើ�រេផ� �ង��ត់េ�គវ �និច�យ
័
និងែផន�រព��ល
(DVTP)
្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនរយៈេពលផុតកំណត់ៃនផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងឺធ�ន់ធ�រ+ ែដលបំេពញ្រគប់លក� ខណ�។

២. េស�កម�
ក. េស�កម� េលើ�រេផ� �ង��ត់េ�គវ �និច�័យ
និងែផន�រព��ល
នឹងផ� ល់ជូនអត� ្របេ�ជន៍ដល់អតិថិជនដូ ច�ងេ្រ�ម៖

េ��ត់�

(DVTP)

(Harvard)
នឹងេផ� �ង��ត់ប��ក់េ�គវ �និច�យ
័
ឬេធ� ើេ�គវ �និច�័យបែន� ម
• ្រក �មអ� កជំ�ញពី���ដ
និងផ� ល់ែផន�រព��ល។
• �ត់បន� យឱ�សៃនកំហុសឆ� ងេលើ�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យ និងផ� ល់ែផន�រព��លដ៏ល�បំផុត។
• ជួ យអតិថិជន ក��ង�រសេ្រមចចិត�េលើែផន�រព��លែដល�ន្របឹក��មួ យអ� កជំ�ញពី���ដ (Harvard)។
• អ� ក្រគប់្រគងែថ� ំ��ល់ខ� �នរបស់អតិថិជន
នឹងជួ យស្រមបស្រម� លេលើេស�កម�
និងជួ យ�ំ្រទអតិថិជនក��ងកំឡ
� ងេពលៃន�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� េនះ
េ�យឲ្យអតិថិជនយល់ព�
ី �េវជ� ��ស�
និងមតិេ�បល់ពអ
ី � កជំ�ញេ����ដ (Harvard)។
សិទ�ិទទួ ល�នេស�កម�
េលើជំងឺដូច�ងេ្រ�ម៖
o
o

DVTP

គឺ្រត�វែផ� កេលើលទ� ផលៃនេ�គវ �និច�យ
័ ពីអ�កឯកេទសែដល�នស��ប្រត្រតឹម្រត�វ

ជំងឺេបះដូ ង ឬ
ជំងឺម�រ �ក

ខ. ចំេ�ះ�រពិេ្រ�ះជំងឺរ�ង្រគ�េពទ្យ
និង្រគ�េពទ្យ
នឹងផ� ល់ជូនអត� ្របេ�ជន៍ដល់អតិថិជនដូ ច�ងេ្រ�ម៖

េ��ត់�

(DDD)

• ផ� ល់ជូន�រ�ត់ជួបរយៈេពល ៣០�ទី រហូ តដល់េ� ៤៥�ទី �មរយៈវ �េដអូ ខល ែដល�ន�ររក��រស��ត់
រ�ងអ� កជំ�ញពី���ដ (Harvard) និង្រគ�េពទ្យព��លក��ង្រស �ករបស់អតិថិជន។
• ផ� ល់�រយកចិត�ទុក�ក់បែន� ម និងេធ� ើេឡើងប��ប់ពីទទួ ល�នេស�កម� DVTP។

• កិច�ព�
ិ ក�រ�ង្រគ�េពទ្យ
និង្រគ�េពទ្យ
េលើករណីជំងឺ
និងែផន�រព��លរបស់អតិថជ
ិ ន
�មួ យនឹង�រ��ស់ប� �រេ�បល់រ�ងអ� កជំ�ញែដល�ន វ ���ជីវៈ្រតឹម្រត�វ។
• េស�កម�
DDD
្រត�វ�នបេង� ើតេ្រ�មទ្រមង់ៃន�ររក��រស��ត់រ�ងអ� កជំ�ញ។
្រក �ម្រគ�េពទ្យ
នឹងផ� ល់ជូននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់�ក្យស័ព�ជ�
ំ ញែផ� កេវជ� ��ស� និងអនុវត� ្របកបេ�យ�ររក��រស��ត់ វ ���ជីវៈ។
ស្រ�ប់ជនទីបី
រ ួម� ំងអតិថជ
ិ ន
និងអ� ក្រគប់្រគងែថ� ំ��ល់ខ� �នរបស់អតិថិជន
�េដអូ
នឹងមិន�នសិទ�ិចូលរ ួមក��ងកិច�ពិ�ក��ម វ
ខលេនះ�នេឡើយ។
សិទ�ិទទួ ល�នេស�កម�
េលើជំងឺដូច�ងេ្រ�ម៖

DDD

គឺ្រត�វែផ� កេលើលទ� ផលៃនេ�គវ �និច�យ
័ ពីអ�កឯកេទសែដល�នស��ប្រត្រតឹម្រត�វ

o
o

ជំងឺេបះដូ ង ឬ
ជំងឺម�រ �ក

o

�រប�� ប់េស�កម� េលើ�រេផ� �ង��ត់េ�គវ �និច�័យ និងែផន�រព��ល េ��ត់� (DVTP)។

និង

៣. ករណីមិន��
េស�កម� �ងេលើេនះ
មិនផ� ល់ជូនស្រ�ប់ករណី��ន�ពជំងឺែដលេកើតេឡើងមុនេពល����ប់រង
ឬ��ន�ពែដលកំពុងទទួ ល�រព��ល។ ករណីមន
ិ ���ងេលើេនះ មិន្រត�វ�ប់ប��ល
� នូ វ�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យថ�ៗ
ី
ែដលត្រម�វេ�យ�ន�រែថ� ំ�ប��ន់េឡើយ។

៤. �របដិេសធ
ក. ភីជីេអច (PGH) គឺ�អ� កផ� ត់ផ�ង់េស� និងផ� ល់េស�េ�ដល់អ�ក្រត�វ�ន����ប់រង ឬ��ស់បណ�សន���ប់រង
ែដលស� ិតេ្រ�ម�រ�រ�ររបស់ផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងឺធ�ន់ធ�រ+
ែដលបំេពញ្រគប់លក� ខណ�ក��ង�រទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ដូច�នេរៀប�ប់ �ងេលើ �មួ យមូ លេហតុ�ក់�ក់
និងេ�េពលែដលពួ កេគទិញេស�កម� េនះ។
ខ. ្រក �មហ៊ន
ុ
ហ� ័រឈូ ន �យហ� ៍ និង ភីជីេអច (PGH) មិន�ន�តព� កច
ិ � ទទួ លខុស្រត�វេលើសកម� �ព� ំង�យ�
ឬ�រខក�ន
ឬកំហុសែដលេកើតេឡើងេ�យអ� កផ�លេ់ ស�ែផ� កេវជ� ��ស�
និងអ� កផ�ល់េស�ដៃទេទៀតែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស ឬ្រគ�េពទ្យ ឬមន� ីរេពទ្យែដលចូ លរ ួម ឬមិនចូ លរ ួមេឡើយ។

៥. �រលុបេ�ល និង�រប��ប់
េស�កម� េនះ នឹង្រត�វប�� ប់េ�យស� ័យ្របវត� ិក��ងករណី៖
ក. មរណ�ពរបស់អ�ក្រត�វ�ន����ប់រង
ឬ��ស់បណ�សន���ប់រងែដល�នសិទ�ិទទួ ល�នេស�កម� េនះ
ឺ � ន់ធ�រ+ េហើយេស�កម� េនះ គឺមន
េ្រ�ម�រ�រ�ររបស់ផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងធ
ិ �ចេធ� �
ើ រេផ� រ�នេឡើយ ឬ
ឺ � ន់ធ�រ+
ខ. �រប�� ប់ផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងធ
ែដលបំេពញ្រគប់លក� ខណ�ក��ង�រទទួ ល�ននូ វេស�កម� �ងេលើ
ឺ � ន់ធ�រ+េនះ្រត�វ�ន��ប់�មួ យ។
ឬ�រប�� ប់ផលិតផលមូ ល��ន ែដលផលិតផលបែន� ម�រ�រជំងធ

៦. �របន� េស�កម�
្រក �មហ៊ន
ុ
ហ� ័រឈូ ន
�យហ៍�
រក�សិទ�ិក��ង�រែកែ្រប�ល់
េ�យពុ�
ំ ំ�ច់ត្រម�វ�ន�រជូ នដំណង
ឹ �មុននិង
គឺស�ត
ិ េ្រ�មសិទ�ិសេ្រមច��ច់មុខរបស់្រក �មហ៊ន
ុ ហ� រ័ ឈូ ន �យហ៍� ។

ខែចង
និង
លក� ខណ�
�ល់�របន� េស�កម� ែដលផ� លជ
់ ូន

៧. នីតិ វ �ធីៃន�រេស�ើសុំេស�កម� ភីជីេអច (PGH)៖
�ដំបូង អតិថិជនគួ រទំ�ក់ទំនងេ��ន់ែផ� ក�ម�រសំណង ឬ ែផ�កបេ្រមើេស�អតិថិជនរបស់្រក �មហ៊ុន ហ� ័រឈូ ន
�យហ៍� �មរយៈេលខទូ រស័ព� 1800 202 202 ឬអុីែម៉ល claim@fortunelife.com.kh
ឬទី្របឹក�ហិរ�� វត��ែដលេ�កអ� ក�នទិញផលិតផលេនះ។
ព័ត�
៌ នែដលត្រម�វេ�យអតិថិជនផ� ល់ជូនែផ� ក�ម�រសំណង
ឬទី្របឹក�ហិរ�� វត���នដូ ច�៖

ឬែផ� កបេ្រមើេស�អតិថិជន

ក. េ��ះេពញ
ខ. េលខទូ រស័ព� អុីែម៉ល �សយ��នបច��ប្បន�
គ. ៃថ� ែខ ��ំ កំេណើត
ឃ. ្របេភទផលិតផល����ប់រង
ឺ �រ �កធ� ន់ធ�រ ឧ�ហរណ៍ ជំងម
ឺ �រ �កសុដន់ ជំងឺសរៃស�មេបះដូ ង
ង. េ�គវ �និច�យ
័ ៖ ជំងឺេបះដូ ង ឬជំងម
ច. េ��ះ្រគ�េពទ្យ
ឆ. េលខទូ រស័ព� និងអុីែម៉លរបស់្រគ�េពទ្យ
ជ. វ �ធី�ក់ទង និងេពលេវ��ពែដល�ចេ�យអ� ក្រគប់្រគងែថ� ំ��ល់ខ� �នរបស់អតិថិជន (PCM) �ក់ទង�ន។

ឧបសម� ័ន�
ភីជីេអច (PGH) នឹងផ� លន
់ ូ វេស�កម� របស់ PGH ស្រ�ប់ែតេ�គវ �និច�័យដំបូងែដលសម្រសប�មលក� ខណ���របស់
្រក �មហ៊ន
ុ ហ� ័រឈូ ន �យហ៍� ដូ ចែដល�នប��ក់េ�ក��ងែផ� ក “ក” និង “ខ” �ងេ្រ�ម៖
ឺ �រ �ក
ក). ជំងម
ដុំ�ច់ម�រ �ក�ច
(malignant
tumor)
ែដលកំណត់េ�យ�ររ �កលូ ត�ស់របស់េ�សិ�ម�រ �កែដលមិន�ច្រគប់្រគង�ន
្រពម� ំងរ �ក�ល�ល
និងបំ��ញចូ លដល់�លិ�ធម� �។
ជំងឺម�រ �ក្រត�វែតប��ក់េ�យ
�រពិនត
ិ ្យ�លិ�េ�យេ�ង�មលទ�ផលៃន�រ្រចឹប�ច់
(រ�យ�រណ៍�លិ� វ ��គ)។
ដុំ�ច់ម�រ �ក
រ ួម�នម�រ �ក�ម
(Leukemia)
ម� រ �ក្រកេពញទឹករៃង
(Lymphoma),
Hodgkin’s
Disease,
និង
្របេភទម�រ �កែដល�ប់េផ� ើមក��ង�លិ�ដូ ច� �លិ�ឆ� ង
ឹ ឬ�លិ�ទន់ (sarcoma)។
ជំងឺម�រ �ក�ងេ្រ�ម ្រត�វ�នេលើកែលងមិន��េឡើយ៖
• ្រគប់ដុំ�ច់� ំងអស់ែដលេ�ង�ម�រេធ� ើ�លិ� វ ��គប��ញ�
�ដុំ�ច់ស�ត
� ,
ដុំ�ច់ស�ិតក��ងដំ�ក់�លប្រម �ងម�រ �ក
(Pre-malignant)
ឬ
េ�សិ�មិនធម� �ែដលរ �កលូ ត�ស់េ�ក��ង�លិ� ឬសរ ��ង� (dysplasia)។
• �លិ�ម�រ �កេ�ទី�ង
ំ េដើម (carcinoma in-situ) ។
• ម�រ �កែស្បក� ំងអស់ េលើកែលងែតម�រ �កែស្បកធ� នធ
់ � រេ�្រស�ប់�ងេលើ (Malignant Melanomas)។
• �រែ្រប្រប� លខុសធម� �ៃនេ�សិ��ត់ស� ្បន
(CIN
I,
CIN
II
ឬ
CIN
III)
ឬ
េ�សិ�មិនធម� �ែដលរ �កលូ ត�ស់េ�េលើ្រស�ប់ៃផ� ្រគប់ក្រមិត (Squamous Intra-Epithelial lesion)។
• ដុំ�ច់្រកេពញេមជី វ �តញី (Tumors of the Ovary) េ�យែផ�ក�មចំ�ត់��ក់ T1aN0M0 ឬ FIGO 1A ។
• ម�រ �ក្រកេពញ្រប���ត (Prostate Cancer) េ�ង�ម�រេធ� ើ�លិ� វ ��គ TNM ប��ញ�ស� ត
ិ ក��ងចំ�ត់��ក់
T1a ឬ T1b ឬ ចំ�ត់��ក់េផ្សងេទៀតែដល�នតៃម� េស� ើ ឬ ចំ�ត់��ក់ែដល�ប�ងេនះ។
• ម�រ �ក្រ�ប់�ម (Chronic Lymphocytic Leukaemia) ែដល�ប�ងចំ�ត់��ក់ RAI ក្រមិត 3។
• ដុំ�ច់្រកេពញទីរ� ូអុីត� ំងអស់ែដលលទ� ផលៃន�លិ� វ ��គប��ក់ច�
ំ ត់��ក់្រតឹម T1N0M0 ឬ T0N0M0
(�មបំែណងែចកក្រមិត�ចរបស់ដុំ�ច់ម�រ �ក TNM)។
ខ). ជំងេឺ បះដូ ង
ជំងឺេបះដូ ង �ជំងឺ�មួ យដូ ច�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម៖
ឺ ច់ដុំេបះដូ ង (Cardiomyopathy)
1. ជំង�

�ពចុះេខ�យៃនមុខ�រ�ច់ដុំេបះដូ ង
ែដល្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យច�ស់�ស់��ជំងឺ�ច់ដុំេបះដូ ង
េ�យ្រគ�េពទ្យឯកេទសែផ� កេបះដូ ង
ែដលប��ក់លទ� ផលៃន�រចុះេខ�យមុខ�រ�អចិៃ�ន� យ៍េ�យែផ� ក�មចំ�ត់��ក់ទ៤
ី
(បួ ន) ៃន New York
Heart Association ឬចំ�ត់��ក់ដៃទេទៀតែដល�នតៃម� េស� ើ េហើយ�នរយៈេពល�៉ងេ�ច�ស់៦ែខ (្រ�ំមួយ)
េ�យែផ� ក�មលក� ខណ�ដូ ច�ងេ្រ�ម៖

ចំ�ត់��ក់ទ៤
ី
(បួ ន)៖
អសមត� �ពក��ង�រអនុវត� សកម� �ព�មួ យេ�យ�ន�ព�យ្រស� ល។
េ�គស��ចុះេខ�យៃន�រក���ក់េបះដូ ងែស� ងេឡើងសូ ម្បីេពលស្រ�ក។
�មួ យនឹង�រេកើនេឡើងៃនសកម� �ព�ង�យ នឹងេធ� ើឲ្យ��រៈមិន្រស� លខ� �នេកើតេឡើង។

ឺ ច់ដុំេបះដូ ង
េ�គវ �និច�័យៃនជំង�
(Ventricular Performance)។

្រត�វេ�ងេ�យលទ� ផលេអកូ េបះដូ ងពីដំេណើរ�រៃនថតេបះដូ ង�ងេ្រ�ម

េ្រ�ពីជំងឺែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ ជំងឺ�ច់ដុំេបះដូ ងែដល�ក់ទងេ�យ��ល់នឹង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ង្រសវ �ង ឬ
�រ�តុេញ�ន មិន្រត�វ�ន��េឡើយ។

2. �រវះ�ត់សរៃស�មេបះដូ ង (Coronary Artery Bypass Surgery)
�រវះ�ត់�ក់ែស� ងេ�យវះេបើកេបះដូ ង
េដើម្បីែកត្រម�វសរៃស�មេបះដូ ងមួ យ
ឬេ្រចើនែដលេត្ប�ត
ឬស� ះ
េ�យ�រ�ក់ប��ល
� នូ វសរៃស�មថ�ី
(bypass
graft(s))។
�រវះ�ត់្រត�វែត�ន�ព�ំ�ច់
ែដលត្រម�វេ�យ្រគ�េពទ្យឯកេទសេបះដូ ង។
�រវះ�ត់ជួសជុលសរៃស�ម (angioplasty) និង បេច� កេទស�ក់ម��លចូ លក��ងសរៃស�ម (intra-arterial)
េផ្សងេទៀត
រ ួម�ន�រវះ�ត់�ក់ទុេ�ក��ងសរៃស�មេបះដូ ង
(Catheter
based
techniques)
ឬព��លេ�យ�ំរស� �
ី ែស៊រ មិន្រត�វ�ន��េឡើយ។

3.

ជំងេឺ �៉ង�ច់សរៃស�មចម្បង (Dissecting Aortic Aneurysm )
���ន�ពែដល្រស�ប់�ងក��ងបង� ស់ៃនសរៃស�មចម្បង
Aorta
(intima
layer)
្រត�វ�ន�ច់រែហកែដលប�
� លឲ្យ�ម�ចឆ� ង�ត់ជ��ំងសរៃស�ម
Aorta
និងែចក្រស�ប់ដៃទេទៀតរបស់សរៃស�ម
Aorta
ពី��។
ក��ងនិយមន័យេនះ
សរៃស�ម
Aorta
�សរៃស�មែដលស� ិតេ�ក��ង្រទ�ង
និងេ�ះ
ែតមិន�ប់ប��ល
� ែខ� ងែបករបស់សរៃស�ម
Aorta
េទ។
�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យ្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ�យ្រគ�េពទ្យឯកេទសេបះដូ ង
ែដលេ�ងេ�យលទ� ផលរ ូប�ពេវជ� ��ស�
(Computerized Tomography scan - CT េស� ន), Magnetic resonance imaging (MRI), Magnetic resonance
angiograph (MRA) ឬ�រថតឆ��ះសរៃស�ម (Angiogram) ។ �រវះ�ត់ែកត្រម�វ �ំ�ច់្រត�វ�រប��ន់។

4. ជំងឺ Eisenmenger’s Syndrome
��រវ �វឌ្ឍន៍េ�រក�ពធ� នធ
់ � រ និង�រ��ក់ចុះៃនលំហូរ�មេ�យទិសេ�ហូ រប���ស��ក��ងថតេបះដូ ង (Shunt
reversal)
ែដលប�
� លមកពីប��េបះដូ ង។
�ល់�រេធ� ើេ�គវ �និច�យ
័ �ំ�ច់្រត�វេធ� ើេ�យ្រគ�េពទ្យឯកេទស
េ�យែផ� ក�មរ ូប�ពេអកូ េបះដូ ង
(Echocardiography)
និង�រថតឆ��ះេបះដូ ងេ�យេ្របើបំពង់េស� ើងប��ល
� ក��ងសរៃស�ម
(Catheterisation)
និងេ�ងេ�យលក� ខណ� វ �និច�័យដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• ស��ធសរៃស�មសួ ត�មធ្យម (Mean pulmonary artery pressure) > 40 mmHg;
• េរសុីស�ង់សរៃស�មសួ ត (Pulmonary vascular resistance) > 3 mmHg.min/L (Wood Units) និង
• ស��ធ�ងក��ងសរៃស�មសួ តធម� � (Normal pulmonary wedge pressure) < 15 mmHg។
ឺ ង
5. ជំង�
ំ េបះដូ ង
�រ�ប់ែផ� កខ� ះៃន�ច់ដុំេបះដូ ង
េ�យ�រ�រខ� ះ�មេ�ផ�ត់ផ�ង់េបះដូ ង
ែដល
្រសប�មលក� ខណ�ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• �ន្របវត� ិៃន�រឈឺ្រទ�ងទូ េ�។
• �ន�រែ្រប្រប� លច��ក់េបះដូ ងថ� ីៗ
ែដលប��ក់ព�
ី រ�ប់�ច់ដុំេបះដូ ង្រស� ច្រ�វ
េ�យ�ន�រេលចេចញនូ វេហតុ�រណ៍�មួ យក��ងចំេ�មេហតុ�រណ៍�ងេ្រ�ម៖
(i). �រេកើនេឡើងនូ វអង់សម
ុី េបះដូ ង CPK-MB េលើសពីក្រមិតធម� �ែដលទទួ លយក�ន�ទូ េ�
កំណត់េ�យ
មន� ីរពិេ�ធន៍ ឬ
(ii). �រេកើនេឡើងនូ វអង់សម
ុី ្រត�ប៉ូនីន Cardiac Troponin I > 0.5 ng/ml ឬេលើសពីេនះ។

6. �រវះ�ត់្របឺសេបះដូ ង
�រវះ�ត់�ក់ែស� ងេ�យ�រវះេបើកេបះដូ ងេដើម្បីជន
ំ ួ ស ឬជួ សជុល្របឺសេបះដូ ងមួ យ ឬេ្រចើន េ�យ�រ�រខូ ច�ត
�ពមិន្រប្រកតីៃន
ឬជំងឺែដលប៉ះ�ល់ដល់្របឺសេបះដូ ង។
�រវះ�ត់្រត�វែត�ំ�ច់
ត្រម�វេ�យ្រគ�េពទ្យឯកេទសេបះដូ ង និងេ�ងេ�យ�រអេង� ត វ ��គ្រតឹម្រត�វ។ បេច� កេទសែដលរ ួម�នដូ ច�
បេច� កេទស�ក់ប��ល
� បំពង់េស� ើងចូ លក��ងសរៃស�ម
(Catheter
based
techniques)
និងបេច� កេទសេផ្សងេទៀតែដលមិនកំណត់្រតឹម�រជួ សជុល្របឺសេបះដូ ងេ�យ�រេ្របើ្រ�ស់�ឡ
� ង
(Balloon
valvotomy/ valvuloplasty) សុទ�ែតមិន្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� ក��ង�រ��េទ។

7. �ររ�ក្រស�ប់ក��ងៃនេបះដូ ង (Infective Endocarditis)
��ររ�កែផ� ក�ងក��ងៃនេបះដូ ងែដលប�
� លមកពី�របង� េ�គេ�យពពួ កអតិសខ
ុ ុម្រ�ណ
ែដល�នលក� ណៈវ �និច�័យសម ្រសបដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•
លទ� ផលវ �ជ� �នៃន�ររកេមេ�គក��ង�មែដលប��ញ�មួ យវត� �នពពួ កអតិសុខុម្រ�ណ�េ្រចើន។
•
វត� �នៃន�រចុះេខ�យ�របិត្របឺសេបះដូ ង�៉ងេ�ច�ស់ក��ងក្រមិតមធ្យម
(�នន័យ�
បរ ��ណៃន�មែដលហូ រ្រតឡប់េ�វ �ញេស� ើ
20%
ឬខ� ស់�ងេនះ)
ឬ�រស� ះ្របឺសេបះដូ ង�មធ្យម
(េកើត�នេ�បរ �េវណ្របឺសេបះដូ ងេស� ើ
30%
ឬ�ប�ងក្រមិតធម� �)
ែដលប�
� លមកពី�របង� េ�គេ�្រស�ប់ក��ងៃនេបះដូ ង។ និង
•
េ�គវ �និច�័យៃន�របង� េ�គេ�្រស�ប់ក��ងៃនេបះដូ ង
និង�ពចុះេខ�យធ� នធ
់ � រៃន្របឺសេបះដូ ង
្រត�វែតប��ក់េ�យ្រគ�េពទ្យឯកេទសែផ� កេបះដូ ង។

8. ជំងឺសរៃស�មេបះដូ ង (Coronary Artery ) ធ� ន់ធ�រដៃទេទៀត

ជំងឺសរៃស�មេបះដូ ងធ� នធ
់ �រ
គឺ�៉ងេ�ច�ស់សរៃស�មេបះដូ ងសំ�ន់ៗចំនួន
ែដល�រស� ះៃនសរៃស�មនីមួយៗ�នក្រមិតអប្បបរ�
60%
ែដលប��ក់េ�យ�រថតឆ��ះសរៃស�មេបះដូ ង
(Angiogram)
(វ �ធី��ស� ក��ង�រកំណត់េ�គវ �និច�័យេ�យមិន�ន�រេ�ះ ្រត�វ�នេលើកែលង)។

3
ឬេលើសពីេនះ
ែតមួ យគត់

ក��ងនិយមន័យេនះ “សរៃស�មេបះដូ ងសំ�ន់ៗ” សំេ�េ� សរៃស�មេបះដូ ងចម្បងេ�េដើម�ងេឆ� ង (Left
main stem artery) សរៃស�មេបះដូ ងែផ� ក�ងមុខេឆ� ងចុះេ្រ�ម (Left anterior descending artery)
សរៃស�មេបះដូ ង
Circumflex
និងសរៃស�មេបះដូ ង�ង��ំ
(ប៉ុែន� មិនរ ួមប��ល
� សរៃស�មែខ� ងតូ ចៗដៃទេទៀតេទ)។

9. ជំងេឺ លើសស��ធ�មក��ងសួត (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
�រេកើនេឡើង�ចម្បងៃនស��ធ�មេ�ក��ងសួ តែដលមិន�ចពន្យល់�ន
េធ� ើឲ្យ�នេ�គស��មិន្រប្រកតីេ�េបះដូ ង�ង��ំដូច��ច់ដុំយត
ឺ រែហក
និងចុះេខ�យ។
�រចុះេខ�យ�អចិៃ�ន� យ៍
និងមិន�ច�សះេស្បើយមកស�ពេដើម វ �ញ�ន
្រត�វ�នក្រមិត�៉ងតិច្រតឹមចំ�ត់��ក់ទី 3 ៃន New York Heart Association។ �រេលើសស��ធ�មក��ងសួ ត
ឺ ួ ត �រដកដេង� ម
ែដលប�
� ល មកពីជំងស
ើ យឺត�ុៃំ រ� (Chronic hypoventilation) ជំងឺស�ះសរៃស�មេ�ក��ងសួ ត
(Pulmonary thromboembolic disease) ជំងឺែផ� ក�ងេឆ� ងៃនេបះដូ ង និងជំងឺេបះដូ ងពីតំណពូ ជ (Congenital
heart
disease)
មិន្រត�វ�នរ ួមប��ល
� ក��ង�រ��េឡើយ។
�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យ្រត�វេធ� ើេឡើងេ�យ្រគ�េពទ្យឯកេទសេបះដូ ង
ឬឯកេទសផ� វ� ដេង� ើម
និង្រត�វេ�ងេ�យទិន�ន័យែដលផ� ល់ជូនេ�យ
�រថតឆ��ះេបះដូ ងេ�យេ្របើបព
ំ ង់េស� ើងប��ល
� ក��ងសរៃស�ម
(Catheterisation) ។
�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យ្រត�វែតសម្រសប�មលក� ខណ�ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• ស��ធសរៃស�មសួ ត�មធ្យម (Mean pulmonary artery pressure) > 40 mmHg;
• េរសុីស�ង់សរៃស�មសួ ត (Pulmonary vascular resistance) > 3 mmHg.min/L (Wood Units) និង
• ស��ធ�ងក��ងសរៃស�មសួ តធម� � (Normal pulmonary wedge pressure) < 15 mmHg។

10. �រវះ�ត់សរៃស�ម Aorta
�រវះ�ត់េដើម្បីព��លសរៃស�ម Aorta េ�យ�ត់េចញ និង ជំនួសនូ វែផ� ក�មួ យៃនសរៃស�ម Aorta
ែដលខូ ច េ�យសរៃស�មថ� ី (graft)។ ក��ងនិយមន័យេនះ សរៃស�ម Aorta សំេ�េ�សរៃស�ម Aorta
ែដលស� ិតេ�្រទ�ង
និងេ�ះ
ែតមិន�ប់ប��ល
� សរៃស�មែបកែខ� ងពី
Aorta
េ�ះេឡើយ។
�រវះ�ត់េដើម្បីព��លសរៃស�មជុំ វ �ញែខ� ងែបករបស់Aorta
មិន្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� េឡើយ
� ងេពលៃនដំេណើរ�រវះ�ត់ក៏េ�យ។
េ�ះបីត្រម�វឲ្យ�ន�រ�ត់េចញែផ� ក�មួ យៃន Aorta ក��ងកំឡ

