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I.

សាវតារ

អៅក្នុងប្រអទ្សក្មពុជា ោជ្រដាឋភិបាលបានក្ំណ្ត់អោលអៅក្នុងការលុររំបាត់ការឆែងអមអោគអេដស៍
លមី ប្តឹមឆនំ ២០២៥។ អៅក្នុងក្ំ ុងទ្សេតសរ ៍ចុងអប្កាយអនោះ ប្រអទ្សក្មពុជាសអប្មចបាននូេេឌ្ឍនភាព
គួរឱយក្ត់សម្លគល់ ក្នុងការកាត់រនាយេប្ាអប្រវ៉ា ង់េនក្រស់អៅជាមួយអមអោគអេដស៍។ ក្នុងចំអណាម
អនាោះ េនក្រស់អៅជាមួយអមអោគអេដស៍ភាគអប្ចើន (៨១%) បានដឹងេំពីសាានភាពផ្ទុក្អមអោគអេដស៍

ររស់ខួន
ែ (AEM ឆនំ២០១៨) ខណ្ៈស្ដល ៩៩%ននេនក្ជ្ំងឺស្ដលបានចុោះរញ្ជី ក្ំពុងទ្ទ្ួលបានការ

ពាបាលអដាយឱសលប្រឆំងអមអោគអេដស៍ (ART)។ ក្នុងចំអណាម ៨៣% ននេនក្ជ្ំងឺអេដស៍ស្ដលបាន
អធវើអតសត Viral Load េនក្ជ្ំងឺអេដស៍ស្ដលម្លនលទ្ធផ្ល រនទុក្អមអោគអេដស៍ប្តូេបានរន្តងាករ គឺម្លន
ចំនួនអប្ចើនជាង ៩៥% (NCHADS ឆនំ២០១៨)។
ាមរយៈការេនុេតតអោលការណ្៍ស្ណ្នាំសីព
ដ ីការប្គរ់ប្គងការពាបាលជ្ំងឺអេដស៍

ស្ដលេនុអោម

ាមអោលការណ្៍ស្ណ្នាំររស់េងគការសុខភាពពិភពអោក្

ប្រអទ្សក្មពុជាបានេនុេតតអដាយអជាគជ្័យនូេយុទ្ធសាស្រសដ “អតសត និងពាបាល” អដាយ ប្គរ់េនក្ជ្ំងឺស្ដលបានអធវើអោគេ ិនិច័យ
ឆ រក្អ ើញថាម្លន
ផ្ទុក្អមអោគអេដស៍ នឹងទ្ទ្ួលបានការពាបាលអដាយឱសលប្រឆំ ង អមអោគអេដស៍ ភាែមៗ (NCHADS
ឆនំ២០១៨)។ អយងាមអោលការណ្៍ស្ណ្នាំ ររស់ េងគការសុ ខ ភាពពិ ភពអោក្ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ
ប្រយុ ទ្ធនឹងជ្ំ ងឺអេដស៍ អសើស្សែក្

និងកាមអោគ

បានអចញលិខិតមួយចារ់

អៅប្គរ់អសវស្លទាំ -

ពាបាលអដាយឱសលប្រឆំ ង អមអោគអេដស៍ អដាយផ្ដល់េនុសាសន៍ថា គួរផ្ដល់ការពាបាលអដាយ
ឱសលប្រឆំ ង អមអោគអេដស៍ រយៈអពលចារ់ពី ៣ស្ខ ឬយូរជាងអនោះ (រ

ូតដល់ ៦ស្ខ) ចំអ

ោះេនក្ជ្ំងឺ

ស្ដលម្លនសាានភាពលអ (Stable patients) (NCHADS ឆនំ២០១៧)។ េ ិធីសាស្រសតអនោះ គឺ ការក្ំណ្ត់គម្លែត
រយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងការផ្ដល់ឱសលអប្ចើនស្ខ (MMD)។ េងគការសុខភាពពិភពអោក្ បានផ្ដល់េនុសាសន៍ ការពិអប្ោោះគែីនិក្ ពី ៣ អៅ ៦ ស្ខមដង (strong recommendation, moderate quality evidence)1
និង ការមក្ទ្ទ្ួលឱសល ពី ៣ អៅ ៦ ស្ខមដង (strong recommendation, low-quality evidence) 2
សប្ម្លរ់េក្
ន ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ (WHO ឆនំ២០១៦, ទ្ំព័រ ២៥៩)។
ាមរយៈេងគការសុខភាពពិភពអោក្ ការសិក្ាស្សាេប្ជាេជាប្រព័នធ អៅាមរណា
ដ ប្រអទ្សអផ្សងៗ
បានរងាាញថាការកាត់រនាយចំនួនពិអប្ោោះគែីនិក្ ក្នុងចំអនាមេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ គឺអធវើអអាយការ
សាិតក្នុងអសវជារ់ោរ់លប្អ រអសើរជាងមុន អដាយេប្ាមរណ្ៈភាព ោមនភាពខុសោនអនាោះអទ្។ ជាង

អនោះអៅអទ្ៀត ការកាត់រនាយភាពញឹក្ញារ់ននការមក្ទ្ទ្ួលថានំARVs គឺអធវើអអាយការសាិតក្នុងអសវ
ជារ់ោរ់លប្អ រអសើរជាងមុន

1

អ

ើយពុំម្លនភសតាងណាមួ
យស្ដលរងាាញថា ការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈ
ុ

អៅអពលស្ដលការពិអប្ោោះអយរល់អពទ្យប្តូេដល់កាលក្ំណ្ត់ ការពិអប្ោោះអយរល់ស្ររអនោះគួរប្តូេបានជ្ួយសប្មរសប្មួលអដាយការអធវើ

ស្ផ្នការននការមក្យក្ថានំ អដើមែីកាត់រនាយភាពញឹក្ញារ់ននការមក្មនទីរអពទ្យ
2

ការប្គរ់ប្គងការផ្គង់ផ្គង់ ARV គួរប្តូេបានពប្ងឹងអដើមែីធានាឱយបាននូេររិម្លណ្ប្គរ់ប្ោន់ ររស់ថានំ ARV អ

ររិរទ្ននការមក្ទ្ទ្ួលថានំមិនសូេញឹក្ញារ់

ើយរងាករការេស់សុក្
ត អៅក្នុង

អពលណាត់ជ្ួរ និង ការផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ (MMD) នាំឱយម្លនរញ្ហ
ា ដល់សុខភាពរស្នាមអទ្ៀត ឬការ
ស្លងមក្ទ្ទ្ួលអសវស្លទាំរនតអនាោះអទ្ (WHO ២០១៦ ទ្ំព័រ ២៦០)។
អយងាមភសតុាង និងភាពអជាគជ្័យ ដូចស្ដលបានអលើក្អ ើងទាំងេស់អនាោះ ម្លនប្រអទ្សកាន់ស្ត
អប្ចើនអ ើងៗ ក្ំពុងស្តពប្ងីក្ការេនុេតត ការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងការផ្តល់ឱសលអប្ចើន
ស្ខអនោះ។ និយមស្រររទ្អនោះប្តូេបានរអងកើតអ

ើង អដើមែីជ្ួយដល់េក្
ន ផ្ដល់អសវពាបាលអដាយឱសល

ប្រឆំងអមអោគអេដស៍ អៅក្នុងប្រអទ្សក្មពុជា ក្នុងការេនុេតត ការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ
និងផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ សប្ម្លរ់េក្
ន ជ្ំងឺសមស្សរ អ លគឺេនក្ជ្ំងឺស្ដលសាានភាពររស់ោត់ប្តូេបាន
ក្ំណ្ត់ថា ម្លនសាានភាពលអ (stable) ស្ដលេ ិធីសាស្រសដអនោះនឹងកាត់រនាយនូេតប្មូេការក្នុងការមក្មនទីរ
អពទ្យញឹក្ញារ់ អ

ើយជ្ួយកាត់រនាយរនទុក្ការងារររស់េក្
ន ផ្ដល់អសវផ្ងស្ដរ។

សនិទានភារ
ការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងការផ្ដល់ឱសលអប្ចើនស្ខ គឺជាគំរល
ូ ីនម នការផ្ដល់អសវ ស្ដល
ម្លនអោលរំណ្ងរអងកើននូេប្រសិទ្ធភាពអសវ និងកាត់រនាយការក្ក្សទោះអដាយសារចំនួនេនក្ជ្ំងឺអប្ចើន
រង់ចាំទ្ទ្ួលអសវ ាមរយៈការកាត់រនាយ ការពិអប្ោោះគែីនិក្ និងការមក្ទ្ទ្ួលឱសលសប្ម្លរ់េនក្ជ្ំងឺ
ម្លនសាានភាពលអ។
អរើនិយយពីការប្គរ់ប្គងសតុក្ និងការផ្គត់ផ្គង់ឱសលេ ិញ អនោះម្លនន័យថា ក្នុងរយៈអពលមួយឆនំ េនក្
ជ្ំងឺអៅស្តអប្រើប្បាស់ឱសល ARV ក្នុងររ ិម្លណ្ដស្ដល មិនថា េនក្ជ្ំងឺអនាោះប្តូេបានផ្ដល់ឱសលជាអរៀង
ោល់ស្ខ ឬអប្ចើនស្ខយ៉ា ងណាអនាោះអទ្។ ដូអចនោះ អៅអពលស្ដលអសវART េនុេតតMMD ជាអទ្ៀងទាត់
អ

ើយអនាោះ ររ ិម្លណ្ឱសលនឹងមិនតប្មូេឱយអសនើសុំរស្នាមអៅក្នុងប្រព័នធផ្ង
គ ់ផ្គង់ឱសល អដើមែីរំអពញអៅ

ាមការអប្រើប្បាស់ស្ដលបានពាក្រណ្៍ទ្ុក្សប្ម្លរ់េក្
ន ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអអនាោះអទ្។ ក្៏រ៉ាុស្នតររ ិម្លណ្

ឱសលARVs អៅក្នុងឃ្ែង
ំ ឱសលអៅអសវARTនីមួយៗ ចាំបាច់ប្តូេម្លនការនលតប្មូេផ្គត់ផ្ង
គ ់រស្នាម
អៅអពលចារ់អផ្ដើមេនុេតតMMD ជ្ំហានទ្ី១ (ក្នុងប្តីម្លសដំរូង) អដើមែីអឆែើយតរាមតប្មូេការ ចំនួនេនក្
ជ្ំងឺស្ដលសមស្សរទ្ទ្ួលបានការផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ ជាអលើក្ដំរូង។

អៅអពលចារ់អផ្តើម ការផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ គឺពី ៣ស្ខ អៅ ៦ស្ខ ចាំបាច់ប្តូេពិចារណាថា អតើប្តូេក្ំណ្ត់
គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ េនក្ជ្ំងឺស្ររណា អៅក្នុងក្ំ ុងអពលេនុេតតMMDអនោះ។ េ ិធីសាស្រសតេនុេតតន៍
ការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរនិងទ្ទ្ួលបានឱសលអប្ចើនស្ខអនោះ ប្តូេការចំណាយរយៈអពលពី
៣ស្ខ ដល់ ៦ស្ខ អដើមែីទ្ុក្អពលសប្ម្លរ់ការស្ក្សប្មួលរនទុក្ការងារ ការប្គរ់ប្គងសតក្
ុ និងការអសនើសុំ
ឱសលARVs អដើមែីឱយប្តូេាមអោលការណ្៍ស្ណ្នាំក្ុងការផ្ដ
ន
ល់ឱសល។

II.

ពោលែំណង

េតាុរំណ្ងនន និយមស្រររទ្អនោះម្លនដូចខាងអប្កាម៖
ិ ិ ច័ ឆយសមស្សរសប្ម្លរ់ ការក្ំ ណ្ត់ គម្លែតរយៈអពលណាត់ ជ្ួរ និ ងការ
• ក្ំណ្ត់ពីលក្ខណ្ៈេន

•

ផ្តល់ឱសលប្រឆំងអមអោគអេដស៍អប្ចើនស្ខ អៅក្មពុជា

អរៀរោរ់េំពីដំអណ្ើរការេនុេតត ការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងការផ្តល់ឱសលអប្ចើន
ស្ខ សប្ម្លរ់រុគគលិក្ ផ្ដល់អសវស្លទាំពាបាលអដាយឱសលប្រឆំងអមអោគអេដស៍ និងប្ក្ុម
ការងារ

ក្់ព័នន
ធ ឹងអសវស្លទាំេក្
ន ផ្ទុក្អមអោគអេដស៍

III. និយម្ន័យ េនរជំងម្ល
ឺ នសាានភារលអ ការរំណត់គម្លាតរយៈពរលណាត់ជួែ និងការ
ផ្ដលឱ
់ សថARVs ពព្ចើនបែ
ក្នុងប្រអទ្សក្មពុជា “េនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ” ប្តូេបានក្ំណ្ត់និយមន័យ និងម្លនសាានភាពទាំងេស់
ដូចខាងអប្កាម៖
-

េនក្ជ្ំងឺស្ដលទ្ទ្ួលបានការពាបាលអដាយឱសលប្រឆំងអមអោគអេដស៍យ៉ាងអហាចមួយឆនំ

-

មិនម្លនផ្លរ៉ាោះ

-

មិនម្លនការសងស័យ ឬការរញ្ហ
ជ ក្់ថាម្លនជ្ំងឺរអរង, មិនម្លនជ្ំងឺឱកាសនិយម, និងមិនក្ំពុង

ល់រងកអដាយឱសល ស្ដលតប្មូេឱយម្លនការាមដានអទ្ៀងទាត់

អប្រើឱសលពាបាលរងាករ
-

មិនស្មនជាស្រសតីក្ំពុងម្លនគភ៌ ឬ ក្ំពុងរំអៅអដាោះក្ូន

-

ម្លនការយល់ដឹងលអ េំពីការអលរថានំប្តឹមប្តូេ អទ្ៀងទាត់ និង ជារ់ោរ់មួយជ្ីេ ិត

-

ទ្ទ្ួលបានអជាគជ្័យក្នុងការពាបាលអដាយម្លនលទ្ធផ្លអតសត Viral Load ២ដងចុងអប្កាយ
(ចអនាែោះពីមួយអៅមួយ ១០ស្ខ អៅ ១៤ស្ខ) តិចជាង ៤០ copies/ml ឬ មិនអាចោរ់បាន
(undetected)

ការក្ំ ណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និង ការផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ ជាេ ិធីសាស្រសតស្ដលអធវើឱយការផ្ដល់
អសវស្លទាំពាបាលេនក្ជ្ំងឺអេដស៍ ម្លនភាពសាមញ្ញ ងាយស្សួល អដាយការកាត់រនាយការពិអប្ោោះ
គែីនិក្ និងការមក្ទ្ទ្ួលឱសលញឹក្ញារ់។ េ ិធីសាស្រសតអនោះ ក្៏ជ្ួយសប្ម្លលការងារ េនក្ផ្ដល់អសវស្លទាំ
និងរអងកើនប្រសិទ្ធភាពននការស្លទាំពាបាល និងការប្គរ់ប្គងេនក្ជ្ំងឺ។
IV. លរខណៈវិនិចយ
ឆ័ សម្ព្សែសព្ម្លែ់ការរំណត់គម្លាតរយៈពរលណាត់ជួែ និង ការផ្តល ់
ឱសថARVsពព្ចើនបែ
េនក្ជ្ំងឺស្ដលម្លនលក្ខណ្ៈសមស្សរសប្ម្លរ់ការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរនិងការផ្តល់ឱសល
អប្ចើនស្ខ គឺ េនក្ជ្ំងឺស្ដលម្លនសាានភាពលអ ាមលក្ខណ្ៈេ ិនិច័យ
ឆ ស្ដលបានក្ំណ្ត់ខាងអលើ និងអោរព
ាមលក្ខណ្ៈេ ិនិច័យ
ឆ រស្នាមខាងអប្កាមអនោះ៖

•

េនក្ជ្ំងឺម្លនអាយុចារ់ពី ២០ឆនំអ

ើងអៅ

•

េនក្ជ្ំងឺក្ំពុងពាបាលអដាយឱសលប្រឆំងអមអោគអេដស៍ រូរមនដជ្ួរទ្ីមួយ

V. ដំពណើរការសព្ម្លែ់ការេនុវតតរម្មវិធរ
ី ណ
ំ
ត់គម្លាតរយៈពរលណាត់ជួែ និង ការផ្តល ់
ឱសថARVsពព្ចើនបែ
ជ្ំ ហានទ្ី ១៖ ការវយតនមែរឋម
-

វយតនមែ សមតាភាពររស់អសវART មុនអពលចារ់អផ្ដើមេនុេតតការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពល
ណាត់ជ្ួរ និង ការផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ។

-

អធវើរញ្ជីចំនួនេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ។ មន្តនតីរញ្ូេ លទ្ិនន
ន ័យអៅអសវART និងមន្តនតីប្គរ់ប្គង

ទ្ិនន
ន ័យអខតត (PDMO) ប្តូេអធវើ និង ផ្តល់ រញ្ជីេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ សប្ម្លរ់ការចារ់អផ្តើម
េនុេតតការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ អៅាមរូរមនតពាបាល
ស្ដលទាញអចញពី ប្រព័ នធ ប្គរ់ ប្គងទ្ិ ននន័ យ (សូ ម អមើ លឧរសមព័ នធ ២) អដាយម្លនការជ្ួ យពី
មន្តនតីប្គរ់ប្គងទ្ិននន័យ ននមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ DMU/NCHADS។
-

អធវើស្ផ្នការេនុេតតការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ ាមរយៈរញ្ជី
ចំនួនេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ។ ប្ក្ុមការងារART ដឹក្នាំអដាយប្រធានប្ក្ុមART ប្តូេរអងកើត
ស្ផ្នការ អដើមែីចារ់អផ្ដើមេនុេតតការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ។
ចំនួនេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ សរុរទាំងេស់ ប្តូេស្រងស្ចក្អៅាមអពលអេោក្ំណ្ត់ គឺ រយៈ
អពល ៣ស្ខ អៅ ៦ស្ខ អដើមែីបានដឹងថា អតើម្លនេនក្ជ្ំងឺរ៉ាុនាមននាក្់ក្ុងមួ
ន យនលៃ ស្ដលប្តូេការ ការ
ពិនិតយ និងការអចញអេជ្ជរញ្ហ
ជ ផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ។

ជ្ំ ហានទ្ី ២៖ ការប្គរ់ ប្គងសតក្
ុ ARV និ ងការអរៀរចំការផ្គត់ផ្គង់ឱសល
អៅអពលចារ់អផ្ដើមេនុេតត ការផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ សតុក្ឱសលស្ដលម្លនស្សារ់អៅអសវART ចាំបាច់
ប្តូេម្លនររ ិម្លណ្អប្ចើនជាងធមមា ក្នុងេំ ុងអពលេនតរកាល ពីការផ្ដល់ឱសលប្រចាំស្ខអៅជា អប្ចើន

ស្ខ។ សតុក្ឱសលរស្នាម ប្តូេម្លនចាំបាច់សប្ម្លរ់ការចារ់អផ្ដើមរ៉ាុនាមនស្ខដំរូង រ ូតដល់ការផ្ដល់ឱសល
ម្លនភាពរលូន អ ើយសដក្ស្ដលម្លនស្សារ់
អៅអសវម្លនក្ប្មិតដូចោន នឹងអពលស្ដលផ្គត់ផ្ង
គ ់ឱសល
ុ
ប្រចាំស្ខស្ដរ។ សតុក្ឱសលរស្នាម ប្តូេស្តម្លនការអរៀរចំផ្ដល់ទ្ុក្ជាមុនអៅអសវART មុនអពលចារ់អផ្ដើម
ការផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ។

អដាយសារស្តការផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ ប្តូេការ រយៈអពល ៣ស្ខ អៅ ៦ស្ខ អដើមែីេនុេតតឱយបានអពញអលញ
ដូ អចនោះ សតុ ក្ឱសលARV ស្ដលម្លនរចេុ រែនន អៅឱសលសាា នននអសវARTនឹ ង មិ ន ប្គរ់ ប្ោន់ អ ើ យ ។
មន្តនតីឱសលសាានគួរដាក្់សំអណ្ើសុំអៅស្ផ្នក្ប្គរ់ប្គងឱសល សម្លារររ ិកាខរអពទ្យ និងប្រតិក្រ (Logistics
Unit) ននមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ អដាយអប្រើប្បាស់ទ្ប្មង់របាយការណ្៍ និងអសនើសុំ (R&R form) អដាយស្រង
ស្ចក្ចំនួនេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអឱយអសមើោនសប្ម្លរ់រយៈអពលពីរប្តីម្លស អ

លគឺ េនក្ជ្ំងឺម្លនសាាន

ភាពលអ ចំនួន

ក្់ក្ណា
ដ លនឹងប្តូេបានរញ្ូេ លអៅក្នុងទ្ប្មង់របាយការណ្៍ និងអសនើសុំ អៅក្នុងការអសនើ
សុំ ប្តីម្លសដំរូង និងេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអស្ដលអៅសល់ ក្់ក្ណា
ត លអទ្ៀត នឹងប្តូេរញ្ូេ លអៅ
ក្នុងរបាយការណ្៍អសនើសុំប្តីម្លសរនាទរ់។

ទ្ប្មង់របាយការណ្៍ និងអសនើសុំ គឺជាាោងអប្រើប្បាស់ក្មមេ ិធី Excel ស្ដលរអងកើតអ

ើងសប្ម្លរ់គណ្នា

ររ ិម្លណ្ឱសល ARVs ស្ដលអសនើសុំពីមន្តនតីឱសលសាានអៅអសវART អៅអរៀងោល់ប្តីម្លសនីមួយៗ
ស្សរអៅាមស្ផ្នការស្ចក្ចាយពីឃ្ែំងឱសលក្ណា
ត ល (CMS) អៅឱយអសវ ART។ ទ្ប្មង់អនោះ អធវើការ
គណ្នាអដាយសវ័យប្រេតតិនូេររ ិម្លណ្តប្មូេការ អដាយមន្តនតីឱសលសាាន ប្តូេរំអពញនូេ ទ្ិនន
ន ័យសតក្
ុ
និងចំនួនេនក្ជ្ំងឺាមរូរមនតពាបាល។

ទ្ប្មង់របាយការណ្៍

និងអសនើសុំ

និងអសៀេអៅស្ណ្នាំការ

អប្រើប្បាស់ទ្ប្មង់អនោះ ម្លនអៅក្នុងឧរសមព័នធទ្ី៣។
មន្តនតីឱសលសាានស្ដលអប្រើប្បាស់ទ្ប្មង់របាយការណ្៍ និងអសនើសុំប្រចាំប្តីម្លស អសនើសុំឱសល អៅស្ផ្នក្
ប្គរ់ប្គងឱសល សម្លារររ ិកាខរអពទ្យ និងប្រតិក្រននមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ តប្មូេឱយរញ្ូេ លចំនួនេនក្ជ្ំងឺម្លន

សាានភាពលអ អៅាមរូរមនតពាបាល ស្ដលបានអប្ោងទ្ុក្ ថានឹងទ្ទ្ួលបានការផ្ដល់ឱសលអប្ចើនស្ខ
ពី ៣ស្ខ អៅ ៦ស្ខ ដាច់អដាយស្

ក្ពីេក្
ន ជ្ំងឺស្ដលម្លនរូរមនតពាបាលដូចោនស្តមិនប្តូេបានចាត់ទ្ុក្ថា

ម្លនសាានភាពលអ។ ចំនួនេនក្ជ្ំងឺទាំងេស់រម
ួ ទាំងេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអអនាោះ នឹងទ្ទ្ួលបានពីមន្តនតី
រញ្ូេ លទ្ិននន័យអៅអសវART ឬមន្តនតីប្គរ់ប្គងទ្ិនន
ន ័យអខតត ។
រអរៀរោយការណ្៍ និងគណ្នាចំ នួនេនក្ជ្ំ ងឺម្លនសាានភាពលអ អៅអសវART អដាយអប្រើ ប្បាស់ទ្ប្មង់
របាយការណ្៍ និងអសនើសុំ៖
•

េនុេតតស្តរូរមនតពាបាលជ្ួរទ្ី១

(ការចារ់អផ្ដើមអប្រើប្បាស់ដំរូង

គួរអប្ជ្ើសយក្ស្តរូរមនត

ពាបាល អដាយឱសល TLD និងរូរមនតពាបាលរនាទរ់ TLE
•

ោយការណ្៍ដាច់អដាយស្

ក្ពីោនរវង េនក្ជ្ំងឺទ្ូអៅស្ដលមិនសមស្សរMMD និងេនក្ជ្ំងឺម្លន

សាានភាពលអ សមស្សរទ្ទ្ួល MMD

•

ររ ិម្លណ្តប្មូេការឱសលប្តូេបានអក្ើនរ

ូតដល់ ៨ស្ខ ននការអប្រើប្បាស់មធយមប្រចាំស្ខ ( ៨

AMC) សប្ម្លរ់ររ
ូ មនតពាបាលក្នុងការេនុេតត MMD

ាោងទ្ី ១៖ ឧទា

រណ្៍េំពីការគណ្នាARVs អដាយអប្រើ ប្បាស់ទ្ប្មង់ របាយការណ្៍ និងអសនើសុំ អៅ

អសវART សប្ម្លរ់ ការេនុេតត MMD
ក្.សប្ម្លរ់ឱសល Tenofovir/Lamivudine/Dolutegravir (TLD)
ឧទា
ប្តីម្លស

ណ្៍គំរូ

របាយ

របាយ

ការណ្៍

ការណ្៍

លមី

មុន

MMD

៣០

0

មិនស្មន MMD

៧០

១០០

MMD

៦០

៣០

មិនស្មន MMD

៤០

៧០

MMD

៦០

៦០

មិនស្មន MMD

៤០

៤០

(N=១00, េនក្ជ្ំ ងឺម្លន
សាានភាពលអ (MMD)=៦0,
មិនស្មន MMD =៤0

១

២

៣ និង
រនតរនាទរ់

ការគណ្នា
ររ ិម្លណ្ឱសល

(៣០-០) X ៨

ព័ត៌ម្លនរស្នាម

ទ្ទ្ួលបាន TLD ៩០
ប្ោរ់/ក្ំ រ៉ាុង

៧០+(៧០-១០០)

ទ្ទ្ួលបាន TLD ៣០

៦

ប្ោរ់/ក្ំ រ៉ាុង

((៦០-៣០) X ៨)

ទ្ទ្ួលបាន TLD ៩០

+ (៣០ X ៦)

ប្ោរ់/ក្ំ រ៉ាុង

៤០+(៤០-៧០) X

ទ្ទ្ួលបាន TLD ៣០

៦

ប្ោរ់/ក្ំ រ៉ាុង

((៦០-៦០) x ៨)

ទ្ទ្ួលបាន TLD ៩០

+ (៦០ x ៦)

ប្ោរ់/ក្ំ រ៉ាុង

X

៤០+(៤០-៤០) x ៦

ទ្ទ្ួលបាន TLD ៣០
ប្ោរ់/ក្ំ រ៉ាុង

ខ.សប្ម្លរ់ឱសល Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz (TLE)
ឧទា
ប្តីម្លស

១

២
៣ និង
រនតរនាទរ់

ណ្៍គំរូ

របាយ

របាយ

(N=១00, េនក្ជ្ំ ងឺម្លនសាានភាពលអ

ការណ្៍

ការណ្៍

(MMD)=៥0, មិ នស្មន MMD =៥0

លមី

មុន

MMD

២៥

០

មិនស្មន MMD

៧៥

១០០

MMD

៥០

២៥

មិនស្មន MMD

៥០

១០០

MMD

៥០

៥០

មិនស្មន MMD

៥០

១០០

ការគណ្នា
ររ ិម្លណ្ឱសល
MMD = (២៥-០) x ៨
មិនស្មនMMD = (៧៥+០) x ៦
MMD = (៥០-២៥) x ៨
មិនស្មនMMD = (៥០+២៥) x ៦
MMD = (៥០-៥០) x ៨
មិនស្មន-MMD = (៥០+៥០) x ៦

ជ្ំ ហានទ្ី ៣៖ ការប្គរ់ប្គងេនក្ជ្ំ ងឺស្ដលសមស្សរសប្ម្លរ់ ការេនុ េតតក្ំណ្ត់ គម្លែតរយៈអពលណាត់
ជ្ួ រ និ ង ផ្តល់ឱសលអប្ចើនស្ខ
-

សប្មង់រញ្ជីសប្ម្លរ់ ការណាត់ជ្ួរ
រញ្ជីេក្
ន ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ ស្ដលទាញអចញពីប្រព័នប្ធ គរ់ប្គងទ្ិននន័យគួរប្តូេបានរញ្ូជ នជា
អរៀងោល់នលៃ (ឬអរៀងោល់សបាដ

៍) អៅឱយប្ក្ុមការងារART ដូចជា ប្រធានប្ក្ុមART ប្គូអពទ្យ

ពាបាល េនក្ផ្តល់ប្រឹក្ា និងមិតេ
ត រ់រ ំមិតត (សូមអមើលឧរសមព័នធ ២)។
-

អរៀរចំ កាលេ ិភាគសប្ម្លរ់ េនក្ជ្ំ ងឺម្លនសាានភាពលអ
o

ស្ផ្អក្អលើរញ្ជីចំនួនេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ ប្គរ់ប្គងកាលេ ិភាគណាត់ជ្ួរ េនក្ជ្ំងឺ
អដើមែីឱយមក្ទ្ទ្ួលអសវពិនិតយជ្ំងឺ

o

អប្រើប្បាស់ និងក្ំណ្ត់ដំអណ្ើរការស្ដលស្សវងរក្ព័ត៌ម្លនបានអលឿន អដើមែីកាត់រនាយ
រយៈអពលរង់ចាំររស់េក្
ន ជ្ំងឺ អៅអពលស្ដលពួក្ោត់ទ្ទ្ួលបានMMD ាមអេជ្ជរញ្ហ
ជ
ក្នែងមក្អ

-

ើយ។

ការវយតនមែអដាយប្គូអពទ្យពាបាល េំ ពីសញ្ហញគែីនិក្ និ ងការយល់ដឹងលអ េំ ពីការអលរថានំឱយ
បានប្តឹមប្តូេ អទ្ៀតទាត់ និងជារ់ ោរ់ (អៅនលៃមក្ទ្ទ្ួ លអសវ)
o

ពិនិតយអមើលអ

ើងេ ិញអលើក្រណ្ីនីមួយៗ ស្ផ្អក្អលើរញ្ជីេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ ោរ់

រញ្ូេ លទាំងការពិនិតយអ

ើងេ ិញអលើប្រេតតិពាបាល

ក្ំណ្ត់ប្ាការមក្ទ្ទ្ួលអសវ

មុនៗ និងលទ្ធផ្លននការអធវើអតសតពិអសាធន៍ចុងអប្កាយ ជាពិអសសការអធវើអតសត VL។
អដដតអលើការតអូញស្តអរចមែងររស់េក្
ន ជ្ំងឺ (chief complaint) និងការពិនិតយោងកាយ
អដើមែីដឹងថាអតើ ម្លនជ្ំងឺឱកាសនិយម និងជ្ំងឺរចេុរែននអផ្សងអទ្ៀតស្ដរឬអទ្ (សប្ម្លរ់
ព័ត៌ម្លនរស្នាម សូមអមើលអោលការណ្៍ស្ណ្នាំ-clinical guideline) និងសាានភាពនន
ការយល់ដឹងលអ េំពីការអលរថានំឱយបានប្តឹមប្តូេ អទ្ៀតទាត់ និងជារ់ោរ់ ។
-

អេជ្ជរញ្ហ
ជ ររស់ប្គូអពទ្យពាបាល
o

អៅអពលស្ដលអធវើការសអប្មចចិតរត ច
ួ អ

ើយ

អប្ចើនស្ខ ប្គូអពទ្យប្តូេរញ្ូជ នេនក្ជ្ំងឺប្ត

ក្នុងការអផ្ទរេនក្ជ្ំងឺអៅទ្ទ្ួលយក្ឱសល

រ់អៅឱយេនក្ផ្ដល់ប្រឹក្ា ស្ដលបានប្បាស្ស័យ

ទាក្់ទ្ងរួច សប្ម្លរ់ការផ្ដល់ប្រឹក្ាពិអសសសដីពី ការផ្ដល់ឱសលARV អប្ចើនស្ខ។
o

រនាទរ់មក្

េនក្ផ្តល់ប្រឹក្ាប្តូេរំ

ក្់រំរ៉ានការយល់ដឹងដល់េក្
ន ជ្ំងឺ

អដាយផ្ដល់នូេ

ព័ត៌ម្លនរស្នាម ទាក្់ទ្ងនឹងការទ្ទ្ួលបានឱសលរស្នាមអប្ចើនស្ខ។ េនក្ផ្តល់ប្រឹក្ា គួរ
ពិភាក្ាជាមួយេនក្ជ្ំងឺពីចំណាត់ការ

ស្ដលអគគួរអធវើក្ុងក្រណ្
ន
ី បាត់ឱសល

ប្គរ់ប្គង/ទ្ុក្ដាក្់ឱសលARVអប្ចើនក្ំរ៉ាុង
រោជ្័យការពាបាលស្ដលអាចអក្ើតអ

ផ្លរ៉ាោះ

ល់ស្ដលអាចអក្ើតម្លន

រអរៀរ
និងការ

ើងអដាយសារការអលរឱសលខុស អៅរវងការ

ពិនិតយគែីនិក្មដងៗ។ េនក្ផ្តល់ប្រឹក្ាក្៏គួរផ្ដល់នូេកាលេ ិភាគណាត់ជ្ួររនាទរ់ ដល់េនក្
ជ្ំងឺ។
ជ្ំ ហានទ្ី ៤៖ ការប្តួតពិ និតយអ
-

ើងេ ិញ និងការអធវើរចេុរែននភាពរញ្ជីេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ

ប្ក្ុមការងារ ស្លទាំពាបាលជ្ំងឺអេដស៍ ចាំបាច់ប្តួតពិនិតយអ

ើងេ ិញ និងវយតនមែជាលមី អលើ

លក្ខណ្ៈេ ិនិច័យ
ឆ េនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ ស្ដលសមស្សរទ្ទ្ួលបានMMD ជា អរៀងោល់
ប្តីម្លស ។

រំ

ូរសក្មមភាពសប្ម្លរ់ ការេនុេតត MMD

រូរភាពទ្ី១៖ រ ំ

ូរសក្មមភាពសប្ម្លរ់ការេនុេតត MMD អៅអសវ ART

ជ្ំហានទ្ី ១៖ ការវយតនមែរឋមសប្ម្លរ់ MMD
-

វយតនមែសមតាភាពអសវART សប្ម្លរ់េនុ េតតការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងMMD

-

រអងកើតរញ្ជីេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ (លក្ខខណ្ឌទាំងរួនររស់ ស្ផ្នក្ប្គរ់ ប្គងទ្ិននន័យ)

-

អធវើស្ផ្នការសប្ម្លរ់ េនុេតតការក្ំណ្ត់គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និង MMD

ជ្ំហានទ្ី ២៖ ការប្គរ់ ប្គងសតុក្ឱសលARV សប្ម្លរ់ MMD
ិ អលើសាានភាពសតុក្ អដាយស្ផ្អក្អលើចំនួនេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ
ើ ង េញ

-

ពិនិតយអ

-

ផ្ដល់អាទ្ិ ភាពអលើររ
ូ មនតពាបាលសប្ម្លរ់ MMD

-

អធវើការអសនើសុំឱសលARV ពី ស្ផ្នក្ប្គរ់ប្គងឱសល (LMU) អដាយអប្រើប្បាស់ទ្ប្មង់ របាយការណ្៍ និង
អសនើសុំឱសលARV (អមើលាោងទ្ី ១)

-

អរៀរចំការទ្ុក្ដាក្់ និងការដឹ ក្ជ្ញ្ូជ ន

ជ្ំហានទ្ី ៣៖ ការប្គរ់ប្គងេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអសប្ម្លរ់ MMD
-

អធវើសប្មង់រញ្ជីសប្ម្លរ់ ការណាត់ជ្ួរអរៀងោល់នលៃ ឬសបាត

-

អរៀរចំកាលេ ិភាគសប្ម្លរ់ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអ

-

វយតនមែសញ្ហញគែីនិក្ និងការអលរថានំប្តឹ មប្តូេ អទ្ៀតទាត់ និ ជារ់ោរ់ អដាយប្ក្ុមការងារART

-

អចញអេជ្ជរញ្ហ
ជ អដាយប្គូអពទ្យពាបាល

ជ្ំហានទ្ី ៤៖ ការប្តួតពិ និតយអ
-

ប្តួតពិនិតយអ

៍

ើងេ ិញ និងការអធវើរចេុរែននភាពរញ្ជីេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអសប្ម្លរ់ MMD

ិ និងវយតនមែសារជាលមី េនក្ជ្ំងឺ ស្ដលម្លនលក្ខណ្ៈសមស្សរម្លនសាានភាព
ើ ងេ ញ

លអ អរៀងោល់មួយប្តីម្លសមដង ។

VI. ការព្តួតរិនិតយតាម្ដាន
៦.១ សូចនាក្រ
សូចនាក្រ ភាគរយននេនក្ជ្ំ ងឺពាបាលអដាយឱសលARVs សក្មម ទ្ទ្ួ លបានMMD ក្នុងេំ

ុង

េនក្ជ្ំងឺពាបាលអដាយឱសលARVs សក្មម ទ្ទ្ួលបានMMD ក្នុងេំ

ុង

អពលអធវើរបាយការណ្៍
ភាគយក្
ភាគស្រង
រំស្ណ្ងស្ចក្

អពលអធវើរបាយការណ្៍

ចំនួនសរុរននេនក្ជ្ំងឺពាបាលអដាយឱសលARVs សក្មមអៅអសវART ក្នុង
េំ

ុងអពលអធវើរបាយការណ្៍

៣, ៤, ៥, ៦, >៦ ស្ខ

៦.២ ដំ អណ្ើរការននការប្តួតពិនិតយាមដាន
ទ្ិនន
ន ័យ នឹងប្តូេបានាមដាន អដាយអប្រើប្បាស់ទ្ប្មង់ស្រររទ្ រញ្ជីក្ត់ប្ា និងរបាយការណ្៍ ជា
រទ្ដាឋនស្ដលម្លនស្សារ់ ររស់ក្មមេ ិធីអេដស៍។ ភាពញឹក្ញារ់ននការប្តួតពិនិតយាមដាន េតិររម្លគឺ
ចអនាែោះពី ៣ អៅ ៦ ស្ខមដង រវងការពិនិតយគែីនិក្នីមួយៗ។
VII. ឯរសារពយាង
-

-

NCHADS, (2018). Cambodian Asian Epidemic Model: Impact modelling &analysis
NCHADS (2016). National HIV clinical management guidelines for adults and adolescents.
http://nchads.org/Library/Guideline and Strategic Planning.
NCHADS (2017). Guidance letter on Antiretroviral Treatment, Appointment and Defining of Lost to
follow up in Cambodia. http://nchads.org/Library/Guideline and Strategic Planning.
NCHADS (2018). Cambodia National HIV cascade: Database report on the ART in 2018.
http://nchads.org/Library/Report.
WHO (2016). Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV
infection: recommended for frequency of clinic visits and medication pickup, Chapter 6: service delivery,
page 259-260:
https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/ [accessed October 2019]
PEPFAR (2018). Differentiated Models of ART Service Delivery: Overview and Best Practices.
Presentation to PEPFAR Implementing Partners. November 13, 2018

IX.

ឧែសម្ព័នធ

ឧរសមព័នធ ១៖ រញ្ជីប្តួតពិនិតយសប្ម្លរ់ការេនុេតត MMD
សាានភាព
សក្មមភាព

អធវើរច
ួ

មិនទាន់ចរ់

មិនទាន់
អធវើ

១.ការវយតនមែរឋមសប្ម្លរ់ MMD
១.១ រអញ្េញទ្ិននន័យននេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអពីART DB
១.២ រអងកើតរញ្ជីននេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអអរៀងោល់ប្តីម្លស
១.៣ អរៀរចំស្ផ្នការ គម្លែតរយៈអពលណាត់ជ្ួរ និងMMD
២.ការតប្មង់ទ្ិស និងការរណ្ុដ ោះរណា
ដ លសដីពី MMD

២.១ តប្មង់ទ្ិសដល់ប្រធានប្ក្ុម/រុគគលិក្ART សដីពីការេនុ េតតMMD
៣. ការេនុេតត MMD
៣.១ ឱសលការ ីពិនិតយអ
ARVs ស្ដលម្លន

ិ អលើសាានភាពសតុក្ អដាយស្ផ្អក្អលើ
ើ ងេ ញ

៣.២ រុគគលិក្ដឹងពី រររឱសល អាទ្ិ ភាពសប្ម្លរ់ MMD
៣.៣ រុគគលិក្ដឹងពីទ្ប្មង់ោយការណ្៍ & អសនើសុំ៖ ការអប្រើប្បាស់
ការផ្ដល់ឱសលរស្នាម និងការរប្មុងទ្ុក្
៣.៤ រុគគលិក្រំអពញទ្ប្មង់ោយការណ្៍ & អសនើសុំបានប្តឹមប្តូេ
៣.៥ េនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអប្តូេបានវយតនមែជាលមីយ៉ាងអទ្ៀងទាត់
៤.ការពិនិតយាមដានអលើការេនុ េតត MMD
៤.១ ក្ងវោះឱសល ARV អក្ើតម្លនក្នុងរយៈកាល ៣ ស្ខក្នែងមក្អនោះ
៤.២ េនក្ជ្ំងឺ MMD ប្តូេបានក្ត់ប្ា និងោយការណ្៍បានប្តឹមប្តូេ

៤.៣ អសៀេអៅនិ យមស្រររទ្, ឯក្សារជ្ំនួយការងារ ទ្ប្មង់ស្ររ
រទ្ MMD ស្ដល

ក្់ព័នធគឺម្លនអៅគែីនិក្ ART

ក្ំណ្ត់
សម្លគល់

ឧរសមព័នធ ២៖ ដំ អណ្ើរការននការអប្រើ ប្បាស់ក្មមេ ិធី អដើ មែីរអញ្េញរញ្ជីអ្មោះេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអពី
ប្រព័នធ ART DB

១. អរើក្ SQL Workbench, រនាទរ់មក្ភាជរ់អៅកាន់
MySQL Server

→ រញ្ូេ លអលខសម្លៃត់ → ចុច

OK
២. អៅអលើដទំងអេប្ក្ង់ ចុច “Edit” អដើមែីអមើលរញ្ជីមុខ

រំអពញអលខសម្លៃត់

ងាររស្នាម
ស្សវងរក្ folder អ្មោះ “ARV Spacing for MySQL”.
ជាមួយនឹងឃ្ែចុងឯក្សារដាក្់ថា MySQL, ចូរអប្ជ្ើស
អរ ើសឯក្សារសប្ម្លរ់អប្រើប្បាស់

→ ចុច “open box”

អដើមែីស្សវងរក្ឯក្សារស្ដលម្លនអ្មោះថា “ARV
Spacing for MySQL”។ ចុចរូរទ្ីមួយអៅប្ជ្ុងខាង
អឆវងស្ផ្នក្ខាងអលើ អនាោះ “MySQL Workbench” នឹង
អោតអ

Script

ើង។

អេប្ក្ង់ស្ដលដាក្់ថា “Local instance MySQL
Router” នឹងអលចអ

ើងជាដទំងមួយអទ្ៀត។

៣. ចុចអលើ “Query” អដើមែីទាញលទ្ធផ្ល/
ទ្ិននន័យជាដទំងឯក្សារ Excel

Hit tab query -> Export
Results

៤. អប្ជ្ើសអរ ើសទ្ីាំង Folder អដើមែីរក្ាទ្ុក្
ឯក្សារ រនាទរ់មក្ចុចអលើរូតុង “Save”

Choose folder location, then save

ឧរសមព័នធ ៣៖ ទ្ប្មង់ របាយការណ្៍ និ ងអសនើសុំ (R&R) សប្ម្លរ់ឱសលប្រឆំងអមអោគអេដស៍

ឧរសមព័នធ ៤៖ ឯក្សារជ្ំនួយ

គម្លាតននការណាត់ជួែ និងការផ្តលឱ
់ សថ ARVs
សព្ម្លែ់រយៈពរល ៦បែ (MMD)
• ចំអ

ោះេនក្ជ្មៃឺស្ដលម្លនសាានភាពលអ (Stable patients) អាចផ្តល់គម្លែតននការណាត់ជ្ួរ និង MMD តរាម

ការពាបាលអដាយឱសលប្រឆំងនឹងអមអោគអេដស៍។

• គម្លែតននការណាត់ជ្ួរ និង MMD ជ្ួយកាត់រនាយនូេតប្មូេការក្នុងការមក្មនទីរអពទ្យញឹក្ញារ់ររស់េក្
ន ជ្ំងឺ
អ

ើយក្៏ជ្ួយកាត់រនាយរនទុក្ការងារររស់េក្
ន ផ្ដល់អសវផ្ងស្ដរ។

• េនក្ជ្មៃឺស្ដលប្តូេចាត់ទ្ុក្ថា ម្លនសាានភាពលអប្តូេម្លនលក្ខណ្ៈេ ិនិច័យ
ឆ ដូចខាងអប្កាម។
• គួរស្តពិនិតយអមើលេនក្ជ្មៃឺអៅអរៀងោល់អពលស្ដលោត់មក្ជ្ួរប្គូអពទ្យ អប្
ជ្មៃឺ ស្ដលផ្តល់គម្លែតននការណាត់ជ្ួរ និងMMD អាចនឹងស្ប្រប្រួល។

ោះថាលក្ខណ្ៈសមស្សរររស់េនក្

•

ក្ំណ្ត់ អដាយ ប្គូអពទ្យ អៅោល់អពលជ្ួរ

ក្ំណ្ត់អដាយ េនក្ប្គរ់ប្គងទ្ិននន័យ

លក្ខណ្ៈេ ិនិច័យ
ឆ ចំអ

ោះេនក្ជ្ំងឺម្លនសាានភាពលអទ្ទ្ួលបានគម្លែតននការណាត់ជ្ួយ និងMMD
អាយុ

ចារ់ពី ២០ ឆនំអ

ើង

រយៈអពល

បានទ្ទ្ួលការពាបាលអដាយឱសល ARVs យ៉ា ងតិចរយៈអពល

ពាបាល

១ឆនំ

Viral Load
រូរមនត
ពាបាល
ប្រតិក្មមថានំ
ជ្ំងឺ
អផ្សងអទ្ៀត
ការអលរថានំ

នផ្ទអ

ោះ

ទ្ទ្ួលបានអជាគជ្័យក្នុងការពាបាលអដាយម្លនលទ្ធផ្លអតសត Viral

Load ២ដងចុងអប្កាយ (ចអនាែោះពីមួយអៅមួយ១០អៅ១៤ស្ខ) តិចជាង ៤០
copies/ml

សប្ម្លរ់ស្តរររឱសលជ្ួរទ្ី១ (TLD and TLE 400mg)
ពុំម្លនប្រតិក្មមរងកអដាយឱសល ស្ដលតប្មូេឱយម្លនការាមដាន
អទ្ៀងទាត់
មិនម្លនសងស័យ ឬការរញ្ហ
ជ ក្់ថាម្លនជ្ំងឺរអរង ឬជ្ំងឺអផ្សងអទ្ៀត
ម្លនការយល់ដឹងលអ េំពីការអលរថានំឱយ បានប្តឹមប្តូេ អទ្ៀតទាត់
និង ជារ់ោរ់មួយជ្ីេ ិត
ពុំម្លននផ្ទអ

ោះ ឬសិត
ា ក្នុងេំ

ុងអពលរំអៅក្ូនអដាយទ្ឹក្អដាោះម្លតយ

គម្លាតននការណាត់ជួែ និងការផ្តលឱ
់ សថ ARVs សព្ម្លែ់រយៈពរល ៦បែ

ការបណនា ំសព្ម្លែ់េនរផ្តលព្់ ែឹរា
•

ចំព

ោះអ្នកជម្ងឺដែលមានស្ថានភាពលអ (Stable) ម្ន
ំ នត្រម្
ិ មានបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវតាម្ដាន ព យ
ើ គារ់ពលបថ្នបា
ឹ ត្រូវ

ព ៀងទារ់ និង ជាប់លាប់ គារ់អាច
•

ល
ួ បានគមាារននការណារ់ជួប និងការផ្តល់ថ្ន ំ ARVs រ ូរែល់រយៈពពល ៦ដខ។

ការផ្តល់ឱសថ ARVs សត្មាប់រយៈពពល ៦ដខ អ្នកជម្ងឺត្រូវម្កជួបពព យ ២ែងកនុងម្ួយឆ្ន ំ បុដនតអ្នកជម្ងឺត្រូវ

ល
ួ ខុសត្រូវ កនុង

ការពលបថ្នឱ
ំ យបានត្រឹម្ត្រូវ ព ៀងទារ់ ជាប់លាប់ នង
ិ ដថរកាសុខភាពចព្ាោះពពល ៦ដខ ដែលម្ិនបានម្កជួបត្គូពព យ។
•

អ្នកផ្តល់ត្បក
ឹ ាត្រូវពិភាកា ស្ថរគនាឹោះសំខាន់ខាងពត្កាម្ជាម្ួយអ្នកជម្ងឺដែល

ួលបានការផ្តល់ឱសថ ARVs សត្មាប់ រយៈ

ពពល ៦ដខ បដនាម្ពលើអ្វើដែលអ្នកផ្តល់ត្បក
ឹ ាបានត្បាប់ជា ូពៅ ។

សារ ឬគន្ឹះល សំ ខាន់ ដែលត្រូវពភា
ិ ក្សាជាមួយអ្នក្សជំងដឺ ែលទទួលឱសថ ARVs សត្ាប់រយៈពពល ៦ដែ
ផ្លរ ំខានននថ្ន ំ
ឬ មានជម្ងឺ
ការដថរកា
ុកដាក់ថ្ន ំ

ពរើអ្នកព្វើែូចពម្តចពបើអ្នកមានផ្លរ ំខានបងកពដាយថ្ន ំ ឬមានជម្ងឺម្ុនពពល
នថងណារ់ជួបត្គូពព យ? ត្រូវត្រលប់ម្កជួបត្គូពព យភាាម្ៗ

ពរអ្
ើ នកត្រូវដថរកាឱសថ ARVs ពៅកដនាងណា? ត្រូវដថរកាឱសថ ARVs
ពៅកដនាងមានសុ វរតភា
ិ ព ម្ន
ិ បោះ ល់ពព
ើ នាឺនថង នង
ិ សំព

ើ ម្

ការពលបថ្ន ំ

ពរអ្
ំ ល់នថង? ត្រូវចាស់ថ្អ្នកជម្ងឺ
ើ នកព្វែ
ើ ូ ចពម្តចពែើម្បច
ើ ងចំថ្ត្រូវពលបថ្នរា

ំលាប់លស
អ ំរាប់

ពរើអ្នកព្វើែូចពម្តចពែើម្បពើ អាយអ្នកមានសុ ខភាពលអ? ត្រូវពិភាការបបអាហារ

សុ ខភាព
ការណារ់ជួប

ការមាននផ្ៃព ោះ

សំនួរ

មានដផ្នការ និងែឹងថ្គារ់ត្រូវពលបថ្នត្ំ រឹម្ត្រូវ ព ៀងទារ់និងជាប់លាប់រាល់នថង

នង
ិ ការហារ់ត្បា

។ ត្រូវដថរកាសុខភាពឱយបានលអ ពែើម្បើ

ួលបានឱសថARVs ៦ដខ

ពរើអ្នកត្រូវម្កជួបត្គូពព យពៅពពលណាព ៀរ? ត្រូវត្បាកែថ្អ្នកជម្ងឺ ែឹង
ពើនថងណារ់ជួប និងត្រូវត្រលប់ម្កជួបត្គូពព យវ ិញតាម្នថងណារ់ជួប
ពរើអ្នកគិរថ្អ្នកអាចមាននផ្ៃព

ោះកនុងអ្ំឡុងពពល ៦ដខខាងម្ុខពនោះព ?

ត្បសិនពបើអ្នកមាននផ្ៃព ោះ ត្រូវត្បញាប់ម្កជួបត្គូពព យភាាម្ៗពែើម្បតា
ើ ម្ដាន
ពរើអ្នកមានសំនួរព ទាក់ ងនឹងការណារ់ជួបពលើកពត្កាយរបស់អ្នក?
ផ្តល់ឱកាសឱយអ្នកជម្ងឺសួរនូ វសំនួរ/ចម្ងល់ដែលគារ់មាន

ឧបត�ម�េបាះពុម�េដយ
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