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ែញ្ជ ពីាកយែងំ្ពួញ 
AIDS  Acquired Immunodeficiency Syndrome (ជំងឺអអដស៍) 
ANC  Antenatal Care (ការរិនិត្យសុែភារមុនអរលសំរាល) 
ART  Antiretroviral Therapy (ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍) 
ARV  Antiretroviral drug (ឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍) 
CBO   Community-based organization  (អងគការបដលមានមូលដាា នកនុងសហគ្មន៍) 
CD4  T-CD4+ Lymphocyte (អកាសិកា CD4) 
CHAI  Clinton Health Access Initiative (មូលនិ្ិគ្លីនតុ្ន) 
CoC  Continuum of Care (ការបថទំរាបាលែនត) 
CQI   Continuous Quality Improvement (ការរព្ងឹងគុ្ែភារែនត) 
D4T  Stavudine (ឱសថ Stavudine) 
EWI  Early Warning Indicators (សុចេនករផ្ដល់រត៌្មានឆ្ែ់រហ័ស) 
Hb  Hemoglobin (អអម៉ាូកលូែ ីន) 
HEI  HIV-Exposed Infant (កុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍) 
LR  Linked Response (ការអ្លើយត្ែរមួគន ) 
MCH  Maternal and Child Health (សុែភារមាតានិងទរក) 
NCHADS National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STDs (មជឈមែឌ លជាតិ្

ព្ែយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អសើបសែក និង កាមអរាគ្) 
NMCHC National Maternal and Child Health Centre (មជឈមែឌ លជាតិ្គំ រមាតា និងទរក) 
NPH  National Pediatric Hospital (មនទីរអរទយកុមារជាតិ្) 
NGO  Non-Governmental Organization (អងគការមិនបមនរដាា ភិបាល) 
OD  Operational District (ស្សកុព្ែតិ្ែត្តិ) 
OI  Opportunistic Infection (ជំងឺឱកាសនិយម) 
PAC  Pediatric AIDS Care (ការរាបាលកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍) 
PASP  Provincial AIDS and STI Program (កមមវ ិ្ ីព្ែយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ និង កាមអរាគ្អែត្ត) 
PLHIV  People living with HIV (អនកផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍) 
SRH  Sexual and Reproductive Health (សុែភារែនតរូជ និងផ្លូវអភទ) 
TWG  Technical Working Group (ព្កុមការង្ករែអចេកអទស) 
TB  Tuberculosis (ជំងឺរអែង) 
UNICEF United Nations Children’s Fund (មូលនិ្ិអនតរជាតិ្សំរាែ់កុមារ) 
VL  Viral Load (ែនទុកអមអរាគ្អអដស៍កនុងឈាម) 
WHO  World Health Organization (អងគការសុែភាររិភរអោក)  
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អដាយឱសថ ព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ចំនួន ៥៦,០៧៩នក់ កនុងអនះមានកុមារចំនួន ៣,៩០២នក់ 
គិ្ត្ព្តឹ្មព្តី្មាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ ។ ការរព្ងីកយា៉ាងឆ្ែ់រហ័ស អសវារាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ង
នឹងអមអរាគ្អអដស៍ គឺ្ អៅចអនល ះឆ្ន ំ ២០០៤ ដល់ ឆ្ន ំ២០១០ បដលែងកលកខែៈង្កយស្សួល ដល់អនក
ជំងឺជាអព្ចើន ទទួលបានការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ កនុងរយៈអរលរី ៥ឆ្ន ំ 
អៅ ១០ឆ្ន ំកនលងមកអនះ បដលតំ្រវូអោយអ្វើការវាយត្ដមល រកភារែរាជ័យដនការរាបាល។ អសវា
រាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍មួយចំនួន មានភាររងឹមំា អដាយមានព្គ្អូរទយបដល
មានែទរិអសា្ន៍ និង បានទទួលរាបាលអនកជំងឺកនុងចំនួនអព្ចើន ។ ចំបែកអសវាមួយចំនួនអទៀត្ 
អទើែនឹងែអងកើត្ថមី មានចំនួនអនកជំងឺតិ្ច និងមានព្គ្ូអរទយរំុសូវមានែទរិអសា្ន៍។ អលើសរីអនះអៅ
អទៀត្ ថមីៗអនះកមមវ ិ្ ីជាតិ្ បានកាត់្ែនែយរយៈអរលដនការែែដុ ះែណាត ល អំរីការព្គ្ែ់ព្គ្ងគ្លីនិកដន
ជំងឺអអដស៍។ 

 វ ិ្ ីសាស្រសដបែនំជំនញគ្លីនិក នឹងគំព្ទដល់ការែអងកើនសមត្ែភារអសវារាបាលជំងឺអអដស៍
បដលអទើែែអងកើត្ថមី និងអសវាបដលមានដំអែើ រការរំុសូវលអ អដាយអលើកកមពស់ទំនក់ទំនងជាោជីរ 
និងព្ែរ័នធែញ្ជូ នរវាងព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក និងអសវា ។ វ ិ្ ីសាស្រសតអនះ នឹងគំព្ទផ្ងបដរដល់ការ
ែញ្ជូ នអនកជំងឺរវាងអសវាបថទំរាបាលសំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និងអសវាសំរាែ់កុមារ អដើមែីធានឲ 
មានការរាបាលកុមារបដលបានែញ្ជូ នអៅកាន់អសវារាបាលសំរាែ់មនុសសអរញវយ័។ វ ិ្ ីសាស្រសត
អនះ មានលកខែៈស្សែគន  កនុងការសំអរចបានអគលអៅលុែែំបាត់្ការ្លងថមីដនអមអរាគ្អអដស៍ និង
ការផ្តួចអផ្តើមកមពុជា ៣.០ ។ 
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១.២. ការបែនំជំនញគ្លីនិកអៅកនុងែរែិទ ដនវ ិ្ ីសាស្រសតែអងកើនគុ្ែភារអសវាបថទំ
រាបាលជំងឺអអដស៍ 

អៅព្ែអទសកមពុជា មានសកមមភារ និង វ ិ្ ីសាស្រសតថ្នន ក់ជាតិ្មួយចំនួន បានគំព្ទដល់ការ
ែអងកើនគុ្ែភារ។ វ ិ្ ីសាស្រសតទំងអនះ រមួមានការចុះអភិបាលអដើមែីអដាះស្សាយែញ្ញា ទក់ទងអៅ
នឹង ការ ព្គ្ែ់ព្គ្ងកមមវ ិ្ ី ការរព្ងឹងគុ្ែភារែនត (CQI) អដើមែីតាមដាន និងបកលំអសុចេនករគុ្ែ
ភារ ការ ែែដុ ះែណាដ ល និងកិចេព្ែជំុែណាត ញព្គ្ូអរទយ អដើមែអីលើកកមពស់សមត្ែភារគ្លីនិក។ ការ
បែនំជំនញគ្លីនិក មានលកខែៈែុសរីវ ិ្ ីសាស្រសដខាងអលើ អដាយការបែនំជំនញគ្លីនិក អផ្លដ ត្
សំខាន់អលើអសវា បដលព្ត្វូយកសមត្ែភារគ្លីនិកអនះ អៅអនុវត្តផ្លទ ល់។ អដាយសារការផ្តួចអផ្ដើម វ ិ្ ី
សាស្រសដ និងអគលការែ៍បែនំថមីៗព្ត្វូបានែអងកើត្អឡើង នំអោយមានត្ព្មូវការកនុងការផ្តល់ការគំ
ព្ទែនត ដល់ព្កុមការង្កររាបាលមនុសសអរញវយ័ និងកុមារ ផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ អដើមែីអលើកកមពស់
ជំនញគ្លីនិក និងការអនុវត្តន៍បានព្តឹ្មព្ត្វូ អៅតាមរិ្ីសារថ្នន ក់ជាតិ្ សតីរីការរាបាល និង វ ិ្ ី
សាស្រសតដនកមមវ ិ្ ី។ និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្ត ការបែនំជំនញគ្លីនិក នឹងែំអរញែបនែមអៅអលើ 
វ ិ្ ីសាស្រសតបដលមានស្សាែ់អផ្សងអទៀត្ អដើមែរីព្ងឹងគុ្ែភារដនការបថទំរាបាល។ តារាងអលែ ១ 
ែង្កា ញអំរី តួ្នទី មុែង្ករ និងភារញឹកញាែ់ដនយនតការសំរាែ់ែអងកើនគុ្ែភារកនុងកមមវ ិ្ ីព្ែយុទធ
នឹងជំងឺអអដស៍។ 

តារាងទី១ សកម្មភាពថ្នា ក់ជាតិ កាុងការបងងកើនគុណភាព ននកម្មវធីិប្បយុទធនឹងជំងឺងេដស៍ងៅប្បងទស 
កម្ពុជា 

 សកម្មភាព វតថុបំណង ចំនួនដង ទំរង់ េាកសំរបសំរលួ/េាកទទួល 

១ ការេភិបាល  ងដើម្បីង ោះស្រាយបញ្ហា
ប្បឈម្នានា កាុងការ
ប្គប់ប្គង 

រាល់ឆមាស   ចុោះងៅដល់
ទីតំាងងសវា 
Pre-ART/ 
ART និង 
PAC 

ម្ន្តនរីផ្នាកផ្ែទំ ពាបាលជំងឺ
ងេដស៍ ចុោះងៅទីតំាងងសវា
ផ្ែទំពាបាលជំងឺងេដស៍សំ
រាប់ម្នុសសងពញវយ័ និង 
កុមារ 

២ ការពប្ងឹង 
គុណភាពបនរ
(CQI) 

ងដើម្បីង ោះស្រាយ និង
បងងកើនាា នដការងារងៅ
ងសវាផ្ែទំបនរ (CoC) 

រាល់ឆមាស  សិកាា
ាលា 

ថ្នា ក់ស្រសុកប្បតិបតរិ ឬប្កុម្ 
ការងារផ្ែទំបនរ (CoC) និង
កម្ម វធីិជាតិងៅតាម្ការ
េង ជ្ ើញ 
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៣ ការបណរុ ោះ 
បណ្ដា ល គលីនិក  

កាងចំងនោះដឹងរបស់ 
ម្ន្តនរីសុខាភិបាល 

មួ្យងលើកងៅមុ្ន
ងពលចាប់ងនរើម្ 
ការងារ 

បទឧងទេស
នាម្និងការ
បណរុ ោះ
បណ្ដា ល
ផ្បបេនុវតរ 

ថ្នា ក់ជាតិងៅប្កុម្ពាបាល 
និង ប្កុម្ផ្ែទំពាបាលជំងឺ 
ងេដស៍ សំរាប់ម្នុសស ងពញវ ័
យ និង កុមារ 

៤ ការបណរុ ោះ 
បណ្ដា លបំប៉ន
គលីនិក  

នរល់បចចុបបនាភាព ជា
ពិងសស ពត៌មានសំខាន់ៗ 
និងជំរញុការងប្បើប្បាស់
ារគនលឹោះៗ 

ម្រងមាក ល 
(Periodic)  

បណរុ ោះ 
បណ្ដា ល 
ង យនរល់ 
បទឧងទេស
នាម្ 

ម្ន្តនរីថ្នា ក់ជាតិ ចុោះងៅប្កុម្
ផ្ែទំពាបាលជំងឺងេដស៍ សំ
រាប់ម្នុសសងពញវយ័ និង 
កុមារ 

៥ ការប្បជំុ 
បណ្ដា ញ សំ
រាប់ ប្គូងពទយ 
និង េាកនាល់
ប្បឹកា 

ងដើម្បីនរល់ បចចុបបនាភាពគលី
និក តាម្រយៈការពិនិតយ
ងលើករណីសិកា ង យ
ប្កុម្ប្គូងពទយ ផ្ដលនរល់
ការផ្ែទំ និងពាបាលជំងឺ
ងេដស៍ (Peer case 
review) និងការបងាា ញ
ង យ ម្ជឈម្ណឌ លជាតិ 

រាល់ឆមាស ប្បជំុប្កុម្ធំ  សំរបសំរួលង យ ថ្នា ក់ជាតិ 
កាុងកិចចប្បជំុតាម្តំបន់ សំរាប់
ប្កុម្ផ្ែទំ ពាបាលជំងឺ ងេដ
ស៍ សំរាប់ម្នុសស ងពញវយ័ 
និង កុមារ 

៦ ការផ្ណនំា
ជំនាញគលីនិក 

ងដើម្បីេភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាព 
ប្កុម្ប្គូងពទយផ្ដលនាល់
ការផ្ែទំពាបាលជំងឺ  ងេ
ដស៍ សំរាប់ម្នុសសងពញវ ័
យ និង កុមារ 

ការចុោះផ្ណនំា
ជំនាញគលីនិកឲ
បានសីុជំងៅ រយៈ
ងពល ៦ផ្ែ 
ចំង ោះងសវាផ្ដល
ប្តូវការ ងលើក
កម្ពស់ គុណភាព 
និងជំនាញគលីនិក 

ប្គូផ្ណនំា
ជំនាញគលី
និក ចុោះងៅ
ងសវាART 
រមួ្មានប្គូ
ងពទយ និង 
េាកនាល់
ប្បឹកា 

ថ្នា ក់ជាតិ ចុោះងៅងសវាផ្ែទំ
ពាបាលជំងឺងេដស៍សំរាប់
ម្នុសសងពញវយ័ និង កុមារ 
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២. វត្ថែុែំរននវិធសីាស្រសដបែនជំំនញគ្លនីកិ 
ការបែនំជំនញគ្លីនិកនឹងព្ត្ូវអព្ែើព្បាស់ សំរាែ់ការរព្ងឹងសមត្ែភារជំនញគ្លីនិករែស់

ព្កមុការង្កររាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និង កុមារ និងសំរាែ់ែអងកើនគុ្ែភារអសវា
បថទំរាបាលអនកជំងឺអអដស៍។ វត្ែុែំែងដន យុទធសាស្រសត បែនំជំនញគ្លីនិក អដើមែ ី៖ 

 ែអងកើនសមត្ែភារ និងជំនញគ្លីនិកដល់មន្រនតីសុខាភិបាល និងអលើកកំរស់គុ្ែភារអសវា
រាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និងកុមារ តាមរយៈការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក
លកខែៈសីុជំអៅ អរៀងរាល់៦បែ សំរាែ់អសវាព្ត្ូវការអលើកកំរស់គុ្ែភារ និងជំនញគ្លីនិក 

 រព្ងឹងការែែតុ ះែណាត ល បដលផ្តល់អដាយមន្រនតីថ្នន ក់ជាតិ្ ដល់មន្រនតីសុខាភិបាលអ្វើការអៅ
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និង កុមារ 

 រព្ងឹងការអនុវត្តន៍អោយបានខាជ ែ់ែជួន អៅតាមអគលការែ៍បែនំគ្លីនិក និងនិយាម បែែ
ែទ នន 

 គំព្ទការែញ្ជូ នអនកជំងឺអអដស៍ អៅទទួលអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
និងកុមារ អដើមែីអោយអនកជំងឺទទួលបានការរាបាលសមស្សែ 

 អភិវឌ្ឍន៍សមត្ែភារជំនញរែស់មន្រនតីថ្នន ក់ជាតិ្ កនុងការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក និងកសាង
ជំនញរែស់ព្គ្បូែនំជំនញគ្លីនិក 

 វាយតំ្ដលការអនុវត្តន៍អៅអសវាបដលបានអព្ជើសអរ ើស តាមកាលកំែត់្(៦បែ មដង) អដើមែ ី   
រិនិត្យអមើលរីវឌ្ឍនភារដនអសវានិងផ្ដល់ោទិភារចំអ ះអសវាបដលសមត្ែភារអៅមានកំរតិ្ 

 រិនិត្យអមើលនិងអ្វើអោយព្ែអសើរអឡើង ការព្គ្ែ់ព្គ្ង អព្ែើព្បាស់ទិននន័យ និងរបាយការែ៍ 

៣. វិធសីាស្រសដបែនជំំនញគ្លនីកិ 

៣.១. រចនសមព័នធ និងសកមមភារដនការបែនំជំនញគ្លីនិក  
អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្បដលទទួលភារកិចេ បែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវអព្ជើសអរ ើស ព្គ្ូបែនំ

ជំនញគ្លីនិកបដលអ រអរញអដាយែទរិអសា្ន៍ អ្វើការអៅអសវាបដលមានដំអែើ រការយូរមក
អហើយ មានអនកជំងឺកំរុងទទួលការតាមដានចំនួនអព្ចើននក់ និងមានអងគការដដគូ្ អដើមែផី្ដល់ការ
បែនំជំនញគ្លីនិក ដល់អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និងកុមារ បដលសែិត្អៅ
កនុងអែត្ត និងអៅអព្ៅអែត្តរែស់ព្គ្ជំូនញ អហើយព្ែសិនអែើចំាបាច់ព្ត្ូវមានការចូលរមួរីមន្រនដីដន
មជឈមែឌ លជាតិ្ ។  
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ព្គ្ជំូនញគ្លីនិកបដលព្ត្ូវបានឧអទទសនម អៅបែនំជំនញគ្លីនិកអៅអសវាបដលសែិត្អៅអព្ៅអែត្ត
បដលគត់្កំរុងែំអរ ើការង្ករ ព្ត្ូវមានលិែិត្ឧអទទសនមរី មជឈមែឌ លជាតិ្ព្ែយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ 
អសើបសែក និងកាមអរាគ្ អដើមែីសំរែសំរលួការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក។  

អៅថ្នន ក់ស្សកុព្ែតិ្ែត្តិ និង ថ្នន ក់អែត្ត បែែែទដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកមាន ២រអែៀែ 
ដូចខាងអព្កាម ៖ 

១. ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក ចុះអ្វើការបែនំជំនញគ្លីនិកដល់អសវារាបាលជំងឺអអដស៍ 
សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និងកុមារ បដលបានអព្ជើសអរ ើស1  

២. ព្គ្ូអរទយ បដលមករីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ រ ឺ អសវា
រាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ បដលបានអព្ជើសអរ ើសអោយទទួលការបែនំជំនញគ្លីនិក 
ោចអៅអ្វើកមមសិកា អៅអសវាបដលមានែទរិអសា្ន៍អព្ចើន អដើមែទីទួលបានការែែដុ ះ
ែណាដ លគ្លីនិក។ កនុងករែីអនះ ព្គ្បូែនំ ព្ត្វូឧអទទសនម ព្គ្ូអរទយបដលព្ត្វូអ្វើកមមសិកា 
និង ព្ត្វូមានការយល់ព្រមរី អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្។ គ្លីនិកសុែភារសងគម មនទីរអរទយ
កាល់បម៉ាព្ត្ មនទីរអរទយមិត្តភារបែមរ-សូអវៀត្ និងមនទីរអរទយកុមារជាតិ្ ជាគ្លីនិកជាតិ្បដល
ទទួលែែដុ ះែណាដ លជំនញគ្លីនិក ជូនព្គ្ូអរទយបដលបានអព្ជើសអរ ើស រីអសវាបដលព្ត្វូការ
ការបែនំជំនញគ្លីនិក។ 

ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ មានរយៈអរល ២ដថៃ។ ដថៃទី១ គឺ្សំរាែ់ការសអងកត្ ព្ត្តួ្      
រិនិត្យ សាកសួរ និងវាយតំ្ដលអលើអសវាជារមួ។ ដថៃទី២ គឺ្សំរាែ់ការែែដុ ះែណាដ ល ែងវឹក និងផ្ដល់  
អនុសាសន៍ដល់អសវាបថទំ។ ព្គ្បូែនំ ព្ត្វូចុះអៅបែនំជំនញគ្លីនិក អរៀងរាល់២បែ អៅអសវា
បថទំ កនុងរយៈអរល ៦បែ។ ែនទ ែ់មក គត់្ព្ត្ូវអ្វើការវាយតំ្ដលអសវាអនះ សារជាថមីមដងអទៀត្។ 

រចនសមព័នធដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក 

 ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវមានលកខែៈែត់្បែន អដាយអយាងអៅតាមតំ្រវូការ និង
ែញ្ញា បដលអកើត្មានអឡើងរែស់អសវាបថទំ និងរាបាល។ ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក ោចអព្ែើ
ព្បាស់រយៈអរល ១ដថៃ រ ឺ២ដថៃ។ អៅកំឡុងអរលែំអរញការង្ករ ព្គ្បូែនំ ព្ត្ូវវាយតំ្ដលរីគុ្ែភារ

                                                           
1 ព្គ្ូបែនំ នឹងផ្ដល់ការែែដុ ះែណាដ លដល់ព្កុមការង្កររាបាលជំងឺអអដស៍ ដល់កបនលងផ្ដល់អសវា 
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ដនការបថទំបដលអសវាផ្ដល់អោយ អៅតាមែញ្ជ ីវាយតំ្ដលរែស់ព្គ្ូបែនំ បដលមានភាជ ែ់អៅកនុង 
ឧែសមព័នធទី២ អដាយ ៖ 

១. សាកសួរ និងរិភាកាជាមួយសមាជិកដនព្កមុបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍ រមួ
មាន អវជជែែឌិ ត្ ព្គ្អូរទយ អនកផ្ដល់ព្ែឹកា ែុគ្គលិកព្គ្ែ់ព្គ្ងឱសថ អនកផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍
បដលសម័ព្គ្ចិត្ត និងព្ែធានមនទីរអរទយ (កនុងអរលចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអលើកដំែូង 
ព្ែសិនអែើោច) 

២. សអងកត្ រីការណាត់្ជួែអនកជំងឺ កំែត់្ព្តាបផ្នកអវជជសាស្រសដរែស់អនកជំងឺ និង 
អសៀវអៅែញ្ជ ីកត់្ព្តា 

៣. រិភាកាអំរីករែីអនកជំងឺនីមួយៗ ជាមួយសមាជិកដនព្កុមការង្កររាបាលជំងឺ អអ
ដស៍ អដើមែីយល់រីែញ្ញា សំខាន់ៗ 

 ៤. ចុងែញ្េ ែ់ដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក ព្គ្ូបែនំគួ្ររិភាកាជាមួយព្ែធានព្កុម
ការង្កររាបាលជំងឺអអដស៍ និងសមាជិកព្កមុ រីចំនុចជាក់ោក់បដលព្ត្វូបកលំអ  

រែូភារទី ១ 

កាលវភិាគ្ដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកដល់អសវាបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍ 

អរៀងរាល់ ២បែមដង សំរាែ់រយៈអរល ៦បែដំែូង ែនទ ែ់មកព្ត្វូអ្វើការវាយតំ្ដលអឡើងវញិ 

 

 

 

៣.២. ការទំនក់ទំនង ការបែនំជំនញគ្លីនិក ែណាត ញែញ្ជូ ន និង ការសំរែសំរលួ 
៣.២.១ ការបែនំជំនញគ្លីនិក និងែណាត ញែញ្ជូ ន 

ព្គ្ូបែនំ ោចអ្វើការរិអព្គះផ្ដល់អយាែល់ ដល់ព្គ្អូរទយតាមរយៈ ទូរស័រទ។ អដើមែីសំរលួ
អោយមានការរិអព្គះអយាែល់អនះ ែញ្ជ ីអឈាម ះ និងអលែទូរស័រទ ព្ត្ូវបានអរៀែចំ និង អ្វើែចេុែែនន
ភារ និង ព្ត្ូវផ្ដល់ថវកិាឧែត្ែមភ អដើមែីអលើកទឹកចិត្តអោយមានការទំនក់ទំនងរវាងព្គ្ូបែនំ និង 

ការច ុះល ើកដំបូង ខែទី ៤ ខែទី ៦ ខែទី ២ វាយតំល  ល ើងវញិ 
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អសវាទទួលការបែនំ តាមទូរស័រទ។ អៅអរលជួែព្ែទះែញ្ញា លំបាក ដូចជា ករែីជំងឺបដលមិន
ធាល ែ់អ ើញ រ ឺ ករែីជំងឺសមុគ្សាម ញ ព្គ្ូអរទយព្ត្វូទក់ទងជាមួយព្គ្បូែនំ និងទទួលការគំព្ទតាម  
រយៈទូរស័រទ។ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវអលើកទឹកចិត្តអសវាបថទំ អោយអព្ែើព្បាស់អគលការែ៍បែនំថ្នន ក់
ជាតិ្ អសៀវអៅជំនួយការង្ករ ផ្លទ ំងរែូភារ និងការរិភាការីករែីរិបាកអដាះស្សាយតាមរយៈ
ទូរស័រទ និងអិុន្ឺែិត្។ អៅកនុងករែីរិបាកបដលមិនោចអដាះស្សាយបានអៅអសវាអនះ ព្ត្ូវ
ែញ្ជូ នអនកជំងឺអៅអសវារែស់ព្គ្ូបែនំ អដើមែីអ្វើអរាគ្វនិិចឆ័យ និងទទួលការរាបាល។ ឧទហរែ៍ 
អនកជំងឺបដលព្ត្វូការចាក់យកទឹក្អឹងែនង ោចព្ត្ូវែញ្ជូ នអៅអសវាបថទំបដលមានសមត្ែភារកនុងការ
ផ្ដល់អសវាចាក់យកទឹក្អឹងែនងអនះ។ អៅអសវាមួយចំនួន ព្កមុបថទំតាមផ្ទះ និង អងគការសហគ្មន៍
ជាអព្ចើនអផ្សងអទៀត្ ជួយឧែត្ែមភថវកិាអ្វើដំអែើ រ សំរាែ់ការែញ្ជូ នអនះ។ អៅអសវាបដលគម នព្កមុ
បថទំតាមផ្ទះ និង អងគការសហគ្មន៍ ព្គ្ូបែនំព្ត្ូវសហការជាមួយអសវា កនុងការបសវងរកការ
ឧែត្ែមភអនះ មានដូចជា មូលនិ្ិសម្ម៌។ល។ ការទំនក់ទំនងរវាងអសវា និងការែញ្ជូ ន រវាងអសវា
រាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និង កុមារ នឹងព្ត្ូវរព្ងឹងតាម រយៈ វ ិ្ ីសាស្រសដដនការចុះ
បែនំជំនញគ្លីនិកអនះផ្ងបដរ។ 

៣.២.២ ការសំរែសំរលួ 

សកមមភារបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវសំរែសំរលួ មួយបផ្នកតាមរយៈកិចេព្ែជំុែណាត ញ       
ព្គ្ូអរទយថ្នន ក់តំ្ែន់ ឬ ថ្នន ក់ជាតិ្ បដលបានចាែ់អផ្តើមដំអែើ រការតំាងរី ឆ្ន ំ ២០០៦ អដាយព្ែជំុ រាល់ ៦
បែមដង។ អដើមែីសំរលួដល់ការផ្លល ស់ែតូររ័ត៌្មាន និងការអរៀនសូព្ត្ដកស្សង់ែទរិអសា្ន៍រវាងអសវា
បថទំ សកមមភារបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវផ្ាភាជ ែ់ជាមួយកិចេព្ែជំុែណាត ញបដលមានស្សាែ់។    
អនុព្កមុការង្ករែអចេកអទសថ្នន ក់ជាតិ្ដន ការបថទំរាបាលែនត (CoC) ព្ត្ូវផ្ដល់ឱកាសដល់ព្គ្ូ
បែនំជំនញគ្លីនិក កនុងការចងព្កងទិននន័យ ផ្លល ស់ែតូរគំ្និត្ សតីរីែញ្ញា ព្ែឈម និងភារែវះចអនល ះ 
អហើយអសនើសំុដំអណាះស្សាយ បដលព្ត្វូសំអរចអដាយកមមវ ិ្ ីជាតិ្។ ថ្នន ក់ជាតិ្ព្ត្វូអរៀែចំកិចេព្ែជំុ        
ែណាត ញថ្នន ក់ជាតិ្ និងកិចេព្ែជំុដនការបែនំជំនញគ្លីនិក អៅតាមកាលកំនត់្ អដើមែីធានថ្នព្គ្ូ
បែនំទំងអស់បានចូលរមួអៅកនុង ព្កមុសនូលដនការបែនំជំនញគ្លីនិក យា៉ាងអហាចណាស់ ៦បែ
មដង រមូមានការកំែត់្ោទិភារ អសវាបដលព្ត្ូវការ ការបែនំជំនញគ្លីនិក និងរិនិត្យអមើលអឡើង
វញិ នូវរត៌្មានព្ត្លែ់។ ព្គ្ូបែនំព្ត្ូវអ្វើការជាមួយអសវាទទួលការបែនំ កនុងការកំែត់្ និង
អរៀែចំែអងកើត្ករែីសិកាគ្លីនិក អដើមែីអ្វើែទែង្កា ញអំរីករែីអនះ អៅអរលមានកិចេព្ែជំុែណាត ញ។ 
កមមវ ិ្ ីជាតិ្ មានតួ្នទីជាអនកសំរែសំរលួ និង គំព្ទដល់សកមមភារអនះ។  
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កមមវ ិ្ ីជាតិ្ ព្ត្ូវកំនត់្ោទិភារដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ទំងលកខែៈភូមិសាស្រសត និង 
លកខែៈគ្លីនិក អហើយអ្វើការទំនក់ទំនងជាមួយព្គ្ូបែនំ អោយអផ្លត ត្អលើសកមមភារបែនំ
ជំនញគ្លីនិកបដលថ្នន ក់ជាតិ្ បានកំែត់្ និង ការលំបាករែស់អសវាបដលព្ត្វូទទួលការបែនំ។ 
មជឈមែឌ លជាតិ្ នឹងអ្វើការវភិាគ្អៅអលើរបាយការែ៍ដនការផ្ដល់អសវាអៅតាមអសវានន ដូចជា 
សុចេនការផ្ដល់ រត៌្មានឆ្ែ់រហ័ស (EWI) ការរព្ងឹងគុ្ែភារែនដ (CQI) របាយការែ៍អសវាបថទំ 
និងរាបាលជំងឺអអដស៍ និង របាយការែ៍អភិបាល អដើមែកំីនត់្អសវាបដលអែាយ និងព្ត្ូវការ    
ការបែនំជំនញគ្លីនិកជាោទិភារ។ មជឈមែឌ លជាតិ្នឹងផ្ដល់ កាលវភិាគ្ដនសកមមភារចុះ
បែនំជំនញគ្លីនិក និង អសវាបដលបានអព្ជើសអរ ើស អៅតាមោទិភារបដលបានកំនត់្ជូនព្គ្ូ
បែនំ។ 

រែូភារទី ២: ព្គ្បួែនំជំនញគ្លីនិក និងការផ្ាភាជ ែ់ទំនក់ទំនងជាមួយអសវា 

 

៣.៣. សមាហរែកមម ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកកនុងកមមវ ិ្ ីថ្នន ក់ជាតិ្  
វ ិ្ ីសាស្រសតបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវស្សែអៅតាមោទិភារដនសកមមភារ និងកមមវ ិ្ ីរែស់

ថ្នន ក់ជាតិ្។ វ ិ្ ីសាស្រសតបែនំជំនញគ្លីនិកព្ត្ូវៈ 
 ែំអរញែបនែមអលើសកមមភារព្ងឹងគុ្ែភារដដទអទៀត្ រមួមាន ការអភិបាល ការរព្ងឹង 

គុ្ែភារែនត (CQI) ការែែតុ ះែណាត លបផ្នកគ្លីនិក សិកាខ សាោតំ្រង់ទិស និងកិចេព្ែជំុ 
ែណាត ញ 

 ធានថ្ន អសវាបថទំ និងរាបាលទទួលបាន ែចេុែែននភារ ដនការបែនំថ្នន ក់ជាតិ្ថមីៗ រមួ
មាន អគលការែ៍បែនំថ្នន ក់ជាតិ្ អនុសសរែៈ និង និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្ត 

ថ្នន ក់ជាតិ្ (១)

•ការសំរែសំរលួ និងគំព្ទថ្នន ក់ជាតិ្
ដល់ព្គ្ូបែនំតាមរយៈអនកសំរែ
សំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ និងមជឈមែឌ ល
ជាតិ្ព្ែយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អសើ
បសែក និងកាមអរាគ្

•កិចេព្ែជំុថ្នន ក់ជាតិ្សតីរីការបែនំ
ជំនញគ្លីនិកអដើមែីផ្តល់រ័ត៌្មាន ព្ត្
ឡែ់ និងផ្លល ស់ែតូរ អយាែល់

•បផ្នការថវកិា និងការផ្ដល់ថវកិា
តាមរយៈដំអែើ រការ បផ្នការព្ែតិ្
ែត្តិព្គ្ែ់ព្គ្ងព្ជុងអព្ជាយព្ែចំាឆ្ន ំ

•ទិននន័យព្ត្ូវបានចងព្កងវភិាគ្ និង
ផ្តល់រ័ត៌្មានព្ត្ឡែ់អៅព្គ្បូែនំ

ព្គ្ូបែនំជំនញ (២)

•ព្គ្ូបែនំអ្វើដំអែើ រអៅអសវាPre-
ART/ART និងPAC អដើមែីអ្វើការ
បែនំ ជំនញគ្លីនិក

•អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ ព្ត្ូវ
សំរែសំរលួ និងគំព្ទសកមមភារ
បែនំជំនញគ្លីនិក

•អសវារាបាលបដលមានែទ
រិអសា្ន៍ ព្ត្ូវទទួលករែី ជំងឺ
សមុគ្សាម ញ

•ែញ្ជ ីសំរាែ់ព្គ្ូបែនំ និងរត៌្មាន
ព្ត្លែ់ ព្ត្ូវចងព្កងជាឯកសារ
អហើយដាក់ជូន មជឈមែឌ លជាតិ្
ព្ែយុទធនឹងជំងឺ អអដស៍ អសើបសែក
និងកាមអរាគ្

អសវាបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍
អលើមនុសសអរញវយ័ រ ឺ កុមារ (៣)

•អសវាPre-ART/ART និងPAC
ទទួលបានការបែនំជំនញគ្លី
និក និងការគំព្ទ អដើមែីកសាង
ជំនញគ្លីនិក

•ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវអៅ
អសវារែស់សិកាខ កាម។ សិកាខ
កាមក៏ោចអៅ អសវាព្គ្ូបែនំ
អដើមែីអរៀនរិនិត្យអនកជំងឺផ្លទ ល់

•អនកជំងឺ ព្ត្ូវបានែញ្ជូ នអៅអសវា
បថទំ រាបាលបដលមានែទ
រិអសា្ន៍ កនុងករែីមិនោច
អដាះស្សាយែញ្ញា គ្លីនិក អៅអសវា
បដលមានែទរិអសា្ន៍ តិ្ចតួ្ច
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 រព្ងឹង កិចេព្ែជំុែណាត ញថ្នន ក់តំ្ែន់ និងថ្នន ក់ជាតិ្ បដលមានស្សាែ់ 
 អនុវត្តកនុងលកខែៈបដលមានការសំរែសំរលួលអ អៅថ្នន ក់ជាតិ្ អែត្ត និងស្សកុ 

 
អដើមែីធានដល់ការសំរែសំរលួ ព្គ្បូែនំជំនញគ្លីនិកព្ត្ូវៈ 

 ចូលរមួព្ែជំុព្កមុការង្ករែអចេកអទសបដល ក់រ័នធអោយបានអទៀងទត់្ តាមកាលវភិាគ្ 
(ព្កុមការង្ករបថទំរាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និងកុមារ) 

 ធានថ្ន ការបែនំជំនញគ្លីនិក រព្ងឹងោទិភារដនការបថទំរាបាល បដលស្សែនឹង    
កមមវ ិ្ ីជាតិ្ 

 ចូលរមួកនុងនមជាអនកដឹកនំ និងអរៀែចំកិចេព្ែជំុែណាត ញ 
 ទំនក់ទំនងជាមួយ អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ ក់រ័នធនឹងការបែនំជំនញគ្លីនិក 
 ចូលរមួកនុងកិចេព្ែជំុថ្នន ក់ជាតិ្ សដីរីការផ្ដល់រត៌្មានព្ត្លែ់ រែស់ព្គ្បូែនំ 
 ចូលរមួកនុងនមជាអនកែង្កា ត់្ែអព្ងៀន 
 ចូលរមួកនុងវគ្គែែដុ ះែណាដ លនន អដើមែីរព្ងឹងចំអនះដឹង និងសមត្ែភារគ្លីនិក 

 
អដើមែីរព្ងឹងគុ្ែភារដនការបថទំ និងរាបាល ជំងឺអអដស៍ ោទិភារជាតិ្សំរាែ់សកមមភារ 

ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកឆ្ន ំ២០១៤ រមួមាន៖ 
អសវាបថទំ និងរាបាលមនុសសអរញវយ័ បដលផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ 

 រព្ងឹងការចាែ់អផ្ដើមការរាបាលអដាយ ឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ អោយបាន
ឆ្ែ់រហ័ស កនុងចំអនមអនកផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ 

 ែញ្ឈែ់ការអព្ែើព្បាស់ មុែឱសថ Stavudine (d4T) និងផ្ដល់ មុែឱសថ ព្ែឆំ្ងនឹង
អមអរាគ្អអដស៍ ជួរទី១ បដលព្តឹ្មព្ត្វូ ដល់មនុសសអរញវយ័ 

 អនុវត្តការអព្ែើព្បាស់ ជំអរ ើសB+ សំរាែ់ការែង្កក រការចំលងអមអរាគ្អអដស៍ រីមាដ យអៅ
កូន និង ការរាបាលែង្កក រ(TasP) សំរាែ់ដដគូ្បដលមានសាែ នភារផ្ទុកអមអរាគ្      
អអដស៍ផ្ទុយគន  

 កាត់្ែនែយការមកយឺត្ មិនតាមអរលណាត់្ជួែ និងការអបាះែង់ការរាបាល 
 កាត់្ែនែយការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ បដលមិនព្តឹ្មព្ត្វូ 

មិនជាែ់ោែ់ និង មិនអទៀងទត់្ 
 អ្វើអរាគ្វនិិចឆ័យការរាបាលែរាជ័យ តាមរយៈការអ្វើអត្សដរក ែនទុកអមអរាគ្អអដស៍ 

(VL) 
 អ្វើអោយព្ែអសើរអឡើងនូវ ការព្គ្ែ់ព្គ្ងករែីសកមម តាមរយៈអនកសំរែសំរលួ

ព្គ្ែ់ព្គ្ងករែី (ការកំែត់្រកករែីផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍អដាយព្តឹ្មព្ត្ូវ អៅតាម 
អសវាបថទំ) 
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 អនុវត្ត ការែង្កក រវជិជមាន និង ការអព្ែើព្បាស់អសវារនារកំអែើ ត្ អៅអសវារាបាល
ជំងឺអអដស៍ 

 ព្គ្ែ់ព្គ្ងទិននន័យ រមួមាន របាយការែ៍អំរីទិននន័យ អដើមែីរព្ងឹងការផ្ដល់អសវា 
 

អសវាបថទំ និងរាបាល កុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ 
 ែអងកើនការផ្ដល់ការរាបាលែង្កក រអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ ដល់កុមារ

អកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ 
 ែអងកើនការចាែ់អផ្ដើមភាល មៗ ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងអមអរាគ្អអដស៍ និង ការ

រាបាលែង្កក រអដាយឱសថ Cotrimoxazole  ដល់កុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ 
 ែអងកើនការអ្វើអរាគ្វនិិចឆ័យរកអមអរាគ្អអដស៍ ចំអ ះកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្    

អអដស៍ អោយបានឆ្ែ់រហ័ស យា៉ាងយូរអៅអរលកុមារ ោយុ ២បែ 
 ែញ្ឈែ់ការអព្ែើព្បាស់មុែឱសថ Stavudine (d4T) ចំអ ះកុមារ 
 អ្វើអរាគ្វនិិចឆ័យ រកភារែរាជ័យកនុងការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្    

អអដស៍ តាមរយៈការអ្វើអត្សដរកែនទុកអមអរាគ្អអដស៍កនុងឈាម Viral Load។ 
 កាត់្ែនែយការមកយឺត្ មិនតាមអរលណាត់្ជួែ និងការអបាះែង់ការរាបាល 
 ែអងកើនការរិនិត្យស្សាវព្ជាវរក ជំងឺកងវះោហាររែូត្ែមភ្ៃន់្ៃរ និងស្សចួស្សាវ និង

ែញ្ជូ ន អៅកាន់អសវាបដលផ្ដល់ការរាបាលព្តឹ្មព្ត្វូ 
 អលើកកមពស់ការអៅទឹកអដាះមាដ យបត្មួយមុែគ្ត់្ រហូត្ដល់ោយុ ៦បែដំែូងដនជីវតិ្ 

និង ការផ្ដល់ឱសថ Nevirapine រយៈអរល ៦សបាដ ហ៍ គិ្ត្ចាែ់រីអរលអកើត្ ចំអ ះ
កុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ និង ផ្ដល់ឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍   
មួយជីវតិ្ សំរាែ់មាដ យ តាមការបែនំអព្ែើព្បាស់ ជំអរ ើស B+ 

 កាត់្ែនែយការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ បដលមិនព្តឹ្មព្ត្ូវ 
មិនជាែ់ោែ់ និង មិនអទៀងទត់្ ព្រមទំង រព្ងឹងសមត្ែភារ និងចំអែះដឹងដល់
អនកបថទំកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ 

 រិនិត្យអមើលរីការអព្ែើព្បាស់ទិននន័យ  អដើមែីរព្ងឹងការផ្ដល់អសវា 
 

៣.៤. តួ្នទី និងភារទទួលែុសព្ត្វូ 
អនកសំរែសំរលួការបែនំជំនញគ្លីនិកថ្នន ក់ជាតិ្ ព្ត្ូវអព្ជើសអរ ើស ព្គ្បូែនំ រីអសវា

រាបាលមនុសសអរញវយ័ និង អសវារាបាលកុមារ ក៏ដូចជា រីអងគការដដគូ្ បដលមាន               
ែទរិអសា្ន៍។ ព្គ្ូបែនំ នឹងព្ត្ូវឧអទទសនមអៅកាន់ អសវាជាក់ោក់ណាមួយ។ ការរព្ងីក 
សកមមភារអនះ អៅកាន់អសវាដដទអទៀត្ នឹងអ្វើអឡើង ែនទ ែ់រីព្គ្បូែនំមានទំនក់ទំនងលអជាមួយ
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អសវាបដលចាត់្តំាងរចួ។ ព្គ្ូបែនំ និងអសវាទទួលការបែនំ ព្ត្វូយល់អោយចាស់រីតួ្នទី និង
ការទទួលែុសព្ត្ូវរែស់រួកអគ្។ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវបត្ចូលរមួ និងអែដជាា ចំអ ះភារកិចេសំខាន់រែស់     
ែលួន។ 
ព្ែអែ់ទី១: តួ្នទី និងភារទទួលែុសព្ត្វូរែស់ការបែនំជំនញគ្លីនិក 
 
តួ្នទីរែស់អសវាទទួលការបែនំ 

 ព្កមុការង្ករបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍ ព្ត្ូវចូលរមួកនុងការវាយតំ្ដលរមួ តាមរយៈ 
ែញ្ជ ីព្គ្បូែនំ និងែអងកើត្ោទិភាររមួ សំរាែ់អ្វើការជាមួយព្គ្បូែនំ 

 មាន្នទៈអ្វើការជាមួយព្គ្បូែនំ 
 មាន្នទៈរាយាម និងែំអរញអោយបានព្តឹ្មព្ត្ូវ នូវរត៌្មានរែស់អនកជំងឺ អដាយអព្ែើ

ព្បាស់ទំរង់រត៌្មានសដង់ដាបដលផ្ដល់អដាយមជឈមែឌ លជាតិ្ 
 

តួ្នទីរែស់ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក 
 វាយតំ្ដលអសវា និងែអងកើត្ោទិភាររមួ សំរាែ់អ្វើការជាមួយអសវា 
 វាយតំ្ដលសមត្ែភារអសវា អដាយអព្ែើព្បាស់ ែញ្ជ ីដនការបែនំជំនញគ្លីនិក (Mentoring 

Checklist) 
 ផ្តល់ការែែតុ ះែណាត លអដាយអនុវត្តផ្លទ ល់ អៅអសវារែស់ព្គ្បូែនំ រអឺសវាបដលមាន

អនកជំងឺតាមដានអព្ចើន កនុងរយៈអរលដនការចុះកមមសិកា 
 ផ្តល់ការគំព្ទ កនុងការែំអរញការង្ករ អៅអសវាោទិភារបដលបានអព្ជើសអរ ើស សំរាែ់      

រយៈអរលយា៉ាងតិ្ច ៦បែ 
 កត់្ព្តាែទរិអសា្ន៍ និងវឌ្ឍនៈភារ ដនអសវាទទួលការបែនំ 
 ផ្ដល់ការបកលំអ លកខែៈជាព្ែរ័នធ អៅកាន់ព្កមុការង្ករ ែនទ ែ់រីការបែនំជំនញគ្លីនិក

នីមួយៗ 
 អៅអរលចំាបាច់ គឺ្ព្ត្វូតាមដានការអនុវត្តន៍រែស់អសវា អដាយផ្លទ ល់ ឬតាមរយៈទូរស័រទ  
 ចូលរមួ កនុងការែែដុ ះែណាដ លព្គ្ជំូនញតាមកាលកំនត់្ បដលអរៀែចំអដាយថ្នន ក់ជាតិ្ 
 ជួយកនុងការព្ែមូលទិននន័យ អោយបានព្តឹ្មព្ត្វូ និងែញ្េូ លកំែត់្ព្តាអវជជសាស្រសត 
 ផ្ដល់របាយការែ៍អទៀងទត់្រីការបែនំជំនញគ្លីនិក អៅអនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ 

តួ្នទីរែស់អនកសំរែសំរលួការបែនំជំនញគ្លីនិកថ្នន ក់ជាតិ្ 
 សំរែសំរលួសកមមភារបែនំជំនញគ្លីនិក 
 អព្ជើសអរ ើស ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក 
 អព្ជើសអរ ើស អសវារាបាលជំងឺអអដស៍បដលជាអគលអៅ អដាយបផ្អកអៅអលើការវភិាគ្

ទិននន័យកំរតិ្អសវា របាយការែ៍CQI និងរបាយការែ៍ EWI 
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 តាមដានសកមមភារបែនំជំនញគ្លីនិក តាមរយៈរបាយការែ៍បែនំជំនញគ្លីនិក
ថ្នន ក់ជាតិ្ (សូមអមើលឧែសមព័នធទី៣) 

 ផ្តល់បផ្នការ និងសកមមភារោទិភារដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ដល់ព្គ្បូែនំ 
 ធានថ្ន ព្គ្ូបែនំោចបសវងរករបាយការែ៍ ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹង    

អមអរាគ្អអដស៍ និងការរាបាលជំងឺឱកាសនិយម អៅតាមអសវាមនុសសអរញវយ័ និង 
កុមារ បានរី អសវាបថទំបដលរួកអគ្ជួយគំព្ទ 

 ធានថ្ន ព្គ្ូបែនំបដលអ្វើដំអែើ រមករីតំ្ែន់អផ្សង ទទួលបានការឧែត្ែមភថវកិា និង រមួ
ដំអែើ រអដាយអនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ តាមការចំាបាច់ 

 គំព្ទ និងសំរលួអោយព្គ្ូបែនំចូលរមួព្ែជំុព្កមុការង្ករែអចេកអទសបថទំែនដ CoC និង
វគ្គែែដុ ះែណាដ លអផ្សងៗ 

 បថរកា និងផ្សរវផ្ាយរត៌្មានរែស់ព្គ្ូបែនំ អដាយអ្វើែចេុែែននភាររត៌្មាន ទំនក់
ទំនង រវាងព្គ្បូែនំ និងអសវាទទួលការបែនំ 

 អ្វើការជាមួយដដគូ្ អដើមែែីអងកើត្ែណាណ ល័យអអឡិចព្ត្ូនិកមួយ ទុកដាក់ឯកសារអយាង  
សំរាែ់ព្គ្បូែនំ 

៤. កាអនវុត្តនក៍ារបែនជំំនញគ្លនីកិ 

៤.១. ការដាក់អោយអព្ែើព្បាស់នូវ ការបែនំជំនញគ្លីនិកអៅថ្នន ក់ជាតិ្ 
កមមវ ិ្ ីដនការបែនំជំនញគ្លីនិកថ្នន ក់ជាតិ្ ចាែ់អផ្ដើមដាក់អោយអព្ែើព្បាស់អៅកនុង ឆ្ន ំ

២០១២ បផ្អកអលើរចនសមព័នធថ្នន ក់តំ្ែន់។ និយាមបែែែទអនះ ព្ត្ូវបានបកបព្ែអដាយបានអព្ែើព្បាស់
វ ិ្ ីសាស្រសដថមី ៖ 

១. កមមវ ិ្ ីបែនំជំនញគ្លីនិក នឹងអព្ជើសអរ ើសអសវាបថទំ អៅតាមកតាត ២ យា៉ាង គឺ្ អសវា
បថទំ បដលអទើែែអងកើត្ថមី និង អសវាបថទំបដលព្ត្វូការការរព្ងឹងែបនែម។ អសវារាបាល
មនុសសអរញ វយ័ និងកុមារ នឹងព្ត្ូវបានវាយតំ្ដល តាមរយៈទិននន័យអៅមជឈមែឌ លជាតិ្។ 
អសវា ណាបដលព្ត្ូវការការគំព្ទចំាបាច់ែំផុ្ត្អនះ នឹងទទួលបានោទិភារទទួល         
ការបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ (ការអរៀែចំការបែនំជំនញគ្លីនិក មានអរៀែរាែ់អៅកនុង 
ឧែសមព័នធទី១)។ 
២. អគ្ព្ត្ូវអព្ជើសអរ ើស ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក បផ្អកអលើលកខែ័ែឌ ដូចខាងអព្កាម។ ព្គ្ូ
ជំនញគ្លីនិក និងអសវាបថទំរែស់គត់្ព្ត្វូមាន៖ 

 ព្គ្ូអរទយបដលអ រអរញអដាយែទរិអសា្ន៍ អហើយមាន្នទះ និងចូលរមួអៅកនុង
ដំអែើ រការបែនំជំនញគ្លីនិក 
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 ទីតំាងអសវារែស់គត់្ សែិត្អៅកនុងអែត្ត និងោចអ្វើដំអែើ រអដាយង្កយស្សួល អៅ
កាន់ អសវាបដលព្ត្វូទទួលការបែនំ 

 ចំនួនអនកជំងឺអព្ចើន បដលោចធានបាន ែទរិអសា្ន៍ កនុងការអដាះស្សាយករែី   
គ្លីនិកបដលមានលកខែៈរិបាក និងសមុគ្សាម ញ 

៣. ព្គ្ូបែនំ នឹងទទួលបានការែែដុ ះែណាដ ល អដើមែធីានថ្នគត់្យល់រីតួ្នទី និង 
ភារទទួលែុសព្ត្ូវរែស់គត់្ 
៤. អសវារែស់ព្គ្ូបែនំ ព្ត្វូសែិត្អៅបកែរ អសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ តាមបដល
ោចអ្វើអៅបាន 
៥. សកមមភារដនការបែនំជំនញគ្លីនិក នឹងព្ត្ូវែញ្េូ លអៅកនុងដំអែើ រការដនបផ្នការ
ព្ែតិ្ែត្តិព្ែចំាឆ្ន ំ 
៦. បផ្នការដនការបែនំជំនញគ្លីនិកព្ែចំាឆ្ន ំ នឹងព្ត្ូវបានែអងកើត្ អដាយមានការគំព្ទ
រីកមមវ ិ្ ីជាតិ្។ ថវកិាសំរាែ់បផ្នការអនះ នឹងព្ត្ូវែញ្េូ លអៅកនុងដំអែើ រការដនបផ្នការ
ព្ែតិ្ែត្តិព្ែចំាឆ្ន ំ 
៧. ព្ែសិនអែើចំាបាច់ អនកជំនញគ្លីនិកថ្នន ក់ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ នឹងព្ត្វូបានអអញ្ជ ើញចូល
រមួ អហើយ មជឈមែឌ លជាតិ្ ោចអសនើសំុ ការគំព្ទអនះ រីភាគី្ចំរះុ អទវភាគ្គី្ និងដដគូ្អព្ៅ    
រដាា ភិបាល។ 

៤.២. ការអនុវត្តន៍ ការបែនំជំនញគ្លីនិក អៅអសវារាបាលជំងឺអអដស៍ សំរាែ់មនុសស 
អរញវយ័ និង កុមារ 

ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវចងសមព័នធភារជាមួយអសវាទទួលការបែនំ កនុងចំនួនមូយ
បដលបានកំនត់្។ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវរកាការទទួលែុសព្ត្ូវគ្លីនិក អៅអសវារែស់ែលួនផ្ងបដរ កនុងអរល 
ផ្តល់ការបែនំ និងគំព្ទដល់អសវាដដទអទៀត្។ អៅអរលចាែ់អផ្តើមអនុវត្តការង្ករអនះ ព្គ្ូបែនំ
មាន ក់ ព្ត្វូចាែ់អផ្តើមជួយបែនំជំនញគ្លីនិក អៅដល់អសវា មួយ ឬ រីរ កបនលង ។ ព្ែអែ់ទី២ ែង្កា ញរី
ដំណាក់កាលដនការអនុវត្តន៍ បដលព្គ្បូែនំមាន ក់ៗព្ត្ូវអ្វើ អៅអរលបដលគត់្ផ្ដល់ការគំព្ទដល់
អសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ។ ព្គ្បូែនំ នឹងអព្ែើព្បាស់ឧែករែ៍បែនំជំនញគ្លីនិក បដល
មានរិរែ៍នកនុងបផ្នក ៥.២ អដើមែគំីព្ទ និងចងព្កងឯកសារការង្កររែស់រួកគត់្។ 

 
ព្ែអែ់ទី២: ការអនុវត្តន៍ ការបែនំជំនញគ្លីនិក 

១. រយៈអរលដនគំ្អរាង : វគ្គទី២ដនកមមវ ិ្ ីបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ នឹងចាែ់អផ្ដើមយា៉ាងខាល ំងកាល  
អដាយអព្ែើរយៈអរល ៦បែ គឺ្ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវអ្វើការបែនំជំនញគ្លីនិក ដល់អសវាបដល
ព្ត្ូវទទួលការបែនំ អដាយផ្លទ ល់ចំនួន ២ដង រ ឺ៣ដង។ ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវ
សងកត់្្ៃន់អៅអលើ ោទិភារថ្នន ក់ជាតិ្សំខាន់ៗ និងការព្ែឈមននរែស់អសវាបដលព្ត្វូ
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ទទួលការបែនំ។ ែនទ ែ់រីរយៈអរល ៦បែអនះ អសវាបដលព្ត្វូទទួលការបែនំ មាន
ភារកិចេរព្ងឹងអលើសុចេនករសំខាន់ៗ។ លិែិត្ែញ្ញជ ក់ នឹងផ្ដល់អោយអសវាណា បដល
មានការរកីចំអរ ើន និងព្គ្ូបែនំផ្ងបដរ អៅចុងែញ្េ ែ់ដនរយៈអរល ៦បែ។ 

២. ការអព្ជើសអរ ើសអសវាទទួលការបែនំ : អសវា បដលព្ត្ូវការការរព្ងឹងសមត្ែភារ នឹងព្ត្ូវ
បានអព្ជើសអរ ើសសំរាែ់វគ្គែនទ ែ់ដនកមមវ ិ្ ីបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ បផ្អកអលើទិននន័យដន 
អសវា តាមរយៈរបាយការែ៍អំរីការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ 
និងការរាបាលជំងឺឱកាសនិយម ជាអរៀងរាល់ព្តី្មាស និងរបាយការែ៍ EWI។ អសវា
បដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ នឹងអព្ជើសអរ ើសអចញរី អសវាទំងឡាយណា បដលព្ត្ូវការ
ការរព្ងឹងអលើសុចេនករសំខាន់ៗ រមួមាន ការអបាះែង់ការរាបាល និងសាល ែ់ អៅអរល
រាបាលជំងឺអអដស៍។ 

៣. ការអរៀែចំ : មជឈមែឌ លជាតិ្ នឹងផ្ដល់ដល់ព្គ្ូបែនំ នូវទិននន័យ និង ឯកសារចំាបាច់
រែស់អសវា និងការព្ែឈមជាក់ោក់ បផ្អកអលើការវភិាគ្ទិននន័យរែស់អសវាអនះ អដើមែី
អផ្លដ ត្អលើការបែនំជំនញគ្លីនិក។ សូមអមើលឧែសមព័នធ ទី៣ ដំែូនម នអនុវត្ត អរលចាែ់
អផ្ដើមការបែនំជំនញគ្លីនិក 

៤. ការវាយតំ្ដលអសវាបដលព្ត្វូទទួលការបែនំ រីព្គ្បូែនំ :  ព្គ្បូែនំ ព្ត្ូវវាយតំ្ដល
សមត្ែភារជំនញគ្លីនិករែស់អសវា ការអរៀែចំរចួអស្សចរែស់អសវា និងែង្កា ញ រីចំនុច
សំខាន់ៗបដលព្ត្ូវរព្ងឹង អដាយអព្ែើព្បាស់ែញ្ជ ីសំរាែ់ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក (Mentor 
Cheklist)។ កមមវ ិ្ ីជាតិ្ នឹងជួយព្គ្ូបែនំ កនុងការកំនត់្ និងរកាទុកឯកសារ បដល
ទក់ទងនឹងកងវះចអនល ះដនការផ្គត់្ផ្គង់សំភារៈអវជជសាស្រសដ អៅនឹងអសវាបថទំ។ សំភារៈ
បដលព្ត្ូវការរមួមាន ឱសថ អត្សដសំរាែ់អ្វើអរាគ្វនិិចឆ័យ ឧែករែ៍គ្លីនិក ដូចជាជញ្ជ ីង 
ឧែករែ៍សាដ ែ់ (stetoscope) និង ឧែករែ៍អមើលព្ត្អចៀក(otoscope) ។ល។ 

៥. ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក : ព្គ្ូបែនំ នឹងអៅរិនិត្យអសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ 
អហើយ សមាជិកដនព្កុមការង្ករទំងអស់អៅអសវាបដលព្ត្វូទទួលការបែនំ ក៏ោចអៅ
អ្វើកមមសិកា អៅអសវាបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍រែស់ព្គ្ូបែនំបដរ។ ការបែនំ
ជំនញគ្លីនិក ក៏ោចអ្វើបានតាមរយៈទូរស័រទ រ ឺសារអអឡិចព្ត្និូក។ ព្គ្បូែនំ ព្ត្ូវអព្ែើ 
ែញ្ជ ីសំរាែ់ការបែនំជំនញគ្លីនិក (Mentoring Cheklist) សំរាែ់កត់្ព្តាអំរីវឌ្ឍនៈភារ
ដនជំនញគ្លីនិក និងសមត្ែភាររែស់អសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ។ ព្គ្ជំូនញ ព្ត្វូ
កត់្ព្តារីការចំណាយអលើ ការអ្វើដំអែើ រ និងការទំនក់ទំនងអផ្សងៗ អដើមែីអ្វើ        
របាយការែ៍ រីលទធផ្លការង្ករ និងទទួលបានការទូទត់្សង នូវការចំណាយទំង
អនះ។ 

៦. អនុព្កមុការង្ករែអចេកអទស ថ្នន ក់ជាតិ្ ដនការបថទំែនត : ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវចូលរមួកិចេព្ែជំុ
ព្កមុការង្ករែអចេកអទស ថ្នន ក់ជាតិ្ សដីរី ការបថទំែនត។ កិចេព្ែជំុអនះ នឹងរិភាកា     
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អដាះស្សាយ ភារែវះចអនល ះ និងចំនុចអែាយអផ្សងៗ បដលរកអ ើញអដាយ ព្គ្ូបែនំ
ជំនញគ្លីនិក។ 

៧. កិចេព្ែជំុែណាត ញ និងការែែតុ ះែណាត ល : ែលឹមសារ ឬ កមមវ ិ្ ីដនកិចេព្ែជំុទំងអនះ ព្ត្ូវអផ្លត
ត្អលើដំអណាះស្សាយ កងវះខាត្ និងចំែុចអែាយ បដលអកើត្មានញឹកញាែ់ បដលព្គ្ូ
បែនំបានសអងកត្អ ើញអៅតាមអសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ។ សមាជិកដន  អសវា
អនះ ព្ត្ូវចូលរមួកិចេព្ែជំុែណាត ញយា៉ាងអទៀងទត់្។  ការែែដុ ះែណាដ លនន នឹងព្ត្វូ
បានអរៀែចំអឡើងអដាយអនកជំនញ អដើមែីអដាះស្សាយចំនុចសំខាន់ៗ បដលកមមវ ិ្ ីជាតិ្
បានរកអ ើញ។ 

៨. ការវាយតំ្ដល : អព្កាយរយៈអរល៦បែ អសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ ព្ត្ូវបាន       វាយ
តំ្ដល អដាយអព្ែើព្បាស់សុចេនករសំខាន់ៗ និង កំនត់្ព្តាែញ្ជ ីរែស់ព្គ្ជំូនញ បដលរកា
ទុក អដាយអនកសំរែសំរលួការបែនំជំនញគ្លីនិកថ្នន ក់ជាតិ្។ អសវាបដលព្ត្ូវទទួល ការ
បែនំ ព្គ្ជំូនញ និងបផ្នកបថទំជំងឺអអដស៍ដនមជឈមែឌ លជាតិ្ នឹងរមួគន កំនត់្ ថ្នអត្ើ
ការបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ ព្ត្ូវែនតតាមអរលអវោបដលបានកំែត់្ ឬក៏កាត់្ែនែយ ឬ
ក៏ែញ្ឈែ់។ 

៩. លិែិត្សរអសើរ : លិែិត្សរអសើរ នឹងផ្តល់ជូនដល់ ព្គ្ូបែនំអំរីការែិត្ែំព្ែឹងបព្ែងរែស់ 
គត់្ និង អសវាបដលមានការរកីចំអរ ើនែពស់។ 

១០. អៅចុងែញ្េ ែ់ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកវគ្គអនះ ចំនួនអសវាថមីបដលព្ត្ូវបានទទួល ការ
បែនំ នឹងព្ត្ូវបានអព្ជើសអរ ើស សំរាែ់ការបែនំជំនញគ្លីនិកវគ្គែនត 

 

៤.៣. ការគំព្ទ និងអលើកទឹកចិត្តសំរាែ់ការបែនំជំនញគ្លីនិក 
 ព្គ្ូបែនំ និងអសវាទទួលការបែនំ ព្ត្ូវបានគំព្ទដូចខាងអព្កាម៖ 

 ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវទទួលថវកិាសំរាែ់ការអ្វើដំអែើ រ ទូរស័រទ និងទំនក់ទំនង តាមសារអអឡិច 
ព្ត្និូក 

 ព្គ្ូបែនំ និងអសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ នឹងទទួលបានលិែិត្សរអសើរ  
 ព្គ្ូបែនំ នឹងទទួលបានឱកាសសំរាែ់ ការអភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជីវៈ តាមបែែបផ្ន ២យា៉ាង ៖ 

 មជឈមែឌ លជាតិ្ នឹងអអញ្ជ ើញអនកជំនញអនតរជាតិ្ មកបចករបំលកែទរីអសា្ន៍កនុង
សិកាខ សាោែែដុ ះែណាដ លជំនញគ្លីនិក 

 ព្គ្ូបែនំបដលបានអព្ជើសអរ ើស ោចព្ត្ូវបានគំព្ទកនុងការចូលរមួវគ្គែែដុ ះែណាដ ល
កនុងព្ែអទស និងកិចេព្ែជំុអនតរជាតិ្នន 
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 ព្គ្ូបែនំ នឹងោចចូលយករ័ត៌្មាន រីែណាណ ល័យអអឡិចព្ត្និូក (electronic library) បដល
រកាទុកអដាយថ្នន ក់ជាតិ្។ ឯកសារទំងអនះ រមួមានអគលការែ៍បែនំ និយាមបែែែទ 
សំរាែ់អនុវត្ត ឯកសារវទិាសាស្រសតថមីៗ បានរីទសសនវដតីអនតរជាតិ្ និងឯកសារជំនួយសាម រតី្ 

 ព្គ្ូបែនំ នឹងមានឱកាសទទួលបានការែែតុ ះែណាត លែនតអៅថ្នន ក់ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 
 ព្កមុការង្ករបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍ បដលអ្វើដំអែើ រ អៅអសវាបដលព្ត្វូទទួល      

ការបែនំ នឹងទទួលបាននូវការទូទត់្ដថលអ្វើដំអែើ រ និងថវកិាសំរាែ់ការទំនក់ទំនងអនះ 
 អសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ នឹងទទួលបានការអកាត្សរអសើរ និងទទួលសាគ ល់ថ្ន បាន

ែញ្េ ែ់អដាយអជាគ្ជ័យកនុងការបែនំជំនញគ្លីនិក។  

៥. ការតាមដាន នរិការវាយត្នំល 

៥.១. វ ិ្ ីសាស្រសតដនការតាមដាននិងវាយតំ្ដល 
វ ិ្ ីសាស្រសដដនការបែនំជំនញគ្លីនិក គឺ្ព្ត្វូតាមដាន តាមរយៈការរិនិត្យជាអទៀងទត់្ នូវ 

សុចេនករបដលមានស្សាែ់រែស់មជឈមែឌ លជាតិ្ ក៏ដូចជាការព្ែមូល និងរិនិត្យសុចេនករជាក់ោក់ 
សំរាែ់ការបែនំជំនញគ្លីនិក។ ការតាមដាន និង វាយតំ្ដល រមួមាន ៖ 

 ទិននន័យដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវព្ែមូល តាមរយៈែញ្ជ ីដនការបែនំជំនញគ្លីនិក 
(Mentoring Checklist) រែស់ព្គ្បូែនំ និង ព្ត្វូអ្វើរបាយការែ៍ អៅអនកសំរែសំរលួថ្នន ក់
ជាតិ្ 

 ទិននន័យដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវបានអព្ែើព្បាស់ កនុងការវាយតំ្ដលរីការព្គ្ែដែដ ែ់ 
និងការែំអរញការង្កររែស់អសវា ក៏ដូចជាកំនត់្កងវះខាត្ដនអសវា។ ទិននន័យដនការបែនំ
ជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវរាយការែ៍អៅអនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ បដលជាអនកសំអយាគ្ទិននន័យ 
និង រាយការែ៍ជូនអៅអនុព្កុមការង្ករែអចេកអទស បថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍មនុសស
អរញវយ័ និង កុមារ។ 

 ព្គ្ូបែនំ នឹងជួែគន ជាអទៀងទត់្ អដើមែីផ្លល ស់ែដូររត៌្មាន បចករបំលកគំ្និត្ និង សព្មិត្
សព្មំាងវ ិ្ ីសាស្រសដ។ កមមវ ិ្ ីជាតិ្ ព្ត្វូចូលរមួកិចេព្ែជំុផ្ដល់រត៌្មានព្ត្លែ់អនះ 

 របាយការែ៌ រីសុចេនកររព្ងឹងគុ្ែភារ មាន CQI និង EWI នឹងអព្ែើព្បាស់អដាយ កមមវ ិ្ ី
ជាតិ្ ព្គ្ជំូនញ និងអសវាទទួលការបែនំ អដើមែីរិនិត្យរីគុ្ែភារដនអសវា មូលដាា ន មុន 
និង អព្កាយ ការបែនំជំនញគ្លីនិក។  

៥.២. ឧែករែ៍សំរាែ់ការបែនំជំនញគ្លីនិក 
ការអព្ែើព្បាស់ឧែករែ៍ជាឯកសារ (paper based tools) ព្ត្ូវបានអព្ែើព្បាស់អដាយអនកសំរែ

សំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ និង ព្គ្ូបែនំ អដើមែីកត់្ព្តា និងអ្វើរបាយការែ៍ អំរីសកមមភារដនការបែនំ
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ជំនញគ្លីនិក។ ព្គ្ូជំនញ ព្ត្ូវបចកឯកសារចំលងដនែញ្ជ ីសំរាែ់ការបែនំជំនញគ្លីនិក (Mentoring 
Checklist) មួយចាែ់ ជូនអសវាបដលព្ត្វូទទួលការបែនំ អហើយរកាទុកែលួនឯង មួយចាែ់ និង អផ្ាើ 
មួយចាែ់ ជូនអៅមជឈមែឌ លជាតិ្ អៅអរៀងរាល់ព្តី្មាស។ តារាងទី២ សអងខែរីមាតិ្កា និង  
អគលែំែងដនឧែករែ៍នីមួយៗ 

 
 

តារាងទី២: សអងខែឧែករែ៍បែនំជំនញគ្លីនិក 
អឈាម ះឧែករែ៍ អសចកតីអ្ិែាយ អគលែំែង 

ែញ្ជ ីសំរាែ់ការបែនំជំនញ
គ្លីនិក (Mentoring Checklist) 

ជួយបែនំ កនុងការវាយតំ្ដល 
អសវា និងការអនុវត្តន៍ អគល
ការែ៍បែនំ 

អដើមែីបែនំ កនុងការបែនំជំនញគ្លីនិក 

របាយការែ៍ សតីរីវឌ្ឍនភារ 
ដនការបែនំជំនញគ្លីនិក 

ទំរង់របាយការែ៍ អដើមែីគំព្ទ 
ការចំណាយថវកិា និងសំរែសំ
រលួសកមមភារ 

អដើមែីសអងខែ និងទទួលែុសព្ត្ូវ ចំអ ះការ
បែនំជំនញគ្លីនិករែស់ព្គ្ូបែនំ ដល់ 
អសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ និងកំែត់្
អោយអ ើញអសវាបដលព្ត្ូវការចំាបាច់នូវ 
ការគំព្ទ 

របាយការែ៍ដនការបែនំ
ជំនញគ្លីនិក  

(អមើល សុចេនករដនការតាមដាន)  

 

៥.៣. សុចេនករដនការតាមដាន 
វ ិ្ ីសាស្រសដដនការបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ គឺ្ព្ត្វូតាមដាន តាមរយៈការព្ែមូល និង រិនិត្យជា

ព្ែចំា នូវសុចេនករជាក់ោក់មួយចំនួន។ សុចេនករខាងអព្កាមអនះ នឹងព្ត្ូវព្ែមូល តាមរយៈ    
របាយការែ៍ ដនការបែនំជំនញគ្លីនិក អដាយអនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ បដលបានមករីព្ែភរដូច
ខាងអព្កាម។ របាយការែ៍អនះ ព្ត្ូវបានចងព្កងអរៀងរាល់ ៦បែ និង ែង្កា ញជូន ព្កមុសនូលដន ការ 
តាមដានការបថទំ និងរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ (ព្កមុព្គ្ូជំនញសនូល)។   
សុចេនករទំងអស់ នឹងព្ត្ូវអព្ែើព្បាស់ជាមូលដាា ន អដើមែវីាយតំ្ដល ការែំអរញការង្កររែស់អសវា 
និងសកមមភារចំែង ដនការបែនំជំនញគ្លីនិក។ 
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សុចេនករែញ្ញជ ក់អំរីដំអែើ រការ (រយៈអរល ៦បែ) 
១. ចំនួនអសវាទទួលការបែនំជំនញគ្លីនិក 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់
មនុសសអរញវយ័បដលបានទទួលការបែនំជំនញគ្លី
និក 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់
កុមារ បដលបានទទួលការបែនំជំនញគ្លីនិក 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីដំអែើ រការដនការបែនំជំនញគ្លីនិក 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក អដើមែីរព្ងឹងគុ្ែភារអសវាបថទំ 
  រាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និង កុមារឆ្ន ំ ២០១៤ 
 
 
២. ចំនួនព្គ្បូែនំជំនញគ្លីនិក 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិកបដលអ្វើការ
បែ នំដល់អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសស
អរញវយ័ 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក បដលអ្វើ
ការបែនំដល់អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់
កុមារ 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីដំអែើ រការដនការបែនំជំនញគ្លីនិក 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក អដើមែីរព្ងឹងគុ្ែភារអសវាបថទំ 
  រាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និង កុមារឆ្ន ំ ២០១៤ 
 
 
៣. ចំនួនការបែនំជំនញគ្លីនិកបដលបានអនុវត្ត 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកបដលបាន 
អនុវត្តអៅអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសស
អរញ វយ័ 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក :ចំនួនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកបដល
បានអនុវត្តអៅអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីដំអែើ រការដនការបែនំជំនញគ្លីនិក 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក អដើមែីរព្ងឹងគុ្ែភារអសវាបថទំ 
  រាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ និង កុមារឆ្ន ំ ២០១៤ 
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សុចេនករវាយតំ្ដលដនការទទួលបានអសវា (រយៈអរល ៦បែ) 
៤. ចំនួន និង ភាគ្រយដនមនុសសអរញវយ័ និង កុមារ បដលចុះអឈាម ះថមី អៅអសវាបថទំរាបាលជំងឺ 
អអដស៍ អហើយបានស្សាវព្ជាវរកជំងឺរអែង អៅអរលមករិនិត្យអលើកទី១ 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនមនុសសអរញវយ័បដលចុះអឈាម ះថមី 
កនុងអសវាបថទំរាបាលជំងឺអអដស៍ បានកត់្ព្តាថ្ន
បានស្សាវព្ជាវ រកអរាគ្សញ្ញា ជំងឺរអែងអៅអរលរិនិត្យ
អលើកទី១ 
(កំនត់្ព្តាការស្សាវព្ជាវរកអរាគ្សញ្ញា ជំងឺរអែងចំនួន 
៣) 
ភាគ្បែង : ចំនួនមនុសសអរញវយ័បដលចុះអឈាម ះថមី 
កនុងអសវាបថទំជំងឺអអដស៍អៅអសវារាបាលមនុសស
អរញ វយ័ 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនកុមារបដលចុះអឈាម ះថមីអៅកនុងអសវា
បថទំជំងឺអអដស៍ បានកត់្ព្តា ថ្នបានស្សាវព្ជាវរក
អរាគ្សញ្ញា ជំងឺរអែងអៅអរលរិនិត្យអលើកទី១  
(កំនត់្ព្តាការស្សាវព្ជាវរកអរាគ្សញ្ញា ជំងឺរអែងចំនួន
៣) 
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារបដលចុះអឈាម ះថមី កនុងអសវា
បថទំជំងឺអអដស៍អៅអសវារាបាលកុមារ 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុសសអរញវយ័ និង កុមារ  
  (Adult and Pediatric Database) 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្ត Three I’s អៅអសវាបថទំរាបាលែនត បែអមសា ឆ្ន ំ២០១០ 
 
 
៥. ចំនួន និង ភាគ្រយដនស្រសដមីានដផ្ទអ ះផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការរាបាលអដាយ  
ឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ (តាមជំអរ ើស B+) 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនស្រសដីមានដផ្ទអ ះផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍បានចាែ់អផ្ដើមទទួលការ
រាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ មុនអរលមានដផ្ទអ ះអលើកអនះ 
ែូក ចំនួនស្រសដីបានចាែ់អផ្ដើមទទួលការរាបាលកនុងអរលកំរុងមានដផ្ទអ ះអលើក
អនះ និងចំនួនស្រសដីបានចាែ់អផ្ដើមទទួលការរាបាលអរលឈឺអ ះសំរាល 
ភាគ្បែង : ចំនួនស្រសដីមានដផ្ទអ ះផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលរកអ ើញអៅ
អសវាមនុសសអរញវយ័ កនុងរយៈអរលវាយតំ្ដល ៦បែ 

អសវារាបាលជំងឺអអដ
ស៍សំរាែ់កុមារ  
 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុសសអរញវយ័ (Adult Database) 
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំជាតិ្ សំរាែ់ែង្កក រការចមលងអមអរាគ្អអដស៍រីមាដ យ អៅកូន ឆ្ន ំ២០១១ 
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៦. ចំនួន និង ភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័ និងកុមារ បដលអបាះែង់ការរាបាល 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក: ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័អបាះែង់ការ
រាបាលអៅអសវារយៈអរល៦បែដនការវាយតំ្ដល 
ភាគ្បែង : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័អៅអសវា
រាបាល 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក: ចំនួនកុមារមានអមអរាគ្អអដស៍អបាះែង់ការ
រាបាលអៅអសវា រយៈអរល៦បែ ដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអៅអសវារាបាល 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អសវារាបាលមនុសសអរញវយ័ និង កុមារ (Adult and Pediatric Database) 
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំជាតិ្ សដីរីការរាបាលអដាយ ឱសថព្ែឆំ្ងអមអរាគ្អអដស៍អលើមនុសស  
  អរញវយ័ និងវយ័ជំទង់ ឆ្ន ំ២០១២ 
 

៧. ចំនួន និង ភាគ្រយដនមនុសសអរញវយ័ និងកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលសាល ែ់ 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក: ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័សាល ែ់អៅអសវា
កនុង រយៈអរល៦បែ ដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័អសវារាបាល 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក: ចំនួនកុមារមានជំងឺអអដស៍ បដលបានសាល ែ់ 
កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង:ចំនួនកុមារមានជំងឺអអដស៍អៅអសវារាបាល 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុសសអរញវយ័ និង កុមារ  
  (Adult and Pediatric Database) 
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំជាតិ្ សដីរីការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងអមអរាគ្អអដស៍ អៅអលើមនុសស 
  អរញវយ័ និងវយ័ជំទង់ ឆ្ន ំ២០១២ 
 

៨. ចំនួន និង ភាគ្រយដនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការរាបាលែង្កក រអដាយឱ
សថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ អដើមែកីាត់្ែនែយការចមលងអមអរាគ្អអដស៍ រីមាដ យអៅកូន 
អសវាមនុសសជំងឺអអដស៍សំ
រាែ់អរញវយ័ 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការ
រាបាលែង្កក រអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ 
ភាគ្បែង : ចំនួនស្រសដីមានដផ្ទអ ះផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលរកអ ើញ 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍(Exposed Infant Database) 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់ការអនុវត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in  
  Cambodia, ឆ្ន ំ២០១២ 
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៩. ចំនួន និង ភាគ្រយដនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការរាបាលែង្កក រអដាយឱ
សថCotrim អៅអរលោយុ ២បែ 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំ
រាែ់មនុសសអរញវយ័ 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក:ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការរាបាល
ែង្កក រ អដាយឱសថCotrim អៅោយុ ២បែ កនុងរយៈអរល ៦បែ ដនការវាយតំ្ដល
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលរកអ ើញកនុង 
រយៈអរល ៦បែដនការវាយតំ្ដល 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍(Infant Database) 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់ការអនុវត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in  
  Cambodia, ឆ្ន ំ២០១២ 
 
១០. ចំនួន និង ភាគ្រយដនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការអ្វើអត្សដ DNA-PCR 
អលើកទី១ អៅោយុ ២បែ 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍
សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការអ្វើអត្សដ 
DNA-PCR អលើកទី១ អៅោយុ ២បែ កនុងរយៈអរល ៦បែដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលរកអ ើញអៅ
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារកនុងរយៈអរល ៦បែដនការវាយតំ្ដល 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍(Infant Database) 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់ការអនុវត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in  
  Cambodia, ឆ្ន ំ២០១២ 
 

១១. ចំនួន និង ភាគ្រយដនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការរាបាលអដាយ    ឱ
សថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ កនុងរយៈអរល ២សបាដ ហ៍ ែនទ ែ់រីអត្សដវជិជមាន 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍
សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក:ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការរាបាល
អដាយឱសថព្ែឆំ្ងអមអរាគ្អអដស៍ កនុងរយៈអរល ២សបាដ ហ៍ ែនទ ែ់រីអត្សដDNA-
PCRអលើកទី១  វជិជមាន កនុងរយៈអរល ៦បែដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលអ្វើអត្សដDNA -
PCRអលើកទី១  វជិជមានកនុងរយៈអរល ៦បែដនការវាយតំ្ដល 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍( Exposed Infant Database) 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់ការអនុវត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in  
  Cambodia, ឆ្ន ំ២០១២ 
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១២. ចំនួន និង ភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័ និងកុមារ បដលមាន CD4< 200 ទទួលបានការ
រាបាលែង្កក រអដាយឱសថCotrim 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនមនុសសអរញវយ័ទទួលការរាបាល 
ែង្កក រអដាយឱសថCotrim អៅអសវាPre-ART/ART កនុង
រយៈអរល៦បែ ដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័ ទទួលការ 
រាបាលជំងឺអអដស៍បដលមាន CD4< 200 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនកុមារទទួលបានការរាបាលែង្កក រ 
អដាយឱសថCotrim អៅអសវាPAC កនុងរយៈអរល៦បែ 
ដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារមានជំងឺអអដស៍រាបាលជំងឺអអដ
ស៍បដលមាន CD4< 200 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុសសអរញវយ័ និង កុមារ 
  (Adult and Pediatric Database) 
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំថ្នន ក់ជាតិ្ សំរាែ់ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍អលើ  
  មនុសសអរញវយ័ និងកុមារវយ័ជំទង់ ឆ្ន ំ២០១២ 
  និយាមបែែែទសំរាែ់ការអនុវត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in  
  Cambodia, ឆ្ន ំ២០១២ 
 

១៣. ចំនួន និង ភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍ អរញវយ័ និងកុមារ បដលមាន CD4< 100 ទទួលបានការ
រាបាល ែង្កក រអដាយឱសថFluconazole 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក:ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័ទទួលបានការ
រាបាល ែង្កក រអដាយឱសថFluconazole អៅអសវា
Pre-ART/ART កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័អៅអសវា Pre-
ART/ART  បដលមាន CD4< 100 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនកុមារមានអមអរាគ្អអដស៍ ទទួលបាន
ការរាបាលែង្កក រ អដាយឱសថFluconazole អៅអសវា 
PAC  កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអៅអសវារាបាលអមអរាគ្អអដស៍
បដលមាន CD4< 100 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុសសអរញវយ័ និង កុមារ 
  (Adult and Pediatric Database) 
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំថ្នន ក់ជាតិ្ សំរាែ់ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍អលើ  
  មនុសសអរញវយ័ និងកុមារវយ័ជំទង់ ឆ្ន ំ២០១២ 
  និយាមបែែែទសំរាែ់ការអនុវត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in  
  Cambodia, ឆ្ន ំ២០១២ 
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១៤. ចំនួន និងភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍ អរញវយ័ និងកុមារ បដលរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹង អម
អរាគ្អអដស៍ អលើសរី ១ឆ្ន  ំ ទទួលបានការអ្វើអត្សដ VL យា៉ាងអហាចណាស់មដង កាលរីរយៈអរល ៦បែ
កនលងអៅ 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័ទទួលបាន 
ការអ្វើអត្សដ VL យា៉ាងអហាចណាស់មដងអៅអសវាPre-
ART/ART កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយតំ្ដល  
ភាគ្បែង : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័ទំងអស់
ទទួលការរាបាលអៅអសវាPre-ART/ARTយា៉ាងអហាច
ណាស់ រយៈអរល១ឆ្ន ំ  

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនកុមារមានអមអរាគ្អអដស៍ទទួលបាន
ការអ្វើអត្សដ VL យា៉ាងអហាចណាស់មដង អៅអសវា PAC 
កនុងរយៈអរល៦បែដនការវាយតំ្ដល 
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារមានអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់
ទទួលការរាបាលអៅអសវា PAC យា៉ាងអហាចណាស់ 
រយៈអរល១ឆ្ន ំ 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុសសអរញវយ័ និង កុមារ  
  (Adult and Pediatric Database) 
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំថ្នន ក់ជាតិ្ សំរាែ់ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍អលើ  
  មនុសសអរញវយ័ និងកុមារវយ័ជំទង់ ឆ្ន ំ២០១២ 
 

១៥. ចំនួន និង ភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍អរញវយ័ បដលទទួលបាន ការែង្កក រវជិជមាន 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនមនុសសអរញវយ័ផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍បដលទទួលបាន ការផ្ដល់ការព្ែឹការី
ការែង្កក រវជិជមាន (យា៉ាងអហាចណាស់ ចំនួនែី ចំនុចដនអសវាខាងអព្កាម) ៖ 

- ផ្ដល់ព្ែឹកា និង ការអែ់រកំនុងការអព្ែើព្បាស់អស្សាមអនម័យ  
- ផ្ដល់ព្ែឹកា អំរីការអព្ែើព្បាស់ឱសថព្ែឆំ្ងអមអរាគ្អអដស៍ព្តឹ្មព្ត្ូវ 
- ផ្ដល់ព្ែឹកា អំរីការរនារកំអែើ ត្ និង អសវារលូំត្កូនបដលមានសុវត្ែិភារ  
- អសវារាបាលដនជំងឺរអែង 
- ការែង្កក រជំងឺកាមអរាគ្ និង ការព្គ្ែ់ព្គ្ងករែី  

ភាគ្បែង : ចំនួនមនុសសអរញវយ័ផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់ អៅអសវាPre-ART/ART សំ
រាែ់មនុសសអរញវយ័ កនុង រយៈអរលវាយតំ្ដល ៦បែ 

អសវារាបាល
ជំងឺអអដស៍សំ
រាែ់កុមារ 
 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ (Adult Database) 
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំសំរាែ់អនុវត្តការែង្កក រវជិជមានកនុងចំអនមអនកផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍អៅ 
  ព្ែអទសកមពុជា ឆ្ន ំ២០១០ 
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១៦. ចំនួន និង ភាគ្រយដនមនុសសអរញវយ័ និងកុមារ ផ្ទុកអមអរាគ្អងដស៍ បដលទទួលបានការរាបាល
ែង្កក រអដាយ ឱសថ Isoniazide 
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវយ័ 
ភាគ្យក : ចំនួនមនុសសអរញវយ័ផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍
បានស្សាវព្ជាវរកអរាគ្សញ្ញា ជំងឺរអែង បដលគម នអរាគ្
សញ្ញា សងស័យ្លងជំងឺរអែង ទទួលបានការរាបាល
ែង្កក រអដាយឱសថINHអៅអសវា Pre-ART/ARTកនុងរ
យៈអរល៦បែដនការវាយតំ្ដល 
ភាគ្បែង : ចំនួនមនុសសអរញវយ័ផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍
បដលបានរិនិត្យរកជំងឺរអែងមិនអ ើញ អៅអសវា Pre-
ART/ART 

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ 
ភាគ្យក : ចំនួនកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បាន
ស្សាវព្ជាវរកអរាគ្សញ្ញា ជំងឺរអែង បដលគម នអរាគ្សញ្ញា
អមអរាគ្អនះ ទទួលបានការរាបាលែង្កក រអដាយឱសថ
INH អៅអសវាPAC កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយតំ្ដល
  
ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដល
បានរិនិត្យរកជំងឺរអែងមិនអ ើញ អៅអសវាPAC 

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍មនុសសអរញវយ័ និង កុមារ  
  (Adult and Pediatric Database) 
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្ត Three I’s ដនការបថទំែនត បែអមសា ឆ្ន ំ២០១០ 
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ឧែសមពន័ ទ ី១ : ការដរៀែចសំរំាែក់ារចុុះបែនជំំនញគ្លនីកិ 
អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ 

អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ ចំនួន ៤នក់ ជាមន្រនតីដនមជឈមែឌ លជាតិ្ព្ែយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អសើបសែក 
និងកាមអរាគ្  នឹងដឹកនំកមមវ ិ្ ីជាតិ្ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ។ មន្រនតី ២នក់ ទទួលែុសព្ត្ូវ 
អសវាបថទំរាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុសសអរញវយ័ និង  មន្រនតី ២នក់ ទទួលែុសព្ត្វូអសវាបថទំ
រាបាលជំងឺអអដស៍អលើកុមារ។ 

ការសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ 

១. អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ នឹងអព្ជើសអរ ើស អសវា បផ្អកអលើ ការវភិាគ្ទិននន័យ (site level 
data) រយៈអរល ៦បែ 

២. អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ នឹងអព្ជើសអរ ើស ព្គ្ជំូនញបែនំគ្លីនិក រីអសវាបដលមាន    
ែទរិអសា្ន៍ដូចជា មនទីរអរទយថ្នន ក់ជាតិ្ អសវាបដលមានអនកជំងឺតាមដានអព្ចើន និង អងគការមិនបមន 
រដាា ភិបាល ព្គ្ជំូនញ បផ្នកមនុសសអរញវយ័ និង បផ្នកកុមារោច ផ្លល ស់ែដូរ អៅតាមតំ្រវូការ និង ភារ
ចំាបាច់ 

៣. អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ នឹងឧអទទសនម ព្គ្ជំូនញអៅកាន់អសវា បដលបានអព្ជើសអរ ើស 

៤. ព្គ្ូជំនញ នឹងអ្វើការង្ករជាមួយអសវា បដលឧអទទសនម (និងអនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ 
កនុងករែីចំាបាច់) អដើមែកំីែត់្ដថៃ សំរាែ់ចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ 

៥. អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ នឹងចងព្កង និង បចករបំលក ទិននន័យរែស់អសវា ជាមួយព្គ្ូ
ជំនញ អដើមែអីផ្លដ ត្ការយកចិត្តទុកដាក់អៅអលើែញ្ញា សំខាន់ៗ សំរាែ់អសវាអនះ 

៦. ព្គ្ជំូនញ នឹងអរៀែចំការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក ែំអរញែញ្ជ ីchecklist និងអផ្ាើ ែញ្ជ ី
checklistដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ១ចាែ់ មកមជឈមែឌ លជាតិ្ ទុក១ចាែ់អៅអសវា និង រកា
ទុក ១ចាែ់សំរាែ់ព្គ្ជំូនញ។ 

ដំអែើ រការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអៅតាមអសវាបដលបានអព្ជើសអរ ើស 

ែញ្ជ ីchecklistដនការបែនំជំនញគ្លីនិកនឹងព្ត្វូបានែំអរញអហើយចាែ់ចំលង ព្ត្ូវអផ្ាើ ជូន
មជឈមែឌ លជាតិ្ ជាសារ អអឡិចព្ត្និូក រ ឺជាឯកសារ។ 

១. កំែត់្ កាលែរអិចឆទ និងកាលវភិាគ្ដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក អដើមែីជួែ អនក ក់រ័នធ  សំ
ខាន់ៗ អៅនឹងអសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ អោយបានចាស់ោស់ មុននឹងចាែ់អផ្ដើម  ចុះ
បែនំជំនញគ្លីនិក ដូចខាងអព្កាម ៖ 

- ព្ែធានព្កមុបថទំ និងរាបាល 
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- ព្គ្ូអរទយរាបាល 
- អនកផ្ដល់ព្ែឹកា 
- អនកចុះែញ្ជ ី 
- ែុគ្គលិកទិននន័យ 
- ែុគ្គលិកឱសថសាែ នទទួលែនទុក ឱសថព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ 
- ែុគ្គលិកអៅអសវារិនិត្យសុែភារមុនអរលសំរាល (ANC) និង សមភរ ទទួលែនទុក PMTCT 

និង កុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុក អមអរាគ្អអដស៍ (កុមារទទួលការរាបាលែង្កក រអដាយឱសថ NVP
អៅ សមភរ រអឺៅអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើកុមារ) 

- ព្គ្ូអរទយបផ្នករាបាលកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលែុសព្ត្ូវអលើ កុមារអកើត្រីមាដ យ
ផ្ទុក អមអរាគ្អអដស៍ ទទួលបានការអ្វើអត្សដ DNA-PCR និង ការរាបាលែង្កក រអដាយឱសថ 
cotrim 

- ែុគ្គលិកទទួលែនទុក ជំងឺរអែង រមួមាន ការរិនិត្យស្សាវព្ជាវជំងឺរអែង តាមដាន និងកត់្ព្តា 
លទធផ្ល 

- ែុគ្គលិកមនទីររិអសា្ន៍ ទទួលែនទុក CD4, VL និងការអ្វើអត្សដឈាមអផ្សងអទៀត្ និង     
លទធផ្លទំងអនះ 

- អនកសំរែសំរលួព្កមុ មិត្តជួយមិត្ត (MMM or mmm) 
- អនកសម័ព្គ្ចិត្ត PLHIV 

២. ជំរាែជូនអំរី កមមវ ិ្ ីបែនំជំនញគ្លីនិកដល់ ៖ 

- ព្ែធានមនទីរសុខាភិបាល រ ឺ
- ព្ែធានកមមវ ិ្ ីព្ែយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អែត្ត រ ឺ
- ព្ែធានមនទីរអរទយ រ ឺ
- ព្ែធានព្កមុ បថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍ 

៣. ជួែ ែុគ្គលិកបផ្នកទិននន័យ អដើមែទីទួលបាន ៖ 

- ែញ្ជ ីអនកជំងឺអអដស៍ បដលមាន CD4 < 350 អដើមែីចាែ់អផ្តើមការរាបាលអដាយ ឱសថ
ព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ 

- ែញ្ជ ីអនកជំងឺអអដស៍ ដំណាក់កាលទី៣ និង ទី៤ អដើមែីចាែ់អផ្តើមការរាបាលអដាយ ឱសថ
ព្ែឆំ្ងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ 

- ែញ្ជ ីអនកជំងឺអអដស៍ បដលមាន CD4 < 200 សំរាែ់ការរាបាលែង្កក រអដាយឱសថ cotrim 
- ែញ្ជ ីអនកជំងឺអអដស៍ បដលមាន CD4 < 100 សំរាែ់ការរាបាលែង្កក រអដាយឱសថ 

fluconazole 
- ែញ្ជ ីស្រសដីមានដផ្ទអ ះ បដលផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ 
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- កំែត់្ព្តាកុមារអកើត្រីមាដ យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលការរាបាលែង្កក រអដាយឱសថ 
NVP អហើយ ទទួលបានការអ្វើអត្សដ DNA-PCR និង ការរាបាលែង្កក រអដាយឱសថ cotrim 

- សំភាសន៍ែុគ្គលិកទទួលែុសព្ត្ូវ ទិននន័យ អំរី ែញ្ជ ីអនកជំងឺអអដស៍ បដលមកតាមការណាត់្
ជួែ ឧែករែ៍តាមដានអនកជំងឺបដលមិនមកតាមការណាត់្ជួែ និងអនកជំងឺបដលបាត់្មុែ 

៤. ជួែសមាជិកដដទអទៀត្ អដើមែែំីអរញែញ្ជ cីhecklistដនការបែនំជំនញគ្លីនិក និងផ្ដល់       រ
ត៌្មានព្ត្លែ់ អៅកាន់អសវាបដលអព្ជើសអរ ើស 

- ព្គ្ូអរទយរាបាលជំងឺអអដស៍អលើ មនុសសអរញវយ័ រ ឺកុមារ 
- ែុគ្គលិកឱសថសាែ ន 
- ែុគ្គលិកមនទីររិអសា្ន៍ 
- ែុគ្គលិកអសវារិនិត្យសុែភារមុនអរលសំរាល (ANC) និង សមភរ 
- អនកផ្ដល់ព្ែឹកា 
- ែុគ្គលិកទទួលែនទុករាបាលជំងឺរអែង 
- អនកចុះែញ្ជ ី អនកសំរែសំរលួព្កុម មិត្តជួយមិត្ត (MMM or mmm) និងអនកសម័ព្គ្ចិត្ត PLHIV 

៥. ជាចុងែញ្េ ែ់ ជួែព្ែធានព្កមុបថទំជំងឺអអដស៍ 

- សអងខែ រែកគំ្អហើញអៅតាមអសវានីមួយៗ 
- រិភាកា អំរីែញ្ញា ព្ែឈមសំខាន់ៗ និងអសនើ នូវែញ្ជ ីសំរាែ់តាមដានការង្ករែនតអទៀត្ 
- ផ្ដល់អយាែល់ រីជំហានែនត និងការទទួលែុសព្ត្ូវរែស់ អសវាបថទំរាបាលបដលបានផ្ដល់

ការបែនំជំនញគ្លីនិក និងថ្នន ក់ជាតិ្ 
- អសនើសំុ កាលែរអិចឆទសំរាែ់ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអលើកអព្កាយអទៀត្ 
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ឧែសមពន័ ទ ី២ : ឧែករែ៍ កនរុការចុុះបែនជំំនញគ្លនីកិ 
ឧែករែ៍ទី ១ របាយការែ៍អំរីដំអែើ រការដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក 
ែំអរញអដាយ: អនកសំរែសំរលួថ្នន ក់ជាតិ្ 
ដាក់ជូនអៅ: បផ្នកបថទំជំងឺអអដស៍ដនមជឈមែឌ លជាតិ្ ព្កុមការង្ករែអចេកអទសបថទំជំងឺអអដស៍អលើ

មនុសសអរញវយ័ និង កុមារ 
ភារញឹកញាែ់: អរៀងរាល់បែ 
អគលែំែង: កត់្ព្តារីការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក និងកំនត់្រីអសវាបដលព្ត្ូវការ ការគំព្ទ ខាល ំងជាងអគ្ 

របាយការែ៍អំរីដំអែើ រការដនការបែនំជំនញគ្លីនិក  

អសវាបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុសសអរញវយ័ 
រិនទុសរែុ 

(ែញ្ជ ីដនការបែនំជំនញគ្លីនិក) 
ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

 

 

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

  

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

  

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  
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កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

  

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

  

អសវាបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍អលើកុមារ 
រិនទុសរែុ 

(ែញ្ជ ីដនការបែនំជំនញគ្លីនិក) 
ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

 

 

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

 

 

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

 

 



និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក Page 35 

 

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

 

 

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  

 

 

ព្គ្ូបែនំ:   

អឈាម ះអសវា:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 1:   

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 2:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 3:  

កាលែរអិចឆទ:  Site Visit 4:  
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ឧែករែ៍ទី ២ ែញ្ជ ីដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក 
ែំអរញអដាយ: ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក 
ភារញឹកញាែ់: ែញ្ជ ីថមី ព្ត្ូវែំអរញ អរៀងរាល់ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក 
ដាក់ជូន: បផ្នកបថទំជំងឺអអដស៍ដនមជឈមែឌ លជាតិ្ អនកសំរែសំរួលថ្នន ក់ជាតិ្ និងអសវាបដលព្ត្ូវ

ទទួល ការបែនំ 
អគលែំែង: ផ្ដល់ទំរង់សំរាែ់ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក រាយការែ៍ែញ្ញា ព្ែឈម អ្វើបផ្នការ និង         

វឌ្ឍនៈភារ និងព្ត្ូវអព្ែើព្បាស់ជាមូលដាា នផ្ងបដរ សំរាែ់ ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអលើក
អព្កាយអទៀត្ 

 

ែញ្ជ ីដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក 
 

ព្ែអភទដនការចុះបែនំ (សូមគូ្សរងវង់): ចុះបែនំអលើកទី១ ឬ អលើកែនដ   

កាលែរអិចឆទ(ដថៃ បែ ឆ្ន ំ): ___ /___/____ 

អឈាម ះ អសវា: ____________________________ 

អលែកូដ អសវា: __________________________ តំ្ែន់/អែត្ត:  _________________________________ 

អឈាម ះព្គ្ូបែនំ: _________________________ មករី:__________________________________ ___ 

ចំនួនសរែុដនសមាជិកព្កមុបថទំ និងរាបាល 
សមាជិកវត្តមានអៅអសវា 

(អឈាម ះ តួ្នទី អលែទូរស័រទ និង អីុបមល) 

- ព្ែធានព្កុម 

- ព្គ្ូអរទយរាបាល 

- អនកផ្ដល់ព្ែឹកា 

- អនកចុះែញ្ជ ី 
- ែុគ្គលិកទិននន័យ 

- … 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក Page 37 

 

អត្ើអសវាបថទំ រាបាលជំងឺអអដស៍អនះ ផ្ដល់អសវាអវីែលះ? 

☐Pediatric AIDS Care and Treatment ☐VCCT  

☐ Adult Care and Treatment  ☐PMTCT    

☐Pharmacy    ☐TB/HIV 
        

ព្ែមូលមដុំ ែញ្ជ ីកត់្ព្តា និង កំែត់្ព្តាអនកជំងឺ  

ែញ្ជ ីដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក គឺ្អព្ែើព្បាស់សំរាែ់វាយតំ្ដល រីគុ្ែភារដនការបថទំ បដលផ្តល់អដាយ 
អសវា និងអព្ែើសំរាែ់ជាមូលដាា ន ដនការចុះតាមដានអលើកអព្កាយអទៀត្។ 
ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក នឹងអព្ជើសអរ ើសកំែត់្ព្តាអនកជំងឺអដាយដចដនយ អៅតាមបផ្នកដូចខាងអព្កាម អដើមែី
វាយតំ្ដលអលើការអនុវត្តន៍ និង កាត់្ព្តារីអសវាសំខាន់ៗ អៅនឹងកបនលង។  

 

អសវា/ការវាយតំ្ដលសំភារៈ 

  

លេវាPre-ART/ART េំ
រាបម់ន េសលេញវយ័ លេវា PAC េំរាប ់ក មារ 

ការតាមដាន 

ប្បដាបេ់ិនិតយប្តលចៀក      

លេេតូ      

ប្បដាបវ់ាេ់េំពាធឈាម    

ជញ្ជ ឹង (ក មារ)      

តារាងេិនិតយការ ូតលាេ់ -------------   

លោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាតិ ឯកសារ
ជំនួយ ដំក ់ទ កលៅលេវា   

 

ខម៉ែប្តេំេត់      

បនទុះកាា រវាេ់កំេេ់ -------------     

ទូរទឹកកក      

លប្សាមលដ      

ធ ងេំរាបល់ោ មជ   ឬ ឧបករណ៍ម ត
ប្េួច     

 

ប្បេន័ធទ កដាកឯ់កសារ៖ folder, ទូរដាក់
ឯកសារ     

 

លសសងៗ  
 

 

 
គន្ុឹះកា ងការលោយេនិទ : បំលេញ េិនទ លៅកា ងប្បអប់ តំណាងលោយអវីខដ  លេវាបានអន វតេ 
(កំណត់េំោ ់ េិនទ លោយតាមអវី ខដ លេវាជាកខ់េេង បានអន វតេ និង កតប់្តា គ ឺមនិខមនអវីខដ ជាេមតថភាេគ្ីនិក 
ប្គូលេទយ ោចលធវើបានលនុះលទ) 
1=Not implemented 2=Poorly implemented  3=Partly implemented 4=Well implemented 
Listed in 0 charts  Listed in 1-5 charts  Listed in 5-8 charts Listed in 9-10 charts 
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1. លេវាខែទ ំនងិ េាបា ជងំលឺអដេ៍ល ើ មន េសលេញវយ័ 1 2 3 4 លោប ់ 

1.1 រលោ ការណ៍ខណនថំ្នា ក់ជាតិេាីេីការេាបា មន េសលេញវយ័ មានទ ក
លៅគ្ីនិក និងងាយប្េួ រក  

ប្តវូេលងេតលមើ លៅគ្នីកិ  

(Scoring: 1 ប្បេិនលបើ ោា នលៅគ្ីនិក;  4 ប្បេិនលបើ មានលៅគ្ីនិក)  

     

1.2 េធិសីារ េំរាបត់នួទ ីនងិ ភារៈកចិចរបេ់ប គគ ិកនមីយួៗ នងិ ចរនាអាកជងំ ឺ
រមួមាន: 

- អាកជំងឺែាី 
- អាកជំងឺប្ត បម់កទទួ  ការេាបា វញិ បនទ បេ់ីលបាុះបង ់

(Returning patients) 

- អាកជំងឺរលបង(TB patients)  

- អាកជំងឺធងន ់

េំភាេនជ៍ាមយួអាកសា ់ប្បកឹា នងិ ប្គលូេទយ 
(Scoring: 1 ោា ន ំហូរអាកជំងឺចាេ់លាេ់;  

2 លបើប គគ ិក យ ់ចាេ់េីនីតិវធិីេំរាប ់ប្បលេទ ២ កា ងចំលនម ៤ខាងល ើ 
3 លបើប គគ ិក យ ់ចាេ់េីនីតិវធិីេំរាប ់ប្បលេទ ៣ កា ងចំលនម ៤ខាងល ើ 
4 លបើប គគ ិក យ ់ចាេ់េីនីតិវធិីេំរាប ់ប្បលេទជំងឺទងំអេ់ខាងល ើ 

     

1.3 អាកជងំទឺងំអេ់ បានោបល់សេើមការេាបា លដាយឱេែប្បឆងំនងឹលមលរាគ
លអដេ៍ ខសែកតាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាត ិ

អាកជំង ឺខដ េមប្េប កា ងការោបល់សាើមេាបា លដាយឱេែប្បឆងំនឹង
លមលរាគលអដេ៍ប្បេិនលបើ:  
1. WHO Stage 3 or 4 

     

2. CD4 count <350 

លេាើ ប គគ ិកទទួ ែ េប្តូវប្គបប់្គងទិនានយ័ បងាា ញ បញ្ជ ីអាកជំងឺ:  
- បញ្ជ ីអាកជំងឺ ដំណាក់កា WHO ទី៣ និង ទី៤  

- បញ្ជ ីអាកជំងឺ មាន CD4 <350  

Check 10 pre-ART charts for Stage 3 and 4 for ART initiation 
Check 10 pre-ART charts for CD4 <350 for ART initiation  

     

1.4 អាកជំងឺទងំអេ់ បានទទួ  លេវា ដូចខាងលប្កាមលនុះ: 

1. សា ់ប្បឹកាកាតប់នថយការប្បឈម(Risk reduction counselling) 
2. សា ់លប្សាមអនមយ័ (Condom provision)  
3. សា ់ប្បឹកាអំេីការលប្បើប្បាេ់ឱេែប្បឆងំនឹងលមលរាគលអដេ៍ លទៀង

ទត ់ជាបល់ាប់ និងប្តឹមប្តូវ (Adherence counselling) 
4. សា ់ប្បឹកា និងលធវើលតេាលដគូ(Partner HIV testing &counselling) 
5. លធវើលតេា និងេាបា ជំងឺកាមលរាគ (STI testing/treatment) 
6. សា ់បឹកាេនារកំលណើ ត/មានលសទលពាុះេ វតថិភាេនិង ការសា ់ការបងាេ រ

វជិជមាន រមួបញ្ចូ  ទងំអាកជំងឺវយ័ជំទង ់
Check 5 pre-ART charts and 5 ART charts 
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1.5 ការោបំ្ទ Adherence: លេវាសា ់ការោបំ្ទអំេី adherence  ជាេាងដ់ារមួ
មាន: 

1. ការសា ់ប្បឹកាការលប្បើប្បាេ់ឱេែប្បឆងំនឹងលមលរាគលអដេ៍ លទៀងទត់ 
ជាបល់ាប់ និងប្តឹមប្តូវ ម នលេ ោបល់សាើមលប្បើ ARV 

2. ការវាយតំល លប្បើប្បាេ់ ឱេែARV លទៀងទត់ ជាបល់ាប់ និងប្តឹមប្តូវ ជា
ប្បោ ំលៅកា ងកំ  ងលេ េាបា លដាយឱេែARV 

3. ការសា ់ប្បឹកាបខនថម ចំលពាុះអាកជំងឺខដ លប្បើប្បាេ់ឱេែARV មនិលទៀង
ទត ់មនិជាបល់ាប ់និងមនិប្តឹមប្តូវ 

ពិភាកាជាមយួ អាកសា ់ប្បកឹា Check 10 ART charts; េនិតិយលមើ ករំងេំនរួ
េំរាបវ់ាយតលំ  ល ើ Adherence 

     

1.6 អាកជងំលឺអដេ៍េមប្េបនងឹទទ ួការេាបា បងាេ រលដាយឱេែ 
Fluconazole តាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាត ិ

លេាើប គគ ិកទទួ ែ េប្តូវប្គបប់្គងទិនានយ័ េ ំបញ្ជ ីអាកជំងឺលអដេ៍ ខដ មាន 
CD4 < 100 លហើយេិនិតយលមើ  ថ្នអាកជំងឺទងំអេ់លនុះបានទទួ ឱេែ 
fluconazole ឬលទ?  

Check 10 charts  

     

1.7 អាកជងំលឺអដេ៍េមប្េបទទ ួការេាបា បងាេ រលដាយឱេែ Cotrim តាម
លោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាត ិ

លេាើេ ំបញ្ជ ីអាកជំងលឺអដេ៍ ខដ មាន CD4 < 200 េីប គគ ិកទទួ ែ េប្តូវ
ទិនានយ័ លហើយេិនិតយលមើ  ថ្នអាកជំងឺទងំអេ់លនុះបានទទួ ឱេែ Cotrim 
ឬលទ? 
Check 10 charts 

     

1.8 លេវាេនិតិយឈាម រកចនំនួ CD4 តាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាត ិ 

េិនិតយ CD4 លរៀងរា ់ ៦ខែមាង 

Check 10 charts 

     

1.9 លេវាបានវាយតលំ េ ីភាេបរាជយ័Immunologic លដាយការេនិតិយឈាម 
រក VL តាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាត ិ 

េិនិតយ VL លរៀងរា ់ ១ ឆា មំាង 

Check 10 ART charts 

     

1.10 លេវា បានលធវើការតាមដាន នងិ លតេា អាកជងំ ឺនងិលដគូ 
Check 10 charts  

     

1.11 លេវា បានសា ់ឱេែប្បឆងំនងឹលមលរាគលអដេ៍ដ ់ លដគូខដ មាន
សាថ នភាេសទ កលមលរាគលអដេ៍សទ យោា លៅតាមេធិសីារ លនការេាបា លដាយឱ
េែប្បឆងំនងឹលមលរាគលអដេ៍ លដើមបចូី រមួបងាេ រ (TasP) 

Check PNTT form, following Guidelines  

     

1.12 លេវាបាន លធវើការតាមដានអាកជងំលឺអដេ៍ខដ មនិប្ត បម់កទទ ួលេវា
តាមការណាតជ់បួ លហើយមានប គគ ិកោតត់ាងំ កា ងការតាមដានអាកជងំបឺ្បលេទ
លនុះ 

     

(ការប្បមូ ទិនាន័យ: េួរអាកច ុះបញ្ជ ី និង អាកេំរបេំរ ួMMM ប្បេិនលបើ
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ប គគ ិកទទួ ែ េប្តួវទិនាន័យ បានលោយបញ្ជ ីលឈាា ុះអាកជំងឺតាមការណាត់ 
លៅលរៀងរា ់េបាា ហ៍ ឬលទ? 

-េិនិតយលមើ  លេៀវលៅកតប់្តាអាកជំងឺលអដេ៍ខដ មនិប្ត បម់កទទួ លេវា
តាមការណាត់ (log of missed appointments), 

-េិភាកាេ ីប្បេន័ធេំរាបត់ាមដានអាកជំងឺលអដេ៍ខដ ប្ត បម់កទទួ លេវា
យឺត មនិតាមការណាតជ់ួប) 
 

(េិនទ :  
1. ប្បេិនលបើោា ន បញ្ជ ីណាតជ់ួប អាកជំងឺលអដេ៍ លៅរា ់េបាា ហ៍ 

2. ប្បេិនលបើ មានបញ្ជ ីណាតជ់ួប អាកជំងឺលអដេ៍ លហើយមានលេៀវលៅកត់
ប្តា ខដ បាន updated  

3. ប្បេិនលបើ មានបញ្ជ ីណាតជ់ួប អាកជំងឺលអដេ៍ លហើយមានលេៀវលៅកត់
ប្តា ខដ បាន updated លហើយ មានការតាមរកអាកជំងឺ តាមទូរេ័េទ 

4. ប្បេិនលបើ មានបញ្ជ ីណាតជ់ួប អាកជំងឺលអដេ៍ លហើយមានលេៀវលៅកត់
ប្តា ខដ បាន updated លហើយ មានការតាមរកអាកជំងឺ តាមទូរេ័េទ 
លហើយអាកជំងឺប្ត ប់មកគ្ីនិក) 

េនិទ េរ បេំរាបខ់សាកលនុះគ ឺ   

បញ្ហា ប្បឈមេំខាន់ៗ : 

េកមាភាេប្តវូតាមដានបនា: 

 
 

2. លេវាខែទ ំនងិេាបា ជងំលឺអដេ៍ល ើក មារ 1 2 3 4 លោប ់ 

2.1 លោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាតិ េំរាបេ់ាបា ជំងលឺអដេ៍ល ើក មារ ងាយ
ប្េួ រកលៅលេវា PAC េំរាប ់ជាឯកសារលោង 

េលងេតគ្នីកិ 

(េនិទ : 1 ប្បេិនលបើោា ន;  4 ប្បេិនលបើមានលៅលេវា PAC នងិ ងាយប្េួ រកលប្បើ
ប្បាេ់) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.2. ក មារមានជងំលឺអដេ៍ ខដ េមប្េបទទ ួឱេែប្បឆងំនងឹលមលរាគ លអដេ៍ 
រមួមាន:  

- ទរក និង ក មារ ោយ លប្កាម ២៤ខែទងំអេ់ ខដ បញ្ហជ ក់ថ្នមានសទ កលម
លរាគលអដេ៍ 

- ទរក និង ក មារ ោយ លប្កាម ១៨ខែលហើយ មានេញ្ហា ធងនធ់ងរ េងសយ័ថ្ន 
មានសទ កលមលរាគលអដេ៍ និងោា នមលធាបាយលធវើលតេាPCR 

     



និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក Page 41 

 

- ទរក និង ក មារ ទងំអេ់ ោយ ោបេ់ី ២៤ខែ លៅ ខដ បញ្ហជ ក់ថ្នមានសទ ក
លមលរាគលអដេ៍៖ 
-េថិតលៅដំណាកក់ា WHO ទី៣ និង ទី៤ (េញ្ហា គ្ីនិក ល ើក មារ) 
- មាន CD4 <25% ឬ <750 cells/mm3 េំរាបក់ មារោយ េ ី២៤ដ ់ ៥៩
ខែ ឬ 

- មានCD4 <350 cells/mm3 េំរាបក់ មារោយ ោបេ់ ី៥ឆា លំ ើងលៅ 
Check 10 pediatric charts 

2.3. ការេាបា បរាជយ័: លេវាបានលធវើការវាយតំល  ល ើក មារេាបា លដាយ
ឱេែប្បឆងំនឹងលមលរាគលអដេ៍ ខដ ទទ ួបរាជយ័ និងក មារខដ កេំ ងទទ ួ

ការខែទនំិងប្តូវការឱសែប្បឆងំនងឹលមលរាគលអដេ៍ តាមលោ ការណ៍ខណនំ
ថ្នា កជ់ាតិ 
- អាកជំងបឺានទទួ  ការលធវើលតេា VL តាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាតិ 
Check 10 pediatric charts 

     

2.4. េធិសីារ េំរាបភ់ារកចិច នងិភាេទទ ួែ េប្តវូ របេ់ប គគ ិក កា ងការ អន វតេ
ន ៍ ំហូរអាកជងំ ឺរមួមាន: 

- អាកជំងឺក មារ ខដ លទើបនឹងលធវើលរាគវនិិចឆយ័ មានសទ កលមលរាគលអដេ៍ 

- អាកជំងឺក មារ ខដ ប្ត បម់កទទ ួលេវាPAC បនទ បេ់លីបាុះបង ់

- អាកជំងឺក មារ មានជំងឺរលបង 

- អាកជំងឺក មារ ខដ ឈធឺងន់ 
េំភាេនជ៍ាមយួអាកសា ់ប្បកឹា នងិ ប្គលូេទយេាបា  

(េនិទ : 1 លបើោា ន  ំហូរអាកជំងឺចាេ់លាេ់;  

2 លបើប គគ ិក យ ់ចាេ់េី ំហូរអាកជំងឺ ២លន ៤ ប្បលេទខាងល ើ; 
3 លបើប គគ ិក យ ់ចាេ់េី ំហូរអាកជំងឺ ៣លន ៤ ប្បលេទខាងល ើ; 
4 លបើប គគ ិក យ ់ចាេ់េីការទទួ ែ េប្តូវ ចំលពាុះប្បលេទអាកជំងឺខាងល ើ)   

     

2.5  ការោបំ្ទAdherence: លេវាសា ់ការោបំ្ទAdherenceេេងដ់ា រមួមាន 
ការសា ់ប្បកឹា នងិរកាទ កជាឯកសារ: 
1. ការសា ់ប្បឹកាេីAdherence ម នលេ ោបល់សាើមេាបា លដាយឱេែ

ប្បឆងំនឹងលមលរាគលអដេ៍ដ ់ក មារ និងអាកខែទ ំ

2. ការវាយតំល ជាប្បោ ំេីAdherence លៅកា ងកំ  ងលេ េាបា លដាយ 
ឱេែប្បឆងំនឹងលមលរាគលអដេ៍ 

3. ការសា ់ប្បឹកាបខនថម ដ ់អាកជំងឺខដ មាន adherence ទប  

Check 10 charts, check 10 បញ្ជ ីេំណួរAdherence 

     

2.5  វាយការតាមដានការ ូតលាេ់ នងិការវាយតលំ ោហារូបតថមភ: លេវា ប្តវូ
តាមដានការ ូតលាេ់របេ់ក មារ នងិលកាងជទំង ់លៅលរៀងរា ់លេ មកេនិតិយ 
លដាយលប្បើប្បាេ់មលធាបាយ១ កា ងចលំនមមលធាបាយខាងលប្កាម:  

-BMI 
-Height and weight 
-Mid-upper arm circumference (MUAC) 
-Growth curve plot  
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លហើយ លេវាមាន វធិីសាស្រេាកា ងការបកប្សាយ កំរតិលនកងវុះោហាររូបតថមភ និង 
មានមលធាបាយបញ្ជូ ន លកាងមានកងវុះោហាររូបតថមភធងនធ់ងរ(SAM) លៅរកការ 
េាបា  

 
Check 10 pediatric charts 

េនិទ េរ បេំរាបខ់សាកលនុះគ ឺ    

បញ្ហា ប្បឈមេំខាន់ៗ :  

េកមាភាេប្តវូតាមដានបនា: 

 
 

3. លេវា PMTCT េំរាបម់ាា យសទ កលមលរាគលអដេ៍ នងិក មារប្បឈម 

(ឯកសារខសាកលនុះ ោចរកបានលៅ ខសាកេមភេ ឬ ខសាកក មារ ឬ លេវា Pre-

ART/ART ល ើមន េសលេញវយ័) 

1 2 3 4 លោប ់ 

3.1  ការេាបា លដាយឱេែប្បឆងំនងឹលមលរាគលអដេ៍ បានសា ់លោយដ ់
ស្រេាីមានលសទលពាុះសទ កលមលរាគលអដេ៍ មយួជីវតិ លដាយមនិគិតេីចំនួនCD4 លដាយ
លប្បើជំលរ ើេ B+ (OPTION B+), តាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា ក់ជាតិ  
Check 10 charts 

     

បលំេញចនំ ចខាងលប្កាម ប្បេិនលបើមានលេវាខែទ ំនងិេាបា ជងំលឺអដេ៍ល ើក មារ 
3.2 ក មារប្បឈម ទទួ ឱេែប្បឆងំនងឹលមលរាគលអដេ៍ ទនល់េ លវលា នងិ
ប្តមឹប្តវូ េំរាបក់ារបងាេ រការចំ ងលមលរាគលអដេ៍េីមាា យ កា ងកំ  ងលេ តាម
ដាន ខសែកតាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាតិ 
Check 10 charts 

     

3.3  ក មារប្បឈមទងំអេ់ ទទួ បានការលធវើលតេា DNA-PCR លៅោយ  ៦ េ
បាា ហ៍ ខសែកតាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាតិ 
Check 10 charts  

     

3.4  ក មារប្បឈមទងំអេ់ ោបល់សាើមេាបា បងាេ រលដាយ ឱេែ
Cotrimoxazoleលៅោយ  ៦េបាា ហ៍ ខសែកតាមលោ ការណ៍ខណនថំ្នា កជ់ាតិ 
Check 10 charts 

     

េនិទ េរ បេំរាបខ់សាកលនុះគ ឺ    

បញ្ហា ប្បឈមេំខាន់ៗ : 
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េកមាភាេប្តវូតាមដានបនា: 

 
 

4. ឱេែសាថ ន 1 2 3 4 លោប ់ 

4.1  ការេលងេតលៅកា ងឱេែសាថ ន មនិល ើញមានឱេែប្បឆងំនងឹលមលរាគ លអ
ដេ៍ ខដ ហួេកំណតក់ា បរលិចឆទលប្បើប្បាេ់ 

េលងេតលៅកា ងឱេែសាថ ន  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

4.2   ឱេែប្បឆងំនឹងលមលរាគលអដេ៍េំរាបក់ មារ ឬមន េសលេញវយ័ ឱេែ 

cotrimoxazole, fluconazole, Vitamin B6, and isoniazid មនិមានការ
ដាចេ់ា ក លៅកា ងប្តីមាេកនង្លៅ 

េនិតិយលមើ  បញ្ជ ី inventory  

     

4.3   ឱេែសាថ នមាន េិធីការកា ងការប្គប់ប្គងinventory េំរាប ់ឱេែប្បឆងំ
នងឹលមលរាគលអដេ៍ និងឱេែេាបា ជំងឺឱកាេនិយម និងេំភារៈ បរកិាា រដលទ
លទៀត 

េនិតិយលមើ  បញ្ជ ី inventory នងិេំភាេនជ៍ាមយួឱេែការ ី

     

េនិទ េរ បេំរាបខ់សាកលនុះគ ឺ   

បញ្ហា ប្បឈមេំខាន់ៗ : 

េកមាភាេប្តវូតាមដានបនា: 

 
 

5. ការតាមដាន 1 2 3 4 លោប ់ 

5.1  លេវា មានdatabase ខដ មានដំលណើ ការ លហើយអាកជំងឺខដ ច ុះលឈាា ុះ
កា ងបញ្ជ ីប្គបក់មាវធិី(pre-ART, ART, PMTCT)បានលធវើបចច បបនាភាេជាលទៀងទត ់ 

េនិតិយលមើ  បញ្ជ ីកតប់្តា នងិេំភាេនជ៍ាមយួប គគ ិកបញ្ចូ ទនិានយ័ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

5.2  លេវា មាននីតិវធិី កា ងការលធវើបចច បបនាភាេ កំណតប់្តាលវជជសាស្រេា និងប្បេន័ធ
ទ កដាកឯ់កសារេាង់ដារ  
េនិតិយលមើ  ប្បេន័ធទ កដាកឯ់កសារ នងិេំភាេនជ៍ាមយួប គគ ិកបញ្ចូ ទនិានយ័ 

     

េនិទ េរ បេំរាបខ់សាកលនុះគ ឺ   
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បញ្ហា ប្បឈមេំខាន់ៗ : 

េកមាភាេប្តវូតាមដានបនា: 

 
 

6. លេវាេាបា  រលបង/លអដេ៍ 1 2 3 4 លោប ់ 

បលំេញចនំ ចខាងលប្កាម េំរាបអ់ាកជងំលឺអដេ៍ក មារ នងិ មន េសលេញវយ័      

6.1   លេវា មានប្បេន័ធេំរាបរ់កាទ កឯកសារ និងេិនិតយរកជំងឺរលបង ចំលពាុះ
ប្គប ់អាកជំងឺលអដេ៍ទងំអេ់  
Check 10 charts 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

6.2   ការេិនិតយរករលបង រមួមាន លរាគេញ្ហា  កែក លដា ែ្ួន ខបកលញើេលេ យប់ 
និង ប្េកទំងន់ 
Check 10 charts  

     

6.3   ការប្គបប់្គងជងំឆឺ្ង្: លេវា បានលប្បើប្បាេ់េិធីសារកា ងការប្គបប់្គងជំងឺ
រលបង លដើមបកីាតប់នថយការប្បឈមម ែនងឹការចំ ងលមលរាគលៅ ប គគ ិក និង
អាកជំង ឺដលទលទៀត (បងែួច កងាា រ បនទបរ់ងោ ំការដាកអ់ាកជំងឺខដ េងសយ័មាន
ជំងឺរលបងលដាយខ ក ការប្សាវប្ជាវ និងតាមដានអាកជំងឺរលបងោ៉ែ ងឆប់រហ័េ 
ការលប្បើប្បាេ់េំភារៈអប់រេំ ែភាេ ទកទ់ងនឹងជំងឺរលបង)  
េំភាេនជ៍ាមយួប គគ ិក ប្គលូេទយ អាកសា ់ប្បកឹា នងិេលងេតគ្នីកិ 

     

6.4   លតើលេវាមានប្បេន័ធបញ្ជូ នលដើមប ីបញ្ជូ នអាកសទ កលមលរាគលអដេ៍ េងសយ័មាន
ជំងឺរលបង លៅលេវាេាបា ជំងឺរលបងខដររលឺទ? 

(ទំនកទ់ំនងតាមទូរេ័េទ, តាមរយៈប គគ ិក ឬ តាម ិែិតបញ្ជូ ន) 
េំភាេនជ៍ាមយួប្គលូេទយ 

     

6.5   លេវាសា ់ការលធវើលរាគវនិចិឆយ័ជងំរឺលបង តាមរយៈមលធាបាយមយួ កា ងចំ
លនម មលធាបាយខាងលប្កាម? (ការេិនិតយកំហាក ការែតេួតលដាយការំេាីX-
ray និងការលធវើ Gene X-pert) 
-ការេនិតិយកហំាក (លបើមាន លតើរយៈលេ ប៉ែ នា នខដ បានទទួ  ទធស  លហើយ 
ប្បេិនលបើោា ន លតើអាកជំងឺបញ្ជូ នលៅកខន្ងណា?) 
-ការែតេួតលដាយការំេាី X-ray (លបើមាន លតើរយៈលេ ប៉ែ នា នខដ បានទទួ 
 ទធស  លហើយ ប្បេិនលបើោា ន លតើអាកជំងឺបញ្ជូ នលៅកខន្ងណា?) 
-ការលធវើ Gene X-pert (លបើមាន លតើរយៈលេ ប៉ែ នា នខដ បានទទ ួ ទធស  
លហើយ ប្បេិនលបើោា ន លតើអាកជំងឺបញ្ជូ នលៅកខន្ងណា?) 
Check 10 charts 

     

េំរាបល់េវាមន េសលេញវយ័      



និយាមបែែែទសំរាែ់អនុវត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក Page 45 

 

6.6  លេវាសា ់ ការេាបា បងាេ រលដាយ IPT ដ ់អាកជំងឺខដ េមប្េប លៅ
តាមនិោមខបបបទការអន វតេន៍ 3 I’s និងលធវើការកត់ប្តាលៅកា ងកំណត់ប្តាលវជជ
សាស្រេា 
Check 10 charts  

     

េនិទ េរ បេំរាបខ់សាកលនុះគ ឺ    

បញ្ហា ប្បឈមេំខាន់ៗ : 

េកមាភាេប្តវូតាមដានបនា: 

 

េិនទ េរ បេំរាបប់្គបខ់សាកទងំអេ់: _____________________________________________  

 

ការសា ់េតម៌ានប្ត ប ់លៅកានប់ គគ ិក និងប្បធានប្កមុការងារ 
 

លេវាជហំានបនទ ប ់នងិ ការទទ ួែ េប្តវូ: 
 

 

 

 

 

 

 

កា បរលិចឆទលន ការច ុះខណនជំនំញគ្នីកិល ើកលប្កាយ: ___________________________ 

(េូមទ កចាបច់ ំងលនបញ្ជី លនុះ ១ចាប ់លៅលេវា ១ចាប ់លសញើជូនមជឈមណឌ  ជាតិ និង ១ចាបទ់ កលៅប្គខូណន)ំ  

 

ហតថល ខាប្គខូណនជំនំញគ្នីកិ: _____________________________  កា បរលិចឆទ: ___________________________ 

ហតថល ខាប្បធានប្កមុ: _______________________________________    កា បរលិចឆទ: ___________________________ 

 




