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យុទ្ធសាសែ្តតាមរកដែគូ និងធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍នែះ បននិងកំពុងអនុវត្តយា៉ែងជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធ ី
បែយុទ្ធនឹងជំងឺកាមរោគ និងជំងឺរបែងជាចែើនទសវតែសរ៍មកហើយ នៅក្នុងបែទែសជាចែើននៅលើពិភពលោក ហើយយុទ្ធ
សាសែ្តតាមរកដែគូនិងធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍នែះ បននិងកំពុងអនុវត្តបែកបដោយជោគជ័យ នៅសហរដ្ឋអាមែរិក 
កែនយា៉ែ មា៉ែឡាវី និងបែទែសផែសែងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហែ្វិក។

កែសួងសុខាភិបល សូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរមជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើសែបែក និងកាមរោគ រួមជា
មួយនិងដែគូអភិវឌែឍន៍ទាំងអស់ដែលបនចូលរួមយា៉ែងសកម្មក្នុងការរៀបចំនិយាមបែបបទនែះឡើង។ កែសួងសុខាភិបល 
អនុម័តជាផ្លូវការដាក់ឱែយបែើបែែស់និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍ក្នុង 
បែទែសកម្ពុជាបែកបដោយជោគជ័យ។

អារម្ភកថា



Vនិយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

អារម្ភកថា

Vនិយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ពែះរជាណាចកែកម្ពុជា គឺជាបែទែសមួយក្នុងចំណោមបណា្តែបែទែសក្នុងតំបន់ប៉ែសុីហិ្វកខាងលិចដែលបនទទួល
ជោគជ័យក្នុងការឆ្លើយតបការរលដាលនែមែរោគអែដស៍ ដោយបនធ្វើឱែយថយចុះអតែែបែែវា៉ែឡង់នែការឆ្លងមែរោគអែដស៍
ក្នុងចំណោមមនុសែសពែញវ័យអាយុពី១៥ ទៅ ៤៩ ឆ្នែំ ពី ១,៦ % នៅឆ្នែំ ១៩៩៨ មកនៅតែឹម ០,៦ % នៅឆ្នែំ ២០១៧ ។ 
តាមការប៉ែន់សា្មែនបង្ហែញថា នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាមានអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍ ចំនួន ៦៨,៦៧៨នាក់ នៅក្នុងឆ្នែំ២០១៧។

នៅចុងតែីមាសទីបួននែឆ្នែំ២០១៧ មានអ្នកជំងឺអែដស៍ ៥៨,៥១៦នាក់ កំពុងទទួលការពែយាបលថែទាំ នៅក្នុងគ្លីនិក 
ថែទាំពែយាបលជំងឺអែដស៍។ យា៉ែងណាក៏ដោយ យើងបនប៉ែន់បែមាណថា មានអ្នកជំងឺអែដស៍ ចំនួន ១០,០០០នាក់ 
ទៀតដែលមិនទាន់បនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែនែះ កម្មវិធីជាតិបននិងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្តែនានាជាចែើន  
រួមទាំងការតាមរកដែគូរបស់អ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍ ដើមែបីឱែយពួកគែបនមកធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍។ និយាមបែបបទ 
នែះមានគោលបំណង បង្ហែញដល់អ្នកអនុវត្តទាំងឡាយនិងមន្តែីកម្មវិធីអែដស៍ នូវវិធីសាសែ្តជាក់លាក់ និងអាចអនុវត្តបន 
ក្នុងការផ្តល់សែវាតាមរកដែគូនិងធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍។

យុទ្ធសាសែ្តតាមរកដែគូ និងធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍នែះ បននិងកំពុងអនុវត្តយា៉ែងជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធ ី
បែយុទ្ធនឹងជំងឺកាមរោគ និងជំងឺរបែងជាចែើនទសវតែសរ៍មកហើយ នៅក្នុងបែទែសជាចែើននៅលើពិភពលោក ហើយយុទ្ធ
សាសែ្តតាមរកដែគូនិងធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍នែះ បននិងកំពុងអនុវត្តបែកបដោយជោគជ័យ នៅសហរដ្ឋអាមែរិក 
កែនយា៉ែ មា៉ែឡាវី និងបែទែសផែសែងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហែ្វិក។

កែសួងសុខាភិបល សូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរមជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើសែបែក និងកាមរោគ រួមជា
មួយនិងដែគូអភិវឌែឍន៍ទាំងអស់ដែលបនចូលរួមយា៉ែងសកម្មក្នុងការរៀបចំនិយាមបែបបទនែះឡើង។ កែសួងសុខាភិបល 
អនុម័តជាផ្លូវការដាក់ឱែយបែើបែែស់និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍ក្នុង 
បែទែសកម្ពុជាបែកបដោយជោគជ័យ។

អារម្ភកថា





VIIនិយា មបេបបទសមេ េប់អនុវត្ត សេវា តា មរកដេគូ និងទមេ ង់ផេសេងៗ
នេកា រធ្វ ើតេស្ត រកមេរោ គអេដស៍លើដេគូរបស់អតិថិជននិងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

មជេឈមណ្ឌ លជា តិបេ យុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ សើសេបេក និងកា មរោ គ សូមថ្ល េងអំណរគុណយា៉េងជេ េល�េ េ ចំពោ ះមនេ ្ត ីនេ
ផ្ន េកពា ក់ព័ន្ធ  ទាំងអស់របស់មជេឈមណ្ឌ ល ជាតិរួមា ន ផ្ន េកគេ ប់គេ ងទិន្ន ន័យ ផ្ន េកថេ ទាំជំងឺអេដស៍ និងអង្គក  ការដេគូ
ពា ក់ព័ន្ធ  នានា  រួមា ន WHO, US-CDC, USAID, KHANA និងអង្គក កា រ FHI 360 (LINKAGES Project) ដេលបា ន
ចូលរួមចំណេកយា៉េងសកម្ម  ក្ន ុងកា ររៀបចំបង្ក ើតឡើងនូវនិយា មបេបបទសមេ េប់អនុវត្ត សេ វាតា មរកដេគូ និងធ្វ ើ
តេស្ត ា មរកមេរោ គអេដស៍លើដេគូរបស់អ្ន កជំងឺ នៅ បេ ទេសកម្ព ុ ជា។

មជេឈមណ្ឌ លជា តិ សូមថ្ល េងអំណរគុណជា ពិសេស ចំពោ ះ លោ ក ម៉ម សុវតា្ថ ោ លោ ក ជា  ចំណា ន លោ កវេជ្ជ . សំរិត 
សុវណ្ណ រិទ្ធ  លោ កវេជ្ជ . ង៉ូវ បូរា�ោ លោ កវេជ្ជ . ចា ន់ សូដា រា�ោ លោ កវេជ្ជ . Ahmed Saadani Hassani លោ កវេជ្ជ . Laurent Ferradini 
និងលោ កវេជ្ជ . ដោង សិរ�� ោ ដេលបា នខិតខំបេ ឹងបេ េងក្ន ុង ការសមេ បសមេ ួល រៀបចំចងកេ ងនិយា មបេបបទបេ តិបត្ត ិដ៏ ាន
សា រៈសំខា ន់នេះ។

សេចក្ត.ីថ្ល.េងអំណរគុណ





IXនិយាមបេបបទសមេេប់អនុវត្តសេវាតាមរកដេគូ និងទមេង់ផេសេងៗ 
នេការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍លើដេគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

កេុមការងារដើមេបីរៀបចំនិយាមបេបបទសមេេប់អនុវត្ត
សេាតាមរកដេគូ.និង.ទមេង់ផេសេងៗនេការធ្វើតេស្តរក
មេរោគអេដស៍លើដេគូរបស់អតិថិជននិង.អ្នកពាក់ព័ន្ធ

១. លោកវេជ្ជ. លី ពេញស៊ុន បេធានមជេឈមណ្ឌលជាតិ (NCHADS)

២. លោកវេជ្ជ. អ៊ុក វិជា្ជេ អនុបេធានមជេឈមណ្ឌលជាតិ (NCHADS)

៣. លោក ម៉ម សុវតា្ថេ អនុបេធានមជេឈមណ្ឌលជាតិ (NCHADS)

៤. លោកវេជ្ជ. សំរិត សុវណ្ណរិទ្ធ បេធានការិយាល័យបច្ចេកទេស

៥. លោកវេជ្ជ. ង៉ូវ បូរ៉េ អនុបេធានការិយាល័យបច្ចេកទេស

៦. លោកវេជ្ជ. សុឹម សូផេ អនុបេធានផ្នេកថេទាំជំងឺអេដស៍

៧. លោកវេជ្ជ. ទូច សារុន មន្តេីផ្នេកថេទាំជំងឺអេដស៍

៨. លោកវេជ្ជ. កាអឿន ចិតេេ មនេ្តីការិយាល័យបច្ចេកទេស

៩. លោក ជា ចំណាន បេធានផ្នេកគេប់គេងទិន្នន័យ

១០. លោកវេជ្ជ. Ahmed Saadani Hassani  មនេ្តីតំណាងអង្គកការ US-CDC

១១. លោកសេីវេជ្ជ. Lori Newman  មនេ្តីតំណាងអង្គកការ US-CDC 

១២. លោកវេជ្ជ. ចាន់ សូដារ៉េ មនេ្តីតំណាងអង្គកការ US-CDC

១៣. លោកសេី Moffitt Allison  មនេ្តីតំណាងអង្គកការ US-CDC

១៤. លោកវេជ្ជ. Steve Wignall មនេ្តីតំណាងអង្គកការ FHI 360(គំរោងLINKAGES) 

១៥. លោក ញឹម ដាឡេន មនេ្តីតំណាងអង្គកការ FHI 360(គំរោងLINKAGES)

១៦. លោកសេី សេង សុាព មនេ្តីតំណាងអង្គកការ FHI 360(គំរោងLINKAGES)

១៧. លោកវេជ្ជ. Laurent Ferradini មនេ្តីតំណាងអង្គកការ WHO

១៨. លោកវេជ្ជ. ដេង សិរង្គេ មនេ្តីតំណាងអង្គកការ WHO

១៩.  លោកសេី. ឈឹម កុលាប មនេ្តីតំណាងអង្គកការ KHANA

 ២០. លោក ណយ បេា មនេ្តីតំណាងអង្គកការ CRS 



1 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 2និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 

នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

វិធីសាសែ្តផ្តួចផ្តើមថ្មីដោយមានការជួយជែែមជែែង គឺមានបីជមែើសដែលបនរៀបចំឡើង និងអនុវត្តន៍ដើមែប ី
លើកកម្ពស់សកម្មភាពតាមរកដែគូ ដើមែបីធ្វើតែស្តក្នុងចំណោមកែុមបែជាជនផែសែងៗគ្នែ រួមទាំងកែុមបែឈមមុខខ្ពស ់
ផងដែរ (១១):  

• បញ្ជូនដោយមានកិច្ចពាមពាៀង៖ អ្នកជំងឺចូលរួមក្នុង “កិច្ចពែមពែៀង”  មួយជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់បែឹកែសា និង/ឬ បុគ្គលិក 
សុខាភិបលដែលនៅពែលនោះ អ្នកជំងឺយល់ពែមបែែប់ពីសា្ថែនភាពផ្ទុករបស់ខ្លួន ទៅដែគូ (ទាំងអស់) និងបញ្ជូន 
ពួកគែឱែយទៅធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍នៅក្នងុអំឡុងពែលកំណត់ណាមួយ។ បែសិនបើដែគូ (ទំាងអស់) មិនពែមទៅទទួល 
សែវានៅក្នុងអំឡុងពែលនែះទែ អ្នកផ្តល់បែឹកែសា/បុគ្គលិកសុខាភិបលតែូវទាក់ទង ដោយផ្ទែល់ទៅដែគូទាំងនោះ ដើមែបី 
បែែប់គត់ឱែយបនដឹងថា គត់កំពុងតែបែឈមនឹងការឆ្លងមែរោគអែដស៍។ បនា្ទែប់មក អ្នកផ្តល់បែកឹែសា/បុគ្គលិកសុខាភិបល 
ផ្តល់សែវាធ្វើតែស្តឈាមដោយស្ម័គែចិត្តទៅដែគូទាំងនោះ និងសមាជិកគែួសារដែលមានការបែឈមទៅនឹង 
ការឆ្លងមែរោគអែដស៍ ដោយរកែសានូវការសមា្ងែត់ដល់អ្នកជំងឺ ។ 

• បញ្ជនូដោយអ្នកផ្តល់សាវា៖ ដោយមានកិច្ចពែមពែៀងពីអ្នកជំងឺ អ្នកផ្តល់បែកឹែសា/បុគ្គលិកសុខាភិបលទាក់ទងដោយផ្ទែល់ 
ទៅដែគូទាំងនោះ ដើមែបីបែែប់គត់ឱែយបនដឹងថា គត់កំពុងតែបែឈមនឹងការឆ្លងមែរោគអែដស៍ ហើយផ្តល់សែវាធ្វើតែស្ត 
ឈាមដោយស្ម័គែចិត្ត ទៅដែគូទាំងនោះ, សមាជិកគែួសារ ដោយរកែសានូវការសមា្ងែត់ដល់អ្នកជំងឺ ។ 

• បញ្ជូនដោយអ្នកជំងឺ និងអ្នកផ្តល់សាវា៖ អ្នកផ្តល់សែវាដែលបនបណ្តុះបណា្តែល អង្គុយជាមួយអ្នកជំងឺ និងដែគ ូ
របស់គត់ ដើមែបីផ្តល់ការគំទែនៅពែលអ្នកជំងឺបែែប់ពីសា្ថែនភាពផ្ទកុរបស់គត់។ អ្នកផ្តល់បែកឹែសាក៏តែវូផ្តល់សែវាធ្វើតែស្តឈាម 
ដោយស្ម័គែចិត្តទៅដែគូនោះ ។  

កាលពីអតីតកាល មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងអឺែដស៍ សើសែបែក និងកាមរោគ (NCHADS) បនរៀបចំ  
តាក់តែងឧបករណ៍តាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ (PNTT) និងបនបញ្ចូលទៅក្នុងនិយាមបែបបទនានា  
(SOPs) ដូចជា និយាមបែបបទជមែុញខា្លែំងកា្លែការបង្កែរ ថែទាំ និងពែយាបលសមែែប់កែុមបែឈមមុខខ្ពស់ (BCoPCT);  
ឬនិយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តន៍វិធីសាសែ្តជមែុញខា្លែំងកា្លែសកម្មភាពគែប់គែងសកម្មករណីផ្ទុកមែរោគអែដស៍ - ការតាមរក 
ដែគូ ដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ (BIACM-PNTT)។

បច្ចុបែបន្ននៅកម្ពុជា មានវិធីសាសែ្តជាចែើន តែូវបនយកមកបែើបែែស់ ដូចជា ការបែើលិខិតអញ្ជើញ ឬប័ណ្ណបញ្ជូន 
តែូវបនផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺដើមែបីឱែយគត់យកទៅឱែយដែគូរបស់គត់, ឬអ្នកផ្តល់សែវាទាក់ទងដោយផ្ទែល់ទៅដែគូ។ ទោះជា 
យ៉ាែងនែះក៏ដោយ ការអនុវត្តវិធីសាសែ្តទំាងនែះនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈជាស្តង់ដារ និង មិនទៀងទាត់ឡើយ។ លើសពីនែះ 
ទៅទៀត វាមានតមែូវការឱែយមានឧបករណ៍បែើបែែសជ់ាលក្ខណៈស្តង់ដាសមែែប់តែួតពិនិតែយតាមដានលទ្ធផល។

ការវាយតម្លែនាពែលថ្មីៗនែះ ទៅលើការអនុវត្តសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍នៅកម្ពុជា បនផ្តល់ 
ការសន្និដា្ឋែនជាចមែបងថា បុគ្គលិកនៅថា្នែក់មូលដា្ឋែន ជារឿយៗមិនមានភាពចែបាស់លាស់ពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ សមែែប់ 
ការអនុវត្តន៍សែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ទែ ដែលចាំបច់តែូវមាននិយាមបែបបទ ជាឯកច្ឆ័ន្ទ និង 
សុីជមែែមួយ (K. Vohith et al, Nov. 2016)។ ជាងនែះទៅទៀត ឯកសារបច្ចុបែបន្ន គឺជាការខិតខំបែឹងបែែង  
ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការឱែយមានគោលការណ៍ណែនាំ ដែលអាចអនុវត្តបន និងសុីជមែែសមែែប់សែវាតាមរក 
ដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍នៅកម្ពុជា ។  

ដោយហែតុថា អាទិភាពចមែបងនែកម្មវិធីជាតិ គឺការរុករកអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍ដែលមិនទាន់បនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការផ្តល់ 
សែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ គឺជាយុទ្ធសាសែ្តសំខាន់មួយ ដែលអ្នកជំងឺតមែយុជាមនុសែសសំខាន់ សមែែប់ 
ភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងរកឱែយឃើញអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍បន្ថែមទៀត (ដែគូទាំងអស់របស់អ្នកជំងឺ)។ ដូចនែះ ការរៀបចំតាក់តែង 
និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ 
ចង្អុលបង្ហែញពីវិធីសាសែ្តដើមែបីតាមដានរុករកដែគូរបស់អ្នកជំងឺដោយធ្វើយា៉ែងណាឱែយពួកគែបនធ្វើតែស្ត និងបនទទួល 
សែវាថែទាំនិងពែយាបល។ 



2និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 2និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

វិធីសាសែ្តផ្តួចផ្តើមថ្មីដោយមានការជួយជែែមជែែង គឺមានបីជមែើសដែលបនរៀបចំឡើង និងអនុវត្តន៍ដើមែប ី
លើកកម្ពស់សកម្មភាពតាមរកដែគូ ដើមែបីធ្វើតែស្តក្នុងចំណោមកែុមបែជាជនផែសែងៗគ្នែ រួមទាំងកែុមបែឈមមុខខ្ពស ់
ផងដែរ (១១):  

• បញ្ជូនដោយមានកិច្ចពាមពាៀង៖ អ្នកជំងឺចូលរួមក្នុង “កិច្ចពែមពែៀង”  មួយជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់បែឹកែសា និង/ឬ បុគ្គលិក 
សុខាភិបលដែលនៅពែលនោះ អ្នកជំងឺយល់ពែមបែែប់ពីសា្ថែនភាពផ្ទុករបស់ខ្លួន ទៅដែគូ (ទាំងអស់) និងបញ្ជូន 
ពួកគែឱែយទៅធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍នៅក្នងុអំឡុងពែលកំណត់ណាមួយ។ បែសិនបើដែគូ (ទំាងអស់) មិនពែមទៅទទួល 
សែវានៅក្នុងអំឡុងពែលនែះទែ អ្នកផ្តល់បែឹកែសា/បុគ្គលិកសុខាភិបលតែូវទាក់ទង ដោយផ្ទែល់ទៅដែគូទាំងនោះ ដើមែបី 
បែែប់គត់ឱែយបនដឹងថា គត់កំពុងតែបែឈមនឹងការឆ្លងមែរោគអែដស៍។ បនា្ទែប់មក អ្នកផ្តល់បែកឹែសា/បុគ្គលិកសុខាភិបល 
ផ្តល់សែវាធ្វើតែស្តឈាមដោយស្ម័គែចិត្តទៅដែគូទាំងនោះ និងសមាជិកគែួសារដែលមានការបែឈមទៅនឹង 
ការឆ្លងមែរោគអែដស៍ ដោយរកែសានូវការសមា្ងែត់ដល់អ្នកជំងឺ ។ 

• បញ្ជនូដោយអ្នកផ្តល់សាវា៖ ដោយមានកិច្ចពែមពែៀងពីអ្នកជំងឺ អ្នកផ្តល់បែកឹែសា/បុគ្គលិកសុខាភិបលទាក់ទងដោយផ្ទែល់ 
ទៅដែគូទាំងនោះ ដើមែបីបែែប់គត់ឱែយបនដឹងថា គត់កំពុងតែបែឈមនឹងការឆ្លងមែរោគអែដស៍ ហើយផ្តល់សែវាធ្វើតែស្ត 
ឈាមដោយស្ម័គែចិត្ត ទៅដែគូទាំងនោះ, សមាជិកគែួសារ ដោយរកែសានូវការសមា្ងែត់ដល់អ្នកជំងឺ ។ 

• បញ្ជូនដោយអ្នកជំងឺ និងអ្នកផ្តល់សាវា៖ អ្នកផ្តល់សែវាដែលបនបណ្តុះបណា្តែល អង្គុយជាមួយអ្នកជំងឺ និងដែគ ូ
របស់គត់ ដើមែបីផ្តល់ការគំទែនៅពែលអ្នកជំងឺបែែប់ពីសា្ថែនភាពផ្ទកុរបស់គត់។ អ្នកផ្តល់បែកឹែសាក៏តែវូផ្តល់សែវាធ្វើតែស្តឈាម 
ដោយស្ម័គែចិត្តទៅដែគូនោះ ។  

កាលពីអតីតកាល មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងអឺែដស៍ សើសែបែក និងកាមរោគ (NCHADS) បនរៀបចំ  
តាក់តែងឧបករណ៍តាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ (PNTT) និងបនបញ្ចូលទៅក្នុងនិយាមបែបបទនានា  
(SOPs) ដូចជា និយាមបែបបទជមែុញខា្លែំងកា្លែការបង្កែរ ថែទាំ និងពែយាបលសមែែប់កែុមបែឈមមុខខ្ពស់ (BCoPCT);  
ឬនិយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តន៍វិធីសាសែ្តជមែុញខា្លែំងកា្លែសកម្មភាពគែប់គែងសកម្មករណីផ្ទុកមែរោគអែដស៍ - ការតាមរក 
ដែគូ ដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ (BIACM-PNTT)។

បច្ចុបែបន្ននៅកម្ពុជា មានវិធីសាសែ្តជាចែើន តែូវបនយកមកបែើបែែស់ ដូចជា ការបែើលិខិតអញ្ជើញ ឬប័ណ្ណបញ្ជូន 
តែូវបនផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺដើមែបីឱែយគត់យកទៅឱែយដែគូរបស់គត់, ឬអ្នកផ្តល់សែវាទាក់ទងដោយផ្ទែល់ទៅដែគូ។ ទោះជា 
យ៉ាែងនែះក៏ដោយ ការអនុវត្តវិធីសាសែ្តទំាងនែះនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈជាស្តង់ដារ និង មិនទៀងទាត់ឡើយ។ លើសពីនែះ 
ទៅទៀត វាមានតមែូវការឱែយមានឧបករណ៍បែើបែែសជ់ាលក្ខណៈស្តង់ដាសមែែប់តែួតពិនិតែយតាមដានលទ្ធផល។

ការវាយតម្លែនាពែលថ្មីៗនែះ ទៅលើការអនុវត្តសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍នៅកម្ពុជា បនផ្តល់ 
ការសន្និដា្ឋែនជាចមែបងថា បុគ្គលិកនៅថា្នែក់មូលដា្ឋែន ជារឿយៗមិនមានភាពចែបាស់លាស់ពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ សមែែប់ 
ការអនុវត្តន៍សែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ទែ ដែលចាំបច់តែូវមាននិយាមបែបបទ ជាឯកច្ឆ័ន្ទ និង 
សុីជមែែមួយ (K. Vohith et al, Nov. 2016)។ ជាងនែះទៅទៀត ឯកសារបច្ចុបែបន្ន គឺជាការខិតខំបែឹងបែែង  
ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការឱែយមានគោលការណ៍ណែនាំ ដែលអាចអនុវត្តបន និងសុីជមែែសមែែប់សែវាតាមរក 
ដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍នៅកម្ពុជា ។  

ដោយហែតុថា អាទិភាពចមែបងនែកម្មវិធីជាតិ គឺការរុករកអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍ដែលមិនទាន់បនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការផ្តល់ 
សែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ គឺជាយុទ្ធសាសែ្តសំខាន់មួយ ដែលអ្នកជំងឺតមែយុជាមនុសែសសំខាន់ សមែែប់ 
ភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងរកឱែយឃើញអ្នកផ្ទុកមែរោគអែដស៍បន្ថែមទៀត (ដែគូទាំងអស់របស់អ្នកជំងឺ)។ ដូចនែះ ការរៀបចំតាក់តែង 
និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ 
ចង្អុលបង្ហែញពីវិធីសាសែ្តដើមែបីតាមដានរុករកដែគូរបស់អ្នកជំងឺដោយធ្វើយា៉ែងណាឱែយពួកគែបនធ្វើតែស្ត និងបនទទួល 
សែវាថែទាំនិងពែយាបល។ 



3 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

គោលដៅនេវិធីសាសេ្តតាមរកដេគូ គឺដើមេបីកាត់ផ្តេច់ចរន្តនេការឆ្លងមេរោគអេដស៍តាមរយៈធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍   
ដល់បុគ្គកលទាំងឡាយណាដេលបេឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងផេសាា្ជេប់ពួកគេ ទៅសេវាពេយាបាល បេសិនបើ 
តេស្តវិជ្ជាន ឬផ្តល់សេវាបង្កេរ បេសិនបើ លទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជាន ។  

គោលបំណងជាក់លាក់នេនិយាមបេបបទនេះ គឺ ៖

១. ផ្តល់នូវជំហានចេបាស់លាស់ និងអាចអនុវត្តន៍បានចំពោះអ្នកផ្តល់សេវាអំពី ពេលវេលា, អ្នកណា, និងកន្លេងណា 
ដេលសេវាតាមរកដេគូនឹងតេូវបានផ្តល់ជូន ។

២. ធ្វើឱេយានាពបេសើរឡើងនូវការស្វេងរកដេគ ូ និងកុារបេឈមដេលជាកូន របស់អ្នកជំងឺតមេុយ ដើមេបីឱេយពួកគេ 
ទទួលបាននូវសេវាធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍និងបានផេសាា្ជប់ទៅសេវាថេទាំ និង ពេយាបាលដេលនៅជិត។ 

២..គោលដៅ.និងគោលបំណង
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៣..គោលការណ៍នេសេាតាមរកដេគូ

ដើមេបីធានាថា ការអនុវត្តន៍សេវាតាមរកដេគូដើមេបីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍បានជាអតិបរានៅកម្ពុជា តេូវ 
អនលុោមតាមគោលការណ៍មួយចំនួនដូចខាងកេេម៖

• ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំងឺ៖ សេវាតាមរកដេគូ គួរតេផ្តេតលើតមេូវការនិងសុវត្ថិាពរបស់អ្នកជំងឺ, ដេគូ  
(ទាំងអស់), និងកូនរបស់ពួកគត់  

• អ្នកជំងឺជោើសរើស នូវជមេើសដ៏បេសើរបំផុតសេបតាម
កាលៈទេសៈរបស់ខ្លួន

• អនុវត្តសេវាដេលមិនានការវិនិច្ឆ័យ ។

• រកោសាការសម្ងោត់ = រកេសាការសា្ងេត់គេប់ពេលទាំងអស់ 
ដល់អ្នកជំងឺ និងរល់ដេគូ និងកូនរបស់គត់ដេលបាន 
កត់ឈ្មេះ។ អត្តសញ្ញេណរបស់អ្នកជំងឺតមេុយ នឹង 
មិនតេូវបានទា្លេយឡើយ ហើយក៏គ្មេនព័ត៌ានរបស ់
ដេគូ តេូវបានផ្តល់ជូនទៅអ្នកជំងឹវិញដេរ (លើកលេងតេ 
ករណីានការយល់ព្េមជាក់លាក់ពីាគីទំាងសងខាង)។

• ដោយស្ម័គោចិត្ត និងគ្មោនការគំរាមកំហោង = ការចូល 
រួមគួរតេជាការស្ម័គេចិត្ត ទាំងអ្នកជំងឺ និងដេគូ (ទាំង 
អស់) និងកូនរបស់អ្នកជំងឺ

• តោូវមនសោវា និងអាចផ្តល់សោវាឱោយបានគោប់គ្នោ =  
សេវាតាមរកដេគូ គួរតេបានអនុវត្ត និងអាចផ្តល់ជូនឱេយ 
បានគេប់អ្នកជំងឺោយមិនគិតថា គត់ទៅធ្វើតេស្ត 
នៅកន្លេងណាឡើយ 

• គោប់ជោុងជោោយ និងធ្វើសមហរណកម្ម = សេវាតាម
រកដេគូដើមេបីធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍ តេូវាន 
បេព័ន្ធបញ្ជូនរឹងាំ និងា្ជេប់ទៅនឹងសេវាបង្កេរ ថេទា ំ
និងពេយាបាល ។



5 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៤.១  ពោលណាតោូវផ្តល់សោវាតាមរកដោគូ? 

សេវាតាមរកដេគូ មិនមេនជាព្េឹត្តិការណ៍ដេលកើតតេមួយដងទេ តេវាគួរតេូវបានផ្តល់ជាបន្តបនា្ទេប់៖

១. តេូវផ្តល់ា្លេមៗ កេេយពីបញ្ជេក់រោគវិនិច្ឆ័យថា បានឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅពេលដេលចុះឈ្មេះពេយាបាលោយឱសថ 
បេឆាំងមេរោគអេដស៍ 

២. រល់ពេលអ្នកជំងឹដេលបានទទួលការពេយាបាលោយឱសថបេឆាំងមេរោគអេដស៍មកពិនិតេយសុខាពម្តងៗ អ្នកផ្តល ់
សេវាគួរធ្វើបច្ចុបេបន្នាពនៅលើទមេង់សេវាតាមរកដេគូ (ទមេង់ ក២)៖

• ដោគូ (ទាំងអស់) ថ្មី៖ សាកសួររកបើានដេគូថ្មី ដេគូបេើបេេស់សុឺរំង-ម្ជុលរួមគ្នេ ឬកូនរបស់គត់ដេលមិនទាន់ 
បានចុះឈ្មេះក្នងុបញ្ជ ីក២ រួចពីមុនមក។  បេសិនបើាន, តេវូផ្តល់សេវាតាមរកដេគូ (ទំាងអស់) ដល់អ្នកទាំងោះ។ 

• ព័ត៌មនថ្មីៗ សមោោប់ដោគូចាស់ដោលមនសោោប់៖តេតួពិនិតេយមើលដេគូដេលបានចុះឈ្មេះក្នងុបញ្ជ ីក២ រួចពីមុនមក  
ថាតើពួកគេបានទាក់ទង, ធ្វើតេស្តរួច ឬចុះឈ្មេះទៅក្នងុការពេយាបាល ហើយចាប់តំាងពីពេលដេលទមេង់ ក២ តេូវបាន 
ធ្វើបច្ចុបេបន្នាព ។

៤.២  កន្លោងណា និងអ្នកណាដោលតោវូផ្តល់សោវាតាមរកដោគូ?  

នៅគ្លីនិកពោយាបាល ART  អ្នកផ្តល់បោឹកោសានៅគ្លីនិក ART (អ្នកផ្តល់សោវានៅគ្លីនិក (FBW), អ្នកផ្តល់បោឹកោសានៅ 
សហគមន៍ (CAC), និងអ្នកធ្វើការនៅសហគមន៍ (CAW))គឺជាអ្នកទទួលខុសតេូវក្នុងការផ្តល់សេវាតាមរកដេគូដើមេបីធ្វើ 
តេស្តាមរកមេរោគអេដស៍ ទៅគេប់អ្នកជំងឺដេលបានចុះឈ្មេះទាំងអស់ នៅគ្លីនិកពេយាបាល ART ។ 

អ្នកផ្តល់បេឹកេសានៅគ្លីនិក តេូវទទួលខុសតេូវលើជំហានទី១ ដល់ ទី៥ និង ទី៧,៨ (រូបាពទី១)។ អ្នកផ្តលស់េវា 
នៅសហគមន៍ទទួលខុសតេូវទាក់ទងដេគូ និងកូនៗរបស់អ្នកជំងឺ (ជំហានទី៥) ោយបេើវិធីសាសេ្តដេលអ្នកជំង ឺ
បានជេើសរើស។ អ្នកផ្តល់សេវានៅគ្លីនិកពេយាបាល អ្នកផ្តល់បេឹកេសាសហគមន៍ និងអ្នកធ្វើការនៅសហគមន៍ តេូវសហការ 
គ្នេទៅវិញទៅមក ដើមេបីធានាថា សេវាតាមរកដេគូពីជំហានទី១ ដល់ ទី៨ បានផ្តល់យា៉េងានបេសិទ្ធាពកេេមការដឹកនាំ 
របស់បេធានកេុមពេយាបាលោយឱសថបេឆាំងមេរោគអេដស៍។  

៤.៣ ចំណុចសំខាន់ៗដទោទៀត សមោោប់ការផ្តល់សោវាតាមរកដោគ ូ

នីតិវិធីសមសេបនានាក្នុងការរកេសាសុវតិ្ថាព និងការសា្ងេត់ (គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីសេវាធ្វើតេស្តាមរក  
មេរោគអេដស៍) គួរតេូវបានបង្កើតឡើង មុនពោលចាប់ផ្តើម អនុវត្តសេវាតាមរកដេគូដើមេបីធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍  
ដើមេបីការពារសុវត្ថិាពអ្នកជំងឺ ក៏ដូចជាដេគូ (ទាំងអស់) ដេលបានកត់ឈ្មេះ ។ 

នៅសេវាធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍ សកម្មាពផ្តល់សេវាតាមរកដេគូ គួរតេបង្កើតនូវបេព័ន្ធបញ្ជូន និងផេសារា្ជេប់ឱេយ
បានរឹងាំជាមួយនឹង៖

១. សេវាពេយាបាលជំងឺអេដស៍គេប់ជេុងជេេយ សមេេប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍
២. សេវាបង្កេរមេរោគអេដស៍ (រួមទាំងការបេើបេេស់សេេមអនាម័យ, និងការបង្កេរកេេយពេលបេឈមនឹងការឆ្លង) 

សមេេប់អ្នកដេលមិនានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទាំងអស់ ។

នៅពេលដេលដេគូណាា្នេក់បានធ្វើតេស្តឃើញថា ានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ គត់កា្លេយជា អ្នកជំងឺតមោុយថ្មី ហើយ 
ពេលោះ សេវាតាមរកដេគូដើមេបីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍តេូវចាប់ផ្តើមជាថ្មីជាមួយគត់បន្តទៀត។

៤..ចំណុចសំខាន់ៗនេការផ្តល់សេា
តាមរកដេគូ

6និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៥. ជំហាននានាន្រការអនុវត្តន ៍
ការផ្តល់ស្រវាតាមរកដ្រគូ

រូបភាពទី១ ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនាជំហាននានាសមាាប់ការអនុវត្តវិធីសាសា្តតមរកដាគូដើមាបីធ្វើតាស្តឈាមរក 
មារោគអាដស៍ (១៣) ។

៥.១  ជំហានទី១៖ បាាប់ទៅអ្នកជំងឺអំពីសាវាតមរកដាគូដល់អ្នកជំងឺតមាយុ និងធ្វើកិច្ចពាមពាៀងដោយផ្ទាល់មាត់

ចូរបែើបែែស់រូបភាពជំនួយស្តីពី ‹អ្វីជាការតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍ និងសារៈសំខាន់របស់វា›  
(រូបភាពទី២) ក្នុងការបែែប់ដល់អ្នកជំងឺអំពីសែវាតាមរកដែគដូើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍។ 

១. ពនែយល់ពីផលបែយោជន៍នែសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ ដោយអានផ្នែក ‹ហែតុអ្វីបនជាវាមាន 
សារៈសំខាន់?› 

២. ពិភាកែសាអំពីដំណើរការសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ ដោយអានផ្នែក ‹តើអ្វីជា សែវាតាមរកដែគ ូ
ដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍?›។ ចូរបែើបែែស់រូបភាពជំនួយស្តីពី ‹ជមែើសសមែែប់ បែែប់ដែគូរបស់អ្នកអំពីការធ្វើ 
តែស្តរកមែរោគអែដស៍› ក្នុងការពនែយល់ពីវិធីសាសែ្តនានាដើមែបីទាក់ទងទៅកាន់ដែគូរបស់គត់។

៣. ទទួលយកការយល់ពែមពីអ្នកជំងឺដោយអានផ្នែក ‹តើអ្នកយល់ពែមឬទែ?› និងសាកសួរដោយផ្ទែល់មាត់ បែសិនបើ 
គត់ចង់ចូលរួមនៅក្នងុសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍។ កត់តែែនូវចម្លើយរបស់គត់ (មែន ឬ ទែ),   
លែខកូដពែយាបល ART និងភែទលើទមែង់ ក២ ដែលដាក់ពណ៌លឿងបញ្ជែក់ដូចខាងកែែម (រូបភាពទី ៤)។



6និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 6និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៥. ជំហាននានាន្រការអនុវត្តន ៍
ការផ្តល់ស្រវាតាមរកដ្រគូ

រូបភាពទី១ ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនាជំហាននានាសមាាប់ការអនុវត្តវិធីសាសា្តតមរកដាគូដើមាបីធ្វើតាស្តឈាមរក 
មារោគអាដស៍ (១៣) ។

៥.១  ជំហានទី១៖ បាាប់ទៅអ្នកជំងឺអំពីសាវាតមរកដាគូដល់អ្នកជំងឺតមាយុ និងធ្វើកិច្ចពាមពាៀងដោយផ្ទាល់មាត់

ចូរបែើបែែស់រូបភាពជំនួយស្តីពី ‹អ្វីជាការតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍ និងសារៈសំខាន់របស់វា›  
(រូបភាពទី២) ក្នុងការបែែប់ដល់អ្នកជំងឺអំពីសែវាតាមរកដែគដូើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍។ 

១. ពនែយល់ពីផលបែយោជន៍នែសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ ដោយអានផ្នែក ‹ហែតុអ្វីបនជាវាមាន 
សារៈសំខាន់?› 

២. ពិភាកែសាអំពីដំណើរការសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍ ដោយអានផ្នែក ‹តើអ្វីជា សែវាតាមរកដែគ ូ
ដើមែបីធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍?›។ ចូរបែើបែែស់រូបភាពជំនួយស្តីពី ‹ជមែើសសមែែប់ បែែប់ដែគូរបស់អ្នកអំពីការធ្វើ 
តែស្តរកមែរោគអែដស៍› ក្នុងការពនែយល់ពីវិធីសាសែ្តនានាដើមែបីទាក់ទងទៅកាន់ដែគូរបស់គត់។

៣. ទទួលយកការយល់ពែមពីអ្នកជំងឺដោយអានផ្នែក ‹តើអ្នកយល់ពែមឬទែ?› និងសាកសួរដោយផ្ទែល់មាត់ បែសិនបើ 
គត់ចង់ចូលរួមនៅក្នងុសែវាតាមរកដែគូដើមែបីធ្វើតែស្តឈាមរកមែរោគអែដស៍។ កត់តែែនូវចម្លើយរបស់គត់ (មែន ឬ ទែ),   
លែខកូដពែយាបល ART និងភែទលើទមែង់ ក២ ដែលដាក់ពណ៌លឿងបញ្ជែក់ដូចខាងកែែម (រូបភាពទី ៤)។



7 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ជំហានសមោោប់សោវាតាមរកដោគូ និងការធ្វើតោស្តាមរកមោរោគអោដស៍

បេើព័ត៌ាននៅផ្នេក ‹ការសោោវជោោវរកកតា្តោបោឈម› នេទមេង់ ក២ដើមេបីស្វេងរកកតា្តេបេឈម

បេើព័ត៌ាននៅផ្នេក ‹បោអប់ដោគូ› និង ‹បោអប់កូនៗ› ដើមេបីកត់តេេឈ្មេះ, អាយុ, ភេទ និងព័ត៌ានសមេេប់ទាក់ទង

សមេេប់ដេគូា្នេក់ៗ បេើព័ត៌ាននៅផ្នេក ‹សោោវជោោវរកដោគូហឹងោសា› ដើមេបីសេេវជេេវរកដេគូបង្កហឹងេសា

សមេេប់ដេគូា្នេក់ៗ បេើសា្ភេរជំនួយ ‹ជមោើសសមោោប់តាមរកដោគូរបស់អ្នកអំពីការធ្វើតោស្តរកមោរោគអោដស៍› 
ដើមេបីចាប់យកជមេើស។ កត់តេេព័ត៌ាននៅក្នងុផ្នេក ‹ផោនការតាមរកដោគូ› នេទមេង់ ក២

កត់តេេថា
អ្នកជំងឺបដិសេធ

ទេ

 បាទ/ចាស

បាទ/ចាស
សំណួរ 
ណា១

ជំហានទី១៖ បេេប់ទៅអ្នកជំងឺពីសេវាតាមរកដេគូ និងសំុការយល់ព្េមោយផ្ទេល់ាត់

ជំហានទី២៖ សាកសួរអ្នកជំងឺតមេយុដើមេបីរកកតា្តេបេឈម និងសំុការយល់ព្េមោយផ្ទេល់ាត់

ជំហានទី៣៖ សេង់ចំនួនដេគូរួមភេទ, ដេគូបេើសឺុរុេងំរួមគ្នេ, និងចំនួនកូនបង្កើត

ជំហានទី៤៖ សេេវជេេវរកដេគូបង្កហឹងេសា (IPV)

ជំហានទី៥៖ កំណត់ផេនការតាមរកសមេេប់ដេគូា្នេក់ៗ

ដកដេគូទាំងអស់ដេល 
ងយនឹងបង្កហឹងេសា 
IPV,  បញ្ជូនអ្នកជំង ឺ
ទៅសេវា IPV នៅ 
ទីណាដេលាន, 
និងពិាកេសាពីជមេើស 
ដើមេបី បេេប់ទៅដេគូ។

បេើសា្ភេរជំនួយស្តីពី ‹តើអ្វីជាការតាមរកដោគូ និងសារៈសំខាន់របស់វា› ដើមេបីឱេយអ្នកជំងឺយល់ពីសេវាតាមរកដេគ ូ
សួរោយផ្ទេល់ពីការស្ម័គេចិត្តចូលរួម និងកត់តេេនូវចម្លើយ ‹ការពោមពោៀងចូលរួមក្នុងសោវា PNTT› ក្នុងទមេង់ ក២

រូបាពទី១៖ ជំហាននានានេសេវាតាមរកដេគូដើមេបីធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍ 

ជំហានទី៦៖ ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺតមេយុដើមេបីទាក់ទងដេគូនិងកូនៗ

ជំហានទី៧៖ កត់តេេលទ្ធផលនេសេវាគេប់គេងនិងតាមរកដេគូ

ជំហានទី៨៖ បន្តធ្វើបច្ចបុេបន្នាពនេលទ្ធផលនិងសេេវជេេវរកដេគូថ្មីៗ នៅរៀងរល់ពេលដេលអ្នកជំងឺមកជួបតាមណាត់នៅគ្លនិីក ART 

ការបញ្ជនូអ្នកជំងឺ៖ 
បង្ហេត់អ្នកជំងឺឱេយចេះបេេប់ពី 

សា្ថេនាពផ្ទកុ ផ្តល ់‹សារគន្លះឹ 
ពីរបៀបបោោប់ដោគូ 
និងប័ណ្ណបញ្ជនូ›

ធ្វើតោស្ត HIV៖
បេសិនបើដេគូព្េមធ្វើ 

តេស្តរកមេរោគអេដស៍ កត់តេេ 
នូវរល់លទ្ធផលនៅក្នងុ ផ្នេក 

‹លទ្ធផល›នេទមេង់ ក២

បញ្ជនូដោយមនកិច្ចពោមពោៀង៖
ផ្តល់ ‹ប័ណ្ណបញ្ជនូ› និង 

‹សារគន្លះឹពីរបៀបបេេប់ដេគូ›  
ោយព្េមពេៀងថាអ្នកជំងឺ 
នឹងបញ្ជនូដេគូមកធ្វើតេស្ត 
ក្នងុអំឡុងពេល៣០ថ្ងេ ។ 

បដិសោធធ្វើតោស្ត HIV៖
បេសិនបើដេគូមិនព្េមធ្វើ 

តេស្តរកមេរោគអេដស៍ កត់តេេ 
នូវរល់លទ្ធផល នៅក្នងុ 

ផ្នេក‹លទ្ធផល›នេទមេង់ ក២

បញ្ជនូដោយអ្នកផ្តល់សោវា៖
ផ្តើមទំនាក់ទំនងដេគូ និង 

ទាក់ទងចេើនលើកោយបេើ 
‹ទូរស័ព្ទនិង សារសមេេប់ការ 

ចុះដល់ផ្ទះ›

កំពុងពោយាបាល ART៖
បេសិនបើដេគូបាន 

បញ្ជេក់ថាកំពុងបេើ ART 
កត់តេេនូវរល់លទ្ធផលនៅក្នងុ 
ផ្នេក‹លទ្ធផល›នេទមេង់ ក២

បញ្ជនូដោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់ 
សោវា៖ បង្ហេត់អ្នកជំងឺឱេយគត់ចេះបេេប់
ពីសា្ថេនាពផ្ទកុជាមួយគ្នេ។ បង្កើត 
ផេនការោយបញ្ជេក់ពីពេលវេលា 

និងទីកន្លេងសមេេប់ជួបនិងបេេប់ដល់
ដេគូ ។ ធ្វើតេស្ត HTSដល់ដេគូ ។
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

តើអ្នកយល់ព្េមឬទេ? មុនពេលយើងបន្តដំណើរការ យើងចង់ឱេយបេេកដថា អ្នកយល់ព្េមនឹងបន្តកិច្ចការនេះ ។   
ចូរចងចាំថា ៖

ការរកេសាការសា្ងេត់៖ រល់ព័ត៌ានទាំងឡាយនឹងរកេសាទុកជាការសា្ងេត់។ នេះានន័យថា នឹងមិនបេេប់៖ 
ឈ្មេះអ្នកជំងឺ ឬលទ្ធផលតេស្តរបស់គត់ដល់ដេគូោយមិនានការយល់ព្េមពីអ្នកជំងឺឡើយ និងមិនបេេប ់
លទ្ធផលតេស្តរបស់ដេគូដល់អ្នកជំងឺឡើយ  ឬក៏បេេប់ថា ដេគូបាន ឬមិនបានធ្វើតេស្តោះដេរ។

យើងនឹងមិនទាក់ទងដេគូរបស់អ្នក ោយគ្មេនការអនុញ្ញេតពីអ្នកជាមុនោះទេ។

អ្នកនឹងនៅតេទទួលបានការថេទាំពេយាបាលនៅទីនេះក្នុងកមេិតដដេលដូចគ្នេ បើោះជា អ្នកចូលរួម  
ឬមិនចូលរួមក្នុងសេវាតាមរកដេគូដើមេបីធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍។

ទាក់ទងដេគូនិងកូនរបស់អ្នកឱេយមកធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍៖ ផ្អេកលើជមេើសដេលអ្នកជេើសយក 
យើង នឹងគំទេអ្នកក្នុងការទាក់ទងដេគូ/កុារឱេយទៅរកសេវាធ្វើតេស្តាម ដូចនេះពួកគត់អាចទទួលបាន  
សេវាធ្វើ តេស្តរកមើលសា្ថេនាពមេរោគអេដស៍របស់ពួកគត់។ 

ា្ជេប់ទំនាក់ទំនងដេគូ/កុារទៅសេវាថេទាំនិងពេយាបាល ឬបង្កេរ៖ ផ្អេកលើសា្ថេនាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស ់
ពួកគត់ យើងនឹងផេសារា្ជេប់ពួកគត់ទៅសេវាថេទាំពេយាបាល ឬបង្កេរដេលពួកគត់តេូវការ ដើមេបីរស់នៅបេកប 
ោយសុខាពល្អ ។

ដេគូ/កុារានផ្ទកុមេរោគអេដស៍៖ អាចចាប់ផ្តើមពេយាបាលោយឱសថបេឆំាងមេរោគអេដស៍ ដើមេបីរកេសាពួកគេ 
ឱេយានសុខាពល្អ និងកាត់បន្ថយការបេឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ទៅដេគូ និង/ឬកុារផេសេងទៀត។

ដេគូគ្មេនផ្ទុកមេរោគអេដស៍៖ អាចទទួលបាននូវសេវាបង្កេរ ដើមេបីរកេសាពួកគេឱេយនៅតេអវិជ្ជាន រួមទាំង 
ការបេើបេេស់សេេមអនាម័យ និងការពេយាបាលបង្កេរកេេយានការបេឈមនឹងការឆ្លង។

តើការតាមរកដេគូ ដើមេបីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ជាអ្វី? គ្លីនិកពេយាបាលមេរោគអេដស៍នេះ ផ្តល់សេវាតាមរកដេគ ូ
ដើមេបីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ ដើមេបីជួយអ្នកឱេយធ្វើការទាក់ទងដេគូទាំងអស់របស់អ្នក ហើយជួយពួកគត់ឱេយបាន 
ដឹងពីសា្ថេនាពមេរោគអេដស៍។

យើងដឹងថា ការបេេប់ពីសា្ថេនាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់អ្នកដល់ដេគូ ពិតជាានការលំបាក ដូចនេះ យើងបង្កើត 
សេវានេះឡើងគឺដើមេបីជួយអ្នកក្នុងការងរនេះ។ បើអ្នកឯកាពយើងនឹង ៖

តើសោវាតាមរកដោគូដើមោបីធ្វើតោស្តរកមោរោគអោដស៍ជាអ្វី?

ហេតុអ្វីបានជាសេវានេះានសារៈសំខាន់?  វាពិតជាានសារៈសំខាន់ដេលដេគូរួមភេទរបស់អ្នក ដេគូបេើបេេស់ 
ម្ជុលសុឺរំងរួមគ្នេ និងកូនរបស់អ្នក ដឹងអំពីសា្ថេនាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់ពួកគេ ទើបអ្នកអាចជួយពួកគេឱេយនៅាន 
សុខាពល្អបាន។

ធ្វើបញ្ជីដេគូ/កូនរបស់អ្នក៖ យើងនឹងជួយអ្នកឱេយគិតថា តើអ្នកណាខ្លះដេលអ្នកបានរួមភេទ ឬបេើម្ជុលសុឺរំង 
ជាមួយគ្នេ។ យើងនឹងសាកសួរអ្នក អំពីកូនបង្កើតដេលបច្ចុបេបន្នកំពុងនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នក។

ជួយអ្នកក្នុងការសមេេចចិត្ត ថាតើអ្នកតេូវទាក់ទងដេគូ/កូនរបស់អ្នកោយរបៀបណា៖ យើងនឹងជួយអ្នក 
ឱេយសមេេចចិត្តថា តើវិធីណាដេលបេសើរបំផុតសមេេប់ទាក់ទងដេគូ/កុារា្នេក់ៗ (សូមមើលជមេើស 
សមេេប់តាមរកដេគូ)។

រូបាពទី២៖ ឯកសារជំនួយសមេេប់ពនេយល់ពីការតាមរកដេគូដើមេបីធ្វើតេស្តាម និងសារៈសំខាន់របស់វា
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

រូបាពទី៣៖ ឯកសារជំនួយសមេេប់ពនេយល់ពីជមេើសនានាសមេេប់តាមរកដេគូដើមេបីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍

ជមោើសទី១៖ បោោប់ពួកគោដោយខ្លួនអ្នកផ្ទោល់ (ការបញ្ជូនដោយអ្នកជំងឺ) 

អ្នកបេេប់ដេគូរបស់អ្នក អំពីសា្ថេនាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់អ្នក និងលើកទឹកចិត្តដេគូ ឱេយមកមណ្ឌល 
សុខាព/មន្ទីរពេទេយ ដើមេបីធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍

ជមោើសទី៤៖ រួមគ្នោបោោប់ពួកគត់ (ការបញ្ជូនដោយអ្នកជំងឺ និងអ្នកផ្តល់បោឹកោសា) 

អ្នកផ្តល់បេឹកេសា ឬ អ្នកផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនឹងអង្គកុយជាមួយអ្នកនិងដេគូអ្នក  
ហើយគំទេអ្នកបេេប់ទៅដេគូ អំពីសា្ថេនាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់អ្នក ។

ជមោើសផោសោងៗសមោោប់ការតាមរកដោគូអ្នកជំងឺ ដើមោបីធ្វើតោស្តរកមោរោគអោដស៍

ជមោើសទី៣៖ ធ្វើការជាមួយអ្នកផ្តល់សោវាសុខាភិបាល (ការបញ្ជនូដោយមនកិច្ចពោមពោៀង) 

អ្នកនិងអ្នកផ្តល់បេកឹេសានឹងធ្វើការរួមគ្នេដើមេបីតាមរកដេគូ។ អ្នកានពេល ៣០ថ្ងេ ដើមេបីបេេប់ដេគូ 
របស់អ្នក។ បនា្ទេប់មក អ្នកផ្តល់បេកឹេសានឹងទាក់ទងដេគូរបស់អ្នកកេេយពេលអ្នកបានអនុញ្ញេត។

ជមោើសទី២៖ ឱោយអ្នកផ្តល់សោវាទាក់ទងពួកគត់ (ការបញ្ជូនដោយអ្នកផ្តល់សោវា) អ្នកផ្តល់បេឹកេសា  
ឬអ្នកផ្តល់សេវាសុខាភិបាល នឹងទូរស័ព្ទទាក់ទង ឬចុះទៅដល់ដេគូរបស់អ្នកផ្ទេល់ និងផ្តល់ព័ត៌ានថា  
ពួកគត់តេូវធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍។

30
Days

លោខកូដ ART/លោខកូដគ្លីនិក៖ កាលបរិចោ្ឆទថ្ងោជួប៖ ការយល់ពោមទទួលសោវា PNTT     យល់ពោម 
                                                      

 មិនយល់ពោម

ការពិនិតោយសាកសួរអំពីកតា្តោបោឈម៖ គ្មេន ធា្លេប់ាន ៦ខេ គ្មេន ធា្លេប់ាន ៦ខេ

បានរួមភេទជាមួយបុគ្កលដេល 
គេដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍

បេើបាស់ថា្នេំញៀនោយចាក់

(សមោោប់បុរស) រួមភេទជាមួយបុរស បេើបេេស់ម្ជុលឡើងវិញជាមួយអ្នកដទេ

(សមោោប់បុរស) រួមភេទជាមួយ 
កេុមបំលេងភេទ

លក់ភេទ

រួមភេទជាមួយដេគូលើសពី៤នាក់ ទិញភេទ

បា្លេស់ទីលំនៅដើមេបីរកការងរ 
(ក្នុង និងកេេបេទេស)

រូបាពទី៤៖ ទមេង់ ក២ គូសបញ្ជេក់ទីកន្លេងណាដេលតេវូកត់តេេថាយល់ព្េម



10និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៥.២ ជំហានទី២៖ សោោវជោោវរកកតា្តោបោឈមរបស់អ្នកជំងឺ

សួរអ្នកជំងឺនូវសំណួរអំពីកតា្តេបេឈមោយបេើផ្នេក ‹សេេវជេេវរកកតា្តេបេឈម› ក្នុងទមេង់ ក២ ។ សាកសួរពួកគត ់
នូវសំណួរនីមួយៗថាតើ៖  

• ធា្លេប់ៈ ានការបេឈមណាមួយទេក្នុងជីវិតរបស់គត់, ឬ 

• ៦ខេមុនៈ ធា្លេប់ឆ្លងកាត់ការបេឈមណាមួយទេ ក្នុងអំឡុងពេល ៦ខេចុងកេេយ ។

លោខកូដ ART/លោខកូដគ្លីនិក៖ កាលបរិចោ្ឆទថ្ងោជួប៖ ការយល់ពោមទទួលសោវា PNTT        យល់ពោម 
                                                          

 មិនយល់ពោម

ការពិនិតោយសាកសួរអំពីកតា្តោបោឈម ៖ គ្មេន ធា្លេប់ាន ៦ខេ គ្មេន ធា្លេប់ាន ៦ខេ

បានរួមភេទជាមួយបុគ្កលដេល 
គេដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍

បេើបេេស់ថា្នេំញៀនោយចាក់

(សមោោប់បុរស) រួមភេទជាមួយបុរស បេើបេេស់ម្ជុលឡើងវិញជាមួយអ្នកដទេ

(សមោោប់បុរស) រួមភេទជាមួយ 
កេុមបំលេងភេទ

លក់ភេទ

រួមភេទជាមួយដេគូលើសពី៤នាក់ ទិញភេទ

បា្លេស់ទីលំនៅដើមេបីរកការងរ 
(ក្នុង និងកេេបេទេស)

រូបាពទី៥៖ ទមេង់ ក២ គូសបញ្ជេក់ពីទីកន្លេងកត់តេេការបេឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍

៥.៣ ជំហានទី៣៖ កត់តោោឈ្មោះដោគូរួមភោទ (ទាំងអស់) ដោគូបោើបោោស់សឺុរុាោងំ-ម្ជលុរួមគ្នោ និងចំនួនកូនទំាងអស់

វាពិតជាានសារៈសំខាន់ សមេេប់ការកត់តេេដេគូរួមភេទទាំងអស់ ដេគូចាក់ម្ជុលសុឺរំេងរួមគ្នេ និងកូនរបស់អ្នកជំង ឺ
ដេលគត់អាចចាំបាន ោយហេតុថា បុគ្គកលទាំងោះអាចានការបេឈមទៅនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ហើយតេូវ 
ធ្វើតេស្តាម ។ 

១. សាកសួរអ្នកជំងឺតមមុយបបើគត់ាន កូនបបង្កើតដដលានអាយុបមកាម ១៥ ឆា្នេំ។ កត់មតាបា្មេះ អាយុ បភទ អាស័យដា្េន  
និងបលខទូរស័ព្ទបៅក្នុង ‹មបអប់កុារ› ថ្មីននទមមង់ ក២ (ដូចការបង្ហេញ ខាងបមកាម)។ បមបើមបាស់មបអប់ថ្មីសមាប់ 
កុារា្នេក់ៗ ។ បបើានកុារបលើសពី ២នាក់ មតូវកត់មតាបន្តបៅក្នុងទមមង់បដន្ថម ។ 

២. សាកសួរអ្នកជំងឺតមមុយ បដើមេបីឱេយរយនាមនដគូរួមបភទទាំងអស់ ក្នុងរយៈបពល១២ដខចុងបមកាយ។ កត់មតាបា្មេះ 
អាយុ បភទ អាស័យដា្េន និងបលខទូរស័ព្ទបៅក្នុង ‹មបអប់នដគូ› ថ្មីននទមមង់ ក២ (ដូចការបង្ហេញខាងបមកាម)។  
បបើាននដគូបលើសពី២នាក់មតូវកត់មតាបន្តបៅក្នុងទមមង់បដន្ថម។

៣. សាកសួរអ្នកជំងឺតមមុយ បដើមេបីឱេយរយនាមនដគូចាក់សុឺរំេង-ម្ជុលរួមគ្នេទាំងអស់ (បទាះបីជាការបមបើមបាស់ ក្នុង 
បគលបំណងបវជ្ជសាសស្តក៏បដាយ)។ កត់មតាបា្មេះ អាយុ បភទ អាស័យដា្េន និងបលខទូរស័ព្ទបៅក្នុង ‹មបអប់នដគ›ូ  
ថ្មីននទមមង់ ក២ (ដូចការបង្ហេញខាងបមកាម)។ បញ្ជេក់ថា ជានដគូចាក់សុឺរំេង-ម្ជុលរួមគ្នេ ក្នុងដផ្នក ‹ទំនាក់ទំនង 
បៅនឹងអ្នកជំង›ឺ។ បមបើមបាស់មបអប់ថ្មី សមាប់នដគូនីមួយៗ។ បបើាននដគូបលើសពី២នាក់ មតូវកត់មតាបន្ត 
បៅក្នុងទមមង់បដន្ថម។



11 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

កុមរទី១៖

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖              បោុស       សោី 

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ផោនការធ្វើតោស្តលើកុមរ៖ ការពោយាយាមទាក់ទង៖

  បញ្ជូនោយអ្នកជំង៖ឺ អ្នកជំងឺ/អតិថិជន នឹងនាំកុារមក កាលបរិច្ឆោទ   ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់

  បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកផ្តល់សេវានឹងបេេប់សាជិក 
 គេួសារឱេយនាំកុារមក

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

  បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងនាំកុារមក តេឹមថ្ងេទ ី
__/___/___កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់បេឹកេសានឹងទាក់ទងសាជិកគេួសារ។

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

  បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកជំងឺ/អតិថិជន និងអ្នកផ្តល់  
 សេវានឹងធ្វើការរួមគ្នេដើមេបីនាំយកកុារ តឹេមថ្ងេទ_ី_/___/___

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

  បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកជំងឺ/អតិថិជន និងអ្នកផ្តល ់
 សេវានឹងធ្វើការរួមគ្នេដើមេបីនាំយកកុារ តឹេមថ្ងេទ_ី_/___/___

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

លទ្ធផល

  ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងកំពុងទទួលការពេយាបាល 
 លេខកូដ ART/គ្លីនិក ID________________________

  បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

  ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍:

       លទ្ធផល:     វិជ្ជាន  +   អវិជ្ជាន  -  មិនអាចកំណត់បាន+/-

  ផេសេងទៀត______________________________________

រូបាពទី៦៖ ទមេង់ ក២ គូសបញ្ជេក់ពីទីតំាងកត់តេេព័ត៌ានកូនៗបង្កើត

ដោគូទី១៖
ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖    * បេុស           * សេី

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ៖ ផោនការតាមរក៖
* ពនេយារពេលោយសារ IPV៖ អ្នកជំងឺបានឆ្លើយ ‹ចាស/បាទ› 

ចំពោះសំណួរ IPV ណាមួយ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូរបស់គត់

* បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកផ្តល់សេវានឹងបេេប់ទៅដេគូោះ

* បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទី 

__/__/__។ កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាក់ទងទៅដេគូ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អតិថិជននិងអ្នកផ្តល ់

សេវា នឹងសហការគ្នេបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី__/__/__

* បេពន្ធ/ប្តី/គូដណ្តឹង

* ដេគូរួមភេទជាប់លាប់ 

* ផេសេងៗ _________

* សងេសារ

* បេើម្ជុលរួមគ្នេ

សេេវជេេវរកដេគូបង្កហឹងេសា (IPV)៖ ាន គ្មេន

វាយ ទាត់ ទះ ឬធ្វើបាបរងកាយអ្នក? * *

ធា្លេប់គំរមកំហេងអ្នក? * *
ធា្លេប់បង្ខំអ្នកឱេយធ្វើនូវអ្វីៗនៅពេលរួមភេទដេលធ្វើឱេយអ្នក 
មិនសេណុកកាយ

* *

ការពោយាយាមទាក់ទង ៖ លទ្ធផល
កាលបរិច្ឆោទ   ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់ * ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល 

លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID: ______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

* បានធ្វើតេស្ត: លទ្ធផល: វិជ្ជាន+  អវិជ្ជាន-   
មិនអាចកំណត់បាន+/-

* ផេសេងទៀត _______________________________

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ បាន/ទេ

រូបាពទី៧៖ ទមេង់ ក២ គូសបញ្ជេក់ទីតាំងកត់តេេព័ត៌ានដេគូរួមភេទនិងដេគូបេើសុឺរុេំង-ម្ជុលរួមគ្នេ



12និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ដោគូទី១៖

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖     * បោុស           * សោី

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ៖ ផោនការតាមរក៖
* ពនេយារពេលោយសារ IPV៖ អ្នកជំងឺបានឆ្លើយ ‹ចាស/បាទ› 

ចំពោះសំណួរ IPV ណាមួយ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូរបស់គត់

* បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកផ្តល់សេវា 
នឹងបេេប់ទៅដេគូោះ

* បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី

__/__/__។ កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាក់ទងទៅដេគូ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អតិថិជននិងអ្នកផ្តល ់
សេវា នឹងសហការគ្នេបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី__/__/__

* បេពន្ធ/ប្តី/គូដណ្តឹង

* ដេគូរួមភេទជាប់លាប់ 

* ផេសេងៗ _________

* សងេសារ

* បេើម្ជុលរួមគ្នេ

សោោវជោោវរកដោគូបង្កហឹងោសា (IPV)៖ ាន គ្មេន

វាយ ទាត់ ទះ ឬធ្វើបាបរងកាយអ្នក? * *

ធា្លេប់គំរមកំហេងអ្នក? * *

ធា្លេប់បង្ខំអ្នកឱេយធ្វើនូវអ្វីៗនៅពេលរួមភេទដេលធ្វើឱេយអ្នក 
មិនសេណុកកាយ

* *

ការពោយាយាមទាក់ទង៖ លទ្ធផល

កាលបរិច្ឆោទ   ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់ * ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល 
លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID: ______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

* បានធ្វើតេស្ត: លទ្ធផល: វិជ្ជាន+  អវិជ្ជាន-   
មិនអាចកំណត់បាន+/-

* ផេសេងទៀត ________________________________

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

រូបាពទី៨៖ ទមេង់ ក២ សរសេរពីសំណួរសេេវជេេវរកដេគូបង្កហឹងេសា

៥.៤ ជំហានទី៤៖ សោោវជោោវរកដោគូបង្កហឹងោសា  

កាតព្វកិច្ចដំបូងរបស់អ្នកផ្តល់សេវាសុខាព គឺយើងមិនតេូវធ្វើអ្វីដេលបង្កឱេយានគេេះថា្នេក់ដល់អ្នកជំងឺឡើយ។ ដើមេបី 
ការពារសុវត្ថិាពរបស់អ្នកជំងឺតមេុយដេលានផ្ទុកមេរោគអេដស៍, ដេគូរបស់គត់ទាំងឡាយណាដេលអាចបង្កហឹងេសា (IPV)  
គួរតេូវបានដកចេញពីការផ្តល់សេវាតាមរកដេគូ។ ដេគូនីមួយៗ គួរតេវូបានសេេវជេេវរកអ្នកដេលបានបង្កហឹងេសា (IPV)  
ោយបេើសំណួរបី នៅក្នុងការ ‹សេេវជេេវរកដេគូបង្កហឹងេសា› នៅក្នុងបេអប់សមេេប់ដេគូនេទមេង់ ក២ (មើលទមេង ់
ខាងកេេម)។ កត់តេេចម្លើយចំពោះសំណួរនីមួយៗ បើអ្នកជំងឺឆ្លើយ ‹មេន› ឬ ‹ទេ› ។ 

បេសិនបើ អ្នកជំងឺឆ្លើយថា ‹មេន› ទៅនឹងសំណួរណាមួយ, វាអាចនឹងមិនសមសេបឡើយ បេសិនបើយើងទាក់ទង 
ទៅដេគូ លើកលេងតេក្នុងករណីដេលសុវត្ថិាពរបស់អ្នកជំងឺតមេុយតេូវបានធានា ។

បេសិនបើ អ្នកជំងឺតមេុយានអារម្មណ៍ថា មិនានសុវត្ថិាពនៅពេលអ្នកទាក់ទងនឹងដេគូរបស់គត់ោះ គួររិះរក 
វិធីផេសេងៗទៀតដើមេបីតាមរកដេគូរបស់គត់។ ឧទាហរណ៍ទាំងោះ រួមាន ៖  

• ការធ្វើតេស្តនៅតាមសហគមន៍ទាំងឡាយណាដេលានដេគូរបស់គត់រស់នៅទីោះ ឬ 

• ការធ្វើតេស្តដេគូទាំងពីរនៅកន្លេងណាដេលដេគូទាំងពីរ បានដឹងពីសា្ថេនាពមេរោគអេដស៍ទាំងអស់គ្នេ ហើយ 
ានអ្នកផ្តល់បេឹកេសានៅបេចាំការនៅទីោះ ដេលអាចជួយសមេបសមេួល បេសិន បើានាពតានតឹងកើតឡើង ។

បញ្ជូនអតិថិជនទៅទទួលសេវាដេគូដេលអាចបង្កហឹងេសា (IPV) នៅទីតាំងណាដេលានសេវានេះ ។



13 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៥.៥ ជំហានទី៥៖ កំណត់ផោនការតាមរកដោគូម្នោក់ៗ    

ពិនិតេយទៅលើជមេើសទាំង៤ សមេេប់ការតាមរកដេគូោយបេើបេេស់ផ្ទេងំរូបាពជំនួយ ‹ជមេើសទំាង បួនសមេេប់ 
តាមរកដេគូទាក់ទងនឹងមេរោគអេដស៍›  (រូបាពទី៣)។ ចូរជួយអ្នកជំងឺ ក្នុងការសមេេចចិត្តថា តើជមេើសមួយណា 
ដេលគត់ចង់បេើសមេេប់ដេគូរបស់គត់ា្នេក់ៗ។ ពួកគេអាចបេើជមេើសខុសៗគ្នេ សមេេប់ដេគូផេសេងៗគ្នេ។ 

កត់តេេទុកនូវវិធីសាសេ្តបញ្ជនូដេលបានជេើសរើសសមេេប់ដេគូា្នេក់ៗ នៅក្នុង ‹ផេនការតាមរកដេគ›ូ ដេលបានសរសេរ 
នៅក្នុងទមេង់ ក២ (មើលទមេង់ខាងកេេម)។ បេសិនបើ ដេគូណាា្នេក់មិនបានតាមដាន ោយហេតុថា ជាដេគ ូ
បង្កហឹងេសា (IPV), ចូរជេើសរើសការ ‹ពនេយារពេលោយ IPV› នៅក្នុងផ្នេកនេះ ។

ដោគូទី១៖

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖    * បោុស           * សោី

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ៖ ផោនការតាមរក៖

* ពនេយារពេលោយសារ IPV៖ អ្នកជំងឺបានឆ្លើយ ‹ចាស/បាទ› 
ចំពោះសំណួរ IPV ណាមួយ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូរបស់គត់

* បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកផ្តល់សេវា 
នឹងបេេប់ទៅដេគូោះ

* បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី

__/__/__។ កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាក់ទងទៅដេគូ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អតិថិជននិងអ្នកផ្តល ់
សេវា នឹងសហការគ្នេបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី__/__/__

* បេពន្ធ/ប្តី/គូដណ្តឹង

* ដេគូរួមភេទជាប់លាប់ 

* ផេសេងៗ _________

* សងេសារ

* បេើម្ជុលរួមគ្នេ

សោោវជោោវរកដោគូបង្កហឹងោសា (IPV)៖ ាន គ្មេន

វាយ ទាត់ ទះ ឬធ្វើបាបរងកាយអ្នក? * *

ធា្លេប់គំរមកំហេងអ្នក? * *

ធា្លេប់បង្ខំអ្នកឱេយធ្វើនូវអ្វីៗនៅពេលរួមភេទដេលធ្វើឱេយអ្នក 
មិនសេណុកកាយ

* *

ការពោយាយាមទាក់ទង៖ លទ្ធផល

កាលបរិច្ឆោទ   ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់ * ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល 
លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID: ______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

* បានធ្វើតេស្ត: លទ្ធផល: វិជ្ជាន+  អវិជ្ជាន-   
មិនអាចកំណត់បាន+/-

* ផេសេងទៀត ________________________________

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

រូបាពទី៩៖ ទមេង់ ក២ ផេនការនេការតាមរកដេគូ
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៥.៦ ជំហានទី៦៖ ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺតមោុយដើមោបីចាប់ផ្តើមទាក់ទងដោគូ និងកូនរបស់គត់  

ផ្អេកលើផេនការតាមរកដេលអ្នកជំងឺបានជេើសរើសសមេេប់ដេគូា្នេក់ៗ, បេតិបត្តិតាមជំហានទាំងឡាយដើមេបីចាប់ផ្តើម 
ទាក់ទងដេគូ, និង/ឬ កូនរបស់គត់ទាំងអស់ ។ 

បេសិនបើ អ្នកជំងឺជេើសរើសយក ការបញ្ជូនដោយអ្នកជំងឺ (ជមោើសទី១)៖

• រំលឹកឡើងវិញពី ‹ចំណុចគន្លះឹនិងសារសមេេប់បេេប់ដេគូរបស់អ្នក អំពីសា្ថេនាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍› (ឧបសម្ព័ន្ធទី២) 

• ទុកពេលឱេយអ្នកជំងឺតមេយុអនុវត្តការនិយាយសាររហូតដល់គត់ានទំនុកចិត្តថា គត់អាចនិយាយពាកេយទំាងោះបាន។

• សួរសំណួរបំផុសគំនិតខ្លះៗ ដេលគិតថា ដេគូរបស់គត់បេហេលជានឹងសួរគត់ និងជួយអ្នកជំងឺគិតទុកជាមុន 
នូវចម្លើយដេលសមហេតុផល ។

• ផ្តល់ឱេយអ្នកជំងឺនូវ ប័ណ្ណបញ្ជូន (ឧបសម្ព័ន្ធទី៣)។ ប័ណ្ណបញ្ជូនទាំងោះ គួរតេាននៅជាមួយ នឹងអ្នកផ្តល់បេឹកេសា 
ធ្វើការនៅសេវា ART  ។

• បងេៀនអ្នកជំងឺឱេយចេះបេគល់ប័ណ្ណបញ្ជូននេះទៅដេគូ (ទាំងអស់) នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនា ។

• ណាត់ជួបអ្នកជំងឺតមេុយនៅក្នុងអំឡុងពេល ៣០ថ្ងេកេេយ ដើមេបីតាមដាន និងបញ្ជេក់ឱេយបានចេបាស់ថា ដេគូ  
(ទាំងអស់) របស់គត់បានមកធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។

បេសិនបើ អតិថិជនជេើសរើសយកការបញ្ជូនដោយមនកិច្ចពោមពោៀង (ជមោើសទី ៣) ៖

• បេតិបត្តិតាមជំហានដូចគ្នេទៅនឹងការបញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ  

• រំលឹកឡើងវិញពី ‹ចំណុចគន្លះឹនិងសារសមេេប់បេេប់ដេគូរបស់អ្នកអំពីសា្ថេនាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍› និង

• បងេៀនអ្នកជំងឺឱេយចេះបេគល់ប័ណ្ណបញ្ជូននេះទៅដេគូ (ទាំងអស់) ។

• កំណត់ថ្ងេណាត់ជួបលើកកេេយ ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងេ បនា្ទេប់ពីថ្ងេនេះ និងយល់ព្េមជាមួយអ្នកជំងឺដេលថា  
ពួកគេនឹងបេេប់និងបញ្ជូនដេគូ (ទាំងអស់) មកធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងពេលកំណត់មួយ ។

• កត់តេេថ្ងេខេឆា្នេំនៅលើ ទមេង់ ក២ តេង់កន្លេង ‹ផេនការតាមរក› ខាងកេេមឃ្លេ ‹បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង › 

• រំលឹកអតិថិជនថា បេសិនបើដេគូ (ទាំងអស់) មិនបានមកធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍នៅថ្ងេដេលបានកំណត់, អ្នកនឹង 
ទូរស័ព្ទទៅគត់ដើមេបីសុំការអនុញ្ញេតទាក់ទងជាមួយដេគូ (ទាំងអស់) របស់គត់ោយផ្ទេល់។

• កេេយ៣០ថ្ងេ បានកន្លងផុតទៅ ចូរទូរស័ព្ទទៅរកអ្នកជំងឺតមេុយ និងសួរបញ្ជេក់គត់ថា តើដេគូ (ទាំងអស់) 
របស់គត់ បានធ្វើតេស្តរួចហើយ ឬនៅ ?
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

• បេសិនបើ មិនទាន់បានធ្វើតេស្តទេ សុំការអនុញ្ញេតពីអ្នកជំងឺដើមេបីទាក់ទងដេគូរបស់គត់ (ទាំងអស់) និងអនុវត្ត 
តាមជមេើស ‹ការបញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា› ។

• បេសិនបើ អ្នកជំងឺមិនព្េមអនុញ្ញេតឱេយទាក់ទងដេគូរបស់គត់ (ទាំងអស់) ចូរកត់តេេនូវ លទ្ធផលនេះ នៅក្នុងផ្នេក 
លទ្ធផលនេទមេង ់ក២ ។

បេសិនបើ អតិថិជនជេើសរើសយកការបញ្ជូនដោយអ្នកផ្តល់សោវា (ជមោើសទី ២)៖

• ចាប់ផ្តើមទាក់ទងដេគូ (ទាំងអស់) តាមរយៈទូរស័ព្ទោយបេើ ‹សារសមេេប់តាមរកដេគូៈ ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ›  
(ឧបសម្ព័ន្ធទី៤)  ។

• ចូរចងចាំ សូមកុំផ្តល់ព័ត៌ានទៅអ្នកណាផេសេងកេេពីដេគូ ។

• បេសិនបើ ដេគូសួរថា អ្នកណាដេលធ្វើឱេយគេបេឈមទៅនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ចូរនិយាយថា ‹សមេេប់ហេតុផល 
នេការរកេសាការសា្ងេត់ ខ្ញុំមិនបានអនុញ្ញេតឱេយនិយាយពីរឿងោះទេ›។

• ចូរបេើសារដេលបានផ្តល់ឱេយសមេេប់ការផ្ញើសារជាសម្លេង (ឧបសម្ព័ន្ធទី៥) ។

• បេសិនបើ អ្នកមិនអាចទាក់ទងដេគូបានទេ, បនា្ទេប់ពីទូរស័ព្ទអស់ពេល បីដង ទៅជួបដេគូ (ទាំងអស់)  
ោយផ្ទេល់ ចូរទៅជួបដល់ផ្ទះ (បេតិបត្តិោយអ្នកផ្តល់សេវានៅសហគមន៍-CAW)។ បេើសារ ‹សារសមេេប ់
តាមរកដេគូៈ ចុះទៅដល់ផ្ទះ› (ឧបសម្ព័ន្ធទី៦) សមេេប់ការទាក់ទងដំបូងជាមួយដេគូ (ទាំងអស់)។

• កត់តេេលទ្ធផលទាំងអស់នូវរល់ការពេយាយាមទាក់ទងជាមួយដេគូនៅតេង់ផ្នេក ‹ការពេយាយាម ទាក់ទង› នេទមេង់ ក២  ។

បេសិនបើអតិថិជនជេើសរើសយកការបញ្ជូនោយ អ្នកផ្តល់សោវា និងអ្នកជំងឺ (ជមោើសទី ៤)៖ 

• កំណត់រកពីរបៀបដេលអ្នកជំងឺពេញចិត្តនឹងបេេប់ទៅដេគូៈ នៅក្នុងគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល ឬនៅក្នុងផ្ទះ?

• បេសិនបើ នៅក្នុងគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល កំណត់ថ្ងេណាត់ជួបដើមេបីឱេយអ្នកជំងឺនាំដេគូគត់មក

• ផ្តល់លិខិតអញ្ជើញទៅអ្នកជំងឺ, ដើមេបីយកទៅឱេយដេគូរបស់គត់ សុំអញ្ជើញដេគូរបស់គត់មកជួប នៅគេឹះសា្ថេន 
សុខាភិបាល ។

• បេសិនបើ នៅផ្ទះ កំណត់ថ្ងេខេឆា្នេំដេលអ្នកផ្តល់សេវាសហគមន៍នឹងទៅជួបអ្នកជំងឺ និងដេគូ របស់គត់ដល់ផ្ទះ ។

កត់តេេលទ្ធផលនូវរល់ការពេយាយាមទាក់ទងជាមួយដេគូនៅតេង់ផ្នេក ‹ការពោយាយាមទាក់ទង› នៅក្នុងបេអប់ដេគូ/កូន  
(មើលរូបាពខាងកេេម)។ បំពេញថ្ងេខេឆា្នេំដេលបានទាក់ទង តើជាការទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ ឬ ទៅជួបដល់ផ្ទះ  
ពីលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងការទំនាក់ទំនងទាំងោះ និង ការកត់សា្គេល់ផេសេងៗ ដេលអ្នកអាចាន ។
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៥.៧ ជំហានទី៧៖ កត់តោោលទ្ធផលនោសោវាតាមរកដោគូ  

នៅក្នុងផ្នេក ‹លទ្ធផល› នេបេអប់ដេគូនីមួយៗ ចូរកត់តេេ ៖  

• បេសិនបើ ដេគូបានធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ ចូរកត់តេេលទ្ធផលតេស្តរបស់គត់

• បេសិនបើ ដេគូបដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត ចូរកត់តេេការបដិសេធរបស់គត់

• បេសិនបើ បានដឹងថាដេគូកំពុងទទួលការពេយាបាល ចូរកត់តេេលេខកូដ ART/គ្លីនិក

• បេសិនបើ ានលទ្ធផលផេសេងៗទៀត ចូរសរសេរកំណត់តេេនៅក្នុងបេអប់ផេសេងៗ ។

ដោគូទី១៖

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖     * បោុស           * សោី

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ៖ ផោនការតាមរក៖
* ពនេយារពេលោយសារ IPV៖ អ្នកជំងឺបានឆ្លើយ ‹ចាស/បាទ› 

ចំពោះសំណួរ IPV ណាមួយ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូរបស់គត់

* បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកផ្តល់សេវានឹងបេេប់ទៅដេគូោះ

* បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី

__/__/__។ កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាក់ទងទៅដេគូ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អតិថិជននិងអ្នកផ្តល ់

សេវា នឹងសហការគ្នេបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី__/__/__

* បេពន្ធ/ប្តី/គូដណ្តឹង

* ដេគូរួមភេទជាប់លាប់ 

* ផេសេងៗ _________

* សងេសារ

* បេើម្ជុលរួមគ្នេ

សោោវជោោវរកដោគូបង្កហឹងោសា (IPV)៖ ាន គ្មេន

វាយ ទាត់ ទះ ឬធ្វើបាបរងកាយអ្នក? * *

ធា្លេប់គំរមកំហេងអ្នក? * *

ធា្លេប់បង្ខំអ្នកឱេយធ្វើនូវអ្វីៗនៅពេលរួមភេទដេលធ្វើឱេយអ្នក 
មិនសេណុកកាយ

* *

ការពោយាយាមទាក់ទង ៖ លទ្ធផល

កាលបរិច្ឆោទ   ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់ * ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល 
លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID: ______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

* បានធ្វើតេស្ត: លទ្ធផល: វិជ្ជាន+  អវិជ្ជាន-   
មិនអាចកំណត់បាន+/-

* ផេសេងទៀត ________________________________

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

រូបាពទី១០៖ ទមេង់ ក២ ផ្នេកការពេយាយាមទាក់ទង
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ដោគូទី១៖

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖     * បោុស           * សោី

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ៖ ផោនការតាមរក៖

* ពនេយារពេលោយសារ IPV៖ អ្នកជំងឺបានឆ្លើយ ‹ចាស/បាទ› 

ចំពោះសំណួរ IPV ណាមួយ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប ់

ដេគូរបស់គត់

* បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកផ្តល់សេវា 

នឹងបេេប់ទៅដេគូោះ

* បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី

__/__/__។ កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាក់ទងទៅដេគូ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អតិថិជននិងអ្នកផ្តល ់

សេវា នឹងសហការគ្នេបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី__/__/__

* បេពន្ធ/ប្តី/គូដណ្តឹង

* ដេគូរួមភេទជាប់លាប់ 

* ផេសេងៗ _ _______

* សងេសារ

* បេើម្ជុលរួមគ្នេ

សោោវជោោវរកដោគូបង្កហឹងោសា (IPV)៖ ាន គ្មេន

វាយ ទាត់ ទះ ឬធ្វើបាបរងកាយអ្នក? * *

ធា្លេប់គំរមកំហេងអ្នក? * *

ធា្លេប់បង្ខំអ្នកឱេយធ្វើនូវអ្វីៗនៅពេលរួមភេទដេលធ្វើឱេយអ្នក 
មិនសេណុកកាយ

* *

ការពោយាយាមទាក់ទង៖ លទ្ធផល

កាលបរិច្ឆោទ   ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់ * ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល 
លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID: ______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

* បានធ្វើតេស្ត: លទ្ធផល: វិជ្ជាន+  អវិជ្ជាន-   
មិនអាចកំណត់បាន+/-

* ផេសេងទៀត ________________________________

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

រូបាពទី១១៖ ទមេង់ ក២ ផ្នេកលទ្ធផល

៥.៨ ជំហានទី៨៖ បន្តធ្វើបច្ចុបោបន្នភាពលទ្ធផលតោស្ត និងពិនិតោយរកមើលដោគូថ្មី នៅរាល់ពោលដោលអ្នកជំង ឺ
មកជួបតាមការណាត់នៅគ្លីនិក ART

នៅរល់ពេលដេលអ្នកជំងឺតមេុយមកជួបនៅគ្លីនិក ART អ្នកតេូវ ៖ 

• ពិនិតេយមើលបេសិនបើ ពួកគេានដេគូរួមភេទ (ទំាងអស់) ថ្មី ឬដេគូដេលបានបេើម្ជុល-សុឺរុេំងរួមគ្នេ។ បេសិនបើាន,  
តេូវអនុវត្តជំហានទី២ ដល់ ទី៧ សមេេប់ដេគូទាំងោះ ។

• ពិនិតេយមើលបេសិនបើ ានលទ្ធផលថ្មីៗ តេូវធ្វើបច្ចុបេបន្នាពគេប់ដេគូទាំងអស់ ។
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

បើគ្មេនការពេយាបាល កុារាគចេើនដេលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍នឹងសា្លេប់នៅពេលដេលពួកគេ អាយុបាន ៥ឆា្នេ។ំ

ការផ្តល់ការពេយាបាលោយឱសថបេឆាំងមេរោគអេដស៍ (ART) ា្លេមៗបនា្ទេប់ពីបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ អាចកាត់បន្ថយ 
អតេេសា្លេប់ក្នុងចំណោមកុារឆ្លងមេរោគអេដស៍បានរហូតដល់ ៧៥%។ ដូចនេះ វាជាការសំខាន់ណាស់ ក្នងុការកំណត់ 
រកកុារដេលបេឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងអំឡុងពេលានផ្ទេពោះ ពេលសមេេល ឬពេលបំបៅោះកូន និង 
ធានាថា កុារទាំងោះបានធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។

គេប់កូនទាំងអស់នេឳពុក ឬា្តេយផ្ទុកមេរោគអេដស៍ តេូវធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍ ។

៦..ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ចំពោះ.
កូនរបស់អ្នកជំងឺតមេយុ

បេើទមេង់ ក២ ដើមេបីស្វេងរកឈ្មេះកុារទាំងឡាយដេលតេូវធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។ ផ្តល់ការធ្វើតេស្តាម 
រកមេរោគអេដស៍ដល់កុារបេឈមទាំងអស់នៅក្នុងគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល ឬនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើតេស្តនៅតាមសហគមន៍   
(ឧទាហរណ៍ៈ នៅផ្ទះ ឬតាមរយៈការធ្វើតេស្តាមចល័ត) នៅទីតាំងដេលជិតបំផុត និងានាពងយសេួលបំផុត 
សមេេប់ពួកគត់។

កត់តេេសា្ថេនាពមេរោគអេដស៍របស់កុារបេឈមទាំងអស់នៅក្នុងទមេង់ ក២ ។

៧..ការផ្តល់និងកត់តេេការធ្វើតេស្តរក.
មេរោគអេដស៍ចំពោះសមាជិកគេួសសារ.
របស់អ្នកជំងឺតមេុយ

៨.១ កោបខណ្ឌនោការតាមដាន

គោលបំណងចមេបងនេការគេប់គេងតាមរកដេគូសមេេប់ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ (PNTT) គឺដើមេបីធ្វើឱេយកានត់េបេសើរ 
ឡើងនេការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ចំពោះដេគូ (ទាំងអស់) និងកូនរបស់អ្នកជំងឺ។ សូចនាករនេការតាមដាន 
ជាបេចាំ តេូវឆ្លុះបញ្ចេំងពីកមេិតនេការអនុវត្ត PNTT នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា និង វឌេឍនាពឆ្ពេះទៅរក ៩០ទី១។  
យោងតាមអនុសាសន៍ជាសាកល រូបាពទី ១២ បង្ហេញពីទិដ្ឋភាពទូទៅនេការតាមដានរបស់ PNTT ។

រូបាពទី១៣ ផ្តល់ជាគមេូមួយសមេេប់ការតាមដានលទ្ធផលរយៈពេលខ្លីនេ PNTT ដេលគ្លីនីក ART គួរតេ 
អនុវត្តតាម និងផេសព្វផេសាយលទ្ធផលោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា ART។ វាតេូវតេចេបាស់ថា ទិន្នន័យនេះគេបដណ្តប ់
រយៈពេលណា។ ជាការល្អបំផុត វាគួរតេជាបេចាំតេីាស ដើមេបីអាចឱេយគេអាចវាយតម្លេបានពីលទ្ធផលនេការអនុវត្តន៍ថ្មីៗ 
របស់កម្មវិធី ។  

៨..ការតាមដាន



19 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

បេើសា្ភេរជំនួយស្តីពី ‹តើអ្វីជាការតាមរកដោគូ និងសារៈសំខាន់របស់វា› ដើមេបីឱេយអ្នកជំងឺ
យល់ពីសេវាតាមរកដេគូ   សួរោយផ្ទេល់ពីការស្ម័គេចិត្តចូលរួម និងកត់តេេនូវចម្លើយ 

‹ការពោមពោៀងចូលរួមក្នុងសោវា PNTT› ក្នុងទមេង់ ក២

បាទ/ចាស
ជំហានទី២៖ សាកសួរអ្នកជំងឺដើមេបីរកកតា្តេបេឈម

បេើព័ត៌ាននៅផ្នេក ‹ការសោោវជោោវរកកតា្តោបោឈម› នេទមេង់ ក២ ដើមេបីស្វេងរកកតា្តេបេឈម

ជំហានទី៣៖ សេង់ចំនួនដេគូរួមភេទ, ដេគូបេើម្ជុល-សឺរុេំងរួមគ្នេ, និងចំនួនកូនបង្កើត

បេើព័ត៌ាននៅផ្នេក ‹បោអប់ដោគ›ូ និង ‹បោអប់កូនៗ› ដើមេបីកត់តេេឈ្មេះ, អាយុ, ភេទ 
និងព័ត៌ានសមេេប់ទាក់ទង

ជំហានទី៤៖ សេេវជេេវរកដេគូបង្កហឹងេសា (IPV)

សមេេប់ដេគូា្នេក់ៗ បេើព័ត៌ាននៅផ្នេក ‹សោោវជោោវរកដោគូហឹងោសា› ដើមេបីសេេវជេេវរកដេគ ូ
បង្កហឹងេសា

ជំហានទី៥៖ កំណត់ផេនការតាមរកសមេេប់ដេគូា្នេក់ៗ

សមេេប់ដេគូា្នេក់ៗ បេើសា្ភេរជំនួយ ‹ជមោើសសមោោប់តាមរកដោគូរបស់អ្នកអំពីការធ្វើតោស្ត 
រកមោរោគអោដស›៍ ដើមេបីចាប់យកជមេើស។ កត់តេេព័ត៌ាននៅក្នុងផ្នេក‹ផេនការតាម 

រកដេគ›ូនេទមេង់ ក២

ជំហានទី៦៖ ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺដើមេបីទាក់ទងដេគូនិងកូនរបស់គត់

បញ្ជូនដោយអ្នកជំងឺ ៖

បង្ហេត់អ្នកជំងឺឱេយចេះបេេប់ព ី

សា្ថេនាពផ្ទុក ផ្តល‹់សារគន្លឹះ 

ពីរបៀបបេេប់ដេគូ និង បណ្ណបញ្ជូន ›

បញ្ជូនដោយមនកិច្ជពោមពោៀង ៖

ផ្តល់ ‹បណ្ណបញ្ជូន› និង ‹សារគន្លឹះព ី

របៀបបេេប់ដេគ›ូ ោយ ព្េមពេៀងថា 

អ្នកជំងឺនឹងបញ្ជូនដេគូមកធ្វើតេស្តក្នុង

អំឡុងពេល៣០ថ្ងេ ។

បញ្ជូនដោយអ្នកផ្តល់សោវា ៖

ផ្តើមទំនាក់ទំនងដេគូ និង  

ទាក់ទងចេើនលើកោយបេើ  

‹ទូរស័ព្ទនិង សារសមេេប់ 

ការចុះដល់ផ្ទះ›

បញ្ជនូដោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សោវា៖

បង្ហេត់អ្នកជំងឺឱេយគត់ចេះបេេប់ព ី

សា្ថេនាពផ្ទកុជាមួយគ្នេ។ បង្កើត

ផេនការោយបញ្ជេក់ពីពេល

វេលានិងទីកន្លេងសមេេប់ជួប

និងបេេប់ដល់ដេគូ។ ធ្វើតេស្ត 

HTSដល់ដេគូ។
ជំហានទី៧៖ កត់តេេលទ្ធផលនេសេវាគេប់គេងនិងតាមរកដេគូ

កំពុងពោយាបាល ART ៖

បេសិនបើដេគូបានបញ្ជេក់ថាកំពុង

បេើ ART កត់តេេនូវរល់លទ្ធផលនៅ

ក្នុង ផ្នេក ‹លទ្ធផល›នេទមេង់ ក២

ធ្វើតោស្ត HIV ៖ បេសិនបើដេគូ

ព្េមធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ 

កត់តេេនូវរល់លទ្ធផលនៅក្នុង 

ផ្នេក ‹លទ្ធផល›នេទមេង់ ក២

បដិសោធធ្វើតោស្ត HIV ៖

បេសិនបើដេគូមិនព្េមធ្វើតេស្តរកមេ 

រោគអេដស៍ កត់តេេនូវរល់លទ្ធផល 

នៅក្នុងផ្នេក ‹លទ្ធផល›នេទមេង់ ក២

ជំហានទី៨៖ បន្តធ្វើបច្ចុបេបន្នាពនេលទ្ធផលនិងសេេវជេេវរកដេគូថ្មីៗនៅរៀងរល ់
ពេលដេលអ្នកជំងឺមកជួបតាមណាត់នៅគ្លីនិក ART

បាទ/ចាស
សំណួរ
ណា១

 

ដកដេគូទាំងអស់
ដេលងយនឹងបង្ក
ហឹងេសា IPV,  បញ្ជូន
អ្នកជំងឺទៅសេវា IPV 
នៅទីណាដេលាន, 
និងពិាកេសាពីជមេើស 
ដើមេបី បេេប់ទៅដេគូ។

រូបាពទី១២៖  កេបខណ្ឌនេការតាមដានសមេេប់ PNTT   

ជំហានសមោោប់សោវាតាមរកដោគូ និងការធ្វើតោស្តាមរកមោរោគអោដស៍

ជំហានទី១៖ បេេប់ទៅអ្នកជំងឺពីសេវាតាមរកដេគូ និងសុំការព្េមពេៀង
សូចនាករសមោោប់តាមដាន

__________________________________

សូចនាករ ១៖ # (%) នេអ្នកជំងឺដេលបានផ្តល ់
បេឹកេសាពីសេវា PNTT

សូចនាករ ២៖ # (%) នេអ្នកជំងឺដេលបាន 

ព្េមពេៀងទទួលយកសេវា PNTT

 

សូចនាករ ២៖ (ចេកតាមកេុម) # (%) នេអ្នកជំងឺ
ដេលបានព្េមពេៀងទទួលយកជមេើសតាមដាន

ដេគូសមេេប់សេវា PNTT

សូចនាករ ៣៖ # (%) នេដេគូដេលបាន 
ព្េមពេៀងទៅសេវា HTS

សូចនាករ ៤៖ # (%) នេដេគូដេលបាន 
បានធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍

សូចនាករ ៥៖ # (%) នេដេគូធ្វើតេស្ត HIV ាន 
លទ្ធផលវិជ្ជាន

សូចនាករ ៦៖ # (%) នេដេគូវិជ្ជានបានចុះឈ្មេះ 
និងកំពុងពេយាបាល

ទេ កត់តេេថា
អ្នកជំងឺបដិសេធ



20និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៨. ២ បញ្ជីសូចនាករ

១. ចំនួន និងាគរយនេអ្នកជំងឺដេលបានទទួលសេវាតាមរកដេគូ

២. ចំនួន និងាគរយនេអ្នកជំងឺដេលបានយល់ព្េមទទួលសេវាតាមរកដេគូ

៣. ចំនួន និងាគរយនេដេគូទាំងអស់ដេលបានកំណត់ បានជួបផ្តល់សេវា 

៤. ចំនួន និងាគរយនេដេគូទាំងអស់បានយល់ព្េមទទួលយកសេវា និងធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍ 

៥. ចំនួន និងាគរយនេដេគូទាំងអស់ដេលបានធ្វើតេស្តហើយ ានលទ្ធផលតេស្ត វិជ្ជាន

៦. ចំនួន និងាគរយនេដេគូទាំងអស់ដេលានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជាន បានចុះឈ្មេះទទួលការពេយាបាល

រូបាពទី១៣៖ គមេូនេការតាមដានលទ្ធផលរយៈពេលខ្លី   

ចំនួនអ្នកជំងឺតមេុយ

២៥

២០

១៥

១០

៥

០

ចំនួនដេគូទៅតាមបេភេទនេការតាមរក ចំនួនដេគូដេលបានធ្វើតេស្ត 
ទៅតាមជមេើសដេលបានជេើសរើស

២០

បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល ់
សេវានិងអ្នកជំង ឺ 

៦

បញ្ជូនោយព្េមពេៀង, 
៣

បញ្ជូនោយអ្នកជំង ឺ
៦

បញ្ជនូោយអ្នកផ្តល់សេវា
៥

បញ្ជូនោយព្េមពេៀង, 
៣

បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល ់
សេវានិងអ្នកជំងឺ, 

  ៥

បញ្ជូនោយអ្នកជំង ឺ
៤

បញ្ជនូោយអ្នកផ្តល់សេវា
៤



21 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

១. ចំនួន និងភាគរយនោអ្នកជំងឺដោលបានផ្តល់សោវាតាមរកដោគូ

ការបកសោោយ ចំនួនអ្នកជំងឺតមេុយដេលបានទទួលកញ្ចប់សេវា PNTT ពេញលេញ រួមទាំង ការណេនាំពីសេវា, ការផ្តល់បេឹកេសា, 
ការចេកចាយព័ត៌ានទាក់ទងនឹងដេគូទាំងអស់, ការចេកចាយព័ត៌ានទាក់ទងនឹងការបេព្េឹត្តិដេល 
បេឈមរបស់ដេគូទាំងអស់, សមេេប់ការកំណត់ដេគូ និងការបញ្ជូនដេគូ 

គោលបំណង សូចនាករនេះ តាមដានបានព័ត៌ានសមេេប់សេវា PNTT នៅគេឹះសា្ថេន សុខាភិបាលដេលានសេវា PNTT ។

វិធីសមោោប់វាស់វោង រប់ចំនួនអ្នកជំងឺដេលបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ដេលបានចុះឈ្មេះថ្មី នៅសេវា ART និងបានទទួលសេវា PNTT ។

ភាពញឹកញាប់ បេចាំខេ 

ភាគយក ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីដេលបានចុះឈ្មេះ (>=15ឆា្នេំ) នៅសេវា ART ដេលបានទទួលសេវា PNTT 
នៅក្នុងរយៈពេលរយការណ៍ ។

ភាគបោង ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីដេលបានចុះឈ្មេះទាំងអស់ (>=15ឆា្នេំ) នៅសេវា ART 

នៅក្នុងរយៈពេលរយការណ៍ ។

ការបំបោកទិន្នន័យតាមកោុម ភេទ៖ បេុស, សេី

បោភព ទិន្នន័យអេឡិចតេូនិកនេសេវា ART ដេលបានមកពីទមេង់ ក២ ។

ការបកសោោយ អន្តរគមន៍ ។ បេសិនបើគេឹះសា្ថេនានាគរយនេអ្នកជំងឺដេលទទួលសេវា PNTT ទាប អ្នកផ្តល់សេវាតេូវ 
ពិនិតេយឡើងវិញពីមូលហេតុទាំងឡាយ ដេលបានកើតឡើង កំណត់បានថា តើអន្តរគមន៍អ្វីខ្លះ 
ដេលអាចជួយ ពងេឹងនូវសា្ថេនាពនេះ។ វាបេហេលជាផ្នេកខ្លះបណា្តេលមកពីគុណាពនេការផ្តល់បេឹកេសា, 
ការកត់តេេនិងការធ្វើរបាយការណ៍, ឬការយល់ដឹង របស់អ្នកផ្តល់បេឹកេសាពីជំហាននេសេវា PNTT ។

២. ចំនួន និងភាគរយនោអ្នកជំងឺដោលបានយល់ពោមទទួលសោវាតាមរកដោគូ

ការបកសោោយ ចំនួនអ្នកជំងឺដេលយល់ព្េមទទួលសេវា PNTT ោះបីជា ការបញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ, ឬោយអ្នកផ្តល់សេវា, 
ឬោយានកិច្ចព្េមពេៀង, ឬោយការ សហការរវាងអ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកជំងឺ ក៏ោយ ។

គោលបំណង សូចនាករនេះ តាមដាននូវជមេើសដេលពេញចិត្តបេើសេវា PNTT ោយអ្នកជំងឺាគចេើន 
និងពីបេសិទ្ធាពនេសេវា PNTT  ។

វិធីសមោោប់វាស់វោង រប់ចំនួនអ្នកជំងឺដេលបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ដេលទើបតេបានចុះឈ្មេះ នៅសេវា ART និងបានទទួលសេវា 
PNTT ។

ភាពញឹកញាប់ បេចាំខេ

ភាគយក ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីដេលបានចុះឈ្មេះ (>=15ឆា្នេំ) នៅសេវា ART ដេលបានទទួលសេវា PNTT 
នៅក្នុងរយៈពេលរយការណ៍ ។

ភាគបោង ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីដេលបានចុះឈ្មេះទាំងអស់ (>=15ឆា្នេំ) នៅសេវា ART 
នៅក្នុងរយៈពេលរយការណ៍ ។

ការបំបោកទិន្នន័យតាមកោុម ភេទ៖ បេុស, សេី
តាមជមេើសបញ្ជូន PNTT (ោយអ្នកជំងឺ, ឬោយអ្នកផ្តល់សេវា, ឬ ោយកិច្ចព្េមពេៀង,  
ឬោយសហការទាំងអ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកជំងឺ)

បោភព ទិន្នន័យអេឡិចតេូនិកនេសេវា ART ដេលបានមកពីទមេង់ ក២

ការបកសោោយ អន្តរគមន៍ ។ បេសិនបើគេឹះសា្ថេនានាគរយនេអ្នកជំងឺដេលយល់ពញរមទទួលសេវា PNTT ទាប,អ្នកផ្តល់សេវា 
តេូវពិនិតេយឡើងវិញពីមូលហេតុទាំងឡាយដេលបានកើតឡើង កំណត់បានថា តើអន្តរគមន៍អ្វីខ្លះដេលអាចជួយ 
ពងេឹងនូវសា្ថេនាពនេះ។ វាបេហេលជាផ្នេកខ្លះបណា្តេលមកពី គុណាពនេការផ្តល់បេឹកេសា, ការកត់តេេ 
និងការធ្វើរបាយការណ៍, ឬការយល់ឃើញ បញ្ហេបេឈមរបស់ដេគូបង្កហឹងេសា ។



22និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៣. ចំនួននិងភាគរយនោដោគូដោលបានស្វោងរកហើយ បានជួបតាមរយៈសោវា PNTT

ការបកសោោយ ចំនួននិងាគរយនេដេគូដេលបានរយការណ៍និងចុះបញ្ជីក្នុង ‹ទមេង់ក២ › តេូវបានរកឃើញតាមរយៈការខិតខំ
បេឹងបេេងនេសេវា PNTT ។

គោលបំណង សូចនាករនេះ តាមដាននូវបេសិទ្ធាពនេជមេើស PNTT និងពីវិសាលាពដេលសេវា PNTT 
បានរកជួបដេគូដេលបានកំណត់ ។  

វិធីសមោោប់វាស់វោង រប់ចំនួនដេគូដេលកត់តេេនៅក្នុងបញ្ជី ‹ទមេង់ ក២› ដេលបានរកឃើញ ។ 
ាគរយនឹងតេូវបានគណនាោយាគយក និងាគបេងខាងកេេម ។

ភាពញឹកញាប់ បេចាំខេ

ភាគយក ចំនួនដេគូទាំងអស់ដេលរយការណ៍នៅក្នុង ‹ទមេង់ ក២› ដេលបានរកឃើញតាមរយៈសេវា PNTT 
នៅក្នុងអំឡុងពេលរយការណ៍ ។

ភាគបោង ចំនួនដេគូទាំងអស់ដេលចុះឈ្មេះនៅក្នុង ‹ទមេង់ ក២› នៅសេវា ART ក្នុងអំឡុងពេលរយការណ៍

ការបំបោកទិន្នន័យតាមកោុម ភេទ៖ បេុស, សេី
តាមជមេើសបញ្ជូន PNTT (ោយអ្នកជំងឺ, ឬោយអ្នកផ្តល់សេវា, ឬ ោយកិច្ចព្េមពេៀង, ឬោយសហការ 
ទាំងអ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកជំងឺ)

បោភព ទិន្នន័យអេឡិចតេូនិកនេសេវា ART ដេលបានមកពីទមេង់ ក២

ការបកសោោយ អន្តរគមន៍ ។ បេសិនបើគេឹះសា្ថេនានាគរយនេអ្នកជំងឺដេលទទួលសេវា PNTT ទាប អ្នកផ្តល់សេវាតេូវពិនិតេយ 
ឡើងវិញពីមូលហេតុទាំងឡាយដេលបានកើតឡើង កំណត់បានថា តើអន្តរគមន៍អ្វីខ្លះដេលអាចជួយ 
ពងេឹងនូវសា្ថេនាពនេះ។ វាបេហេលជាផ្នេកខ្លះបណា្តេលមកពី គុណាពនេការផ្តល់បេឹកេសា, 
ធ្វើបញ្ជីដេគូមិនតេឹមតេូវ, បញ្ហេនេការកត់តេេនិងធ្វើរបាយការណ៍, បញ្ហេបេឈមរបស់ដេគូបង្កហឹងេសា, 
ដេគូទាំងអស់មិនអាច រកជួបបាន ។

៤. ចំនួន និងភាគរយនោដោគូទាំងអស់បានយល់ពោមទទួលយកសោវាធ្វើតោស្តាមរកមោរោគអោដស៍ 

ការបកសោោយ ចំនួននិងាគរយនេដេគូដេលបានរយការណ៍និងចុះបញ្ជីក្នុង ‹ទមេង់ ក២› បានរកជួប តាមរយៈសេវា PNTT 
និងបានធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍

គោលបំណង សូចនាករនេះ តាមដាននូវបេសិទ្ធាពនេជមេើស PNTT ដើមេបីធ្វើតេស្ត ដេគូរបស់អ្នកជំងឺតមេុយ ។

វិធីសមោោប់វាស់វោង រប់ចំនួនដេគូដេលបានស្ម័គេចិត្ត និងបានធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ ។ 
ាគរយនឹងតេូវបានគណនាោយាគយក និងាគបេងខាងកេេម ។

ភាពញឹកញាប់ បេចាំខេ

ភាគយក ចំនួនដេគូដេលយល់ព្េម និងបានធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ក្នុងអំឡុង ពេលរយការណ៍ ។

ភាគបោង ចំនួនដេគូដេលបានរយការណ៍នៅក្នុងទមេង់ ក២ នៅសេវា ART នៅក្នុងអំឡុងពេលរយការណ៍។  
លើកលេងតេដេគូដេលបានដឹងពីសា្ថេនាពថា ានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ។

ការបំបោកទិន្នន័យតាមកោុម ភេទ៖ បេុស, សេី
តាមជមេើសបញ្ជូន PNTT (ោយអ្នកជំងឺ, ឬោយអ្នកផ្តល់សេវា, ឬ ោយកិច្ចព្េមពេៀង,  
ឬោយសហការទាំងអ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកជំងឺ)

បោភព ទិន្នន័យអេឡិចតេូនិកនេសេវា ART ដេលបានមកពីទមេង ់ក២

ការបកសោោយ អន្តរគមន៍។ បេសិនបើ គេឹះសា្ថេនានាគរយដេគូបានធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ទាបតាមរយៈសេវា PNTT  
អ្នកផ្តល់សវាតេូវពិនិតេយឡើងវិញពីមូលហេតុទាំងឡាយដេលបានកើតឡើង និងកំណត់ថា តើអន្តរគមន៍អ្វីខ្លះ 
ដេលអាចជួយពងេឹងនូវសា្ថេនាពនេះ។ វាបេហេលជាបណា្តេលមកពី
•  គុណាពនេការផ្តល់បេឹកេសា, 
•  ធ្វើបញ្ជីដេគូមិនតេឹមតេូវ, 
• បញ្ហេនេការកត់តេេនិងធ្វើរបាយការណ៍, 

• ដេគូបង្កហឹងេសា, ឬ
• រកដេគូមិនជួប 



23 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

៥. ចំនួន និងភាគរយនោដោគូទាំងអស់ដោលបានធ្វើតោស្តមនលទ្ធផលតោស្ត វិជ្ជមន

ការបកសោោយ ចំនួនដេគូដេលបានធ្វើតេស្ត តាមរយៈសេវា PNTT និងបានរកឃើញថាានលទ្ធផលតេស្ត វិជ្ជាន។

គោលបំណង សូចនាករនេះ បេេប់ពីបេសិទ្ធាពនេសេវា PNTT ចំពោះការកំណត់រក អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍។

វិធីសមោោប់វាស់វោង រប់ចំនួនដេគូដេលលទ្ធផលតេស្ត វិជ្ជាន។ ាគរយនឹងតេូវបានគណនាោយ ាគយក 
និងាគបេងខាងកេេម។

ភាពញឹកញាប់ បេចាំខេ

ភាគយក ចំនួនដេគូដេលបានធ្វើតេស្តោយានលទ្ធផលតេស្ត វិជ្ជាន នៅក្នុងអំឡុងពេលរយការណ៍។

ភាគបោង ចំនួនដេគូដេលបានធ្វើតេស្តទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងពេលរយការណ៍ ។

ការបំបោកទិន្នន័យតាមកោុម ភេទៈ បេុស, សេី
តាមជមេើសបញ្ជូន PNTT (ោយអ្នកជំងឺ, ឬោយអ្នកផ្តល់សេវា, ឬ ោយកិច្ចព្េមពេៀង,  
ឬោយសហការទាំងអ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកជំងឺ)

បោភព ទិន្នន័យអេឡិចតេូនិកនេសេវា ART ដេលបានមកពីទមេង់ ក២

ការបកសោោយ អន្តរគមន៍ ។ អតេេរកឃើញផ្ទុកមេរោគអេដស៍ខ្ពស់ក្នុងចំណោមដេគូអ្នក ជំងឺ គឺជាបេសិទ្ធាពនេការអនុវត្ត 
សេវា PNTT ។ បន្ថេមពីនេះទៀត អតេេផ្ទុកមេរោគអេដស៍ខ្ពស់ បេេប់ថា ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកមេរោគអេដស ៍
ានាពយឺតយាវ ដូចនេះកម្មវិធីអេដស៍តេូវធ្វើសកម្មាពបនា្ទេន់ដើមេបី ៖  

• សកម្មកំណត់រកអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដេលមិនបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ (ឧទាហរណ៍ៈ តាមរយៈជមេុញខា្លេំង
កា្លេក្នុងការផ្តល់សេវា PNTT, សេេវជេេវរកអនុកេុមដេលដឹងថា បេឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ខ្ពស់)

• ធានាថា អ្នកជំងឺតេូវបានផ្តល់ការពេយាបាល និងានលទ្ធផលបន្ទុក មេរោគអេដស៍ក្នុងាមាន 
កមេិតទាប។

៦. ចំនួន និងភាគរយនោដោគូទាំងអស់ដោលមនលទ្ធផលតោស្ត វិជ្ជមនបានចុះឈ្មោះទទួលការពោយាបាល

ការបកសោោយ ចំនួនដេគូដេលផ្ទុកមេរោគអេដស៍រកឃើញតាមរយៈសេវា PNTT បានទទួល ការពេយាបាលទាន់ពេលដើមេបី 
បង្កេរការចម្លងមេរោគអេដស៍។ 

គោលបំណង សូចនាករនេះ តាមដានបាននូវការគេបដណ្តប់លើការពេយាបាលទាន់ពេល ដល់ដេគូដេលផ្ទកុមេរោគអេដស៍ទំាងអស់។

វិធីសមោោប់វាស់វោង រប់ចំនួនដេគូដេលបានរកឃើញថា បានឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីដេលបានចុះ ឈ្មេះនៅសេវា ART។
ាគរយនឹងតេូវបានគណនាោយ ាគយក និងាគបេងខាងកេេម ។

ភាពញឹកញាប់ បេចាំខេ

ភាគយក ចំនួនដេគូអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថ្មីទាំងអស់ដេលបានចុះបញ្ជីនៅសេវា ART ក្នុងអំឡុងពេលរយការណ៍។

ភាគបោង ចំនួនដេគូអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថ្មីទាំងអស់ដេលបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលរយការណ៍។

ការបំបោកទិន្នន័យតាមកោុម ភេទ៖ បេុស, សេី
តាមជមេើសបញ្ជូន PNTT (ោយអ្នកជំងឺ, ឬោយអ្នកផ្តល់សេវា, ឬ ោយកិច្ចព្េមពេៀង,  
ឬោយសហការទាំងអ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកជំងឺ)

បោភព ទិន្នន័យអេឡិចតេូនិកនេសេវា ART ដេលបានមកពីទមេង ់ក២

ការបកសោោយ អន្តរគមន៍ ។ បេសិនបើ អតេេនេការចុះឈ្មេះក្នុងចំណោមដេគូដេលបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ានកមេិតទាប,  
កម្មវិធីគួរពិនិតេយមើលឡើងវិញពីហេតុផលទាំងឡាយដេលបានកើតឡើង, កំណត់រកអន្តរគមន៍ដើមេបីកេបេេ 
សា្ថេនាពនេះ។ 
ហេតុផលចមេបងៗ ដេលកើតឡើងរួមាន ៖

• អនុវត្តយន្តការបញ្ជូនមិនបានល្អ
• អតិថិជនយល់ថា សេវាពុំានគុណាព ឬានការាក់ងយកើតឡើងនៅទីោះ
• អ្នកជំងឺមិនានការយល់ដឹងអំពីតម្លេនេការផ្តល់សេវា ART 

អន្តរគមន៍ចមេបងៗ រួមាន ៖
• ពិនិតេយឡើងវិញ និងពងេឹងយន្តការបញ្ជូន
• ពងេឹងការផ្តល់បេឹកេសានិងការអប់រំសហគមន៍
• ពិនិតេយឡើងវិញ និងលុបបំបាត់រល់ការាក់ងយ បេសិនបើកើតាន នៅទីតាំងផ្តល់សេវា។
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១០..ឧបសម្ពន័្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ ជមោើសសមោោប់បោោប់ដោគូរបស់អ្នក

ផោនការកំណត់ដោគូមកធ្វើតោស្ត 

សោចក្តីណោនាំ៖ បង្ហេញប័ណ្ណ”ជមេើសសមេេប់នាំដេគូរបស់អ្នកមកធ្វើតេស្តាម” ទៅកាន់អ្នកជំងឺ/អតិថិជនតមេុយ  
និងពិនិតេយមើលជមេើសទាំងបួនឡើងវិញ។ សាកសួរអតិថិជន ថាតើគត់ពេញចិត្តជមេើសណាមួយជាងគេ ហើយ 
បនា្ទេប់មក កត់តេេជមេើសដេលគត់បានជេើសរើសខាងកេេម។ បេសិនបើ អតិថិជនជេើសរើស “បញ្ជូនោយ 
ានកិច្ចព្េមពេៀង” កត់តេេកាលបរិច្ឆេទ (៣០ថ្ងេ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទថ្ងេនេះ) ដេលនៅតេឹមពេលោះ ដេគូគួរតេ 
មកទទួលសេវាធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ ។

បេសិនបើ អតិថិជនជេើសរើសយក ‹ការបញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា› កត់តេេកាលបរិច្ឆេទ ពេលណា 
ទើបអាចជួបគត់ម្តងទៀត ហើយអាចទទួលបានលទ្ធផលពីសា្ថេនាពដេគូរបស់គត់ (ទមេង់ ក២)។

ផោនការតាមរកអ្នកជំងឺសមោោប់ជូនដំណឹងដល់ដោគូ ៖

 បញ្ជូនដោយអ្នកជំងឺ៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូរបស់គត ់

 បញ្ជូនដោយអ្នកផ្តល់សោវា៖ អ្នកផ្តល់សេវានឹងបេេប់ដេគូ

 បញ្ជូនដោយមនកិច្ចពោមពោៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទី  __ __ / __ __ / __ __ __ __.  

 កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាក់ទងទៅដេគូ (ោយានការយល់ព្េមពីអ្នកជំងឺតមេុយ)

 បញ្ជូនដោយអ្នកជំងឺ និងអ្នកផ្តល់សោវា៖ អ្នកជំងឺ និងអ្នកផ្តល់សេវា នឹងសហការគ្នេបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទី  
 __ __ / __ __ / __ __ __ __.  

 ការធ្វើតេស្តដេគូ មិនតេូវបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅពេលនេះទេ ោយសារបញ្ហេសុវត្ថិាព

 មិនតមេូវធ្វើតេស្តដេគូ ោយសារតេដេគូបានដឹងថា វិជ្ជាន  ។
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ចាប់ផ្តើមការសន្ទនា៖
• “ខ្ញុំានរឿងសំខាន់ចង់បេេប់អ្នក។ ខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយគេូពេទេយកាលពីថ្ងេមុន ហើយបានដឹងថា ខ្ញុំានផ្ទុកមេរោគ 

អេដស៍។ ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកបានដឹង ដើមេបីឱេយអ្នកទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។ បច្ចុបេបន្ននេះ គេានថា្នេំសមេេប់ពេយាបាល 
ជំងអឺេដស៍ដេលអាចធ្វើឱេយយើងរស់នៅបានយូរ។

• “មេរោគអេដស៍កើតានឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងសហគមន៍របស់យើង។ ខ្ញុំបានសមេេចចិត្តទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។  
លទ្ធផលបានបង្ហេញថា ខ្ញុំានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។ ខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្តើមធ្វើការពេយាបាលរួចរល់ហើយដេរ។ ខ្ញុំគិតថា វាជា
ការសំខាន់ដេលអ្នកក៏តេូវធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ផងដេរ ដើមេបីអ្នកអាចដឹងពីសា្ថេនាពរបស់អ្នកបានពិតបេេកដ។”

រំពឹងទុកបោតិកម្មពីដោគូរបស់អ្នក៖
• នឹកគិតអំពីរបៀបដេលដេគូរបស់អ្នកនឹងអាចានបេតិកម្ម។ ដេគូរបស់អ្នកអាចនឹង ៖

o ផ្តល់ការគំទេ ឬ លួងចិត្តអ្នក
o មិនជឿថា វាជាការពិត
o ានអារម្មណ៍ចេបូកចេបល់ ឬ សោកសា្តេយ កេៀមកេំ
o ានអារម្មណ៍ខឹងសមេបា

• នឹកគិតអំពីរបៀបដេលអ្នកនឹងតេូវឆ្លើយតបចំពោះបេតិកម្មនេះ
• តើសំណួរអ្វីខ្លះដេលដេគូរបស់អ្នកនឹងសួរអ្នក? តើអ្នកនឹងឆ្លើយសំណួរនេះយា៉េងណាដេរ?
ជមោុញលើកទឹកចិត្តដោគូរបស់អ្នកឱោយធ្វើតោស្តរកមោរោគអោដស៍៖

• ផ្តល់លិខិតបញ្ជូនឱេយដេគូរបស់អ្នក
• បេេប់ដេគូថា វាជាការសំខាន់ដេលគត់តេូវធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។ បេសិនបើ លទ្ធផល បង្ហេញថាគត់ាន 

ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ គត់អាចទទួលបានឱសថបេឆាំងមេរោគអេដស៍របស់គត់។ ថា្នេំពេយាបាលនេះនឹងជួយគត ់
ឱេយរស់នៅបានយូរអង្វេង ហើយនឹងអាចកាត់បន្ថយឱកាសដេលគត់អាចចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទេទៀតបាន។ 
បេសិនបើគត់ មិនានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទេោះ គត់អាចធ្វើអ្វីៗបានដើមេបីជួយរកេសាខ្លួនគត់គេចផុត ពីការឆ្លង 
មេរោគអេដស៍ដូចជា ការបេើបេេស់សេេមអនាម័យ ឬកាត់សេបេកគេបចុងលិង្គក។

ហាត់សមជាមុនសិន !
• ហាត់សមនូវអ្វីដេលអ្នកនឹងនិយាយ ហើយធ្វើវាមុនពេលជួបនិយាយផ្ទេល់។ អ្នកអាចធ្វើដូច្នេះនៅពេលនេះជាមួយ 

អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក ឬ បនា្ទេប់មក ជាមួយខ្លួនឯងក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។ ការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយអ្នកឱេយានអារម្មណ ៍
កក់ក្តេនៅថ្ងេដេលអ្នកនឹងតេូវបេេប់ដេគូរបស់អ្នកោយពិតបេេកដ។.

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ ចំណុចគន្លឹះ និងសារសមោោប់បោោប់ដោគូរបស់អ្នកអំពីសា្ថោនភាពផ្ទុកមោរោគអោដស៍

ចំណុចគន្លឹះនិងសារសមោោប់បោោប់ដោគូរបស់អ្នកអំពីសា្ថោនភាពផ្ទុកមោរោគអោដស៍របស់អ្នក
រៀបចំផោនការ៖

• មនុសេសជាចេើននាក់ានការភ័យខា្លេចក្នុងការបេេប់ដេគូរបស់ខ្លួនថា គត់ានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។ វាជាការាន 
បេយោជន៍ ដេលតេូវរៀបចំផេនការពីពេលវេលា និងរបៀបដេលអ្នកនឹងបេេប់ទៅដេគូ

• នឹកគិតដល់អំពីរបៀបដេលអ្នកចង់ឱេយគេបេេប់អ្នក បេសិនបើដេគូរបស់អ្នកនិយាយការពិតបេេប់អ្នក
• ជេើសរើសថ្ងេ និងពេលវេលា ដេលអ្នកនិងដេគូរបស់អ្នកនឹងានពេលដើមេបីនិយាយគ្នេ
• អ្នកក៏នឹងចង់ជេើសរើសយកពេលវេលាណាមួយដេលដេគូរបស់អ្នកមិនានអារម្មណ៍ធុញថប់ក្នុងចិត្ត ឬ ខឹងសមេបារ  

ឬ មិនបានបេើបេេស់គេឿងសេវឹង
• ជេើសរើសយកទីកន្លេងជាឯកជនណាមួយដេលអ្នកានអារម្មណ៍កក់ក្តេ និងានសុវត្ថិាព។ អ្នកបេហេលជាតេូវការ

អ្នកណាា្នេក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាប់គ្នេ ដើមេបីជួយគំទេអ្នក បេសិនបើចាំបាច់។
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ហត្ថលេខានិង ឈ្មេះអ្នកបញ្ជូនៈ

ថ្ងេ.................ខេ.............................ឆា្នេំ២០............

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖ សារសមោោប់បោោប់ដោគូៈ ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ

សួស្តី! ខ្ញុំឈ្មេះ__________________________________________________ជាអ្នកផ្តល់បេឹកេសា/អ្នកផ្តល់សេវាសុខាពនៅ 

ឯ __(ឈ្មេះមណ្ឌលសុខាព/មន្ទីរពេទេយ)________________________ តើខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយ ___________________

(ឈ្មេះរបស់ដេគូ)________________________________________________________________________ មេនឬទេ? 

(បេសិនបើ មិនមេន) តើ (ឈ្មេះរបស់ដេគូ):__________________________________________________ នៅដេរ ឬទេ?

(បេសិនបើ ដេគូមិននៅទេោះ): សូមអរគុណ។ ខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទមកម្តងទៀត ។

(បេសិនបើ ពិតជាដេគូ) ខ្ញុំានព័ត៌ានសំខាន់ខ្លះសមេេប់បេេប់អ្នក។ តើឥឡូវនេះ ជាពេលវេលាល្អ ដើមេបីនិយាយគ្នេដេរឬទេ?

(បេសិនបើ មិនល្អទេោះ) តើពេលណាល្អ ដេលខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទមកអ្នកម្តងទៀតបាន ?

(បេសិនបើ ល្អពិតមេន): ថ្មីៗនេះយើងបានដឹងថាអ្នកបេហេលជាបានបេឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍។ វាជាការសំខាន់ដេល 
អ្នកតេូវអញ្ចើញមក(ឈ្មេះមណ្ឌលសុខាព/មន្ទីរពេទេយ_______________________ ដើមេបីធ្វើតេស្តាម និងដើមេបីអាចដឹងព ី
សា្ថេនាព ថាតើអ្នកពិតជាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដេរឬទេ។ បេសិនបើ អ្នកមិនានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទេោះ យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ព័ត៌ាន 
ជូនអ្នកអំពីរបៀបដេលអ្នកអាចរកេសាខ្លួនជៀសផុតពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍បាន។ បេសិនបើ អ្នកានផ្ទុកមេរោគអេដស៍យើងខ្ញុ ំ
អាចផ្តល់ថា្នេំជូនអ្នក ដើមេបីធ្វើការពេយាបាល។ ថា្នេំនេះនឹងជួយអ្នក ឱេយរស់នៅបានយូរអង្វេង ហើយកាត់បន្ថយឱកាសដេលអ្នកអាច 
ចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកដទេទៀតបាន ។

អ្នកអាចរកសេវាធ្វើតេស្តាមរកមេរោគអេដស៍បាន ពីថ្ងេច័ន្ទ ដល់ថ្ងេសុកេ ចាប់ពីម៉េង ៨:៣០ ព្េឹកដល់ ៣រសៀល។ ជាជមេើស  
យើងខ្ញុំក៏អាចបញ្ជូនអ្នកផ្តល់បេឹកេសាទៅជួបជាមួយអ្នកផ្ទេល់នៅផ្ទះរបស់អ្នកដើមេបីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍។ តើជមេើសមួយណា 
ដេលអ្នកពេញចិត្ត ?

(តេស្តនៅមណ្ឌលសុខាព/មន្ទីរពេទេយ): តើថ្ងេណាដេលអ្នកចង់មកធ្វើតេស្ត?

(តេស្តនៅផ្ទះ): តើថ្ងេណា ហើយពេលណាដេលអ្នកចង់ឱេយអ្នកផ្តល់បេឹកេសាមកផ្ទះរបស់អ្នកដើមេបីធ្វើតេស្ត?

ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖ លិខិតបញ្ជូន
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៥៖ សារសមោោប់បោោប់ដោគូៈ ការផ្តោំផ្ញើសារជាសំលោង

សួស្តី! ខ្ញុំឈ្មេះ ________________________________________________ហើយខ្ញុំជាអ្នកផ្តល់បេឹកេសា/អ្នកផ្តល់សេវាសុខាព 

នៅឯ __ _ _ _ _(ឈ្មេះមណ្ឌលសុខាព/មន្ទីរពេទេយ)_________________________________________________________. 

ខ្ញុំកំពុងពេយាយាមជួបជាមួយ (ឈ្មេះដេគូ)_________________________ដើមេបីផ្តល់ព័ត៌ានសំខាន់ៗខ្លះទាក់ទងនិងសុខាព។  
ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ លេខ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ។ ខ្ញុំក៏នឹងពេយាយាមទូរស័ព្ទមកម្តងទៀត ។ សូមអរគុណ និង ជមេេបលា ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦៖ សារសមោោប់បោោប់ដោគូៈ ការចុះជួបផ្ទោល់នៅផ្ទះរបស់ដោគូ

សួស្តី! ខ្ញុំឈ្មេះ ___________________________________________ ខ្ញុំជាអ្នកផ្តល់បេឹកេសា/អ្នកផ្តល់សេវាសុខាព  

 នៅឯ __ ____ _ ____(ឈ្មេះ មណ្ឌលសុខាព/មន្ទីរពេទេយ)________________________________________.  

ខ្ញុំកំពុងស្វេងរក(ឈ្មេះរបស់ដេគ ូ___ _______ ______ ______ ______ ______ ______តើគត់នៅដេរឬទេ?

(បេសិនបើ មិននៅ): មិនអីទេ សូមអរគុណ។ តើអ្នកដឹងថាពេលណាគត់នឹងតេឡប់មកវិញទេ?

(បេសិនបើ ដេគូនៅនឹងមុខរបស់អ្នក): តើានកន្លេងណាសមរមេយ\ឯកជនដេលយើងអាចនិយាយគ្នេបាន?

(បនា្ទេប់ពីអ្នកចូលមកដល់ទីកន្លេងដេលអ្នកផេសេងមិនអាចសា្តេប់ឮការនិយាយគ្នេបាន): ខ្ញុំានព័ត៌ានសំខាន់ខ្លះសមេេប់បេេប់អ្នក។  
ថ្មីៗនេះយើងបានដឹងថា អ្នកបេហេលជាអាចបេឈមការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ។

វាជាការសំខាន់ដេលអ្នកតេូវធ្វើតេស្តាម ដើមេបីអាចដឹងពីសា្ថេនាព ថាតើអ្នកពិតជាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដេរឬទេ។ បេសិនបើ  
អ្នកមិនានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទេោះ យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ព័ត៌ានជូនអ្នកអំពីរបៀបដេល អ្នកអាចរកេសាខ្លួនជៀសផុតពីការឆ្លងមេរោគ 
អេដស៍បាន។ បេសិនបើ អ្នកានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ថា្នេំជូនអ្នកដើមេបីធ្វើការពេយាបាល។ ថា្នេំនេះនឹងជួយអ្នកឱេយរស់នៅ 
បានយូរអង្វេង ហើយកាត់បន្ថយឱកាសដេលអ្នកអាចចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកដទេទៀតបាន។

ខ្ញុំអាចធ្វើតេស្តាមរបស់អ្នកដើមេបីរកមេរោគអេដស៍បានឥឡូវនេះ។ ឬបេសិនបើ អ្នកពេញចិត្ត អ្នកអាចទៅ _________________
(ឈ្មេះមណ្ឌលសុខាព/មន្ទីរពេទេយ)______________________________________________________ ដើមេបីធ្វើតេស្ត ។ 

អ្នកអាចរកសេវាធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍បាន ពីថ្ងេច័ន្ទ ដល់ថ្ងេសុកេ ចាប់ពីម៉េង ៨:៣០ ព្េឹកដល់៣លា្ងេច។

តើអ្នកពេញចិត្តជមេើសមួយណា?

(ធ្វើតេស្តនៅផ្ទះ): ផ្តល់បេឹកេសាមុនពេលនិងកេេយធ្វើតេស្ត សេបទៅតាមគោលការណ៍ណេនាំជាតិ

(ធ្វើតេស្តនៅមណ្ឌលសុខាព/មន្ទីរពេទេយ): តើអ្នកចង់មក(មណ្ឌលសុខាព/មន្ទីរពេទេយ) ដើមេបីធ្វើតេស្តនៅថ្ងេណាដេរ?

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧៖ ទមោង់ ក២

លោខកូដ ART/លោខកូដគ្លីនិក: កាលបរិចោ្ឆទថ្ងោជួប: ការយល់ពោមទទួលសោវា PNTT     យល់ពោម 
                                                      

 មិនយល់ពោម

ការពិនិតោយសាកសួរអំពីកតា្តោបោឈម ៖ គ្មេន ធា្លេប់ាន ៦ខេ គ្មេន ធា្លេប់ាន ៦ខេ

បានរួមភេទជាមួយបុគ្គកលដេល 
គេដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍

បេើបេេស់់ថា្នេំញៀនោយចាក់

(សមោោប់បុរស) រួមភេទជាមួយបុរស បេើបេេស់ម្ជុលឡើងវិញជាមួយអ្នកដទេ

(សមោោប់បុរស) រួមភេទជាមួយ 
កេុមបំលេងភេទ

លក់ភេទ

រួមភេទជាមួយដេគូលើសពី៤នាក់ ទិញភេទ

បា្លេស់ទីលំនៅដើមេបីរកការងរ 
(ក្នុង និងកេេបេទេស)



29 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

កុមរទី១៖

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖ * បេុស            * សេី 

អាស័យដា្ឋោន ៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ផោនការធ្វើតោស្តលើកុមរ ៖ ការពោយាយាមទាក់ទង ៖

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ: អ្នកជំងឺ / អតិថិជន នឹងនាំយកកុារមក កាលបរិច្ឆេទ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់

* បញ្ចូនោយអ្នកដល់សេវា: អ្នកផ្តល់សេវានឹងបេេប់សាជិក 
គេួសារឱេយនាំកុារមក

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

* បញ្ចូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង: អ្នកជំងឺនឹងនាំយកកុារ 
តេឹមថ្ងេទី

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__. កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់បេឹកេសានឹងទាក់ទង 
សាជិកគេួសារ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា: អ្នកជំងឺ/អតិថិជន 
និងអ្នកផ្តល់សេវា នឹងធ្វើ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

ការរួមគ្នេដើមេបីនាំយកកុារ តឹេមថ្ងេទី__/__/__ __/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

លទ្ធផល៖
* ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល
     លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID _______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

*   ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍៖ 
        លទ្ធផល:    វិជ្ជាន+    អវិជ្ជាន-  មិនអាចកំណត់បាន+/-
*    ផេសេងទៀត:________________________________

កុមរទី២៖

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖ * បោុស            * សោី 

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ផោនការធ្វើតោស្តលើកុមរ ៖ ការពោយាយាមទាក់ទង ៖

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ: អ្នកជំងឺ / អតិថិជន នឹងនាំយកកុារមក កាលបរិច្ឆោទ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់

* បញ្ចូនោយអ្នកដល់សេវា: អ្នកផ្តល់សេវានឹងបេេប់សាជិក 
គេួសារឱេយនាំកុារមក

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

* បញ្ចូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង: អ្នកជំងឺនឹងនាំយកកុារ 
តេឹមថ្ងេទី

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__. កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់បេឹកេសានឹងទាក់ទង 
សាជិកគេួសារ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា: អ្នកជំងឺ/អតិថិជន 
និងអ្នកផ្តល់សេវា នឹងធ្វើ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

ការរួមគ្នេដើមេបីនាំយកកុារ តឹេមថ្ងេទី__/__/__ __/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

លទ្ធផល៖
* ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល
     លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID _______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

*     ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍៖ 
លទ្ធផល:    វិជ្ជាន+    អវិជ្ជាន-  មិនអាចកំណត់បាន+/-

* ផេសេងទៀត:________________________________
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នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ដោគូទី១៖

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ: ភោទ:     * បោុស           * សោី

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ:

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ៖ ផោនការតាមរក៖
* ពនេយារពេលោយសារ IPV៖ អ្នកជំងឺបានឆ្លើយ ‹ចាស/បាទ› 

ចំពោះសំណួរ IPV ណាមួយ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប ់

ដេគូរបស់គត់

* បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកផ្តល់សេវានឹងបេេប់ទៅដេគូោះ

* បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី

__/__/__។ កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាក់ទងទៅដេគូ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អតិថិជននិងអ្នកផ្តល ់

សេវា នឹងសហការគ្នេបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី__/__/__

* បេពន្ធ/ប្តី/គូដណ្តឹង

* ដេគូរួមភេទជាប់លាប់ 

* ផេសេងៗ _ _______

* សងេសារ

* បេើម្ជុលរួមគ្នេ

សោោវជោោវរកដោគូបង្កហឹងោសា (IPV)៖ ាន គ្មេន

វាយ ទាត់ ទះ ឬធ្វើបាបរងកាយអ្នក? * *

ធា្លេប់គំរមកំហេងអ្នក? * *

ធា្លេប់បង្ខំអ្នកឱេយធ្វើនូវអ្វីៗនៅពេលរួមភេទដេលធ្វើឱេយអ្នក 
មិនសេណុកកាយ

* *

ការពោយាយាមទាក់ទង ៖ លទ្ធផល

កាលបរិច្ឆោទ   ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់ * ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល 
លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID: ______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

* បានធ្វើតេស្ត: លទ្ធផល: វិជ្ជាន+  អវិជ្ជាន-   
មិនអាចកំណត់បាន+/-

* ផេសេងទៀត ________________________________

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ



31 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ដោគូទី២:

ឈ្មោះពោញ៖ អាយុ៖ ភោទ៖     * បោុស           * សោី

អាស័យដា្ឋោន៖ លោខទូរស័ព្ទ៖

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ៖ ផោនការតាមរក៖
* ពនេយារពេលោយសារ IPV៖ អ្នកជំងឺបានឆ្លើយ ‹ចាស/បាទ› 

ចំពោះសំណួរ IPV ណាមួយ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺ៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូរបស់គត់

* បញ្ជូនោយអ្នកផ្តល់សេវា៖ អ្នកផ្តល់សេវានឹងបេេប់ទៅដេគូោះ

* បញ្ជូនោយានកិច្ចព្េមពេៀង៖ អ្នកជំងឺនឹងបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី

__/__/__។ កេេយថ្ងេនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាក់ទងទៅដេគូ

* បញ្ជូនោយអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវា៖ អតិថិជននិងអ្នកផ្តល ់

សេវា នឹងសហការគ្នេបេេប់ដេគូ នៅថ្ងេទ ី__/__/__

* បេពន្ធ/ប្តី/គូដណ្តឹង

* ដេគូរួមភេទជាប់លាប់ 

* ផេសេងៗ _ _______

* សងេសារ

* បេើម្ជុលរួមគ្នេ

សោោវជោោវរកដោគូបង្កហឹងោសា (IPV)៖ ាន គ្មេន

វាយ ទាត់ ទះ ឬធ្វើបាបរងកាយអ្នក? * *

ធា្លេប់គំរមកំហេងអ្នក? * *

ធា្លេប់បង្ខំអ្នកឱេយធ្វើនូវអ្វីៗនៅពេលរួមភេទដេលធ្វើឱេយអ្នក 
មិនសេណុកកាយ

* *

ការពោយាយាមទាក់ទង ៖ លទ្ធផល៖

កាលបរិច្ឆោទ   ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទោល់ ទាក់ទងបាន? កំណត់សំគល់ * ដឹងថាានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកំពុងទទួលការពេយាបាល 
លេខកូដ ART/ គ្លីនិក ID: ______________________

* បដិសេធមិនព្េមធ្វើតេស្ត

* បានធ្វើតេស្ត: លទ្ធផល: វិជ្ជាន+  អវិជ្ជាន-   
មិនអាចកំណត់បាន+/-

* ផេសេងទៀត ________________________________

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ

__/__/__ ទូរស័ព្ទ/ទៅផ្ទេល់ បាន/ទេ





33 និយាមបែបបទសមែែប់អនុវត្តសែវាតាមរកដែគូ និងទមែង់ផែសែងៗ 
នែការធ្វើតែស្តរកមែរោគអែដស៍លើដែគូរបស់អតិថិជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ឧបត្ថម្ភបោះពុម្ព 


