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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

ព្រសងួសខុាភិបាល  
 

 

គោលការណ៍ សតរីីការចាប់គ្តើម្ការរាបាល          
គោយឱសថព្បឆាំងគម្គរាគគេដសរ៍នងុថ្ថៃតតម្យួ      
នឹងថ្ថៃគ្វើគរាគវិនិចឆ័យ ថាមាន្ទុរគម្គរាគគេដស ៍

 

 

ម្ជ្ឈម្ណឌ លជាតិព្បយទុ្ធនឹងជ្ាំងឺគេដស ៍គសើតសែរ និងកាម្គរាគ 

តែម្ិថុនា ឆន ាំ២០១៩ 
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គសចរតីតថែងេាំណរគុណ 

តាងនាមមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទធៃឹងជ្ំងឺអេដស៍ អសើស្សែក ៃិងកាមអោគ (NCHADS) ខ្ុ ំសូមស្លែងេណំ្រ
គុណ្យ៉ា ងប្ជាលអប្ៅចំអ ោះមន្តៃរីរអចេកអទសនៃស្នែកស្ដល កព់ៃ័ធររស់NCHADS ៃិងនដគូេភវិឌ្ឍ   
ដូចជា  LINKAGES/FHI360, US-CDC, UNAID, WHO, KHANA, CHAI, CRS, CPN+ AHF, 
AUA ស្ដលបាៃចណំាយអពលអវលាដម៏ាៃតនមែចូលរមួចំស្ណ្កយ៉ា ងសកមមកែុងការអរៀរចំឯកសារដ៏
សំខាៃអ់ៃោះអ ើង។   

មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទធៃឹងជ្ំងឺអេដស៍ អសើស្សែក ៃិងកាមអោគ កសូ៏មស្លែងេណំ្រគុណ្ជាពិអសស
ចំអ ោះអវជ្ជរណ្ឌិ ត សំរតិ សុវណ្ណ រទិធ ប្រធាៃការយិល័យរអចេកអទស, អលាកអវជ្ជរណ្ឌិ ត ង៉ាូវ រូោ៉ា              
េៃុប្រធាៃការយិល័យរអចេកអទសររស់ NCHADS, អលាកអវជ្ជរណ្ឌិ ត ចាៃ ់ សូដាោ មន្តៃរីសុខភាព         
សាធារណ្ៈររស់េងគការ US-CDC, អលាកអវជ្ជរណ្ឌិ ត ឆិល សារមឹ មន្តៃរីកមមវធិីអេដស៍ររស់គអប្មាង 
LINKAGES, អលាកអវជ្ជរណ្ឌិ ត Steve Wignall នាយកគអប្មាង LINKAGES, ៃិងអលាក េុឹម ចាៃរ់ ី  
ទីប្រឹការអចេកអទសពត័ម៌ាៃយុទធសាន្តសរររស់គអប្មាង LINKAGES ។   

ភែអំពញនលៃទី          ស្ខ                 ឆ្ែ ២ំ០១៩  

ប្រធាៃមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទធៃឹងជ្ងំឺអេដស៍ អសើស្សែក ៃិងកាមអោគ 

 

 

គវជ្ជបណឌិ ត ល ីគរញស នុ  
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េរសរកាត់ 

3TC Lamivudine 
ART Antiretroviral Therapy 
ARV Antiretroviral  
CBC Complete Blood Count 
CI Confidence Intervals  
CTX Cotrimoxazole Prophylaxis 
DTG Dolutegravir 
HBV Hepatitis B virus  
HCV Hepatitis  
HIV Human Immunodeficiency Virus  
EFV Efavirenz 
OI Opportunistic Infection 
PCP Pneumocystis Carinii Pneumonia 
PEP Post Exposure Prophylaxis  
PI Protease Inhibiter 
PrEP Pre-Exposure Prophylaxis 
PLHIV People Living with HIV 
RNA Ribonucleic Acid  
RR Risk Ratio 
TDF Tenofovir 
TPT Tuberculosis Prevention Therapy 
UNAIDS United Nations Programme on HIV/AIDS 
VCCT Voluntary Confidential Counseling and Testing 
WHO World Health Organization  
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បញ្ជ គី ម្ ះព្រុម្ការងារបគចេរគទ្សគរៀបចាំគោលការណ៍តណនាាំ  

អលាកអវជ្ជ. លី អពញស ុៃ ប្រធាៃ NCHADS 

អលាកអវជ្ជ. សំរតិ សុវណ្ណ រទិធ ប្រធាៃការយិល័យរអចេកអទស NCHADS  

អលាកអវជ្ជ. ង៉ាូវ រូោ៉ា  េៃុប្រធាៃការយិល័យរអចេកអទស NCHADS  

អលាកអវជ្ជ. ចាៃ ់សូដាោ៉ា  មន្តៃរីឯកអទសសុខភាពសាធារណ្ៈស្នែក HIV/AIDS, US-CDC 

អលាកអវជ្ជ. Steve Wignall ប្រធាៃគអប្មាង FHI360/LINKAGES  

អលាក េុឹម ចាៃរ់ ី ទីប្រឹការអចេកអទសពត័ម៌ាៃជាយុទធសាន្តសរ FHI360/LINKAGES 

អលាកអវជ្ជ. ឆឹល សារមឹ មន្តៃរីឯកអទសកមមវធិីអេដស៍ FHI360/LINKAGES 
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I. ព្បវតតិ និងសនិទានភារ 

អោលការណ៍្ស្ណ្នាជំាតិស្ដលសប្មរយកតាមេងគការសុខភាពពិភពអលាក សរីពីការប្គរប់្គងគែីៃិក ៃងិ
ពាបាលជ្ំងអឺេដស៍សប្មារម់ៃុសសអពញវយ័ៃិងអកមងជ្ំទង ់ មាៃអោលរំណ្ងនរល់ៃូវការពាបាលមយួ
ស្ដលប្រករអដាយប្រសិទធភាពដល់េែកនាុកអមអោគអេដស៍ទាងំឡាយអៅកែុងប្រអទសកមពុជា។ ប្រអទស 
កមពុជាបាៃេៃុវតរអដាយអជាគជ្យ័ៃូវយុទធសាន្តសរ “ពាបាលទាងំេស់” ស្ដលជាេៃុសាសៃរ៍រស់េងគការ
សុខភាពពិភពអលាកកែុងឆ្ែ ២ំ០១៨ អដាយមាៃេែកជ្ំងឺអសាើរស្តទាងំេស់បាៃចារអ់នរើមពាបាលអដាយ    
ឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍អប្កាយពីអធវើអតសរ្មអ ើញមាៃអមអោគអេដស៍។  

កែុងស្ខកកាដាឆ្ែ ២ំ០១៧ េងគការសុខភាពពិភពអលាកបាៃអចញអោលការស្ណ្នាេំំពីការចារអ់នរើមការ
ពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍អដាយឆ្ររ់ំនុត ស្ដលស្ចងថា”ការចារអ់នរើមពាបាលឆ្រ់
រំនុតអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ គួរស្តនរល់ដល់ប្គរេ់ែកជ្ំងឺស្ដលមាៃនាុកអមអោគអេដស៍ អប្កាយ
ពីការអធវើអតសរ្មរញ្ញជ កៃ់ិងវាយតនមែគែីៃិក”។ ការចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ
អេដស៍អដាយឆ្ររ់ំនុត គឺមាៃៃយ័ថាកែុងេំ ុងអពលប្បាពំីរនលៃអប្កាយអពលអធវើអោគវៃិិចឆយ័។ េែកជ្ំងឺ
ស្ដលមាៃជ្ំងឺអេដស៍កប្មតិធៃៃគ់ួរប្តវូនរល់អាទិភាពសប្មារក់ារវាយតនមែៃិងចារអ់នរើមពាបាល។ អលើស
ពីអៃោះអៅអទៀត, អោលការណ៍្ស្ណ្នាអំៃោះបាៃនរល់េៃុសាសៃថ៍ា ការចារអ់នរើមការពាបាលអៃោះគរួស្ត
កែុងនលៃស្តមយួអប្កាយការអធវើអោគវៃិិចឆយ័ ចំអ ោះេែកជ្ំងឺទាងំឡាយណាស្ដលមាៃលកខណ្ៈសមែតរិរចួោល់
កែុងការចារអ់នរើម។   

មាៃការសិកាមយួចំៃួៃបាៃរងាា ញពីសារៈប្រអយជ្ៃន៍ៃការចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំ
អមអោគអេដស៍ អដាយឆ្ររ់ំនុត ឬកែុងនលៃស្តមយួ (អៅកែុងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័)។ អៅកែុងការសិការរស់ 
Rosen S បាៃរងាា ញថាេែកជ្ំងឺស្ដលបាៃទទលួការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍អៅកែុង
នលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័៦១% មាៃកប្មតិរៃាុកអមអោគអេដស៍រន្តងាា រ (viral load suppression) អរើអធៀរៃឹង
៥១% នៃេែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលតាមកាលធមមតា មាៃកប្មតិរៃាុកអមអោគអេដស៍រន្តងាា រ។ 
គឺេែកជ្ំងឺស្ដលបាៃទទលួការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍អៅកែុងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ មាៃ
កប្មតិ១,២៦ ដងប្រអសើរជាង (RR=១,២៦ [១,០៥-១,៥០])។    

ការសិកាមយួអទៀតនាអពលលមីៗអៃោះអៅប្រអទសនេទី កប៏ាៃរងាា ញភាពលអប្រអសើរដូចោែ អៃោះស្ដរ កែុង
ចំអណាមេែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើ
អោគវៃិិចឆយ័ អៅអលើសមាមាប្តេែកជ្ំងឺឋតិអៅជារក់ែុងអសវាពាបាលអេើយមាៃរៃាុកអមអោគអេដស៍ប្តវូ



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 8 នៃ 23 

 

បាៃរន្តងាា រ ៃិងសមាមាប្តនៃការអៅរស់ោៃមាៃជ្ីវតិអៅចុងរញ្េរន់ៃឆ្ែ ទំី១។  គឺអធៀរៃឹងេែកស្ដល
ចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ តាមអពលធមមតា, េែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមការ
ពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ មាៃសមាមាប្តឋតិអៅ
ជារក់ែុងអសវាពាបាល អេើយរៃាុកអមអោគHIV-1 RNA <50 copies/ml ប្រមាណ្ ១,២១ ដងលអជាង 
(RR=១,២១ [៩៥% CI: ១,០៤—១,៣៨])។ ៃិងសមាមាប្តឋតិអៅជារក់ែុងអសវាពាបាល អេើយរៃាុក
អមអោគ HIV-1 RNA <1,000 copies/ml ប្រមាណ្ ១,១៨ ដងលអជាង (RR=១,១៨ [៩៥% CI: 
១,០៤—១,៣១])។ 

អទាោះរីជាយ៉ា ងណាកអ៏ដាយ ការសិកាមយួស្ដលអធវើអ ើងអដាយ Chan AK, Kanike E, Bedell R,  អៅ
កែុងប្រអទសមា៉ា ឡាវបីាៃរងាា ញថា អប្កាយពីការចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍, 
េែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលកែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័មយួភាគធំបាៃបាតម់ុខ។ ស្តការ
សិកាអៃោះមាៃចំៃួៃសំណាកតូច អេើយភាពខុសោែ នៃសមាមាប្តររស់េែកបាតម់ខុកែុងចំអណាមេែកចារ់
អនរើមកែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ ៃិងចំអណាមេែកចារអ់នរើមតាមកាលធមមតា ពុំមាៃភាពជាកល់ាក់
អនាោះអ ើយ។ អៅកែុងប្រអទសមា៉ា ឡាវ ីការចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្ត
មយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ចំអណាមន្តសរីមាៃននាអ ោះនាុកអមអោគអេដស៍ មាៃទំនាកទ់ៃំងៃឹងការលយចុោះ
ការឋតិអៅជារក់ែុងអសវាពាបាល អដាយសារស្តន្តសរីជាអប្ចើៃប្តូវបាៃអគោយការណ៍្ថា ពិបាកទទលួយក
ការចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួ ស្ដលពួកោតដ់ងឹពីសាា ៃភាពនាុក
អមអោគអេដស៍ររស់ពួកោត។់   

ការសិកាអនសងមយួអទៀតររស់ Pilcher, et al បាៃសៃែិដាា ៃថា ការចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសល
ប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ អាចអធវើអ ើងកែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិចឆយ័ អដាយមៃិរ៉ាោះ ល់ពីសុវតាិភាព 
ឬកក៏ារទទលួយកការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍អ ើយ។ ការចារអ់នរើមពាបាលអដាយ
ឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួនៃការអធវើអោគវៃិចឆយ័ ប្រស្េលអាចកាតរ់ៃាយរយៈអពលស្ដល
អមអោគប្តូវបាៃរន្តងាា រ។  

ការឆ្រព់ាបាលអមអោគអេដស៍ៃឹងជ្យួ រៃាយកប្មតិរៃាុកអមអោគអេដស៍ឱយអៅទារ ៃិងការ រសុខ
ភាពររស់េែកជ្ំងឺតាមរយៈការការ រមុខងារប្រពៃ័ធភាពសំុា ៃិងកាតរ់ៃាយហាៃិភយ័ចំអ ោះការអកើតជ្ំងឺ
ឱកាសៃិយមធៃៃ់ៗ ។ ចំអ ោះេែកជ្ំង ឺការចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃ
ស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិចឆយ័ ឬអដាយឆ្ររ់ំនុតៃឹងជ្ួយ េែកជ្ំងឺ៖ 

- អៅស្តមាៃសុខភាពលអតាមរយៈការរកាប្រពៃ័ធភាពសំុា អដាយមាៃកប្មតិ CD4 អៅខពស់,  



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 9 នៃ 23 

 

- កាតរ់ៃាយអប្ោោះថាែ ករ់ណារ លមកពជី្ំងឺឱកាសៃយិមៃិងជ្ំងឺអនសងៗអទៀត, 

- កាតរ់ៃាយ ឬអសាើរស្តលុររំបាតក់ារចមែងអមអោគអេដស៍អៅេែកដនទ, 

- រអងាើៃលទធភាពទទួលអសវាអនសងៗឯអទៀត ស្ដលពួកអគប្តូវការ ដូចជាការោបំ្ទសងគម, រៃារ
ភាពអញៀៃ, ៃិងសុខភាពនែូវចិតរជាអដើម។  

II. គោលបាំណង  

អោលរំណ្ងសំខាៃរ់រស់អោលការណ៍្ស្ណ្នាអំៃោះគឺ៖  

- នរល់សៃិទាៃភាពទាកទ់ងៃឹងសុខភាពសាធារណ្ៈៃិងកមមវធិីប្រយុទធៃឹងជ្ងំឺអេដស៍ ចំអ ោះការ
ចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិចឆយ័ 

- នរល់ៃូវការស្ណ្នាសំ្ដលអាចេៃុវតរបាៃដល់ប្កុមមន្តៃរីសុខាភបិាលអៅតាមអសវាARTគែីៃិក,     
មន្តៃរីសុខាភបិាលស្ដលទាកទ់ងៃឹងការស្លទាេំែកនាុកអមអោគអេដស៍, ៃិងប្កុមមន្តៃរីអរៀរចំស្នៃការ
សប្មារក់ារេៃុវតរការចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ កែុងនលៃស្តមយួៃឹង
ការអធវើអោគវៃិចឆយ័ 

III. និយម្ន័យការចាប់គ្តើម្រាបាលគោយឱសថព្បឆាំងគម្គរាគគេដស៍
រនងុថ្ថៃតតម្ួយនឹងថ្ថៃគ្វើគរាគវិនិចឆ័យ  

គឺការចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍អៅARTគែីៃិកកែុងនលៃស្តមយួៃឹងការ
រញ្ញជ កថ់ាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍ (អដាយអសវាVCCT) សប្មារេ់ែកជ្ំងជឺ្ំទងៃ់ិងអពញវយ័ស្ដលមៃិមាៃ
លកខខណ្ឌ ទាស់អៅៃឹងលកខណ្ៈសមប្សរសប្មារក់ារចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ   
អេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃងឹការអធវើអោគវៃិចឆយ័។   

IV. លរខណៈសម្ព្សបសព្មាប់ការចាប់គ្តើម្រាបាលគោយឱសថព្បឆាំង
គម្គរាគគេដសរ៍នងុថ្ថៃតតម្ួយនឹងថ្ថៃគ្វើគរាគវិនិចឆ័យ  

ប្គរេ់ែកជ្ំងលឺមីស្ដលមាៃអោគវៃិិចឆយ័រញ្ញជ កថ់ាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍៖  



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 10 នៃ 23 

 

- េែកជ្ំងឺជ្ទំងៃ់ិងអពញវយ័ស្ដលចុោះអ ម្ ោះលមីអៅគែៃីិកART  

- មៃិធាែ រអ់ប្រើប្បាស់ឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ពីមៃុមក, អលើកស្លងស្តការអប្រើប្បាស់ឱសល
ប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ សប្មារក់ាររងាា រដូចជា PEP, PrEP, ៃិងPMTCT 

- េែកជ្ំងឺស្ដលមៃិមាៃអោគសញ្ញា   

- េែកជ្ំងឺស្ដលមៃិមាៃអប្រើប្បាស់ឱសលពុលដល់វកាំ (nephrotoxic drugs) 

- ពុំមាៃប្រវតរិអខាយ ឬវកាំមៃិអធវើការ  

V. គេតុ្លចាំគ ះលរខណៈម្ិនសម្ព្សបសព្មាប់ការចាប់គ្តើម្រាបាល
គោយឱសថព្បឆាំងគម្គរាគគេដសរ៍នងុថ្ថៃតតម្ួយនឹងថ្ថៃគ្វើគរាគវិនិចឆ័យ  

េែកជ្ំងឺស្ដលការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ អាចៃឹង
កាៃស់្តរងាភាពសមុប្គសាម ញអវជ្ជសាន្តសរ អេើយស្ដលប្តូវការការប្គរប់្គងជ្ំងឺឱកាសៃិយមប្សួចប្សាវឱយ
បាៃលអមុៃៃងឹចារអ់នរើមART (សូមអាៃតាោង៨-៣ទំពរ័៨២ររស់អោលការណ៍្ស្ណ្នាជំាតិសរីពីការ
ប្គរប់្គងគែីៃកិ ៃិងពាបាលជ្ំងឺអេដស៍សប្មារម់ៃុសសអពញវយ័ៃិងអកមងជ្ទំង)់1៖  

- េែកជ្ំងសឺ្ដលមាៃអោគសញ្ញា ជ្ំងឺរអរង ឬការប្សាវប្ជាវជ្ំងឺរអរងអ ើញវជិ្ជមាៃ 

- េែកជ្ំងសឺ្ដលអគសងសយ័ថាមាៃជ្ំងឺរលាកសួត Pneumocystis Carinii Pneumonia, 
រលាកអប្សាមខួរកាលអដាយអមអោគប្គីរតូកូក (cryptococcal meningitis) ឬកជ៏្ំង ឺ  
ឱកាសៃិយមធៃៃ់ៗ ដនទអទៀត 

- េែកជ្ំងឺស្ដលធាែ រអ់ប្រើឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍សប្មារក់ារពាបាលជ្ំងអឺេដស៍   

- េែកជ្ំងឺស្ដលកំពុងអប្រើប្បាស់ឱសលពុលដល់វកាំ (nephrotoxic drugs) 

- េែកជ្ំងឺស្ដលអប្រើប្បាស់អប្គឿងអញៀៃកំពុងពុលខាែ ងំ មៃិអាចអធើវការនរល់ប្រឹកា 

                                                        
1 Please refer to Table 8-3 page 53 in current National HIV Clincial Management guideline for Adult and adolescent 2015. 



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 11 នៃ 23 

 

- េែកជ្ំងឺស្ដលមាៃប្រវតរិវកាំមៃិអធវើការ 

សមាា ល៖់ ប្រសិៃអរើេែកជ្ំងឺមាៃកតារ អប្ោោះថាែ កខ់ាងអលើមយួឬអប្ចើៃ អគប្តូវអធវើអតសរ្មពិៃិតយអមើល
កប្មតិ creatinine ៃិងគណ្នា creatinine clearance។ អាចចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសល TDF 
បាៃ ប្រសិៃអរើ creatinine clearance មាៃកប្មតិអសមើឬធំជាង ៦០ ម.ល/នាទី។  
VI. ដាំគណើ រការថ្នការចាប់គ្តើម្រាបាលគោយឱសថព្បឆាំងគម្គរាគ    
គេដសរ៍នងុថ្ថៃតតម្ួយនឹងថ្ថៃគ្វើគរាគវិនិចឆ័យ  

៦.១. រ ាំេូរេនរជ្ាំងឺគៅគែនីិរART  

  

ពិៃិតយអលើកទីមយួអៅគែីៃិកART (ការចុោះអ ម្ ោះដំរូង) VCCT: អតសររញ្ញជ ក ់HIV វជិ្ជមាៃ 

អៅកស្ៃែងពិៃិតយដំរូង៖  

- អរៀរចំឯកសារេែកជំ្ងឺលមី  
- ភាជ រអ់ៅកូដ UUIC  

េែកនរល់ប្រឹកា៖ 

- នរល់ប្រឹកាេំពីការរងាា រៃិងការ
ពាបាល, ភាពជារល់ារអ់ទៀងទាត ់ 

- ការអរៀរចំៃិងអប្តៀមលកខណ្ៈសប្មារ ់
ART  ប្គូអពទយ៖ វាយតនមែគែីៃិក៖ 

- ប្រវតរិជំ្ងឺ/ការពិៃិតយ 
- ប្សាវប្ជាវរកអោគសញ្ញា រអរង  

ប្សាវប្ជាវរកជំ្ងឺឱកាសៃិយមអនសងៗ 
សមប្សរចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសល
ប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើ
អោគវៃិិចឆយ័ េែកជំ្ងឺស្ដលមៃិមាៃអោគសញ្ញា   

- ចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ
អេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័   
(អតសរ HIV រញ្ញជ កម់រងអទៀតអៅVCCT)  

- ពិៃិតយតាមដាៃរយៈអពលមយួសបារ េ៍  

អធវើតាមអោលការណ៍្ស្ណ្នាជំាតិសរីពីការប្គរប់្គងគែីៃិក 
ៃិងពាបាលជ្ងំឺអេដស៍ សប្មារម់ៃុសសអពញវយ័ ៃិងអកមង
ជ្ំទងឆ់្ែ ២ំ០១៥ សប្មារក់ារចារអ់នរើម ART  

 

អតសរមៃាីរពិអសាធៃ៖៍ Creatinine, CBC, 
LFT, HBV, HCV  CD4 
 

 

ឱសលដាា ៃ៖  អរើកថាែ  ំARV  ៃិងថាែ អំនសងៗអទៀតអៅតាមអវជ្ជរញ្ញជ   
 

ស្មៃ អទ 



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 12 នៃ 23 

 

 

៦.២. ការវាយតថ្ម្ែសញ្ញា គែនីិរ 
▪ ប្រវតរិជ្ំង ឺការពិៃិតយ អដើមែបី្សាវប្ជាវរកជ្ំងឺឱកាសៃយិមអនសងៗ (ប្សាវប្ជាវរកអោគ 

សញ្ញា រអរង, ជ្ំងឺសួត PCP, រលាកអប្សាមខួរ, ៃិងជ្ំងឺឱកាសៃយិមអនសងៗអទៀត)។ 

▪ ប្រសិៃអរើោម ៃអោគសញ្ញា  ៃិងោម ៃលកខខណ្ឌ ជ្ំទាស់ៃឹងការចារអ់នរើមការពាបាលអដាយ
ឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័អទអនាោះ អនាោះអគអាច
ចារអ់នរើមការពាបាលបាៃ។  

៦.៣. ការ្តលព់្បឹរា  
េែកនរល់ប្រឹកាៃឹងនរល់ប្រកឹាេំពីការអប្រើប្បាស់ថាែ ,ំ ការពៃារកំអណ្ើ ត, ការរងាា រការ
ចមែងអមអោគអេដស៍, ការស្លទាៃំិងពាបាល ៃិងការអប្តៀមលកខណ្ៈសប្មារក់ារពាបាល
អដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍។ ចំអ ោះេែកជ្ងំឺជាន្តសរីកែុងវយ៍រៃរពូជ្ស្ដលប្តួវអលរ 
Dolutegravir (DTG)       អគប្តូវអធវើអតសរមាៃគភ ៌ៃិងនរល់ប្រកឹាេំពីវធិសីាន្តសរពៃារ
កំអណ្ើ តស្ដលមាៃប្រសិទធភាព។  ប្រសិៃអរើេែកជ្ងំឺមាៃគភ ៌ ឬកោ៏តច់ងម់ាៃគភ ៌ អគគួរ  
នរល់ឱសលស្ដលមៃិស្មៃពពួក DTG (non-DTG) ដល់ោត។់  

 ៦.៤. គតសតេម្គែីនរិ    
គិលាៃុរដាា យិកាយកសំណាក្មររស់េែកជ្ំងអឺដើមែអីធវើអតសររឋម (baseline) អៅ
មៃាីរពិអសាធៃ៖៍ អប្កអាទីៃីៃ, ោរប់្ោរ់្ ម, មុខងារអលែើម, អមអោគអលែើមប្រអភទB, 
ប្រអភទC ៃិងោរអ់កាសិកា CD4។ ចំអ ោះេែកជ្ងំឺជាន្តសរីកែុងវយ័រៃរពូជ្ អគប្តូវអធវើអតសរ
ពិៃិតយភាពមាៃគភម៌ុៃៃឹងចារអ់នរើមការពាបាល។ ការអធវើអតសររកេងគរដិរកខររស់      
អមអោគប្គីរតូកូក ប្តូវអធវើអៅមៃាីរពិអសាធៃ ៍អៅអពលស្ដលចំៃួៃ CD4≤100 cell/mm3។ 
េែកជ្ំងឺៃងឹប្តូវទាកទ់ងកែុងការជូ្ៃដណឹំ្ងពីលទធនលអតសរ ៃិងប្តូវប្ត រម់កគែីៃកិវញិ
អដាយស្នអកអលើលទធនលមៃាីរពិអសាធៃ។៍  

VII. ឱសថព្បឆាំងគម្គរាគគេដស ៍

ជ្អប្មើសរូរមៃរពាបាលជ្រួទី១ សប្មារអ់សាើរស្តប្គរេ់ែកជ្ំងឺទាងំេស់ គ ឺTDF+3TC+DTG* 



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 13 នៃ 23 

 

េែកជ្ំង ឺ ជ្អប្មើសទី១ ជ្អប្មើសជ្ំៃួស** 

រុរសអពញវយ័ ៃិងអកមងប្រុសជ្ំទង ់ 

 
 

TDF+3TC+DTG 
 

TDF+3TC+EFV600 
 
 

TDF+3TC+EFV400 

ន្តសរីមាៃននាអ ោះ (>៨សបារ េ៍អប្កាយរងា
កំអណ្ើ ត) ៃិងន្តសរីរំអៅអដាោះកូៃ ៃងិអកមង
ប្សីជ្ំទង ់ 
ន្តសរី ៃិងអកមងប្សីជ្ំទងស់្ដលអប្រើមអធាបាយ
ពៃារកំអណ្ើ តស្ដលមាៃប្រសិទធភាព ឬក៏
មៃិឋតិកែុងសភាពសការ ៃុពលរៃរពូជ្  
ន្តសរី ៃិងអកមងប្សីជ្ំទងស់្ដលឋតិកែុងសភាព
សការ ៃុពលរៃរពូជ្ ស្ដលចងម់ាៃននាអ ោះ 
ឬមៃិអប្រើមអធាបាយពៃារកំអណ្ើ តស្ដល
មាៃប្រសិទធភាព   

TDF+3TC+EFV600 
TDF+3TC+EFV400 

 
TDF+3TC+PI 

*ពត័ម៌ាៃលមអតិរស្ៃាមអទៀតេំពីការអប្រើប្បាស់ DTG, សូមអមើលអៅកែុងអោលការណ៍្ស្ណ្នាបំ្រតិរតរិសដី
ពីការអប្រើប្បាស់ឱសល Dolutegravir (DTG) សប្មារម់ៃុសសអពញវយ័ៃិងអកមងជ្ំទង ់កែុងប្រអទសកមពុជា 
ស្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨។  

**សប្មារស់ាា ៃភាពពិអសស នលរ៉ាោះ ល់ររស់ថាែ ,ំ មុខងារវកាំអខាយ, សូមអាៃលមអតិអៅកែុង អោល
ការណ៍្ស្ណ្នាជំាតិសរីពីការប្គរប់្គងគែីៃិក ៃិងពាបាលជ្ំងឺអេដស៍សប្មារម់ៃុសសអពញវយ័ៃិងអកមង
ជ្ំទង ់ជ្ំពូក១០។ ការតាមដាៃៃិងការផ្លែ ស់ររូរឱសលសប្មារក់ារពុលARTទំពរ័៧៦ (ឯកសារភាសា
ស្ខមរ)។ 

VIII. ការរិនិតយបនតបនាទ ប់  

ប្គូអពទយប្តូវប្បាកដថាការមកពិៃិតយរៃររនាា រប់្តូវប្សរអៅតាមកាលវភិាគខាងអប្កាម៖ 



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 14 នៃ 23 

 

នលៃ/សបារ េ៍  ការពិៃិតយ    
គែីៃិក 

ការនរល់ប្រឹកាពីការ
អលរថាែ បំ្តឹមប្តូវ
អទៀងទាតជ់ារល់ារ ់

អតសរមៃាីរ
ពិអសាធៃ ៍

ឱសល 

នលៃ 0  ✓ ✓ ✓ ចារអ់នរើម ART 

ចារអ់នរើម CTX 

សបារ េ៍ទី១ 
(៧នលៃអប្កាយ
ការពិៃិតយ
អលើកទីមយួ)  

✓ ✓ ពិៃិតយ
លទធនល 

រញ្ឈរ ់CTX ប្រសិៃអរើ  CD4 
≥ 350 cell/mm3 

ចារអ់នរើមការរងាា រអដាយ 
Fluconazole អាប្ស័យអលើ 
កប្មតិ CD4 

សបារ េ៍ទី២  ✓ ✓  ចារអ់នរើមការពាបាលរងាា រជ្ំងឺ
រអរង (TPT)2 

ពិៃិតយរៃររនាា រអ់រៀងោល់ស្ខចំអ ោះTPT 

អៅអពលស្ដលេែកជ្ំងឺបាៃរញ្េរT់PTស្តអៅរៃរCTX សូមអាៃ អោលការណ៍្ស្ណ្នាជំាតិសរីពីការ
ប្គរប់្គងគែីៃកិ ៃិងពាបាលជ្ំងឺអេដស៍សប្មារម់ៃុសសអពញវយ័ៃិងអកមងជ្ទំង ់(តាោង២-១) កែុងទពំរ័
៤៥ ៃិងតាោង២-៣ ទំពរ័៤៦ (អសៀវអៅភាសាស្ខមរ)។   

                                                        
2 Refer to Chapter 6 table 6.2 page 46 of National HIV clinical management guidelines for adults and adolescents, 2015 



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 15 នៃ 23 

 

IX. ការតាម្ោនការេនុវតតការចាប់គ្តើម្ការរាបាលគោយឱសថ
ព្បឆាំងគម្គរាគគេដសរ៍នងុថ្ថៃតតម្ួយនឹងថ្ថៃគ្វើគរាគវិនិចឆ័យថាមាន្ទុរ
គម្គរាគគេដស ៍ 

 អដើមែធីានាថាកមមវធិីជាតិប្រមូល, ចងប្កង ៃិងពៃិិតយអមើលទិៃែៃយ័ចាបំាចន់ានាេំពីវឌ្ឍៃភាពនៃការេៃុ
វតរការចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថា
មាៃនាុកអមអោគអេដស៍ សូចនាករមយួចំៃួៃដូចខាងអប្កាមអៃោះ ៃឹងប្តូវអធវើការតាមដាៃ។ 

សូចនាករទ១ី. ភាគរយេែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្ត
មយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍  

សូចនាករទ២ី. ភាគរយេែកជ្ំងឺស្ដលមកពិៃិតយរៃររនាា រអ់ៅតាមកាលវភិាគកំណ្ត ់ 

សូចនាករទ៣ី. ភាគរយេែកជ្ំងឺស្ដលមាៃកប្មតិរៃាុកអមអោគអេដស៍រន្តងាា រអៅស្ខទី៦អប្កាយការ
ពាបាល  

សូចនាករទ៤ី. ភាគរយេែកជ្ំងឺស្ដលឋតិអៅជារក់ែុងអសវាពាបាលអៅកែុងស្ខទី១២ 

សូចនាករទ៥ី. ភាគរយេែកជ្ំងឺបាតម់ុខអប្កាយពីការចារអ់នរើមការពាបាល  

សូចនាករទ៦ី. ភាគរយេែកជ្ំងឺស្ដលប្គូអពទយរញ្ឈរក់ារពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍
អដាយសារស្តនលរ៉ាោះ ល់ 

 

សចូនាររទ្ី ១. ភាគរយេនរជ្ាំងឺតដលចាប់គ្តើម្ម្ការរាបាលគោយឱសថព្បឆាំងគម្គរាគ
គេដសរ៍នងុថ្ថៃតតម្ួយនឹងថ្ថៃគ្វើគរាគវិនិចឆ័យថាមាន្ទុរគម្គរាគគេដស ៍

ៃិយមៃយ័  ចំៃួៃេែកជ្ំងAឺRTស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំ      
អមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍ 
តាមរយៈអតសរ្មរញ្ញជ ក ់ស្ចកៃងឹចំៃួៃេែកជ្ងំឺសរុរចុោះអ ម្ ោះអៅART 
គែីៃិក កែុងេ ុំងរយៈអពលស្ដលប្តូវោយការណ៍្។   



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 16 នៃ 23 

 

រំណ្ង វាស់ស្វងសមាមាប្តេែកជ្ំងឺស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសល
ប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគ
អេដស៍។ 

វធិីសាន្តសរវាស់ស្វង  ោរច់ំៃួៃេែកជ្ំងឺ ស្ដលមាៃនលៃស្ខឆ្ែ ចំារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសល
ប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ដូចោែ ៃឹងនលៃស្ខឆ្ែ រំរស់អតសររញ្ញជ កថ់ាមាៃនាុកអមអោគ
អេដស៍ រចួអេើយគណ្នាអដាយអប្រើភាគយកៃិងភាគស្រងខាងអប្កាម។  

អពលអវលានៃការ
វាស់ស្វង  

អរៀងោល់ស្ខ 

ភាគយក ចំៃួៃេែកជ្ំង ឺស្ដលមាៃនលៃស្ខឆ្ែ ចំារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសល
ប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ ដូចោែ ៃឹងនលៃស្ខឆ្ែ រំរស់អតសររញ្ញជ កថ់ាមាៃនាុក 
អមអោគអេដស៍ កែុងេំ ុងរយៈអពលស្ដលប្តូវោយការណ៍្។ 

ភាគស្រង ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺរុរចុោះអ ម្ ោះអៅART គែីៃិកកែុងេ ុំងរយៈអពលស្ដលប្តូវ
ោយការណ៍្។ 

រំស្រក ចារអ់នរើមការពាបាលកែុងនលៃស្តមយួ(0 day)ៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ 
ចារអ់នរើមការពាបាលមៃិកែុងនលៃស្តមយួ  

ប្រភពទិៃែៃយ័ ប្រពៃ័ធទិៃែៃយ័អៅARTគែីៃិក   
ការរកប្សាយ កែុងចំអណាមេែកជ្ំងឺសរុរ អតើមាៃេែកជ្ងំឺរ៉ាុនាម ៃភាគរយស្ដលបាៃចារ ់     

អនរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ កែងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើ
អោគវៃិិចឆយ័?  

 

សចូនាររទ្ី ២. ភាគរយេនរជ្ាំងឺតដលម្ររិនិតយបនតបនាទ ប់គៅតាម្កាលវិភាគរាំណត់  

ៃិយមៃយ័  ចំៃួៃេែកជ្ំងAឺRTស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំ     
អមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍
ស្ដលបាៃមកពិៃិតយរៃររនាា រត់ាមការណាត ់ស្ចកៃឹងចំៃៃួេែកជ្ំងឺចារ ់   
អនរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើ
អោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍សរុរចុោះអ ម្ ោះអៅART គែីៃិក។  



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 17 នៃ 23 

 

រណំ្ង វាស់ស្វងសមាមាប្តេែកជ្ំងឺស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសល
ប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគ
អេដស៍ ស្ដលអោរពតាមការស្ណ្នារំរស់េែកនរល់អសវា។  

វធិីសាន្តសរវាស់ស្វង  ោរច់ំៃួៃេែកជ្ំងឺស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ
អេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍ស្ដល
បាៃមកពិៃតិយតាមការណាត,់ រចួគណ្នាភាគរយអដាយអប្រើប្បាស់ភាគយក
ៃិងភាគស្រងខាងអប្កាម។  

អពលអវលានៃការ
វាស់ស្វង  

អរៀងោល់ស្ខ 

ភាគយក ចំៃួៃេែកជ្ំងAឺRTស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំ  
អមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគ     
អេដស៍ស្ដលបាៃមកពិៃតិយរៃររនាា រត់ាមការណាតក់ែុងេំ ុងរយៈអពល
ស្ដលប្តួវោយការណ៍្។ 

ភាគស្រង ចំៃួៃេែកជ្ំងAឺRTស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំ      
អមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍
សរុរកែុងេ ុំងរយៈអពលស្ដលប្តួវោយការណ៍្។ 

រំស្រក មកមុៃការណាត ់ 
មកតាមការណាត ់ 
មកយឺតស្តអៅមាៃថាែ រំប្មុង (1-5 days) 
មកយឺតេស់ថាែ រំប្មុង (> 5 days) 
  
NCHADS: “ថាែ រំប្មុងមៃិអាចអលើសពី៥នលៃអ ើយ” 

ប្រភពទិៃែៃយ័ ប្រពៃ័ធទិៃែៃយ័អៅARTគែីៃិក   
ការរកប្សាយ អតើេែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុង

នលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍ មកពៃិិតយរៃរ
រនាា រត់ាមការណាតក់ែុងកប្មតិណា?  

 



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 18 នៃ 23 

 

សចូនាររទ្ី ៣. ភាគរយេនរជ្ាំងឺតដលមានរព្ម្ិតបនទុរគម្គរាគគេដសប៍ង្រ្ងាា បគៅតែទ្ី៦ 
គព្កាយការរាបាល 

ៃិយមៃយ័  ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺ្ដលមាៃរៃាុកអមអោគបាៃរន្តងាា រអប្កាយការពាបាលអដាយ     
ឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ រយៈអពលប្បាមំយួស្ខ ស្ចកៃឹងចៃំួៃេែកជ្ងំឺស្ដល
បាៃចារអ់នរើមការពាបាលឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍សរុរអៅកែុងេំ ុងអពល
ដូចោែ ។  

រំណ្ង តាមដាៃប្រសិទធភាពការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុង
ចំអណាមេែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍
កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍។ 

វធិីសាន្តសរវាស់ស្វង  ោរច់ំៃួៃេែកជ្ំងឺស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ  
អេដស៍ អៅARTគែីៃិកកាលពីរយៈអពល៦ស្ខមុៃ (ពីស្ខទី៥អៅដល់ស្ខទី៧), 
រនាា រម់កគណ្នាភាគរយ អដាយអប្រើប្បាស់ភាគយក ៃិងភាគស្រងខាងអប្កាម។  

អពលអវលានៃការ
វាស់ស្វង  

៦ស្ខ 

ភាគយក ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺ្ដលមាៃរៃាុកអមអោគអេដស៍បាៃរន្តងាា រអៅស្ខទី៦អប្កាយ
ការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍(កែុងេំ ុងអពល២១០នលៃ)។  

ភាគស្រង ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺរុរស្ដលបាៃចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ
អេដស៍កែុងេ ុំងអពលដូចោែ ។  

រំស្រក ចារអ់នរើមការពាបាលកែុងនលៃស្តមយួ(0 day)ៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ 
ចារអ់នរើមការពាបាលមៃិកែុងនលៃស្តមយួ  

ប្រភពទិៃែៃយ័ ប្រពៃ័ធទិៃែៃយ័អៅARTគែីៃិក   
ការរកប្សាយ អតើេប្តារៃាុកអមអោគអេដស៍បាៃរន្តងាា រកែុងចំអណាមេែកជ្ងំឺស្ដលចារអ់នរើមការ

ពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័
ថាមាៃនាុកអមអោគអេដស៍ ៃិងេែកជ្ងំឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលមៃិអៅនលៃស្ត
មយួខុសោែ ស្ដរឬអទ?  

 

 



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 19 នៃ 23 

 

សចូនាររទ្ី ៤. ភាគរយេនរជ្ាំងឺតដលឋិតគៅជាប់រនងុគសវារាបាលគៅរនងុតែទ្ី១២ 

ៃិយមៃយ័  ចំៃួៃេែកជ្ំងពឺាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ ស្ដលឋតិអៅជារ ់
កែងអសវា អប្កាយការចារអ់នរើមការពាបាលរយៈអពល១២ស្ខ ស្ចកៃឹងចៃំួៃ
េែកជ្ំងឺសរុរស្ដលចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ អៅ
េំ ុង១២ស្ខមុៃរយៈអពលោយការណ៍្។  

រំណ្ង តាមដាៃសមាមាប្តេែកជ្ំងឺស្ដលកំពុងពាបាលអដាយ ឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ
អេដស៍ ស្ដលអៅស្តឋតិអៅកែុងតាមដាមដាៃយ៉ា ងសកមមររស់ARTគែីៃិក។   

វធិីសាន្តសរវាស់ស្វង  ោរច់ំៃួៃេែកជ្ំង ឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដ
ស៍ កាលពីេ ុំង១២ស្ខ មុៃរយៈអពលោយការណ៍្ ោរច់ំៃួៃេែកជ្ំងឺស្ដលឋតិ
អៅជារក់ែុងអសវា េែកជ្ងំសឺាែ រ ់ៃិងេែកជ្ំងឺបាតម់ុខ រនាា រម់កគណាភាគ រយ
អដាយអប្រើភាគយកៃិងភាគស្រងខាងអប្កាម។  

អពលអវលានៃការវាស់
ស្វង  

ប្រចាឆំ្ែ  ំ 

ភាគយក ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺ្ដលអៅស្តកំពុងទទួលការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអម
អោគអេដស៍កែុងេំ ុងរយៈអពល១២ស្ខ ស្ដលបាៃអប្ជ្ើសយក អប្កាយពី
ការចារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ (មៃិោររ់ញ្េូ ល
េែកស្ដលបាតម់ុខ, សាែ រ,់ ៃិងរញ្ជូ ៃអចញ)។  

ភាគស្រង ចំៃួៃេែកជ្ំងចឺារអ់នរើមពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍សរុរ កែុង
េំ ុងអពល១២ស្ខមុៃនលៃដំរូងនៃរយៈអពលោយការណ៍្ (អដាយោររ់ញ្េូ ល
ទាងំេែករញ្ជូ ៃចូល)។ 

រំស្រក ចារអ់នរើមការពាបាលកែុងនលៃស្តមយួ(0 day)ៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ 
ចារអ់នរើមការពាបាលមៃិកែុងនលៃស្តមយួ  

ប្រភពទិៃែៃយ័ ប្រពៃ័ធទិៃែៃយ័អៅARTគែីៃិក   
ការរកប្សាយ អតើេប្តាឋតិអៅជារក់ែុងអសវាពាបាលកែុងចំអណាមេែកជ្ងំឺស្ដលចារអ់នរើមការ

ពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគ 
វៃិិចឆយ័ មាៃកប្មតិយ៉ា ងណាអរើអធៀរៃឹងេែកជ្ងំឺស្ដលមៃិចារអ់នរើមកែុងនលៃស្ត
មយួ?  



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 20 នៃ 23 

 

 

សចូនាររទ្ី ៥. ភាគរយេនរជ្ាំងឺបាត់ម្ុែគព្កាយរីការចាប់គ្តើម្ការរាបាល 

ៃិយមៃយ័  ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺ្ដលទទួលការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍
បាតម់ុខ ស្ចកៃឹងចំៃួៃកំពុងទទួលការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ
អេដស៍សរុរ (active patients + LTF + died + transfer out) អៅ
ដំណាចរ់យៈអពលស្ដលប្តូវោយការណ៍្។  

រំណ្ង តាមដាៃសមាមាប្តេែកជ្ំងឺស្ដលកំពុងពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ
អេដស៍ ស្ដលអៅសកមមៃិងទទួលការពាបាលអដាយគែីៃិកART។  

វធិីសាន្តសរវាស់ស្វង  ោរច់ំៃួៃេែកជ្ំងឺស្ដលបាៃចុោះអ ម្ ោះអៅគែីៃិកARTកែុងេំ ុងរយៈអពលោយ
ការណ៍្ ស្ដលបាៃទទួលការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍, រចួ
គណ្នាភាគរយអដាយអប្រើភាគយកៃងិភាគស្រងខាងអប្កាម។  

អពលអវលានៃការ
វាស់ស្វង  

ប្តីមាស 

ភាគយក ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺ្ដលបាតម់ុខសរុរ កែុងប្តីមាស។  
 
NCHADS: “េែកជ្ំងឺបាតម់ុខ” គឺេែកជ្ងំឺស្ដលមៃិបាៃមកពិៃតិយជ្ំងឺអៅ 
គែីៃិកART អលើសពី៩០នលៃនៃ ”នលៃណាតជ់្ួរអលើកអប្កាយ”។  

ភាគស្រង ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺរុរស្ដលកំពុងពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍ 
(active patients + LTF + died + transfer out) អៅដំណាចប់្តីមាស។  

រំស្រក ចារអ់នរើមការពាបាលកែុងនលៃស្តមយួ(0 day)ៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ 
ចារអ់នរើមការពាបាលមៃិកែុងនលៃស្តមយួ  

ប្រភពទិៃែៃយ័ ប្រពៃ័ធទិៃែៃយ័អៅARTគែីៃិក   
ការរកប្សាយ អតើេប្តាេែកជ្ំងឺបាតម់ុខចំអណាមេែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលអដាយ 

ឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិិចឆយ័ មាៃកប្មតិ
ទារជាង, អសមើ, ឬុធំជាងេប្តាបាតម់ុខចំអណាមេែកជ្ំងឺស្ដលមៃិចារអ់នរើមការ
ពាបាលកែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិិចឆយ័? 

 



 គោលការណ៍ស្តីពីការចាប់គ្តើមការពាបាលគោយឱស្ថប្បឆាំងគមគោគគេដស៍្ក្នុងថ្ថៃតែមួយនឹងថ្ថៃគ្វើគោគវនិិច្ឆ័យថាមាន្ទុក្គមគោគគេដស៍្ ទំពរ័ 21 នៃ 23 

 

 

សចូនាររទ្ី ៦. ភាគរយេនរជ្ាំងឺតដលព្គូគរទ្យបញ្ឈប់ការរាបាលគោយARTគោយសារតត
្លប ះ លរ់បសឱ់សថART  

ៃិយមៃយ័  ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺ្ដលចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍
កែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិិចឆយ័ រចួអេើយប្តូវរញ្ឈរយ់៉ា ងអហាចថាែ មំយួ
មុខ អដាយសារស្តនលរ៉ាោះ ល់ររស់ថាែ  ំស្ចកៃងឹចំៃួៃេែកជ្ងំឺចារអ់នរើមការ
ពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគ
វៃិិចឆយ័សរុរ អៅកែុងេំ ុងអពលោយការណ៍្។  

រំណ្ង តាមដាៃសមាមាប្តររស់េែកជ្ំងឺស្ដលប្តូវរញ្ឈរក់ារពាបាលអដាយសារស្ត
នលរ៉ាោះ ល់ររស់ថាែ ។ំ   

វធិីសាន្តសរវាស់ស្វង  ោរច់ំៃួៃេែកជ្ំងឺស្ដលចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគ    
អេដស៍កែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិិចឆយ័អៅកែុងេំ ុងអពលោយការណ៍្ 
រចួអេើយគណ្នាភាគរយអដាយអប្រើភាគយកៃិងភាគស្រងខាងអប្កាម។  

អពលអវលានៃការ
វាស់ស្វង  

ប្តីមាស 

ភាគយក ចំៃួៃេែកជ្ំងសឺ្ដលចារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍
កែុងនលៃស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិិចឆយ័ រចួអេើយប្តូវរញ្ឈរយ់៉ា ងអហាចថាែ មំយួ
មុខអដាយសារស្តនលរ៉ាោះ ល់ររស់ឱសល។ 

ភាគស្រង ចំៃួៃេែកជ្ំងចឺារអ់នរើមការពាបាលអដាយឱសលប្រឆ្ងំអមអោគអេដស៍កែុងនលៃ
ស្តមយួៃឹងការអធវើអោគវៃិិចឆយ័សរុរអៅកែុងប្តីមាស។  

រំស្រក ចារអ់នរើមការពាបាលកែុងនលៃស្តមយួ(0 day)ៃឹងនលៃអធវើអោគវៃិិចឆយ័ 
ចារអ់នរើមការពាបាលមៃិកែុងនលៃស្តមយួ  

ប្រភពទិៃែៃយ័ ប្រពៃ័ធទិៃែៃយ័អៅARTគែីៃិក   
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