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សេចក្តថ្ី លែងអំណរគុណ
សេចក្ដី ថ្ណនាំ សនេះ ម្រត្ូ វ ានសរៀបចំ ស

ើ ង សដាយសោងសៅតាមសោលការណ៍ ថ្ណនាំ ជា ត្ិ េដីពី កា រ

្
ម្រគប់ ម្រគងគែី និ ក្ និ ង ការពាាលជំ ងឺ សអដេ៍ េម្រាប់ ម នុ េសសពញវ យ
និ ង សក្ម ង ជំ ទ ង់ ថ្ដលាន
ទទួលការ អនុម្ត្ សដាយម្រក្េួងេុខាភិាល ចុេះម្លៃទី០៩ ថ្េ េីហា ឆ្នំ ២០១៦។ ឯក្សារសនេះ
្ដល់នូវការ ថ្ណនាំលំអិត្េតីពីដំសណើរការម្នការអនុវត្តន៍, ការម្រគប់ម្រគងម្នេំភារៈ/បរ ិកាខ, ការេំរបេំរល
ួ
និ ងការ តាមដាន/វាយត្ំ ម្ល សដើមបីតាមដានជាម្របចំសៅសលើម្របេិទិធភាពម្នការពាាលសដាយឱេល
ម្របឆ្ំងនឹងសមសោគសអដេ៍។
មជឈមណឌលជាត្ិម្របយុទន
ធ ឹងជំងឺសអដេ៍សេើថ្េបក្ និងកាមសោគ េូមថ្លែងអំណរគុណោ៉ា ងម្រជាលសម្រៅ
ចំសពាេះមន្រនតីម្នថ្្នក្ពាក្់ព្នធទំងអេ់របេ់មជឈមណឌលជាត្ិ៖ ថ្្នក្មនទីរពិសសា្ន៍ ,ថ្្នក្ម្រគប់ម្រគងទិននន្យ
ថ្្នក្ ថ្លទំ ជំងឺ សអដេ៍ និ ង អងគការម្ដគូ ពា ក្់ ព្នធនានា ថ្ដលានចូ ល រួម ចំ ថ្ណក្ោ៉ា ងេក្មមក្ុនងការ
សរៀបចំបសងកើត្នូវសេចក្តីថ្ណនាំសនេះ។
មជឈមណឌលជាត្ិ េូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេេ ចំសពាេះ សោក្ ម៉ាម េុវតាា, សោក្សវជជ. េំរ ិត្
េុវណណ រ ិទិធ, សោក្សវជជ. ង៉ាូវ បូោ៉ា, សោក្សវជជ. ការសអឿន ចិម្រតា, សោក្ មុំ ចនទ្តាោ, សោក្សវជជ. Laurent
Ferradini, សោក្សវជជ. សដង េិរង្គគ, សោក្ស្េីសវជជ. Lori Newman, សោក្សវជជ. Ahmed Saadani,
សោក្សវជជ. ចន់ េូដាោ, សោក្ ហុី ម្ៃលី និងសោក្ស្េី េុច គនាធ ថ្ដលានេិត្េំ ក្នុងការេំរបេំរល
ួ សរៀបចំ ថ្ក្េំរល
ួ និង បក្ថ្ម្របជាភាសាថ្េមរ នូវសេចក្តីថ្ណនាំ ដ៏ានសារៈេំខាន់សនេះ។

ភ្នំពេញ,

/

/ ២០១៧

ម្របធានមជឈមណឌលជាត្ិ
ម្របយុទន
ធ ឹ ងជំ ងឺពេដស៍ ស្សែក និ ងកាមពោគ

iii

១. ពសចកតីព្តើម
ម្របសទេក្មពុជាេំសរចានលទធ្លោ៉ា ងសម្រចើន ក្នុងការសៃែើយត្បនឹ ងសមសោគសអដេ៍។ អម្រតាសម្រប៉ាវា

ង់

ក្នុងចំសណាមម្របជាជនទូ សៅ ថ្ដលានអាយុ ចសនាែេះពី ១៥ឆ្នំ សៅ ៤៩ឆ្នំ ម្រត្ូវានសគា៉ា ន់សាមនថ្ន

ានធាែក្់ចុេះពី ១.៦% ក្នុងឆ្នំ ១៩៩៨ មក្ម្រត្ឹម ០.៦% ក្នុងឆ្នំ២០១៥ (AEM-SPECTRUM 2015)។
ចំនួនអនក្្ទុក្សមសោគសអដេ៍ ថ្ដលក្ំពុងទទួលានការពាាល សដាយឱេលម្របឆ្ំងសមសោគសអដេ៍
(ARV) ានសក្ើនស

ើងពី ៧១ នាក្់ ក្នុងឆ្នំ ២០០១ រហូត្មក្ដល់ ៥៦,៧៥៤នាក្់ សៅចុងឆ្នំ ២០១៦

(NCHADS ART report 2016)។ ការពម្រងី ក្ ដ៍ ឆ្ ប់ រ ហ្ េ ម្នសេវាពាាលសដាយឱេលARV

ានចប់ស្តើមសៅឆ្នំ២០០៣ ថ្ដលសៅសពលសនាេះ មជឈមណឌលជាត្ិម្របយុទធនឹង ជំងឺសអដេ៍ សេើថ្េបក្
និងកាមសោគ ជាមួយម្ដគូនានាានដាក្់ឱយអនុវត្ត និងពម្រងីក្ សេវាថ្លទំ និងពាាលបនត េម្រាប់
អនក្្ទុក្សមសោគសអដេ៍។
មជឈមណឌលជាត្ិ ានចប់ ស្តើមក្មមវ ិ្ី ស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ក្ុងឆ្
ន
ន ំ ២០១១ សដើមបីោំម្រទដល់

ក្មមវ ិ្ីថ្លទំពាាលសដាយឱេលARVថ្ដលម្រត្ូវានពម្រងីក្។ ដំបូងស
សអដេ៍ ម្រោន់ ថ្ត្ក្នុ ងសោលបំ ណ ងសដើ មបី ក្ំ ណ ត្់ អ ត្ត េ ញ្ញា ណ

ើយការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគ

និ ង ការម្រគប់ ម្រគងក្រណី បោជ្ យ ក្នុ ង

ការពាាលថ្ត្ប៉ាុសណាណេះ។ សោលការណ៍ថ្ណនាំជាត្ិេីព
ត ីការពាាលសដាយឱេល ARV ឆ្នំ២០១២
្តល់អនុសាេន៍ ឱយស្ើ វសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ជាម្របចំ សដើមបីតាមដានលទធ្លម្នការពាាល។
ការអនុ វ ត្ត ន៍ ស្វើ សត្េតរ ក្បនទុ ក្សមសោគសអដេ៍ ជា ម្របចំ ា នចប់ ស្តើ ម ស

ើ ង ក្នុ ងឆ្នំ ២ ០១៣សដាយ្ត ល់

អាទិ ភា ពដល់ អន ក្ ជំ ងឺ ថ្ដលានទទួ ល ការពាាលសដាយឱេល ARV យូ រ ជាងសគ។
សគេសងកត្ស

ើញ

ការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍

ានការសក្ើនស

ើងគួរជាទី

ក្ត្់ េំោល់ក្ុង
ន

រយៈសពល ២-៣ ឆ្នំចុងសម្រកាយសនេះ ក្នុងចំសណាម អនក្ជំងឺក្ំពុងទទួលការពាាលសដាយឱេល ARV។
ចំ នួនស្វើសត្េតានសក្ើ ន ស
សហើ យ ស

ើ ង ពី ៩,២៩០ ក្នុងឆ្នំ ២០១៣ មក្ដល់ ២២,០២៧ ក្នុងឆ្នំ ២០១៤

ើ ងមក្ដល់ ៣៧,៥៦៨ ក្នុងឆ្នំ២ ០១៥ (NCHADS Laboratory report 2016)។ ត្ួសលេសនេះ

បង្គាញពីវឌ្ឍនភាពម្នការពម្រងី ក្បថ្នាមការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍

និងគូេបញ្ញ
ជ ក្់នូវសេចក្តី

ម្រត្ូវការក្នុងការពម្រងីក្ ការម្រគបដណតប់ ម្នការស្វើ សត្េត សដើ មបីោំ ម្រទដល់ សោលសៅ ៩០ ចុ ង សម្រកាយ
ម្នទិ េ សៅជាត្ិ និងទិ េសៅសាក្ល៩០-៩០-៩០។

ឯក្សារសនេះ្ត ល់ កា រថ្ណនាំ ដ ល់ ម្រក្ុ ម ការង្គរថ្លទំ ពាាលជំ ងឺ សអដេ៍
និ ង ពម្រងី ក្ បថ្នា ម ការស្វើ សត្េត រ ក្បនទុ ក្សមសោគសអដេ៍

និ ង ម្ដគូ ក្ុន ងការអនុ វ ត្ត ន៍

ិ ី ពាាលសដាយ
សដើ មបី ជួ យ ោំ ម្រទដល់ ក្ មម វ ្

ឱេល ARV។ ឯក្សារសនេះសរៀបោប់អំពីដំសណើរការម្នការអនុវត្តន៍ការម្រគប់ម្រគងរ ំហូរបរ ិកាខរការេំរបេំរល
ួ
និងការតាមដាននិងវាយត្ម្មែសលើការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍សៅក្នុងម្របសទេក្មពុជា។
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២. ដំសណើរការេម្រាប់អនុវត្តការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍
សៅក្នុងម្របសទេក្មពុជាការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ជាទូ សៅ ចប់ស្តើមសៅសពលម្រគូសពទយពាាល
ស្វើការសេនើេុំស្វើសត្េត សដើមបីតាមដានម្របេិទិភា
ធ ពម្នការពាាលសដាយឱេល ARV សៅសលើអក្
ន ជំងឺសអដេ៍
របេ់ោត្់។

បនាទប់ពីានការសេនើេុំការស្វើសត្េតសដាយម្រគូសពទយពាាល

បនាទប់ មក្បញ្ូ ជ នេំ ណាក្ឈាមសនាេះ

សៅកាន់ ម នទីរ ពិ សសា្ន៍

សគម្រត្ូវបូមឈាមពីអនក្ជំងឺ

សដើ មបី ស្វើសត្េត។

លទធ្លសត្េត

ិ
ម្រត្ូ វ ានបញ្ូជ នម្រត្លប់ សៅសេវាថ្លទំ ពាាលជំ ងឺ សអដេ៍ វ ញ
ថ្ដលសៅទី សនាេះលទធ ្ លម្រត្ូ វ ាន
សគយក្មក្វាយត្ម្មែនិងសម្របើ ម្រាេ់ សដើ មបីេំសរចចិ ត្តសលើ ការពាាល។
និងការសរៀបចំចត្់ ថ្ចងេម្រាប់ការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍

សដាយយសហត្ុ សនេះដំ សណើរការ

ម្រត្ូវានសគថ្ចក្សចញជាបីជំហាន

ថ្ដលរួមានដំណាក្់កាលមុនស្វើសត្េត (ជំហានទី ១) ដំណាក្់កាលស្វើសត្េត (ជំហានទី ២) និងដំណាក្់
កាលសម្រកាយស្វើសត្េត(ជំហានទី ៣)។

ជំហានទី ១

ជំ ហានទី ២

ជំ ហានទី៣

ដំណាក់កាលម៊ុនព្វើពតេត

ដំ ណាក់ កាលព្វើពតេត

ដំ ណាក់កាលពរកាយព្វើពតេត



ក្ំណត្់អត្តេញ្ា ណ
អន ក្ ជំ ងឺ



ថ្ដលាន

ការទទួលនិងការក្ត្់

លក្ខ ណៈេមស្េប

សវចេចប់ និងដឹក្ជញ្ូជ ន
េំ ណា ក្





ក្នុ ងមនទី រពិ សសា្ន៍
និ ោមថ្បបបទេតី
ពី ការស្វើសត្េតក្ុងមនទ
ន
ីរ

ស្ទៀងផ្ទទត្់
លទធ ្ ល

និ ងបញ្ូច ល

ក្នុ ងម្របព្ នធ
ទិ នន ន្ យ រាយការណ៍

ម្រតាេំ ណា ក្ឈាម

េម្រាប់ការស្វើសត្េត

ប ម្របមូល ដំសណើរការ

និោមថ្បបបទេតីពី

លទធ្ល


សាេះពុមពលទធ្លសដើមបី
ឱយម្របធានមនទីរពិសសា្ន៍

ពិ សសា្ន៍

ពិនិត្យចុងសម្រកាយ


បញ្ូជ នលទធ ្ លតាម
រយៈអុី ថ្មល ឬ ដាក្់
ក្នុងសស្សាមេំបុម្រត្សៅ
គែីនិក្ ART
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២.១ ជំហានទី១: ដំណាក្់កាលមុនស្វើសត្េត
ជំហានសនេះេំសៅសលើការសរៀបចំចត្់ថ្ចងឬេក្មមភាពថ្ដលចំាច់សក្ើត្ស

ើងមុនសពលេំណាក្ឈាម

មក្ដល់មនទីរពិសសា្ន៍ ថ្ដលជាក្ថ្នែងម្រត្ូវស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍។
២.១.១ ក្ំណត្់អត្តេញ្ញាណអនក្ជំងឺថ្ដលានលក្ខណៈេមស្េបេម្រាប់ការស្វើសត្េត
េម្រាប់ការស្វើសត្េតលក្ខណៈវ ិនិច្យ
ឆ េម្រាប់ ក្ំណត្់ លក្ខណៈេមស្េបេម្រាប់ការស្វើសត្េត គឺម្រត្ូវាន
ក្ំណត្់សៅក្នុងសោលការណ៍ថ្ណនាំថ្ននក្់ជាត្ិេីព
ត ីការពាាលសដាយឱេល ARV។ សោលការណ៍ថ្ណនាំជាត្ិ
ថ្ដលានស្វើ ប ចចុ បបនន ភា ពចុ ង សម្រកាយ្ត ល់ អ នុ សា េន៍ ឱយស្វើ សត្េតជា ម្របចំ សដើ មបី តា មដានបនទុ ក្
សមសោគសអដេ៍ដូចត្សៅ៖ ស្វើសៅថ្េទី ៦មតង និងថ្េទី ១២មតង បនាទប់ពីានចប់ស្តើមពាាលសដាយ
ឱេលARV និងបនាទប់ពីសនាេះមក្ម្រត្ូវស្វើម្របចំឆ្នំ

(ឧបេមព្ន១
ធ -គំ នូេបំ ម្រពួញេតីពីការតាមដានបនទុក្

សមសោគសអដេ៍)។
បថ្នាមពីសនេះសទៀត្ សគអាចសេនើេំុការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍េម្រាប់ក្រណីេងស្យការបោជ្យ
ក្នុ ងការពាាល និ ង េម្រាប់ កា រម្រគប់ ម្រគងអន ក្ ជំ ងឺ ។ សគក្៏ អា ចសេនើេុំ កា រស្វើ សត្េតេ ម្រាប់ ស្រេតីា ន
ម្្ទសពាេះថ្ដលាន្ទុក្សមសោគសអដេ៍ ថ្ដលក្ំពុងម្របឈមមុេេពេ់នឹងការចមែងសមសោគសអដេ៍សៅទរក្
ក្នុងម្្ទ (េម្រាប់ព្ត្៌ានបថ្នាម េូមអានសោលការណ៍ថ្ណនាំជាត្ិេីព
ត ី ការពាាលសដាយឱេល
ARV និងសោលការណ៍ថ្ណនាំជាត្ិេីព
ត ីការបង្គករការចមែងសមសោគសអដេ៍ពីាតយសៅក្ូន )។ ម្រគប់សពល
ថ្ដលអនក្ជំងឺមក្ ទទួលសេវាម្រត្ូវពិនិត្យវាយត្ម្មែ ថ្នសត្ើអនក្ជំងឺថ្ដលក្ំពុងទទួលការពាាលសដាយ
ឱេលARVសនាេះ ានលក្ខណៈេមស្េបក្នុងការស្វើសត្េតឬសទដូ ច ថ្ដលានក្ត្់ម្រតាក្នុងទំ រង់ក្ត្់ ម្រតា
ព្ ត្៌ ា នអន ក្ ជំ ងឺ ។ ការពិ និ ត្យវាយត្ម្មែ គួ រ ថ្ត្ម្រត្ូ វ ស្វើ សដាយ ម្រគូ សពទយពាាលសដាយART ប៉ាុ ថ្នត
បុគគលិក្ោំម្រទ ដូចជាមន្រនតីទទួ លបនទុក្បញ្ូច លទិ នន
ន ្ យ អនក្្តល់ម្របឹក្ា និងគិោនុបដាាក្សៅគែីនិក្ ART
ក្៏ អា ចជួ យ ក្ំ ណ ត្់ អត្ត េ ញ្ញា ណអន ក្ ជំ ងឺ ថ្ដលានលក្ខ ណៈេមស្េប េម្រាប់ ការស្វើសត្េតជា
ម្របចំតាមដានបនទុក្សមសោគ្ងថ្ដរ។ អនក្ជំងឺថ្ដលានលក្ខណៈេមស្េបគួរថ្ត្ម្រត្ូវទទួលានសវជជបញ្ញ
ជ
ស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ ក្នុងសពលសនាេះថ្ត្មតង។
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២.១.២ ការយកសំណាក
អនក្ជំងឺថ្ដលម្រត្ូវស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ម្រត្ូវយក្ឯក្សារអនក្ជំ ងឺនិងទំ រង់ សេនើេុំស្វើសត្េត
មនទីរពិសសា្ន៍ថ្ដលានបំសពញរួច សៅបនទប់បូមឈាម។

៤

១

២
៣

៤

៧

៦
៥

• ម្រគប់គីែនិក្ពាាលសដាយឱេល ARV ទំងអេ់ គួរថ្ត្ានបនទប់ ឬក្ថ្នែងដាច់សដាយថ្

ក្

មួ យេម្រាប់ បូមឈាម ថ្ដល្តល់ភាពឯក្ជន ផ្ទេុ េភាព និ ង េុ វត្ាិភាពេម្រាប់ បុគគលិក្
និងអនក្ជំងឺ។ បុគគលិក្ថ្ដលទទួលេុេម្រត្ូវ ក្នុងការបូ មឈាម គួរថ្ត្ទទួលការបណុត េះបណា
ត ល
ម្រត្ឹមម្រត្ូវ មុនសពលចប់ស្តើមបំសពញការង្គរសនេះ។
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• គែី និក្ពាាលសដាយ ARV ម្រត្ូវាននិ ោមថ្បបបទ និ ងឯក្សារជំ នួយការង្គរេម្រាប់ ការ
ម្របមូ ល េំ ណា ក្ឈាម។ ទម្រមង់ េ ម្រាប់ កា រម្របមូ ល និ ង បញ្ូជ នេំ ណា ក្ឈាម សៅមនទី រ
ពិសសា្ន៍ស្វើសត្េត VIRAL LOAD (ឧបេមព្នធទី៣) ម្រត្ូវថ្ត្ានសៅគែីនិក្ART។
• ោល់ការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ទំងអេ់គួរម្រត្ូវានសេនើេុំសដាយម្រគូសពទយពាាលជំងឺ
សអដេ៍ សដាយសម្របើ ម្រាេ់ ទំ រ ង់ សេនើេុំ ជាេតង់ ដា រពី ម នទី រ ពិ សសា្ន៍ ថ្ដលម្រត្ូ វ ាន្ត ល់ សដាយ
NCHADS

(ឧបេមព្នទ
ធ ី ៤)។

ទំរង់សនេះគួរម្រត្ូវានបំសពញសពញសលញ

និងចុេះហត្ាសលខា

សដាយម្រគូ សពទយ។ ម្របេិ ន សបើ ានសាែ ក្សលេ barcode ថ្ដលអាចបក្បិ ទានសាែ ក្សលេ
barcodeសនាេះគួ រ ម្រត្ូ វ ានបក្បិ ទ សៅក្ថ្នែ ង ថ្ដលម្រត្ឹ ម ម្រត្ូ វ ដូ ច ថ្ដលានបញ្ញ
ជ ក្់ ក្ុន ងទំ រ ង់ ។
ម្របេិនសបើមិនានសាែក្សលេ barcode ថ្ដលអាចបក្បិទានសទសនាេះម្រត្ូវេរសេរសលេក្ូដអនក្
ជំងឺ (clinic ID number) ឬ សលេក្ូដ ART របេ់អក្
ន ជំងឺឱយានសពញសលញចាេ់ោេ់ ក្នុង
ម្របអប់ថ្ដលម្រត្ូវាន្តល់ក្ុងទំ
ន
រង់។
• សៅសពលពិនិត្យជំងឺ, ម្រគូសពទយបំសពញទំរង់សេនើេុំការស្វើសត្េត

និង្តល់ឯក្សារអនក្ជំងឺសៅឱយ

អនក្ជំងឺ។គិោនុបដាាក្ឬបុគគលិក្គែីនិក្ម្រាប់អនក្ជំងឺពីទីក្ថ្នែងថ្ដលអនក្ជំងឺម្រត្ូវសៅបូមឈាម។
គិ ោ នុ ប ដាា ក្ឬបុ គគ លិ ក្ គែី និ ក្ ស្ទៀ ងផ្ទទ ត្់ ភា ពសពញសលញម្នទំ រ ង់ សេនើេុំ ស្វើ សត្េតនិ ង បំ សពញ
បថ្នា ម ព្ ត្៌ ា នថ្ដលេវេះចសនាែេះ។
• អនក្ជំងឺនាំយក្េំសណើេុំការស្វើសត្េត និងឯក្សារអនក្ជំងឺសៅកាន់ទីក្ថ្នែង ថ្ដលម្រត្ូវបូមឈាម។
បុ គគ លិ ក្ បូ ម ឈាមម្រត្ូ វ ធានាថ្នទំ រ ង់ សេនើេុំ កា រស្វើ សត្េត រ ក្បនទុ ក្សមសោគសអដេ៍
សដាយានហត្ាសលខា

និងព្ ត្៌ានទំនាក្់ទំនងរបេ់ម្រគូសពទយ។

មិនម្រត្ូវានបំសពញម្រត្ឹមម្រត្ូវសពញសលញសទ

សពញសលញ

ម្របេិនសបើទំរង់សេនើេុំសនាេះ

សនាេះបុគគលិក្បូមឈាមម្រត្ូវជួយបំសពញបថ្នាមថ្ត្

សបើមិនានហត្ាសលខាម្រគូសពទយសទមិនម្រត្ូវបូមឈាមស

ើយ។

អនក្ជំ ងឺម្រត្ូវវ ិលម្រត្

ប់ សៅជួបម្រគូ

សពទយ វ ិញ សដើមបីេុំចុេះហត្ាសលខា។
• បុគគលិក្ថ្ដលទទួលេុេម្រត្ូវក្នុងការបូមឈាម ម្រត្ូវក្ត្់ម្រតា និងបំសពញព្ត្៌ានចំាច់ ទំងអេ់
របេ់អក្
ន ជំ ងឺានក្់ ៗក្នុងទំរង់ម្របមូលេំណាក្េម្រាប់ ការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ ថ្ដល
NCHADS ្តល់ឲ្យ (ឧបេមព្នធទី៣)។
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• បុគកលិក្បូមឈាមស្ទៀងផ្ទទត្់ព្ត្៌ាន ថ្ដលសគេរសេរក្នុងទំ រង់ សេនើេុំស្វើសត្េត ឯក្សារអនក្ជំងឺ
និងសលើទីបឈាម សដើមបីបញ្ញ
ជ ក្់ថ្ន ព្ត្៌ានទំងអេ់ម្រត្ឹមម្រត្ូវ។
•

បនាទប់ពីសរៀបចំអនក្ជំងឺេម្រាប់បូមឈាមរួច

សដាយសោរពតាមនិោមថ្បបបទេម្រាប់ការបូម

ឈាម ម្រត្ូវសម្របើទីបចំណុេះ ៥ មីលីលីម្រត្ (5ml BD Vacutainer Plasma Preparation Tubes
(PPTTM)) ឬទីបចំណុេះ ៥ មីលីលីម្រត្ (5ml BD Vacutainer EDTA Tube and Vacutainer
Apparatus)េម្រាប់ បូមឈាម។ ម្របេិ ន សបើ ាន(barcode)ថ្ដលអាចបក្បិ ទានម្រត្ូវបក្បិ ទ
សាែក្េញ្ញា barcode ថ្ដលយក្សចញពីឯក្សារអនក្ជំងឺសលើទីបឈាមសនាេះ។ ម្របេិនសបើោមន
barcode សទសនាេះ ម្រត្ូវេរសេរសលេក្ូដអនក្ជំងឺ (clinic ID number) ឬសលេក្ូដ ART
និងសឈាមេះអនក្ជំងឺ សៅសលើទីបសដាយសម្របើ បិច ថ្ដលទឹក្មិនអាចលុបាន (permanent

marker

pen)។

ឈាមចំ ណុេះ ៥ មីលីលីម្រត្សដាយសម្របើ Vacutainer រួចបងវិលទីបឈាម សដាយផ្ទកប់ចុេះ ផ្ទកប់ស

ើង

លនមៗចំ នួន ៨-១០ ដង។

• បុគគលិក្បូមឈាមម្រត្ូវនាំយក្េំណាក្ឈាមនិងទំរង់សេនើេុំស្វើសត្េតសៅកាន់មនទីរពិសសា្ន៍ឱយ
ានឆ្ប់ តាមលទធភាព ថ្ដលអាចស្វើសៅានសដើមបីសម្រត្ៀមសរៀបចំស្វើសត្េត។ បុគគលិក្ក្៏អាចបូម
ឈាមពីអនក្ជំងឺ២-៣នាក្់ មុនសពលបញ្ូជ នេំណាក្ឈាមទំងអេ់សនាេះសៅកាន់ មនទីរពិ សសា្ន៍
ក្នុងសពលជាមួយោនថ្ត្មតង។
២.១.៣ ការសរៀបចំទុក្ដាក្់ និងរក្ាេំណាក្ឈាម សៅគែីនិក្ ART


បុ គគលិក្មនទីរពិសសា្ន៍ពិនិត្យស្ទៀងផ្ទទត្់គុណភាពេំណាក្ឈាម និងទំរង់សេនើេុំស្វើសត្េតមុនសពល
ចុ េះបញ្ជីេំណាក្ឈាមសៅក្នុងសេៀវសៅក្ត្់ ម្រតាការទទួ លេំណាក្ ថ្ដល NCHADS ាន្តល់
(ឧបេមព្ នធ ទី ៥)។ ក្នុ ងក្រណី ថ្ដលេំ ណា ក្ឈាមមិ ន សៃែើ យ ត្បតាមលក្ខ េ ណឌ អាចទទួ ល យក្
ានសទ សនាេះមនទីរពិសសា្ន៍ មិនអាចទទួ លយក្េំណាក្ឈាមសនាេះានស

ើយ។ ការបដិសេ្

មិនទទួលយក្េំណាក្ឈាម នឹងម្រត្ូវានក្ត្់ ម្រតាទុ ក្ក្នុងសេៀវសៅសហើយេំណាក្ឈាម និង
ទំរង់សេនើេុំស្វើសត្េត និងម្រត្ូវបញ្ូជ ន ម្រត្
• ភាែមបនាទប់ពីបូមឈាមរួច

ប់សៅកាន់គី ន
ែ ិ ក្វ ិញ។

និ ងក្នុងរយៈសពល៦សា៉ា ង

សេរម
ូ ៉ា ឈាម

(plasma)

ចំាច់ម្រត្ូវ

ថ្ញក្សចញពី ម្រោប់ឈាមម្រក្ហម តាមរយៈការបងវិល (centrifugation) ក្នុងសលបឿន 250g ឬ
2500rpm ក្នុង១០នាទី។ ក្នុងក្រណីថ្ដលសម្របើ ទីបបូ មឈាម្មមតាម្របសភទ Vacutainer ជាមួយ
EDTA

េំណាក្

Plasma

ម្រត្ូវស្ទរសៅដាក្់ទីបលមីបនាទប់ពីបងវិល
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(centrifugation)

រួច។

រសបៀបមួយសទៀត្,

សគអាចរក្ា

Plasma

សៅក្នុងទី ប

PPTTM

សម្រកាយពីការបងវិល

សដាយសហត្ុថ្ន ចហួយឈាម (Gel) វារក្ាាែសាម និងម្រោប់ឈាមដាច់សដាយថ្

ក្ពីោន។

េំណាក្ឈាមអាចរក្ាទុ ក្ក្នុងេីត្ុណាភាព ចសនាែេះពី ២-៨អងាសេ ក្នុងរយៈសពលរហូត្ដល់
១េាតហ៍សដើ មបីរង់ចំបញ្ូជ នជាមួ យេំណាក្ឈាមស្សងៗសទៀត្(batch)សៅកាន់មនទីរពិសសា្ន៍
ស្វើសត្េត Viral Load។
• ម្រត្ូវរក្ាទុ ក្ទំ រង់ សេនើេុំស្វើសត្េតក្ុនងទីក្ថ្នែង ថ្ដលានេុវត្ាិភាព រហូត្ដល់េំណាក្ ម្រត្ូវាន
ដឹក្ជញ្ូជ នសៅក្ថ្នែងស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍។
២.១.៤ ការដឹកជញ្ូជ នសំណាក
• បុគកលិក្មនទីរពិសសា្ន៍

ម្រត្ូវថ្ត្ក្ត្់ម្រតាសៅសលើទំរង់ទទួលយក្

និ ងដឹក្ជញ្ូជ នេំណាក្ឈាម

(ឧបេមព្នទ
ធ ី ៦), កាលបរ ិសចឆទនិងសពលសវោថ្ដលសគមក្ទទួលយក្េំណាក្ឈាមជាមួយនិ ង
សឈាមេះរបេ់បុគគលថ្ដលដឹ ក្ជញ្ូជ នេំណាក្ឈាមសនាេះ។
• ម្រត្ូវសរៀបចំ ក្ំណត្់ ្ូវែ និងគំសោងសពលសវោ (schedule) ដឹ ក្ជញ្ូជ នេំណាក្ឈាមពី គី ន
ែ ិក្ ART
ឬពីមនទីរពិសសា្ន៍សៅកាន់មនទីរពិសសា្ន៍សៅ NCHADS ឬសៅមនទីសពទយបថ្ងែក្សេត្តសេៀមោប។
ព្ ត្៌ ា នអំ ពី ម្រក្ុ ម ហុ ន ឬអន ក្ ដឹ ក្ ជញ្ូជ នេំ ណា ក្ឈាមគឺ ានក្ត្់ ម្រតាជាឯក្សារសៅក្នុ ងមនទី រ
ពិសសា្ន៍ ថ្ដលបញ្ូជ នេំណាក្ និងមនទីរពិសសា្ន៍សៅ NCHADS។
• នីត្ិវ ិ្ីជាក្់ោក្់ េម្រាប់ការសវចេចប់និងដឹក្ជញ្ូជ នេំណាក្ឈាម ម្រត្ូវថ្្ែក្សលើសោលការណ៍
ថ្ណនាំេីព
ត ីេំណាក្គែីនិក្, សដាយថ្ចងជាលំអិត្សលើចំណុចខាងសម្រកាម៖
o ម្រក្ុមហុនដឹ ក្ជញ្ូជ ន និងសលេទំនាក្់ទំនង េម្រាប់ ្ូវដឹ
ែ ក្ជញ្ូជ ននីមួយៗ
o ម្លៃ

និ ង សពលសវោ

ថ្ដលម្រត្ូ វ មក្ទទួ ល យក្េំ ណា ក្ឈាមពី គីែ និ ក្

ART

ឬមនទីរពិសសា្ន៍
o ម្លៃ និងសពលសវោយក្េំណាក្សៅដល់មនទីរពិសសា្ន៍
o ការថ្ណនាំពីការសវចេចប់ (សវចេចប់ពីរជាន់ )
o នីត្ិវ ិ្ីេុវត្ាិភាពក្នុងក្រណីថ្ដលានការក្ំពប់ និងថ្បក្ទីបេំណាក្
o សលេទំនាក្់ទំនងរបេ់គីន
ែ ិក្ ART និងមនទីរពិ សសា្ន៍
និងបញ្ញ
ា ស្សងៗដម្ទសទៀត្
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េម្រាប់ក្រណីបនាទន់

• ដាក្់បញ្ូច លបញ្ជីម្រក្ុមេំណាក្ឈាម និ ងទំ រង់ សេនើេុំស្វើសត្េតខាងក្នុង្ុ ង ការពារសដាយគំរបផ្ទែេទីក្
• ម្រត្ូវសជៀេវាងម្របមូល េំណាក្ឈាមសៅម្លៃេុម្រក្ម្របេិនសបើក្ញ្ចប់េំណាក្ឈាមមិនអាចសៅ
ដល់មនទីរពិសសា្ន៍ថ្ដលស្វើសត្េត Viral Load មុនសា៉ា ង១០ម្រពឹ ក្សទសនាេះ។
• ម្របត្ិបត្តិក្រដឹ ក្ជញ្ូជ នម្រត្ូវថ្ត្ទទួលការបណុត េះបណា
ត ល
បង្គក រពី កា រម្រក្

អំពីរសបៀបម្រគប់ម្រគងការក្ំពប់

និងការ

ុ ក្េំ ណា ក្ឈាមខាែំ ង សពក្ និ ង េំ ណា ក្ឈាមម្រត្ូ វ ពនែឺ ឬក្ំ សៅក្នុ ងសពល

ដឹក្ជញ្ូជ ន ដូ ចថ្ដលានថ្ចងក្នុងក្ិ ចចេនា្តល់សេវា។

២.២ ជំហានទី២: ការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍
• ាននីត្ិវ ិ្ីម្របត្ិបត្តិជាេតង់ដា អំពីរសបៀប ថ្ដលបុគកលិក្មនទីរពិសសា្ន៍ទទួល ពិនិត្យ
ទទួលយក្ ឬ បដិសេ្ និងចុេះបញ្ជី េំណាក្ឈាម សៅក្នុងសេៀវសៅក្ត្់ ម្រតា Viral load
logbook (េូមអាននីត្ិវ ិ្ីក្ុនងមនទីរពិ សសា្ន៍ )។ នី ត្ិវ ិ្ី ម្របត្ិ បត្តិជាេតង់ដាសនេះរួមាន៖
o លក្ខណៈវ ិនិច្យ
ឆ ទទួលយក្ ឬបដិសេ្េំណាក្
o ការចុ េះបញ្ជីេំណាក្ក្នុងម្របព្ នធទិននន្យសអ

ិចម្រត្ូនិក្

o ការដាក្់សលេមនទីរពិសសា្ន៍
o ការរក្ាទុក្ដាក្់ និងការក្ំសទចសចលទំរង់សេនើេុំស្វើសត្េត
o ការរក្ាទុក្ដាក្់ និងការក្ំសទចសចលេំណាក្ឈាម
• នីត្ិវ ិ្ីពិពណ៌នាអំពី
ពិសសា្ន៍ដាច់សដាយថ្

រសបៀបស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ានសៅក្នុង

នី ត្ិវ ិ្ី ម្របត្ិ បត្តិមនទីរ

ក្។ នីត្ិវ ិ្ីម្របត្ិ បត្តិសនេះ រួមាន៖

o រសបៀបសម្រត្ៀមសរៀបចំេំណាក្ឈាមេម្រាប់ការស្វើសត្េត
o រសបៀបសរៀបចំត្ំស

ើងឧបក្រណ៍េម្រាប់ស្វើសត្េត

o រសបៀបដាក្់ េំណាក្ចូ លក្នុងឧបក្រណ៍
o រសបៀបទញយក្លទធ្ល
o រសបៀបក្ំសទចសចលេាារៈ

និងម្របត្ិក្រថ្ដលសម្របើរច
ួ

និងេំអាត្ឧបក្រណ៍

ពីស្វើសត្េតរច
ួ ។
o រសបៀបសដាេះស្សាយបញ្ញ
ា ។
o រសបៀបស្វើការថ្លទំឧបក្រណ៍
o រសបៀបទញយក្លទធ្លពីឧបក្រណ៍ សដើ មបីយក្សៅដាក្់ចូលក្នុងម្របព្ នទ
ធ ិ ននន្យ
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បនាទប់

• បនាទប់ពីស្វើសត្េតរច
ួ
អនក្បសចចក្សទេមនទីរពិសសា្ន៍ ម្រត្ូវវ ិភាគលទធ្ល សដើមបីថ្េវងរក្ លទធ្ល
ថ្ដលមិនានេុពលភាព ឬមិនម្រត្ឹមម្រត្ូវ (invalid)។ ម្របេិនសបើលទធ្ល ថ្ដលមិនានេុពលភាព
ឬមិ នម្រត្ឹ មម្រត្ូវសក្ើ ត្ានស

ើ ង ម្រត្ូវយក្សលេក្ូ ដក្ំ ហុេ (error code) មក្វ ិភាគ និ ងម្រត្ូវចត្់

វ ិធានការថ្ក្ត្ំរវូ សដើមបីសដាេះស្សាយបញ្ញ
ា ។

២.៣ ជំហានទី៣: ដំណាក្់កាលសម្រកាយពីការស្វើសត្េត
• បនាទប់ពីការស្វើសត្េត ម្រត្ូវានពិនិត្យស្ទៀងផ្ទទត្់រក្លទធ្ល ថ្ដលមិនាន ឬានេុពលភាព
រួចម្រត្ូវទញយក្លទធ្លម្នការស្វើសត្េតជាទំរង់

Excel

និងរក្ាទុក្

(save)

លទធ្ល

ក្នុងឧបក្រណ៍រក្ាទិននន្យសដាយដាក្់ សឈាមេះ និងកាលបរ ិសចឆទម្នការស្វើសត្េត
• ដាក្់ឧបក្រណ៍រក្ាទិននន្យ (storage medium) ចូ លក្នុងក្ំ ពយូទ្ រថ្ដលានម្របព្ នធទិននន្យ សហើយ
បនាទប់មក្ លទធ្លនឹងម្រត្ូវបញ្ូជ នសចញ (transfer) ពីម្របព្នធទិនន
ន ្យសនាេះ។ កាលបរ ិសចឆទ
ម្នការស្វើសត្េតនីមួយៗ (run) និងបញ្ូច លសៅក្នុងម្របព្ នធទិននន្យ។


អនក្បសចចក្សទេានក្់ស្សងសទៀត្ ថ្ដលទទួលានការចត្់តាំង ម្រត្ូវថ្ត្ពិនិត្យស្ទៀងផ្ទទត្់លទធ្ល
សដើមបីសជៀេវាងក្ំហុេពីការេរសេរលទធ្ល (transcription error)។



សាេះពុ មាលទធ្ល សដើមបីឱយម្របធានមនទីរពិសសា្ន៍ពិនិត្យជាចុងសម្រកាយ និងចុេះហត្ាសលខាសលើ
ទម្រមង់លទធ្លសត្េត។

២.៣.១ ការបញ្ូជ ននិងការសម្របើម្រាេ់លទធ្ល
• លទធ្ល Viral Load សត្េតម្រត្ូវានោយការណ៍សៅឱយគែីនិក្ ART ជាចំនួន និង log ក្នុង
ឈាមមួយមីលីលីម្រត្ (copies and log/ml)

សដាយសម្របើម្រាេ់ទំរង់លទធ្លសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ជាេតង់ដារ(ឧបេមព្នទ
ធ ី ៧)។ លទធ្ល

នីមួយៗថ្ដលានសាេះពុមសា ចញថ្ដលានហត្ាសលខារបេ់ម្របធានមនទីរពិ សសា្ន៍ អាចម្រត្ូវបញ្ូជ ន

សៅកាន់គីែនិក្ART សដាយម្របត្ិបត្តិក្រដឹ ក្ជញ្ូជ ន(courier)ឬអាចមក្យក្ផ្ទទល់សដាយអនក្ទទួ ការ
ចត្់ តាំង

ថ្ដលនាំយក្េំ ណាក្ឈាមមក្កាន់ ម នទីរ ពិ សសា្ន៍ ។

លទធ្លក្៏ អាចម្រត្ូវាន

ោយការណ៍សៅគែីនិក្ ART តាមរយៈអុីថ្មល ជាទំរង់ PDF ្ងថ្ដរ។
• គែីនិក្ARTគួរថ្ត្ចត្់តាំងបុគគលិក្
លទធ្លសត្េតViral

ទទួ លេុេម្រត្ូវក្នុងការតាមដាន

និងោំម្រទការម្រគប់ម្រគង

Load។ បុគគលិក្ថ្ដលទទួលការចត្់តាំងគួរថ្ត្ស្វើោ៉ាងណាធានាថ្នគែីនិក្
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របេ់ េួែ នទទួ ល ានលទធ ្ លពី ម នទី រ ពិ សសា្ន៍ និ ង ធានាថ្នលទធ ្ ល ម្រត្ូ វ ានក្ត្់ ម្រតាជា
ឯក្សារក្នុងេំណុំឯក្សារអនក្ជំ ងឺ។

• សៅសពលលទធ្លមក្ដល់ទីតាំង្តល់សេវា ART បុគគលិក្ថ្ដលទទួលការចត្់តាំង គួរថ្ត្្តល់
ព្ត្៌ាន ដល់ម្រគូសពទយអំពីលទធ្លសត្េត ថ្ដលានចំនួនសមសោគ អាចរក្ស

ើញ (detectable

viral load)។ េម្រាប់ ព្ ត្៌ ា នពិ សាត រ អំ ពី រ សបៀបបក្ស្សាយលទធ ្ លសត្េត Viral Load
សដើ មបី ស្វើ ឱយលទធ ្ លម្នការពាាលអន ក្ ជំ ងឺ

ានម្របសេើ រ ស

ើង

ិ នការថ្ដលម្រត្ូ វ ស្វើ
និ ង វ ធា

េូមអាន គំ នូេបំ ម្រពួញម្នការស្វើសត្េតក្ុងឧបេមព
ន
្ នធទី១។

៣. ការម្រគប់ម្រគងរ ំហូរ្គត្់្ង
គ ់េភា
ំ រ׃បរ ិកាខរសពទយ

៣.១ ការពាក្រណ៍សៅថ្ននក្់ជាត្ិ
សដាយសម្របើម្រាេ់ម្របព្នក្
ធ ំណត្់បរ ិាណ្គត្់្គង់េំភារ׃បរ ិកាខរសពទយ មនទីរពិ សសា្ន៍បចចុបបនន (ឧបក្រណ៍ជា
ទំរង់ Excel) ការ ិោល្យម្រគប់ ម្រគងភេតុភារ អាចពាក្រណ៍បរ ិាណ្គត្់្គង់េំភារ׃បរ ិកាខរសពទយ និង
ម្របត្ិក្រេម្រាប់ ស្វើសត្េត

តាមការត្ម្រមូវពីមូលនិ្ិេក្ល។

ថ្្ែក្តាមលំហាត្់ពាក្រណ៍ការចំ ណាយ

ក្នែងសៅ សគរ ំពឹងថ្នបរ ិាណសត្េតគឺ ៤០,៨៤០ ក្នុងឆ្នំ ២០១៦ និង ៤៣,៦៣០ ក្នុងឆ្នំ ២០១៧
េម្រាប់មនទីរពិសសា្ន៍ NCHADS និងសេត្តសេៀមោប (តាោងខាងសម្រកាម)។
ចំនួនសត្េតា៉ាន់សាមន

សៅទី តាំងស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍/ការស្វើសោគវ ិនិ ច្យ
ឆ ទរក្

ម្របឈម

(EID) ទំងពីរក្ថ្នែង គឺដូចខាងសម្រកាមសដាយថ្្ែក្សលើចំនួនអនក្ជំងឺ៖
មនទីរេិពោ្ន៍

រ ំេឹងទ៊ុក

រ ំេឹងទ៊ុក

រ ំេឹងទ៊ុក

រ ំេឹងទ៊ុក

រ ំេឹងទ៊ុក

រ ំេឹងទ៊ុក

ឆ្នំ២០១៥

ឆ្នំ២០១៦

ឆ្នំ២០១៧

ឆ្នំ២០១៨

ឆ្នំ២០១៩

ឆ្នំ២០២០

៣៥,២៥០

៣៧,៥០០ ៣៩,៧៥០

១១,៧៥០

១២,៥០០

១៣,២៥០

៤០៥

៤០៥

៤០៥

៤៨,៦២០

៥១,៦២០

៥៤,៦២០

ភ្នំពេញ
ពតេត (Viral
Load)

សរ៊ុប

ពសៀមោប

៣៤,៨៩៣

៤០,៨៤០

៤៣,៦៣០

ពសៀមោប
៣៦,៦២០

៤៦,៦២០
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៤៦,៦២០

៣.២ ការពាក្រណ៍ សៅថ្ននក្់មូលដាាន
គែីនិក្

ART

ា៉ា ន់ម្របាណ

សេចក្តីម្រត្ូវការរបេ់េួនទក្់
ែ
ទងបរ ិកាខរ្គត្់្គង់ដូចជា

ទីប

និង

មជុលសជាេះឈាម ។ល។ ថ្ដលទក្់ ទងនិងការតាមដាន viral load សដាយសម្របើម្រាេ់គំនូេ បំម្រពួញ
ថ្ដលានសៅក្នុងឧបេមព្នធទី១

និងចំនួនអនក្ជំងឺេក្មម

បចចុបបននថ្ដលក្ំ ពុងពាាលសដាយ

ART

សៅតាមគែីនិក្របេ់េួន។
ែ

៣.៣ ការបញ្ញ
ជ ទិញ និងនីត្ិវ ិ្ីលទធក្មមេម្រាប់ម្របត្ិក្រសត្េត
ការបញ្ញ
ជ ទិញ និងលទធក្មមម្របត្ិក្រសត្េតាន៤ជំហាន៖
ពសនើស៊ុំតាោង
តម្មៃ

កំ ណ្ត់ បរ ិមាណ្

ពិ និត្យតាោង

រតូវការ

បញ្ជ
ជ ក់ តាោង

ត្ម្មែ

តម្មៃ

ទាែក្់ លវ ិកា

៣.៣.១ ការកំណ្ត់បរ ិមាណ្
ការ ិោល្យម្រគប់ម្រគងភេតុភារ (LMU) របេ់ NCHADS ស្វើការក្ំណត្់បរ ិាណម្របត្ិក្រសត្េត
សដាយសម្របើម្រាេ់ឧបក្រណ៍ក្ំណត្់បរ ិាណ េម្រាប់មនទីរពិសសា្ន៍ជាទំរង់ Excel ចំនួន៤ដង
ក្នុង ១ ឆ្នំ សដើមបីសជៀេវាងការ្ុត្កាលបរ ិសចឆទសម្របើម្រាេ់ សដាយសារថ្ត្អាយុកាល (shelf life)
របេ់ម្របត្ិក្រានរយៈសពលសម្របើម្រាេ់េីែ។

ការ ិោល្យម្រគប់ម្រគង ភេតភារបញ្
ុ
ូជ នបរ ិាណម្រត្ូវការ

សៅការ ិោល្យលទធក្មមរបេ់ NCHADS។
៊ុំ ោងតម្មៃ (quote)
៣.៣.២ ការពសនើសតា
ការោ
ិ ល្ យលទធក្មម ទំនា ក្់ ទំនងផ្ទទល់ ជា មួ យ ម្រក្ុម ហុ ន្គត្់ ្គង់ (Abbott) សដើ មបីសេនើេំុតាោង
ត្ម្មែ សហើយបនាទប់មក្ថ្ចក្រ ំថ្លក្តាោងត្ម្មែសនាេះជាមួយ ការ ិោល្យម្រគប់ ម្រគងភេតភារ
និង
ុ
មនទីរពិសសា្ន៍របេ់ NCHADS។
៣.៣.៣ ការពិនិត្យតាោងត្ម្មែ
ការោ
ិ ល្ យ ម្រគប់ ម្រគងភេតុភារ

NCHADS

មនទី រពិ សសា្ន៍ ពិនិត្យសមើ ល លក្ខណៈជាក្់ ោក្់

(specifications) និ ងរយៈសពលអាចសម្របើ ម្រាេ់ (shelf life) របេ់ េំភារ׃បរ ិកាខរសពទយ
ថ្ដលម្រត្ូវានសេនើេុំទំងអេ់

ថ្ដលានេរសេរក្នុងតាោងត្ម្មែ សហើ យ ស្វើការសៃែើយត្បសៅ

ការ ិោល្យលទធក្មម។
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៣.៣.៤ ការបញ្ញ
ជ ក្់តាោងត្ម្មែនិងការទាែក្់លវ ិកា
ការ ិោល្យលទធក្មមបញ្ញ
ជ ក្់តាោងត្ម្មែ និ ងបញ្ូជ នការបញ្ញ
ជ ទិ ញជា្ែូវការ សៅម្រក្ុមហុន្គត្់្ង
គ ់
សហើយបនាទប់មក្សេនើេុំ ការ ិោល្យហិរញ្ា វត្ាុ

ទាែក្់ លវ ិកាចំាច់

ចូ លក្នុងគណនី របេ់

ម្រក្ុមហុន្គត្់្ង
គ ់ បនាទប់ពីទំនិញ ថ្ដលបញ្ញ
ជ ទិញានមក្ដល់។ ភ្លាមបន្ទាប់ ពីទំនិញមកដល់
សហើយ និងពិនិត្យសដាយ NCHADS និ ងភានក្់ ង្គរម្រត្ួត្ពិ និត្យក្នុងស្េុក្ ម្របត្ិក្រ និ ងបរ ិកាខរស្វើ
សត្េត នឹងម្រត្ូវដឹ ក្ជញ្ូជ នសៅ NCHADS និងមនទីរពិសសា្ន៍សដាយផ្ទទល់។

៤. ការេំរបេំរល
ួ ការស្វើសត្េត Viral Load
សៅថ្ននក្់ជាត្ិ ថ្្នក្ពាក្់ព្នធនានារបេ់ NCHADS ថ្ដលរួមានថ្្នក្ពាាលថ្លទំជំងឺសអដេ៍
ថ្្នក្ម្រគប់ម្រគងទិននន្យ និងថ្្នក្មនទីរពិសសា្ន៍ គឺទទួលេុេម្រត្ូវរួមោន ក្នុងការេំរបេំរល
ួ ការ
អនុវត្តន៍េក្មមភាពពម្រងីក្ការស្វើសត្េតViral Load សដាយានការោំម្រទ និងការថ្ណនាំពីម្រក្ុម
ការង្គរបសចចក្សទេថ្្នក្ថ្លទំនិងពាាល
ដំសណើរការម្នការពម្រងីក្ការស្វើសត្េត

និងម្រក្ុមការង្គរបសចចក្សទេថ្្នក្មនទីរពិសសា្ន៍។

និងការសម្របើ ម្រាេ់ម្នការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍

នឹ ង ម្រត្ូវ ម្រត្ួត្ ពិ និ ត្យតាមដានសដាយម្រក្ុម ការង្គរសនេះ។ សៅថ្នន ក្់ សេត្ត និ ង ថ្នន ក្់ មូ ល ដាា នយនត កា រ
េំរបេំរល
ួ

B-IACM គួរម្រត្ូវានសម្របើសដើមបីជំរញ
ុ ការអនុវត្តន៍េក្មមភាពពម្រងីក្ការស្វើសត្េតសនេះ។

៥. ការតាមដានវាយត្ម្មែការស្វើសត្េត Viral load
ការតាមដានការសៃែើយត្បជាម្របចំ សលើការម្របយុទធម្របឆ្ំងនឹងជំងឺសអដេ៍ គឺានសារៈេំខាន់
ោ៉ា ងខាែំង េម្រាប់វាយត្ម្មែដំសណើរ សឆ្ពេះសៅេំសរចានសោលសៅធានាគុណភាពេពេ់ ក្នុងការ
ពាាលនិងសដើមបីស្វើឱយសេវាថ្លទំពាាល ដល់អនក្្ទុក្សមសោគសអដេ៍ កាន់ថ្ត្ម្របសេើរស

ើង។

េណៈថ្ដលម្របសទេនានា ក្ំ ពុងថ្ត្ពម្រងីក្ការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ និងតាមដានការ
លុបបំាត្់ចំនួនវ ីរុេសអដេ៍ក្ុងឈាម
ន
(viral load suppression) ក្នុងចំ សណាម អនក្ថ្ដលក្ំពុង
រេ់សៅជាមួយសមសោគសអដេ៍
និងវាយត្ម្មែ

ថ្ដលក្ំពុងទទួលការពាាលសដាយ ART ថ្្នការតាមដាន

ចំាច់ម្រត្ូវថ្ត្វាេ់

ភាពសជាគជ្ យម្នការអនុវត្តន៍ក្មមវ ិ្ី

និងលទធ្លគែីនិក្

(clinical outcome)។ សម្របើម្រាេ់ ទិនន
ន ្យតាមដាន និងវាយត្ម្មែការស្វើសត្េតជាម្របចំ និងម្របព្នធ
ម្នការស្វើសត្េតរក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍
ទំនាក្់ទំនងោនរវាង
ពិសសា្ន៍

េ)

ទមទរការេំរបេំរល
ួ ក្ិចចេហម្របត្ិបត្តិការ និងការ

ក្) បុគកលិក្ ថ្្នក្គែីនិក្ បុគកលិក្តាមដាន និងវាយត្ម្មែ បុគល
ក ិក្ថ្្នក្

ម្របព្នធទិននន្យសៅតាម គែីនិក្ ART មនទីរពិសសា្ន៍សេត្ត និងថ្ននក្់ជាត្ិ និង
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គ)ឧបក្រណ៍ម្របមូលទិនន
ន ្យ ឬតាមដាន និងវាយត្ម្មែ។
េាេភាពទិននន្យ

ភាពចាេ់ោេ់ក្ុនងរ ំហូរទិ ននន្យ

និងេូចនាក្រេម្រាប់ការតាមដានការស្វើសត្េត

គឺចំាច់សដើមបីស្វើឱយ

ថ្្នការតាមដាន និងវាយត្ម្មែ ានភាពរ ឹងាំាន។ កាលពីសពលលមីៗសនេះអងគការេុេភាព
ពិភពសោក្

និងម្ដគូស្សងៗសទៀត្ានបសងកើត្សេចក្តីថ្ណនាំអំពីព្ត្៌ានជាយុទធសាស្រេតរម
ួ ោន

ិ ្ យ េុ ខា ភិ ា ល។ ឯក្សារសនាេះៃែុេះបញ្ញ
េម្រាប់ ជំ ងឺ សអដេ៍ ក្ុន ងវ េ
ជ ក្់ ពី សា រៈេំ ខា ន់ ម្នការ
តាមដានដំ សណើរការទំងមូល ម្នលាក្់ការពាាល និងថ្លទំជំងឺសអដេ៍ (HIV cascade)
និងស្វើោ៉ាងណា េំសរចឱយានសោលសៅ ម្របក្បសដាយមហិចតា
ច េពេ់របេ់ UNAIDS ថ្ដលសគ
សាគល់ថ្ន ៩០-៩០-៩០ សដើមបីធានាថ្ន៩០ភាគរយម្នអនក្ថ្ដល ក្ំពុងរេ់សៅជាមួយសមសោគសអដេ៍
ដឹងពីសាានភាពរបេ់សគ ៩០ ភាគរយម្នអនក្ថ្ដលក្ំពុងរេ់សៅជាមួយសមសោគសអដេ៍ ទទួលាន
ការពាាលសដាយឱេល ARV សហើយ ៩០ ភាគរយម្នអនក្ថ្ដលទទួលានការពាាលគឺ ានក្ំរ ិត្
សមសោគម្រត្ូវានលប់ បំាត្់ (suppressed)។ រូបភាពទី១
ម្នការពាាល

និងថ្លទំជំងឺសអដេ៍

េូចនាក្រេំខាន់ ៗ

បង្គាញពីលាក្់ទំងមូល

(cascade)

េម្រាប់ តាមដានលាក្់ ទំងមូ ល

និ ងសោលសៅ ៩០-៩០-៩០ របេ់ UNAIDS។
េូចនាក្រតាមដានជាម្របចំ គួរៃែុេះបង្គាញឱយស

ើញ ថ្នសត្ើម្របសទេមួយាននឹងក្ំពុងអនុវត្តការ

ពម្រងីក្ការស្វើសត្េតនិងដំសណើរការសឆ្ពេះសៅរក្ ៩០ទី ៣ ានលែោ៉ាងណាថ្ដរ។
តាោងទី១

ចងែុលបង្គាញយុទធសាស្រេត

និងបញ្ជីេូចនាក្រេំខាន់ៗ

ថ្ដលម្រត្ូវានសគ្តល់

អនុសាេន៍ េម្រាប់ការតាមដានវាយត្ម្មែការស្វើសត្េត Viral Load ថ្ដលរួមានការតាមដាន
អនក្ជំងឺ ថ្ដលានចំនួនសមសោគសម្រចើនជាង ១០០០ ក្ូ ពីក្ុងឈាម
ន
១ មីលីលីម្រត្។ េូចនាក្រេែេះ
អាស្េ្យសលើការ

បញ្ចប់សពញសលញម្នដំណាក្់កាលជាសម្រចើន

ក្នុងលាក្់ ម្នការថ្លទំ

និង

ពាាល (cascade) ថ្ដលក្នុងក្រណីសនាេះេូចនាក្រម្រត្ូវានសគសរៀបតាមលំដាប់ជាមួយ និង
ជំហានតាមលាក្់ទំងមូល។ បញ្ជីេូចនាក្រថ្ដលានលក្ខណៈទូលំទូោយេម្រាប់ម្របសទេ
មួយយក្មក្ពិចរណាសម្របើម្រាេ់ និងព្ត្៌ានពិសាតរទក្់ទងនិងេូចនាក្រនីមួយៗ ថ្ដលរួម
បញ្ូច លការ ក្ំណត្់ភាគយក្ និងភាគថ្បង គឺានបង្គាញដូចខាងសម្រកាម៖
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១. តាោងទី១: េូចនាក្រេំខាន់ៗេម្រាប់តាមដាន និងវាយត្ម្មែការស្វើសត្េតម្នលាក្់ទង
ំ មូល របេ់
Viral Load
ជំហានសំខាន់ៗម្នលាក្់ការព្វើ

សូចនាករសំខាន់ ៗសរមាប់តាមដានជាម្របចំ

ពតេត Viral Load
ដំសណើរការេំណាក្ឈាមេម្រាប់ 

ចំ នួ នេំ ណាក្ឈាម េម្រាប់ ស្វើសត្េត Viral Load ស្ដល

សត្េត Viral Load

មនទីរេិ ពោ្ន៍ទទួលេី គីន
ែ ិក្ ART

លទធ្ល Viral Load

• ភាគរយម្នលទធ្ល Viral

សត្េតថ្ដលានទទួល

Loadសត្េតបញ្ូជ នម្រត្

ការក្ត្់ម្រតាលទធ្លសត្េត



ប់សៅគែីនិក្ART

ភាគរយម្នអនក្ថ្ដលក្ំពុងទទួលការពាាលសដាយ
ថ្ដលានលទធ្លសត្េត

ART

Viral Load ៦ថ្េសម្រកាយ ពីចប់

ស្តើម ART


ភាគរយម្នអន ក្ ថ្ដលក្ំ ពុ ង ទទួ ល ការពាាលសដាយ ART
ថ្ដលស្វើ សត្េត ស

ើញ

ក្ំ រ ត្
ិ សមសោគត្ិ ច ជាង

១០០០ក្ូ ពី

១២ ថ្េ បនាទប់ពីចប់ស្តើម ART
អនតោគមន៍ពលើលទធ្លពតេតម្របេិន 

ភាគរយម្នអនក្ថ្ដលក្ំពុងទទួលការពាាលសដាយ ART

ថ្ដល

ចំនួនពមពោគ Viral Load ≥1000

ក្ំរ ិត្សមសោគមិ នម្រត្ូវានលប់បំាត្់ (non

ាន

copies/ml
ព្វើពតេត Viral Load

suppressed)

ទទួលការពម្រងឹងការ្តល់ម្របឹក្ាលមែិត្ (EAC)


ភាគរយម្នអនក្ថ្ដលក្ំពុងទទួលការពាាលសដាយ

ART

តាមដានម្របសិន Viral

ថ្ដលក្ំរ ិត្សមសោគមិនម្រត្ូវានលប់បំាត្់ទទួលានការស្វើសត្

Load≥1000 copies/ml

េតតាមដានក្នុងរយៈសពល៣-៦ថ្េ


ភាគរយម្នអនក្ថ្ដលក្ំពុងទទួលការពាាលសដាយ ART ថ្ដល
ក្ំរ ិត្សមសោគមិនម្រត្ូវានលប់បំាត្់ ប៉ាុថ្នតសម្រកាយមក្ក្ំរ ិត្ សមសោគ
ធាែក្់មក្ Viral Load< 1000 copies/ml សពលស្វើសត្េតតាមដាន

ថ្ក្េំរល
ួ របបឱេល ART



ភាគរយម្នអនក្ថ្ដលក្ំពុងទទួលការពាាលសដាយ ART ថ្ដល

បនាទប់ពីលទធ្លពីជាប់ៗោនបង្គា

ានលទធ្លសត្េត

ញ ក្ំរ ិត្ Viral Load≥1000

មក្សម្របើរបបឱេល ART ជួរទី ២ ឬ ទី ៣

copies/ml
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Viral

Load≥1000

copies/ml

បតូរ

ានលាក្់ពីរេំខាន់ម្នការស្វើសត្េត រក្បនទុក្សមសោគសអដេ៍ ថ្ដលអាចនាំ្ូវដល់
ែ
ការវាយត្ម្មែម្របព្នធ
និងឧបក្រណ៍តាមដាននិងវាយត្ម្មែការស្វើសត្េត Viral Load៖


ភាពម្រគបដណតប់ និងលទធ្លម្នការស្វើសត្េត Viral Load ជាម្របចំ (រូបភាពទី១) លាក្់សនេះ
តាមដានចំនួនអនក្ជំងឺ ថ្ដលបចចុបបននក្ំពុងទទួ លការពាាលសដាយ ART ថ្ដលទទួលានការ
ស្វើសត្េត ានលទធ្លក្ត្់ ម្រតាទុក្ក្នុងឯក្សារសវជជសាស្រេត (medical record) សហើយម្រត្ូវានសគរក្
ស

ើញថ្នក្ំរ ិត្សមសោគរបេ់ោត្់ម្រត្ូវានលប់បំាត្់ (suppressed)។

រូបភាេទី១: លាក្់ម្នការស្វើសត្េត Viral Load និងេូចនាក្រេំខាន់ៗ េម្រាប់តាមដានអនក្ជំងឺ
ថ្ដលានសមសោគម្រត្ូវានបន្រង្គកប
ចំនួនអនក្

ថ្ដល

ចំនួនអនក្

ថ្ដល

ក្ំពុងទទួល ការ

ក្ំ ពុ ង ទទួ ល កា រ

ពាា ល សដា យ

ពាាល សដាយ

ចំនួនអនក្ ថ្ដល

ART

AR T ថ្ដ ល ម្រត្ូ វ

ក្ំពុងទទួលការ

ការស្វើ សត្េត ជា

ពាាលសដាយ
AR T ថ្ដ លអាច

ម្របចំឆ្នំោ៉ាងត្ិច

ទទួលានការស្វើ

១ដង(តាមគំនូេ

សត្េត

បំម្រពួញ)

ចំនួនអនក្

ថ្ដល

ក្ំពុង ទទួ លការ
ពាាល សដាយ
ART ថ្ដលទទួ ល
ានការស្វើសត្េត

ចំ នួ ន អន ក្ ថ្ដលក្ំ ពុ ង
ទទួ ល កា រពា ា ល
សដាយ ART ថ្ដល
ក្ំរ ិត្សមសោគ ម្រត្ូវាន
បន្រង្គកប (suppressed)



ការតាមដានបន្តអ្នកជំងឺដែលកំរត
ិ មមមោគមិនត្រូវបានបង្ក្រាប (រូបភាពទី២ ន្ិងទី៣)

រូបភាេទី២: លាក្់ Viral Load ម្នអនក្ជំងឺថ្ដលលទធ្លសត្េត Viral Load≥1000 copies/mL

ចំ នួ ន អន ក្ ជំ ងឺ
ថ្ដលក្ំពុងទទួ ល

ការពាាសដាយ
A R T ថ្ដលាន
លទធលសត្េត

VL≥1000
copies/mL

ចំ នួនេ្នក ស្ដល
កំ េ៊ុងទទួ ល

ការ

េាបាល ពដាយ
ART ស្ដលមាន
VL≥1000

ចំនួនអនក្ ថ្ដល

ចំ នួ ន អន ក្ ថ្ដល

ទទួលានកាស្វើ

ាន VL≥1000

សត្េត មត ង សទៀត្

copies/mL សពល

(repeat test)

ស្វើសត្េតមតងសទៀត្

copies/mL ស្ដល

ចំ នួនអនក្

ទទួ លបានការ

ថ្ដល

ានសមសោគាន

របឹ កាលមែិត្

បន្រង្គកប សពលស្វើ
សត្េតមតងសទៀត្
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ចំនួនអនក្ ថ្ដល
ាន VL≥1000
copies/mLសពល
ស្វើសត្េតមង
ត សទៀត្
ា ន បតូ រម ក្ សម្របើ

ឱេលជួរទី ២ ឬ
ជួរទី ៣

រូបភាពទី ៣: ឧទហរណ៍ម្នលាក្់ Viral Load និ ងការអនតោគមន៍ េំោប់ detectable VIRAL LOAD

លាក្់ ពនេះតាមដានចំនួនអនក្ជំងឺស្ដលមានលទធ្ល Viral Load ពលើសេី កំរ ិតកំណ្ត់ (ឧទាហរណ្៏
Viral Load ≥1000 copies/mL) និ ង ចំ នួនអនក្ស្ដលទទួលបានការ្ដល់របឹ កាលមែិត្ និងអនក្ជំ ងឺពនាេះ
មានកំ រ ត
ិ ពមពោគ ម្រត្ូ វ ានលប់ បំ ាត្់ ឬក៏ មិ នបាន ពរកាយេី ការព្វ ើ ពតេត តា មដានរួ ច មក។
ត
ចកន៊ុងគំនូសបំ រេួញ ART ្ងស្ដរ។
ការព្វើពតេតតាមដាន បាននាំដល់ការផ្លៃស់បូររបបឱេលដូ

៦. បញ្ជស
ី ច
ូ នាករ
េូចនាក្រ ១

% (ចំនួន) េំណាក្ឈាមសដើមបីស្វើសត្េត Viral load បញ្ូជ នមក្ពីARTគែីនិក្
ថ្ដលមនទីរពិសសា្ន៍ានទទួល

និយមន្យ

% ម្នេំណាក្ឈាមមិនជាន់ោនថ្ដលមនទីរពិសសា្ន៍ទទួលានពីគីែនិក្ART
េូចនាក្រសនេះអាចឱយក្មមវ ិ្ីតាមដានសមើល ពីវឌ្ឍនភាពសៅតាមគែីនិក្ និង
ថ្ននក្់ សេត្តសៅសលើការម្រគបដណតប់ និងការពម្រងីក្ការស្វើសត្េត Viral load ។
េូ ចនាក្រសនេះ នឹ ង្តល់ឱយនូ វសហត្ុ ្លស្សងៗ ពី តាមគែីនិក្ និ ងអនក្ជំ ងឺ
្ , ជំ ទ ង់ , ក្ុ ា រ, ស្រេតី ា នម្្ទ សពាេះ, ស្រេតី
ស្សងៗ(ឧទ. មនុ េសសពញវ យ

សហត្ុ្ល/

បំ សៅសដាេះក្ូន) ម្របេិនសបើ គែីនិក្សនាេះស្ញើេំណាក្ឈាម មក្ស្វើសត្េតាន ចំនួន

សោលបំណង

ទបសបើស្ៀប នឹងចំនួន អនក្ ជំងឺថ្ដលក្ំពុងទទួលART ឬក្៏ស្ៀបនឹងចំនួន
ា៉ា ន់សាមនថ្ដលម្រត្ូវស្វើសត្េត សៅ ក្នុងអំ ុងសពលោយការណ៍។ សគដឹងថ្ន
ានបញ្ញ
ា ម្របឈម ក្នុងការតាមសមើ ល ទិននន្យេំណាក្ឈាម ថ្ដលមិន

ជាន់ោន។ ថ្ត្ការានទិននន្យម្រត្ឹមម្រត្ូវ ចំសពាេះ េូចនាក្រសនេះ នឹងជួយឱយ
ក្មមវ ិ្ី តាមសមើលសៅសលើការម្រគបដណតប់ និងការ ពម្រងីក្ការស្វើសត្េត Viral
load និង្តល់ព្ត្៌ាន ដល់ការា៉ា ន់ម្របាណ បរ ិកាខរស្សងៗ។ល។
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ភាគយក្
ភាគថ្បង
លមែិត្សៅតាម

ចំនួនេំណាក្ឈាមមិនជាន់ោន ថ្ដលគែីនិក្បញ្ូជ នសៅមនឬីពិសសា្ន៍ /ម្របព្នធ
បញ្ូជ នេំណាក្ឈាម

ចំនួនអនក្ជំងឺក្ំពុងទទួល ART


អាយុ/សភទ: <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



ម្របសភទេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral load:
-DBS
-Plasma

ម្របភពទិនន
ន ្យ

សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាចំនួនេំណាក្ឈាម Viral load ម្របចំម្លៃ របេ់NCHADS/
ម្របព្នធទិននន្យ
ទិននន្យេម្រាប់ េូចនាក្រសនេះអាច នឹងម្របមូលពីមនទីរពិសសា្ន៍ថ្ដល Viral

វ ិ្ីគណនា

load សត្េត។

ចំ សពាេះការវ ិភាគ, តាមគែីនិក្ARTនីមួយៗ, សម្របៀបស្ៀបចំនួន

េំណាក្ ឈាមថ្ដលបញ្ូជ នមក្ នឹងចំនួន Viral load ម្នអនក្ជំងឺ ART េក្មម
ថ្ដលម្រត្ូវ ស្វើសៅក្នុងអំ ុងសពលោយការណ៍

េូចនាក្រសនេះ នឹង្តល់នូវទិននន្យតាមគែីនិក្ និងសៅតាមម្របសភទម្របជាជន

ស្សងៗ (ឧទ.មនុ េសសពញវ ្យ, ជំ ទង់ , ក្ុារ, ស្រេតីានម្្ទសពាេះ, ស្រេតីបំសៅ
សដាេះក្ូន) និងសហត្ុ្លនានាម្របេិនសបើគីែនិក្សនាេះស្ញើេំណាក្ ឈាមមក្ស្វើ
សត្េត ាន ចំនួនទបសបើស្ៀបនឹងចំនួនអនក្ជំងឺថ្ដលក្ំពុងទទួល ART ឬក្៏
ការបក្ស្សាយ

ស្ៀបនឹង ចំនួនា៉ា ន់សាមនថ្ដលម្រត្ូវស្វើសត្េតសៅក្នុងអំ

ុងសពលោយការណ៍។
សគដឹ ងថ្នានបញ្ញ
ា ម្របឈមក្នុងការតាមសមើលទិននន្យេំណាក្ឈាម ថ្ដល

មិនជាន់ោន។ ថ្ត្ការានទិននន្យម្រត្ឹមម្រត្ូវចំសពាេះេូចនាក្រសនេះ នឹងជួយឱយ
ក្មមវ ិ្ី

តាមសមើ លសៅសលើការម្រគបដណតប់ និងការពម្រងី ក្ការស្វើសត្េត

load និង្តល់ព៍ត្៌ាន ដល់ការា៉ា ន់ម្របាណបរ ិកាខរស្សងៗ។ល។
ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

គែីនិក្ ART និងមនទីរពិសសា្ន៍ ថ្ដលស្វើសត្េត Viral load

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ម្រត្ីាេ ឬ ៃាេ
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Viral

េូចនាក្រ ២
និយមន្យ
សហត្ុ្ល/
សោលបំណង

េាាម្រត្ម្នេំ ណា ក្ឈាមថ្ដលមិ នអាចស្វើ សត្េត Viral load ាន
ភាគរយម្នេំ ណា ក្ឈាម េម្រាប់

Viral

load

សត្េត ថ្ដលមនទី រ

ពិ សសា្ន៍ដក្សចល
េូចនាក្រសនេះ

នឹងោប់ ោល់េំណាក្ឈាមថ្ដលានម្របមូ ល,

ទទួ ល

ថ្ដលមនទី រ ពិ សសា្ន៍ ដក្សចលមិ ន ស្វើ សត្េតជាមួ យ នឹ ង សហត្ុ ្ ល
ដក្សចល។

វានឹងជួយម្រាប់ ឱយដឹងមុ ន ពីចំនួនលទធ្លសត្េត

និង
ថ្ដល

ថ្ដលគែីនិក្

រ ំពឹងនឹងទទួ ល។
ភាគយក្
ភាគថ្បង
លមែិត្សៅតាម

ចំ នួ ន េំ ណា ក្ឈាមេម្រាប់ Viral load សត្េតថ្ដលមនទី រ ពិ សសា្ន៍ ដ ក្សចល។
ចំ នួនេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral load សត្េត ថ្ដលមនទីរពិ សសា្ន៍ ទទួ ល
សៅមនទីរពិសសា្ន៍ ៖
ម្របសភទេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral load ៖
-DBS
-Plasma
មូ លសហត្ុស្វើ Viral load សត្េត៖
- Viral load តាមសពលសវោសទៀងទត្់
-សដាយានសោលសៅ (គឺថ្ន េងស្យការពាាលបោជ្ យ)
- Viral load តាមដាន (សម្រកាយពី Viral load មុន ≥1000 copies/ml)
- ស្សងសទៀត្
សៅតាមអនក្ជំ ងឺ៖


អាយុ/សភទ: <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



ម្របសភទេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral load ៖
-DBS
-Plasma

ម្របភពទិនន
ន ្យ
វ ិ្ីគណនា

សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាចំនួនេំណាក្ Viral load ម្របចំម្លៃ របេ់ NCHADS/ម្របព្នធ
ទិ នន
ន ្យ
គណនាេាាម្រត្ សដាយសម្របើម្រាេ់ភាគយក្ និងភាគថ្បងខាងសលើ
េូចនាក្រសនេះ នឹ ងោប់ ោល់េំណាក្ឈាម ថ្ដលានម្របមូ ល

ការបក្ស្សាយ

និ ងទទួ ល សហើយ

និ ងម្រត្ូវានដក្សចលសៅមនទីរពិ សសា្ន៍ សដាយមិ នអាចស្វើសត្េតាន
និ ងមូ លសហត្ុ ម្នការដក្សចល។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

គែីនិក្ ART និងមនទីរពិសសា្ន៍ថ្ដលស្វើសត្េត Viral load

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ម្រត្ី ាេ ឬ ៃាេ

18

េូចនាក្រ ៣
និយមន្យ

%

(ចំ នួ ន)

ម្នលទធ ្ ល

Viral

load

ិ
សត្េត ថ្ដលបញ្ូ ជ នមក្វ ញ

និ ង

ានចងម្រក្ង/បញ្ូ ច លក្នុ ងទិ នន ន្ យសៅគែី និ ក្ART

% ម្នលទធ្ល Viral load សត្េត ថ្ដលានទទួលសៅគែីនិក្ART
បញ្ញ
ា ម្របឈមមួយម្នបញ្ញ
ា ម្របឈមនានាគឺ លទធ្លរបេ់ Viral load សត្េត

សហត្ុ្ល/
សោលបំណង

ថ្ដលបញ្ូជ នមក្គែីនិក្ ART វ ិញមិ នម្រត្ូវានចងម្រក្ងទុ ក្ ឬក្៏មិនសអើសពើ សពលមក្
ដល់ គែីនិក្។ េូចនាក្រ សនេះនឹងអាចឱយសគតាមដាន ពីការទទួលាននូវ
លទធ្ល Viral load សត្េតសៅគែីនិក្ ART ។

សគអាចសមើល េូចនាក្រសនេះ

សៅសពលវាយត្ម្មែ សេវានិងគុណភាពទិននន្យ និង/ឬ សពលចុេះស្វើអភិាលជា
សទៀងទត្់។
ភាគយក្
ភាគថ្បង
លមែិត្សៅតាម

ចំ នួ នលទធ ្ ល Viral load សត្េត ថ្ដលគែី និ ក្ARTទទួ លនិ ងានចង
ម្រក្ង/បញ្ូច លក្នុងម្របព្នធទិននន្យ
ចំនួនលទធ្ល Viral load សត្េតថ្ដលគែីនិក្ARTានទទួលពីមនទីរពិសសា្ន៍
សឈាមេះគែីនិក្៖
ម្របសភទេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral load ៖
- DBS
- Plasma
ឯក្សារអន ក្ ជំ ងឺ , សេៀវសៅក្ត្់ ម្រតា Viral load សត្េត សៅគែី និ ក្ ART

ម្របភពទិនន
ន ្យ

និ ង/ឬ សេៀវសៅ ក្ត្់ម្រតា ART
សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាចំនួនេំណាក្

Viral

load

RAL

LOAD

ម្របចំម្លៃសៅ

គែីនិក្ ART
វ ិ្ីគណនា

គណនាេាាម្រត្សដាយសម្របើភាគយក្និងភាគថ្បងខាងសលើ
េូចនាក្រសនេះ

ការបក្ស្សាយ

នឹងអាចឱយសគតាមដាន

េាាម្រត្ម្នលទធ

Viral

load

សត្េតថ្ដល គែីនិក្ ARTានទទួល។ វានឹងអាចម្រាប់ អំពីរសបៀប សដាេះ ស្សាយ
ជាក្់ោក្់ សៅនឹងបញ្ញ
ា ម្របឈមនានាសៅតាមលាក្់ម្នសត្េត Viral load ។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

គែីនិក្ART

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ម្រត្ីាេ ឬ ៃាេ
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េូចនាក្រ ៤
និយមន្យ

% (ចំនួន) ម្នលទធ្ល Viral load សត្េតថ្ដលបញ្ូជ នមក្វ ិញ និងទទួលាន
សៅគែីនិក្ART

% ម្នអនក្ជំងឺARTេក្មមថ្ដលានលទធ្ល Viral load សត្េត ក្ត្់ម្រតាសៅ
ក្នុងឯក្សារ ជំងឺសៅក្នុងអំ

ុង១២ថ្េក្នែងមក្។

បញ្ញ
ា ម្របឈមមួ យ ម្នបញ្ញ
ា ម្របឈមនានាគឺ លទធ ្ លរបេ់ Viral load
សហត្ុ្ល/
សោលបំណង

សត្េតថ្ដល បញ្ូជ នមក្គែីនិក្ ART វ ិញមិ នម្រត្ូវានចងម្រក្ងទុក្ ឬក្៏សអើសពើ
សពលមក្ដល់ គែីនិក្។ េូចនាក្រសនេះនឹងអាចឱយសគតាមដានពី ការទទួល
ាននូវលទធ្ល Viral load សត្េតសៅគែីនិក្ART។ សគអាចសមើលេូចនាក្រ
សនេះសៅសពលវាយត្ម្មែ សេវា និងគុណភាពទិននន្យ និង/ឬ សពលចុេះស្វើ
អភិាលជាសទៀងទត្់។

ភាគយក្
ភាគថ្បង

ចំនួនលទធ្ល Viral load សត្េតថ្ដលគែីនិក្ARTានទទួល
ចំនួនេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral load សត្េតថ្ដលគែីនិក្ ART ានបញ្ូជ ន
សៅមនទីរពិសសា្ន៍

លមែិត្សៅតាម

សឈាមេះគែីនិក្៖
ម្របសភទេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral load ៖
- DBS
- Plasma
ឯក្សារអនក្ជំងឺ, សេៀវសៅក្ត្់ ម្រតា Viral load សត្េតសៅគែីនិក្ ART និ ង/ឬ

ម្របភពទិនន
ន ្យ

សេៀវសៅ ក្ត្់ ម្រតា ART សេៀវសៅក្ត្់ ម្រតាចំ នួ នេំ ណា ក្ Viral load
ម្របចំម្លៃសៅគែីនិក្ ART

វ ិ្ីគណនា

គណនាេាាម្រត្សដាយសម្របើភាគយក្ និងភាគថ្បងខាងសលើ
េូចនាក្រសនេះ នឹងអាចឱយសគតាមដានេាាម្រត្ម្នលទធ្ល Viral load

ការបក្ស្សាយ

សត្េតថ្ដល គែីនិក្ARTានទទួល។ វានឹងអាចម្រាប់អំពីរ សបៀបសដាេះស្សាយ
ជាក្់ោក្់ សៅនឹងបញ្ញ
ា ម្របឈមនានា សៅតាមលាក្់ម្នសត្េត Viral load ។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

គែីនិក្ ART

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ម្រត្ីាេ ឬ ៃាេ
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េូចនាក្រ ៥
និយមន្យ

% ម្នអនក្ជំងឺARTេក្មមថ្ដលានទទួលការតាមដាន Viral load នាថ្េទី៦
បនាទប់ពីចប់ស្តើមពាាលសដាយ ART
% ម្នអនក្ជំ ងឺ ART េក្មម ថ្ដលានទទួលការតាមដាន Viral load នាថ្េ
ទី ៦ បនាទប់ពីចប់ស្តើមពាាលសដាយ ART
េូចនាក្រសនេះ តាមដានការម្រគបដណតប់ និងលទធ្លម្នការ ស្វើសត្េត Viral
load ដំបូងទី ម្នអនក្ជំងឺក្ំពុងទទួលARTនាថ្េទី៦។ េូចនាក្រសនេះវាយត្ម្មែ
ពីវ ិសាលភាពថ្ដល Viral load ម្រគបដណតប់ សៅក្នុង ម្របសទេ។ សៅ៦ថ្េ

សហត្ុ្ល/

សម្រកាយការចប់ ស្តើ ម

ពាាលសដាយ

ARV

ម្រគប់ អន ក្ ជំ ងឺ គួ រ ថ្ត្ទទួ ល

សោលបំណង

ោ៉ា ងសហាច Viral load សត្េតមង
ត ។ េូចនាក្រសនេះក្៏តាមដាន ពីការបន្រង្គកប
Viral load សៅ៦ថ្េសម្រកាយការចប់ស្តើម ពាាលសដាយ ARV ្ងថ្ដរ។
ការបន្រង្គកប Viral load គឺជាថ្្នក្ម្នេូចនាក្រសនេះ។
សគអាចសមើលេូចនាក្រសនេះសៅសពលវាយត្ម្មែ

សេវានិងគុណភាពទិននន្យ

និង/ឬ សពលចុេះស្វើអភិាលជាសទៀងទត្់។
ភាគយក្

ចំ នួ នអន ក្ ជំ ងឺ ថ្ដលានស្វើ សត្េត Viral load សៅថ្េទី ៦សម្រកាយពី ចប់
ស្តើ ម ART

ភាគថ្បង

ចំ នួ ន អន ក្ ជំ ងឺ ថ្ដលានចប់ ស្តើ ម ART ៦ថ្េមុ ន រយៈសពលោយការណ៍

លមែិត្សៅតាម

ម្របភពទិនន
ន ្យ
វ ិ្ីគណនា



អាយុ/សភទ: <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



Viral load ថ្ដលានលប់បំាត្់ ៖ ក្នុងចំសណាមអនក្ ថ្ដលានសត្េត, ចំនួន
ថ្ដលាន Viral load <1000copies/ml សៅតាមអាយុ/សភទ



គួ រស្វើ៖ <1, 1-<5, 5-<10, 10-<15, 15-<20, 15+



គួ រស្វើ៖ តាមម្របសភទអនក្ជំ ងឺ: SW, MSM, and PWID សៅម្របសទេ ថ្ដល
ានការោលដាលម្របមូ ល្តំុ និងចម្រមុេះ ប៉ាុ សណាណេះ។

ម្របព្នធទិននន្យART/សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាART

ទិ នន ន្ យ េម្រាប់ េូ ច នាក្រសនេះ អាចនឹ ង ម្របមូ ល ពី ម្របព្ នធ ទិ នន ន្ យ ART
/សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាART សៅតាមគែីនិក្ART។ េម្រាប់ ការវ ិភាគ សគម្រត្ូវសរៀបវា
សៅតាម៦ថ្េចុងសម្រកាយ សៅមុនការចប់ស្តើមរយៈសពលោយការណ៍។

ការបក្ស្សាយ

សគរព
ំ ឹ ងថ្ន Viral load នឹ ង ម្រត្ូវបន្រង្គកបសៅ៦ ថ្េសម្រកាយការ ចប់ ស្តើមការ
ពាាល។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

ក្មមវ ិ្ី សអដេ៍ថ្ននក្់ សេត្ត/NCHADS

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ៃាេ ឬ ម្របចំឆ្នំ
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េូចនាក្រ ៦
និយមន្យ
សហត្ុ្ល/
សោលបំណង

្
% ម្នអនក្ ជំ ងឺ ទទួ ល ARTសពញវ យ
ថ្ដលានទទួ ល Viral load សត្េត
ោ៉ា ងសហាចមតង ក្នងអំ
ុ

ងសពល១២ថ្េក្នែ
ងមក្
ុ

ភាគរយម្នអនក្ជំងឺ ទទួល ART សពញវ ្យ ថ្ដលានទទួល Viral load សត្េត

ោ៉ា ង សហាចមតងក្នុងមួយឆ្នំ។

េូចនាក្រសនេះជាមួយនឹង ‘ចំនួនអនក្ជំងឺេក្មមក្ំពុងទទួល ART សៅចុង
រយៈសពលថ្ដលម្រត្ូវោយកាណ៍’ អាចសម្របើេម្រាប់ា៉ាន់សាមនអម្រតាម្រគបដណតប់
របេ់ការស្វើសត្េតVIRAL LOAD។

ភាគយក្

ភាគថ្បង

ចំ នួនអនក្ជំ ងឺសពញវ ្យ ART េក្មមរហូត្ដល់ចប់ រយៈសពល ថ្ដលម្រត្ូវោយ
ការណ៍ ថ្ដលានទទួលការស្វើសត្េត Viral load ោ៉ា ងសហាចមតង ក្នុងអំ
១២ថ្េក្នែងមក្។

ុង

ចំ នួនអនក្ជំ ងឺសពញវ ្យេរុប ថ្ដលាននិងក្ំពុងទទួល ART ោ៉ា ងសហាច
រយៈសពល១២ថ្េ។

លមែិត្សៅតាម

ម្របភពទិនន
ន ្យ



អាយុ/សភទ: <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



គួ រស្វើ៖ <1, 1-<5, 5-<10, 10-<15, 15-<20, 15+



គួ រស្វើ៖ តាមម្របសភទអនក្ជំ ងឺ: SW, MSM, and PWID សៅម្របសទេ ថ្ដល
ានការោលដាលម្របមូ ល្តំុ និងចម្រមុេះ ប៉ាុ សណាណេះ។

ម្របព្នធទិននន្យART

ទិ នន ន្ យ េម្រាប់ េូ ច នាក្រសនេះ អាចនឹ ង ម្របមូ ល ពី ម្របព្ នធ ទិ នន ន្ យ ART
រសបៀបគណនា

/សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាART សៅតាមគែីនិក្ ART។ េម្រាប់ការវ ិភាគ សគម្រត្ូវ
សរៀបវាសៅតាមរាយការណ៍ចុងសម្រកាយ សៅម្រត្ឹមម្លៃចុងសម្រកាយម្នរយៈសពល
ោយការណ៍ (ម្រគប់អក្
ន ជំងឺថ្ដលចប់ស្តើមART តាំងពីការចប់ស្តើម ក្មមវ ិ្ី
/ការក្ត្់ម្រតា)

ការបក្ស្សាយ

ម្របេិនសបើត្ួសលេេូចនាក្រសនេះទប,ចូរពិនិត្យសមើលសហត្ុ្លអម្រតាម្រគប
ដណតប់ទប។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

ក្មមវ ិ្ី សអដេ៍ថ្ននក្់ សេត្ត/NCHADS

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ៃាេ ឬ ម្របចំឆ្នំ
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េូចនាក្រ ៧
និយមន្យ
សហត្ុ្ល/

% ម្នអនក្ ជំ ងឺ ថ្ដលទទួ ល ART ានលទធ្ លសត្េត Viral load <1000
copies/ml ក្នងអំ
ុ

ងសពល១២ថ្េក្នែ
ងមក្
ុ

copies/ml ក្នុងអំ

ុងសពល១២ថ្េក្នែងមក្

% ម្នអន ក្ ជំ ងឺ ថ្ដលទទួ ល ART ានលទធ ្ លសត្េត Viral load <1000

សដើ មបីវាយត្ម្មែវ ិវឌ្ឍនភាពសឆ្ពេះសៅរក្ ការបន្រង្គកបសមសោគ ថ្ដលជាលទធ្ល

សោលបំណង

ម្នការពាាលសដាយARTថ្ដលម្របក្បសដាយម្របេិទធភាព។

ភាគយក្

ចំនួនអនក្ជំងឺថ្ដលទទួល ART ានលទធ្ល Viral load <1000 copies/ml

ភាគថ្បង

លមែិត្សៅតាម

ម្របភពទិនន
ន ្យ
វ ិ្ីគណនា

ក្នុងអំ

ុងសពល១២ថ្េក្នែងមក្។

ចំនួនអនក្ជំងឺ ថ្ដលទទួល ART េរុបក្នុងអំ

ុងសពល១២ថ្េក្នែងមក្។



អាយុ/សភទ: <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



គួ រស្វើ៖ <1, 1-<5, 5-<10, 10-<15, 15-<20, 15+



គួ រស្វើ៖ តាមម្របសភទអនក្ជំងឺ: SW, MSM, and PWID សៅម្របសទេ ថ្ដល
ានការោលដាលម្របមូ ល្តំុ និងចម្រមុេះប៉ាុ សណាណេះ។

ម្របព្នធទិននន្យART

ទិននន្យេម្រាប់ េូចនាក្រសនេះ អាចនឹងម្របមូលពី ម្របព្នធទិននន្យ

ART /សេៀវសៅ

ក្ត្់ម្រតា ART សៅតាមគែីនិក្ ARTសៅចុងរយៈសពល ថ្ដលម្រត្ូវោយ ការណ៍។
េម្រាប់ការវ ិភាគ សគម្រត្ូវសរៀបវា១២ថ្េចុងសម្រកាយបំ្ុត្។
េូចនាក្រសនេះ វាេ់ថ្វងនូវការបន្រង្គកបសមសោគសអដេ៍ ថ្ដលជា្លទក្់ ទង

ការបក្ស្សាយ

ោ៉ា ងេំខាន់សៅនឹងការសៅរេ់ោនរបេ់អនក្ជំងឺ, ការឈឺ, និងភាពបនត ការ
ចមែងរបេ់សមសោគសអដេ៍។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

ក្មមវ ិ្ី សអដេ៍ថ្ននក្់ សេត្ត/NCHADS

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ៃាេ ឬ ម្របចំឆ្នំ

េូចនាក្រ ៨
និយមន្យ

% ម្នអន ក្ ជំ ងឺ ថ្ដលទទួ ល ART ានលទធ ្ លសត្េត Viral load <1000
copies/ml ១២ថ្េសម្រកាយពី ច ប់ ស្តើ ម ART
% ម្នអន ក្ ជំ ងឺ ថ្ដលទទួ ល ART ានលទធ ្ លសត្េត Viral load <1000
copies/ml សៅថ្េទី ១២ សម្រកាយពីចប់ស្តើមពាាលសដាយ ART

សហត្ុ្ល/

ិ ី តាមដាន ពី ការបន្រង្គកបសមសោគសអដេ៍
េូចនាក្រសនេះ នឹ ងអនុ ញ្ញាត្ិ ឱយក្មមវ្

សោលបំណង

ក្នុងចំសណាម អនក្ជំងឺ១២ថ្េសម្រកាយពីានចប់ស្តើម ការពាាល និ ងា៉ា ន់
ម្របាណ ភាគរយម្នអនក្ជំ ងឺ ថ្ដលានសមសោគសអដេ៍ ម្រត្ូវានលប់ បំាត្់
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្ងថ្ដរ។
ភាគយក្

ចំនួនអនក្ជំងឺ ថ្ដលទទួល ART ានលទធ្ល Viral load <1000 copies/ml
សៅថ្េទី១២សម្រកាយពីចប់ស្តើមពាាលសដាយ ART។

ភាគថ្បង

ចំនួនអនក្ជំងឺថ្ដលទទួល ART ថ្ដលានលទធ្ល Viral load េតសៅថ្េទី១២។

លមែិត្សៅតាម

ម្របភពទិនន
ន ្យ



អាយុ/សភទ: <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



គួ រស្វើ៖ <1, 1-<5, 5-<10, 10-<15, 15-<20, 15+



គួ រស្វើ៖ តាមម្របសភទអនក្ជំ ងឺ : SW, MSM, and PWID សៅម្របសទេ ថ្ដល
ានការោលដាលម្របមូ ល្តំុ និងចម្រមុេះ ប៉ាុ សណាណេះ។

ម្របព្នធទិននន្យART

ក្ំ ណត្់ ម្រតារបេ់ ក្មមវ ិ្ី , ឧទ.សេៀវសៅបញ្ជី ART និ ង/ឬក្ត្់ ម្រតា Viral load
វ ិ្ីគណនា

សត្េត ទម្រមង់ រ ាយការណ៍ របេ់ ម្រក្ុ ម អន ក្ ជំ ងឺ ទំ ង មូ ល , ឯក្សារអន ក្ ជំ ងឺ ។
ទិននន្យសនេះគឺថ្្ែក្សៅសលើម្រក្ុមអនក្ជំងឺទំងមូលថ្ដលជាអនក្ជំងឺ ART េក្មម
ថ្ដលានសមសោគសអដេ៍ម្រត្ូវានបន្រង្គកបបនាទប់ពីានចប់ស្តើម
ពាាលសដាយARTរយៈសពល១២ថ្េ។
េូចនាក្រសនេះវាេ់ថ្វង នូវការបន្រង្គកបសមសោគសអដេ៍ ថ្ដលជា្លទក្់ ទង

ការបក្ស្សាយ

ោ៉ា ងេំខាន់សៅនឹងការសៅរេ់ោនរបេ់អនក្ជំងឺ, ការឈឺ, និងភាពបនត ការ
ចមែងរបេ់សមសោគសអដេ៍។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

ក្មមវ ិ្ី សអដេ៍ថ្ននក្់ សេត្ត/NCHADS

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ៃាេ ឬ ម្របចំឆ្នំ

េូចនាក្រ ៩

% ម្នអនក្ជំងឺានបនទក្សមសោគេព
េ់ ថ្ដលានទទួលការ្តល់ម្របឹក្ាលមែិត្
ុ
និងការោំម្រទ (EAC 1, 2 and 3)
%

និយមន្យ

ម្នអនក្ជំ ងឺានបនទុក្សមសោគេពេ់ថ្ដលានទទួ លការ្តល់ម្របឹ ក្ាលមែិត្

ចំនួនបីដង

ថ្ដលចសនាែេះសពលពីមួយដងសៅមួយដងានរយៈសពលមួយថ្េ

និងការោំម្រទ (EAC 1, 2 and 3)
ការ្តល់ម្របឹក្ាអំពីការសលបថ្ននំម្រត្ឹមម្រត្ូវ សទៀងទត្់ និងជាប់ោប់ គឺជាគនែឹេះ
សហត្ុ្ល/
សោលបំណង

ក្នុ ងការជួ យ សអាយ បបឱេល ថ្ដលអន ក្ ជំ ងឺ ក្ំ ពុ ង សម្របើ ម្រាេ់ (existing
regimen) សៅថ្ត្អាចសម្របើ ម្រាេ់ ា នដ ថ្ដល និ ងអាចកាត្់ បនា យ នូ វ
ហានិ ភ្ យ ម្នភាពសាុំ សៅ នឹ ង ឱេលម្របឆ្ំ ង សមសោគសអដេ៍ ថ្ដលជាក្តាត

ភាគយក្

ចំ បងម្នការបោជ្ យក្នុងការពាាលសដាយ ARV។

ចំនួនអនក្ជំ ងឺានបនទុក្សមសោគេពេ់ ថ្ដលានទទួល ការ្តល់ម្របឹក្ាលមែិត្
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និងការោំម្រទ
ភាគថ្បង

ចំនួនអនក្ជំងឺ ានបនទុក្សមសោគេពេ់សៅក្នុងរយៈសពល៣ សៅ ៦ថ្េមុន នឹង
ចប់ ស្តើមរយៈសពលោយការណ៍បចចុបបនន។


អាយុ/សភទ: <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



ភាពសពញសលញម្នការ្តល់ម្របឹ ក្ាលមែិត្៖ ការ្តល់ម្របឹក្ាលមែិត្សលើក្ទី ១,
ការ្តល់ម្របឹ ក្ាលមែិត្សលើក្ទី ២, ការ្តល់ម្របឹក្ាលមែិត្សលើក្ទី ៣

លមែិត្សៅតាម

ម្របភពទិនន
ន ្យ



គួ រស្វើ៖ <1, 1-<5, 5-<10, 10-<15, 15-<20, 15+



គួ រស្វើ៖ តាមម្របសភទអនក្ជំងឺ: SW, MSM, and PWID សៅម្របសទេ ថ្ដល
ានការោលដាលម្របមូ ល្តំុ និងចម្រមុេះ ប៉ាុ សណាណេះ។

ម្របព្នធទិននន្យART/សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាអនក្ានviral load េពេ់
ទិ នន ន្ យេម្រាប់ េូ ច នាក្រសនេះ អាចនឹ ងម្របមូ លពី សេៀវសៅបញ្ជី ART

វ ិ្ីគណនា

/ឯក្សារអនក្ជំងឺ។ េម្រាប់ ការវ ិភាគ សគម្រត្ូវសរៀបវា សៅតាមរាយការណ៍
ចុ ង សម្រកាយបំ ្ុត្
ម្រត្

ការបក្ស្សាយ
ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

សៅម្រត្ឹ ម ម្លៃចុង សម្រកាយម្នរយៈសពលោយការណ៍ រហូ ត្

ប់ពី៣សៅ៦ថ្េមុន នឹងចប់ស្តើមរយៈសពលោយការណ៍។

េូចនាក្រសនេះវាេ់ ថ្វងពី ការសៃែើយ ត្បទន់ សពលសវោ សៅតាមការថ្ណនាំ
ក្នុងការសៃែើយត្បចំ សពាេះលទធ្ល Viral load េពេ់។
ក្មមវ ិ្ី សអដេ៍ថ្ននក្់ សេត្ត/NCHADS

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ៃាេ ឬ ម្របចំឆ្នំ

េូចនាក្រ ១០

ភាគរយអនក្ជំងឺថ្ដលាន Viral load ≥ 40 copies/mL សៅក្នងអំ
ងសពល
ុ
ុ
១២ថ្េ ថ្ដលានទទួលការស្វើសត្េត Viral load តាមដានក្នងចសនា
ែ េះសពល
ុ
៦ថ្េ។

េាាម្រត្ម្នអនក្ជំងឺទំងអេ់ ថ្ដលាន Viral load ≥ 40 copies/mL
និយមន្យ

សហត្ុ្ល/
សោលបំណង

សៅក្នុងអំ ុងសពល១២ថ្េ សហើយ ថ្ដលានទទួលការស្វើសត្េត Viral load
តាមដាន ក្នុងចសនាែេះសពល៦ថ្េ។
េូ ចនាក្រសនេះ ជួ យ តាមសមើ លអំ ពីភាពេមស្េប និ ងការសៃែើយត្បភាែមៗ

ក្នុ ងការតាមដាន Viral load និ ងការទទួ លលទធ ្ ល ម្របក្បសដាយ
ម្របេិទភា
ធ ព សដើមបីបសញ្ចៀេានជាអត្ិបរានូវការសាុសំ ៅនឹងរបប ឱេល
ថ្ដលក្ំពុងសម្របើបចចុបបនន។

ភាគយក្

ចំ នួ ន អន ក្ ជំ ងឺ េ ក្មម ក្ំ ពុ ង ទទួ ល ART ថ្ដលានស្វើ សត្េតតា មដាន Viral
load ក្នុ ងចសនាែេះសពល៦ថ្េសម្រកាយពី ានលទធ ្ ល Viral load ≥ 40
copies/ml
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ភាគថ្បង
េង្គវក្់ម្នការម្របមូល
ទិននន្យ

ចំនួនអនក្ជំងឺេក្មមក្ំពុងទទួលART ថ្ដលាន Viral load ≥ 40 copies/ml
ក្នុងអំ

ុង សពល១២ថ្េ

ម្រត្ី ា េ (សៅសពលម្របជុំ CQI) និ ងេរុ ប ម្របចំ ឆ្នំ ។ សគអាចវាេ់ ថ្វងវា
សៅថ្ននក្់ជាត្ិ ឬសៅតាមគែីនិក្ ART។


អាយុ/សភទ៖ <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



លទធ្លVIRAL LOAD៖ ក្នុងចំ សណាមអនក្ថ្ដលានស្វើសត្េត Viral load
តាមដានក្នុងចសនាែេះ ៦ថ្េ

o ចំនួនថ្ដលាន Viral load ≤40 copies/mL, តាមអាយុ/សភទ
o ចំនួនថ្ដលាន Viral load ចសនាែេះ 40 និង 1000 copies/mL,

លមែិត្សៅតាម

តាមអាយុ/សភទ

o ចំនួនថ្ដលាន Viral load ≥1000 copies/mL, តាមអាយុ/សភទ

ម្របភពទិនន
ន ្យ



គួ រស្វើ៖ <1, 1-<5, 5-<10, 10-<15, 15-<20, 15+



គួ រស្វើ៖ តាមម្របសភទអនក្ជំងឺ: SW, MSM, and PWID សៅម្របសទេ ថ្ដល
ានការោលដាលម្របមូ ល្តំុ និងចម្រមុេះ ប៉ាុ សណាណេះ។

ម្របព្នធទិននន្យART

ទិ នន ន្ យេម្រាប់ េូ ច នាក្រសនេះ អាចនឹ ងម្របមូ លពី សេៀវសៅបញ្ជី ART
វ ិ្ីគណនា

/ឯក្សារអនក្ជំ ងឺ។ េម្រាប់ ការវ ិភាគ សគម្រត្ូវសរៀបវា សៅតាមរាយការណ៍
ចុ ង សម្រកាយបំ ្ុ ត្ សៅម្រត្ឹ ម ម្លៃ ចុ ង សម្រកាយម្នរយៈសពលោយការណ៍ រហូ ត្
ម្រត្

ប់ពី៣សៅ៦ថ្េមុននឹងចប់ស្តើមរយៈសពលោយការណ៍។

េូចនាក្រសនេះវាេ់ថ្វងពីការសៃែើយត្បទន់សពលសវោ

ការបក្ស្សាយ

សៅតាមការថ្ណនាំ

ក្នុងការសៃែើយត្បចំ សពាេះលទធ្ល Viral load េពេ់។ េូចនាក្រសនេះក្៏
វាេ់ថ្វង្ងថ្ដរនូវេាាម្រត្អនក្ជំងឺថ្ដលានលទធ្ល Viral load ម្រត្ ប់
មក្សមើលមិ នស

ើញវ ិញសម្រកាយពីលទធ្លសលើក្មុន

≥1000

ការសនេះជួយឱយសគអាចវាេ់ថ្វងលទធ្លម្នអនតោគមន៍។
អំពីសម្របវា៉ា

ង់ការសាុឱ
ំ េលរបេ់សមសោគសអដេ៍។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

ក្មមវ ិ្ី សអដេ៍ថ្ននក្់ សេត្ត/NCHADS

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ៃាេ ឬ ម្របចំឆ្នំ
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copies/ml។

វាក្៏ម្រាប់្ងថ្ដរ

េូចនាក្រ ១១
និយមន្យ
សហត្ុ្ល/

ភាគរយអនក្ ជំ ងឺ េក្មម A RT ថ្ដលានក្ំ ណត្់ ម្រតាលទធ ្ ល Viral load ≥
1,000 copies/mL ពី រ ដង ានបតូរសៅឱេលជួ រ ទី ពី រ

ចំនួនអនក្ជំងឺេក្មមART ថ្ដលានក្ំណត្់ម្រតាលទធ្ល Viral load ≥ 1,000

copies/mL ពី រដងានបតូរសៅឱេលជួរទីពីរ
េូចនាក្រសនេះ ជួយតាមដានសលើភាពេមស្េបនិងការស្វើសត្េត Viral load

សោលបំណង

ទន់សពល និ ងការបតូរឱេលសៅជួរទីពីរ

ភាគយក្

ចំនួនអនក្ជំងឺថ្ដលានក្ំណត្់ម្រតាលទធ្ល Viral load សត្េតពីរដង≥ 1,000
copies/mL ានបតូរឱេលសៅជួរទីពីរ

ភាគថ្បង

លមែិត្សៅតាម

ម្របភពទិនន
ន ្យ

ចំនួនអនក្ជំងឺARTថ្ដលានក្ំណត្់ម្រតាលទធ្ល Viral load ពីរដង ≥ 1,000
copies/mL, សៅទល់ នឹ ង៣ថ្េមុ ន ម្លៃ ច ប់ ស្តើ មរយៈសពលោយការណ៍
បចចុបបនន។


អាយុ/សភទ៖ <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី



គួ រស្វើ៖ <1, 1-<5, 5-<10, 10-<15, 15-<20, 15+



គួ រស្វើ៖ តាមម្របសភទអនក្ជំងឺ: SW, MSM, and PWID សៅម្របសទេ ថ្ដល
ានការោលដាលម្របមូ ល្តំុ និងចម្រមុេះ ប៉ាុ សណាណេះ។

ម្របព្ នទ
ធ ិននន្យART

ទិ នន ន្ យេម្រាប់ េូ ច នាក្រសនេះ អាចនឹ ងម្របមូ លពី សេៀវសៅបញ្ជី ART
វ ិ្ីគណនា

/ឯក្សារអនក្ជំ ងឺ។ េម្រាប់ ការវ ិភាគ សគម្រត្ូវសរៀបវា សៅតាមរាយការណ៍
ចុ ង សម្រកាយបំ ្ុ ត្ សៅម្រត្ឹ ម ម្លៃ ចុ ង សម្រកាយម្នរយៈសពលោយការណ៍ រហូ ត្
ម្រត្

ប់សៅ៣ថ្េមុននឹងចប់ស្តើមរយៈសពលោយការណ៍។

ការបក្ស្សាយ

អម្រតាបតូរសៅឱេលជួរទី២ទប(ស្ៀបនឹងសោលសៅចំណុច) នឹងម្រត្ូវ ពិនិត្យ
សលើេក្មមភាពេម្រាប់ថ្ក្ត្ម្រមូវ។

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

ក្មមវ ិ្ី សអដេ៍ថ្ននក្់ សេត្ត/NCHADS

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ៃាេ ឬ ម្របចំឆ្នំ
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េូចនាក្រ ១២

េាាម្រត្អនក្ជំ ងឺ ART េក្មម ថ្ដលាន Viral load ម្រត្ូវានលប់ បំាត្់

និយមន្យ

ចំ នួ នអន ក្ ជំ ងឺ ថ្ដលានលទធ ្ ល Viral load ម្រត្ូ វ ានបន្រង្គក ប ក្នុ ង
ចំ សណាមអន ក្ ជំ ងឺ ក្ំ ពុ ងទទួ ល ARTទំ ង អេ់ ។

សហត្ុ្ល/

េូច នាក្រសនេះ ទក្់ ទ ងសៅនឹ ង សោលសៅ៩០ទី បី (៩០%ម្នអន ក្ ជំ ងឺ ក្ំ ពុ ង

សោលបំណង

ទទួលឱេល ART ាន Viral load ម្រត្ូវានលប់បំាត្់ )

ភាគយក្

ចំនួនអនក្ជំងឺក្ំពុងទទួលARTថ្ដលានក្ំណត្់ម្រតាលទធ្ល

Viral

load

្ទួនៗ < 1,000 copies/mL
ភាគថ្បង

លមែិត្សៅតាម

ម្របភពទិនន
ន ្យ

ចំនួនអនក្ជំងឺក្ំពុងទទួលART ថ្ដលានក្ំណត្់ម្រតាលទធ្ល Viral load
ពី រដងក្នុង អំ

ុងសពល៦សៅ១២ថ្េ មុននឹងចប់ស្តើមរយៈ សពលោយការណ៍

បចចុបបនន
 អាយុ/សភទ៖ <15 ម្របុេ, 15+ ម្របុេ, <15 ស្េី, 15+ ស្េី


គួ រស្វើ៖ <1, 1-<5, 5-<10, 10-<15, 15-<20, 15+



គួ រស្វើ៖ តាមម្របសភទអនក្ជំងឺ: SW, MSM, and PWID សៅម្របសទេ ថ្ដល
ានការោលដាលម្របមូ ល្តំុ និងចម្រមុេះ ប៉ាុ សណាណេះ។



ស្រេតីានម្្ទសពាេះ



ស្រេតីបំសៅសដាេះក្ូន

ម្របព្ នទ
ធ ិ នន
ន ្ យART

ទិ នន ន្ យេម្រាប់ េូ ច នាក្រសនេះ អាចនឹ ងម្របមូ លពី សេៀវសៅបញ្ជី ART
វ ិ្ីគណនា

/ឯក្សារអនក្ជំ ងឺ។ េម្រាប់ ការវ ិភាគ សគម្រត្ូវគណនាអម្រតា៖ ចំ នួនអនក្ជំងឺ
ថ្ដលាន Viral load <1000 copies/ml សៅ Viral load សត្េតចុងសម្រកាយ
បំ្ុត្ ក្នុងចំសណាម អនក្ជំ ងឺARTេរុបថ្ដលក្ំពុង និងានសម្របើARTោ៉ា ង
សហាច៦ថ្េ មក្ទល់នឹង ចុងបញ្ចប់ម្នរយៈសពលោយការណ៍
សដាយសម្របើ ម្រាេ់ភាគថ្បងពី ក្មមវ ិ្ី , សគវាេ់ថ្វងអម្រតាអនក្ជំ ងឺថ្ដលាន Viral

ការបក្ស្សាយ

load ម្រត្ូវានបន្រង្គកបថ្ដលសគេសម្រមចាន ក្នុងចំ សណាមអនក្ជំងឺថ្ដលក្ំពុង
ទទួ លការពាាលបចចុ បបនន ថ្ដលសគានវាេ់ ថ្វង Viral load សដាយ
មិនគិត្ពីសពល សវោចប់ស្តើមម្នART

ក្ថ្នែងទទួលេុេម្រត្ូវ

NCHADS

េង្គវក្់ម្នការវាេ់ថ្វង

ម្របចំឆ្នំ, េម្រាប់ការអសងកត្ និងការេិក្ា
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៧. ឧបេម្ន
ព ធ
ឧបេមព
ធ ី១
: គំ
បំរននការតាមដាន
េួញ សតេ
ី ំេីកា
៣.១ ្នទ
គំន
ូសន
បំូស
ព្រួញ
VLរតាមដាន
នៅកមពុជា4 Viral load
ស្វើសត្េត viral

load តាមដាន
នធវើនតសត Viral Load តាមដាន

ស្វLoad
ើសត្េត នគលនៅ
viral load សោលសៅ
នធវើនតសត Viral

ស្វើសត្េត VL សៅ៦ថ្េ សម្រកាយពីចប់ ស្តើម

ស្វើសត្េតVL សបើេងស្យថ្ន បោជ្យថ្្នក្

នធវើនតសត Viral Load នបើសរស័យថ្

គែីនិក្ ឬភាពសាុំ

មានបនទុកនមនរាគ

បរាជ័យណផ្នកគលីនិក ឬភារសុំ

ើនតសត
Viral ១
Load
នៅណែ
ពាាលART បនាទនធវ
ប់ម
ក្សៅថ្េទី
២ ថ្េទី
២៤ ី៦ នព្កាយរី

គេន

នអដស៍ករឈាម?
ុន

No

VL

ចាប់នផ្តើម ARVs បនទប់មកនៅណែ ី១២,
…។ល។
ណែ ី២៤… ។ល។

ធានានិង សលើក្
ទឹក្ចិត្តឲ្យ adherence

detectable?

មាន

ធាន និរនលើក ឹក
ចិតតឱយមាន

វាយតនមល និររាបាលសញ្ជាគលីនិក និរ

Yes
នលើក ឹក
ចិ តតឱយមាន adherence

adherence

វាយត្ម្មែនិងពាាលសោគេ
ញ្ញាគែីនិក្ និងសលើក្ទឹក្ចិត្ត
adherence
នធវើនតសត Viral
Load នៅណែ ី ៣

Viral Load
detectable<1000

ស្វ
ើសត្េត
VL សៅថ្េទី
Viral
Load
≥1000 ៣

Viral Load
undetectable

VL ≥ ១០០០រ ី២
បតូរនៅរបបឱសថជួ
នតសត Viral Load នៅណែ ី ៦

detectable <
បនតរVL
ាបាលនដាយរបប
១០០០
ឱសថជួ
រ ី១

VL
បនតundetectable
រាបាលនដាយ
របបឱសថ

ី១

នតសត CD4
បតូរសៅជួរទី ២ ART ស្វើសត្េត
VL សៅថ្េទី៦ សត្េត CD4

បនតពាាលសដាយឱេល
ART ជួ រទី១

បនតការរាបាលនដាយ ឱ
សថជួរ ី២ នធវើនតសត Viral
load រាល់១២ណែមតរ
បនតពាាលសដាយឱេល
ARTជួរទី២ ស្វើសត្េត VL
4

ោល់១២ថ្េមតង

គេន

មានបនទុកនមនរាគ

នអដស៍ករឈាម?
ុន

VL
detectable?

បនតពាាលសដាយឱេលART

រាបាលសញ្ជាគលីនិក និរ
ជួរទី ១

មាន

រព្រឹរ adherence នតសត
Viral load ណែ ី៣ រិភាកា
ជាមួយ
ពាាលសោគេញ្ញ
ា

ព្គូនគែរីនិក្យជំ
ញង
+ន
ពម្រងឹ
adherence

សត្េតVLថ្េទី៣

National HIV Clinical Management Guidelines, NCHADS 2016, Figure 11-2, p68. Note: a ពិ
detectable
ភាក្ាជាមួVL
យis defined as
any result > 40 cop
ម្រគូសពទយជំនាញ
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ឧបេមព្នទ
ធ ី២: ទម្រមង់ឯក្សារអនក្ជំងឺ

30

31

លរ

សឈាមេះអនក្ជំងឺ

សលេ ART

អាយុ

សភទ
ឈាម

បូមឈាម
សៅគែីនិក្

សឈាមេះអនក្បូម

ម្លៃ/ថ្េ/ឆ្នំ
បញ្ូជ នឈាម
សចញ

ម្លៃ/ថ្េ/ឆ្នំ

ទម្រមង់េម្រាប់ការម្របមូលេំណាក្ឈាមសៅគែីនិក្ART

ឧបេមព្នទ
ធ ី៣: ទម្រមង់េម្រាប់ការម្របមូលេំណាក្ឈាមសៅគែីនិក្ ART

(Batch)

សលេ ម្រក្ុម
លទធ្ល

សឈាមេះ អនក្ទទួល

េំោល់

ឧបេមព្នទ
ធ ី៤: ទម្រមង់សេនេ
ើ ុំការវ ិភាគមនទីរពិសសា្ន៍
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ឧបេមព្នទ
ធ ី៥: សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាេំណាក្ឈាម Viral load សៅមនទីរពិសសា្ន៍សេត្ត
សេៀវសៅក្ត្់ម្រតាេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral Load សៅមនទីរពិ សសា្ន៍សេត្ត
សឈាមេះមនទីរពិសសា្ន៍៖ ………………………………………………………………………………….
ថ្លៃ ថ្េ ឆ្នំ និងសា៉ា ងបញ្ូជ ន៖ ……………………………………បញ្ូជ នសៅមនទីរពិសសា្ន៍ស្វើVIRAL
LOADសដាយ(សឈាមេះ)……………………………………………………
លរ

សឈាមេះគែីនិក្

សលេ

ចំនួន

សលេ

ម្លៃ/ថ្េ/ឆ្នំ

ម្លៃ/ថ្េ/ឆ្នំ

ម្លៃ/ថ្េ/ឆ្នំ

សឈាមេះ

សឈាមេះ

េាគល់

េំណាក្

ម្រក្ុម

ទទួល

ទទួលលទធ្ល

អនក្ទទួលេុ េម្រត្ូវ

អនក្ទទួល

គែីនិក្

ឈាម

(Batch)

េំណាក្

ឈាមបញ្ូជ ន
សៅNCHADS

គែីនិក្

ឈាម

ឬ សេៀមោប

សេៀមោប

ពីគីែនិក្
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ពីNCHADS ឬ

លទធ្ល

ឧបេមព្នទ
ធ ី៦: ទម្រមង់តាមដានេំណាក្ឈាម េម្រាប់ Viral load
ទម្រមង់តាមដានេំណាក្ឈាមេម្រាប់ Viral load ពីគីែនិក្ART និងមនទីរពិសសា្ន៍សេត្ត
សៅមនទីរពិសសា្ន៍ NCHADS ឬ សេៀមោប
សឈាមេះមនទីរពិសសា្ន៍៖ ______________________________________
ថ្លៃ ថ្េ ឆ្នំ និងសា៉ា ងបញ្ូជ ន៖ __________________________________
បញ្ូជ នសៅមនទីរពិ សសា្ន៍ស្វើ Viral loadសដាយ(សឈាមេះ) ___________________ ទូរេ្ពទសលេ៖
______________
លរ

សឈាមេះគែីនិក្

សលេេាគល់ ចំនួនេំណាក្
គែីនិក្

ឈាម

សលេម្រក្ុម
(Batch)
គែីនិក្
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ម្លៃ/ថ្េ/ឆ្នំ
ទទួល

េាគល់

ឧបេមព្នទ
ធ ី៧: ទម្រមង់លទធ្ល Viral load
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