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បញជ ី យនមសមជិក 

អនុគណៈកមមករបេចចកេទស ស្តីពីករែថទ ំនិងពយបលជំងឺឱកសនិយម 

និងករពយបលេ យឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍ សំ ប់មនុស េពញវយ័ េនកមពជុ 
 

១ ឯកឧត្តមេវជជ មន ឈី វនុ ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) ្របធន 
២ េ កេវជជ េសង សុភព ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) អនុ្របធន 
៣ េ កេវជជ ឈិត សុផល អនុ្របធមនទីរេពទយមិត្តភពែខមរសូេវៀត សមជិក 
៤ េ ក្រសីេវជជ ្របក់េ ភណ័នរ ី អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិ (NMCHC) សមជិក 
៥ េ កេវជជ សំរតិ សុវណ្ណរទិិធ ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) សមជិក 
៦ េ កេវជជ ឡុក បុ៊នៃថ ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) សមជិក 
៧ េ ក មុ៉ម ចន័ទ  ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) សមជិក 
៨ េ កេវជជ សុខ បញញ  ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) សមជិក 
៩ េ កេវជជ ្របក់ រុ ំ ម្រន្តីមនទីរេពទយមិត្តភពែខមរសូេវៀត សមជិក 
១០ េ ក្រសីេវជជ ែង៉ត ចនទ័ឆយ ម្រន្តីមនទីរេពទយមិត្តភពែខមរសូេវៀត សមជិក 
១១ េ កេវជជ លឹម េ្រសង េស ្ឋ  ម្រន្តីមនទីរេពទយកល់ែម៉ត សមជិក 
១២ េ កេវជជ ប៉ល់ បុ៊ ្ណ  ម្រន្តីមនទីរេពទយកល់ែម៉ត សមជិក 
១៣ េ ក្រសីេវជ្ជ ឯម ថវរ ី ម្រន្តីមនទីរេពទយកល់ែម៉ត សមជិក 
១៤ េ កេវជជ ឃុន គឹម ៊ ម អនុ្របធនករ.ិេទស/CENAT សមជិក 
១៥ េ ក្រសីេវជជ ទួន សុវ ្ណ  ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NMCHC) សមជិក 
១៦ េ កេវជជ សីុម យុទធ  ម្រន្តីមនទីរេពទយបែង្អកេខត្តបត់ដំបង សមជិក 
១៧ ្រគូេពទយ មូល សុវ ្ណ រ ី ម្រន្តីមនទីរេពទយបែង្អកជ័យជំនះ សមជិក 
១៨ តំ ងអងគករ AHF  សមជិក 
១៩ តំ ងអងគករ UNICEF  សមជិក 
២០ តំ ងមូលនិធិ CHAI  សមជិក 
២១ តំ ងអងគករ FHI  សមជិក 
២២ តំ ងអងគករ KHANA  សមជិក 
២៣ តំ ងអងគករ WHO  សមជិក 
២៤ តំ ងអងគករ US-CDC  សមជិក 
២៥ តំ ង Center of Hope  សមជិក 
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បញជ ពីកយបំ្រពួញ 

3TC Lamivudine 
ABC Abacavir 
AFB Acid fast bacilli 
AIDS Acquired immunodeficiency syndrome 
ALT Alanine aminotransferase 
ART Antiretroviral therapy 
ARV Antiretroviral drug (s) 
AUC Area under curve 
AZT Zidovudine 
BMI Body mass index 
CBC Complete Blood Count 
CD4 CD4+ T-lymphocyte 
CMV Cytomegalovirus 
CNS Central Nervous System 
CrCl Creatinine clearance 
CSF Cerebral Spinal Fluid 
CTX Cotrimoxazole 
CXR Chest x-ray 
D4T Stavudine 
ddI Didanosine 
DOT Directly observed therapy 
DST Drug Susceptibility Testing 
E Ethambutol 
EBV Epstein Barr Virus 
EFV Efavirenz 
EPTB Extra-pulmonary tuberculosis 
H Isoniazid 
HIV Human Immunodeficiency Virus 
HSV Herpes Simplex Virus 
INH Isoniazid 
ITP Immune thrombocytopenia 
IPT Isoniazid preventive therapy 
IRIS Immune reconstitution inflammatory syndrome 
KS Kaposi’s Sarcoma 
LDH Lactate dehydrogenase 
LFT Liver function test 
LN Lymph node 
LPV Lopinavir 
LPV/r Lopinavir/ritonavir 
MAC Mycobacterium avium complex 
MDR-TB Multi drug resistant tuberculosis 
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MTB Mycobacterium tuberculosis 
NCHADS National center for HIV/AIDS dermatology and STIs 
NHL Non-Hodgkin’s lymphoma 
NNRTI Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
NRTI Nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
NVP Nevirapine 
OHL Oral hairy leukoplakia 
OI Opportunistic infection 
ORS Oral rehydration solution 
PCP Pneumocystis jiroveci pneumonia  
PPE Pruritic papular eruption 
PI Protease inhibitor 
PLHIV People living with HIV 
PMN Polymorphonuclear leukocyte 
PPD Purified protein derivative 
PTB Pulmonary tuberculosis 
R Rifampicin 
RBC Red blood cell 
RIF Rifampicin 
RPR Rapid plasma reagin 
RTV Ritonavir 
SJS Stevens Johnson syndrome 
SMX Sulfamethoxazole 
TB Tuberculosis 
TDF Tenofovir disoproxil fumarate 
TMP Trimethoprim 
TPHA Treponemal pallidum particle agglutination 
TST Tuberculin skin test 
US Ultrasound 
WBC White blood cell 
WHO World Health Organization 
XDR Extensively drug-resistant 
Z Pyrazinamide  
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េសចក្តេីផ្តើ ម 

្របេទសកមពុជ ឋិតកនុងចំេ ម្របេទសកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិកខងលិចែដលទទួលបនេជគ 

ជ័យកនុងករេឆ្លើយតបនឹងករឆ្លង ល លេមេ គេអដស៍ េ យបនកត់បនថយអ្រ េ្រប ៉ឡង់ៃនករឆ្លង 

េមេ គេអដស៍េលើមនុស េពញវយ័ យុពី ១៥ ដល់ ៤៩ឆន ំពី ២% េន ឆន ំ ១៩៩៨ មក ០.៨% េនឆន ំ 

២០១០។ អនកជំនញេអពីេដមី ្រស្តជតិនិងអន្តរជតិបនេធ្វើករប៉ន់ ម នថ មនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ 

ចំនួន្របមណ ៥៦,២០០នក់ កនុងេនះមនអនកជំងឺចំនួន ៤៦,៥០០នក់្រតូវករពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 
កមមវធីិែថទំនិងពយបលបន្ត្រគប់្រជុងេ្រជយេលើអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍បនចប់ 

េផ្តើមសកមមភពេនឆន ំ២០០៣។ េនឆន ំ២០១០ ្របេទសកមពុជសំេរចបននូវទិសេ ៃនករទទួលបនេស  

ជសកលកនុងករពយបលជំងឺេអដស៍េ យមនអនកជំងឺទំងមនុស េពញវយ័និងកុមរេលើសពី៩០% (ែដល 

្រតូវករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍) បនទទួលករពយបលេនះេន មេស  OI/ART 

សំ ប់មនុស េពញវយ័ ទំង៥១ កែន្លង និង ៣៣ កែន្លងសំ ប់កុមរ។ 

 កនុងេគលបំណងបំេពញនូវតំរវូករៃនករពយបលជំងឺេអដស៍សំ ប់មនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ 

ែដលផទុកេមេ គេអដស៍ែដលមន យុេលើសពី១៤ឆន ំេ យកន់ែត្របេសើរេឡើងេនះ មជឈមណ្ឌ លជតិ

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ បនេរៀបចំកិចច្របជំុជេ្រចើនេលើកជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍ រមួ 

មន ្រគូេពទយពយបលមកពីេស សុខភិបលរដ្ឋនិងឯកជន, អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល, និងសកលវទិយ 

ល័យ េដើមបីេរៀបចំបេងកើតេគលករណ៍ែណនំជតិ្រគប់្រជុងេ្រជយ អំពីករពយបលជំងឺឱកសនិយមេលើ 

មនុស េពញវយ័និងេកមងជំទង់ ែដល្របឈមមុខនឹងករឆ្លងនិងផទុកេមេ គេអដស៍េន្របេទសកមពុជ។ 

 េគលករណ៍ែណនំជតិសំ ប់បងក រនិងពយបលជំងឺឱកសនិយម េលើមនុស េពញវយ័និងេកមង 

ជំទង់ែដល្របឈមមុខនឹងករឆ្លងនិងផទុកេមេ គេអដស៍បនេរៀបចំជេលើកដំបូង និងជឯក រដ៏សំខន់ 

េដើមបីធនេ យមនស្តង់  និងេ យករែថទំនិងពយបលអនកជំងឺេអដស៍េន មមនទីរេពទយបែង្អកកនុង 

្របេទសកមពុជមនគុណភពខពស់។ ឯក រេនះ បនចង្រកងេ យ្រកុមបេចចកេទសជំនញែដលមនបទ

ពិេ ធន៍កនុងករែថទំពយបលជំងឺេអដស៍េលើមនុស េពញវយ័េន្របេទសកមពុជ េ យែផ្អកេលើព័ត៌មន 

ថមីៗចុងេ្រកយែដលបនមកពីេគលករណ៍ែណនំ អំពីករបងក រនិងពយបលជំងឺេអដស៍ថន ក់តំបន់ និង 

សកលផងែដរ។ 

 ឯក រេនះ នឹងយកេទអនុវត្តេន ម្រគឹះ ថ នសុខភិបល ែដលមនកំរតិធនធនខុសគន  

ជពិេសស លទធភពខុសគន កនុងករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ។ ករពិនិតយជក់ែស្តង េនេស សុខភិបល្រគប់ថន ក់ 
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ជពិេសស មនទីរេពទយបែង្អកកំរតិមួយនិងកំរតិពីរ មន រៈសំខន់កនុងករជួយតំរង់ទិសេដើមបីបេងកើតគំនូស 

បំ្រពួញគ្លីនិក (Clinical Algorithm) ៃនអនកជំងឺេអដស៍ែដល្រគូេពទយបនជួប្របទះ។ 

 េគលករណ៍ែណនំជតិេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជឯក រេគលែដលជឯក រ ជំនួយ ម រតី 

ដល់្រគូេពទយែដលផ្តល់ករែថទំនិងពយបលជំងឺឱកសនិយមេលើមនុស េពញវយ័និងេកមងជំទង់។ 

១. ព័ត៌មនជមូល ្ឋ នៃនេមេ គេអដស,៍ ករចំលង, និងករបងកេ គជបឋម 

ចំនុចគន្លឹះ ៖ 

• េមេ គេអដស៍ គឺជវរីសុ RNA ែដលបំែឡងខ្លួនេទជ DNA រចួបេ្រញច តខ្លួន ចូលេទកនុង 

Gemone របស់មនុស ។ 

• ជំងឺេអដស៍ មិន ចពយបលេ យជ ច់បនេទ គឺ្រតូវ្រគប់្រគងពយបល ដូច ជំងឺ ុ ៃំរ។៉  

• េន្របេទសកមពុជ ករចំលងេមេ គេអដស៍ភគេ្រចើនគឺ មរយៈកររមួេភទែដលគម ន 

សុវតថិភព។ 

១.១ ព័ត៌មនជមូល ្ឋ នៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

េមេ គេអដស៍ គឺ ជវរីសុRNA ែដល ចបញចូ លខ្លួន េទកនុងេកសិកៃន រពងគកយមនុស ែដល 

មនេកសិក CD4 ជអនកទទួល (Receptor)។ េកសិកទំងេនះ រមួមន Lymphocytes, Monocytes និង 

Macrophages ែដលមនតួនទីជួយសំរបសំរលួដល់ករេឆ្លើយតបរបស់្របព័នធភព ុ ំេទនឹងករបងកេ គ។  

េនេពលវរីសុបងកេ គេនេកសិក CD4 បនបំែឡងខ្លួនេទជ DNA េ យ រអង់សីុម Reverse 

Transcriptase និង បញចូ លខ្លួន េទកនុង Gemone ។ េនដំ ក់កលេនះ គឺមិន ចពយបលេ យជ

ច់បនេទ (Incurable)។ េកសិកបងកេ គបនបេងកើតជវរីសុថមីតូចៗជេ្រចើនេទៀត (New Virus Particles) 

េ យ្របមូលផ្តុំគន ជកញច ប់ (Package) រចួបេញចញមកេ្រកវញិ។ េ យ រេកសិក CD4 មនតួនទី 

ដ៏សំខន់េនកនុង្របព័នធភព ុ ំ កំរតិៃនចំនួនេកសិក CD4 េនកនុងឈម គឺជកំណត់សំគល់ (Marker) 

សំ ប់ ស់ែវងមុខងររបស់្របព័នធភព ុ ំ។ េនេពលែដលមនករបងកេ គេលើេកសិកCD4 កន់ែតេ្រចើន 

្របព័នធភព ុ ំនឹងចុះេខ យេហើយជំងឺេផ ងៗនឹងេកើតមនេឡើង (សូម ន ងទី១) ។ 

ងទី១: ចំនួនេកសិក CD4 និង កំរតិៃនករថយចុះ្របព័នធភព ុ េំលើមនុស េពញវយ័
និងេកមងជំទង់ 

កំរតិៃនករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំ ចំនួនេកសិក CD4 

គម នករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំ > ៥០០ េកសិក/មម៣ 

ករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំតិចតួច ៣៥០-៥០០េកសិក/មម៣ 
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ករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំខ្ល ំងបងគួរ ២០០-៣៤៩ េកសិក/មម៣ 

ករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំធងន់ធងរ  < ២០០ េកសិក/មម៣ 

 

១.២ ករចំលងេមេ គេអដស៍ និងក ្ត ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

អនកជំងឺែដលមន្របវត្តិ្របឈមនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ រមួមនៈ 

• កំពុង ឬ ធ្ល ប់េកើតជំងឺកមេ គ ឬ ដំេប្រប ប់បន្តពូជ  

• កំពុង ឬ ធ្ល ប់េ្របើ្របស់ឈម ឬ ផលិតផលឈម 

• កំពុង ឬ ធ្ល ប់ចក់េ្រគ ងេញ ន មសរៃសែវន៉ ឬ េ្រកមែសបក “ Skin-Popping” 

• កំពុង ឬ ធ្ល ប់្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទែដល្របឈមមុខខពស់នឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ ដូចជៈ 

o មនៃដគូរមួេភទេ្រចើន 

o រមួេភទជមួយ្រស្តីបំេរ ើផ្លូវេភទ 

o មនៃដគូរមួេភទជមួយអនកែដលដឹងថ ផទុកេមេ គេអដស៍ ឬ េកើត ជំងឺេអដស៍ 

o មនៃដគូរមួេភទជមួយអនកមនករ្រប្រពឹត្តែដល្របឈមមុខខពស់ (្រស្តីជេ្រចើនែដល 

មនៃដគូរមួេភទែតមួយក៏ ច្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ខពស់ែដរ) 

o បុរស្រស ញ់បុរស 

• ករចក់ថន ំ, ករ ក់េលើែសបក, របករ ត់ែសបក (Scarification), ករេចះ្រតេចៀក ឬ 

េចះេលើខ្លួន្របណេ យឧបករណ៍ែដលមិនបនរងំប់េមេ គ្រតឹម្រតូវ។ 

ងទី២: សេងខបពីករចំលងេមេ គេអដស៍ 

ផ្លូវចំលងេមេ គេអដស៍ 

េមេ គេអដស៍ ចឆ្លង មកររមួេភទ, មឈម, មទឹកកម ឬទឹករអិំលេយនី ។ 

េមេ គេអដស៍ ចឆ្លង មករចក់បញចូ លឈម, ករេ្របើមជុលរមួគន  ឬ ឆ្លងពីម្ត យេទកូនេនេពល 

មនគភ៌, េពលសំ ល និងេពលបំេបេ ះកូន។ 

េមេ គេអដស៍ ចឆ្លងេទបុគគលិកសុខភិបល មរយៈករមុតមជុលែដលមនេមេ គ េអដស៍ ឬ 

ករប៉ះពល់ឈមរយៈេពលយូរេទនឹងៃផទែសបកេស្តើង (mucosal surface) និង ែសបកខងកនុង 

(Non-Intact Skin)។ 

បុគគលែដលឆ្លងេមេ គដំបូង (Primary Infection) ្រសួច្រ វ េ យមិនបនទទួលករពយបល 

មនករ្របឈមមុខខពស់កនុងករចំលងេមេ គេអដស៍ េ យ រែតមនកំរតិវរីសុេ្រចើនកំពុងច ចរ 
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កនុងឈម។ 

អនកផទុកេមេ គេអដស៍ ចមនសុខភពល្អជេ្រចើនឆន ំ បុ៉ែន្តក៏ ចចំលងេមេ េអដស៍ េទអនកដៃទ។ 

េមេ គេអដស៍ មិន ចឆ្លង មករទំនក់ទំនងសងគមធមម  ករេថើបគន  ករបរេិភគ ររមួគន  ឬ 

សត្វល្អិតទិច ឬ ខំបនេទ។ 

១.៣ េ គសញញ គ្លីនិកែដលេកើតេឡើងេពលឆ្លងេមេ គេអដស៍ដំបូងៈ 

 មនេលចេចញនូវលកខណៈជេ គសញញ ជេ្រចើនែដល ចជួប្របទះ េលើមនុស េពញវយ័ែដលផទុក

េមេ គេអដស៍ និងមិនផទុកេមេ គេអដស៍េនេពលែដលមនករ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍។ 

ករបង្ហ ញេ គសញញ គ្លីនិកមនដូចតេទ៖ 

• ចេងក មេ គសញញ ទក់ទងនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ដំបូង្រសួច្រ វ ែដលមនលកខណៈជ 

េ គសញញ  ដូចជ ្រគុនេក្ត  អស់កំ ំងល្ហិតៃល្ហ និងឈឺចប់ ច់ដំុ េឡើងកូនកណ្តុ រ 

រ កបំពង់ក និងេឡើង ន មកនទួលែសបក។ េ គសញញ ទំងអស់េនះ បនេកើតេឡើងចំេពះ 

មនុស េពញវយ័ែដលមនសុខភពល្អ េហើយ ច្រចឡំជមួយនឹងជំងឺផ្ត ស់ យបងកេ យ 

េមេ គ Influenza ។ 

• ្រសកទំងន់ > ១០% ៃនទំងន់ខ្លួន 

• ្រគុនេក្ត  (ម្តងមក ល ឬ ជប់រហូត) េលើសពី១ែខ 

• គរសូ (ជប់រហូត ឬ ម្តងមក ល) េលើសពី១ែខ 

• ករេឡើងកូនកណ្តុ រទូេទេ្រចើនកែន្លង 

• េកើតេ គកង់ឌី េនមត់ ឬ ករបងកេ គកង់ឌី េនេយនី 

• បងកេ គេនែសបក (សូម នជំពូកទី១៣ និងឧបសមព័នធទី៣) 

១. ករបងកេ គេ យពូកផ ិត - បងកេ គផ ិតេនែសបក 

២. ករបងកេ គេ យវរីសុ - ជំងឺេរ ើម (Herpes Zoster) 

 - ជំងឺ Molluscum Contagiosm 

 - ជំងឺសិរមន់ Condyloma (Genital Warts) 

 ៣. ករបងកេ គេ យបក់េតរ ី - ជំងឺ Folliculitis 

 ៤. ជំងឺែសបក - ជំងឺ Seborrheic Dermatitis 

  - ជំងឺ Papular Puritis Eruption (PPE) 

  - ជំងឺ Psoriasis 

  - ជំងឺែសបកសងួត ល ល 
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• ករបងកេ គេន្រប ប់ដេង្ហើម 

o ក្អកេលើសពី២សប្ត ហ៍ 

o ថប់ដេង្ហើម 

o ជំងឺរេបង 

o ករបងកេ គេ យបក់េតរ ី រចុះ រេឡើង និងជំងឺរ កសួត 

o រ ក្រចមុះ ុ ៃំរ ៉ឬ េកើត រចុះ រេឡើង 

• ករបងកេ គេន្របព័នធសរៃស្រប ទ 

o ឈឺកបលខ្ល ំងក្ល  (េកើតជប់ជបន្ត និងមិន ចពនយល់បន) 

o ្រគុនេក្ត ខ្ល ំង, ្របកច់ 

o ថយចុះមុខងរៃនករយល់ដឹង (Cognitive Function) ។ 
 

១.៤ ល័កខខ័ណ្ឌ  និងករបងកេ គែដលទមទរេ យេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ជបនទ ន់ 

 មនល័កខខ័ណ្ឌ មួយចំនួន និងករបងកេ គមិនសូវេកើតមនេលើមនុស េពញវយ័ែដលមិនផទុកេមេ គ 

េអដស៍។ ល័កខខ័ណ្ឌ ខងេ្រកមេនះ ចសង ័យថ មនបងកេ គេ យេមេ គេអដស៍ និងតំរវូេ យេធ្វើ 

េតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ជបនទ ន់៖ 

• េកើតមន Septicemia រចុះ រេឡើង 

• ជំងឺ Pneumocystis Jironeni Pneumonia (PCP)  

• កង់ឌី េនបំពង់ រ ឬ េនបំពង់ខយល់ េនទងសួត ឬ េនសួត 

• ជំងឺរេបងេ្រកសួត 

• បងកេ គេ យ Mycobacteria ែដលមិនែមនជំងឺរេបងេ្រចើនកែន្លង 

• ជំងឺ Cytomegolovirus (ឈឺែភនក ឬ បងកេ គេនសរ ី ងគេផ ងៗ េលើកែលង េថ្លើម អេណ្តើ ក និង 

កូនកណ្តុ រ)។ 

• បងកេ គ Toxoplasmosis េន្របព័នធសរៃស្រប ទក ្ត ល 

• ជំងឺ Histoplasmosis េ្រចើនកែន្លង 

• ជំងឺ Lymphoma េនខួរកបល ឬ B cell non Hodgkin 

• ជំងឺម រកីសរៃសែវន៉ (Kaposi Sarcoma) 

• Cervical dyplasia េលើេកមង្រសីជំទង់ 

• ជំងឺ Invasive Cervical Carcinoma ។ 
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១.៥ ករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ 

 េនេពលែដលអនកផ្តល់េស សុខភពសង ័យថ អនកជំងឺមនឆ្លងេមេ គេអដស៍ គឺ្រតូវអនុវត្ត មករ 

ែណនំអំពីករេធ្វើេតស្តឈមនិងផ្តល់្របឹក ែដលផ្តួចេផ្តើមេ យអនកផ្តល់េស (PITC)េ យចប់េផ្តើមពីករ

ផ្តល់ព័ត៌មន អំពី រៈសំខន់ៃនករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ និងបញចូ នអនកជំងឺេទេធ្វើេតស្តឈម 

(សូម នេគលនេយបយយុទធ ្រស្តជតិ និងេគលករណ៍ែណនំអំពីករផ្តល់្របឹក និងេធ្វើេតស្តឈម 

រកេមេ គេអដស៍,ឆន ំ២០០៧)។ េលើសពីេនះេទៀត អតិថិជនទទួលបនព័ត៌មនអំពីករផ្ល ស់ប្តូរករ្រប្រពឹត្ត 

និងករអប់រអំំពីជំងឺេអដស៍ ែដល ចេ យេគទទួលយល់្រពមេធ្វើេតស្តអង់ទីករៃនេមេ គេអដស៍េដើមបី 

បញជ ក់ថ មនឆ្លងេមេ គេអដស៍ឬេទ។ ចំេពះអតិថិជន មនលទធផលេតស្ត HIV វជិជមន គឺ្រតូវបញចូ នេទ 

កន់េស ែថទំនិងពយបលជំងឺឱកសនិយម និងករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េដើមបី 

ទទួលបនករចប់េផ្តើម ART បនទន់េពលេវ ។ 

២. ករបងក រជំងឺឱកសនិយមកនងុចំេ មអនកផទកុេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស ៍

ចំនុចគន្លឹះ៖ 

• ករបងក របឋមជំងឺឱកសនិយមែដលបងកេ យេមេ គេអដស៍ ដូចជ ជំងឺ PCP និងជំងឺ 

Toxoplasmosis និងេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវជំងឺរេបង្រគប់ទំរង់ ។ 

• ជករណីកំរែដលេកើតមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ េ យ រឱសថ Cotrimoxazole ។ 

• មិន្រតូវពយបលបងក របឋមេ យឱសថ Fluconazole េទ ចំេពះ ថ នភពទក់ទងនឹងជំងឺ

េអដស៍េផ ងៗ រមួមន ជំងឺ Penicillosis និងកំពុងបងកេ គេ យកង់ឌី  ។ 

• រយៈេពលពយបលបងក រែ្រប្របួលេទ មជំងឺ និងសភព្របព័នធភព ុ ំរបស់អនកជំងឺ។ 

 

 ករពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយម គឺជែផនករមួបញចូ លៃនកញច ប់េស ែថទំនិងពយបលជំងឺ្រគប់ 

្រជុងេ្រជយ។ ្រគប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់្រតូវទទួលបននូវព័ត៌មន និងសំភរៈ 

អប់រអំំពីករពយបលបងក រ រមួមន ករពយបលបងក រេ យឱសថ Isoniazid, ឱសថ Cotrimoxazole និង 

ឱសថ Fluconazole (សូម ន ងទី៣)។ 
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ងទី៣ : សេងខបពីករពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយមចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍
និងអនកជំងឺេអដស៍ 

ករពយបល 

បងក រ 

ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករេ្រជើសេរ ើស អនុ សន៍អំពីកំរតិដូសឱសថ 

និងរយៈេពល 

ឱសថ 

Isoniazid/ 

Pyridoxine 

(VitaminB6) 

្រគប់អនកជំងឺទំងអស់ែដលផទុកេមេ គ

េអដស៍េហើយគម នជំងឺរេបងសកមម េទះ

បីជមនចំនួនេកសិក CD4 បុ៉នម នក៏

េ យ រមួទំង្រស្តីមនៃផទេពះ េទះបីជ

េន្រតីមសទីបុ៉នម នក៏េ យ＊ 

េ្របើឱសថ INH ៥ម្រក/គ្រក រហូតដល់ 

កំរតិអតិបរម ៣០០ម្រក/គ្រក (អនកជំងឺ 

មនទំងន់តិចជង ៤០គ្រក ្រតូវផ្តល់ជូន 

២០០ម្រក និងPyridoxine (VitaminB6) 

៥០ម្រកកនុង១ៃថង រយៈេពល៦ែខ។ 

ឱសថ 

Cotrimoxazole 

្រគប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ

េអដស៍ទំងអស់ែដលមនចំនួន     

េកសិក CD4 < ២០០េកសិក/មម៣ ឬ 

សថិតេនដំ ក់កលទី៣ ឬ ទី៤ ៃនជំងឺ 

េអដស៍ េទះបីជមនចំនួនេកសិក 

CD4 បុ៉នម នក៏េ យ រមួទំង ្រស្តីមន 

ៃផទេពះ េទះបីជេន្រតីមសទីបុ៉នម ន 

ក៏េ យ។  

េ្របើ ឱសថកូ្រទីម (DS,TMP-១៦០ម្រក, 

SMX-៨០០ម្រក) េលប១ ្រគប់ ១ៃថង ឬ 

េលប២្រគប់កនុង១ៃថង (SS,TMP-៨០ម្រក, 

SMX-៤០០ម្រក)។ ករពយបលបងក រេ យ 

ឱសថ Cotrimoxazole ចំេពះមនុស េពញ

វយ័រហូតទល់ែតគម នេ គសញញ  និងចំនួន 

េកសិក CD4 េកើនេលើសពី ២០០ មរយៈ

ករេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4 ពីរ 

េលើកែដលឃ្ល តពីគន ចំនួន ៦ែខម្តង។ 

ឱសថ 

Fluconazole 

្រគប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ

េអដស៍ ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 

តិចជង ១០០េកសិក/មម៣ េលើកែលង 

ែត្រស្តីមនៃផទេពះេន្រតីមសទី១។ 

១០០ម្រក េលប ១ដងកនុង ១ៃថង (២០០ម្រក 

កនុង១ៃថង ចំេពះអនកជំងឺធ្ល ប់មនករបងកេ គ 

េ យ Cryptococcus)។ ចំេពះមនុស

េពញវយ័ គឺ្រតូវទទួលករពយបលបងក រ

េ យ Fluconazole រហូតដល់ចំនួន 

េកសិក CD4 េកើនេលើសពី ១០០ មរយៈ

ករេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4 ពីរេលើក

ែដលឃ្ល តពីគន ចំនួន ៦ែខម្តង។ 

＊សូម ននិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្តវធីិ ្រស្ត3I’sចំេពះលកខណៈវនិិចឆ័យកនុងករពយបលបងក រេ យINHេន 

េស សុខភិបលែដល ចេធ្វើេតស្តTuberculineបន។ចំេពះអនកជំងឺមនលទធផលេតស្តវជិជមន(TST+)្រតូវទទួលករ 
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ពយបលបងក រេ យINH រយៈេពល៣៦ែខ។ រឯី អនកជំងឺែដលមនលទធផលេតស្តអវជិជមន(TST-)គឺ មិន្រតូវពយបល 

បងក រេ យ INHេទ។ 

២.១ ករពយបលបងក រេ យឱសថ Isoniazid 

• ករពយបលបងក រេ យឱសថ Isoniazid ្រតូវបន ក់បញចូ លជែផនកមួយៃនកញច ប់េស  

ពយបល្រគប់្រជុងេ្រជយេលើអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ (សូម ននិយមៃន 

ែបបបទសំ ប់អនុវត្តករេធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍ភ្ល មៗ កនុងចំេ មអនកជំងឺរេបង និងករ 

ទទួលបនេស ែថទំនិងពយបលភ្ល មៗ,ឆន ំ២០០៦ និងនិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្តវធីិ 

្រស្ត 3I’s េនេស ថ នែថទំនិងពយបលបន្ត, ឆន ំ២០០៩)។ 

• ្រគប់អនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់្រតូវទទួលបនព័ត៌មន និងសំភរៈអប់រទំក់ទងនឹងករពយបល 

បងក រជំងឺរេបង។ ករពយបលេ យឱសថ Isoniazid ្រតូវផ្តល់ជូន្រគប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ 

និងអនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់ែដលមិនមនជំងឺរេបងសកមម េពលពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរក 

ជំងឺរេបងេហើយែដលមនលទធផលេតស្ត AST/ALT តិចជង៣ដង x ULN ្រពមទំងមនករ 

ម នេ យបនសម្រសបចំេពះផលប៉ះពល់េ យឱសថ Isoniazid និងជំងឺរេបងសកមម 

(សូម ននិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្តវធីិ ្រស្ត 3I’s និងជំងឺរេបង) ។ 

• សូម នឧបសមព័នធទី៨ ៃននិយមែបបបទសំ ប់អនុវត្ត 3I’s និងជំងឺរេបងទក់ទងលកខណៈ 

វនិិចឆ័យកនុងករទទួលបនករពយបលបងក រេ យឱសថ INH េនកនុងកែន្លងែដលមនេតស្ត 

Tuberculine េសើែសបក (TST)។ ្របសិនេបើអនកជំងឺមនលទធផលេតស្ត TST វជិជមន អនកជំងឺ 

េនះមនលកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់្រគន់កនុងទទួលករពយបលបងក េ យឱសថ INH រយៈេពល 

៣៦ែខ កនុងករណីមិនមន contraindication ជមួយឱសថ INH។ ្របសិនេបើ អនកជំងឺមន

លទធផល TST អវជិជមន អនកជំងឺេនះមិនមនលកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់្រគន់ សំ ប់ទទួលករ 

ពយបលបងក រេ យឱសថ INH េទ។ 

  

អនុ សន៍អំពីរបូមន្តពយបល 

• ឱសថ Isoniazid េ្របើកនុងកំរតិដូស ៥ម្រក/គ្រក ដល់កំរតិអតិបរម ៣០០ម្រកកនុង១ៃថង 

ចំេពះអនកជំងឺមនទំងន់ខ្លួនតិចជង៤០គ្រកគឺ្រតវូេ្របើកនុងកំរតិដូស២០០ម្រកកនុង១ៃថង។ េ្របើ 

Pyridoxine (Vitamin B6) ៥០ម្រក កនុង ១ៃថង ្រតូវផ្តល់ជូនកនុងេពលែតមួយេដើមបីកត់បនថយ 

ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺសរៃស្រប ទេនតំបន់ជំុវញិ (peripheral neuropathy)។ 
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• រយៈេពលពយបលបងក រេ យឱសថ Isoniazid គឺ៦ែខកនុងករណីែដលគម នេតស្តTST ឬ 

៣៦ែខ សំ ប់អនកជំងឺែដលមនលទធផលេតស្តTST វជិជមនែដលពំុមនលកខណៈ្របឆំងនឹង 

ករេ្របើថន ំ INH (contraindication) ្រពមទំងមន្របព័នធ ម ន និងគំ្រទករេលបថន ំ INH 

េ យបនជប់ ប់ េទៀងទត់ និង្រតឹម្រតូវេនហនឹងកែន្លងបនសម្រសប។ 

េនេពល ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលបងក រេ យ INH (IPT) 

• អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ្រតូវទទួលបនករពយបលបងក រេ យ Isoniazid 

េ យបនឆប់ មែត ចេធ្វើបន ពីេ្រពះជំងឺរេបងសកមម ចេកើតមនេឡើងេ យមិន 

ទក់ទងនឹងចំនួនេកសិកCD4 ។ ករណីែដលចំនួនេកសិកCD4 ថយចុះ ចប ្ត ល 

េ យ្របព័នធភព ុ ំកន់ែតចុះេខ យ េហើយ្របឈមមុខខពស់នឹងករបងកេ គេ យជំងឺ

ឱកសនិយម។ អនកជំងឺេអដស៍ែដលមនេ គសញញ ជំងឺរេបង ដូចជ ក្អក ឬ្រគុនេក្ត  

មិន្រតូវចប់េផ្តើមពយបលបងក រេ យឱសថ Isoniazid េទ លុះ្រ ែតរកេឃើញនូវមូលេហតុ 

ៃនេ គសញញ ទំងអស់េនះ។ មិន្រតូវផ្តល់ករពយបលបងក រេ យឱសថ Isoniazid ដល់ 

អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនេតស្ត AST/ALT េកើនេឡើង ៣ដងេលើស 

ពីតំៃលធមម េនះេទ។ 

 

ករពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកជំងឺរេបងសកមម 

• ្រតូវមន្របព័នធសុខភិបលសម្រសប េដើមបី្រ វ្រជវរកជំងឺរេបងសកមម មុននឹងចប់េផ្តើម 

ករពយបលបងក រេ យឱសថ INH (IPT) ដូចមនែចងកនុងនិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្ត 

វធីិ ្រស្ត3I’s េនកនុង្រគឹះ ថ នពយបលបន្ត (សូមេមើល ងទី៤និង គំនូសបំ្រពួញទី១)។  
េ យ ប់បញចូ លទំងសមតថភពកនុងករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបង្រគប់ទំរង់រមួមន ករពិនិតយ 

កំ កអវជិជមនចំេពះជំងឺរេបងសួតនិងរេបងេ្រកសួត, ្រសង់្របវត្តិជំងឺ, ករពិនិតយអនកជំងឺ

េ យយកចិត្តទុក ក់, ករថតសួត និងករពិនិតយកំ ក។ 

ងទី៤: ករពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកជំងឺរេបង មរយៈយុទធ ្រស្ត 3I’s 

ករ្រ វ្រជវរកសញញ ជំងឺរេបង ករេឆ្លើយតប ករ្រគប់្រគងពយបល 

កនុងរយៈេពល៤សប្ត ហ៍កន្លងមក: 
1) ្រគុន, េកើតេឡើង្រគប់េពល និងមិន

កំណត់រយៈេពល 
2) ក្អក, េកើតេឡើង្រគប់េពល និងមិន

គម នេ គសញញ  ចប់េផ្តើមពយបលបងក រ 
េ យ INH * 

មនេ គសញញ  ១ ឬ 
េ្រចើន 

យតំៃលេ គសញញ គ្លី 
និកជំងឺរេបង, េធ្វើេតស្ត 
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កំណត់រយៈេពល 
3) ែបកេញើសេពលយប់ រយៈេពល២

សប្ត ហ៍ ឬេលើសពីេនះ។ 

កំ ក AFB ៣ដង,េធ្វើករ 
បណ្តុ ះេមេ គករណី ច 
េធ្វើបននិងករថតសួត។ 

* មិន្រតួវចប់េផ្តើមពយបលបងក រេ យ INH េទ លុះ្រ ែតបនេធ្វើេតស្តបញជ ក់ថ AST/ALT<៣ដងៃន 

តំៃលធមម , មិនចូលចិត្តផឹក្រ , និងមិនធ្ល ប់មន្របតិកមម ្រកក់េពលេ្របើ INH ។ ្របសិនេបើ ចេធ្វើបន 
្រតូវេធ្វើេតស្តTST(សូម ននិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្ត3I’s េនកនុង្រគឹះ ថ នែថទំពយបលបន្ត,២០១០) ។ 
 
 
េនេពលបុ៉នម នឆន ំខងមុខ មជឈមណ្ឌ លជតិកំចត់េ គរេបង និងហង់សិន នឹងបេងកើតេ យមន 

Gene/Pert, MTB/RIF assay ែដល ចេ្របើសំ ប់ពិនិតយកំ កបនយ៉ងឆប់រហ័សេន មប ្ត េស  

OI/ART និង ច្រ វ្រជវេឃើញ ៩០% ៃនកំ កវជិជមនេ យ AFB និង ៨០% ៃនកំ កអវជិជមនេ យ 

AFB កនុងករណីមន MTB។ 

 

ករ ម ន 

• អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ កំពុងទទួលករពយបលបងក រេ យឱសថ 

Isoniazid ្រតូវមកជួបម្រន្តីសុខភិបលែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លយ៉ងេ ច 

ស់មួយែខម្តង និងផ្តល់ឱសថជូនេរៀង ល់ែខ។ ករ ត់ជួបជមួយ្រគូេពទយពយបល 

OIនិងART នឹង្រប្រពឹត្តេទេនេស  OIនិងART ៃនមនទីរេពទយបែង្អក។ ្រតូវេធ្វើករ យតំៃល 

អនកជំងឺេលើេ គសញញ គ្លីនិកទក់ទងនឹងជតិពុលរបស់ឱសថ Isoniazid និងផ្តល់ព័ត៌មន

្រពមទំងផ្តល់ករគំ្រទេលើករេលបថន ំេ យបន ជប់ ប់ េទៀងទត់ និង្រតឹម្រតូវ។ 

• ផលវបិកចំបងៃនឱសថ Isoniazid គឺទក់ទងនឹង្រកពះ-េពះេវៀន រមួមន ក្អួត និងចេង្អ រ 

រ កេថ្លើម និង peripheral neuropathy ។ ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺរ កេថ្លើម េកើតេឡើង

្របែហល ០.៣% ៃនមនុស េពញវយ័ែដលមនសុខភពល្អ និងេកើនដល់ ២.៦% ៃនមនុស

វយ័ចំ ស់។ ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺសៃស្រប ទ (neuropathy) ចបងក រេ យេ្របើ 

Pyridoxine។ អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលកំពុងពយបលបងក រេ យ 

ឱសថ Isoniazid ្រតូវែតផ្តល់ព័ត៌មនជូនជមុន អំពីេ គសញញ ៃនជំងឺរ កេថ្លើមៈ ចេង្អ រ, 

ក្អួត, ឈឺេពះ, អស់កំ ំងល្ហិតៃល្ហ, ទឹកេនមេឡើងពណ៌េលឿងនិងេឡើងពណ៌េខម ។ ្រតូវ 

ផ្តល់ព័ត៌មនជូនអនកជំងឺកនុងករណីមនេ គសញញ ទំងេនះេកើតេឡើងេ យ្រតូវបញឈប់ករ

ពយបលេ យ Isoniazid េហើយ្រតូវពិភក ជមួយម្រន្តីជំនញ។ 
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• ្រតូវពិនិតយenzymes េថ្លើម (AST និង ALT) េលើកដំបូង និងេនែខទី១ និងែខ ទី២។ ្របសិន

េបើលទធផលធមម ្រតូវេធ្វើេតស្តមុខងរេថ្លើម(LFT)ម្តងេទៀង ចំេពះករណី ម នជំងឺរ ក 

េថ្លើម។ ្របសិនេបើអនកជំងឺមនលទធផលេតស្តមុខងរេថ្លើមមិនធមម េនេពលពិនិតយេលើក 

តំបូងឬមនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទBឬC បនទ ប់មកពិនិតយមុខងរេថ្លើមមួយែខម្តងរយៈេពល៤ 

ែខដំបូង។ 

o ្របសិនេបើ AST ឬALT មិនចុះតិចជងបីដងៃនតំៃលធមម េន៤ែខេទ្រតូវេធ្វើេតស្ត 

ម្តងេទៀត ែត ករណីមនេ គសញញ  ។ 

o ្របសិនេបើ AST ឬ ALT េនែតេលើសពីបីដងៃនតំៃលធមម ្រតូវបន្តករ ម ន 

មុខងរេថ្លើមេរៀង ល់ែខ។ 

o ្របសិនេបើ AST ឬ ALT េលើសពី៥ដងៃនតំៃលធមម  ឬ ករថយចុះទបជងេនះ 

បន្តិចេ យមនេ គសញញ  ្រតូវបញឈប់ករពយបលបងក រេ យ Isoniazid ។ 

• អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ែដលទទួលករពយបលបងក រេ យឱសថ 

Isoniazid ្រតូវេធ្វើករ យតំៃលជំងឺរេបងសកមម ឬ ជំងឺឱកសនិយមេផ ងៗេទៀតេន ល់ 

េពលមកពិនិតយ។ ឧទហរណ៍ៈ កសួរសំនួរេដើមបី្រ វ្រជវនិង ម ន្រ វ្រជវបន្ត 

ដូចជ ពិនិតយកំ ក ្របសិនជមនក្អក។ ្រតូវេចៀស ងកំុេ យមនករប៉ះពល់គន  រ ង 

អនកជំងឺរេបង និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលកំពុងពយបលបងក រេ យ Isoniazid េដើមបីបងក រករ 

ចំលងេមេ គរេបង។ 
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គំនូសបំ្រពួញទី១: គំនូសបំ្រពួញអំពីករផ្ដល់  IPT េលើមនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ 

(កនុងករណីគម នេតស្ដទុយែប៊គុយលីនេលើែសបក [TST] )1 

 
 

                                           
1 សូម នឧបសមព័នធទី៨ ស្ដីអំពីគំនូសបំ្រពួញសំ ប់ករផ្ដល់  IPT កនុងករណីមនេតស្ដទុយែប៊គូយលីនេលើែសបកសំ ប់េ្របើ្របស់។ 

យតំៃលេ យពិនិតយសុខភពរកេ គសញញ ជំងឺរេបង 
ទំង៣  
កនុងរយៈេពល៤សប្ដ ហ៍ចុងេ្រកយៈ  

• ្រគនុេក្ដ  េកើតេឡើងមិនេទៀងទត់និងរយៈេពលៃនេ គសញញ  

• ក្អក េកើតេឡើងមិនេទៀងទត់និងរយៈេពលៃនេ គសញញ  

• ែបកេញញើសេ្រចើនេជគខ្លួនេនេពលយប់រយៈេពលចប់ពី ២សប្ដ ហ៍  

មន

មនេ គសញញ ចប់ពី១  
កនុងចំេ មេ គសញញ  

ទំងបី

េធ្វើករសេងកត ម ន
រកជំងឺរេបងសកមម 

មិន ចសននិ ្ឋ ន
បន

ពយបលជំងឺរេបង

 

វជិជមន 

េធ្វើករ្រ វ្រជវរកជំងឺរេបងេ យេ្របើ្របស់គំនូស 
បំ្រពួញែដលែណនំេ យេសចក្ដីែណនំសំ ប់ែថ
ទំ និងពយបលជំងឺរេបង-េអដស៍ ៖ពិនិតយកំ ក 
និង ថតសួត (ករបណ្ដុ ះមេមេ គ ្របសិនេបើមន) 

អវជិជមន

េ គសញញ ទំងអស់ 
អវជិជមន 

គម ន 

• កំរតិ ALT ι AST > ៣ដងៃនកំរតិធមម  
• កំពុងេ្របើ្របស់ជតិ្រសវងឹេ្រចើនហួសកំរតិ 
• មន្របវត្ដិពុលឱសថ Isoniazid  

ផ្ដល់ឱសថ Isoniazid សំ ប់រយៈេពល ៦ ែខ  
(៣០០ម.្រក ឬ ៥ម.្រក/គ.្រក) 

+ 
ឱសថ Pyridoxine ៥០ម.្រក/ៃថង

• ម នេរៀង ល់ែខ
• ផ្ដល់ឱសថបែនថមេរៀង ល់ែខ េនគ្លីនីក OI/ART  
• េធ្វើេតស្ដ enzymes េថ្លើម េរៀង ល់ែខសំ ប់រយៈេពល២ 

ែខដំបូង

អនកផទុកេមេ គេអដស៍េពញវយ័  

• បញច ប់ករពយបលចប់សព្វ្រគប់កនុងរយៈេពល ៣៦ែខ

• មិនេគរព មេវជជបញជ បន្រតឹម្រតូវ 
• មន្របតិកមមប ្ដ លមកពីករពយបល (រមួមនទំងករេកើនេឡើងកំរតិ ALT ឬ 

AST >៥ដងៃនកំរតិធមម  ឬមន peripheral neuropathy ) 
• េកើតជំងឺរេបងសកមម  

បញឈប់ករពយបលេ យឱសថ 
Isoniazid 

ល់េពលមកពិនិតយម្តងៗ
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• ្រតូវ យតំៃលេលើករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ ល់េពល ត់

ជួប េហើយេ ះ្រ យបញ្ហ សុខភពែដលបនេកើតេឡើង។ ចលន្របភពធនធន សំ ប់

គំ្រទករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ដូចជ្រកុមែថទំ មផទះ និង 

្រកុមមិត្តគំ្រទមិត្ត។ 

២.២ ករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole 

ករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole ្រតូវបន ក់បញចូ លជែផនកមួយៃនេស ែថទំ   

ពយបលបន្ត្រគប់្រជុងេ្រជយដល់អនកជំងឺេអដស៍។ េគលបំណងជបឋម ៃនករពយបលបងក រេ យ

ឱសថ Cotrimoxazole គឺេដើមបីបងក រជំងឺPCPនិងជំងឺ toxoplasmosis និងបងក រជំងឺបងកេ យពពួកបក់េតរ។ី 

ករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole នឹង្រតូវផ្តល់ជអនុ សន៍េដើមបីពយបលបងក រជបឋម 

(Primary Prophylaxis) ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍មិនធ្ល ប់េកើតជំងឺេនះ ឬ ជករ 

ពយបលបងក រទី២ (Secondary Prophylaxis) កនុងករណីែដលអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ធ្ល ប់ 

បនេកើតជំងឺទំងេនះរចួេហើយ េ្រពះថករពយបលបងក រកំុេ យជំងឺទំងេនះេកើត រជថមីេទៀត។ 

 

េទះបីជ្រស្តីមនៃផទេពះែដលផទុកេមេ គេអដស៍បនេ្របើ្របស់ឱសថ Cotrimoxazole ជទូេទ 

េហើយក៏េ យ ក៏េនមិនទន់មនភស្តុ ងបញជ ក់ថ មនករេកើតេឡើងនូវ្របតិកមមឱសថ 

Cotrimoxazole កនុងចំេ ម្រស្តីមនៃផទេពះ េទះបីជេន្រតីមសទីបុ៉នម នៃនគភ៌ក៏េ យេធៀបនឹង 

្រស្តីែដលមិនមនៃផទេពះ។ 

 

េពល ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole 

• ករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole ្រតូវផ្តល់ជូនមនុស េពញវយ័ែដលផទុក     

េមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលមន៖ 

o ចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ២០០ ឬ 

o ចេងក មេ គសញញ ជំងឺេអដស៍ធងន់ធងរ (ដំ ក់កលគ្លីនិកទី៣ រមួមនទំរង់ មួយ

ៃនជំងឺរេបង ឬ ដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃនអងគករសុខភពពិភពេ ក) េ យមិន

គិតពីចំនួនេកសិកCD4 (កនុងករណីែដលមិនទន់បនទទួលលទធផលេតស្ត ប់

ចំនួនេកសិកCD4, អនកផ្តល់េស ចេ្របើ្របស់លទធផលចំនួនេកសិក Lympho 
cyte សរបុ តិចជង ១២០០េកសិក/មម៣)។ 
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េពល ្រតូវបញឈប់ករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole 

• ករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole ្រតូវបញឈប់កនុងល័កខខ័ណ្ឌ ដូចខងេ្រកម៖ 

o អនកជំងឺេពញវយ័បនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

និងមិនមនេ គសញញ គ្លីនិក េទះបីជ សថិតេនដំ ក់កលគ្លីនិកៃនអងគករ

សុខភពពិភពេ កេលើកមុនទីបុ៉នម នក៏េ យ េហើយអនកជំងឺមនចំនួនេកសិក 

CD4 ខពស់ជង២០០េកសិក/មម៣ជនិចច េនេពលេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក 

CD4 ពីរដង (ចេន្ល ះពីគន  ៦ែខម្តង)។ 

o ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ែដលមនជំងឺរេបង េហើយបនបញច ប់ករពយបលជំងឺ

រេបង និងមនចំនួនេកសិក CD4 េកើនេលើសពី ២០០ េកសិក/មម៣។ 

 

េពល ្រតូវបន្តករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole 

• អនកជំងឺមនចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ២០០ េកសិក/មម៣ 

• អនកជំងឺមន្របវត្តិធ្ល ប់េកើតជំងឺ PCP េហើយមនេកសិក CD4 ចំនួន ២០០ េកសិក/មម៣ 

្រតូវបន្តករពយបលបងក រេលើកទី២ េ យឱសថ Cotrimoxazole េ យគម នេពលកំណត់។ 

 

ឱសថ និងកំរតិដូសឱសថ 

 ឱសថ Cotrimoxazole (TMP/SMX) ្រតូវផ្តល់ជូន ដូចខងេ្រកម៖ 

• មនុស េពញវយ័ៈ ១្រគប់ (DS; TMP-១៦០ម្រក, SMX-៨០០ម្រក) ល់ៃថង ឬ ២្រគប់ (SS; 

TMP-៨០ម្រក, SMX-៤០០ម្រក) ល់ៃថង 

• ឱសថសំ ប់េ្របើជំនួសឱសថ Cotrimoxazole ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺ 

េអដស៍ែដលមិន ច្រទំ្រទបនជមួយនឹងផលប៉ះពល់ៃនឱសថ Cotrimoxazole កនុងករ

ពយបលបងក រជំងឺ PCP គឺ Dapsone ១០០ម្រក េលប១្រគប់កនុង១ៃថង។ 

 

ករចប់េផ្តើមពយបលបងក រ 

មនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ែដលធ្ល ប់មន្របវត្តិ្របតិកមមធងន់ធងរ (កំរតិ៤ សូម នឧបសមពនធ័ទី១) 

ជមួយនឹងឱសថ Cotrimoxazole ឬឱសថ្រកុម sulfa េផ ងេទៀត គឺមិន្រតូវេ្របើឱសថ Cotrimoxazole 

េដើមបីពយបលបងក រេទ។ ករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole ្រតូវផ្តល់ជូនេ យ្រគូេពទយ 

ពយបលេនេស  OI និង ART ៃនមនទីរេពទយបែង្អក។ ្រគប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ទំង
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អស់ែដលចប់េផ្តើមទទួលករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole  ្រតូវផ្តល់ឱកសេដើមបីែស្វងយល់

សិក អំពីឱសថ Cotrimoxazole េ យផ្តល់្របឹក  អំពីផល្របេយជន៍, ផលប៉ះពល់, និងពី រៈសំខន់

ៃនករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ។ 

 

ករ ម ន 

មន រៈសំខន់ ស់កនុងករ ម នអនកជំងឺេនេពលពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimo- 

xazole េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ែថទំនិងពយបលបន្ត។ ករគំ្រទបន្ត, ករពនយល់, ករេលើកទឹកចិត្ត និងករ ម 

នផលប៉ះពល់ែដលេកើតមនដូចជ ចេង្អ រ, ក្អួត, ឬ េចញេលឿង និងករផ្តល់ឱសថ ្រតូវ្រប្រពឹត្តេទ

េ យមនករសំរបសំរលួគន ររ ងេស សុខភិបល។ ឧទហរណ៍ៈ ្រកុមែថទំ មផទះ បនេដើរតួនទី

ដ៏សំខន់កនុងករគំ្រទនិង ម នអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ្រតូវទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល

សម្រសប និងករចុះអភិបលេដើមបីសំរបសំរលួករងរេនះ។ បេងកើតយន្តករៃនករបញចូ នអនកផទុកេមេ គ

េអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនផលប៉ះពល់ ឬ ករេលចេឡើងនូវជំងឺឱកសនិយម និងអនកែដលពក់

ព័នធបនយល់យ៉ងចបស់។ ផលប៉ះពល់កំរតិ្រ លធមម  ្រតូវ្រគប់្រគងពយបលេនថន ក់មណ្ឌ លសុខ 

ភព េហើយផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ ដូចជ េចញ ន មកនទួលេលើែសបកធងន់ធងរ រ កេថ្លើម ឬ ករហូរឈម

េ យករថយចុះThrombocytes ្រតូវបញចូ នអនកជំងឺេទកន់មនទីរេពទយបែង្អក។ ម្រន្តីសុខភិបល្រតូវ ម 

នអនកជំងឺ យ៉ងេ ច ស់មួយែខម្តងរហូតដល់ ថ នភពអនកជំងឺមនលំនឹងេឡើងវញិ បនទ ប់មក ៣ែខ 

ម្តង។ េពលពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole មិនចំបច់េធ្វើករ ម នេ យេធ្វើេតស្តមនទីរ 

ពិេ ធន៍េទ េលើកែលងែតករណីចំបច់។ 

  

ករ្រគប់្រគងពយបលផលប៉ះពល់ 

ផលប៉ះពល់ចំបងរបស់ឱសថ Cotrimoxazole គឺេចញ ន មកនទួលេលើែសបក ថយចុះខួរឆ្អឹងខនង 

និងរ កេថ្លើម។ ផលប៉ះពល់េនះ ចេកើតេឡើងេ្រកយពីចប់េផ្តើមករពយបលមួយរយៈេពលខ្លី។ ករ 

េលចេចញ ន មកនទួលេលើែសបកបន្តិចបន្តួចេកើតេឡើងជញឹកញប់ េហើយជទូេទ ្រតូវ្រគប់្រគងេ យករ 

ម នេ យយកចិត្តទុក ក់ និង ចបន្តករពយបលបងក រេ យឱសថCotrimoxazole ។ ករណីមន 

ន មកនទួលេលើែសបកធងន់ធងរ រមួមន Stevens Johnson Syndrome និងេ គសញញ គ្លីនិកេថ្លើម ចេកើត 

មនេឡើងែដលតំរវូេ យបញឈប់ករពយបលបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole ភ្ល មៗ (សូម ន ង 

ទី៥)។ កនុងករណីធងន់ធងរ្រតូវបញចូ នអនកជំងឺមកមនទីរេពទយ។ ្រតូវបនថយកំរតិដូសថន ំ េដើមបីកត់បនថយករថយ 

ចុះ Hemoglobin ឬ ចំនួនេកសិក ស កនុងករណីែដលមិនសូវធងន់ធងរ។ 
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ងទី៥ : ករ្រគប់្រគងពយបលកនទួលេលើែសបកប ្ត លមកពី្របតិកមមឱសថ Cotrimoxazole 

កំរតិភពធងន់ធងរ បរយិយ ករ្រគប់្រគងពយបល 

កំរតិទី១ េឡើង ន មកនទួល្រកហម េហើយ 
ល ល (Patchy Erythema) 
ចរមស់ 

បន្តពយបលេ យឱសថ Cotrimoxazole ម 
នរយៈេពល៣-៤ៃថង ពិចរ កនុងេ្របើឱសថ 

Antihistamines េដើមបីបនធូរបនថយេ គសញញ   

កំរតិទី២ េឡើង ន មកនទួល Maculopapular 
សងួត ចេលចេចញជទំរង់ 
Morbilliform Minimal Exfoliation 

បន្តពយបលេ យឱសថ Cotrimoxazole 
ម នរយៈេពល១-២ៃថង ពិចរ កនុងេ្របើ 

ឱសថ Antihistaminesេដើមបីបនធូរបនថយេ គសញញ  

កំរតិទី៣ Vesiculation, ដំេប Mucosal ្រតូវឈប់េ្របើឱសថ  Cotrimoxazole រហូតដល់ 
្របតិកមម បនជសះេសបើយវញិ (ជទូេទ 
រយៈេពល ២សប្ត ហ៍) បនទ ប់មកចប់េផ្តើមេ្របើ 
េឡើងវញិ ឬ ្រតូវពិចរ ករកត់បនថយភព 
Desensitization ។ 

កំរតិទី៤ រ កែសបក Exfoliative, 
ចេងក មេ គសញញ  Stevens- 
Johnson or Erythema 
Multiforme, របក្រសក (Moist 
Desquamation) 

្រតូវឈប់េ្របើឱសថ Cotrimoxazole ភ្ល ម 
្រតូវចូលសំ កេពទយេដើមបីទទួលករែថទំពយបល
មិន្រតូវេ្របើឱសថ Cotrimoxazole រជថមីេទ ។ 

 

ឱសថ Dapsone មន្របសិទធិភពតិចជងឱសថ Cotrimoxazole កនុងករពយបលបងក រជំងឺ PCP 

និង មិនមនសកមមភព្របឆំងនឹងេមេ គបនទូលំទូ យដូចឱសថ Cotrimoxazole េទ។ ដូេចនះ េន ម 

េស  OI/ART គបបី កលបងកត់បនថយភព្របតិកមមជមួយឱសថ Cotrimoxazole (Desensitization to 

Cotrimoxazole) េលើអនកជំងឺែដលធ្ល ប់្របតិកមមកំរតិ្រ លជមួយឱសថ Cotrimoxazole មុននឹងសំេរចចិត្ត 

ជំនួសេ យឱសថ Dapsone។ 

 

ករកត់បនថយ្របតិកមមជមួយឱសថ Cotrimoxazole សំ ប់ករចប់េផ្តើមេ្របើ រជថមី 

• ករកត់បនថយ្របតិកមម ចេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពល ២សប្ត ហ៍ េ្រកយពីមន្របតិកមមមិនសូវ 

ធងន់ធងរជមួយនឹងឱសថ Cotrimoxazole (កំរតិទី៣ ឬ តិចជងេនះ) ែដល ចឈនេទ 

ឈប់េ្របើឱសថ Cotrimoxazole ជបេ ្ត ះ សន្ត។ 
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• ករកត់បនថយ្របតិកមមជមួយឱសថ Cotrimoxazole បនបង្ហ ញេ យេឃើញនូវអ្រ  

េជគជ័យ ពី៤០ េទ ៨០% ៃនអនកជំងឺែដលធ្ល ប់មន្របតិកមម Hypersensitivity និងកំរមន 

្របតិកមមធងន់ធងរ។ 

• ករកត់បនថយ្របតិកមម មិន្រតូវអនុវត្តចំេពះអនកជំងឺែដលធ្ល ប់មន្របវតិ្ត្របតិកមមកំរតិ៤ 

េ យ រេ្របើឱសថ Cotrimoxazole ឬ ឱសថ្រកុម Sulfa ពីមុនេទ។ 

• ្រតូវចប់េផ្តើមេ យផ្តល់ Antihistamine ១ៃថងមុននឹងផ្តល់ឱសថ Cotrimoxazole េហើយ្រតូវ 

បន្តផ្តល់ Antihistamine ល់ៃថង រហូតដល់បញឈប់ករតំេឡើងកំរតិដូសឱសថ Cotrimo- 

xazole ។ ជំ នទី១: ៃថងទី១ ៃនករផ្តល់កំរតិដូសឱសថ Cotrimoxazole បនទ ប់មកតំេឡើង

កំរតិដូស Cotrimoxazole ម្តង១ជំ នៗជេរៀង ល់ៃថង។ ្របសិនេបើមន្របតិកមមធងន់ធងរ 

េកើតេឡើង្រតូវបញឈប់កំរតិដូសកត់បនថយ្របតិកមម (Desensitization) ភ្ល ម។ ករណីមន 

្របតិកមមកំរតិ្រ ល្រតូវផ្តល់បន្តជ ជំ នដែដលែថមមួយៃថងេទៀត។ ្របសិនេបើ្របតិកមម 

ថយចុះ្រតូវផ្តល់បន្តេទមួយជំ នេទៀត ករណី្របតិកមមកន់ែត ្រកក់្រតូវបញឈប់កំរតិដូស 

កត់បនថយ្របតិកមមភ្ល ម។ 

 

្របតិកមមធងន់ធងរេនេពលកត់បនថយ្របតិកមមេកើតមនេ យកំរ 

េគលករណ៍ែណនំកនុងករកត់បនថយ្របតិកមមេលើអនកជំងឺេពញវយ័និងេកមងជំទង់ េនែផនកេស  

ពិនិតយជំងឺេ្រក និងអគរសំ កេពទយ្រប្រពឹត្តេទដូចខងេ្រកម៖ 

កំរតិដូសឱសថេនែផនកពិនិតយជំងឺេ្រក* 

ៃថងទី១ : ៨០ម្រក Sulfamethoxazole + ១៦ ម្រក Trimethoprim (២ មល) ្របេភទេម  

ៃថងទី២ : ១៦០ម្រក Sulfamethoxazole + ៣២ ម្រក Trimethoprim (៤ មល) ្របេភទេម  

ៃថងទី៣ : ២៤០ម្រក Sulfamethoxazole + ៤៨ ម្រក Trimethoprim (៦ មល) ្របេភទេម  

ៃថងទី៤ : ៣២០ម្រក Sulfamethoxazole + ៦៤ ម្រក Trimethoprim (៨ មល) ្របេភទេម  

ៃថងទី៥:  ៤០០ម្រក Sulfamethoxazole + ៨០ម្រក Trimethoprim (១្រគប់) 

ៃថងទី៦ : បន្តកំរតិដូសថន ំៃថងទី៥េទៀត។ 

កំរតិដូសឱសថចំេពះអនកជំងឺសំ កពយបលេនមនទីរេពទយ*  

កនុងរយៈេពល៦េម៉ងផ្តល់កំរតិដូសឱសថ មេម៉ង(TMP/SMXជម្រក): ០.០០៤/០.០២, ០.០៤/០.២, 

០.៤/២.០, ៤.០/២០, ៤០/២០០ និង ១៦០/៨០០ ។ 
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* ្រគប់ែដលមនដូច Sulfamethoxazole (៤០០ម្រក) Trimethoprim (៨០ម្រក) ចំនួន២្រគប់ ឬ ្រគប់ (៨០០ ម្រក 

Sulfamethoxazole + ១៦០ម្រក Trimethoprim) ចំនួន ១្រគប់។  Cotrimoxazole Suspension មមត់ គឺ ៤០ម្រក 

Trimethoprim + ២០០ ម្រក Sulfamethoxazole កនុង ៥ មល។ 

• ករណីេធ្វើករកត់បនថយ្របតិកមមទទួលប ជ័យ្រតូវផ្តល់ជូនឱសថ Dapsone (សូម ន 

ឱសថនិងកំរតិដូសឱសថខងេលើ)។ 

២.៣ ករពយបលបងក រេ យឱសថ Fluconazole 

ករពយបលបងក រេ យឱសថ Fluconazole ្រតូវបន ក់បញជូ លជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនករែថទំ

ពយបលបន្ត្រគប់្រជុងេ្រជយចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍េន្របេទសកមពុជ។ ករណី

មនធនធន្រគប់្រគន់េដើមបីផគត់ផគង់ឱសថ Fluconazole េហើយម្រន្តីសុខភិបលបនទទួលករបណ្តុ ះ

ប ្ត លសម្រសប គឺ្រតូវចប់េផ្តើមអនុវត្តករពយបលបងក រេ យឱសថ Fluconazole  េន មេស  OI 

និង ART។ មណ្ឌ លសុខភពនិង្រកុមែថទំ មផទះ ្រតូវរមួសហករជួយ ម នករពយបលបងក រេនះ។ 

 

ករពយបលបងក រជំងឺ Cryptococcosis ជបឋមៈ 

• ករពយបលបងក រជំងឺ Cryptococcosis ជបឋម រមួមន ជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យជំងឺ 
Cryptococcose (Cryptococcal Meningitis) ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលចំេពះអនកផទុកេមេ គ

េអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ១០០េកសិក/មម៣ ។ 

្រតូវផ្តល់ឱសថ Fluconazole ១០០ម្រក េលប១ដងកនុង១ៃថង។ មិន្រតូវផ្តល់ឱសថ 

Fluconazole ដល់្រស្តីមនៃផទេពះេន្រតីមសទីមួយេទ។ 

• មិន្រតូវផ្តល់ Fluconazole កនុងករណីែដល AST/ALT ខពស់ជងតំៃលធមម បីដងេទ ។ 

• អង់សីុមេថ្លើម (AST និង ALT) ្រតូវេធ្វើេតស្តេលើកដំបូង បនទ ប់មកេនែខទី១ និងេនែខទី២។ 

្របសិនេបើ លទធផលេតស្តេនេពលដំបូងធមម ្រតូវេធ្វើេតស្តេមើលមុខងរេថ្លើមម្តងេទៀត 

ចំេពះអនកជំងឺែដលមនេ គសញញ ជំងឺរ កេថ្លើមបនេកើតេឡើង េហើយតំរវូេ យេធ្វើករ

ម ន។ ្របសិនលទធផលមុខងរេថ្លើមេនេពលដំបូងមិនធមម  ឬ មនជំងឺរ កេថ្លើម

្របេភទ B ឬ C ្រតូវេធ្វើេតស្តេមើលមុខងរេថ្លើម មួយែខម្តងកនុងរយៈេពលបួនែខដំបូង។ 

o េបើ AST ឬ ALT មិនតិចជង ៣ដងៃនតំៃលធមម េនែខទីបួនេទ េនះ្រតូវេធ្វើេតស្ត

ម្តងេទៀតកនុងករណីមនេ គសញញ រ កេថ្លើម។ 

o េបើ AST ឬ ALT េនេលើសពី បីដងៃនតំៃលធមម  ្រតូវបន្ត ម នេតស្តមុខងរ

េថ្លើមជេរៀង ល់ែខ។ 
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o េបើ AST ឬ ALT េនេលើសពី ៥ដង ឬ ថយចុះេ យមនេ គសញញ ្រតូវឈប់ 

ផ្តល់ឱសថ Fluconazole ។ 

 

ករពយបលបងក រ Cryptococcosis េលើកទីពីរ 

• ករពយបលបងក រជំងឺ Cryptococcosis េលើកទីពីរ រមួមនជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យ 

Crypto coccosis ្រតូវផ្តល់ករពយបលបងក រអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដល

បញច ប់ករពយបលបងក រេលើកទី១។ 

• ្រតូវផ្តល់ឱសថ Fluconazole ២០០ម្រក េលប កនុង១ៃថង ១ដង។ 

• សំ ប់្រស្តីមនៃផទេពះេន្រតីមសទី១ ្រតូវផ្តល់ឱសថ Amphotericin កនុងកំរតិដូស 

១ម្រក/គ្រក/ៃថង េរៀង ល់សប្ត ហ៍។ កនុងករណីែដលមិនមនឱសថ Amphotericin េហើយ 

អនកជំងឺមិន ច្រតឡប់មកកន់េស OIនិងARTេដើមបីចក់ឱសថAmphotericin មសរៃស 

ែវន៉ អនកផ្តល់េស ្រតូវពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រគូេពទយជំនញ អំពីករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះ 

ថន ក់និងផល្របេយជន៍កនុងករេ្របើឱសថ Fluconazole ២០០ម្រក េរៀង ល់ៃថង េដើមបី 

ពយបលបងក រជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យ Cryptococcus េធៀបនឹងករ្របឈមមុខនឹងភព 

មិន្រប្រកតីៃនទរកេ្រកយេពលេកើត (Congenital Defects) ប ្ត លមកពី ថ នភពៃន 

្របព័នធភព ុ ំរបស់អនកជំងឺ ្របវតិ្តេ គសញញ គ្លីនិក និងរយៈេពលៃនគភ៌។ 

 

រយៈេពលៃនករពយបលបងក រេ យឱសថ Fluconazole 

• ្របសិនេបើអនកជំងឺ កំពុងទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េហើយ 

បន ្ត រ្របព័នធភព ុ ំេឡើងវញិេ យចំនួនេកសិក CD4 េលើសពី ១០០េកសិក/មម៣ 

ជនិរន្ត ្រតូវផ្តល់ករពយបលបងក រេ យ Fluconazole យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល៦ែខ 

បនទ ប់មក្រតវូបញឈប់ករពយបលបងក រេនះ។ 

• កនុងករណីែដលចំនួនេកសិក CD4 តិចជង១០០េកសិក/មម៣ ្រតូវផ្តល់ករពយបល

បងក ររហូតដល់េកសិក CD4 មនចំនួនេលើសពី ១០០េកសិក/មម៣ េនេពលេធ្វើេតស្ត

ប់ចំនួនេកសិក CD4 ពីរដង េ យចេន្ល ះពីគន  ៦ែខម្តង។ 
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មិន្រតូវេ្របើឱសថ Fluconazole សំ ប់ពយបលបងក រជបឋម ចំេពះជំងឺ Penicilliosis ឬ សំ ប់

ពយបលបងក រទី២ សំ ប់ជំងឺ Candidiasis េទ។ 

• មូលេហតុែដលមិនេ យេ្របើឱសថ Fluconazole សំ ប់ពយបលបងក រជបឋមៃនជំងឺ 

Penicilliosis េនមិនទន់ដឹងេនេឡើយេទ ចប ្ត លមកពីអ្រ ំងសីុដងៃនជំងឺ 

Penicilliosis េនមនកំរតិទបកនុងចំេ មអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍េន 

្របេទសកមពុជ។ ករពយបលបងក រេលើកទី២ េ យេ្របើឱសថ Itraconazole ២០០ម្រក 

េលប១ដងកនុង១ៃថង ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលបនទទួលករ 

ពយបលជំងឺ Penicilliosis ចប់សព្វ្រគប់េហើយ។ រយៈេពលពយបលបងក រ គឺមនលកខណៈ 

ដូចករពយបលបងក រជំងឺ Cryptococcosis ែដលបនេរៀប ប់លំអិតខងេលើ។ េនកនុង 

កលៈេទសៈែដលមិនមនឱសថ Itraconazole ឱសថែដលយកមកពយបលបងក រែដល 

ល្អបំផុតេនះគឺ ឱសថ Amphotericin កនុងកំរតិដូស ១ម្រក/គ្រក/សប្ត ហ៍ រហូតដល់ចំនួន 

េកសិក CD4 េឡើង េលើសពី ១០០េកសិក/មម៣ ។ 

• កនុង ថ នភពភគេ្រចើន ផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីករពយបលបងក រទី២សំ ប់ 

បងក រជំងឺ Candidiasis េលើភន សែសបកេ យេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងពពួកផ ិត្រតូវេធ្វើករថ្លឹង 

ែថ្លង ជមួយនឹងករ្របឈមមុខនឹងភព ុ ំៃនឱសថ្របឆំងជមួយនឹងពួកផ ិតទំងេនះ។ 

ឱសថ Gentian Violet, Nystatin, ឬ Clotrimazole ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសយកមកេ្របើ។ កនុង 

ថ នភពែដលឱសថទំងអស់េនះមិនមន្របសិទិធភព ជពិេសស ជំងឺរ កបំពង់ រ 

េ យកង់ឌី ែដលេកើត រចុះ រេឡើង្រតូវេ្របើឱសថ Fluconazole ១០០ម្រក េលប១ៃថង 

១ដង។ រយៈេពលៃនករពយបលបងក រ គឺមនលកខណៈដូចគន នឹងករពយបលបងក រជំងឺ 

Cryptococcosis ែដលបនេរៀប ប់លំអិតខងេលើ។ 

 

៣. ររបូតថមភចំេពះមនុស េពញវយ័ និងយវុវយ័(េកមងជំទង)់ែដលផទកុេមេ គេអដស៍ 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ករបងកេ គេ យេមេ គេអដស៍ែដលមិនបនទទួលករពយបល ប ្ត លេ យមន 

បញ្ហ កង្វះ ររបូតថមភ។ 

• ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ ចប ្ត លមកពី ករហូបចំណី រមិនសម្រសប ករមិន្រជប

រជតិចំណី រ ឬ ករផ្ល ស់ប្តូរេម បូ៉លីសៃនចំណី រែដលេកើតេឡើងចំេពះ 

អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍។  
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• អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ បនបេងកើនអ្រ េម បូ៉លីស េ យ រករបងក

េ គេ យពពួកបក់េតរ,ី ជំងឺឱកសនិយម និងករបងកេ គេ យេមេ គេអដស៍ខ្លួនឯង

ែដល្រតូវករកល់ឡូរបីែនថម។ 

• ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍ ប ្ត លេ យមនករេកើនេឡើងអ្រ ៃន 

ជំងឺឱកសនិយម និង ចកត់បនថយកររស់ នមនជីវតិៃនអនកជំងឺេអដស៍។ 

• ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និងករផ្តល់្របឹក អំពី ររបូតថមភ 

ចកត់ផ្ត ច់នូវវដ្តៃនជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ និងេមេ គេអដស៍។ 

 

និយមន័យៃនជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ 

និយមន័យធមម ៃនជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ គឺ ”ជល័កខខ័ណ្ឌ មួយែដលជលទធផលៃនករបរេិភគ

ចំណី រជមូល ្ឋ ន និង រជតិចិញច ឹមមិនបនសម្រសប ចេធ្វើេ យចុះេខ យនូវសុខភពផ្លូវ 

កយ និងសុខភពផ្លូវចិត្ត ្រពមទំងបេងកើនករ្របឈមមុខនឹងករបងកជំងឺេផ ងៗ”។ 

៣.១ ករពិនិតយសុខភពរកបញ្ហ ទក់ទងនឹង ររបូតថមភ 

ករពិនិតយសុខភពរកបញ្ហ ទក់ទងនឹង ររបូតថមភ ្រតូវ្រប្រពឹត្តេទេន ល់េពលមកពិនិតយជំងឺ 

េនេស  OI និង ART ឬ មរយៈកិចចសហកររ ង អនកផ្តល់េស េនកនុងសហគមន៍េលើករកំណត់

អតិថិជនែដល្រតូវេធ្វើករ យតំៃលអំពី ររបូតថមភបែនថមេទៀត។ ករពិនិតយសុខភពរកបញ្ហ ទក់ទងនឹង

ររបូតថមភជទូេទមនរយៈេពលខ្លីនិងងយ្រសួលេ យ្រគន់ែតបំេពញព័ត៌មន េហើយ្របមូលព័ត៌មន 

ទំងេនះ។ ្រគប់អនកជំងឺែដលថយចុះទំងន់ខ្លួនេ យឯកឯង>៥% ចមនជំងឺកង្វះចំណី រកនុងកំរតិ 

មធយម ឬកំរតិខ្ល ំង ្រតូវបញចូ នអនកជំងឺេនះេទជួបអនកជំនញខង ររបូតថមភ។ ្របសិនេបើមិនមនអនក

ជំនញខង ររបូតថមភេទ អនកផ្តល់េស ្រតូវ នេគលករណ៍ែណនំជតិស្តីពី ររបូតថមភ (សូម ន

ែផនករយុទធ ្រស្តៃនកមមវធីិ ររបូតថមភឆន ំ ២០០៦) និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកជំនញៃនកមមវធីិ

ររបូតថមភជតិ ឬ នឯក រេយងបែនថមរបស់អងគករសុខភពពិភពេ កឆន ំ ២០១០ អំពីករបណ្តុ ះ 

ប ្ត លករែថទំ និងគំ្រទ ររបូតថមភដល់អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ២០០៩។ 

បចចុបបននេនះ កមមវធីិ ររបូតថមភជតិមិនទន់មនេគលករណ៍ែណនំ អំពី ររបូតថមភចំេពះ

មនុស េពញវយ័ែដលផទុកេមេ គេអដស៍េទ។ បុ៉ែន្ត អនកជំនញែផនក ររបូតថមភផ្តល់េយបល់ដល់អនកផ្តល់

េស  អំពីរបប រេដើមបីសុខភពល្អ, តំរវូករ រជតិែដក, ររបូតថមភធំ (Macronutrient), រជតិ

ររបូតថមភបែនថម (Micronutrient Supplementation), និងករបញចុ ះ្រពូនដងកូវេពះេវៀនចំេពះអនកផទុក 

េមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍។ 
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មនឧបករណ៍ជេ្រចើន សំ ប់េ្របើ្របស់ជជំនួយកនុងករពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកបញ្ហ កង្វះ 

ររបូតថមភ គឺ សំ ប់ ស់ែវងករបត់បង់ជលិកខ្ល ញ់ៃន រពងគកយេហើយ ឧបករណ៍មួយចំនួនតួច

ែដល្រតូវយកមកេ្របើ្របស់សំ ប់្រ វ្រជវរកបញ្ហ កង្វះ ររបូតថមភៈ 

ក. លកខណៈវនិិចឆ័យដំ ក់កលគ្លីនិករបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក េ យេ្របើករែ្រប្របួល

ទំងន់ខ្លួនេធៀបជមួយនឹងករថ្លឹងទំងន់េលើកដំបូង មនដូចតេទៈ ករ្រសកទំងន់េ យមិនមន

បំណង គឺ ស់េ យយកអ្រ ភគរយៃនទំងន់ខ្លួនែដលបត់បង់ េធៀបជមួយនឹងទំងន់ខ្លួន 

ែដលបនថ្លឹងេលើកដំបូង (BBW) ្រតូវេ្របើរបូមន្តដូចខងេ្រកម៖  

% ៃនទំងន់ខ្លួនបត់បង់ = [(ទំងន់ខ្លួនេលើកដំបូង – ទំងន់ខ្លួនបចចុបបនន)/ទំងន់ខ្លួនេលើកដំបូង] x ១០០ 

 

ខ. ចំ ត់ថន ក់ជំងឺកង្វះចំណី រេ យអងគករសុខភពពិភពេ កេលើមនុស េពញវយ័ គឺ 

ែផ្អកេលើសនទស ន៍ទំងន់ខ្លួន (Body Mass Index =BMI) េហើយ BMI គឺគណនេ យយកទំងន់ 

ខ្លួនគិតជ គ្រក ែចកជមួយេទ្វគុណៃនកំពស់គិតជែម៉្រត។  

ងទី៦ : ចំ ត់ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភចំេពះមនុស េពញវយ័ េ យ  WHO 

BMI ចំ ត់ថន ក់ 

< ១៦,០ ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភធងន់ធងរ 

≥ ១៦,០ និង < ១៧,០ ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភមធយម 

≥ ១៧,០ និង < ១៨,៥ ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភេខ យ 

≥ ១៨,៥ និង < ២៥,០ ធមម  
្របភពៈ WHO ១៩៩៩ ករ្រគប់្រគងជំងឺកង្វះ ររបូតថមភៈ ឯក រសំ ប់្រគូេពទយពយបល និង ម្រន្តីសុខភិបល 

ជន់ខពស់, Geneva; WHO. 

គ. ចំ ត់ថន ក់ៃនជំងឺកង្វះ ររបូតថមភេ យអងគករ WHO ចំេពះេកមងជំទង់៖ 

ងទី៧: ចំ ត់ថន ក់ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ ចំេពះកុមរ និងេកមងជំទង់ េ យ WHO 

BMI ចំ ត់ថន ក់ 

< -៣ SD ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភធងន់ធងរ 

≥ -៣ SD និង < - ២ SD ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភមធយម 

≥ -២ SD និង < -១ SD ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភេខ យ 

≥ -១ SD  ធមម  
្របភពៈ WHO, ២០០៧: Growth reference data for 5-19 years.  

http://www.who.int/growthreflen /accessed august 21, 2009 
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៣.២ មូលេហតុៃនជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ 

ថ នភព ររបូតថមភៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ែ្រប្របួលេ យ រករថយចុះ

ករបរេិភគចំណី រ ករ្រជប រជតិចិញច ឹមមិនបនល្អ និងេកើនេឡើងៃនតំរវូករថមពលប ្ត ល

មកពីេមេ គេអដស៍ និងករបងកជំងឺេ គឱកសនិយម។ 

ករថយចុះករបរេិភគចំណី រ ចប ្ត លមកពីៈ 

• ពិបកបរេិភគ រ ឬ េលប រចូល ប ្ត លមកពីករឈឺចប់ដំេបេនមត់ និង/ឬ 

េនបំពង់ក។ 

• ករែ្រប្របួលរសជតិចំណី រ ចេង្អ រ និងក្អួត។ 

• មិនចង់ហូប រ េ យ រែតអស់កំ ំង ករធ្ល ក់ទឹកចិត្ត និងក ្ត ផ្លូវចិត្តេផ ងេទៀត។ 

• កង្វះករយល់ដឹង អំពី រៈសំខន់ៃន ររបូតថមភ ពិេសស េពលេទើបជសះេសបើយពី 

ជំងឺឱកសនិយម។ 

• ផលប៉ះពល់ៃនឱសថ រមួមន ចេង្អ រ ក្អួត មនរសជតិែដកេនកនុងមត់ គរសូ និងឈឺ 

េពះ។ 

• បញ្ហ េសដ្ឋកិចចៈ អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ភគេ្រចើន មន ថ នភពេសដ្ឋកិចច 

សងគមចុះេខ យ ខ្វះករផគត់ផគង់ចំណី រ និងបត់បង់ចំណូល្រគួ រែដលេកើតេឡើង

ជញឹកញប់។ 

 

ករ្រជប រជតិចិញច មឹមិនបនល្អ ជញឹកញប់ប ្ត លមកពី៖ 

• ពិបករ ំ យ រ រមួមន មិន ចផលិតទឹកមត់និងអង់សីុមសំ ប់រ ំ យ របន 

• ករបត់បង់ រជតិចិញច ឹមេកើនេឡើង ប ្ត លមកពីជំងឺ គរសូ និង/ឬ ជំងឺេពះេវៀនតូច 

បងកេ យេមេ គេអដស៍។ 

 

តំរវូករថមពលេកើនេឡើងប ្ត លមកពី៖ 

• ករចំ យថមពលេនេពលសំ កេកើនេឡើង និងេកើនេឡើងេម បូ៉លីសេដើមបី្របយុទធ 

្របឆំងនឹងជំងឺឱកសនិយម និងេមេ គេអដស៍។ 

• តំរវូករថមពលេកើនេឡើង ១០% េដើមបីរក ទំងន់ខ្លួន និងសកមមភព ងគកយ ចំេពះ

មនុស េពញវយ័ផទុកេមេ គេអដស៍ែដលគម នេ គសញញ ។ 

• េពលែដលអនកផទុកេមេ គេអដស៍មនចេងក មេ គសញញ  េហើយវវិត្តេទជជំងឺេអដស៍ គឺតំរវូ 

ករថមពលេកើនេឡើង្របែហល ២០ េទ ៣០% េដើមបីរក ទំងន់ខ្លួន។ 
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• ករណីែដលមនករបងកេ គ (sepsis) អ្រ េម បូ៉លីសៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនក

ជំងឺេអដស៍ ចនឹងេកើតេឡើងេទ្វដង។ អនកជំងឺេអដស៍ជេ្រចើនមនករថយចុះ ច់ដំុ និង 

ខ្ល ញ់បំរងុេនកនុង រពងគកយ ចប ្ត លេ យឆប់ទទួលមរណៈភព។ 

ងទី៨ : តំរវូករថមពល្របចំៃថងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ 

ក ្ត ជេ្រចើនែដលប ្ត លេ យអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍្រតូវករ របូតថមភ

ដូចជ យុ, ករផ្ល ស់ប្តូរសររីៈវទិយ (physiological) (មនៃផទេពះ, ករបំេបេ ះកូន), សកមមភពៃន ង

កយ, ដំ ក់កលគ្លីនិក, សភពេម បូលីស និងចំនួនេមេ គេអដស៍េនកនុងឈម ។ 

 តំរវូករថមពល្របចំៃថង េធៀបនឹង រែដល្រតូវបរេិភគ 

មនុស េពញវយ័: មិនផទុកេមេ គ 

េអដស៍ /សុខភពល្អ  

ពី ១៩៩៩ េទ២៥៨០ 

គីឡូកល់ឡូរ ី 

• អប់ពី រៈសំខន់ៃន ររបូតថមភ 

• ហូប រចំរះុ 

• រក ទុក រ និងករេរៀបចំ 

រេ យសុវតថិភព 

មនុស េពញវយ័: ផទុកេមេ គ 

េអដស៍ (ឆប់/ដំ ក់កលគម ន 

េ គសញញ ) 

្រតូវករថមពលបែនថម ១០%  

(េដើមបីបែនថមកល់ឡូរចំីនួន 

២១០កល់ឡូរ ី) 

• បែនថមេពតមួយក ្ត ប់ៃដ ឬ 

បបរមួយ ្ល ប្រពេនេពលៃថង 

មនុស េពញវយ័: ផទុកេមេ គ 

េអដស៍ (យឺតយ៉វ/ដំ ក់កល 

មនេ គសញញ ) 

្រតូវករថមពលបែនថមពី ២០-

៣០%  ( េដើមបីបែនថមកល់ 

ឡូរចំីនួន ៤២០ េទ ៦៣០ 

កល់ឡូរ)ី  

• បែនថមេពត ២ េទ ៣ ក ្ត ប់ៃដ 

ឬ បបរ ២ េទ ៣ ្ល ប្រពេន 

េពលៃថង 

 

្របភព: Nutritional Care and Support for People Living with HIV/AIDS- A training course, WHO. 2009 
 

៣.៣ កត់ផ្ត ច់វដ្តៃនជំងឺកង្វះ ររបូតថមភចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ 

កររមួផ ំគន ៃន ររបូតថមភមិនសម្រសប េកើនេឡើងករចំ យថមពលេ្រចើនេនេពលសំ ក 

និងជំងឺឱកសនិយម ចរក ទុកអនកជំងឺេ យេនកនុងវដ្តជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ ចំេពះអនកផទុកេមេ គ

េអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍។ េ្រកពីករ ្ត រេឡើងវញិនូវ្របព័នធភព ុ ំ េ យករពយបលេ យឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ករផ្តល់្របឹក អំពី ររបូតថមភ គឺជឧបករណ៍ែតមួយគត់ េដើមបីេធ្វើេ យមន

ករែ្រប្របួលជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ។ 
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របូភពទី១: វដ្តៃនជំងឺកង្វះ ររបួតថមភ និង ជំងឺេអដស៍ 

ែកសំរលួពីគំេ ង RCQHC និង FANTA ឆន ំ ២០០៣, ររបូបតថមភ និងជំងឺេអដស៍ៈ ឯក របណ្តុ ះប ្ត ល 

 

៣.៤ ករ យតំៃល ររបូតថមភ និងករផ្តល់្របឹក  

េគលបំណងៃនករ យតំៃល ររបូតថមភ គឺេដើមបីែស្វងយល់ពី ថ នភព ររបូតថមភរបស់អនក 

ជំងឺេដើមបីេរៀបចំែផនករែថទំ ររបូតថមភ រមួមន េគលបំណងៃន ររបូតថមភ េស ចំណី រ និង

ររបូតថមភនិងករពយបលែផនកេវជជ ្រស្ត។ ករ យតំៃល ររបូតថមភ តំរវូេ យ្របមូលព័ត៌មនអំពី 

ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច, ្របវត្តិេវជជ ្រស្ត, របប រ (dietary patterns), ករ ស់ែវង ងគកយ, 

លកខណៈគ្លីនិកនិងលកខណៈជីវ-គីមី ្រស្ត (biochemical characteristics) និងករពយបលជំងឺបចចុបបនន 

រមួទំងករេ្របើ្របស់ឱសថ។ ករផ្តល់្របឹក ពី ររបូតថមភ គឺេផ្ត តេទេលើដំេណើ រករជែជកពិភក គន  

រ ងអនកផ្តល់េស  និងអនកជំងឺេដើមបីបក្រ យពនយល់ព័ត៌មនែដល្របមូលបនេនេពល យតំៃល, ែស្វង 

យល់ពីបំណងរបស់អនកជំងឺ, បញ្ហ ជួប្របទះនិងជំេរ ើស, ែផនករអនុវត្តសកមមភពគំ្រទករអនុវត្តន៍របប 

រែដលគំ្រទសុខភព និងបញចូ នេទកន់េស ពក់ព័នធ។ 

 អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលបនដឹងអំពីរបប រទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍ែដល

ចបរេិភគ រែដលគំ្រទសុខភព ចមនលទធភព្រគប់្រគងេ គសញញ , បេងកើន្របសិទិធភពឱសថ, 

កង្វះ ររបូតថមភៈ ្រសកទំងន់, 
ស្វិត ច់ដំុ, ចុះេខ យ,  កង្វះ 
ជតិវ ី មីន (micronutrient)

បេងកើនករ្របឈមមុខនឹងករបងកេ គ       
( បងកេ គេនេពះេវៀន, ជំងឺរេបង, 
ផ្ត យ, និងឆប់វវិត្តិេទជំងឺេអដស៍) 

្របព័នធភព ុ ចុំះេខ យ  
(ខ្វះលទធភព្របយុទធ្របឆំងនឹងេម 
េ គេអដស៍និងជំងឺដៃទេទៀត)  

េកើនេឡើងតំរវូករ ររបូតថមភ 
(មកពីេកើនេឡើងថមពលេម បូ 

លីសេនេពលសំ ក, ករបឺត 
្រសូប រ មិនបនល្អនិង 

មិនសូវហូប រ)  

េមេ គេអដស៍
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េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងគុណភពៃនជីវតិ, រក និងេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវ ថ នភព ររបូតថមភ។ ចំេពះ

អនកជំងឺែដលមិនទន់យល់ដឹងពី ររបូតថមភ ជពិេសស ្រស្តីមនៃផទេពះ ្រស្តីបំេបេ ះកូន ឬ េនេពល

មនជំងឺធងន់ធងរ និងករចប់េផ្តើមពយបល ចប ្ត លេ យអនកជំងឺ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ខពស់នឹង 

ផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ និងេ គសញញ ទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍។ ជទស នៈរមួ អនកផទុកេម

េ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់្រតូវទទួលបនករ យតំៃល អំពី ររបូតថមភ និងករផ្តល់្របឹក ។ 

េន មេស សុខភិបល ករ យតំៃលអំពី ររបូតថមភ និងករផ្តល់្របឹក មិន្រតូវបនអនុវត្តេលើ្រគប់ 

អនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់េទ េ យ រកង្វះធនធនមនុស ។  

្រគប់អនកផ្តល់្របឹក  ចចប់េផ្តើមផ្តល់្របឹក  ជមូល ្ឋ នអំពី ររបូតថមភ រមួមនករផ្តល់្របឹក

អំពីែផនករ ររបូតថមភែដលគំ្រទសុខភព, សុវតថិភពចំណី រ, បរេិភគចំណី រជមួយនឹង

ករេលបថន ំ ARV, និងករ្រគប់្រគងចេងក មេ គសញញ ។ 

 

ែផនករចំណី រគំ្រទសុខភព 

ចំណី រគំ្រទសុខភព រមួមន តុលយភពៃន រជតិចិញច ឹមម៉្រកូ (ខ្ល ញ់, ្របូេតអីុន និងជតិ 

carbohydrates) និង រជតិចិញច ឹមមី្រកូ (វ ី មីន និង រជតិៃរ)៉ ។ ករបរេិភគ រគំ្រទសុខភព 

មនន័យថ បរេិភគចំណី រចំរះុែដលសំបូរេ យបរមិណ រមួផ ំគន  េដើមបីផ្តល់ជូន រពងគកយទំង 

រជតិចិញច ឹមម៉្រកូ (macro -nutrients) និង រជតិចិញច ឹមមី្រកូ (micro-nutrients) ជេរៀង ល់ៃថង។ 

អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍្រតូវករកល់ឡូរកីនុង១ៃថងជិត ២៥,០០០គីឡូកល់ឡូរេីដើមបីទប់ទល់ 

នឹងករេកើនេឡើងៃនករចំ យថមពល (សូម ន ងទី៨)។  

មិនមន្របេភទចំណី រ មួយែដល្រគប់ រជតិចិញច ឹមទំងម៉្រកូនិងមី្រកូទំងអស់េទ។  

ែផនករ រគំ្រទសុខភព គឺជយុទធ ្រស្តមួយែដលេ្របើ្របស់ រចំរះុរមួគន  េដើមបីផ្តល់ រជតិ

ចិញច ឹម រពងគកយ (សូម ន ងទី៩)។ អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ្រតូវចប់េផ្តើមេរៀប

ចំែផនករ ររបស់ពួកេគជំុវញិ រ មីដុងពីធមមជតិ (primary starch)។ ្របជជនកមពុជ ជទូេទ 

បរេិភគបយ ២ េទ៣ដងកនង១ៃថង។ ខ្ល ញ់ ដូចជ រជតិប័រ (butter) និងេ្របង (េ្របងដូង, េ ន ត ឬ 

េពត) ្រតូវ ក់បែនថមេដើមបីបំេពញ្របភពថមពល និងរក ទំងន់ខ្លួន។ បែនថម ២ េទ ៣ ភគៃនបែន្លពណ៌

ៃបតង, ែផ្លេឈើ, ផលិតផលពីទឹកេ ះេគ និង ច់ជមួយអំបិលអីុយូ៉ត េដើមបីបំេពញតំរវូករ រជតិ

ចិញច ឹមមី្រក ូ (micro-nutrients) ។ អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ្រតូវផឹកទឹក ្អ ត១លី្រតេនេពល 

បរេិភគ រ េដើមបីសំរលួករ្រជបចូលនូវ រជតិចិញច ឹមចំបច់េ យបនល្អ។ 
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ងទី៩ : ែផនករ របំប៉នសុខភព  

្រកុម រ ឧទហរណ៍ មួយភគ ភគសំ ប់ រ្របចំៃថង 

រចំបង& 

របនទ ប់បន ំ  

នំប័ុង ១ចំណិត ៦ ភគ- ឧទហរណ៍ 

រេពល្រពឹក: ហូបបបរ ១ចន  

រេពលសំ ក: នំប័ុង១ចំណិត 

រៃថង្រតង់: បយ១ចន 

រេពលសំ ក: នំប័ុង១ចំណិត 

រេពល ង ច: េពត១ចន 

បយ/ Pasta កន្លះែកវ 

( ស់េ្រកយ 

េពល ំឆ្អិន) 

េពត-Meal ១ែកវ (ឬabout 

1fistful) 

ដំឡូង ដំឡូងមួយចំណិត 

មធយម 

  

ច់ ្រតី ទឹកេ ះ 

េគ ច់មន់ 

ច់មន់, 

ច់េគ, 

ច់េចៀម, 

ច់្រតី 

 

មនទំហំេសមើគន នឹង

ច់មន់១េភ្ល  

៣ ភគ + ទឹកេ ះេគ១ភគ 

ឧទហរណ៍: 

រៃថង្រតង់: េភ្ល មន់មួយ 

រេពលសំ ក: ដំ ប់សែណ្ត កដី

២ ្ល ប្រពបយ 

រេពល ង ច: សែណ្ត កេ ង ១ចន 

រេពលសំ ក: ទឹកេ ះេគ១ែកវ 

 សុ៊ត សុ៊ត ១ 

 ទឹកេ ះេគ 

(្រសស់/ទឹកេ ះ 

េគជូរ) 

១ែកវ 

Pulses & បែន្ល/

សែណ្ត ក & េ្របង

ចំ ញ់ពី ្រគប់

ធុញញជតិ 

សែណ្ត កឆ្អិន ១ែកវ 

Nuts ១ែកវ 

ដំ ប់សែណ្ត កដី ២ ្ល ប្រពបយ 

 ែផ្លេឈើ ែផ្លេឈើ  ែផ្លេឈើមួយ 

ចំណិតមធយម 

៣ភគ- ឧទហរណ៍ 

រេពល្រពឹក:ទឹក្រកូច្រចបច់១ែកវ  

រេពលៃថង្រតង់:ែផ្លេឈើ១ចំណិត 

រេពលសំ ក:ែផ្លេឈើ១ចំណិត 

 ទឹកែផ្លេឈើ ១ែកវ 

 បែន្ល បែន្លេឆចិតជដំុៗ ១ែពង ៥ភគ-ឧទហរណ៍ 

រេពល្រពឹក:សែណ្ត កៃបតងកន្លះែកវ  បែន្ល្រសុះេ យ កន្លះែពង 
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ឆ្អិន រេពលៃថង្រតង់: បែន្លចំរះុមួយចន  

រេពលសំ ក:បែន្ល ត់១ចន 

រេពល ង ច:បែន្លពណ៌ៃបតង១ 

ចន 

ខ្ល ញ់ & េ្របង   ១ ្ល ប្រពកេហ្វ ៥ចំែណក(ខ្ល ញ់ពីធមមជតិែដលមន

េនកនុង ច់)  

ឧទហរណ៍:េ្របង១ ្ល ប្រពបយ ល់ 

េពលទទួលទន រ។ 

ទឹក  ១ែកវ ៨ភគ: ទឹក ្អ ត៨ែកវ និងផឹកេ្រចើនដង 

កនុង១ៃថង។  

្របភព: Nutritional Care and Support for People Living with HIV/AIDS – A training course, 2009 

 

សុវតថិភពចំណី រ 

 ក. ជំ ន មញញេដើមបីេធ្វើេ យចំណី រមនសុវតថិភព 

• ចំអិន រេ យបនឆ្អិនល្អ 

• បរេិភគ រេទើបចំអិនេហើយភ្ល មៗ 

• រក ទុក រេ យ្របុង្របយ័តន 

• កំេ រែដលចំអិនេហើយ េ យសព្វល្អ 

• េចៀស ងករ យឡំគន  រ ង រែដលឆ្អិន និង រមិនទន់ចំអិន 

• រក ផទះបយេ យមនអនម័យល្អ 

• ករពរចំណី រកំុេ យសត្វ (កណ្តុ រ, ឆម ) សត្វល្អិត ឬ សត្វេផ ងៗេទៀតប៉ះពល់ 

• េ្របើទឹក ្អ ត ឬ ទឹក ំពុះ។ 

ខ. ចំណី រមួយចំនួន ែដល្រតូវេចៀស ងៈ 

• សុ៊តេឆ 

• ចំណី រែដលមិនឆ្អិនល្អ ជពិេសស ច់ និង ច់មន់ 

• ទឹកេឆ ឬ េភសជជៈែដលេ្របើទឹកេឆ (មិនបន ំេ យពុះ)។ 
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អន្តរកមមរ ងឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និង រ 

ករអប់រអំំពី ររបូតថមភ រមួមន ផ្តល់ដំបូនម នដល់អនកជំងឺ អំពីអន្តរកមមរ ង ររបូតថមភ និងករ

ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ែថមទំងអន្តរកមមរ ងចំណី រនិងឱសថ។ មន 

រៈសំខន់កនុងករយកចិត្តទុក ក់ខពស់េលើរបប រ និង ររបូតថមភ េដើមបីធននូវ្របសិទិធភពៃន 

ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និងករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និង 

ជប់ ប់។ ជពិេសស រែដល ចប៉ះពល់ដល់ករ្រជបចូល ករេធ្វើេម បូ៉លីស ករែចកចយ 

និងករបេញចញមកេ្រករបស់ឱសថ។ 

• រសំបូរជតិខ្ល ញ់ បេងកើនភពសំបូរជីវ ្រស្ត (bioavailability) ៃនឱសថ TDF ។ 

• រសំបូរជតិខ្ល ញ់ បេងកើនករ្រជបចូលៃនឱសថ EFV ។ 

• រកត់បនថយករ្រជបចូលៃនឱសថ្រកុម ddI មួយចំនួន។ 

ផលវបិកៃនឱសថ ចេធ្វើេ យមនករប៉ះពល់ដល់ករបរេិភគ និងករ្រជបចូល រ។ 

ឧទហរណ៍ AZT ប ្ត លេ យចេង្អ រ, ក្អួត, និងមិនឃ្ល ន រ; ddI ប ្ត លេ យក្អួត, គរសូ និង 

មត់សងួត។ ករេលបឱសថមួយចំនួន និងេសពសុ ចបេងកើនផលប៉ះពល់,  ឧទហរណ៍ ករេ្របើឱសថ 

ddI េហើយេសពសុ  ប ្ត លេ យរ កលំែពង។ ្រកុម PIs មួយចំនួន រមួទំង RTV ប ្ត លេ យ 

ផ្ល ស់ប្តូរេម បូ៉លីសខ្ល ញ់ រមួមនេកើនេឡើងកំរតិ cholesterol និង triglyceride។ កនុងករណីេនះ អនកជំងឺ 

ែដលេ្របើឱសថ AZT ្រតូវបរេិភគ រមនខ្ល ញ់តិច េ្របើ ddI េពលមិនទន់បរេិភគ រ (empty 

stomach) និងេចៀស ងេសពសុ ្រតូវបរេិភគ រែដលសំបូរេ យ បែន្ល ែផ្លេឈើ េនេពលេ្របើ PI 

ែដលប ្ត លេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរេម បូ៉លីសខ្ល ញ់។ 

 

ករ្រគប់្រគងពយបលេ គសញញ  

េទះបីជមនករ្រគប់្រគងអន្តរកមមនិងផលប៉ះពល់រ ង រ និងឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ

េអដស៍ក៏េ យក៏មនអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ចេលចេចញនូវេ គសញញ េផ ងៗេទៀត 

ទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍ ឬជំងឺឱកសនិយម េ យ រកល់ឡូរែីដល្រសូបចូលេនមនកំរតិ។ ងទី១០ 

បង្ហ ញពីចេងក មេ គសញញ ប ្ត លមកពីករថយចុះកល់ឡូរែីដល្រសូបចូលចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ 

និងអនកជំងឺេអដស៍។ 
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ងទី១០: ចេងក មេ គសញញ  និងករ្រគប់្រគងពយបលេ គសញញ ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ 

ចេងក មេ គសញញ  ករ្រគប់្រគង 

មិនសូវឃ្ល ន រ • ហូប រតិចៗ, ញឹកញប់ ៥-៦ ដង/ៃថង 

• ហូប រែដលមន រជតិចិញច ឹម 

• ផឹកទឹកេ យបនេ្រចើន 

• េដើរចុះេដើរេឡើង មុនហូប រ-្រសូបខយល់បរសុិទធេដើមបីជំរញុេ យ 

ឃ្ល ន រ 

• មន្រគួ រ និងមិត្តភក្តិជួយេរៀបចំចំអិនម្ហូប រ 

• េធ្វើលំ ត់្របណបន្តិចបន្តួច និងេធ្វើសកមមភពបន្តិចបន្តួច 

• បែនថមរសជតិ េលើេភសជជៈនិង រេដើមបីេ យមនរសជតិឆង ញ់ពិ រ 

ដំេបមត់ • េចៀស ងែផ្លេឈើរសជតិជូរ, ជតិ សីុត និង រជតិេហើរ 
• ហូប រេនកនុងបនទប់មនសីតុណ្ហ ភព 
• ហូប រែដលទន់ និង្រសស់ 
• េចៀស ងផឹកកេហ្វ និងសុ  

មត់សងួត និង 

ដំេបបំពង់ក 

• ងមត់េ យថនមៗជមួយទឹកអំបិលេក្ត អុ៊នៗ េ យេ្របើទឹក ំពុះ 
• ងមត់េ យបនញឹកញប់ យ៉ងេ ច ស់ ២ដងកនុង១ៃថងេនេពល 

្រពឹក និងេពល ង ច ជពិេសស េនេ្រកយេពលហូប រ 
• េ្របើែត cinnamon សំ ប់ ងមត់ (១/៤ ្ល ប្រពៃន cinnamon ក់កនុង 

ទឹកេក្ត ១ែកវ ្រគបេ យជិតេហើយទុកេ យ្រតជក់)។ 

ជំងឺបងកេ យ 
Candidiasis 

• ហូប រទន់, ្រតជក់ និង រ បបែនថម 
• បែនថមខទឹម (ជជំេរ ើស) 
• េចៀស ង រេក្ត ខ្ល ំង ឬ ្រតជក់ខ្ល ំង, ែផ្អម (ជតិសករ, សករអំេព), ផ ិត, 

កេហ្វ, រជតិេហើរ, េភសជជៈែដលមនជតិ គ ស និង សុ ។ 

ក្អួត និងចេង្អ រ • ហូប របន្តិចម្តងៗ េហើយហូបញឹកញប់ 
• កំុទុក្រកពះេ យេនទេទ ពីេ្រពះ ប ្ត លេ យមនចេង្អ រកន់ែតខ្ល ំង 
• ហូប រែដល ប 
• េចៀស ងហូប រែដលមនក្លិនមិនល្អ 
• ផឹកទឹកេ យបនេ្រចើន 
• សំ ក សំ ន្ត េ្រកយេពលហូប រ 
• កំុទំេរតខ្លួន េ្រកយេពលហូប រេហើយភ្ល ម 
• កំុផឹកកេហ្វ និងសុ ។ 

គរសូ • បន្តហូបចំណី រ និងផឹកទឹក េនេពលែដលអនកជំងឺ ច្រទំ្រទនឹង 
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ករ គរសូបន 
• ផឹកទឹកេ យបនេ្រចើន: េលើសពី៨ែកវ កនុង១ៃថង ពិេសស ទឹក ំពុះ េដើមបី 

ករពរករបត់ជតិទឹក 
• ហូបែផ្លេចកទំុ ែផ្លេប៉មចំអិន ឬ ្វ យ កំុហូបែផ្លេឈើខចី 
• បកសំបក និងចំអិនបែន្លេ យឆ្អិន កំុហូបបែន្លេឆ 
• េរៀបចំបបរេ យ ក់អងករេ ង  ១ែពង កនុងទឹក ្អ ត ៥ េទ ៦ ែកវ ក់ 

អំបិលបន្តិច េ្របើរយៈេពល ១េម៉ង។ 
• ហូបទំងទឹកបបរ និងកកបបរ 
• ្រតូវដកផលិតផលេធ្វើពីទឹកេ ះ, េលើកែលងែត យ៉អួ (yogurt), េចញពីរបប

រ្របចំៃថង បនទ ប់មក ក់្រតឡប់មកវញិ បន្តិចម្តងៗ ្របែហលជ 
ពីរែកវកនុង១ៃថង។ 

 ទល់ មក • ហូប រែដលសំបូរេ យជតិសរៃស និង រេ្រក ម 
• ត់្របណបន្តិចបន្តួច និងេធ្វើសកមមភព្រ លៗ 
• ហូបទឹកេ យបនេ្រចើន 
• ហូបទឹក េភសជជៈេក្ត អុ៊នៗ។ 

ែកសំរលួពី Management of HIV infection and antiretroviral therapy in adults and adolescents. WHO/SEARO, 
2007 

 
សន្តិសុខេសប ង 
 ជទូេទ េមេ គេអដស៍បនបងកេឡើងចំេពះអនកែដលមន ថ នភពសងគម េសដ្ឋកិចចខ ត់េខ យ 
ករផគត់ផគង់េសប ង រេនមនកំរតិ និងបត់បង់្របក់ចំណូល្រគួ រ។ ្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីេ យ 
មនទំនក់ទំនងរ ងអនកទំងេនះជមួយេស គំ្រទេសប ង មរយៈ្រកបខ័ណខ ែថទំនិងពយបលបន្ត។ 
បចចុបបនន កមមវធីិែថទំ មផទះនិង មសហគមន៍ក៏បនអនុវត្តនូវកមមវធីិសន្តិសុខេសប ង េ យផ្តល់អងករ 
្របចំែខ ្រពមទំង ពពួកវ ី មីនមួយចំនួន េហើយកមមវធីិ ររបូតថមភជតិបនផ្តល់ករគំ្រទែផនក រ 
របូតថមភដល់្រស្តីមនៃផទេពះផងែដរ។ 
 

៣.៥ ចំ ត់ថន ក់គ្លីនិក ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលេកើតជំងឺកង្វះ
ររបូតថមភ 

• ចមនករណីែដលអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍មិនទន់បនទទួលករពយបល 

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េហើយមនជំងឺកង្វះ ររបូតថមភ។ ជនិចចកល្រតូវ កសួរ 

អនកជំងឺពីចេងក មេ គសញញ  រមួមន គរសូ ុ ៃំរ ៉ ឬ្រគុនេក្ត  ្រតូវេធ្វើចំ ត់ថន ក់គ្លីនិក មលកខណៈ 

វនិិចឆ័យរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក ជលទធផលអនកជំងឺ ចនឹងមនលកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់ 

្រគន់កនុងករទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 
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• េគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសុខភពពិភពេ កបចចុបបននមនករថយចុះទំងន់ខ្លួនេ យមិន

មនបំណង < ១០% ្រតូវចត់ទុកថ អនកជំងឺសថិតេនដំ ក់កលទី២។ 

• ករថយចុះទំងន់ខ្លួនេលើសពី១០% ្រតូវចត់ទុកថ អនកជំងឺសថិតេនដំ ក់កល ទី៣។ ចេងក មេ គ 

សញញ ចុះសគមខ្ល ំងទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍ (HIV wasting syndrome) ្រតូវចត់ទុកថ អនកជំងឺ 

សថិតេនដំ ក់កលទី៤នឹង្រតូវកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 

ករថយចុះៃនទំងន់ខ្លួនេ យគម នបំណង ១០% ៃនទំងន់ថ្លឹងេលើកដំបូង រមួផ ំជមួយជំងឺ គរសូ ុ ៃំរ ៉ ( គ 

េ យ មក វ ចំនួនពីរដងកនុង១ៃថង រយៈេពល៣០ៃថង ) ឬ ករចុះេខ យនិង្រគុនេក្ត  (៣០ៃថង ឬ េលើស 

ពីេនះេកើតេឡើងម្តងមក ល ឬជប់ជនិចច)េនកនុងេពលមិនមនជំងឺឬល័កខខ័ណ្ឌ េផ ងេទៀត េ្រកពីករបងកេ គ 

េ យេមេ គេអដស៍ែដល ចពនយល់បនពីរបបគំេហើញេនះ។ 

៣.៦ ជំងឺកង្វះ ររបូតថមភចំេពះ្រស្តមីនៃផទេពះ 

 ទំងន់ទរកេនេពលេកើត គឺជក ្ត ដ៏សំខន់សំ ប់កំណត់កររស់ នមនជីវតិរបស់កុមរនិងជ 

ឥទធិពលបញជ ក់ពី ថ នភព ររបូតថមភរបស់ម្ត យេនេពលមុននិងេពលកំពុងមនៃផទេពះ។ ករមន

ទំងន់្រ លេពលមុនមនៃផទេពះនិងករេកើនទំងន់មិនសម្រសបេពលកំពុងមនៃផទេពះ គឺជក ្ត មួយ

សំ ប់ពយករណ៍ៃនកររកីធំធត់យឺតយ៉វេពលទរកេនកនុងៃផទនិងទរកមនទំងន់្រ លេនេពលសំ ល។ 

 េយង មវទិយ ថ នេវជជ ្រស្តេនបណ្ឌិ តសភវទិយ ្រស្តជតិៃនសហរដ្ឋ េមរកិ ្រស្តីែដលចប់ 

េផ្តើមមនៃផទេពះ េ យមនសនទស ន៍ទំងន់ខ្លួន (BMI) < ១៨,៥ ្រតូវបេងកើនករ្រសូបចូលថមពល្របចំៃថង 

បែនថមេដើមបីេ យេឡើងទំងន់យ៉ងេ ច ស់ ១២,៥ គីឡូ្រកម េនេពលមនៃផទេពះ (សូម ច ង 

ទី១១)។ កមមវធីិ ររបូតថមភជតិបនផ្តល់េស ររបូតថមភ ពិេសស ជូន្រស្តីមនៃផទេពះ រមួមន ករ 

ផ្តល់ រធតុែដកនិង រជតិចិញច ឹមមី្រកបែនថមេទៀត។ 

ងទី១១: ករេឡើងទំងន់ចំេពះ្រស្តមីនៃផទេពះ  

មុនមនៃផទេពះ 

ករចត់ថន ក់ ម BMI 

ទំងន់ែដល្រតូវ 

េឡើងសរបុ 

ករេកើនទំងន់្របចំសប្ត ហ៍, 

្រតីមសទី២និងទី៣ 

ទំងន់ែដល្រតូវេឡើង្របចំែខ, 

្រតីមសទី២ និងទី៣  

< ១៨,៥ ១២,៧-១៩,៥គ្រក 0,៥ គ្រក ២,០គ្រក 

១៨,៥-២៤,៩ ១១,៣-១៧,១គ្រក ០,៥ គ្រក ២,០ គ្រក 

២៥,០-២៩,៩ ៦,៨-១២,២ គ្រក ០,៣ គ្រក ១,២ គ្រក 

≥ ៣០,០ ៥,០-៩,៨ គ្រក ០,២ គ្រក ០,៨ គ្រក 

្របភព: IOM May 2009. Resource Sheet: Wieght gain during Pregnancy: Reexamining the guideline. 

Washington, DC: IOM 
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៤. ករ យតំៃលករបងកេ គេ យជំងឺឱកសនិយមេលើកតំបូង 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់គ្លីនិក មអងគករ WHO េ យែផ្អកេលើ្រពឹត្តករណ៍គ្លីនិក ចមន

លកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់្រគន់េដើមបីចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

• ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺឱកសនិយមេនកំរតិខុសៗគន ៃនករថយចុះភព ុ ំ ែ្រប្របួល ម

ថ នភពភព ុ ំ។ 

• ចេងក មេ គសញញ ៃនករ ្ត រេឡើងវញិរបស់្របព័នធភព ុ ំ (IRIS) បនបង្ហ ញេ យមន

ភពដូចគន នឹងករបងកជំងឺឱកសនិយម ្រតូវេធ្វើករពិចរ ករណីេនះចំេពះអនកជំងឺែដល 

េទើបែតចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

៤.១ ថ នភពគ្លីនិក និងករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ រជថមី 

ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់គ្លីនិក មអងគករWHO ្រតូវអនុវត្តេន ល់េពលមកពិនិតយសុខភព។ ដំ ក់ 

កលគ្លីនិក ចនឹងេកើតេឡើង បុ៉ែន្តមិន ចថយចុះេទ េលើកែលងែតករេធ្វើចំ ត់ថន ក់កលពីមុនមិន 

បន្រតឹម្រតូវ។ ្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិក ដូចជ ករថយចុះទំងន់ខ្លួន ឬ ករបងកជំងឺឱកសនិយមថមីេទៀត ចេកើត 

េឡើងនូវដំ ក់កលគ្លីនិក ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ និងករចប់េផ្តើមពយបល

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍មុននឹងបនទទួលលទធផលេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4 និងករ

ចប់េផ្តើមពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយម។ 

្រគប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលបនបង្ហ ញនូវ្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិកថមី តំរវូេ យេធ្វើ

ចំ ត់ថន ក់គ្លីនិក មអងគករWHO រជថមី (សូម នឧបសមព័នធទី១)។ ្របសិនេបើលទធផលៃនករេធ្វើ

ចំ ត់ថន ក់គ្លីនិកខពស់ជងដំ ក់កលគ្លីនិកកលពីេលើកមុន, ករេកើនេឡើងនូវចំ ត់ថន ក់គ្លីនិក ច

បំេពញនូវលកខណៈវនិិចឆ័យៃនករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ (សូម នេគល 

ករណ៍ែណនំជតិ អំពីករេ្របើ្របស់ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ចំេពះមនុស េពញវយ័ និងេកមង 

ជំទង់, ឆន ំ ២០១១)។ 

មុននឹងចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ដំ ក់កល

គ្លីនិក រជថមី ចេឃើញនូវករេកើនេឡើងៃនលទធផលជដំ ក់កលគ្លីនិក។ ករេកើនេឡើងនូវដំ ក់

កលគ្លីនិកេនះនឹងរក េនដែដល លុះ្រ ែតអនកជំងឺបនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង

េមេ គេអដស៍។ ឧទហរណ៍ អនកជំងឺែដលមិនទន់បនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ

េអដស៍ េហើយបនេធ្វើេ គវនិិចឆ័យថ មនេកើតជំងឺកង់ឌី េនបំពង់ រ្រតូវបន យតំៃលថ អនកជំងឺ

េនះសថិតេនដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤។ េទះបីជជំងឺរ កបំពង់ រ ចនឹងជសះេសបើយរយៈេពល
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២សប្ត ហ៍េ្រកយពីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងជំងឺផ ិតក៏េ យ អនកជំងឺេនែតបន្ត យតំៃលថ 

សថិតកនុងដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ េ្រកយពីករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថនឹង្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

៤.២ ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺឱកសនិយម មកំរតិថយចុះ្របព័នធភព ុ  ំ

ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺឱកសនិយម ែ្រប្របួល មកំរតិៃនករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំ េលើកែលង 

ែតករណី ជំងឺរេបង។ អនកជំងឺនឹងបង្ហ ញនូវចេងក មេ គសញញ គ្លីនិកជមួយនឹងសក្ត នុភពៃនករេធ្វើេ គ 

វនិិចឆ័យជំងឺជេ្រចើន។ ករ យតំៃលពីកំរតិថយចុះ្របព័នធភព ុ ំរបស់អនកជំងឺ ចជួយកត់បនថយចំនួន 

ជំងឺែដល្រតូវេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ ។ 

របូភពទី២ : ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺឱកសនិយមទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍ែ្រប្របួល ម
ចំនួនេកសិក CD4 

 

៤.៣ ចេងក មេ គសញញ ៃនករ ្ត ្របព័នធភព ុ េំឡើងវញិ េកើតេ្រកយពីករចប់េផ្តើមករ
ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ (IRIS) 

ជទូេទ IRIS េកើតេឡើងកនុងកំឡុង ២ េទ៨សប្ត ហ៍ េ្រកយពីករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េហើយក៏ ចេកើតេឡើងកនុងេពល មួយកនុងកំឡុងរយៈេពល៦ែខៃនករពយ 

បលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ កនុងករណីកំរ ចេកើត IRIS េ្រកយរយៈេពលេនះេទៀត។ 

ករ្របឈមមុខនឹងករេកើត IRIS មនកំរតិខពស់ចំេពះអនកជំងឺែដលចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំង 

ចំនួនេកសិក CD4 

៤០០ 

៣០០ 

២០០ 

១០០ 

៥០ 

Herpes Zoster (ជំងឺេរ ើម)

ជំងឺរេបង 

ផ ឹតេនមត់ 

ជំងឺ PCP 
កង់ឌី េនបំពង់ រ 
ជំងឺ HSV ល ល 

Cryptosporidiosis, PML

Cryptococcus, Toxoplasmosis
Mycobacterium avium, CMV, Penicilliosis 
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នឹងេមេ គេអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 ទប និងមនចំនួនេមេ គេអដស៍កនុងឈម (viral load) 

ខពស់។  

ចេងក មេ គសញញ និងសញញ គ្លីនិកៃនIRISមនភពជន់គន ជមួយនឹងេ គសញញ ជំងឺឱកសនិយម។ 

េនេពលែដលទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្របព័នធភព ុ ំ្រតូវបនព្រងឹង 

េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករបងកេ គ នំេ យមនករេលចេឡើងេ គសញញ គ្លីនិកេផ ងៗេទៀត េហើយ ច

ប ្ត លេ យ៖ 

• ករបងកេ គេ យគម នេ គសញញ ពីមុនក្ល យជមនេ គសញញ ។ 

• េ គសញញ គ្លីនិកកន់ែតធងន់ធងរ េទះបីជករពយបលទទួលេជគជ័យក៏េ យ។ 

• ្របតិកមមនឹង remnants ឬ អង់ទីែហ នៃនជំងឺឱកសនិយមែដលេកើតមនពីមុន េ្រកយ

េពលចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ ARV ។ 

ករេលចេឡើងនូវេ គសញញ ទំងេនះ មិនែមនប ្ត លមកពីករបងកេ គ ឬក៏្របព័នធភព ុ ំែត

ឯកឯងេនះេទ, បុ៉ែន្ត េកើតេឡើងេ យអន្តរកមមៃនបញ្ហ ទំងពីរេនះ។ ជំងឺរេបងគឺជមូលេហតុញឹកញប់ 

ជងេគៃនករ ្ត រេឡើងវញិៃន្របព័នធភព ុ ំ។ មនសភពដូចគន នឹង” paradoxical reactions” ែដលបន

ជួប្របទះចំេពះអនកែដលមិនផទុកេមេ គេអដស៍ែដលកំពុងទទួលករពយបលេ យជំងឺរេបង។ េ គសញញ  

េកើតញឹកញប់ជងេគ មន្រគុនេក្ត  និងមនដំេបបងកេ យេមេ គរេបងមនេ្រចើន និងមនទំហំរកីធំ 

ជពិេសស េឡើងកូនកណ្តុ រ (lymph node) និងករ្រជបចូលទឹកេទកនុងសួត (pulmonary infiltrates),  

ដំេបទងសួត (bronchial lesions), សទះបង្ហួរេនម (ureteric strictures), ឬ ដំេប្របព័នធសរៃស្រប ទ 

ក ្ត ល (CNS lesions)។ 

 IRIS ក៏េកើតេឡើងផងែដរ េនេពលមនជំងឺ MAC, ជំងឺ PCP, ជំងឺ Toxoplasmosis, ជំងឺរ កេថ្លើម 

្របេភទBនិងC, ជំងឺ Cytomegalovirus, ជំងឺ Varicella-zoster virus, ជំងឺ Cryptococcal infection, ជំងឺ 

Histoplasmosis, និងជំងឺ PML ។ េ គសញញ កន់ែតធងន់ធងរ ដូចគន នឹងេ គសញញ ជំងឺឱកសនិយមែដរ។ 

ករ្រគប់្រគងពយបល IRIS ជធមម  គឺ៖ 

• អនកជំងឺ្រតូវបន្តករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េលើកែលងែតកនុងករណី 

មនជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យ រ Cryptococcus ធងន់ធងរ។ 

• េធ្វើករ្រ វ្រជវរកជំងឺឱកសនិយមថមីៗ ឬ ជំងឺឱកសនិយមសកមមែដលករពយបលមិន

ចទទួលបនេជគជ័យ ឬពយបលជំងឺឱកសនិយមទំងអស់ ែដលេទើបែត្រ វ្រជវរក

េឃើញ។ករ្រ វ្រជវរកជំងឺឱកសនិយមទំងេនះ ្រតូវេធ្វើករបណ្តុ ះេមេ គ (blood 

cultures), ថតសួតេ យកំរសមីX, និងបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនងេបើមនេ គសញញ ្របព័នធសៃស 

្រប ទក ្ត ល។ ដំេបកូនកណ្តុ រ ឬ ដំេបែសបកេកើតេឡើងថមី ឬ កន់ែតធងន់ធងរ គឺជគន្លឹះ 
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ដ៏សំខន់ េហើយ្រតូវេធ្វើ Biopsy េបើលទធផលឈម ឬ លទធផលពិនិតយទឹកខួរឆ្អឹងខនងមិន ច 

កំណត់េ គវនិិចឆ័យបន។ អនកជំងឺែដលមនេ គសញញ ជំងឺរេបងកន់ែតធងន់ធងរ ្រតូវេធ្វើករ 

បណ្តុ ះកំ ក រេឡើងវញិនិងេធ្វើេតស្ត (sensitivity testing) េដើមបី យតំៃលភព ុ ំជ 

មួយនឹងឱសថជេ្រចើនមុខ (multi-drug resistant=MDR) ឬភព ុ ំជមួយឱសថ ល ល 

(extensively drug resistant)ៃនជំងឺរេបង ឬ ជំងឺ MAC។ 

• ចប់េផ្តើមបន្តករពយបលជំងឺឱកសនិយម េនេពលែដលបនរកេឃើញ។ 

• េ្របើឱសថ្រកុម Non-steroidal anti-inflammatory agents េដើមបីកត់បនថយកររ ក 

ឧទហរណ៍ៈ រ កកូនកណ្តុ រ និង្រគនុ។ 

• ករណីចំបច់ ្រតូវេ្របើ corticosteroids កនុងរយៈេពលខ្លី េបើេ គសញញ កន់ែតធងន់ធងរ 

(ឧទហរណ៍ៈករថប់ដេង្ហើម,េ គសញញ ្របព័នធសៃស្រប ទក ្ត ល, ករសទះតំរងេនម)។ 

៥. បងកេ គេ យកងឌី់  

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ករបងកេ គេ យកង់ឌី  េកើតមនជញឹកញប់ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍។ 

• ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដល 

បងកេ គេ យកង់ឌី  េនមត់ រចុះ រេឡើង (ដំ ក់កលគ្លីនិកទី៣) ឬ េកើតជំងឺ

កង់ឌី េនបំពង់ រ (ដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤)។ 

• មិន្រតូវពយបលបងក រករបងកេ គកង់ឌី េលើកទី២េទ។ 

 

ជំងឺកង់ឌី  

ករបងកេ គេ យកង់ឌី  េកើតមនញឹកញប់ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ គឺជំងឺកង់ឌី េនមត់, 

កង់ឌី េនមត់សបូន-ទ្វ រមស, និងកង់ឌី េនបំពង់ រ។ ចំេពះអនកជំងឺែដលថយចុះ្របព័នធភព ុ ំ 

ខ្ល ំង, េមេ គកង់ឌី បន ល លពសេពញខ្លួន (Candidemia)។ 

េមេ គ Candida albicans បនបងកេ គភគេ្រចើន េហើយបនបងកជំងឺកង់ឌី េនមត់និងេន 

បំពង់ក គឺជសូចនករមួយកំណត់ថ មនករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំ។ អនកជំងឺភគេ្រចើនមនចំនួនេក 

សិក CD4 តិចជង ២០០ េកសិក/មម៣ និងេឆ្លើយតបជមួយករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងពួក 

ផ ិត (anti-fungal medications)។ ភព ុ ំជមួយឱសថ azoles រមួមន Fluconazole េកើតមនេ យកំរ 

េន្របេទសកមពុជ។ 
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អនកផ្តល់េស មិន្រតូវេ្របើឱសថ Fluconazole និងឱសថ Itraconazole កនុង្រតីមសទី១ៃនៃផទេពះេទ 

េ្រពះ ចប ្ត លេ យកូនេកើតមកមិន្រគប់លកខណៈ (Teratogenic effects)។ ករណីចំបច់ ្រតូវេ្របើ 

ឱសថ Amphotericin-B សំ ប់ជំនួសវញិ ឬ េសនើសំុេយបល់្រគូេពទយជំនញ។ 

៥.១ ជំងឺកង់ឌី េនមត់ 

េ គសញញ គ្លីនិក 

េលចេឡើង ន មពណ៌ស ជេ្រចើនេហើយមិនឈឺ ងយជូតេចញ patches ឬ ន មពណ៌សេលើ 

អ ្ត ត, ជញជ ំងខងេ្រកយៃនបំពង់ក។ ដំេបេនះ ែតងែតឈមហូរេពលេកះយកេចញ។ អនកជំងឺ ច

េកើត Angular chelosis ែតជករណីដ៏កំរ។ 

ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 

ែផ្អកេលើេ គសញញ គ្លីនិកនឹងេ្របើអតិសុខុមទស ន៍ (Microscopy) រកេមេ គផ ិត និងេធ្វើករបណ្តុ ះ

េមេ គ។ ្របសិន េបើេ គសញញ គ្លីនិកមិនមនភពចបស់ ស់េទេនះ ករពយបលក៏មិនមន្របសិទិធភព

ែដរ។ ករេ្របើអតិសុខុមទស ន៍េមើលសំ កែដលេកៀយកពីភន សកនុងមត់ បនបង្ហ ញ Pseudohyphae 

និង/ឬ blastopores ។ 

ករពយបលស្តង់  

បសូលុយសយុង Gentian violet, ១% េនហនឹងកែន្លង ២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង, ឬ េ្របើ 

Nystatin pessary, ១00 000 IU េ យេលប ៣ដងកនង១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង ឬ េ្របើ Clotrimazole oral 

troches ១០ ម្រក។ េ្របើ pastille ៤-៥ ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១០-១៤ៃថង។ េ្របើ Miconazole gumpatch 

១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង។ 

ករពយបលរមួផ  ំ(Alternative treatment) 

 ១. សូលុលសយុង Nystatin ៥00,000 Units េ យផឹក ៥ដងកនុង១ៃថង (្របសិនេបើមន)។ 

 ២. Fluconazole ១០០ម្រក េ្របើ ១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង។ 

 ៣. Ketoconazole ២០០ម្រក េ្របើ១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង (េចៀស ងេ្របើចំេពះអនកជំងឺែដល 

កំពុងេ្របើ Rifampicin េ្រពះ មនអន្តរកមមឱសថ េ យបនថយកំរតិសកមមកនុងឈមៃនឱសថនិមួយៗ)។ 

 ៤. Amphotericin-B: 0,៣-0,៥ ម្រក/គ្រក កនុង ១ៃថង ចក់ មសរៃសឈមែវន៉ រយៈេពល ៧-១៤ៃថង 

(ករណីលំបកពយបល)។ 
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៥.២ ជំងឺកង់ឌី េនបំពង់ រ (Esophageal Candidiasis) 

េ គសញញ គ្លីនិក 

ជំងឺកង់ឌី េនបំពង់ រ ចគម នេ គសញញ  បុ៉ែន្តជទូេទ ចពិបកេលប រចូល, 

និង/ឬ ឈឺចប់េពលេលប រចូល និងឈឺែផនកខងេ្រកយឆ្អឹងជំនី។ ជំងឺកង់ឌី េនបំពង់ រ 

ចេកើតេឡើង េ យមន ឬគម នេ គសញញ ៃន ជំងឺកង់ឌី េនមត់និងបំពង់ រ។ 

ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 

េស ភគេ្រចើនមិនមន Endoscopy សំ ប់ពិនិតយេទ។ ពិនិតយេ យេ្របើ Endoscopy េឃើញ ន ម

បនទះ ព៌ណស និងមនទឹករៃង មនសភពដូចគន នឹងជំងឺកង់ឌី េនមត់ េហើយជួនកលមនដំេបេសើៗ 

េនបំពង់ រ។   

ករពយបលស្តង់  

 ១. Fluconazole ២០០ម្រក េ្របើ ១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១៤ ៃថង។ 

 ២. Ketoconazole ២០០ម្រក េលប២្រគប់កនុង១ៃថង រយៈេពល ១៤ៃថង េ្រកយេពលបយ (េចៀស ង 

េ្របើចំេពះអនកជំងឺែដលកំពុងេ្របើ Rifampicin េ្រពះ មនអន្តរកមមឱសថេ យបនថយកំរតិសកមម 

កនុងឈមៃនឱសថនិមួយៗ)។ 

 ៣. Itraconazole ២០០ ម្រក,េ្របើ១ដងកនុង១ៃថងរយៈេពល ១៤ៃថង។ 

 

៥.៣ ជំងឺកង់ឌី េនមត់សបូននិងេយនី 

េ គសញញ គ្លីនិក 

 អនកជំងឺ ចត្អូញែត្អរអំពីកររមស់ ឬ មន រមមណ៍េក្ត រមួជមួយ ករធ្ល ក់ស, េហើយេកើត រចុះ 

រេឡើង។ 

ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 

 េ គសញញ គ្លីនិក ករធ្ល ក់ស ស្អិត ពណ៌សល្អិតៗ មនបនទះសដូចឈីស េនតំបន់េយនី េឡើង 

ពណ៌្រកហម, េហើម និងឈឺចប់។ េបើេ គសញញ គ្លីនិក មនសភពមិនចបស់ ស់ និងករពយបលពំុ 

មន្របសិទិធភពេទេនះ ្រតូវេធ្វើករពិនិតយេ យអតិសុខុមទស ន៍(Microscopy) យជមួយសូលុយសយុង 

បូ៉ សយូមអីុ្រដុកសីុត (Patassium Hydroxide)។  

ករពយបលស្តង់  

 ១. េ្របើ Nystatin ១00,000 units សំ ប់សុលកនុង្រប ប់បន្តពូជ្រស្តីរយៈេពល ១៤ៃថង។ 
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 ២. Clotrimazole Vaginal cream ៥្រកម កនុង១ៃថង ឬ Clotrimazole សំ ប់សុលកនុង្រប ប់បន្តពូជ 

្រស្តី ្រគប់ ១០០ម្រក េ្របើ១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៣ េទ ៧ៃថង ឬ រហូតដល់បត់េ គសញញ  ឬ 

េ្របើ Clotrimazole ៥០០ម្រក សំ ប់សុល ១ៃថង១ដង។ 

 ៣.  Micronazole cream េ្របើ ៥ ្រកមកនុង១ៃថង ឬ ១០០ម្រក សំ ប់សុល្រប ប់បន្តពូជ្រស្តី 

រយៈេពល ៧ៃថង។ 

ករពយបលជំេរ ើស 

 ១. Fluconazole ១៥០-២០០ម្រក េលបម្តង ១ដងកនុង១ៃថង (េ្របើកំរតិដូសខពស់ និងេ្របើរយៈេពលយូរ 

កនុងករណី្របព័នធភព ុ ំថយចុះខ្ល ំងក្ល ) ឬ 

 ២. Itraconazole ២០០ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង េនៃថងទី១ រចួេលប ១ៃថង១ដងរយៈេពល ៣ៃថង 

បនទ ប់ ឬ  

 ៣. Ketoconazole ២០០ម្រក េលប ១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង។ 

 

៥.៤ ជំងឺកង់ឌី ែដលមនករ លកនុងឈម (Candidemia) 

 ជំងឺកង់ឌី ែដលមនករ ល លកនុងឈម (Candidemia) េកើតមនេ យកំរចំេពះអនកផទុក    

េមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍េន្របេទសកមពុជ។ ជញឹកញប់ េគេឃើញេកើតចំេពះអនកផទុកេមេ គ

េអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនករថយចុះេកសិក Neutropenia េ យ Non-Hodkin’s Lymphoma ឬ 

េ យ រេមេ គេអដស៍។ Candidemia គឺជករបងកេ គគំ មកំែហងដល់ជីវតិយ៉ងឆប់រហ័ស្រតូវេ យ

អនកជំងឺមកសំ កពយបលេនមនទីរេពទយេដើមបីេធ្វើករ ម ននិងពយបល៖ 

េ គសញញ គ្លីនិក 

 គម នេ គសញញ , ្រគុន ឬ មន sepsis។ 

េ គវនិិចឆ័យ 

 េ គសញញ គ្លីនិក ឬ េធ្វើករបណ្តុ ះឈម។ 

ករពយបលស្តង់  

 សូមបញជូ នអនកជំងឺេទទទួលករពយបលេនេស ែថទំ និងពយបលែដលមនកំរតិខពស់ជង េបើ 

អនកជំងឺមិនមនលំនឹង េដើមបីទទួលករពយបលេ យឱសថ Amphotericin B ។ ពយបលេ យេ្របើ 

Amphotericin B ០,៧ ម្រក/គ្រក/ៃថង ចក់ចូល មសរៃសែវន៉ រយៈេពល១៤េទ២១ៃថង។ េបើអនកជំងឺមន 

លំនឹងកនុងរយៈេពល៧ៃថងៃនករពយបលេនមនទីរេពទយេ យអង់ទីបី៊យូ៉ទិក ្រតូវប្តូរេទេ្របើ Fluconazole 

៤០០ម្រក េលប ១ ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១៤ៃថង។ 
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ករពយបលជំេរ ើស 

 Fluconazole ៤០០ម្រក េលប១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ២១ៃថង េបើគម នេ គសញញ ។ 

៥.៥ ករពយបលបងក រេលើកទី២ 

 ជទូេទ ករពយបលបងក រេលើកទី២ មិន្រតូវអនុវត្តេទ េលើកែលងែតករណីមនករបងកេ គកង់ឌី 

ម្តងេហើយម្តងេទៀត។ 

• េកើតកង់ឌី េនមត់និងបំពង់ រ: ្រតូវេ្របើឱសថ Fluconazole ១០០ម្រកេលបម្តង

កនុង១ៃថង។ 

• េកើតកង់ឌី េនមត់សបូននិងេនេយនី (Cervicovaginal Candidiasis): ្រតូវេ្របើ 

Miconazole cream ៥្រកម/ៃថង។ 
 

៦. ជំងឺរេបង 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ មនករបងកេ គេ យេមេ គរេបងផងនឹងមន

ករ្របឈមមុខនឹងករវវិត្តន៍េទជជំងឺរេបងសកមមពី ៣០ភគរយេទ ៥០ភគរយ។ 

• ជំងឺរេបង ្រតូវពិចរ េលើ្រគប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់ែដលមន

េ គសញញ ទក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវដេង្ហើម។ 

• អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ មន្រគុនេក្ត រយៈេពលយូរ, ក្អកតិចតួច, ពិនិតយ 

កំ កេ យ AFB េឃើញ អវជិជមននិងករថតសួតេ យកំរសមី X មនរបូភពមិនចបស់ 

ស់។ 

េន្របេទសកមពុជ ៦៤ ភគរយ ៃន្របជជនមនផទុកេមេ គរេបង (្របែហល ៨ ននក់) និងប៉ន់

ម នថ មនជំងឺរេបងសកមមចំនួន៦៥,០០០នក់េនឆន ំ ២០០៩។ ជំងឺរេបងគឺជមូលេហតុមួយដ៏ចំបងៃន

មរណៈភពេ យ រ ជជំងឺឱកសនិយមកនុងចំេ មអនកជំងឺេអដស៍។ អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនក

ជំងឺេអដស៍េ្រចើនេកើតមនជំងឺរេបងសកមម, ករពយបលប ជ័យ,ករ ប់េឡើងវញិ, និងមនអ្រ មរណៈ

ភពខពស់។ បុគគលែដលផទុកេមេ គរេបង ច្របឈមមុខនឹងករបងកេ គរេបងសកមមកនុងជីវតិរបស់េគកនុង

កំរតិពី ៥ភគរយ េទ ១០ភគរយ, េហើយអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍មនករ្របឈមមុខនឹង

េកើតជំងឺរេបងសកមមកនុងអ្រ  ៣០ភគរយ េទ ៥០ភគរយ ឬ ៥ភគរយ េទ ៨ភគរយ កនុងមួយឆន ំ (សូម 

ន ងទី១២)។ េទះបីជទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ក៏េ យ ក៏អនកផទុក 
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េមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ េពលកំពុងពយបលជំងឺរេបងមនករ្របឈមមុខនឹងអ្រ មរណៈភព 

៥ដងេធៀបជមួយនឹងអនកជំងឺមិនផទុកេមេ គេអដស៍។ េយង មរបយករណ៍ របស់មជឈមណ្ឌ លជតិ

កំចត់េ គរេបងនិងហង់សិន អនកជំងឺេអដស៍ែដលទទួលករពយបលជំងឺរេបងេនគ្លីនិកេពលរេសៀលរបស់ 

មជឈមណ្ឌ លជតិកំចត់េ គរេបងនិងហង់សិន បនបង្ហ ញថ អនកជំងឺេអដស៍ែដលទទួលករពយបលជំងឺ 

រេបងកនុងរយៈេពល២ែខដំបូង មនអ្រ ្ល ប់ចំនួន ៣៧ភគរយ។ អនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់េនះ ភគេ្រចើន 

មនចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ២០០េកសិក/មម៣ និងកំពុងពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ 

េអដស៍។ 

ងទី១២: ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺរេបងសកមមចំេពះអនកផទុកនិងអនកមិនផទុកេមេ គេអដស៍ 

ថ នភពេមេ គេអដស៍ ករវវិត្តន៍េទជំងឺរេបងសកមម 

អវជិជមន ៥-៨ ភគរយ 

វជិជមន ៣០-៥០ ភគរយ 

 

េហតុេនះ ្រគប់អនកជំងឺរេបងទំងអស់ ្រតូវេធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍ េទះបីជមន ឬ មិនមនក ្ត

្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ក៏េ យ។ ករពិនិតយកំ កេ យអតិសុខុមទស ន៍ គឺ្រតូវេធ្វើជចំ 

បច់ េបើ ច្រតូវេធ្វើករបណ្តុ ះេមេ គ និងករេធ្វើេតស្ត sensitivity ។ ករណីសង ័យថមនជំងឺរេបងេ្រក 

សួត, ្រតូវបូមយកទឹកពីកូនកណ្តុ រ (lymph nodes), ឬ ទឹកខួរឆ្អឹងខនង េទពិនិតយេ យ AFB staining និងេធ្វើ 

ករបណ្តុ ះេមេ គ, និងេធ្វើេតស្ត sensitivity េបើ ចេធ្វើបន។ 

េនឆន ំខងមុខេនះ មជឈមណ្ឌ លជតិកំចត់េ គរេបងនិងហង់សិន(CENAT) នឹង ចមនលទធភព

កនុងករេធ្វើ GeneXpert, េធ្វើ MTB/RIF assay រហ័ស េដើមបី យតំៃលករពិនិតយកំ ក្រ វ្រជវរកេមេ គ 

រេបងេន មេស  OI/ART។ េបើេតស្ត sensitivity សំ ប់អនកជំងឺែដលមន AFB វជិជមន េលើកំ កជ 

មួយនឹងេមេ គរេបង គឺមន ៩០ភគរយ រឯឺអនកមន AFB អវជិជមន គឺ ៨០ភគរយ។ េតស្តេនះ គឺជេតស្ត 

សំ ប់ ្រ វ្រជវេមេ គរេបង និងភព ុ ំេ យេមេ គរេបងជមួយឱសថ rifampicin កនុងកំឡុងេពល 

២េម៉ង។ 

៦.១ ជំងឺរេបងសួត 

េ គសញញ គ្លីនិក 

្រគុនេក្ត  និងករចុះទំងន់ គឺជេ គសញញ ែដលេកើតជញឹកញប់ ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍េហើយក្អក 

មនកំ ក និងក្អកធ្ល ក់ឈម េ្រចើនេកើតមនេលើអនកជំងឺែដលមិនផទុកេមេ គេអដស៍។ េគសង ័យថ មន 

ជំងឺរេបងសួតចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ ែដលមនេ គសញញ ដូចខងេ្រកម៖ 
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• ្រគុនេក្ត  េនេពល ក៏េ យ រយៈេពលយូរបុ៉នម នក៏េ យ។ 

• ក្អក េនេពល ក៏េ យ រយៈេពលយូរបុ៉នម នក៏េ យ។ 

• េបើកេញើសេពលយប់ រយៈេពល ២សប្ត ហ៍ ឬ េលើសពីេនះ។ 

េ គវនិិចឆ័យ 

អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលសង ័យថ មនជំងឺរេបង ្រតូវេធ្វើេតស្ត ដូចជ េតស្ត

ពិនិតយកំ កេ យេ្របើ AFB ករថតសួតេ យកំរសមី X, ដូចមនែចងកនុងេគលករណ៍ែណនំជតិអំពី 

ករ្រគប់្រគងករពយបលបងក រជំងឺរេបងចំេពះអនកជំងឺបងកេ គរេបង និងេមេ គេអដស៍រមួគន  ឆន ំ ២០០៩ 

និង SOP អំពីយុទធ ្រស្ត 3Is។ 

ករថតសួតេ យកំរសមី X ចបង្ហ ញថ មនជំងឺរេបងសួត គឺែផ្អក មកំរតិថយចុះៃន្របព័នធ

ភព ុ ំ។ េពលែដល្របព័នធភព ុ ំេនធមម  (CD4 >៥00 េកសិក/មម៣) ជទូេទបង្ហ ញជជំងឺរេបង 

ទំរង់ធមម  េ យមន Typical cavitary រេបង ឬ មនដំុេនសួតែផនកខងេលើ (Post primary pattern)។ 

ចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ២០០េកសិក/មម៣) ភគេ្រចើនបន បង្ហ ញរបូភពមិនសូវចបស់ រមួមន 

របូភពៃនករថត មកំរសមី X បនបង្ហ ញ របូភពធមម , diffuse bilateral ឬ lower lobar infiltrates, 

mediastinal lymphadenopathy, pleural effusion, interstitial nodules ឬេកើតមនេ គសញញ េផ ងេទៀត 

ដូចនឹងជំងឺរេបងបឋម។ 

ចំនួនេកសិក CD4 ចេន្ល ះ ២០០ េកសិក/មម៣ និង ៥០០ េកសិក/មម៣) របូភព មរយៈករ 

ថតសួត បង្ហ ញទំងរបូភពធមម និងមិនធមម  (សូម ន ងទី១៣)។ 

ងទី១៣: លកខណៈជំងឺរេបងសួតែដលខ្ល ងំក្ល និងករបងកេ គេ យេមេ គេអដស៍ 

លកខណៈសញញ គ្លីនិក ករបងកេ គេ យេមេ គេអដស៍យូរ 
CD4 < ២00 េកសិក/មម៣ 

ករបងកេ គេ យ HIV ថមីៗ 
CD4 > ២00េកសិក/មម៣ 

េ គសញញ គ្លីនិក ដូចគន នឹងជំងឺរេបងបឋម ដូចគន  post-primary TB 

ករថតសួតេ យកំរសមី X   

១. េឡើងកូនកណ្តុ រេនកនុង្រទូង ញឹកញប់ កំរ 

២. េកើតេឡើងេន្របអប់សួតែផនក
ខងេ្រកម(Lower lobe) 

ញឹកញប់ កំរ 

១. ដុះ Cavitation កំរ ញឹកញប់ 

២. កំ កវជិជមន មិនសូវញឹកញប់ ញឹកញប់ 

្របតិកមមឱសថ ញឹកញប់ កំរ 

ប់េឡើងវញិ េ្រកយេពល 
បញច ប់ករពយបល 

ញឹកញប់ កំរ 
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កនុងករណីែដលករេធ្វើេតស្តកំ កេ យ AFB ពីរេលើកដំបូង មនលទធផលអវជិជមន មេគល 

ករណ៍ ចអនុញញ តេ យពយបលជំងឺរេបងបន េបើមនេ គសញញ គ្លីនិកសង យ័ខពស់ ឬករពយបល

េ យេ្របើ Antibiotics សំ ប់ជំងឺេផ ងៗ មិនទទួលេជគជ័យ, ថតសួតេ យកំរសមី X និង/ឬ AFBs េ្រកយ 

ពីបនបញច ប់ករពយបលេ យ Antibiotics (សូមេមើលរបូភពទី២)។ បចចុបបនន ករបណ្តុ ះេមេ គ Myco 

bacterium ចេធ្វើេនមជឈមណ្ឌ លជតិកំចត់េ គរេបងនិងហង់សិន, វទិយ ថ នជតិសុខភព ធរណៈ, 

វទិយ ថ នប៉សទ័រេនភនំេពញ, មនទីរពិេ ធន៍ៃនមនទីរបែង្អកេខត្តបត់ដំបង និង មនទីរពិេ ធន៍ៃនមនទីរបែង្អក

េខត្តកំពង់ចម។ ករបណ្តុ ះេមេ គរេបងមន្របេយជន៍កនុងករណី ករពិនិតយកំ កមនលទធផលអវជិជមន 

(សួត និងរេបងេ្រកសួត) ជពិេសសជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យេមេ គរេបង េហើយករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ

ជក់ ក់ ែតងែតមនករលំបក។ ្រតូវេធ្វើេតស្តឱសថ drug susceptibility ករណីសង ័យថមន 

ភព ុ ំជមួយនឹងឱសថពយបលជំងឺរេបង។ លទធផលៃនករបណ្តុ ះេមេ គ ចទទួលបនកនុង រយៈេពល 

៦េទ៨សប្ត ហ៍ ែដល្រតូវយកមកអនុវត្ត េដើមបីចប់េផ្តើមករពយបលេនេស ែដល ចេធ្វើបន។ 

របូភពទី២ ្រតូវបនកំពុងេ្របើ្របស់សំ ប់េធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបងសួត និងអនកជំងឺេអដស៍េ យមិនមន

ករេធ្វើករបណ្តុ ះេមេ គរេបង ។ 

NCHADS និង CENAT នឹងេបះពុមភនូវគំនូសបំ្រពញួបែនថមេទៀត សំ ប់បង្ហ ញពីវធីិេ្របើ 

GeneXpert, MTB/RIF assay េនេពលែដលេតស្តេនះ ្រតូវបន ក់េ យេ្របើ្របស់េន្របេទសកមពុជ។ 
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គំនូសបំ្រពួញទី២: ករពិនិតយសុខភពរកជំងឺរេបង និងករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យេលើមនុស េពញវយ័ែដល
មនក្អក, ្រគុន, េបើកេញើសេ្រចើនេពលយប់, ឬ ្រសកទំងន់កនុងកំឡុងេពល៤
ែខមុន 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េ គសញញ ទំងអស់អវជិជមន 

េ គសញញ មួយ
ឬេ្រចើន  

• យតំៃលេ គសញញ គ្លីនិក 

• កំ ក* 
• ថតសួត និងបូមទឹកកូនកណ្តុ រ 

យតំៃលរកជំងឺឱកសនិយមេផ ង
េទៀត និងមូលេហតុជំងឺេផ ង  ៗ ពយបលជំងឺរេបង

 

+ ពយបលេ យ CPT 

+ ពយបលេ យឱសថ ARV 
ែផ្អកេលើេគលករណ៍ែណនំ
រេបង/េអដស៍ 

កំ កអវជិជមន 
និង 

- ថតសួតសង ័យថជំងឺរេបង ឬ 

- បូមទឹកកូនកណ្តុ រេទវភិគ + ឬ 

- មនេ គសញញ គ្លីនិកសង ័យថ 
ជំងឺរេបង 

េធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបង 

 

(េនេស ែដលមិន ចេធ្វើករបណ្តុ ះ 

េមេ គបន) 

េបើចំបច់្រតូវ 
យតំៃលជំងឺ 

រេបង រជថមី 

កំ កអវជិជមន
និង 

- ថតសួតមិន ចកំណត់បនថជំងឺរេបង និង 

- បូមទឹកកូនកណ្តុ រេទវភិគអវជិជមន និង 

- គម នេ គសញញ គ្លីនិកសង ័យថ ជំងឺរេបង 

េបើេឃើញជំងឺ
ឱកសនិយម
េផ ងេទៀត 

ពយបលជំងឺ 

ឱកសនិយម 

ពិនិតយរកេ គសញញ សំខន់ៗទំងបីៃនជំងឺរេបង 

កនុងរយៈេពល៤សប្ត ហ៍ចុងេ្រកយ: 
 

- ្រគនុេក្ត  មិនគិតពីេពលេវ និងរយៈេពល 
- ក្អក មិនគិតពីេពលេវ និងរយៈេពល 
- ែបកេញើសេ្រចើនេជគេនេពលយប់រយៈេពលចប់ពី 

៤សប្ត ហ៍ 

មនុស េពញវយ័ផទុកេមេ គេអដស៍ 

ករពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកជំងឺរេបង 

កំ ក 
វជិជមន 

សូម នគំនូស
បំ្រពួញអំពី IPT 

េបើគម នជំងឺឱកស
និយមេផ ងេទៀត 
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ករណីែដលករពិនិតយកំ ក មនលទធផលអវជិជមន ករចប់េផ្តើមពយបលជំងឺរេបង ្រតូវែផ្អកេលើ 

េ គសញញ គ្លីនិកែដលសង ័យ និងកររកេឃើញរបូភពេពលថតសួតេ យកំរសមី X ។ ងទី១៤ បង្ហ ញ 

ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យខុសគន ៃនជំងឺរេបងសួតេដើមបីផ្តល់ករទុកចិត្តដល់្រគូេពទយេនេពលចប់េផ្តើមពយបល។ 

ងទី១៤: ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យខុសគន ៃនជំងឺរេបងសួត 

េ គវនិិចឆ័យ ក ្ត គំ្រទេ គវនិិចឆ័យ 

ករបងកេ គេផ ងេទៀត 
ក. Bacterial pneumonia 

(ជំងឺរ កសួតេ យ 
បក់េតរ)ី  

ខ. បូសសួត 
គ. ជំងឺ PCP (pneumocystis 

jiroveci pneumonia) 

ក. ជទូេទមនភព្រសួច្រ វ, ្រគុនេក្ត , េឆ្លើយតបនឹង 
អង់ទីបី៊េយទីក 

ខ. ក្អកេហើយកំ កមនខទុះេ្រចើន, ក្លិនស្អុយេពលដកដេង្ហើម, 
មន ងខូង (cavitation) េ យមនទឹក េពលថតកំរសមី X 
ៃនែផនក (lobes) ខងេ្រកម 

គ. មិនសូវធងន់ធងរ, ក្អកសងួត និងថប់ដេង្ហើម។ 

ករសទះទងសួត 
Bronchiectasis 

កំ កមនខទុះេ្រចើន 

ម រកីសួត  ក ្ត ្របឈមមុខ (ជក់បរ,ី មនុស ចស់) 

េខ យេបះដូងេ យសទះ 
សរៃសឈម 

• េ គសញញ ៃនជំងឺេខ យេបះដូង (ករចុះេខ យៃនថត េបះដូង
ខងេឆ្វង): ថប់ដេង្ហើម, orthopnoea, ថប់ដេង្ហើម េពលយប់, 
ក្អកឈម, េហើម, ចុកខងេលើចុងដេង្ហើម េ យ រចុកេថ្លើម។ 

• េ គសញញ ចុះេខ យេបះដូង។ 

ជំងឺ្របតិកមម មផ្លូវដេង្ហើម 
(េកើតហឺត) 

ុ ៃំរ,៉ េ គសញញ ម្តងមក ល; េដក្រសមុកឮេពលដកដេង្ហើមេចញ 
(expiratory wheezes); េ គសញញ ទំងេនះ ចេកើតេឡើង។ 

ជំងឺសទះផ្លូវដេង្ហើម ុ ៃំរ ៉
(COPD) 

ក ្ត ្របឈមមុខ (ជក់បរ)ី; េ គសញញ ុ ៃំរ ៉

 

ករពយបលស្តង់  

ជ ទិភព គឺ្រតូវពយបលជំងឺរេបងសួតែដលបញជ ក់លទធផលៃនករពិនិតយកំ កវជិជមន។ បុ៉ែន្ត 

មនករណីជេ្រចើន េពលែដលករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបងភគេ្រចើន គឺពឹងែផ្អកែតេលើេ គសញញ គ្លីនិក 

េហើយចប់េផ្តើមពយបលចំេពះអនកជំងឺែដលបងកេ គរេបងនិងេអដស៍។ សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិ 

សំ ប់្រគប់្រគងពយបលករបងកេ គរេបងនិងេអដស៍ ឆន  ំ២០០៩ និង SOP អំពីយុទធ ្រស្ត 3Is េពលចប់
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េផ្តើមពយបលជំងឺរេបង និង្រតួតពិនិតយករចំលងេ គ។ មនុស េពញវយ័ភគេ្រចើនែដលមិនមន្របវត្តិធ្ល ប់

េកើតជំងឺរេបង្រតូវករពយបលជំងឺរេបងេ យេ្របើ Category ១ (2RHZE/4RH)។ 

្រគប់អនកជំងឺេអដស៍ែដលមនជំងឺរេបងសួត េហើយមិនបនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍េទះបីជមនចំនួនេកសិក CD4 បុ៉នម នក៏េ យ គឺមនលកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់្រគន់ 

កនុងករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង 

េមេ គេអដស៍ ្រតូវចប់េផ្តើម២សប្ត ហ៍េ្រកយពីករចប់េផ្តើមពយបលជំងឺរេបង។ (សូម នេគល

ករណ៍ែណនំជតិសំ ប់ករពយបលករបងកេ គរេបងនិងេអដស៍ ឆន ២ំ០០៩ និងេគលករណ៍ែណនំជតិ 

អំពីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ចំេពះមនុស េពញវយ័ឆន  ំ២០១១) េដើមបីេ ះ្រ យ 

បញ្ហ ែដល ចេកើតមនៃនអន្តរកមមឱសថ TB-ARV  និងករ្រគប់្រគងបញ្ហ ែដល ចេកើតមនៃន IRIS។  

ករណីអនកជំងឺមនសភពធងន់ធងរ ជករចំបច់កនុងករចប់េផ្តើមពយបលេ យបនឆប់រហ័ស។ 

របូភពទី៣ ជវធីិ ្រស្តមួយ ចទទួលយកបនកនុងករ្រគប់្រគងពយបលអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនក 

ជំងឺេអដស៍ែដលធ្ល ក់ខ្លួនឈឺធងន់ធងរ េហើយមនេ គសញញ សង ័យថ េកើតជំងឺរេបងសួត។ 
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គំនូសបំ្រពួញទី៣: េ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបងេលើអនកជំងឺធងន់ធងរេហើយមនក្អក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក. សញញ េ្រគះថន ក់រមួមន ករេលចេចញនូវេ គសញញ កនុងចំេ មចង្វ ក់ដេង្ហើមេលើសពី៣០ដង/នទី, ្រគុនេក្ត

េលើស ពី ៣៩ អង េស, សងច ក់ជីពចរេលើសពី ១២០ដង/នទី, មិន ចេដើរបនេ យខ្លួនឯង ។ 

ខ. េ្របើឱសថ Amoxcillin, Amoxicillin + Clavulanic Acid, ឬ Cefuroxime + Cotrimoxazole កនុងកំរតិដូសសំ ប់

ពយបលជំងឺPCP។ េដើមបីបងក រភព ុ ំជមួយនឹងឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គរេបង មិន្រតូវេ្របើ Fluoroquinolones

េទ។ 

គ. AFB វជិជមន្រតូវកំណត់េ យយ៉ងតិចមនេតស្តពិនិតយមួយវជិជមន ចំែណកឯ AFB អវជិជមន ្រតូវកំណត់េ យ 

េតស្តពិនិតយកំ ក អវជិជមន ២ ឬ ៣េឡើងេទ។  

អនកជំងឺធងន់ធងរ េហើយមនក្អក > មនសញញ េ្រគះថន ក់ a

្រតូវសំ កេពទយ, ្រតូវ ក់អុកសីុែសន និងពយួរេសរ ៉មូ 

យអង់ទីបី៊យូ៉ទិក្របឆំងនឹងពពួកបក់េតរ ី b  
្រតូវពយបល PCP, ពិនិតយកំ ក AFB, ថតសួត  

AFB អវជិជមន 

ចប់េផ្តើមពយបលជំងឺរេបង។ 
េបើ ចបញជូ នសំ កកំ កេដើមបី 
បណ្តុ ះ, ពយបលេ យអង់ទីបី៊យូ៉ 
ទិកេ យចប់។ 

មិនធូរេសបើយ៣-៥ៃថងេ្រកយ,  បុ៉ែន្ត
លទធផលថតសួតនិងគ្លីនិកសង យ័ថ 
ជំងឺរេបង គឺ ចជជំងឺរេបងេ្រកសួត 
(ឧ.រេបងកូនកណ្តុ រ...) 

AFB វជិជមន c 

បនធូរេសបើយ៣-៥ៃថងេ្រកយ 

យតំៃលជំងឺ 
រេបង រជថមី 

 ្របែហលជមិន
ែមនជំងឺរេបង 

ពយបលេ យអង់ទីបី៊យូ៉ទិកេ យ 
ចប់េហើយ ្រតវូ យតំៃល រជថមី 
េដើមបរីកជំងឺេផ ងេទៀត េបើមិនបន 
ធូរ្រ ល។  

ពយបលជំងឺរេបង 
ពយបលេ យអង់ទីបី៊យូ៉ 
ទិកេ យចប់។ 

្រ វ្រជវរកមូល
េហតុេផ ងេទៀត 

េទ បទ
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៦.២ ជំងឺរេបងេ្រកសួត 

ជំងឺរេបងេ្រកសួត េកើតមនញឹកញប់ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ េទះបីជ

ចំនួនេកសិក CD4 មនបុ៉នម នក៏េ យ។ ្របែហលជ ៥០ ភគរយៃនករណីជំងឺរេបង គឺជជំងឺរេបងេ្រក

សួតេកើតេឡើងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 តិចជង២០០ 

េកសិក/មម៣ េហើយមន២០ភគរយៃនករណីជំងឺរេបងេ្រកសួត េកើតេឡើងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ 

និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 េលើសពី ២០០ េកសិក/មម៣ ។ 

េ គសញញ គ្លីនិក 

ភគេ្រចើនៃនជំងឺរេបងេ្រកសួត  បងកេ យេឡើងកូនកណ្តុ រែតមខ ង (unilateral lymphadenopathy) 

េហើយ ចេកើតមនេលើសរ ី ងគជេ្រចើន រមួមន៖ 

• េកើតបូសេន្របព័នធ្រប ទក ្ត ល (CNS abscess) ឬ ជំងឺរ កេ្រ មខួរ ។ 

• Gibbus deformity (Pott’s disease=ជំងឺ Pott) ។ 

• ជំងឺរ កេនភន សេស្តើង Serositis (pleural, percardial, និង/ឬ peritoneal) ។ 

• ជំងឺដំុេពះ ឬ ទចទឹក (ascites) ។ 

• ជំងឺរ កេថ្លើម ឬ ជំងឺរ កេពះេវៀន (enteritis) ។ 

• ជំងឺសទះេនម ឬ តំរងេនមរកីធំ ។ 

• ជំងឺេហើមសន្ល ក់ឆ្អឹង ឬ ខូចរបូ ង ។ 

• ដំេបេលើែសបក ។ 

េ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបងេ្រកសួត 

ករពិនិតយកំ ក ឬ ករបណ្តុ ះេមេ គេដើមបីេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបងេ្រកសួត គឺមនករលំបក។ 

ករ្រសង់ យកសំ ក (samples) ពីទឹករៃងេនកនុងសួត (pleural fluid), ពីទឹកខួរឆ្អឹងខនង, និងទឹកសន្ល ក់ 

េដើមបីពិនិតយេ យេ្របើ Acid-Fast Stains  ជទូេទផ្តល់លទធផលអវជិជមន។ ករកំណត់េ គវនិិចឆ័យៃនជំងឺ 

រេបងេ្រកសួតេដើមបីេ យបនចបស់ ស់ គឺតំរវូេ យេធ្វើេតស្ត AFB staining និងេស ែដល ចេធ្វើ 

បន្រតូវេធ្វើករបណ្តុ ះេមេ គ M. tuberculosis េ យែឡក េ យបូមយកទឹកពីកូនកណ្តុ រ (lymph node) ឬ 

ពីកែន្លងេផ ង។ ងទី១៥ សេងខបពីេ គសញញ គ្លីនិកនិងករ្រគប់្រគងពយបលជដំបូងចំេពះជំងឺរេបង 

េ្រកសួត ចជួយបង្ហ ញពីមូលេហតុេផ ងេទៀត េ្រកពីជំងឺរេបងេ្រកសួត។ 

ករពយបលស្តង់  

ករពយបលេលើទំរង់ជេ្រចើនៃនជំងឺរេបងេ្រកសួត េលើកែលងែតជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យេមេ គ

រេបង គឺ្រតូវ្របីរបូមន្តពយបលកនុង category ១ ៃនករពយបលជំងឺរេបងសួត (2RHZE/4RH)។ ជំងឺរ ក
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េ្រ មខួរេ យេមេ គរេបង  (TB meningitis) ្រតូវពយបល មរបូមន្តេផ ង េ យេ្របើ Streptomycin 

(2RHSE/6RH)។ (សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិៃនករពយបលជំងឺរេបង) ។ 

្រគប់អនកជំងឺេអដស៍ ែដលមនជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យេមេ គរេបង ឬ ជំងឺរ កេ្រ មេបះដូង 

(pericarditis) ្រតូវពយបលេ យ Steroids កនុងកំរតិដូសខពស់េដើមបីកត់បនថយកររ ក។ កំរតិដូសកនុងករ

ពយបលជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យេមេ គរេបង គឺ ៦០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង (១-២ម្រក/គ្រក) កនុង១ៃថងរយៈ 

េពល ១-៤សប្ត ហ៍, បនទ ប់មកថយចុះកនុងរយៈេពល៤-៦សប្ត ហ៍។ កំរតិដូសែដលតំរវូេ យេ្របើពយបល 

ជំងឺរ កេ្រ មេបះដូងេ យេមេ គរេបងគឺ ៦០ម្រក (១-២ម្រក/គ្រក) កនុង១ៃថង  រយៈេពល ១-៤សប្ត ហ៍, 

៣០ម្រក (០,៥-១ម្រក/គ្រក) កនុង១ៃថង រយៈេពល ៥-៨សប្ត ហ៍, បនទ ប់មកថយចុះរយៈេពល ៤-៦សប្ត ហ៍-   

(េយងៈ អងគករសុខភពពិភពេ ក, ឯក ររេបងនិងេអដស៍ឆន ំ ២០០៤, ឯក រអងគករ្រគូេពទយគម ន

្រពំែដន (MSF) អំពីេគលករណ៍ែណនំអំពីគ្លីនិកេមេ គេអដស៍ឆន ំ ២០០៦)។  

េលើសពីេនះេទៀត ជករសំខន់ ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

ចំេពះអនកជំងឺែដលមនលកខណៈវនិិចឆ័យែផ្អកេលើករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបងេ្រកសួត (ដំ ក់កលទី៤) 

២សប្ត ហ៍េ្រកយពីចប់េផ្តើមករពយបលជំងឺរេបង េលើកែលងែតជំងឺរេបងកូនកណ្តុ រ។ ចំេពះអនកជំងឺ 

េអដស៍ែដលទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, ករេលចេឡើងជំងឺរេបងេ្រកសួត 

គឺ្រតូវេធ្វើករ្រ វ្រជវពីប ជ័យៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

ចំេពះអនកជំងឺ ែដលនឹងទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េនេពលកំពុង      

ពយបលជំងឺរេបងេ្រកសួត។ សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិ អំពីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង

េមេ គេអដស៍ សំ ប់មនុស េពញវយ័និងេកមងជំទង់ឆន ំ ២០១១ និងេគលករណ៍ែណនំជតិ អំពីករបងក 

េ គរេបងនិងេអដស៍២០០៩ េដើមបី្រគប់្រគងពយបលបញ្ហ អន្តរកមមឱសថរេបង-ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ 

េអដស៍ និងករ្រគប់្រគងពយបលចំេពះបញ្ហ ែដល ចេកើតមនប ្ត លមកពី IRIS។ 
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ងទី១៥: េ គសញញ គ្លីនិក និងេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបងេ្រកសួតែដលេកើតមនជញឹកញប់  

ករេលចេឡើង 
េ គសញញ រជំងឺ 
េបងេ្រកសួត 

ជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យ 
ជំងឺរេបង 

ជំងឺរេបងកូនកណ្តុ រ 
ជំងឺរេបងមីលីែយ៉ 

Miliary TB 

ជំងឺរេបងឆ្អឹងនិង
សន្ល ក់ ខួរឆ្អឹងខនង 

 

Tuberculosis serous 
effusions 

េ គសញញ  • Constitutional features 
• ចប់េផ្តើមសន ឹមៗ និងមន 
ឈឺកបលខ្ល ំងបន្តិចម្តងៗ 

• ម រតីថយចុះ 
• ចរងឹកញច ឹងក 
• ខូចសរៃស្រប ទខួរកបល 

(Cranial nerve palsy) 

• ទំរង់ទូេទ(Constitutional 
features) 

• សភពរងឹ, 
មនែគមចបស់ 

• ែគមមិនចបស់ 
យចូលគន  (Fluctuant 

nodes matted together) 
• ច់ែសបក, េកើតបូស, 
ហូរខទុះេចញមកេ្រក ុ ៃំរ ៉

• ទំរង់ទូេទ 
• េថ្លើម-អេណ្តើ ក 
រកីធំ 

• េឡើងកូនកណ្តុ រ 
ទូេទ  

 

• ទំរង់ទូេទ 
• ទំរង់ មកែន្លង
ដូចជ ឈឺចប់, 
េហើម, ្រកហម, រងឹ 

•  ឈឺែផនកខង 
េ្រកយ, gibbus, 
បូស Psoas, ឈឺ 
ចប់ radicular, 
គបសរៃសខួរ 
ឆ្អឹងខនង 

• ទំរង់ទូេទ 
• ទំរង់ មកែន្លង 

- សួត 
- េពះ 
- េ្រ មេបះដូង 
 

 េ គវនិិចឆ័យ • បូមទឹកខួរឆ្អឹងខនង ចមន 
េ្រគះ ថន ក់ចំេពះករណីអនកជំងឺ 
មនសំពធកនុងខួរកបល ខ្ល ំង 

• ចប់េផ្តើមពយបលភ្ល ម (empiric 
treatment) និង 
បូមទឹកខួរឆ្អឹងខនងេន 

េពលបនធូរេសបើយ។

• ្រតូវបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនង 
• ឆ្លុះេអកូ ( កូនកណ្តុ រ 
េនកនុងេពះ) 

• ថតសួត 
• ពិនិតយែផនកខង 

កនុងែភនកេ យ 
Fundoscope 

• ថត X-ray េពញ 
• ្រចិបយកជលិក
េទវភិគ 

• ពិនិតយ ងកយ 
• ថតសួត 
• ឆ្លុះេអកូ 
• បូមទឹកេ្រ មសួត 
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 លទធផល • ទឹកខួរឆ្អឹងខនងមនសំពធខ្ល ំង
• ទឹកខួរឆ្អឹងខនង មនេកើនេឡើង 
េកសិក ស,េហើយសំបូរេ យ 
ពពួក lymphocytes 

• កំរតិជតិ ្របូេតអុីនេកើនេឡើង 
• ថយចុះជតិសករកនុងឈម 
• ករពិនិតយកំ កេ យ AFB 
គឺកំរេឃើញវជិជមន។ 

• ជលិកទន់ (Caseation) 
• ករពិនិតយកំ កេ យAFB 
គឺ ចវជិជមន 

• យភយ, 
មនទំរង់ខុសៗគន , 
មន្រសេមល 
មីលីែយ៉ តូចៗ  

• ពិនិតយែភនកេ យ 
Fundoscope េឃើញ 
Choroidal 
tubercles 

• កសិកទំង 
អស់ថយចុះ  

• លទធផលេតស្ត
មុខងរេថ្លើម ចមិន
ធមម  

• ពិនិតយកំ កេ យ 
AFB, ពិនិតយទីក 
ខួរឆ្អឹងខនង ឬ ពិនិតយ
ខួរឆ្អឹងគឺ ចវជិជមន 

• ករពិនិតយAFB
សំ ក

ចវជិជមន 
• ករវភិគជលិក

ចេឃើញ្របតិ 
កមម Granuloma 
tous 

• ថតសួត-បូមទឹក 

េ្រ មសួ, ឬេឃើញ 
្រសេមល ថតេបះ 
ដូងធំ  

• ឆ្លុះេអកូ: ascites និង 
េឡើងកូនកណ្តុ ះកនុង 
េពះ 

• ្រចិបជលិកសួតេទវ ិ
ភគ: AFB និង/ឬ 
granulomas ច 
វជិជមន 

ករបឺតេចញ:  
• ជទូេទ AFB 
អវជិជមន 

• ជទូេទករបណ្តុ ះ TB 
េ្របើេពល៤-៨ សប្ត ហ៍ 

• ែ្រប្របួលេកសិកស 
• ទឹករៃង: មន Protein 

> ៣០ ្រក/លី្រត  
(រក ទុកបំពង់បង្ហូរទឹក 
រៃង: េបើមនកំណក 
ឈមគឺជទឹករៃង) 

CSF: celebrospinal fluid, AFB: Acid Fast Bacilli, CBC: Complete Blood Cell Count, CXR: Chest X-Ray, LN: Lymph Node
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៧. ជំងឺរ កសតួបងកេ យ Pneumocystis (PCP) 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ជំងឺរ កសួតបងកេ យ Pneumocystis េកើតមនជញឹកញប់ េន្របេទសកមពុជ និងសថិត

េនដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ េយង ម WHO ។ 

• េ គសញញ គ្លីនិកបង្ហ ញេឡើង េ យមិនសូវធងន់ធងរ និងថប់ដេង្ហើម េនេពលសងកត់្រទូង ។ 

• មនខយល់េនកនុងសនទះ្រទូង (Pneumothorax) ្រតូវបនសង ័យេលើជំងឺរ កសួតបងកេ យ 

Pneumocystis ។ 

• ករបងកេ គរមួគន  ជមួយករបងកេ គេលើសួត ចេកើតេឡើងពី ១០ េទ ១៨ ភគរយ ៃន

អនកជំងឺ។ 

ជំងឺរ កសួតេ យ Pneumocystis (PCP) បងកេ គេ យេមេ គេឈម ះ Pneumocystis jiroveci។   

េមេ គ Pneumocystis jiroveci គឺជសរ ី ងគមួយែដលេកើតមនេន្រគប់ទីកែន្លង េហើយ្រតូវបនចត់ 

បញចូ លកនុង្រកុមផ ិត (fungus) ែដលមនលកខណៈជីវ ្រស្ត រមួគន ជមួយ protozoa។ ករបងកេ គដំបូង 

េ យេមេ គ Pneumocystis jiroveci គឺឆ្លង មផ្លូវដេង្ហើម (airborne transmission) កលពី េនវយ័កុមរ។ 

ជំងឺ PCP េកើតេឡើងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ េ យ រករេកើតមន្របតិកមមេឡើង 

វញិៃនករបងកេ គែដលសំងំ ឬ ករឆ្លងេមេ គថមី។ ្របែហលជ ៩០ ភគរយ  ៃនករណីេកើតេឡើងចំេពះ 

មនុស េពញវយ័ែដលមន ចំនួនេកសិក CD4  តិចជង ២០០ េកសិក/មម៣។ ករ្របឈមមុខនឹងជំងឺ 

PCP េកើនេឡើងខពស់ចំេពះអនកជំងឺែដលេកើតជំងឺ ដូចជ ជំងឺផ ិតេនមត់, ជំងឺរ កសួតេ យ

បក់េតរេីកើត រចុះ រេឡើង, ថយចុះទំងន់េ យមិនមនបំណង, និងចំនួនវរីសុេនកនុងឈមេ្រចើន។ 

PCP េកើតមនញឹកញប់ េន្របេទសកមពុជ ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ ែដលសថិតេនដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃន 

WHO េហើយអនកជំងឺ្រតវូចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍  ្របសិនេបើអនកជំងឺមិន

ទន់ទទួលបនករពយបលេទេនះ។ ចំេពះករណីអនកជំងឺេអដស៍ែដលេកើតជំងឺ PCP កនុងកំឡុងេពល

កំពុងពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ គឺ្រតូវេធ្វើករ យតំៃលអំពីប ជ័យៃនករពយបល។ 

 

េ គសញញ គ្លីនិក 

ជំងឺ PCP មនេ គសញញ មិន្រសួច្រ វ រចួវវិត្តេទធងន់ធងរ កនុងរយៈេពលែ្រប្របួលពី២េទ៣ៃថង ឬ 

២េទ៣សប្ត ហ៍។ អនកជំងឺត្អូញែត្អរអំពីថប់ដេង្ហើម, ្រគុនេក្ត , មិន្រសួលកនុង្រទូង, និងក្អកសងួត េហើយ 

េ គសញញ ទំងេនះកន់ែតធងន់បន្តិចម្តងៗ។ រយៈេពលៃនករចប់េផ្តើមឈឺ រហូតដល់េពលេធ្វើេ គវនិិចឆ័យគឺ   
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ចប់ពី ១ េទ ២សប្ត ហ៍ េហើយក៏ ចមនករែ្រប្របួលែដរ។ ករថប់ដេង្ហើម និងេបះដូងេដើរញប់េនេពល 

សងកត់្រទូង ែតងែតេកើតមនជនិចច។  PCP េ្រចើនេកើតរមួគន ជមួយនឹងជំងឺផ ិតេនមត់។ 

ករពិនិតយ ងកយ េឃើញដេង្ហើមេដើរញប់, សង្វ ក់េបះដូងេដើរញប់ និងេឡើង ្វ យ (cyanosis) ។ 

ជទូេទ ករ ្ត ប់្រទូងមិនេឃើញមនេ គសញញ គួរេ យកត់សំគល់េទ។ ជួនកល ឮសំលងសងួត្រសួច 

(dry crackles)។ េបើថយចុះអុកសីុែហ ន (Hypoxemia) ្រតូវេ្របើ steroids ។ ករ ស់ជតិឧសម័នកនុងសរៃស

ឈម ជទូេទ មិន ចអនុវត្តបនេន្របេទសកមពុជេទ។ បុ៉ែន្ត អនកផ្តល់្របឹក ចេ្របើ ំងឌីកទ័រដូច 

ខងេ្រកមេដើមបីចប់េផ្តើមផ្តល់ steroids ចំេពះអនកជំងឺ PCP៖ 

• ថយចុះអុកសីុែហ ន (O2 saturation) េនេពលេធ្វើករធងន់ (Physical Efforts) 

• េឡើង ្វ យ (cyanosis) ឬ 

• ពិបកដកដេង្ហើម (Repiratory distress)  ។ 

 

េ គវនិិចឆ័យ 

ជទូេទ ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យេលើជំងឺ PCP ពឹងែផ្អកេលើ្របវត្តិជំងឺ និងករពិនិតយ ងកយ រមួជមួយ

ករថតសួតេ យកំរសមី X និងករចុះថយអុកសីុែហ ន (hypoxia)។ េ គសញញ  classic េពលថតសួត 

គឺមន bilateral interstitial shadowing, ល លពីតំបន់ hilar (េពលេធ្វើ air-bronchogram េឃើញ ងដូច

បតែកវ, ដូចេមអំេប)។ ជួនកល េកើតមន ដំុមូល (nodules), ពងទឹក (blebs), ឬ ពងខយល់ (cysts), បុ៉ែន្ត 

ករថតសួតេ យកំរសមីX (ករបង្ហ ញមុនដំបូង) គឺ ២៥ ភគរយ ចមនភពធមម ។ មនសភពខូង 

(Cavitations), ករេឡើងកូនកណ្តុ រេនកនុង្រទូង (intrathoracic adenopathy), និងទឹកកនុងសួត មិនសូវ 

េកើតមនេលើអនកជំងឺ PCP េទ បុ៉ែន្ត ករបងកេ គរមួគន េនសួតេកើតេឡើង្របែហល ១០-១៨ភគរយៃនអនក

ជំងឺ។ 

ករេកើតខយល់េនកនុង្រទូង (Pneumothorax) ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ គឺ្រតូវ

សង ័យថ មនជំងឺ PCP។ េលើសពី៨០ភគរយៃនករណី Pneumothorax ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ប ្ត ល 

មកពី PCP។ េហតុេនះ ្រគប់អនកជំងឺេអដស៍ែដលមន Pneumothorax  ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលជំងឺ PCP 

កលបង។ 

េបើេ គវនិិចឆ័យ េនមនភពមិនទន់ចបស់ ស់ ្រតូវបញចូ នអនកជំងឺេទកន់េស ែថទំពយបល

កំរតិខពស់ជង។ មនទីរេពទយថន ក់ជតិមួយចំនួន ច ស់ែវង LDH បន។ េបើ LDH មនលទធផលធមម  

គឺមិន្រតូវសង ័យជ ជំងឺ PCP េទ។ េបើ LDH េឡើងខពស់ខ្ល ំង (េលើសពី២ដងៃនតំៃលធមម ) ចសង ័យថ 

េកើតជំងឺ PCP។ េន្របេទសកមពុជ មនទីរេពទយតិចតួចមនលទធភព ក់ពណ៌្របក់ (silver stain) េដើមបីែវក

ែញកកំ ករកេមេ គ P. Jiroveci oocysts ។ ជំងឺ PCP ចរកេឃើញ េ យវធីិេនះ្របែហល ៦០ ភគរយ 
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ៃនកំ ក។ េនេពលអនគត មនទីរេពទយជតិមួយចំនួន ចផ្តល់េស េធ្វើករ ងសួត និងទងសួត 

(bronchoalveolar lavage) ែដល ចរកេឃើញ ជំងឺ PCP េលើសពី ៩០ ភគរយៃនករណី។ 

មនករលំបកកនុងេធ្វើេ គវនិិចឆ័យែញកេចញជំងឺ PCP ពីជំងឺរេបងសួត េហើយអនកជំងឺភគេ្រចើន 

្រតូវបនបញច ប់េ យករពយបលជំងឺទំងពីរេនះ ។ ងទី១៦ ចផ្តល់ជជំនួយ ម រតី កនុងករែបងែចក 

ជំងឺទំងពីរេនះ។ 

ងទី១៦: ភពខុសគន រ ង PCP និងជំងឺរេបងសួត 

 ជំងឺ PCP ជំងឺរេបងសួត 

េ គសញញ  មិនសូវ្រសួច្រ វ (១-៣ សប្ត ហ៍) 
ក្អកសងួត ពិបកដកដេង្ហើមេពល
សងកត់្រទូង 

េកើតេឡើងយឺតយ៉វ (>២-៤ 
សប្ត ហ៍) ក្អកតិច ឬមនកំ ក 
េហើយមនខទុះ, ឈឺចុក្រទូង, 
េបើកេញើសេនេពលយប់។ 

សញញ គ្លីនិក  ធមម  ឮសំេលង្រសួយេពលដក 
ដេង្ហើមចូល (Fine inspiratory 
crackles)  

សញញ រមួបញចូ លសញញ មន 

ទឹកកនុងសួត  

ករថតសួតេ យ X-ray   Bilateral diffuse interstitial 
shadowing 

  Pneumothorax 
 bronchograms គម នខយល់ 
 ធមម   

 Lobar consolidation 
 Cavitation  
 ទឹកកនុងេ្រ មសួត (Pleural 

effusion) 
 េឡើងកូនកណ្តុ រកនុង្រទូង 

(Intrathoracic lymphade 
nopathy) 

ែកសំរលួពី Clinical HIV/AIDS Care Guidelines in Resource Poor Settings, MSF, 2006 

ករពយបលស្តង់  

• ឱសថ Cotrimoxazole (កូ្រទីមុ៉កហ ហ ុល ៨០០ម្រក និង ្រទីមីតូ្រពីម ១៦០ម្រក) េលប 

៣-៤ ដងកនុង១ៃថងសំ ប់រយៈេពល ២១ៃថង ជកំរតិដូសស្តង់ ចំេពះមនុស េពញវយ័ែដល 

មនទំងន់េលើសពី ៦០ គីឡូ្រកម។ 

• ងទី១៧ ផ្តល់ជូនករែកតំរវូកំរតិដូសឱសថ មទំងន់ ែដលតំរវូេ យេ្របើឱសថ 

Trimethoprim (TMP) កនុងកំរតិដូស ១៥-២០ ម្រក/គ្រក/ៃថង ែចកជ ៣ េទ ៤ដងកនុង១ៃថង ។ 

• ្រគប់េលខតូច (single strength: SS) ែដលមន ៤០០ម្រក cotrimoxazole, ៨០ម្រក TMP  

និង្រគប់េលខធំ (double strength: DS) មន៨០០ម្រក cotrimoxazole, ១៦០ម្រក TMP ។ 

• ្រគប់ករពយបលទំងអស់ មនរយៈេពល ២១ៃថង ។ 



58 
 

ងទី១៧: កំរតិដូស cotrimoxazole កនុងករពយបល PCPែផ្អក មទំងន់ខ្លួន 

ទំងន់ កំរតិពយបលេ យ TMP ្របចំៃថង កំរតិតំរវូេ យពយបលេ យថន ្ំរគប់សំែប៉ត

៣០-៤០ គ្រក ៤៥០-៦០០ ម្រកកនុង១ៃថង ១្រគប់េលខធំ(២្រគប់េលខតូច)េលប៤ដង 
x កនុង១ៃថង 

៤០-៥០ គ្រក ៦០០-៧៥០ ម្រក កនុង១ៃថង ៣្រគប់េលខតូច េលប៤ដង x កនុង១ៃថង ឬ ២ 
្រគប់េលខធំ (៤្រគប់េលខតូច) េលប៣ដង 
x កនុង១ៃថង 

៥០-៦០ គ្រក ៧៥០-៩០០ ម្រក កនុង១ៃថង ២ ្រគប់េលខធំ (៤្រគប់េលខតូច) េលប 
៣ដង x កនុង១ៃថង 

> ៦០ គ្រក ៩០០ ម្រក កនុង១ៃថង ២្រគប់េលខធំ(៤្រគប់េលខតូច)េលប៣-
៤ដងx កនុង១ៃថង 

្របភព: MSF Guidelines 2006, The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008 
 

• កនុងករណី មនករថយចុះអុកសីុែហ នកនុងឈម (hypoxemia) េ យមនេ គសញញ ថប់

ដេង្ហើម (respiratory distress) ឬ េឡើង ្វ យ គឺ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យ Prednisone 

(្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)៖ 

o កំរតិដូស-៤០ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថងរយៈេពល៥ៃថង, ៤០ម្រកេលប១ដងកនុង១ៃថង 

រយៈេពល៥ៃថង, ២០ម្រក េលប១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល១១ៃថង ។ 

o េន្របេទសកមពុជ ្រតូវពយបលពពួក្រពូន Anguillulosis (Stongyloides) ជនិចច 

មុននឹងឬកំពុងចប់េផ្តើមពយបលេ យេ្របើCorticosteroids។ ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ 

( ្រតូវេ្របើ Albendazole ៤០០ម្រក/ៃថង រយៈេពល៥ៃថង) េដើមបីបងក រជំងឺម រកីបងក

េ យពពួក Anguillulosis ។ 

 

ករពយបលជំេរ ើស 

• េ្របើឱសថ Trimethoprim កនុងកំរតិដូស ១៥ម្រក/គ្រក/ៃថង + dapsone ១០០ម្រក/ៃថង េលប 

រយៈេពល ២១ៃថង ឬ 

• េ្របើឱសថ Clindamycin កនុងកំរតិដូស ៣០០-៦០០ម្រកេលប៤ដង កនុងមួយៃថងេ យេ្របើ 

ឱសថ primaquine ១៥ម្រក េរៀង ល់ៃថង រយៈេពល ២១ ៃថង ។ 

(្របភព: MSF Guidelines 2006, The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008) 
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៨. ជំងឺរ កេ្រ មខរួបងកេ យ CRYPTOCOCCUS 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• េមេ គ Crypotococcus គឺជេមេ គែដលមនករគំ មកំែហងជីវតិអនកផទុកេមេ គេអដស៍ 
និងអនកជំងឺេអដស៍ ជញឹកញប់។ 

• តិចជង ៥០ ភគរយ ៃនអនកជំងឺេអដស៍ មនេ គសញញ ទក់ទងកររ កេ្រ មខួរ។ 

• ករបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនង (Lumbar puncture) ចបនថយសំពធកនុងខួរកបល  គឺជវធីិសេ្រងគ ះ

ជីវតិ េហើយក៏ជែផនកៃនករពយបលដ៏សំខន់ែដរ ។ 

• ជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យ Crypotococcus ្រតូវបនចត់ថន ក់កនុងដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ 

មករចត់ថន ក់របស់ WHO ។ 

• អនកជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យ Crypotococcus ្រតូវពយបលបងក រេ យេ្របើឱសថ 

Fluconazole កំរតិដូសខពស់ េ្រកយពីបញច ប់ករពយបល។ 

Cryptococcus neoformans គឺជករបងកេ គេ យពពួកផ ិត េកើតេឡើងជញឹកញប់ និងគំ ម

កំែហងដល់ជីវតិអនកជំងឺេអដស៍។ ក ល លៃនេមេ គ Crypotococcus (Disseminated Cryptococcus) 

េកើតមនជញឹកញប់ ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 < ៥០េកសិក/មម៣ និងជ

មូលេហតុចំបងៃនជំងឺរ កេ្រ មខួរែដលេកើតេឡើងចំេពះអនកជំងឺេអដស៍េន្របេទសកមពុជ។ 

ករ្រគប់្រគងពយបលសំពធកនុងខួរកបលខពស់ គឺជក ្ត មួយដ៏សំខន់ែដល ចប ្ត លេ យ 

្ល ប់ ចំេពះអនកជំងឺរ កេ្រ មខួរបងកេ យ Crypotococcus ។ ករេឡើងសំពធខពស់េនកនុងខួរកបល 

េកើតេឡើងេលើសពី ៥០ ភគរយៃនអនកជំងឺរ កេ្រ មខួរបងកេ យ Crypotococcus និងអនកជំងឺេអដស៍ 

ែដលមន្របព័នធភព ុ ំចុះេខ យ។ សំពធកនុងខួរកបលេកើនេឡើងេ យ រករ្រជបចូលវញិៃនទឹកខួរ 

ឆ្អឹងខនង្រតូវបន ងំេ យេមេ គពពួកផ ិត។ េន្របេទសកមពុជ អ្រ មរណៈភពៃនជំងឺរ កេ្រ ម

ខួរេ យ Cryptococcus មនកំរតិខពស់ដល់េទ២៥ភគរយ េ យប ្ត លមកពីករេកើនេឡើងសំពធ

ខពស់េនកនុងខួរកបល ។  

ជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យ Crypotococcus គឺសថិតេនកនុងដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃន WHO។ 

ករណីអនកជំងឺមិនទន់ទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, គត់្រតូវទទួលករពយ 

បលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, េ្រកយពីករពយបលេ យឱសថ amphotericin B កនុងកំរតិ 

ដូសេកើនេឡើង។ េបើអនកជំងឺកំពុងទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, ្រតូវ យតំៃល 

េលើលទធភពៃនករេលចេឡើងIRIS និងករប ជ័យៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 
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IRIS េកើតេឡើងេ យ រអង់ទីែហ នែដលេកើតពីករពយបល ពពួកផ ិត្រតូវបន គ ល់កន់ែតចបស់េន 

េពលកំពុងនិងមុនេពលបងកេ គ។ 

 

សញញ គ្លីនិក 

៩០ ភគរយៃនអនកជំងឺែដលបងកេ គេ យ Cryptococcus neoformans នឹងបង្ហ ញនូវសញញ ទក់

ទងនឹងករប៉ះពល់ខួរកបល។ បុ៉ែន្ត េ គសញញ ទក់ទងនឹងខួរកបល (meningeal signs) មនតិចជង ៥០ 

ភគរយ។ េកើតេឡើងេ យសងប់ ង ត់េហើយធងន់បន្តិចម្តងៗ, ្រគុនេក្ត  និងឈឺកបលជេ គសញញ គ្លីនិកេកើត

មនជញឹកញប់។ េគសេងកតេឃើញថ មនរងឹកញច ឹងក, ថយចុះករយល់ដឹងនិងករចងចំ, ផ្ល ស់ប្តូរ

កបបកិរយិ និងមនភពវែង្វងវង្វ ន់ (confusion)។ ជកំរ អនកជំងឺេអដស៍ ចេកើតមនដំេបែសបក

ល លេ យេមេ គ Crypotococcus (សូម នឧបសមព័នធទី៣)។ 

 

េ គវនិិចឆ័យ 

ករបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនង គឺមន រសំខន់កនុងករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យ Crypto 

coccus។ ករេកើនេឡើងសំពធកនុងកបល (ICP) > ២០០មម គឺសញញ មួយដ៏សំខន់ បុ៉ែន្តអនកជំងឺភគេ្រចើន 

មនករេកើនេឡើង ICP តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ។ ករវភិគទឹកខួរឆ្អឹងខនង បង្ហ ញថ មនករេកើនេឡើងចំនួន 

េកសិកសែដលសំបូរេ យពពួក lymphocytes បុ៉ែន្តករ ប់ចំនួនេកសិក បនបង្ហ ញលទធផលធមម  

កនុង ២៥ ភគរយៃនករណី។ ពង (Cysts) ចបង្ហ ញលទធផលវជិជមន េនេពលបន្តក់ India Ink។ ករ

បណ្តុ ះេមេ គ ផ្តល់នូវលទធផលជក់ ក់ បុ៉ែន្តមនករលំបកកនុងករអនុវត្តន៍។ 

េនេពលអនគត ្របេទសកមពុជ ចមនលទធភពទទួលេស េធ្វើេតស្តអង់ទីែហ នៃនេមេ គ 

Cryptococcus ែដលមិនសូវមនតំៃលខពស់ េហើយនឹងជួយបញជ ក់េ យករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យបនចបស់។ 

េតស្តេនះមន sensitivity ៩២ ភគរយ និងមន Specitivity ខពស់។ ករបងកេ គេ យ Crypotococcus 

សកមម េកើតេឡើងចំេពះអនកជំងឺមួយចំនួនែដលេសរ ៉មូ CRAg វជិជមន (sCRAg) បុ៉ែន្ត ករបណ្តុ ះេមេ គ

ផ ិតមនលទធផលអវជិជមនែដល ចជំរញុេ យ្រគូេពទយពយបល ចប់េផ្តើមពយបលអនកជំងឺេអដស៍ែផនក 

មលទធផល sCRAg វជិជមន េទះបីជមិនមនេ គសញញ ចបស់ ស់ក៏េ យ។ បរមិណៃន CRAg 

មិនសូវមនផល្របេយជន៍េទកនុងករ យតំៃលអនកជំងឺែដលធ្ល ប់ទទួលករពយបលេទ។ 

 

ពយបលស្តង់  

• េ្របើឱសថ Amphotericin B ០,៧ ម្រក/គ្រក ១ដងកនុង១ៃថងរយៈេពល២សប្ត ហ៍ េហើយ 

បន្តេ យឱសថ Fluconazole ៤០០ម្រក ១ដងកនុង១ៃថងរយៈេពល៨សប្ត ហ៍  
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(្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)។ 

o ឧទហរណ៍ ពិធី រៃនករចប់េផ្តើមពយបលជំងឺរ កខួរកបលេ យ 

Cryptococcus មនកនុងឧបសមព័នធទី២ ។ 

o េបើអនកជំងឺមិន ចេ្របើឱសថ Fluconazole េ យ រមនៃផទេពះេន្រតីមសទី១ 

ឬជំងឺរ កេថ្លើម ្រតូវពិភក ជមួយ្រគូេពទយជំនញ អំពីផល្របេយជន៍ៃនករ 

ពយបលេ យឱសថ Fluconazole េធៀបនឹងករករពយបលេ យចក់បញចូ ល 

Amphotericin B ជដំ ក់ៗ (intermittent)។ 

• ករបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនង កនុងករណីដូចខងេ្រកមៈ 

o មនេ គសញញ ៃនករេកើនេឡើងសំពធកនុងខួរកបល រមួមនៈ ឈឺកបល ចេង្អ រ ឬ 

្រស ងំែភនក អនកផ្តល់េស ្រតូវចប់េផ្តើមបូមទឹកឆ្អឹងខនង េ យេ្របើមជុលេលខ ១៨ (18 

gauge needle) េដើមបីបនថយនូវសំពធកនុងខួរកបល។ 

o  ្រតូវបូមទឹកខួរឆ្អឹងជបន្តបនទ ប់ េដើមបីរក សំពធកនុងខួរកបល េ យេនតិចជង 

២០០មម ឬ េនពក់ក ្ត លៃនសំពធេលើកដំបូង គឺជវធីិ ្រស្តមួយេដើមបី

សេ្រងគ ះជីវតិ និង្រតូវបូម១ៃថង១ដង។ ទឹកខួរឆ្អឹងខនង ចបូមេចញកនុងកំរតិ  ៣០-៣៥ 

មល េនេពលបូមម្តងៗ។ 

o េនេពលសំពធកនុងខួរកបលមនសភពធមម  អនកជំងឺ ចនឹងេកើនសំពធេឡើង

វញិ ្រតូវ ម ន ល់សប្ត ហ៍ កនុងរយៈេពល ២-៣សប្ត ហ៍ៃនករពយបល។ 

o ករណីែដលេស ពយបលមិនមនលទធភពេធ្វើករបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនង ឬ ករវភិគ

ទឹកខួរឆ្អឹងខនង ្រតូវបញចូ នអនកជំងឺេទកន់េស ែដលមនកំរតិែថទំពយបលខពស់

ជង។ 

ករពយបល IRIS ទក់ទងនឹងករបងកេ គេ យ Crypotococcus ដូចគន នឹងករពយបលែដល

បនេរៀប ប់ខងេលើ។ករណីែដលសំពធកនុងខួរកបលេឡើងខ្ល ំង ្រតូវបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនងេ យបនញឹក 

ញប់េ យបូមេចញម្តងៗ ពី ៣០-៣៥មល ។ មិន្រតូវបញឈប់ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ

េអដស៍េទ។ េបើេ គវនិិចឆ័យៃន IRIS មនភពមិនចបស់ ស់ ្រតូវពយបលជំងឺពពួកផ ិត មករពយបល 

ស្តង់ ។ 

ករេ្របើ Steroids មិនបញជ ក់ថ មនផល្របេយជន៍កនុងករបនថយសំពធកនុងខួរកបលេទ ចំេពះ 

អនកជំងឺរ កេ្រ មខួរេ យេមេ គ Cryptococcus និងមិន្រតូវេ្របើ Steroids េទ េលើកែលងែតមន IRIS 

ធងន់ធងរែដលទក់ទងនឹង Crypotococcus ប៉ះពល់្របព័នធ្រប ទក ្ត ល េ យមនករចុះេខ យ (focal 

neurological deficits) េនែផនក្របព័នធ្រប ទ។ 
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ជំេរ ើសៃនករពយបលេពលែដលមិនមន Amphotericin B 

• អនកជំងឺែដលមនសភពមិនសូវធងន់ធងរ ឬ រង់ចំករបញចូ នេទកន់េស ពយបលេផ ងេទៀត 

(មនទីរេពទយេខត្ត មនទីរេពទយបែង្អក) ្រតូវផ្តល់ឱសថ Fluconazole ែតមួយមុខ (៤០០ម្រក

េលប១ៃថង១ដងរយៈេពល១០សប្ត ហ៍ េ្រកយពីករចប់េផ្តើមពយបលេ យកំរតិដូសខពស់ 

៨០០ម្រក រយៈេពល ៣ៃថង) ចជករ្រគប់្រគន់។ 

• ករពយបលរេបៀបេនះ ្រតូវអនុវត្តេនេពល៖ 

o អនកជំងឺេនមន ម រតី េហើយរង់ចំករបញជូ នេទកន់េស ែដលអនកជំងឺនឹងទទួល

ផល្របេយជន៍ពីករបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនង និងេ្របើឱសថ Amphotericin B។ 

o អនកជំងឺែដលមិនសូវឈឺកបលខ្ល ំង និងករវភិគទឹកខួរឆ្អឹងខនងមនលទធផលធមម  

(អនកជំងឺែដលមនលទធផលេសរ ៉មូ CrAg វជិជមន) ។ 

 

ករពយបលបងក រេលើកទី២ (Secondary prophylaxis) 

• េ្រកយពីពយបលយ៉ងេ ច ស់បន៨សប្ត ហ៍ ្រតូវេ្របើឱសថ Fluconazole ២០០ម្រក 

១ៃថង១ដង ្រតូវេ្របើបន្តរហូតដល់ចំនួនេកសិក CD4 >១០០េកសិក/មម៣ មរយៈករេធ្វើ

េតស្ត ២ដង ចេន្ល ះពីគន  ៦ែខ (្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)។ 

• េបើអនកជំងឺមិន ចេ្របើឱសថ Fluconazole (contraindiation) បនេ យមនៃផទេពះ 

េន្រតីមសទី១ ឬ ជំងឺរ កេថ្លើម ្រតូវេ្របើឱសថ Amphotericin B កនុងកំរតិដូស ១ម្រក/គ្រក 

ចក់ មសរៃសឈម រយៈេពល ១សប្ត ហ៍។ 

 

៩. ជំងឺ PENICILLOSIS និងជំងឺ HISTOPLASMOSIS 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ករពយបល្របឆំងនឹងពពួកផ ិត គឺជករសេ្រងគ ះជីវតិអនកជំងឺែដលមនជំងឺ penicilliosis 

និង ជំងឺ hisptoplasmosis យភយ ។ 

• េគពំុមនព័ត៌មនអំពី ំងសីុដង់ៃនជំងឺេនះេន្របេទសកមពុជេទ េ យ រែតកង្វះ

សមតថភពកនុងករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ ។ 

• ្រតូវពិចរ  ចំេពះអនកជំងឺែដលមនេ គសញញ គ្លីនិក ដូចគន នឹងជំងឺរេបង ។ 

• ជំងឺ penicilliosis និង ជំងឺ hisptoplasmosis ្រតូវចត់បញចូ លកនុងដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃន 

អងគករសុខភពពិភពេ ក ។ 
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• ្រតូវផ្តល់ករពយបលបងក រេលើកទី២ េ យេ្របើឱសថ itraconazole រហូតដល់មនករ ្ត រ

េឡើងវញិនូវ្របព័នធភព ុ ំ។ 

 

៩.១ ជំងឺ penicilliosis 

ជំងឺ penicilliosis គឺជជំងឺផ ិត ល លប ្ត លមកពី Penicillium marneffei  ែដលមនករ ល 

លកនុងទ្វីប សីុ េគនយ៍ រមួទំង្របេទសកមពុជផង។ ករណីភគេ្រចើន េកើតេលើមនុស េពញវយ័ផទុក 

េមេ គេអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ១០០ េកសិក/មម៣ ។ ផ្លូវចំលងេ គមកមនុស

េពញវយ័េនមិនទន់ដឹងេទ។ សររីៈេនះមនករបំែបកខ្លួនេ យេកសិកពពួក macrophages និង ល 

ល យភយពសេពញ រពងគកយ ជពិេសស េនកនុង្របព័នធ reticulo-endothelial។ អ្រ  

មរណៈភពៃនករបងកេ គេ យករ ល លៃន P.marneffei ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍មន្របែហល ២០ 

ភគរយ េទះបីជករពយបល្របឆំងនឹងពពួកផ ិត្របកបេ យ្របសិទធិភពក៏េ យ។ 

ជំងឺ penicilliosis ចជេ គសញញ េលើកដំបូងៃនអនកជំងឺេអដស៍ និង្រតូវបនចត់ថន ក់េនដំ ក់

កលគ្លីនិកទី៤ ៃន WHO។ អនកជំងឺែដលទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្រតូវេធ្វើ 

ករ យតំៃលអំពីប ជ័យៃនករពយបល។ IRIS មិនសូវេកើតមន ចំេពះអនកជំងឺ penicilliosis េទ។ 

 

េ គសញញ គ្លីនិក 

• ជំងឺ penicilliosis ែដលេកើតេលើអនកជំងឺេអដស៍ភគេ្រចើន បនបង្ហ ញករបងកេ គ ល ល 

េហើយមនេ គសញញ ៖ ្រគុនេក្ត ភ្ល មៗ, កង្វះឈម្រកហម, ្រសកទំងន់, ដំេបែសបក, 

េឡើងកូនកណ្តុ រ, េថ្លើមនិងអេណ្តើ ករកីធំ, ត្អូញែត្អរអំពីករដកដេង្ហើម (ក្អក, ដេង្ហើមខ្លី) 

េកើតមនជញឹកញប់។ 

• ដំេបែសបក បនបង្ហ ញជ ដំេបពងទឹកមួយឬេ្រចើន, េកើតេឡើងជញឹកញប់ េនតំបន់

ជំុវញិផចិត ឬ ដំេបមនសភពដូចគន នឹង molluscum contagiosum ឬ cryptococcus។ 

ដំេប ចេឃើញមនផងែដរេនេលើមុខ, ែសបកកបល, ែផនកសំខន់ៃន រពងគកយ និង 

េន្រប ប់បន្តពូជ (សូម នឧបសមព័នធទី៣) ។ 

• អនកជំងឺែដលមនជំងឺរ កេថ្លើមេ យ penicilliosis មនេ គសញញ ដូចជ ្រគុនេក្ត , 

ឈឺេពះ និងេថ្លើមរកីធំ  ។ 

• ករ ល លដល់សរ ី ងគេផ ងៗ ដូចជ ខួរកបល, ខួរឆ្អឹង, កូនកណ្តុ រ, សួត, េថ្លើម និង  

េពះេវៀនតូច ចេកើតមនេ យកំរ។ 
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េ គវនិិចឆ័យ 

• ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យមនករលំបក េបើគម នដំេបេលើែសបក។ 

• ករ ប់េកសិកកនុងឈមទំងអស់(CBC)បនបង្ហ ញពីករថយចុះ្រគប់េកសិកទំងអស់  

(pancytopenia)។ 

• alkaline phosphatase េកើនេឡើងខពស់ែដលបញជ ក់ពីជំងឺេថ្លើមបងកេ យ penicilliosis, ក៏ 

បុ៉ែន្ត លទធភពេធ្វើេតស្តេនមនទីរពិេ ធន៍េនមនកំរតិ។ 

• ករកំណត់ពពួកផ ិត មរយៈករបណ្តុ ះេមេ គ, ករពិនិតយេ យអតិសុខុមទស ន៍េលើ 

សំ កែដលយកេចញពីដំេបែសបក េ យេ្របើ Wright’s stain, បូមទឹកកូនកណ្តុ រ, ឬ 

ខួរឆ្អឹង ចកំណត់បនចបស់ពីេមេ គេនះ។ 

 

ករពយបលស្តង់  

• ករពយបលដំបូង្រតូវេ្របើឱសថ Amphotericin B 0,៧ម្រក/គ្រក ១ដងកនុង១ៃថង ចក់ ម 

សរៃសែវន៉រយៈេពល២សប្ត ហ៍ បនទ ប់មកេ្របើឱសថ Itraconazole ២០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង 

រយៈេពល១០សប្ត ហ៍ (្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)។ 

• ឱសថFluconazole មិនសូវសកមមកនុងករ្របឆំងជមួយនឹងជំងឺ penicilliosis េទ, មនករ 

យករណ៍ថ អ្រ ពយបលប ជ័យមនរហូតដល់ ៦៤ ភគរយ ។ 

• េបើគម នឱសថ Itraconazole, អនកផ្តល់េស  ្រតូវពយបល កលបងេលើកដំបូង េ យេ្របើ 

ឱសថ Amphotericin B រហូតដល់មនឱសថ Itraconazole ។ 

• េបើមិនមនឱសថ Itraconazole ្រតូវេ្របើឱសថ Ketaconazole ២០០ម្រក េ្របើ ២ដងកនុង១ៃថង 

ឬ េ្របើ Fluconazole ៤០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១០សប្ត ហ៍។ 

 

ករពយបលជំេរ ើស  

ករណីមិនសូវធងន់ធងរ ្រតូវេ្របើឱសថ Itraconazole ២០០ម្រក កនុង១ៃថង រយៈេពល ៣ៃថង បនទ ប់មក 

២០០ម្រក េ្របើពីរដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១២សប្ត ហ៍ (្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 

2008) ។ 
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ករពយបលបងក រេលើកទី២ 

• ករពយបលរយៈេពលែវងេ យេ្របើឱសថ Itraconazole  ២០០ម្រក ១ដងកនុង១ៃថងេដើមបី 

បងក រករ ប់េឡើងវញិ េ្របើរហូតដល់អនកជំងឺមនចំនួនេកសិក CD4 េលើសពី ១០០ 

េកសិក/មម៣ មរយៈករេធ្វើេតស្ត ២ដង ចេន្ល ះគន  ៦ែខ។ (្របភព: The Sanford Guide 

to HIV/AIDS Therapy 2008)។ 

• េបើមិនមនឱសថ Itraconazole េទ អនកផ្តល់្របឹក េស ្រតូវចក់ Amphotericin B ១ម្រក

/គ្រក មសរៃសែវន៉កនុង១សប្ត ហ៍ រហូតដល់ចំនួនេកសិក CD4 េកើនេលើសពី ១០០

េកសិក/មម៣។ 

៩.២ ជំងឺ hisptoplasmosis 

Histoplasma capsulatum គឺជ dimorphic fungus ដូចជ ដីែដលសំបូរេ យកកសំណល់ របស់

សត្វ ្ល បមួយចំនួន រមួទំងសត្វ្របេចៀវ។ េ យ្រសូបចូលនូវសព័រតូចៗៃន Histoplasma capsulatum 

មផ្លូវដេង្ហើមចូលេទកនុងថង់សួតរបស់មនុស  បនទ ប់មក្របតិកមម granulomatous បនេកើតេឡើង។ កររ

លួយ ច់ (Caseous Necrosis) ឬ ្រកឹន ច់មនសភពដូចគន នឹងដំេបែដលបងកេ យជំងឺរេបងែដរ។ 

ភពធងន់ធងរៃនជំងឺ ្រស័យេលើករ្របឈមមុខខ្ល ំងក្ល ជមួយនឹងជំងឺ និង្របព័នធភព ុ ំៃនអនកជំងឺ។ ករ 

បងកេ គេ យ្រសួច្រ វនិងេកើតេឡើងេ យឆប់រហ័ស េកើតេឡើងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនក 

ជំងឺេអដស៍ែដលមន្របព័នធភព ុ ំចុះេខ យ។ ពពួកផ ិតបនបងកេឡើងចំេពះមនុស េពញវយ័ែដលមន 

ចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ១៥០េកសិក/មម៣ និងបង្ហ ញពីករ ល លៃនករបងកេ គេលើសពី ៩៥ 

ភគរយ ៃនករណី។ 

ជំងឺ Histoplasmosis  ្រតូវបន យករណ៍េន្របេទសកមពុជ បុ៉ែន្តមិនសូវបនេធ្វើេ គវនិិចឆ័យេទ។ 

អនកជំងឺខ្លះ ចបង្ហ ញពីករបងក្របតិកមមៃនជំងឺ េ យ រែត្របព័នធភព ុ ំថយចុះប ្ត លមកពីេមេ គ 

េអដស៍ េហើយមិនែមនជករបងកេ គបឋមេទ។ 

ករ ល លជំងឺ Histoplasmosis គឺជដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃនអងគករ WHO ឬ ករកំណត់េ គ

សញញ ទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍។ អនកជំងឺែដលទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្រតូវ

េធ្វើករ យតំៃលពីភពប ជ័យៃនករពយបល។ IRIS មិនសូវេកើតញឹកញប់េទ ចំេពះអនកជំងឺ 

Histoplasmosis ។ 
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េ គសញញ គ្លីនិក 

• ជំងឺសួតបងកេ យ Histoplasmosis ្រសួច្រ វ បនបង្ហ ញេ គសញញ  ដូចជ ក្អក, 

្រគុនេក្ត , ្រសកទំងន់, អស់កំ ំងល្ហិតៃល្ហ, ្រពឺរងរ, ចុកចប់ ច់ដំុ, មិនចង់បរេិភគ, 

និងចុកចប់កនុង្រទូង។  មនករលំបកកនុងករែញកេចញពីជំងឺ PCP ។ 

• ករ ល លៃនជំងឺ Histoplasmosis គឺមនលកខណៈេ យមន្រគុនេក្ត រយៈេពលយូរ, 

្រសកទំងន់, េថ្លើមនិងអេណ្តើ ករកីធំ, ជំងឺកូនកណ្តុ រ, ដំេបធំេនមត់(large Oral Ulcerations), 

ឬ រ កែសបកេ យពពួកផ ិត ពងទឹក, ពណ៌្រកហម ឬមនដំុ (សូម នឧបសមព័នធទី៣) ។ 

 

េ គវនិិចឆ័យ 

• េបើគម ន្របវត្តិធ្ល ប់្របឈមមុខនឹងជំងឺេនះេទ ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យនឹងមនករលំបក។ ករ 

ប់េកសិកកនុងឈមសរបុ (CBC) បនបង្ហ ញថ េកសិកកនុងឈមទំងអស់ (pancyto 

penia) ថយចុះ។ 

• េកើនេឡើង LDH (>500) គឺបនបញជ ក់ពីករ ល លជំងឺ Histoplasmosis បុ៉ែន្តមនទីរ         

ពិេ ធន៍សំ ប់េធ្វើេតស្តេនមនកំរតិ ។ 

• ករថតសួតេ យកំរសមី X កនុងទំរង់ឈឺសួត្រសួច្រ វ បនបង្ហ ញពីកររ កសួត, ជំងឺ

កូនកណ្តុ រេន hilar ឬ ទំរង់មីលីែយ៉ (miliary pattern)។ សួតរមួតូចេ យេមេ គ 

Histoplasmosis ុ ៃំរ ៉ និងមនកែវន៉ (cavitation) េនឡូបខងេលើៃនសួត េហើយ ល ល 

េទ lobes សួតខងេ្រកម និងែផនកេផ ងៃនសួត េ យមនករកកខទុះ(emphysema) និង 

ទំរង់មូល (bulla formation) គឺជសញញ ជក់ ក់មួយ។ ករែញកេចញពីេមេ គផ ិត 

េ យេធ្វើករបណ្តុ ះេមេ គ ចកំណត់បននូវេ គវនិិចឆ័យ បុ៉ែន្តមិនសូវ ចេធ្វើករបណ្តុ ះ 

រេបៀបេនះបនេទ។ 

• ករកំណត់េ គវនិិចឆ័យជក់ ក់ ចេធ្វើបនេ យករកំណត់នូវករវភិគជលិកៃនទំរង់

ផ ិតេន កនុងេកសិកឈមស និងពពួក macrophages េនកនុង Giemsa stained េលើ រ

ធតុឈម, ខួរឆ្អឹង ឬ BAL ។ 

 

 

 



67 
 

ករពយបល 

•  Amphotericin B ០,៧ ម្រក/គ្រក/ៃថង ចក់ មសរៃសឈមរយៈេពល ២សប្ត ហ៍, បនទ ប់

មកេ្របើ Itraconazole ២០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១២សប្ត ហ៍។ 

• េបើមិនមន Itraconazole េទ េ្របើ Fluconazole ៤០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង បន្តរហូតដល់ 

េពលបញច ប់ករពយបល (្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)។ 

 

ជំេរ ើសៃនករពយបល 

• ចំេពះអនកជំងឺែដលមិនសំ កេពទយ ចចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ Itraconazole 

២០០ម្រក េលប៣ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល៣ៃថង បនទ ប់មក ២០០ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង 

រយៈេពល ១២សប្ត ហ៍។  

• េបើគម ន Itraconazole េទ េ្របើ Fluconazole ៤០០ម្រក េលប ២ដងកនុង១ៃថង    (្របភព: The 

Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)។ 

 

ករពយបលបងក រេលើកទី២ 

• Amphotericin B ១ម្រក/គ្រក ចក់ មសរៃសែវន៉ កនុង១សប្ត ហ៍ម្តង ឬ េ្របើ Itraconazole 

២០០ម្រក េលប១ៃថងម្តងរយៈេពល១ជីវតិ រហូតទល់ែតចំនួនេកសិក CD4 េឡើងខពស់ជង 

១៥០ េកសិក/មម៣ មរយៈករេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4  ពីរដងចេន្ល ះគន  ៦ែខ។        

(្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)។ 

 

១០. ជំងឺរ កខួរកបលបងកេ យ TOXOPLASMA 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ្រតូវពិចរ  ចំេពះអនកជំងឺែដលឈឺកបល និងថយចុះ្របព័នធ្រប ទេនែផនក មួយ 

(focal neurological deficits) ។ 

• េ គសញញ គ្លីនិក េកើតេឡើងជេ្រចើនសប្ត ហ៍ និងបងកជជំងឺរ កខួរកបល (encephalitis)។ 

• េ គវនិិចឆ័យ ្រតូវបនបញជ ក់េ យ រ ករេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបល។ 

• ជំងឺរ កខួរកបលបងកេ យ Toxoplasma ្រតូវចត់ថន ក់កនុងដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃន 

អងគករសុខភពពិភពេ ក ។ 
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ជំងឺរ កខួរកបលបងកេ យ Toxoplasma េកើតេឡើងចំេពះអនកជំងឺែដលមន្របព័នធភព ុ ំថយ 

ចុះខ្ល ំង េ យមនចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ១០០េកសិក/មម៣។ ជំងឺេនះ មិនសូវបនេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 

េន្របេទសកមពុជេទ។ អ្រ េ្រប ៉ឡង់ៃនជំងឺ Toxoplasma ទំងេនទី្រកុងនិងេនជនបទមិន្រតូវបន

ដឹងេទេនេពលបចចុបបនន។ ជលទធផល ជំងឺរ កខួរកបលេ យ Toxoplasma តំរវូេ យេធ្វើករ យតំៃល

េលើេ គសញញ ឈឺកបលនិងចេងក មេ គសញញ សរៃស្រប ទ េហើយេ្រចើនេកើតេឡើងេនែផនក មួយៃន

កបល។ 

ជំងឺរ កខួរកបលបងកេ យ Toxoplasma ប ្ត លមកពីេមេ គេឈម ះ Protozoan Toxoplasma 

Gondi ។ ករបងកេ គភគេ្រចើន េ យ រករមនសកមមភពេឡើងវញិៃនពពួក oocysts ែដលសំងំេនកនុង

ខ្លួនមនុស ។ Toxoplasma oocysts បនចូលកនុងខ្លួនមនុស មផ្លូវ រែដលឆ្លងពី មកសត្វចិញច ឹម 

មផទះ (pets) ឬ មរយៈករបរេិភគ ច់ែដលចំអិនមិនបនឆ្អិនល្អ។ ទំរង់ ល លខ្ល ំង បន្រជបចូល 

កនុងចរន្តឈម (bloodstream) េហើយបន្តេទដល់ខួរកបល េបះដូង និងសួត រចួបងកជ ដំុរងឹមួយ (cystic 

aggregates) េហើយសថិតេនេ យសងប់ ង ត់ បុ៉ែន្តដំុ Cyst េនះ ចនឹងមនសកមមភពេឡើងវញិេនេពល

មួយៃនជីវតិរបស់ភន ក់ងរទទួល ។ កនុងសហគមគន៍ជេ្រចើន ្របជជនភគេ្រចើន បនទទួលករបងក

េ គកលពីវយ័កុមរ ក៏បុ៉ែន្តមនុស មនសុខភពល្អែដលផទុកេមេ គេនះ មិនបង្ហ ញេចញជេ គសញញ  

េទ។ ករបងកេ គជបឋម េ យ Toxoplasma ជករណីកំរ។ ចប ្ត លេ យរលួយែផនក មួយៃន 

ខួរកបលែដលរ ក េហើយជួនកលេកើតជំងឺរ កែភនក (chorioretinitis) និងជំងឺរ កសួត (pneumonitis) 

ប ្ត លមកពីករបងកកូនេចខ្ល ំងក្ល ៃនេមេ គ Toxoplasma ។ 

ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ កររ កខួរកបលេ យ Toxoplasma េ្រចើនេកើតមនេឡើងចំេពះអនក

ជំងឺេអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ២០០េកសិក/មម៣ (្របឈមនឹងជំងឺេនះខ្ល ំងបំផុត 

េពលែដលចំនួនេកសិក CD4 តិចជង ១០០ េកសិក/មម៣) និងចត់ថន ក់កនុងដំ ក់កលទី៤ ៃន 

WHO។ អនកជំងឺកំពុងទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្រតូវ យតំៃលពីភព 

ប ជ័យៃនករពយបល។ IRIS មិនសូវេកើតមនេទ ចំេពះអនកជំងឺ Toxoplasma េទ។ 

 

សញញ គ្លីនិក 

េ គសញញ មនករែ្រប្របួល 

• អនកជំងឺខ្លះ ចចប់េផ្តើមេ យឈឺកបល, វែង្វង ម រតី (confusion), ចុះេខ យ ច់ដំុ 

និង្រគុនេក្ត ។ អនកជំងឺ ចនឹងវវិត្តន៍េទមនេ គសញញ សរៃស្រប ទេនែផនក មួយៃន 

ខួរកបល (focal neurological signs) េ យមនដំេបេនែផនក មួយៃនខួរកបល េ គ 

សញញ  រមួទំងមន ជំងឺ ្ល ប់មួយចំេហៀងខ្លួន (hemiplegia), សពឹកមួយចំេហៀងខ្លួន 
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(hemiparesis), ឬ ករចុកសទះៃនែផនក មួយេកើតេឡើងជេ្រចើនសប្ត ហ៍ ចេកើតមន

្របែហលជ ៦០ ភគរយ ៃនអនកជំងឺ។ 

• ជំងឺ Retinochorioditis, ជំងឺរ កសួតនឹងបងកេ គេលើ្របព័នធសរ ី ងគជេ្រចើនេទៀត។ 

 

េ គវនិិចឆ័យ 

• ជំងឺ Toxoplasma ្រតូវេធ្វើករពិចរ ចំេពះអនកជំងឺ ែដលឈឺកបល និងមនេ គ

សញញ ្របព័នធ្រប ទៃនែផនក មួយ។ 

• ករវភិគទឹកខួរឆ្អឹងខនង េឃើញមនសភពធមម  ចជួយេ យេធ្វើករែញកេចញពីេ គ 

វនិិចឆ័យៃនជំងឺេផ ងេទៀត។ 

• េ យមិនមនរបូភពៃនករែសកនខួរកបល អនកផ្តល់េស ភគេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ ្រតូវ 

េធ្វើករពយបល កលបង និងសេងកតេមើលករេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបលេដើមបីបញជ ក់ពី 

េ គវនិិចឆ័យ។ 

• េបើអនកជំងឺមិនេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបលេទ ្រតូវបញចូ នអនកជំងឺេទទទួលេស ពយបល

ែដលមនកំរតិែថទំពយបលខពស់ជង េហើយមនលទធភពកនុងករែសកនខួរកបលេដើមបី 

វភិគរបូភពេហើយ យតំៃលអំពីជំងឺ Toxoplasma និងដំេបេន្របព័នធ្រប ទក ្ត ល 

រមួមន បូសេ យ រេមេ គរេបង និងជំងឺCryptococcoma, បូសមនខទុះ, ជំងឺរ កខួរ

កបលេ យ Herpes Simplex Virus, ជំងឺ PML, និងម រកីេន្របព័នធ្រប ទក ្ត ល 

(CNS Lymphoma)។ ជំងឺ Toxoplasma បងកេ យមនដំេបេ្រចើនកែន្លង រមួជមួយនឹង

ករេហើមខួរកបល បង្ហ ញេ យេឃើញ មរបូភពែសកនខួរកបល។ 

 

ករពយបលស្តង់  

• Cotrimoxazole ១០/៥០ ម្រក/គ្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល៦សប្ត ហ៍ បនទ ប់មក េ្របើ 

្រគប់េលខធំ (Cotrimoxazole TMT ១៦០ម្រក) មួយ្រគប់ េលប១ដងកនុង១ៃថង  (្របភព: 

The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008) ។ 

• េបើសំពធកនុងខួរកបលេកើនេឡើងខពស់ េ យ រដំុកនុងខួរកបល្រតូវេ្របើ prednisolone 

២៥ម្រក េលប៤ដងកនុងមួយៃថង ឬ dexamethasone ៤ម្រក េលប៤ដងកនុងមួយៃថង            

(្របភព: Clinical HIV/AIDS Care Guidelines, MSF, 2006)។ prednisolone គឺេធ្វើេ យ

មនករែ្រប្របួលកំរតិ dexamethasone ។ 
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• េន្របេទសកមពុជ ្រតូវពយបលពពួក្រពូន Anguilulosis (stronglyoides) មុននឹង (ឬកនុង 

កំឡុងេពល) ចប់េផ្តើមពយបលេ យ Corticosteroids។ ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ (េ្របើ 

Albendazole ៤០០ម្រក/ៃថង រយៈេពល៥ៃថង) េដើមបីបងក រជំងឺម រកីបងកេ យ រ 

Anguilulosis។ 

 

ករពយបលជំេរ ើស 

• Pyrimethamine ២០០ម្រក េ្របើកំរតិដូសេ្រចើន, បនទ ប់មកេ្របើ៥០ម្រកកនុង១ៃថង + 

sulfadiazine ១-១.៥្រក េលប៤ដងកនុងមួយៃថង + folinic acid ២០ម្រក េលប១ដងកនុងមួយ 

ៃថង រយៈេពល ៦សប្ត ហ៍ (្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008) ។ 

ករពយបលបងក រេលើកទី២ 

• Cotrimoxazole ៨០០ម្រក, TMT ១៦០ម្រក េលបមួយ្រគប់មួយដងកនុងមួយៃថង រហូតដល់

ចំនួនេកសិក CD4 េលើសពី ២០០ េកសិក/មម៣ មរយៈករេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក 

CD4 ចំនួនពីរេលើកេ យឃ្ល ត ពីគន ចំនួន ៦ែខម្តង។ 

 

១១. ជំងឺ CYTOMEGALOVIRUS (CMV) 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ជំងឺរ កែផនកខងកនុងែភនក (retinitis) ប ្ត លមកពី CMV េកើតមនជញឹកញប់ ចំេពះ 

អនកជំងឺេអដស៍ែដលមនភព ុ ំចុះេខ យខ្ល ំង និងេ្រចើនេកើតេឡើងរមួគន ជមួយ IRIS។ 

• ៥ េទ ១០ ភគរយៃនអនកជំងឺេអស៍ែដលេកើតជំងឺ CMV ែដលមនចំនួនេកសិក CD4<៥០ 

េកសិក/មម៣ និងបងកេ យមនជំងឺរ កបំពង់ រ និងរ កេពះេវៀនធំ (colitis) 

ប ្ត លមក ពី CMV ។ 

• ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺ CMV គឺមនករលំបក េហើយមិនសូវមនជំេរ ើសកនុងករពយបល

េន្របេទសកមពុជ។ 

• ជំងឺ CMV ្រតូវចត់ទុកកនុងដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃនអងគករសុខភពពិភពេ ក។ 

 

ករបងកេ គេ យ CMV 

CMV ជវរីសុែដលេកើតមនញឹកញប់ េហើយ ល ល ឬ បងកជំងឺេន មកែន្លង មួយ ចំេពះ 

អនកជំងឺេអដស៍ែដលសថិតកនុងដំ ក់កលធងន់ធងរ។ កលពីមុនេពលមនករពយបលេ យឱសថ្របឆំង
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នឹងេមេ គេអដស៍ ្របែហល ៣០ ភគរយៃនអនកជំងឺេអដស៍េពញវយ័ែដលមនចំនួនេកសិក CD4<១០០ 

េកសិក/មម៣ ចនឹងវវិត្តន៍េទជជំងឺរ កែភនកែផនកខងកនុង (retinitis) បងកេ យវរីសុ CMV ។ 

ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ បនកត់បនថយយ៉ងខ្ល ំងនូវករ្របឈមមុខ

នឹងករបងកេ គេ យវរីសុ CMV។ មន រៈសំខន់កនុងករសង ័យថ អនកជំងឺេអដស៍ ចមនជំងឺ CMV 

្របសិនេបើ មនបញ្ហ គំេឃើញមិនធមម  (Visual Abnormalities) និងចំនួនេកសិក CD4 ចុះទប និង 

ចំេពះអនកជំងឺែដលមនបញ្ហ គំេឃើញមិនធមម   េកើតេឡើងភ្ល មៗេ្រកយពីចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និង ចេកើតេឡើងេ យ រមនករេកើតេឡើងវញិនូវជំងឺ IRIS។ 

 

េ គសញញ គ្លីនិក 

• មូលេហតុភគេ្រចើនៃនជំងឺរ ក្រគប់ែភនក (retinitis) ក៏បុ៉ែន្ត ក៏ ចប៉ះពល់សរ ី ងគ 

េផ ងៗេទៀតែដរ ។ 

• េ គសញញ ភគេ្រចើនៃនជំងឺរ ក្រគប់ែភនក េធ្វើេ យគំេហើញរបូភពអែណ្ត ត “floaters,”  

ខ្ល ចពន្លឺ(photophobia) និងប៉ះពល់ដល់គំេហើញ (Visual Field Defects)។ មិនមនករ 

ឈឺចប់ ឬ ែភនកមិនេឡើង្រកហមេទ។ 

• មិនមនេ គសញញ ប៉ះពល់ដល់្រគប់ែភនក (ocular) ែដលបងកេ យ CMV េទ ចេកើត

េឡើងេនេពលចំនួនេកសិក CD4<៥០េកសិក/មម៣ និងមន ២០ ភគរយ ៃនករណីែត

បុ៉េ ្ណ ះ។ 

• CMV ចមនករប៉ះពល់ែផនកេផ ងៗៃន្របព័នធ្រប ទ។ ចប ្ត លេ យេកើតមន 

ជំងឺរ កខួរកបល (encephalitis), បត់បង់ភពចងចំ (dementia), ប៉ះពល់សរៃស

្រប ទខួរកបល, ញក់ែភនកេ យអេចតន (nystagmus) ឬ មិនមនករ្រគប់្រគងចលន 

ច់ដំុ (ataxia), ជំងឺខួរកបល (myelopathy), ឬ ជំងឺ polyradiculomyelopathy។ ករវភិគ 

ទឹកខួរឆ្អឹងខនងបនរកេឃើញ ពពួកេកសិក lymphocytic pleocytosis, ថយចុះជតិសករ និង 

េកើនេឡើង protein (ដូចគន នឹងជំងឺរ កេ្រ មខួរបងកេ យេមេ គរេបង) បុ៉ែន្ត មិនសូវ 

មន្របេយជន៍កនុងករបញជ ក់ពីេ គវនិិចឆ័យេទ។ 

• េលើសពី្របព័នធ្រប ទ វរីសុ CMV ចប៉ះពល់្របព័នធសរ ី ងគជេ្រចើន រមួមន ្រកពះ 

េពះេវៀនតូច។  

• ជំងឺរ កបំពង់ រេ យវរីសុ CMV គឺេកើតេឡើងចំេពះអនកជំងឺែដលមិនេឆ្លើយតបនឹង

ករពយបលជំងឺកង់ឌី  ឬ ជំងឺរ កបំពង់ រេ យ herpes។ ជំងឺេនះេកើតេឡើងពី ៥-

១០ ភគរយៃនអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក CD4<៥០ េកសិក/មម៣ និងរមួផ ំ
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ជមួយេ គសញញ ្រគុនេក្ត  ឈឺចប់ចុងដេង្ហើម ឬឈឺពីេ្រកយសនទះ្រទូង និងមនករឈឺ

ចប់េពលេលប រចូល (odynophagia)។ 

• ជំងឺរ កេពះេវៀនធំបងកេ យវរីសុ CMV េកើតេឡើងចេន្ល ះពី៥-១០ ភគរយ ៃនអនកជំងឺ

ែដលមនចំនួនេកសិក CD4<៥០ េកសិក/មម៣ ។ អនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់ មន្រគុន 

េក្ត , ្រសកទំងន់, មិនឃ្ល ន រ, ឈឺេពះ, និង គរសូ (រមួជមួយឈមមកពីដំេប,

រលួយជលិក) និងអស់កំ ំងល្ហិតៃល្ហ។ ជំងឺរ កេពះេវៀនធំបងកេ យ CMV ច 

ប ្ត លេ យធ្ល យេពះេវៀនធំ ប ្ត លេ យរ កេ្រ មេពះ (peritonitis)។ 

 

េ គវនិិចឆ័យ 

• ជំងឺរ ក្រគប់ែភនកបងកេ យវរីសុ CMV ចេមើលេឃើញេ យករពិនិតយេរទី៉ន (retinal 

exam) េ យេ្របើឧបករណ៍ឆ្លុះែភនក (ophthalmoscope) េ យេឃើញសរៃសឈមកនុង

្រគប់ែភនកធំៗ ពណ៌ស ចមនឬមិនមនករហូរឈម។ ្រគូេពទយពយបលជំងឺែភនក

ែដលមនបទពិេ ធន៍ ចែបងែចករ ងដំេបរ ក្រគប់ែភនកបងកេ យវរីសុ CMV ពីជំងឺ 

toxoplasmosis, និងជំងឺរ ក្រគប់ែភនក្រសួច្រ វែដលវវិត្តន៍េទរលួយែផនកខងេ្រកៃន

្រគប់ែភនកបន្តិចម្តងៗ មរយៈករពិនិតយបតែភនកេឃើញថ ងដូចដុះសំឡី។ ជំងឺរ ក

្រគប់ែភនក្រសួច្រ វនិងជំងឺរលួយែផនកខងេ្រកៃន្រគប់ែភនក គឺប ្ត លមកពីេមេ គ 

herpes និង្រតូវពយបលេ យឱសថ acyclovir ។  

• ករេធ្វើវនិិចឆ័យៃនជំងឺ CMV េលើសរ ី ងគេផ ងេទៀត ្រតូវេធ្វើេតស្ត PCR, ករ្រចិបយកជលិក 

េទពិនិតយ, និងករវភិគជលិក (Histopathology) េដើមបីកំណត់ពីលកខណៈ និងវជិជមន 

ជមួយេតស្ត immunoperoxidase េហើយេតស្តេនះេនមិនទន់មនេន្របេទសកមពុជេទ។ 

 

ករពយបល 

• ករទទួលបនេស ពយបលជំងឺ CMV ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍េន្របេទសកមពុជេនមន

កំរតិ។ 

• ជំងឺរ កែភនកេឆ្លើយតបល្អ ជមួយនឹងករពយបលេ យឱសថ intravitreal ganciclovir។ 

• ្រគប់ទំរង់ៃនជំងឺ CMV ទំងអស់ ្រតូវពយបលកនុងកំរតិដំេឡើងដូសេ យចក់ ganciclovir 

មសរៃសែវន៉ ឬ េ្របើឱសថ្របឆំងនឹងវរីសុេផ ងេទៀត។ 

• ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ចេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវ 

ថ នភពៃនជំងឺ CMV ។ 
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• ករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េនេពលែដលមនចំនួន 

េកសិក CD4 < ៣៥០ េកសិក/មម៣  គឺជករពយបលបងក រជំងឺ CMV។ 

 

១២. ជំងឺបងកេ យ SALMONELLA ែដលមិនែមន TYPHOID  

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ករ ល លេមេ គ Salmonella កនុងឈម (Salmonella septicemia) គឺជមូលេហតុ

ដ៏ចំបងៃន មរណៈភពកនុងចំេ មអនកជំងឺេអដស៍េន្របេទសកមពុជ។ 

• ករពយបលបងក រេ យឱសថCotrimoxizole មិន ចបងក របនេពញេលញពីករបងកេ គ 

េ យ Salmonella េទ។ 

• ្រតូវពនយេពលពយបលចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដលមន្របព័នធភព ុ ំចុះេខ យខ្ល ំង។ 

• ករ ល លេមេ គ Salmonella កនុងឈម គឺសថិតេនកនុងដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃន 

អងគករសុខភពពិភពេ ក។ 

 

ជំងឺរ កេពះេវៀនបងកេ យេមេ គ Salmonella មិនែមន typhoid េកើតេឡើងជញឹកញប់ ចំេពះ 

អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកមិនផទុកេមេ គេអដស៍េន្របេទសកមពុជ។ ករចំលងេមេ គេអដស៍ គឺឆ្លង

មករបរេិភគ ច់ែដលមិនបនចំអិនឆ្អិនល្អ ឬ ឆ្លង មទឹកមិន ្អ ត។ េមេ គ Salmonella បនបងក

េ គជញឹកញប់ប ្ត លេ យ គរសូ ុ ៃំរ ៉ និង ល លេមេ គេនកនុងឈម (septicemia) ចំេពះ

អនកជំងឺេអដស៍។ មូលេហតុៃនករ្របឈមមុខខពស់នឹង septicemia បងកេ យេមេ គ Salmonella ចេកើត 

មន ឬ គម នជំងឺ គរសូចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដលមន្របព័នធភព ុ ំថយចុះ (CD4<២០០ េកសិក/មម៣) 

េកើតេឡើងប ្ត លមកពីករថយចុះ ឬ ករេឆ្លើយតបរបស់្របព័នធភព ុ ំមិនបនសម្រសប េនកនុងផ្លូវ្រកពះ 

េពះេវៀនតូច ប ្ត លេ យមនករេកើនេឡើងនូវករ្របមូលផ្តុំពពួកបក់េតរេីនកនុងចរន្តឈម។ 

 

េ គសញញ គ្លីនិកៈ 

• អនកជំងឺមនេ គសញញ ្រគុនេក្ត , ចេង្អ រ, ឈឺេពះ និង គរសូមន យឈម ឬ គម ន 

យឈមកនុង មក។ 

• ករណីមនពពួកបក់េតរ ី ល លកនុងឈម អនកជំងឺ ចេកើតមនបូសេ្រជ និងប ្ត ល 

េ យមន septicemia។ 

េ គវនិិចឆ័យ 
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• េ គវនិិចឆ័យ ែផ្អកេលើសញញ គ្លីនិក េ យមិនចំបច់យក មកេទបណ្តុ ះេមេ គេទ។  

• ករពិនិតយ មក មរយៈអតិសុខុមទស ន៍ ចបង្ហ ញពីករេកើនេឡើងេកសិក 

leukocytes និងមនឈមកនុង មក បុ៉ែន្ត មិន ចជួយបនកនុងករែបងែចករ ងជំងឺបងក 

េ យេមេ គ Salmonella មិនែមន typhoid ពីជំងឺបងកេ យពពួកបក់េតរេីផ ងេទៀតេន 

កនុងេពះេវៀន ដូចជ Shigella ឬ Campylobacter េទ ។ 

 

ករពយបលស្តង់  

• េទះបីជឱសថ cotrimoxazole ្រតូវេ្របើសំ ប់ពយបលជំងឺបងកេ យ Salmonella មិនែមន 

typhoid ក៏េ យ ក៏ មិនែមនជករពយបលជំេរ ើសេទ ពីេ្រពះអនកជំងឺេអដស៍ ភគេ្រចើន 

បនទទួលករពយបលបងក រេ យឱសថ cotrimoxazole រចួេហើយ ។ 

• ករអេងកតអំពីភព ុ ំរបស់ឱសថជមួយនឹងពពួកមី្រកុប (antimicrobial resistance) េន 

មណ្ឌ លៃនក្តីសងឃឹមេន្របេទសកមពុជ េឃើញថ ៧៧,៥ ភគរយ ៃនអនកជំងឺមនភព ុ ំជ

មួយនឹងឱសថ cotrimoxazole និង ១០ ភគរយ ុ ំជមួយនឹងឱសថ ciprofloxacin េពល

ពយបលជំងឺ Salmonella មិនែមន typhoid។ 

• េ យ រមនភព ុ ំរបស់ឱសថពីរមុខខងេលើ របស់េមេ គ គឺ្រតូវចប់េផ្តើមពយបល

ជំងឺ Salmonella មិនែមន typhoid េ យេ្របើឱសថ ciprofloxacin ៥០០ម្រក េលប២ដងកនុង

១ៃថង រយៈេពលយ៉ងេ ច ស់ ៧ៃថង ដល់ ១៤ៃថង។ 

• ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដលមន្របព័នធភព ុ ំថយចុះខ្ល ំង (ចំនួនេកសិក CD4<២០០

េកសិក/មម៣) ្រតូវពនយេពលៃនករពយបលរហូតដល់៦សប្ត ហ៍ (្របភព: The Sanford 

Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)។ 

• ្រគប់អនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់ ្រតូវេធ្វើករពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកេ គសញញ ជំងឺរេបង 

្រសប ម SOP សំ ប់អនុវត្តយុទធ ្រស្ត 3Is មុននឹងេ្របើឱសថ ciprofloxacin។ ករណី

្រ វ្រជវេឃើញមនជំងឺរេបង សូមេមើលវធីិពយបលេផ ងេទៀតទក់ទងករពយបលជំងឺ

រេបង។ 

• ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដលសង ័យថ មនករឆ្លងេមេ គ salmonella េនកនុងឈម 

(salmonella septicemia) ្រតូវពយបលេ យបញចូ លេសរ ៉មូេ យេ្រចើន (aggressive fluid 

replacement) និងេ្របើឱសថអង់ទីបី៊េយទិក ceftriaxone ចក់ IV ១្រកម ២ដងកនុង១ៃថង 

និងេ្របើឱសថ metronidazole ៥០០ម្រក ចក់ មសរៃស ឬ េលប ៤ដងកនុង១ៃថងរយៈេពល
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៧ៃថង។ ្រតូវផ្តល់ផងែដរនូវឱសថ gentamicin ៤ម្រក/គ្រក/ៃថង ែចកជ៣កំរតិដូសជេរៀង

ល់ៃថង េដើមបីបេងកើនករសំ ប់ពពួកបក់េតរេី យបនេ្រចើន (bacteroides)។ 

 

 

ករពយបលជំេរ ើស 

• Azithromycin ១្រកម កនុង១ៃថង រយៈេពល១ៃថង បនទ ប់មក ៥០០ម្រក កនុង១ៃថង រយៈេពល

៦ៃថង (្របភព: The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2008)។ ករពយបលរេបៀបេនះ 

គឺជករពយបលជជំេរ ើសចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះ។ 

• េបើ្រស្តីមនៃផទេពះមិនេឆ្លើយតបជមួយនឹងករពយបលេ យឱសថ Azithromycin កនុង 

រយៈេពល ១ េទ ២ៃថង ៃនករពយបលេទ ្រតូវេ្របើឱសថ ceftriaxone ១្រកម ២ដងកនុង១ៃថង 

រយៈេពល ៧ េទ ១០ ៃថង (្របភព:  MSF Guidelines 2006)។ 

 

ករពយបលបងក រេលើកទី២ 

• ជំងឺបងកេ យ salmonella ងយ្រសួលកនុងករ ប់េឡើងវញិ ។ 

• េបើអនកជំងឺេអដស៍េកើតជំងឺ salmonella រចុះ រេឡើង គឺ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេដើមបីលប់

បំបត់េ យេ្របើ cotrimoxazole ៨០០ម្រក និង TMT ១៦០ម្រក េលប១ៃថង១្រគប់ែដលជ

ែផនកមួយៃនករពយបលបងក រស្តង់  និងេ្របើឱសថ cotrimoxazole សំ ប់អនកជំងឺេអដស៍

ដំ ក់កលទី៤។ 

 

១៣. ដំេបែសបក (Skin Lesions) 

ចំនុចគន្លឹះ : 

• ដំេបែសបក គឺជសញញ កត់សំគល់េលើកដំបូង េ យអនកជំងឺនិងអនកផ្តល់េស េហើយេកើត 

េឡើងជញឹកញប់ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍។ 

• លកខណៈដំេបែសបក ចបង្ហ ញពីភស្តុ ងៃនករបងកេ គ្រគប់ រពងគកយ(systemic) 

• ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យភ្ល មៗ និងករពយបលេ គសញញ េកើតេឡើងេលើែសបក ចបងក រនូវ

ផលវបិក និង ជួយបេងកើនគុណភពៃនជីវតិអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍។ 

ភពមិនធមម ៃនែសបក េកើតេឡើងជញឹកញប់ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍។ 

េលើសពី៨០ ភគរយ ៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ មនេ គសញញ ទក់ទងនឹងល័កខខណ្ឌ័
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ែសបក ដូចជ ភពមិនធមម ៃនករេឆ្លើយតបៃនកររ កេទនឹងអង់ទីែហ ន, ឬ ករ ល លជំងឺឱកស

និយមខ្ល ំងក្ល ។ ងទី១៨ េរៀប ប់ពីេ គសញញ េលើែសបក ែដលេកើតេឡើងជញឹញប់ចំេពះកុមរផទុក

េមេ គេអដស៍។ 

ងទី១៨: មូលេហតុៃនជំងឺេលើែសបកេកើតេឡើងចំេពះ អនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ 

្របេភទ មូលេហតុ 
ជំងឺប ្ត លមកពី 
ករបងកេ គ 

• ជំងឺអុតក្ត ម (Varicella zoster) 
• ជំងឺ Herpes simplex virus 
• ជំងឺ Molluscum contagiosum 
• ជំងឺ Condyloma lata (syphilis) 
• ជំងឺសិរមន់ Condyloma accuminata (human papilloma virus) 
• ជំងឺផ ឹតេន្រសទប់ខងេលើ (ឧ. ជំងឺកង់ឌី , មន្រពូនេតនីញ៉) 
• ជំងឺផ តឹ យភយ 

o ជំងឺ Cryptococcosis 
o ជំងឺ Penicilliosis 
o ជំងឺ Histoplasmosis 

• ជំងឺ Impetigo 
• ជំងឺ Mycobacterial infection 
• ជំងឺ ច យដំ ក់ទី២ (Secondary syphilis) 
• ជំងឺ Furunculosis និង Folliculitis 
• ជំងឺរ ក ច់ដុះមនខទុះ (Pyomyositis) 
• ជំងឺ Verucca planus 
• ជំងឺៃច (Scabies) 

ជំងឺម រកី 

(Neoplasia) 
• ជំងឺម រកីសរៃសឈមែវន៉ Kaposi’s sarcoma (កំរមនេន្របេទស

កមពុជ) 
• ជំងឺ Lymphoma 
• ជំងឺ Squamous និង basal cell carcinoma 
• ជំងឺ Sarcoma 
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ជំងឺេផ ងៗេទៀត • ជំងឺ Pruritic papular eruption 
• ជំងឺ Seborrheic dermatitis 
• ជំងឺ្របតិកមមែសបកប ្ត លមកពីឱសថ 
• ជំងឺ Vasculitis 
• ជំងឺ ្រតអក Eczema 
• ជំងឺ Psoriasis 
• ជំងឺ Granuloma annulare 
• ជំងឺ Thrombocytopenic purpura 
• ជំងឺ Telangiectasia 
• ជំងឺ Hyperpigmentation 

 

េសចក្តីសេងខបពីករបង្ហ ញេ គសញញ េសើែសបកទក់ទងនឹងករបងកេ គេ យេមេ គេអដស៍ នឹងេរៀប ប់

បន្តពីែផនកេនះ។ អនកផ្តល់េស ្រតូវ នឧបសមព័នធទី៣ អំពី របូភពជំងឺេលើែសបក ឬ េគហទំព័រ េលើ 

www.aidsimages.ch េដើមបីេមើលរបូជឧទហរណ៍ៃនជំងឺេលើែសបក ែដលបនេកើតេឡើងជញឹកញប់ និង

េកើតម្តងមក ល ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍។ 

 

ជំងឺវរីសុ Herpes simplex 

• េ្រចើនេកើតេនតំបន់រនធគូថនិង្រប ប់បន្តពូជនិងជក ្ត ្របឈមមុខកនុងករឆ្លងេមេ គ

េអដស៍។ 

• ដំេបេនបបូរមត់ធំ (Oro-labial lesions) ៃន្រប ប់បន្តពូជរបស់្រស្តី ក៏ជកែន្លងែដលេកើត

មនជញឹកញប់ផងែដរ។ 

• ដំេបមនសភពតូច, ឈឺចប់, ែគមចបស់ និង ងមូល (vesicle)។ 

• ចក្ល យជដំេបឈឺចប់ខ្ល ំងេហើយ ុ ៃំរ ៉ (>៣សប្ត ហ៍), ជទូេទ ដំេបេ្រជ (ដូចគន ជ 

ដំេប ុ ៃំរប៉ងកេ យ CMV ) ។ 

• េ គវនិិចឆ័យែផនកេលើេ គសញញ គ្លីនិក និង ចេធ្វើករេផទ ងផទ ត់េ យករេធ្វើេតស្ត Tzank 

(Tzank test)។ 

• ករពយបលដំេបែសបកបងកេ យវរីសុ Herpes simplex ្រតូវេ្របើឱសថ aciclovir ៤០០ម្រក 

េលប ៥ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង។ 

• ករ បសូលុយសយុង genitian violet ចជួយកត់បនថយករឆ្លង ល លេ យេមេ គ 

Herpes simplex រជថមី ។ 
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• ករណីមនករឆ្លងេ គ រជថមី (superinfection) េ យេមេ គ្របេភទ staphylococcus ឬ 

streptococcus ្រតូវពយបលេ យេ្របើឱសថ cloxacillin ៥០០ម្រក ៤ដងកនុង១ៃថងរយៈេពល 

៧ៃថង។ 

• ករេកើតជំងឺេនះេកើត រចុះ រេឡើង (េលើសពី៦ដងកនុង១ឆន ំ) ចពយបលសំ ប់

េ យអស់េមេ គេ យេ្របើឱសថ acyclovir ២០០ម្រក េទ ៤០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង។ 

• ដំេប ុ ៃំរធ៉ងន់ធងរ ចេ្របើឱសថ acyclovir IV ឬ េ្របើកនុងកំរតិខពស់ដល់ ៨០០ម្រក ៥ដងកនុង 

១ៃថង នឹងទទួលបនលទធផលល្អ។ (សូម នជំពូកទី១៦ អំពីព័ត៌មនទក់ទងនឹងករ្រគប់

្រគងពយបលករឈឺចប់)។ 

 

ជំងឺេរ ើម (Herpes zoster) 

• េបើជំងឺេរ ើមេកើតេឡើងេលើមនុស វយ័េកមង ្រតូវសង ័យថ មនផទុកេមេ គេអដស៍។ 

• ជំងឺេរ ើមេកើតមន្របែហល ២៥ ភគរយ ៃនអនកជំងឺេអដស៍។ 

• ចេកើតេលើែសបកេ្រចើនកែន្លងចំេពះអនកជំងឺេអដស៍។ 

• ផលវបិកៃនជំងឺេរ ើម រមួមន ដំេបែសបកេ្រជ, េឡើង្រកម៉េ្រកមែសបក(corneal scaring), 

ឈឺចប់សរៃស្រប ទ ុ ៃំរ ៉(Chronic Neuropathic Pain)។ 

• ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យែផ្អកេលើេ គសញញ គ្លីនិក នឹង ចបញជ ក់េ យេតស្ត Tzank ្របសិនជ

មន។ 

• ពយបលេ យឱសថ acyclovir ៨០០ម្រក ៥ដងកនុង១ៃថង រយៈេពលពី ៧ េទ១៤ៃថង, េ្របើ 

acyclovir ទឹកសំ ប់បន្តក់េលើែភនកកនុងករពយបលជំងឺឈឺែភនក (keratitis)។ ្រតូវបញចូ ន 

អនកជំងឺែដលត្អូញែត្អរពីបញ្ហ គំេឃើញ (vision complaints) េទកន់េស ែថទំពយបល

ែដលមនជំនញខពស់ជបនទ ន់។ 

• ប gentian violet ចកត់បនថយករឆ្លងេ គេផ ងេទៀត (superinfection)។ 

• ករណីមនករបងកេ គេផ ងេទៀត (superinfection) ចបងកេ យ staphylococcus ឬ 

streptococcus ្រតូវពយបលេ យឱសថ cloxacillin ៥០០ម្រក ៤ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល 

៧ៃថង។ 

• ករេកើត រចុះ រេឡើងៃនជំងឺេរ ើម (េលើសពី៦េលើកកនុង១ឆន ំ) ចពយបលេ យជ ច់ 

េ យេ្របើឱសថ acyclovir ២០០ េទ ៤០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង។ (សូម នជំពូកទី១៦ អំពី

ករ្រគប់្រគងករឈឺចប់)។ 
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ជំងឺ Molluscum Contagiosum 

• េកើតមនជញឹកញប់ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍កនុងដំ ក់កលធងន់ធងរ ប ្ត លមកពីវរីសុ។ 

• ដំេបប ្ត លមកពី Molluscum Contagiosum មនពណ៌ដូចគុជ ឬ ពណ៌ៃបតងខចី ងមូល

ទំហំពី ៣ េទ ៥ មម និងមនចំណុចក ្ត លខូង េកើតេឡើងេនេលើៃផទមុខ, ក,តំបន់ជំុវញិ

រនធគូថ និង្រប ប់បន្តពូជ។ 

• ចេមើលេឃើញដូចគន នឹងជំងឺ cryptococcus េនេលើែសបក, ជំងឺ penicillium, ឬ ជំងឺ 

histoplasma បុ៉ែន្តជទូេទ មិនមន្រគុនេក្ត , មិនប៉ះពល់ដល់សួត, ឬេ្រ មខួរកបលេទ 

(សូម នជំពូកទី៨ និងទី៩)។ 

• ដំេប Molluscum ធំៗ េ្រចើនេកើតេនេលើមុខ ចំេពះអនកជំងឺែដលមន្របព័នធភព ុ ំថយចុះ

ខ្ល ំង និងប ្ត លេ យេមើលមុខមិន គ ល់ (disfiguring)។ 

• ករពយបល គឺ្រតូវយកមជុលេជះេបើកមុខដំេប េ យ្រ ំមជុលជមួយសូលុយសយុង phenol 

៨០ភគរយ ឬ iodine បឺតយកទឹករៃងេចញ, េកៀរសំ ត, ឬ េ្របើទឹកកកស្អំ (nitrogen 

cryotherapy) ។ 

• ករណីធងន់ធងរ ឬ េកើតេពញមុខេមើលមិន គ ល់, ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍ ែដលជករពយបលែតមួយគត់ េដើមបីកំុេ យជំងឺេនះេកើតេឡើងវញិ។ 

 

ជំងឺ ្វ យ (Treponema pallidum) 

េ គសញញ េលើែសបកេកើតេឡើងជដំបូងកនុងដំ ក់កលទី២ៃនជំងឺ ្វ យ។ ដំ ក់កលទី១ 

បង្ហ ញេ គសញញ េ យេលចេចញដំេបែដលមនលកខណៈមិនឈឺ,ដំេបរងឹេនេលើ្រប ប់េភទ (chancre) 

េពលេមេ គឆ្លងចូលកនុងខ្លួនរហូតដល់េចញេ គសញញ  (inoculation) ជទូេទ អមជមួយករេឡើងកូន 

កណ្តុ រេន្រតង់តបន់្រកេលៀន។ េ្រចើនសប្ត ហ៍េទេ្រចើនែខេ្រកយមក, ្របែហល ២៥ ភគរយ ៃនអនកជំងឺ

ែដលមិនបនទទួលករពយបលនឹងបងកេ យ ល លជំងឺទូទំង រពងគកយ េ យមន្រគុនេក្ត , 

ន មកនទួលេលើែសបក, មន condyloma lata, េឡើងកូនកណ្តុ រ, និងដំេបេនមត់ (ស្អិតជប់នឹងែសបក) ។ 

ន មកនទួលេលើែសបក េកើតេឡើងេនបតៃដនិងបតេជើង និងមន ន ម ងសំែប៉ត, ពណ៌្រកហម និងមន 

ដំុទឹក (maculo-papular)។ 

 

ពយបលេ យ៖  

• ចក់ benzathine benzyl penicillin ២,៤ MIU ចក់ ច់ដំុមួយសប្ត ហ៍ម្តង រយៈេពល ៣ 

សប្ត ហ៍។ 
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• doxycyline ១០០ ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១៤ ។ 

• erythromycin ៥០០ម្រក េលប៤ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៤សប្ត ហ៍។ 

 

ជំងឺសិរមន់ (Genital Warts) េន្រប ប់បន្តពូជ 

• ប ្ត លមកពី វរីសុ HPV ។  

• HPV strains ១៦ និង ១៨ ចប ្ត លេ យេកើតជំងឺម រកីមត់សបូន ។ 

• ដំេបរកីដូចផក ៃសពខត់  (Cauliflower lession)េលើ្រប ប់បន្តពូជនិងតំបន់ជំុវញិរនធគូថ។ 

• ពយបលជមួយឱសថ podophyllotoxin ០,៥ សូលុយសយុង ប ២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល 

៣ៃថងបន្តបនទ ប់គន  កនុងមួយសប្ត ហ៍ រយៈេពល៤សប្ត ហ៍ (អតិបរមិ)។ ករពរែសបកធមម  

េ យេ្របើ vaseline or zinc បនទ ប់មក ងសំ តេ យទឹកនិង បូ៊េ្រកយ ១ េទ ៤ 

េម៉ង។ េចៀស ងេ្របើឱសថេនះចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះ។ 

• ករពយបលេ យស្អំទឹកកក គឺជករពយបលជំេរ ើស ។ 

• ករពយបលេ យកំរសមី Laser ឬ ករវះកត់ កនុងករណីដំេបធំខ្ល ំង។ 

 

បងកេ គេលើែសបកេ យពពួកបក់េតរ ី(Bacterial Skin Infection) 

• ជទូេទ ប ្ត លមកពីេមេ គ staphylococci និង streptococcus ។ 

• ចមនករេ្រជ តចូលៃនេមេ គេទកនុងែសបក ឬ បងកេ គេលើសរ ី ងគេ្រចើនេទៀត។ 

• ចបងកេ យមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ ្រតូវ្រគប់្រគងពយបលករបងកេ គេលើែសបកេ យ

្របុង្របយតន័ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ ែដលមន្របព័នធភព ុ ំថយចុះេខ យខ្ល ំង ។ 

• រ កេកសិកបន ល លករបងកេ គដល់េកសិកេនេ្រកមែសបក។ 

• ទំរង់ ល លេលើែសបក ប ្ត លេ យរ ក ច់ដំុ និងមនខទុះ (Pyomyositis)  

o ដំ ក់កលទី១ ចប់េផ្តើមេ យមនករត្អូញែត្អរ អំពីករឈឺ ច់ដំុ ករឈឺចប់ 

និង្រគុនេក្ត តិចៗ ។ 

o ដំ ក់កលេ្រកយមក មនករឈឺចប់ខ្ល ំង, េហើម, ្រគុន, និងបងកជបូសកនុង

ច់ដំុ ។ 

o ចប ្ត លេ យ ល លេមេ គេនកនុងឈម (septicemia) ។ 

o េកើតមនញឹកញប់ េលើអនកជំងឺេអដស៍ ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 <១៥០

េកសិក/មម៣ ។ 

• Bacillary angiomatosis ប ្ត លមកពី gram negative bacilli 
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o ដំេបមនលកខណៈដូចគន នឹងដំេបៃនជំងឺ Kaposi Sarcoma (violaceous hard 

nodules) ។ 

o ដំុពកពណ៌្រកហម, ដំុពកទឹកធំ, ដំុមូល ឬ មនដំេប peduculated lesions ។ 

o ពយបល ល់ករណីសង ័យទំងអស់ ។ 

ងទី ១៩:  មូលេហតុៃនករបងកេ គេ យបក់េតរេីលើែសបក និង ករពយបល 

ជំងឺេសើែសបកបងកេ យ 
បក់េតរ ី

េមេ គបងក ករពិពណ៌ន ករពយបល

Folliculitis Staphylococcus 
aureus 

កររ ក, ករបងកេ គេន
គល់េ ម 

• ្រគប់ពីេលើេ យៃសបេក្ត អុ៊នៗ 
(Warm compress) 

• ករ ងសំ ត 
• Genitian Violent 

• Cloxacillin កនុងករណី ធងន់ធងរ*  

Cellulitis Streptococcus, 
Staphylococcus 
aureus, 
Haemophilus 
influenzae 

រ កែសបក និងជលិក
subcutaneous ែដលមន 
លកខណៈេហើម ្រកហម និង 
ឈចឺប់ 

• Cloxacillin ៥០០ ម្រក
េរៀង ល់ៃថង ែចកជ៦
េម៉ងម្តងរយៈេពល១០ៃថង។ 
ករណីធងន់ធងរ, ្រតូវេ្របើអង់
ទីបី៊យូ៉ទិក មសរៃសឈម 
(Cloxacillin ឬ Cetriaxone)។ 

បូស (Skin abscess) Staphylococcus 
aureus, 
Haemophilus 
influenzae 

ខទុះ្របមូលផ្តុំេននឹងកែន្លងេន
កនុង្របេ ងែដលបេងកើតេឡើង 
េ យ ច់ជលិក។ ច 
មនផលវបិកជកររ ក 
េកសិក  (cellulitis) 
េបើមិនបនពយបល។ 

• ករវះកត់េចះបង្ហូរ
• ពយបលេ យSystemic 

antibiotics េបើមនជំងឺ 
cellulitis។ 

Impetigo Staphylococcus 
aureus, 
Streptococcus 

ថង់ទឹក (Vesicles) ឬពងទឹក
(bullae)  ែដលមនលកខណៈ 
ជសំបកេ្រក ម 
ពណ៌ដូចទឹកឃមុំ 

• េ្របើអង់ទីបិ៊យូ៉ទិក ឬករេរៀបចំ 
Salycilic Acid 

• Cloxacillin សំ ប់ lesions 
ែដលមន 
លកខណៈ យភយ 
(disseminated) ។ 

Furunculosis (boil) Staphylococcus 
aureus, 
Streptococcus 

ករបងកេ គេនែសបក និង
ជលិក subcutaneous 
ែដលពទធ័ជំុវញិគល់េ ម  
មនទំហំធំជង folliculitis។ 

• Warm compress 
• ករសំ ត 
• ជូនកល្រតូវបង្ហូរេចញ 
• ករពយបល systemic េ យ 

antibiotics ជករកំរ។ 
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ជំងឺស្អុយគល់្រកចក 
(Paronychia) 

Staphylococcus 
aureus 

ករបងកេ គេកើតេនជលិកជំុ
វញិ្រកចកៃដ និង្រកចកេជើង 

• វះកត់េចះបង្ហូរ 
• Cloxacillin រយៈេពល ៥-៧ ៃថង

Pyomyosis staphylococcus 
Aureus 

បងកជបូស កនុង ច់ដំុ • វះកត់េចះបង្ហូរ 
• Ceftriaxone ២្រក 

ចក់ មសៃស ឬ  Cloxacillin 
១ េទ២ ្រក ចក់ មសរៃស
រយៈេពល ១០។ 

Bacillary 
angiomatosis 

Bartonella 
henslae 

ដំេបសរៃសឈម
(vascular) ែដលមន
លកខណៈ ដូចជ ជំងឺ 
Kaposi’s sarcoma  

• Erythromycin  ៥០០ ម្រក 
េលប៤ដងកនុងមួយៃថង or េ្របើ 
doxythromycin ១០០ ម្រក 
េលប២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល 
១០ៃថង ។ 

• ពិេ្រគះជមួយ្រគូេពទយជំនញ

Staphylococcal 
Scalded Skin 
Syndrome 

Staphylococcus 
aureus 

ដំេប យភយេ យ
ចប់េផ្តើមេលើៃផទមុខែដលជួប 
ញឹកញប់េលើកុមរ។      

ចដូចគន នឹង Stevens 
Johnson Syndrome បុ៉ែន្ត 
គម នករ្របឈមនឹងគម ន 
ទក់ទងនឹងmucosa។ 

• Cloxacillin 200 ម្រក/គីឡូ/ែថង 
ចក់ មសរៃស ែចក ជ៦
េម៉ងម្តង 

• ពិេ្រគះជមួយ្រគូេពទយពីករ
វះកត់ 

• ពយបលរបួស និង យកចិត្ត
ទុក ក់ ចំេពះ ថ នភព
េខ ះជតិទឹក ។ 

*េបើអនកជំងឺមិនេឆ្លើយតបនឹងករពយបលេទ,្រតូវសួរេយបល់ពី្រគូេពទយជំនញ។កនុងករណីកំរ, អនកជំងឺមនកររ ក

េកសិក Eosinophil folliculitis, និង ចេឆ្លើយតបជមួយនឹងករពយបលជំនួស។ កររ ក Eosinophil folliculitis 

បង្ហ ញេ គសញញ ជ ន មកនទ ល្រត កជបនទះៗ (Urticarial follicular) េនេលើបនទ ត់កបលេ ះ េហើយ ចេឆ្លើយ 

នឹងករពយបលជមួយនឹងឱសថ Metronidazole ឬ Steroids  ។ 

 

ករបងកេ គផ តិ េនេលើែសបក (Fungal Skin Infections) 

ករបងកេ គផ ិតេនេលើែសបក េកើតេឡើងចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ មនករ

ែ្រប្របួល រមួមន ករបងកេ គេលើែសបកេនែផនក មួយ ឬ ដំេបេ យករបងកេ គ ល លខ្ល ំងក្ល ។ 

ភគេ្រចើនប ្ត លមកពីពពួកកង់ឌី  និងេមេ គ dermatophytosis (mucosis)។ 

ករបងកេ គេសើែសបក េ យកង់ឌី  (Cutaneous Candidiasis) 

• េ្រចើនេឃើញមនេន្រតង់របត់ែសបក ឬ េនេ្រកមេ ះ េលចេឡើងជ ន មកនទួលេលើ

ែសបកពណ៌្រកហម មនែគមចបស់ និងមនដំេបេនតំបន់ជិតខង។ 
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• មនេ គសញញ េ យរ កកបលលិងគ (banitis), រ កបង្ហួរេនម (urethritis), ឬ ករបងក

េ គេនចុង្រកចក(paronycia)កនុងករណីែដលអនកជំងឺមន្របព័នធភព ុ ំចុះេខ យខ្ល ំង។ 

• ករពយបល 

o បសូលុយសយុង gentian violet ១% េនកែន្លងែដលដំេប, nystatin ointment, ឬ 

miconazole cream បកែន្លងដំេប ៣ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៤៨េម៉ងេ្រកយ

ន មកនទួលេលើែសបកបនលុបបំបត់។ 

o េបើមិនេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបលេ យ បេននឹងកែន្លងេទ ្រតូវពយបល

េ យបនទូ យ (systemic therapy) េ យេ្របើឱសថ fluconazole ១០០ម្រក 

រយៈេពល ៧ៃថង បុ៉ែន្ត េគកំរេ្របើ ស់។ 

 

ជំងឺេសើែសបកបងកេ យ Dermatophytes (Dermatophytosis) 

• ជទូេទ េកើតេឡើងដូចគន នឹង tinea corporis (្រពូនចិេញច ន =ringworm), tinea capitis, ឬ 

ពពួកផ ិតេកើតេលើ្រកចក (onychomycosis) ។ មនលកខណៈសំែប៉ត និង ដំេបមនែគម 

ចបស់។ ដំេប ច ល លេ្រចើនកែន្លង និងមនករលំបកកនុងករពយបលចំេពះអនក 

ផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍។ 

• ករពយបល៖ 

o បេ្របង Whitfield’s ointment (benzoic acid with salicylic acid) ២ដងកនុង១ៃថង 

រយៈេពលពី ២ េទ ៥សប្ត ហ៍េលើកែន្លងដំេប។ េបើមិនទទួលបនេជគជ័យ្រតូវប្តូរ

េទេ្របើ miconazole cream ២ ភគរយ រយៈេពលពី ២ េទ ៤សប្ត ហ៍។ 

o ករណីមនករ ល លេ្រចើនកែន្លង និងមន tinea capitis ្រតូវពយបលេ យេ្របើ 

fluconazole ១០០ ម្រក ល់ៃថង រយៈេពល ៤សប្ត ហ៍។ 

o ពយបលជំងឺផ ិតេលើ្រកចក ពយបលែតករណីធងន់ធងរេទ។ ្រតូវចប់េផ្តើមពយបល

េ យ fluconazole ២០០ម្រក ជេរៀង ល់ៃថង រយៈេពល៦សប្ត ហ៍។ េបើសិន 

ប ជ័យ ្រតូវេ្របើ itraconazole ២០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង សំ ប់រយៈេពល៧ៃថងដំបូង 

ៃនរយៈេពលពយបល៤ែខបន្តបនទ ប់។ េពលេ្របើ azoles ្រតូវ ម ន្របតិកមមជ

មួយនឹងឱសថ ARV ែដលកំពុងេ្របើ (សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិ សំ ប់េ្របើ

្របស់ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេលើមនុស េពញវយ័និងេកមងជំទង់ឆន ំ ២០១១)។ 
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េ គៃច (Scabies) 

• ជករបងកេ គេសើែសបកែដលមនករចំលងខ្ល ំង បង្ហ ញជលកខណៈ ដំេបរមស់ពងែបក 

េកើតភគេ្រចើនេន្រតង់ចែង្វក្រមមៃដ, ចែង្វក្រមមេជើង, េមេជើង, េដើម្របអប់ៃដ, គន្ល ក់ៃដ 

និងេក្ល ក។  

• ជទូេទ េ គៃច (Scabies) េកើតេឡើងចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ធងន់ធងរ េ ថ ៃចណែវស៉

(Norwegian scabies) េហើយមនករចំលងខ្ល ំង។ 

• េ គវនិិចឆ័យ គឺែផ្អកេលើេ គសញញ គ្លីនិក បុ៉ែន្ត ចបញជ ក់េ យករពិនិតយ មអតិសុខុម

ទស ន៍ (microscopy) េលើែសបកែដលមនៃច េ យ ក់ពណ៌ KOH (KOH staining)។ 

• ករពយបល 

o េ្របើថន ំ ប Benzyl Benzoate ២៥ ភគរយ : បេពញខ្លូន េលើកែលងែតកបល/

មុខ, រក ទុក ១២េម៉ង រចួ ងជំរះេចញ, បរយៈេពលពី ២ េទ ៣ៃថង បន្ត

បនទ ប់។ 

o ប Permethrin ៥ ភគរយ Cream បពីកបលដល់ចុងេជើង រយៈេពល១២

េម៉ង រចួងួតទឹក។  ឱសថេនះមនជតិពុលបន្តិចបន្តួច ករពយបលមន្របសិទិធ

ភព និង ចេ្របើបនចំេពះកុមរ ។ 

o ករពយបលជំេរ ើស្រតូវេ្របើ gammabenzene hexachloride (lindane) ១ ភគរយ 

ច បពី កដល់ចុងេជើង។ 

o ករពយបលេ គៃច Norwegian scabies ្រតូវេ្របើ ivermectin,  ២០០ 

micrograms/គ្រក ែតមួយកំរតិដូស (The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy, 

2008)។ ករពយបល រជថមីម្តងេទៀត ចេធ្វើបន េនៃថងទី១៤ កនុងករណីេន 

ែតមនដំេប។  ្រតូវពយបលដូចខងេលើ។ 

o រមស់ (Pruritis) ចមនរយៈេពលពី ១េទ២សប្ត ហ៍ េ យ រ អង់ទីែហ ន 

សថិតេនកនុងែសបក េទះបីជករពយបលមន្របសិទិធភពក៏េ យ។ 

o ្រតូវេ្របើ antihistamines េលប និង ប steroids េនកែន្លងដំេបេដើមបីកត់បនថយ

រមស់។ 

o ្រតូវពយបល្រគប់សមជិក្រគួ ទំងអស់ រមួទំងកុមរផង េទះបីជមន ឬ គម ន

េ គសញញ ក៏េ យ។ 

o ្រតូវេបកគក់សំេលៀកបំពក់និងកំ លពូក-ភួយ រចួ លសំដិលេ យ្រតូវកំេ

ៃថង។ 
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្របតិកមមែសបកេ យឱសថ (Drug Eruptions)  

• ឱសថែដលេ្របើ្របស់ញឹកញប់ ប ្ត លេ យមន្របតិកមមេលចេចញេលើែសបក រមួមន 

ឱសថ cotrimoxazole, penicillins, cephalosporins, dapsone, និង nevirapine។ 

• ករេលចេឡើងនូវ្របតិកមមឱសថេលើែសបក បង្ហ ញជពណ៌កុ ប និងពណ៌ពងទឹក ពណ៌

្រកហម េហើយពណ៌ទំងពីរេនះ ចេកើត យជមួយគន  បេងកើតបនជ ន មជំ (blotchy 

appearance)។ 

• ករបង្ហ ញេផ ងេទៀត រមួមន ពងទឹកមនរមស់, ដំេបេនភន ស់ែសបក, មនសំ ក

ន ម េហើយឈឺតិចៗ េឡើងពណ៌ែសបកមិនធមម  ឬ េឡើងពណ៌្រកចក។ 

• មនភន ក់ងរ្របឆំង (offending agent) មួយចំនួនែដរ បុ៉ែន្ត កនុងករណីធងន់ធងរ ្រតូវបញឈប់

្រគប់ឱសថទំងអស់  េហើយចប់េផ្តើមពយបលេឡើងវញិនូវឱសថម្តងមួយមុខៗ េ្រពះមិន 

ដឹងថ្របតិកមមេនះ ប ្ត លមកពីឱសថ ពិត្របកដ។ 

• ករពយបល 

o ឈប់េ្របើឱសថបងកេហតុកនុងករណីមន្របតិកមមធងន់ធងរ េ យមិនបច់ពិភក េទ។ 

o ផ្តល់ antihistamine េលប ដូចជ diphenhydramine ១ម្រក/គ្រក ល់ ៦េម៉ងម្តង

េដើមបីពយបលរមស់។ 

o េគកំរេ្របើ corticosteroids ស់ េលើកែលងែតករណី មន្របតិកមមជមួយឱសថ 

=DRESS syndrome (កនទួលេលើែសបកមកពីឱសថ: eosinophilia, និង systemic 

symptoms រមួមន អង់ហ ីមេថ្លើមេកើនេឡើង) ។ 

• ករេ្របើ corticosteroids មិនបនបង្ហ ញេ យេឃើញថ មន្របេយជន៍ចំេពះករពយបល 

Stevens Johnson syndrome េទ េហើយេចៀស ងេ្របើឱសថេនះ េ យ រ ច

ប ្ត លេ យមនេ្រគះថន ក់ែដលេធ្វើេ យ្របព័នធភព ុ ំចុះេខ យកន់ែតខ្ល ំង និង 

្របឈមមុខនឹងករបងកេ គេកើនេឡើង ។ 

 

កររ កែសបក្រកេពញបេញចញេញើស (Seborrheic Dermatitis) 

កររ កែសបក្រកេពញបេញចញេញើស (Seborrheic Dermatitis) មនលកខណៈជ ែសបកសងួត 

មន ន មអុ៊ចៗតូចៗ (flaky), ែសបកសងួត (scaly skin) េកើតេឡើងេលើែសបកកបល ចេឃើញមនផងែដរ 

េនេលើចង្អូរមត់  (nasolabial folds), ែសបកេនេ្រកយ្រតេចៀក និងេនេលើចិេញច ើម (eyebrows)។ 

ករពយបល  

• េ្របើ បូ៊ Selenium sulfide ឬ ketoconazole សំ ប់ដំេបេលើែសបកកបល។ 
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• ប ketoconazole cream រមួជមួយ ឬ មិនរមួជមួយ hydrocortisone cream ច ប 

េលើតំបន់បងកេ គចំនួន៣ដងកនុង១ៃថង។ ក៏បុ៉ែន្ត មិន្រតូវ បេលើៃផទមុខេទ ឬ ទីកែន្លងែសបក 

្រជួញស្វិត េ យេ្របើ hydrocortisone យូរេពក។ 

 

រមស់េ យករែបកធ្ល យពងទឹក(Pruritic Papular Eruption) 

• ដំ ក់កលគ្លីនិកទី២ េកើតជញឹកញប់ចំេពះអនកជំងឺែដលមនចំនួនេកសិក CD4 < 

១០០ េកសិក/មម៣។ 

• ដំេបែបកធ្ល យពងទឹក ុ ៃំរ ៉េនេលើែសបក។ 

• ចពក់ព័នធជមួយនឹងករេឆ្លើយតបេទនឹងកររ កមិនបនសម្រសប ឬ េទនឹងអង់ទី 

ែហ ន ែដលេកើតមនជញឹកញប់ ប ្ត លមកពីមូសខំេ្រចើនេលើកេ្រចើន រ។ 

• រមស់ខ្ល ំង 

• ជទូេទ េកើតេឡើង ល ល េនែផនកខងមុខៃនដងខ្លួន និងែផនកចុងៃដចុងេជើង។ 

• ចក្ល យជករបងកេ គ េ យ Staphylococcus ឬ Streptococcus។ 

• ជទូេទ មនករលំបកកនុងករពយបល ្របសិនេបើ គម នករពយបលេ យឱសថ្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍េទ។ កនុងករណីធងន់ធងរ ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង 

េមេ គេអដស៍។ 

ជំងឺ Psoriasis 

• Psoriasis ល ល ចសេងកតេឃើញចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ ែដលមន្របព័នធភព ុ ំចុះ

េខ យ។ 

• បង្ហ ញ ន មេលើែសបក្រកស់ ្រកឹន មនពណ៌្របក់ និងពណ៌្របេផះ។ 

• ន ម្រកស់ េហើយកន់ែត្រកស់ េពលដុសខត់។ 

• ករពយបលរមួមន ករសំដិលៃថង ករេ្របើ coal tar ៥-១០ ភគរយ យជមួយេ្របង 

salicylate ប ២ដងកនុង១ៃថង េ យេ្របើ បូ៊ coal tar (្របសិនេបើមនរមស់កបល), 

និងេ្របើ potent topicat steroids (betamenasone ០,១ ភគរយ) cream បេលើដំេប 

១េទ២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល១៤ៃថង។ 

• ករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ គឺជមេធយបយដ៏ល្អ កនុងករ

្រគប់្រគងពយបលជំងឺ Psoriasis េលើអនកជំងឺេអដស៍ែដលមន្របព័នធភព ុ ំចុះេខ យ។  
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១៤ ជំងឺម រកី ែដលប ្ត លមកពេីមេ គេអដស៍ (HIV associated malignancies) 

ចំនុចគន្លឹៈ 
• អនកផទុកេមេ គេអដស៍ មនករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ខពស់កនុងករេកើតជំងឺម រកី ជ

ពិេសសគឺម រកី្របេភទ lymphoma 

• ្រតូវគិតដល់ជំងឺម រកី ែដលប ្ត លមកពីេមេ គេអដស៍ េនេពលមន្រគុនេក្ត  និងមន

ករថយចុះចំនួនេកសិកឈម (cytopenias) 

• ជំងឺម រកី្របេភទ lymphoma ៃន្របព័នធសរៃស្រប ទក ្ត ល (Primary CNS 

lymphoma) ឬ B cell non-Hodkin’s lymphoma, ម រកីមត់សបូនកនុងដំ ក់កល ល

ល (invasive cervical carcinoma)និង Kaposi’s sarcoma គឺជ្របេភទជំងឺែដលចត់ 

ចូលកនុងដំ ក់កលទី ៤ ៃនអងគករ WHO ។  

• ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ចកត់បនថយករ្របឈមមុខនឹង

េ្រគះថន ក់ៃនករេកើតជំងឺម រកី ែដលប ្ត លមកពីេមេ គេអដស៍ មរយៈករ ថ រ

្របព័នធភព ុ ំេឡើងវញិ។ 

• ្រតូវផ្តល់ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ដល់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ 

ទំងអស់ ែដលេកើតជំងឺម រកី 

• កំរមនករពយបលេ យវទិយុសកមម (Radiation) និងឱសថគីមី (chemotherapy) េន ម

កែន្លងែដលមន្របភពធនធន េនមនកំរតិ។ 

ករថយចុះៃន្របព័នធភព ុ ំ េធ្វើេ យអនកផទុកេមេ គេអដស៍្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករ

េកើតជំងឺម រកី។ ករសិក ្រ វ្រជវមួយចំនួន បនបង្ហ ញថ ករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំ (immunologic 

suppression) និងករបញឈប់ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ បេងកើននូវករ្របឈមុខ

នឹងេ្រគះថន ក់ ៃនករេកើតជំងឺម រកី ែដល ចប ្ត ល ឬមិនប ្ត លមកពីជំងឺេអដស៍។ ជំងឺម រកី 

ែដលប ្ត លមកពីេមេ គេអដស៍ េ្រចើនេកើតេលើអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលមន្របព័នធភព ុ ំចុះេខ យ 

ខ្ល ំង។ ជពិេសស ជំងឺម រកី្របព័នធ្រប ទក ្ត ល (primary CNS Lymphoma) និង B cell variant 

Non-Hodkins Lymphomas, ម រកីមត់សបូនកនុងដំ ក់កល ល ល (Invasive Cervical 

Carcinoma), និង Kaposi’s Sarcoma េកើតមនញឹកញប់េលើ អនកផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលមន្របព័នធភព 

ុ ំចុះេខ យខ្ល ំង េហើយ្រតូវបនចត់ទុកថ ជ្របេភទជំងឺម រកី ែដលកំណត់អំពីជំងឺេអដស៍ (ដំ ក់ 

កលគ្លីនិកទី៤)។ 

ទំនក់ទំនងរ ងករចុះេខ យៃនភព ុ ំ និងករេកើនេឡើងៃនករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់

ៃនករេកើតជំងឺម រកី មនភពសមុគ ម ញ។ កនុងកំឡុងេពលវវិត្តៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ ចូលេទកនុង
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េកសិក CD4 េហើយបំផ្ល ញេកសិក្របេភទេនះ ែដលជែផនកដ៏សំខន់ៃន្របព័នធករពរ ងកយ្របឆំង

នឹងេមេ គេផ ងៗ។ េមេ គ ឬ វរីសូខ្លះ ្រតូវបនេគ គ ល់ថ ចបងកេ យេកើតជំងឺម រកី។ វរីសូ EBV 

មនទំនក់ទំនងេទនឹងករេកើតជំងឺម រកី Burkitt lymphoma (>៣០ ភគរយ) និង large B-cell 

lymphomas (៧៥ ភគរយ), ជពិេសស កនុងចំេ មអនកជំងឺែដលេកើតម រកី primary CNS lymphoma។ 

វរីសូ human papilloma virus (HPV) មនទំនក់ទំនងនឹងករេកើតជំងឺម រកីមត់សបូន េហើយវរីសូ 

human herpes virus 8 (HHV-8) មនទំនក់ទំនងនឹងករបងកេ យេកើត Kaposi’s Sarcoma។ 

េទះបីជករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ កត់បនថយករ្របឈមមុខនឹង 

េ្រគះថន ក់ៃនករេកើតជំងឺម រកីក្តី ក៏េមេ គេអដស៍ េនែតបន្តមនអន្តរកមមជមួយដំេណើ រករបំែបកខ្លួនៃន

េកសិក និងករេឆ្លើយតបេទនឹងេកសិកម រកី។ យូរៗេទភពមិន្រប្រកតីៃនករ បំែបកខ្លួនេកសិក 

េនកនុងខ្លួនមនករេកើនេឡើងប ្ត លេ យេកើតជ cell dysplasia និងម រកី។ េកសិកម រកីទំង

េនះមិនងយនឹងកំចត់បន េ យ្របព័នធភព ុ ំរបស់អនកផទុកេមេ គេអដស៍េទ េហើយឆ្លង ល លេទ

កនុងជលិកេផ ងៗេទៀត។ អនកជំងឺេអដស៍េពញវយ័េលើសពី ២៥ ភគរយ ែដលទទួលករពយបលេ យ

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ អស់រយៈេពលយូរអែង្វង នឹងេកើតជំងឺម រកី េទះបីមនករពយបល

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ក្តី។ 

Kaposi’s sarcoma គឺជម រកីសរៃសឈម ែដលបងកេ យករឆ្លងវរីសូ Human Herpes 

Virus-8 េហើយជជំងឺែដលេកើតមនេ យកំរ េន្របេទសកមពុជ។ េហតុដូចេនះ េយើងមិនយកជំងឺេនះ

មកពិភក  េនកនុងែផនកេនះេទ។ ែស្តងេចញជករដុះេចញជដំុដំេប (lesions) េនេលើែសបក និងមត់ 

ែដលមនស ្ឋ នជបនទះពណ៌ ្វ យ ្រកហម កូ ប ឬ េ ន ត។ ច ល ល េទកន់សរ ី ងគដៃទ

េទៀត រមួមន សួត ្របព័នធរ ំ យ រ េថ្លើម និងខួរកបល។ េ គវនិិចឆ័យ ្រតូវេធ្វើ មរយៈករពិនិតយគ្លីនិក 

ក៏ដូចជករ្រចឹបយកជលិកេទពិនិតយរកេកសិកម រកី។ ករេកើននូវ្របព័នធភព ុ ំេឡើងវញិ (Immune 

restoration) េ យ រករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និងករពយបលេ យ

ឱសថ្របឆំងនឹងជំងឺម រកី (chemotherapy) ជករពយបលែដលមន្របសិទិធភពជងេគ។ ែផនកេនះ 

នឹងបន្តសងកត់ធងន់េលើស ្ឋ នៃនជំងឺម រកីពីរ្របេភទ ែដលអនកផ្តល់េស ជួប្របទះញឹកញប់ េន្របេទស

កមពុជ គឺ non-Hodgkin’s lymphoma និងម រកីមត់សបូន កនុងដំ ក់កល ល ល (invasive cervical 

cancer)។ 

១៤-១ Non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL) 

 ជំងឺម រកី non-Hodgkin’s lymphoma េកើតេឡើង្របមណ ១០ ភគរយ ៃនអនកផទុកេមេ គ

េអដស៍។ Non-Hodgkin’s lymphoma បី្របេភទ ែដលេកើតមនញឹកញប់រមួមនៈ 
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• ជំងឺម រកីែដលេកើតេពញ ងកយ (Systemic NHL) (មន> ៨០ ភគរយ) 

• ជំងឺ lymphoma ៃន្របព័នធ្រប ទក ្ត ល (១៥%) 

• ជំងឺ lymphoma ៃនសរ ី ងគ្របេ ងៃន ងកយ (body cavity) ឬ មនលកខណៈ primary 

effusion (<៥%) 

េលើកែលងែត Burkitt lymphomas េចញ Non-Hodgkin lymphomas (NHLs) រមួទំង 

lymphoma ែដលមន្របភពពី្របព័នធ្រប ទក ្ត ល ជួប្របទះភគេ្រចើន េលើអនកជំងឺែដលសថិតកនុង

កលវវិត្តេទមុខរបស់អនកជំងឺេអដស៍ ែដលមនចំនួន CD4 តិចជង ៥០ េកសិក/មម៣។ ករពយបល 

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ចកត់បនថយករ្របឈមមុខេ្រគះថន ក់នឹងជំងឺ NHL បនេលើសពី 

៥០ ភគរយ (៨០ ភគរយ ចំេពះជំងឺ lymphoma ែដលមន្របភពពី្របព័នធ្រប ទក ្ត ល) េនេពល

ឆប់ផ្តល់ករពយបលកនុងដំ ក់កលវវិត្តដំបូងៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍។ 

េ គសញញ គ្លីនិក 

េ គសញញ ៃន lymphomas មនភពែប្លកៗ ្រស័យេទ មសរ ី ងគែដលមនករពក់ព័នធ។ 

អនកជំងឺេអដស៍ភគេ្រចើន មន្រគុនេក្ត  និងេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ ក៏បុ៉ែន្ត ភពេហវហត់ ករ្រសកទំងន់ និង

ែបកេញើសេពលយប់ ក៏មនញឹកញប់ផងែដរ។ ជញឹកញប់ lymphoma ្រតូវបនេធ្វើេ គវនិិចឆ័យខុស ថជ

ជំងឺរេបង ក៏បុ៉ែន្តករពយបលជំងឺរេបងពំុេធ្វើេ យមនករធូរ្រ លេទ។ េគ្រតូវពិចរ េលើេ គវនិិចឆ័យ 

lymphoma ចំេពះអនកជំងឺ  ែដលមន្រគុនេក្ត  និងមនករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រែដលពំុមនមូលេហតុ

ៃនេ គសញញ េផ ងៗេទៀត ជពិេសស ្របសិនេបើមនកររកីមឌៃនផល (splenomegaly) និងខ្វះ្រគប់

ឈម។ 

ងទី២០: េ គសញញ ៃន NHL ្រស័យ មកែន្លងេកើត 

 
ដំុម រកី េនតំបន់ Mediastin និងបំពង់ក ដំុម រកីេនកនុងេពះ 

• ពិបកដកដេង្ហើម 
• ដកដេង្ហើមញប់ 
• ដកដេង្ហើមឮសំេលង (Stridor) 
• ថយចុះសំេលងដេង្ហើមេននឹងកែន្លង

មនដំុម រកី 
• ក្អកសងួត 

• ករេប៉ងតឹងេពះ 
• មនទចទឹក 
• ដំុេពះ ច ទ បបន 
• េកើតេលឿង (Jaundice) 
• ករឈឺចប់ 
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ជំងឺ្របព័នធ្រប ទក ្ត ល ដំុម រកី េនតំបន់មុខ និងថគ ម  

• ឈឺកបល 
• ក្អួត 
• មនកររខំន កនុងករេមើល (Visual 

disturbances) 
• ដំេណើ រពំុមនេសថរភព (Gait instability) 
• ភពខ្វិនសរៃស្រប ទខួរកបល 

(Cranial nerve palsies) 
• ភពខ្វិនមួយចំេហៀងខ្លួន 
• ្របកច់ 

• ដុះដំុេនតំបន់ថគ ម 
• សពឹក្រសពន់ចងក (ករេគៀបសងកត់សរៃស 

្រប ទបញជ ៃផទមុខ) (peripheral facial 
nerve ) 

• ករសំែដងទឹកមុខ ពំុមនលកខណៈេសមើគន  
symmetric (Asymmetric facial 
expression) 

  

 

 ករេធើ្វេ គវនិិចឆ័យ 

 ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យែញកេ យ ច់ពីជំងឺម រកី lymphoma គឺមនភព ុ ំញំុេ យ រ

វត្តមន ៃនេ គសញញ ទូេទេ្រចើន និងករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ ែដលេកើតមនេនេពលមនករឆ្លងេមេ គ

ឱកសនិយម ។ ជពិេសសគឺជំងឺរេបង ជំងឺ penicilliosis និង histoplasmosis ពំុ ចេធ្វើករវភិគេកសិក 

បនេនេឡើយេទ។ មនទីរេពទយបែង្អកមួយចំនួន េគ្រតូវបញជូ នអនកជំងឺែដលមនេ គសញញ បញជ ក់ថ 

lymphoma ែដលពំុែមនជជំងឺរេបង េទកន់មនទីរេពទយជតិ េដើមបីេធ្វើករ្រ វ្រជវរកករឆ្លងេ គបងកេ យ

ផ ិត (fungal infection) េហើយេធ្វើេ គវនិិចឆ័យចបស់ ស់ចុងេ្រកយ េដើមបីបញជ ក់េ យចបស់អំពីជំងឺ

ម រកីេ យេធ្វើករវភិគេកសិកេនកនុងទឹកខួរឆ្អឹងខនង ឬករដកយកសំរង់ជលិកែដលេកើតជំងឺ រមួទំង 

ខួរឆ្អឹងខនងមកេធ្វើករវភិគ។ 

 ករពយបល 

 ករពយបលម រកី NHL ទមទរេ យមនករែថទំពយបល េនមនទីរេពទយឯកេទសថន ក់

ជតិ េ យអនកជំនញឯកេទសែផនកជំងឺម រកី និងករពយបលម រកីេ យឱសថ (chemotherapy)។ 

NHL គឺជដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ៃនអងគករ WHO េហើយទមទរេ យឆប់ចប់េផ្តើមពយបលេ យ 

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េដើមបីទទួលបនលទធផលល្អ្របេសើរ។ 

១៤-២ ជំងឺម រកីមត់សបូន កនុងដំ ក់កល ល ល (Invasive Cervical Cancer) 

 ករឆ្លងេ គេ យ HPV ជពិេសស HPV-១៦ និង HPV-១៨ េននឹងភន ស់េសើមៃនមត់សបូន

មនទំនក់ទំនងជមួយ cervical dysplasia និងករេកើតជំងឺម រកី។ អនកជំងឺេអដស៍េន ល់ដំ ក់ 

កលៃនភពថយចុះ្របព័នធភព ុ ំ គឺបេងកើនករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករឆ្លង HPV េ្រពះ េធ្វើេ យ
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ចុះេខ យនូវលទធភពៃន ងកយកនុងករករពរមិនេ យឆ្លងវរីសូ HPV ។ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ 

ករជក់បរ ីករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទ ែដល្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករឆ្លងជំងឺកមេ គ ក៏បេងកើនករ្របឈម

មុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករឆ្លង HPV និងបំបត់េមេ គ HPV ពីកនុង ងកយ។ 

 Cervical dysplasia គឺជស ្ឋ នដំបូងៃនករេកើតម រកីមត់សបូន ែដលេកើតេលើ្រស្តីផទុក

េមេ គេអដស៍ កនុងកំរតិ៥ដងេលើសពី្រស្តីែដលគម នផទុកេមេ គេអដស៍ ។ ចឆប់េកើតេលើអនកផទុកេមេ គ

េអដស៍ ជង្រស្តីេពញវយ័ និងកុមរជំីទង់ែដលមិនផទុកេមេ គេអដស៍ ។ ដូចេនះ ល់កុមរជំីទង់ ឬ ្រស្តី

េពញវយ័េនវយ័េកមង ែដលមនករហូរឈម មទ្វ រមស ្រតូវេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ បែនថម

េលើករពិនិតយ្រ វ្រជវេ គ្រស្តី េហើយ្រស្តេីពញវយ័ និងកុមរជំីទង់ទំងអស់ ែដលផទុកេមេ គេអដស៍ 

្រតូវទទួលករពិនិតយសុខភព (screening) ែផនកេ គ្រស្ត ី េរៀង ល់ ៦ែខម្តង េដើមបី្រ វ្រជវរក Cervical 

dysplasia និងម រកីមត់សបូន។ 

 េ គសញញ គ្លីនិក 

 Cervical dysplasia និងម រកីមត់សបូន ចគម នេចញជេ គសញញ  ឬមនករហូរឈម

មទ្វ រមស ែដលេកើតមនេហើយបត់េទវញិេ្រចើនេលើកេ្រចើន  ករហូរឈមេ្រកយ េពលរមួេភទ ឬ 

ធ្ល ក់ស វ មន យសំេបរែដលពំុែមនជករឆ្លងេមេ គ។ ជំងឺម រកីែដល ល លដល់ជលិក

ដៃទៗេទៀត ចមនេ គសញញ ្រគុនេក្ត  ្រសកទំងន់ ករចុកចប់េពះតំបន់ ង្រតេគៀក ឬ តំបន់ចេងកះ 

ករសទះតំរងេនម ឬ េពះេវៀន ករធ្ល យ មក មទ្វ រមស មនហូរឈម ម មក ឬ ទឹកេនម។ 

 ករពយបល 

 ករេកើនេឡើងៃន្របព័នធភព ុ ំ (Immune restoration) េ យ រករពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ចបនថយកំរតិៃន dysplasia មុនេពល ក្ល យេទជជំងឺម រកី។ ករពយបល

ែផនកេ គ្រស្តី សំ ប់ Cervical dysplasia រមួមនករពយបលេ យថន ំ បមត់សបូន ករកត់ ឬ ដុតមត់

សបូនេ យេ្របើចរន្តអគគីសនី ឬ វធីិវះកត់យកមត់សបូនេចញ (cone excision procedures)។ ករពយបល

ជំងឺម រកីមត់សបូន មវធីីខងេលើេនះ េហើយនិងករវះកត់ ករបញ់េ យកំរសមី និងករេ្របើឱសថ

្របឆំងនឹងម រកី (chemotherapy) គឺេនមនកំរតិេនេឡើយ េន្របេទសកមពុជេយើង។ 

 

១៥ វិធី្រគប់្រគងែថទចំេងក មេ គសញញ គ្លនិីកែដលជួប្របទះញកឹញប់ 

១៥-១ េ គសញញ ផ្លូវដេង្ហើម 

 េ គសញញ ផ្លូវដេង្ហើម រមួមន ក្អក ពិបកដកដេង្ហើម (dyspnea) ឬ សទះផ្លូវដេង្ហើម (respiratory 

distress) ែដលជញឹកញប់េ្រចើន មន្រគុនេក្ត ផងែដរ។ ភពពិបកដកដេង្ហើម (dyspnea) គឺជករថប់
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ដេង្ហើមេនេពលេនេសង ម ឬ េនេពលេធ្វើចលនបន្តិចបន្តួច។ ករសទះផ្លូវដេង្ហើម គឺជភស្តុ ងជក់ែស្តង 

បញជ ក់អំពីភពមិនធមម ៃនករដកដេង្ហើម (respiratory dysfunction) រមួបញចូ លទំង កង្វះអុកសីុែហ ន 

េនកនុងឈម (hypoxemia) ភពេឡើង ្វ យ (cyanosis) សង្វ ក់េបះដូងេដើរេលឿន (tachycardia) និង

សញញ ៃនករេកើនេឡើងៃនករដកដេង្ហើម (ventilatory effort) (ភពផតចេន្ល ះឆ្អឹងជំនី ឬ ករេ្របើ្របស់ ច់ដំុ

ដកដេង្ហើមបនទ ប់បន ំ)។ 

 មូលេហតុ 

 មូលេហតុប ្ត លមកពីករឆ្លងេមេ គ ញឹកញប់រមួមនជំងឺរេបង PCP, Cryptococcus 

neoformans, S.pneumoniae and H. Influenza, Nocardia asteroides។ មូលេហតុពំុសូវញឹកញប់

េផ ងៗេទៀត រមួមនជំងឺ penicilliosis, cryptococcosis, histoplasmosis ជំងឺបងកេ យ cytomegalovirus, 

និងជំងឺបងកេ យដងកូវេពះេវៀនននរមួមន strongyloides stercoralis និង paragonimus westermanii 

(lung fluke)។ មូលេហតុែដលពំុែមនជករបងកេ គ ែដលមនទំនក់ទំនងជមួយេមេ គេអដស៍ រមួមន

ម រកី្របេភទ lymphoma។ មូលេហតុេផ ងៗេទៀត ៃនេ គសញញ ផ្លូវដេង្ហើមែដលពំុសូវេឃើញញឹកញប់ 

ចំេពះអនកជំងឺែដលឆ្លងេមេ គេអដស៍ មនដូចជ ករជក់បរ ី ជំងឺរ កទងសួត និង congestive heart 

failure ក៏ ចេឃើញមនផងែដរ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍។ 

 ករ កសួរ្របវត្តិជំងឺ 

 រយៈេពលេកើតេ គសញញ  (Chronicity) មន រសំខន់ ស់ សំ ប់ករកំណត់មូលេហតុ

ៃនេ គសញញ ផ្លូវដេង្ហើម។ ករចប់េផ្តើមេ គសញញ  គឺ ចភ្ល មៗ (<១ សប្ត ហ៍) មធយម (១-៣ សប្ត ហ៍)ឬ ុ ៃំរ ៉

(>៣ សប្ត ហ៍)។ េគ្រតូវ កសួរអនកជំងឺអំពី ថ នភព ចកំេរ ើកខ្លួនបន (functional status) និងកំរតិៃន

ករហត់ េនេពល្របឹង និងេពលេនេសង ម។ លកខណៈសំគល់ៃនកំ ក (មន ឬ គម នឈម) មន រ

្របេយជន៍ សំ ប់កំណត់រកេ គសញញ ែដលពក់ព័នធ ដូចជ ្រគុនេក្ត  ដេង្ហើមមនក្លិនស្អុយ ចុក្រទូង។ 

 បុគគលិកសុខភិបល ្រតូវពិនិតយេមើល្របវត្តិៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ

េអដស៍ និងករពយបលបងក រ េដើមបី យតំៃលអំពីដំ ក់កលគ្លីនិក េលើកមុន និង ថ នភពៃនភព ុ ំ 

ក៏ដូចជក ្ត ្របឈមមុខនឹងករេកើតជំងឺ PCP និងជំងឺរេបង។ 

 ករពិនិតយគ្លីនិក 

 ករពិនិតយ្រតូវេផ្ត តេលើករ យតំៃល រកសញញ ៃនភពសគមខ្ល ំង (wasting) ករេហើមេប៉ងកូន

កណ្តុ រ, respiratory failure (ករចុះេខ យ្របព័នធផ្លូវដេង្ហើម), ភពពិបកដកដេង្ហើម, ភពេឡើង ្វ យ 

(cyanosis), ជំងឺរ ក ច់សួត (pneumonia), ឬ ក៏ភពចុះេខ យធងន់ធងរ ៃន្របព័នធភព ុ ំ (មនផ ិតកនុង

មត់)។ េលើសពីេនះ បុគគលិកសុខភិបល ្រតូវពិនិតយែសបករកេមើលដំេប (lesions) កូនកណ្តុ រ និងពិនិតយ 

េពះរកេមើលកររកីមឌៃនេថ្លើម (hepatomegaly)។ ដំេបែសបក (skin lesions) េកើតមនកនុងករណីជំងឺ 
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disseminated cryptococcosis, penicilliosis, និងពំុសូវែស្តងជេ គសញញ េទ ចំេពះជំងឺ histoplasmosis ។ 

Pyomyositis (ភពដំេបនិងរ ក ច់ដំុ) និងកររ កជលិក (cellulitis) បង្ហ ញេ យដឹងថមនករ

ឆ្លងេ គបងកេ យេមេ គ staphylococcus ។ កររកីមឌៃនេថ្លើម និងករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ មនទំនក់

ទំនងជមួយករ េកើត ជំងឺរេបង penicilliosis, histoplasmosis, និង disseminated cryptococcosis, ក៏ដូចជ 

lymphoma ផងែដរ។ 

 ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 

 ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺសួត កនុងចំេ មអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ជេរឿយៗទមទរេ យេ្របើ

្របស់វធីិ ្រស្តែដលមនេ្រចើនជំ ៊ ន េ យចប់េផ្តើមពីករ្រសង់យកពត៌មន និងករពិនិតយគ្លីនិកេ យ

បនម៉តចត់ បនទ ប់មកមនថតសួត និងពិនិតយកំ ក។ េដើមបីេ្របើ្របស់្របភពធនធនេ យបនសម

្រសប គឺ្រតូវកំណត់រកអនកជំងឺទំង យ ែដលទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករេធ្វើ េតស្តបែនថម។ ចំេពះ

អនកជំងឺរេបង ែដលមនលទធផលពិនិតយកំ កវជិជមន េ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបងសួត ្រតូវបនបញជ ក់េ យ

លទធផលពិនិតយកំ កវជិជមន េហើយ្របសិទិធភពៃនករពយបល្រតូវ យតំៃល មរយៈករពិនិតយកំ ក 

និងករបណ្តុ ះេមេ គជេ្រចើនេលើក េ្រកយពីករពយបល។ 

 ករ យតំៃលេ គសញញ ផ្លូវដេង្ហើមថមីៗ ្រតូវចប់េផ្តើមេ យករ្រសង់យក្របវត្តិជំងឺ និងករពិនិតយ

កំ ក េ យមី្រកូទស ន៍។ ្របសិនេបើរកពំុេឃើញមនជំងឺរេបងេទេនះ អនកជំងឺ្រតូវថតសួតបណ្តុ ះេមេ គ

កនុងកំ ក និងឈម។ ករពិនិតយកំ ក មី្រកូទស ន៍ផទ ល់ ចរកេឃើញបក់េតរ ី gram វជិជមន 

ែដលតំេរៀបគន ជគូ ឬជែខ ្រច ក់ (S. Pneumoniae)។ បក់េតរ ី gram អវជិជមន តំេរៀបគន ជបណ្តុំ  

(Staphylococcus) ជស ្ឋ នគីស PCP (cysts of PCP) ឬ larvae ៃន Strongyloides stercoralis ឬ 

ជពងៃនេមេ គ្របេភទ Paragonimus ។  Nocardia រកេឃើញេ យករបំពក់ពណ៌ AFB+។ ្រតូវពិចរ

េធ្វើករបូមយកទឹកេ្រ មសួត ឬ បូមយកេកសិកេចញ ពីកូនកណ្តុ រ កនុងករណីមនករ្រជប

វតថុ វេទកនុងេ្រ មសួត និងេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ េហើយ្រតូវេធ្វើករបំពក់ពណ៌ AFB និង Gram បណ្តុ ះ

េមេ គ និងករវភិគបែនថមេលើវតថុ វេនកនុងេ្រ មសួត ដូចជករកំណត់កំរតិ្របូេតអីុន និង ប់ចំនួន

េកសិកជេដើម។ លទធផល AFB វជិជមន េលើលទធភពបំពក់ពណ៌វតថុ វ បឺតពីកូនកណ្តុ រ ចបញជ ក់ពី

លទធភពេកើតជំងឺរេបងសួត េលើសពី ៨០ ភគរយ (៨០ ភគរយ sensitive) ចំេពះអនកជំងឺែដលមនេ គ

សញញ ផ្លូវដេង្ហើម េហើយែដលមនករបំពក់ពណ៌ AFB េលើកំ កផ្តល់ លទធផលអវជិជមន។ 

 ករពយបល 

 កនុងករណីជេ្រចើនបុគគលិកសុខភិបល ្រតូវេធ្វើករពយបលអនកជំងឺកនុងលកខណៈបេ ្ត ះ

សនន (empirical treatment) ។ ្របសិនេបើតំរវូេ យមនករពយបល កលបកជំងឺរ ក ច់សួត 

បងកេ យ pneumococcus េ យឱសថអង់ទីបី៊េយទិក ្រតូវេ្របើឱសថ amoxicillin ឬ amoxicillin-
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clavulanic acid។ ចយក Cotrimoxazole មកេ្របើ្របស់បនែដរ បុ៉ែន្តអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ភគេ្រចើន

បនទទួលពយបលករបងក រេ យឱសថ Cotrimoxazole ជេហតុេធ្វើេ យឱសថេនះ ពំុសូវមន

្របសិទិធភព សំ ប់ជំងឺរ ក ច់សួត ែដលបងកពីេមេ គ (acquired pneumonia)។ ងទី២១ សេងខប

អំពីរបូមន្តពយបលែដលេ្របើញឹកញប់ សំ ប់ពយបលជំងឺផ្លូវដេង្ហើមេផ ងៗ។ 

ងទី២១: ករពយបលជំងឺផ្លូវដេង្ហើម ែដលេកើតមនញឹកញប់ 

្របេភទជំងឺ ករពយបល 

ជំងឺរេបងសួត (AFB+) សូមេមើលករែណនំ ស្តីពីករពយបលជំងឺរេបង។ របូមន្តពយបល
្របេភទទី១ គឺ 2RHZE/4RH។ 

ជំងឺរេបង (AFB-) សូមេមើលករែណនំ ស្តីពីករពយបលជំងឺរេបង។ 

ជំងឺរ កសួតបងកេ យ 
បក់េតរ ី

Amoxicillin ៥០០ ម្រក េលប ៣ ដងកនុង១ៃថង ឬ Amoxicillin-
Clavulanic Acid ៥០០ ម្រក េលប ៣ដងកនុង១ៃថង 
(ជជំេរ ើសល្អបំផុត្របសិនេបើមនករកខទុះ) ឬ Cotrimoxazole 
៨០០ម្រក, TMT ១៦០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង (្របសិនេបើអនកជំងឺមិនេ្របើ

ឱសថេនះ េដើមបីបងក រករឆ្លងេ គដៃទៗេទៀតេទ) សំ ប់រយៈេពល 

១០ៃថង។ Ceftriaxone ២ ្រកម ចក់ មសរៃសកនុងករណីធងន់ធងរ។ 

្រតូវពិចរ  េ្របើ Cloxacillin ៥០០ ម្រក េលប៤ដងកនុង១ៃថង 
្របសិនេបើសង ័យថ មនករឆ្លងេ គ បងកេ យ Staphylococcus 
Aureus ។ 

Nocardia (Cotrimoxazole ៨០០ម្រក, TMT ១៦០ម្រក) េលប២ដងកនុង១ៃថង 

(្របសិនេបើអនកជំងឺពំុេ្របើឱសថេនះ កនុងករបងក រករឆ្លងេ គេផ ងៗេទ) 

រយៈ េពល៦សប្ត ហ៍ (សំ ប់ករឆ្លងេ គ ែដលសថិតេនែត១កែន្លង)។  

PCP (Cotrimoxazole ៨០០ម្រក, TMT ១៦០ម្រក) េលប៣-៤ដងកនុង១ៃថង 

រយៈេពល ២១ៃថង (សូម នែផនកទី៧ ស្តីពីករេ្របើ្របស់ឱសថ ម
ទំងន់)។ Prednisone េនេពលចប់េផ្តើមថប់ដេង្ហើម ឬ ករែ្របពណ៍

្វ យេលើែសបក កំរតិេ្របើ្របស់ៈ ៤០ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង 
រយៈេពល៥ៃថង បនទ ប់មក ២០ ម្រក េរៀង ល់ៃថង រយៈេពល១១ៃថង។  

Penicilliosis Amphotericin B ០,៧ ម្រក/គ្រក/ៃថង ចក់ មសរៃស រយៈ២សប្ត ហ៍, 

បនទ ប់មក ្រតូវេ្របើ itraconazole ២០០ ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង 
រយៈេពល ១០ សប្ត ហ៏, រចួ itraconazole ២០០ ម្រក េលប ១ ្រគប់ 

េរៀង ល់ៃថង រហូតដល់កំរតិ CD4>១០០េកសិក/ មម៣។ 
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Histoplasmosis Amphotericin B ០,៧ ម្រក/គ្រក/ៃថង ចក់ មសរៃស រយៈេពល 

២សប្ត ហ៍, បនទ ប់មក ្រតូវេ្របើ itraconazole ២០០ម្រក េលប២ដងកនុង
១ៃថង រយៈេពល ១២សប្ត ហ៍, រចួ itraconazole ២០០ម្រក េលប 
១្រគប់េរៀង ល់ៃថង រហូតដល់កំរតិ CD4>១០០េកសិក/ មម៣។ 

ចំេពះអនកជំងឺែដលមិនចំបច់សំ កេពទយ ចេ្របើ itraconazole 

២០០ ម្រក េលប៣ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៣ៃថង, បនទ ប់មក 

itraconazole ២០០ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១២សប្ត ហ៍ 

រចួ itraconazole ២០០ ម្រក េលប១ដងកនុង១ៃថង រហូតដល់កំរតិ CD4 

>១៥០េកសិក/ មម៣។ 

Strongyloides Stercoralis Ivermectin ១២ ម្រក េលប១ដងេរៀង ល់ៃថង រយៈេពល ៣ៃថង, ឬ 

albendazole ៤០០ ម្រក េលប២ដងកនុង ១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង។ 

ចផ្តល់ករពយបលបំបត់ជំងឺេ្រកយពីករពយបលដំបូងេ យ 
ផ្តល់នូវ albendazole ៤០០ ម្រក េរៀង ល់ែខ។ 

Lymphoma ្រតូវពយបលេ យ Chemotherapy 

 Kaposi Sarcoma កនុងសួត ្រតូវពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, chemotherapy 

្របភពឯក រៈ Clinical HIV/AIDS Care Guidelines for Resource Poor Settings, MSF, 2006. The 

Sanford guide to HIV/AIDS Therapy. 2008; The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2008; 

  

 ករឆ្លងេមេ គេលើសពី១មុខ មិនែមនជករណីក្រមេទ។ េហតុដូេចនះ ចំេពះអនកជំងឺែដលពំុេឆ្លើយ

តបេទនឹងករពយបលដូចរពឹំងទុកេនះ ពំុ្រតូវមនករ ទ ក់េសទើរចិត្ត កនុងករពិនិតយេមើល្របវត្តិជំងឺ និងេធ្វើ

ករពិនិតយគ្លីនិកេឡើងវញិ េហើយ្រតូវអនុវត្ត មករែណនំៃនគំនូសបំ្រពញួ និងបែនថមករពយបលទី២ ឬ 

ទី៣ ្របសិនេបើចំបច់។ 
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គំនូសបំ្រពួញទី៤: ជំងឺផ្លូវដេង្ហើម 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មិនចបស់

ចបស់

គម ន

មិនទំនងេកើតជំងឺរេបងេទ គម ន 

មន 

មន
មន 

មន គម ន 

ជំងឺផ្លូវដេង្ហើម

្រសង់្របវត្តិជំងឺ និងពិនិតយគ្លីនិក

មនCyanosis ឬ ករថប់
ដេង្ហើមធងន់ធងរឬេទ? 

ផ្តល់អុកសីុែហ ន 
េហើយបញជូ នេទកន់ 
េស ែថទំកំរតិខពស់ 

ក្អក ្រគុនេក្ត  ឬ ែបក 
េញើសេលើសពី២ 

សប្ត ហ៍កនុងរយៈេព
ល ១ែខកន្លងេទ 

សង ័យខ្ល ំងថ មនជំងឺរេបង្រតវូ ពិនិតយ
កំ ក, បណ្តុ ះេមេ គ, ្រចិបយកកូន

កណ្តុ រេទវភិគ, ថតសួត, ្រតូវអនុវត្ត ម
និយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្ត

យុទធ ្រស 3I

ពយបលជំងឺរេបង 

េធ្វើករសេងកត ម ន ឬពយបល កលបង 
រយៈេពល ១០េទ១៤ៃថងេ យេ្របើ Amoxicillin 
៥០០ម្រកេលប៣ដងកនុង១ៃថង ឬ Amoxicillin-

Clavulanic Acid៥០០ម្រកេលប៣ដងកនុង១ៃថង ឬ 
បេកើ្រទីម ៩៦០ម្រក េលប៣េទ៤ដងកនុង១ៃថង 

មនករធូរ្រ ល
េ្រកយពីរយៈេពល

៧ៃថង

េធ្វើករ ម ន
េទៀងទត់ 

(១សប្ត ហ៍) 

ពិនិតយ្របវត្តិជំងឺ រកេ គសញញ ថមីៗ េធ្វើករពិនិតយ
គ្លីនិកេឡើងវញិ, ថតសួត, ពិនិតយកំ ក, បណ្តុ ះ

េមេ គកនុងឈម, ប់្រគប់ឈម, 
េធ្វើករវភិគវតថុ វកនុងេ្រ មសួត, 

េបើថតសួតេឃើញមន្រជប រធតុ វ 

ផ្តល់ករពយប
ល សម្រសប 

េ គវនិិចឆ័យដឹង
ចបស់ ស់ 

េ គសញញ ចប់េផ្តើម្រសួច្រ វ, ក្អក 
មនេស្លះេ្រចើន, ថតសួតេឃើញមន
ភព ប់ៃនែក្លបសួត ឬ 
pneumatoceles 
ករពយបលៈ Cefixime ៤០០ម្រក ឬ
Amoxicillim – Clavulanic Acid ៥០០
ម្រកេលប៣ដងកនុង១ៃថង ឬ 
Doxycycline ១០០ម្រកេលប២ដងកនុង
១ៃថង រយៈេពល ១០ៃថង េហើយេធ្វើករ

ម ន។ ្រតូវេ្របើCloxacillin 
៥០០ម្រកេលប៤ដងកនុង១ៃថង 

ើ ័

េ គសញញ ចប់េផ្តើមមនលកខ
ណៈយឺតមធយម, ថតសួតធមម  
ឬ មន pneumothorax 
(ខយល់កនុងសួត) េហើយគម នវតថុ
វ្រជបចូលកនុងេ្រ មសួត 

ឬភព ប់ៃន ច់សួត 
(Consolidation) ចប់េផ្តើមមន 
hypoxemia េនេពលកំេរ ើក ង
កយ គឺ្រតូវពយបលជំងឺ PCP 
និងេធ្វើករ ម ន។ 

េ គសញញ ចប់េផ្តើមកនុងលកខណៈ
ុ ៃំរ ៉ឬ មធយមេ យមន្រគុនេក្ត  
យូរ, ក្អក, មនេស្លះតិចតួច, និង 
សគមខ្ល ំង, ថតសួត បញជ ក់ថ

ចសង ័យជំងឺរេបងសួត គឺ្រតូវ 
បន្តករពយបលេ យេ្របើ
អង់ទីបី៊េយទិក េហើយ យតំៃល
េ យេ្របើគំនូសបំ្រពួញ
ៃននិយម ៃនែបបបទសំ ប់
អនុវត្តយុទធ ្រស្ត 3I។ 
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១៥-២ ឈចឺប់េពលេលប រ (Odynophagia) 

 និយមន័យៈ ករឈឺចប់េពលេលប រ គឺជ រមមណ៍ឈឺចប់ េនកនុងបំពង់ក និងតំបន់

េ្រកយឆ្អឹង្រទូង េនេពលេលប រ េ យមន ឬគម នបញ្ហ េលប រ។ 

 មូលេហតុៈ មូលេហតុៃនករឈឺចប់េពលេលប រ ជទូេទ គឺជកររ កបំពង់ រ 

(esophagitis) ។ មូលេហតុញឹកញប់ៃនករឈឺចប់េពលេលប រ គឺជកររ កបំពង់ រ 

(odynophagitis) បងកេ យេ គផ ិត (candida)។ មូលេហតុេផ ងៗេទៀត ៃនករឈឺចប់េពលេលប រ 

រមួមន កររ កបំពង់ រ េ យ រករ្រចល់ជតិ សីុត កនុង្រកពះ(reflux-esophagitis) េ យ

េមេ គ cytomegalovirus, herpes simplex virus, apthous ulcers, ភពចុះេខ យ្របព័នធសរៃស្រប ទ 

ប ្ត លមកពី PML (progressive multifocal   encephalopathy), ជំងឺរ កខួរកបលបងកេ យេមេ គ

េអដស៍ (HIV encephalopathy) Kaposi sarcoma ឬ lymphoma។ 

 ករ្រសង់្របវត្តិជំងឺ 

 ករ្រសង់្របវត្តិជំងឺ្រតូវេផ្ត តេលើេ គសញញ នន និងករទទួលទន រ(nutritional intake)។ 

អនកជំងឺមនេ គសញញ  េនេពលេលប រ (ទឹក និងរងឹ)។ ្របករសំខន់ គឺ្រតូវ កសួរ អំពីករចុះទំងន់

, ្រគុនេក្ត , រងរញក់, ែបកេញើសេពលយប់, ចុកេពះ និងករផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធសរៃស្រប ទ (neurological 

changes) េដើមបីកំណត់រកមូលេហតុ ែដលទក់ទងនឹង្របព័នធនន ៃន ងគកយ (systemic causes) ៃនករ

ឈឺចប់េពលេលប រ ដូចជ lymphoma ឬ cytomegalovirus។ 

 ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 

 ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ គឺ្រតូវពិនិតយគ្លីនិក េ្រពះថពំុ ចមនលទធភពេធ្វើករឆ្លុះបំពង់ រ េន

មមនទីរេពទយបែង្អកភគេ្រចើន។ ៩០ ភគរយ ៃនអនកជំងឺេអដស៍ ែដលមនករដុះផ ិតកនុងមត់ (Oral 

thrush) បញជ ក់ថមនកររ កបំពង់ រ។ ក៏បុ៉ែន្ត អនកជំងឺមនរ កបំពង់ រ ប ្ត លមកពីផ ិត 

candida េ យពំុចំបច់មនដុះផ ិតកនុងមត់េនះេទ។ ្រតូវពិចរ ដល់ CMV ្របសិនេបើអនកជំងឺេអដស៍ 

មនេ គសញញ  ដូចជ ្រគុនេក្ត  ក្អួតចេង្អ រ ចុកេពះ េថ្លើមរកីមឌ ឬ មកមន យឈម ។ កររ ក

បំពង់ រ ែដលប ្ត លមកពីជំងឺ Herpes ជេរឿយៗ មនករឈឺចប់ ែដល ល ល ដល់អញច ញ

េធមញ ឬ ដំេបែសបកជំុវញិ្របេ ងមត់ែដលភគេ្រចើនទក់ទងជមួយដំេបមត់ ប ្ត លមកពី Herpes 

(ពងែបក ឬ ដំេបែសបកជំុវញិ្របេ ងមត់។ 

 ករពយបល 

 ករពយបល គឺ្រតូវេធ្វើេទ មលកខណៈ empiric ។ ្របសិនេបើអនកជំងឺ ពំុបនធូរ្រ លេ្រកយ 

ករពយបលេទេនះ ្រតូវបញជូ នេគ េទកន់េស ពយបលែដលជំនញ េដើមបី ម ន្រ វ្រជវបន្ត។ 

កររ ក បំពង់ រ គឺជដំ ក់កលគ្លីនិកទី៤ ៃនអងគករ WHO ែដលេធ្វើេ យករចិញច ឹម ងកយចុះ
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ថយយ៉ងធងន់ធងរ ចំេពះអនកជំងឺែដលមនករចុះេខ យ្របព័នធភព ុ ំ។ អនកជំងឺេអដស៍ែដលពំុទន់បន

ទទួលករពយបល េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ 

cotrimoxazole និង្រតូវេធ្វើករ ម ន េដើមបីចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

ងទី២២ សេងខបអំពីករពយបលកររ កបំពង់ រ ែដលបងកេ យផ ិត candida និង herpes ។ 

ងទី២២: ករពយបលកររ កបំពង់ រ 

្របេភទជំងឺ ករពយបល 

កររ កបំពង់ របងកេ យ 

ផ ិត candida 

Fluconazole ២០០ ម្រក េលប ១ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១៤  

កររ កបំពង់ របងកេ យ 

Herpes Simplex Virus 

Acyclovir ៨០០ ម្រក េលប៣ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល ៧ៃថង 

្របភពពត៌មនៈ Clinical HIV/AIDS Care Guidelines for Resource Poor Settings, MSF,2006. The 

Sanford guide to HIV/AIDS Therapy, 2008; The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2008 

  

 ្របសិនេបើអនកជំងឺ ពំុេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបលេទេនះ ្រតូវបញជូ នេគេទេស ែថទំពយបល

ជំនញេ យេហតុថ កររ កបំពង់ រ ែដលប ្ត លមកពី CMV និងមូលេហតុេផ ងៗេទៀតទម

ទរករឆ្លុះបំពង់ រ េដើមបីេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ។ 
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គំនូសបំ្រពួញទី៥: ឈចឺប់េពលេលប រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៥-៣ េហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ 

 និយមន័យៈ ករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ (Lymphadenopathy) គឺជកររកីមឌកូនកណ្តុ រ ែដល

មនអងកត់ផចិតធំជង ១.៥សម។ 

 មូលេហតុៈ 

 ជំងឺរេបងគឺជមូលេហតុញឹកញប់ៃនករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ េន

្របេទសកមពុជ។ េ្រកពីជំងឺរេបង ្រតូវេធ្វើេ គវនិិចឆ័យផត់េចលជំងឺេផ ងៗេទៀត (differential diagnosis) 

ដូចជៈ 

• ជំងឺទក់ទងនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

o Persistent generalized lymphadenopathy (PGL) 

• ករឆ្លងេ គឱកសនិយមេផ ងៗ 

o កររ កកូនកណ្តុ រ ែដលប ្ត លមកពីជំងឺរេបង (Tuberculosis lymphadenitis) 

o CMV 

o Toxoplasmosis 

o ជំងឺ ្វ យ 

o ជំងឺបងកេ យផ ិតេផ ងៗ ដូចជ histoplasmosis, penicilliosis, cryptococcosis 

ធូរ្រ ល 

េទ 
េទ 

ធូរ្រ ល 

ករឈចឺប់ េពលេលប រ 

បន្តករពយបលរយៈេពល ១៤ៃថង 

ពយបលែបប empiric ជំងឺរ ក
បំពង រប ្ត លមកពីផ ិត 

Candidiasis 

បនធូរ្រ លកនុងរយៈេពល ៧ៃថង ពយបលជំងឺherpes 
simplex virus 

ធូរ្រ ល
េ្រកយរយៈ
េពល៧ៃថង 

បញជូ នេទ
េស ពយបល 
កំរតិខពស់ជង 

ម នជ្របចំ 
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o ករឆ្លងេ គបងកេ យ Nocardia species 

• ជំងឺទក់ទងនឹងករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

o Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) 

• ជំងឺម រកីនន (Malignancies) 

o Lymphoma, Kaposi's sarcoma 

• ករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ ែដលជ្របតិកមមេទនឹង 

o រ ក និងកខទុះ ច់ដំុ (Pyomyositis) 

o ករបងកេ គេលើែសបក ប ្ត លេ យមនដំេប 

o ករឆ្លងេ គ េន្រតេចៀក្រចមុះ និងបំពង់ក។ 

 ករ្រសង់្របវត្តិជំងឺ 

 ករ្រសង់្របវត្តិជំងឺ ្រតូវេផ្ត តេលើរយៈេពលៃនករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ និងេ គសញញ  ែដល

ពក់ព័នធនន រមួមន ្រគុនេក្ត , ្រសកទំងន់, ែបកេញើសេពលយប់, ក្អក, េចញកនទួលេលើែសបក, ឈឺចុក

ចប់ ឬ េហើមជំុវញិកូនកណ្តុ រ។ 

 

 ករពិនិតយគ្លីនិក 

 អនកផ្តល់េស  ្រតូវេធ្វើករពិនិតយគ្លីនិកេពញេលញ េ យេផ្ត តេលើកូនកណ្តុ រ េនតំបន់េលើឆ្អឹង

ដងកំបិត េក្ល ក េពះ និង្រកេលៀន។ ្រតូវពិនិតយេពះ រកេមើលកររកីមឌៃនេថ្លើម និងផល 

(hepatosplenomegaly)។ ពិនិតយេពះេ យ ultrasound ចជួយកនុងករកំណត់ចំនួនៃនកូនកណ្តុ រ 

កនុងេពះ និងករ យតំៃលកររកីមឌៃនេថ្លើម និងផល។ 

 ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 

 មូលេហតុៃនករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ ្រតូវកំណត់េ យករ កសួរ្របវត្តិ ពិនិតយអនកជំងឺ 

និងលទធផលៃនករបឺតយកជលិកកូនកណ្តុ រ េទពិនិតយ និងបណ្តុ ះេមេ គ (េបើសិន ចេធ្វើបន)។ 

 ជំងឺ ្វ យ ច្រ វ្រជវរកេឃើញ េ យេ គសញញ គ្លីនិក និងលទធផលវជិជមនៃនេតស្ត RPR 

េលើេសរ ៉មូ។ 

 ករ្រសង់្របវត្តិជំងឺ និងករបំពក់ពណ៌ AFB ៃនសំ កជលិក ែដលបូមេចញពីកូនកណ្តុ រ 

ចជួយកំណត់រកជំងឺរេបងបន។ 

 កូនកណ្តុ រេនតំបន់ក ែដលមនសភពទន់ (fluctuant) ែដលេកើតរយៈេពលជេ្រចើនសប្ត ហ៍ 

េទេ្រចើនែខ ែដលពំុមនកររ កខ្ល ំង ឬ គម នករឈឺចប់ េពល ទ ប (tenderness) បញជ ក់អំពីករឆ្លង 

េ គេ យេមេ គរេបង ឬ atypical mycobacterium។ 
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 ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំធងន់ធងរ ជំងឺរេបងែដលែស្តងេចញនូវ 

េហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ ចមនសភព្រសួច្រ វ និងមនសភព្រសេដៀងគន នឹងកររ កកូនកណ្តុ រ 

ែដលបងកេ យមនខទុះផងែដរ (pyogenic lymphadenitis)។ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ លទធផល AFB 

វជិជមនៃនករពិនិតយសំ កជលិកកូនកណ្តុ រ ែដលបឺតេ យមជុលមុខកត់ធំ គឺមនអ្រ ខពស់។ ថតសួត

ចជួយកនុងករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបង ែដលជញឹកញប់ មនទំនក់ទំនងជមួយករេហើមេប៉ងកូន 

កណ្តុ រតំបន់ក។ 

 ្របសិនេបើ្រ វ្រជវរកមិនេឃើញមូលេហតុផទ ល់ (immediate cause) េទ លកខណៈសំគល់ 

ជេ្រចើនៃនកូនកណ្តុ រែដលតំរវូេ យមនករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀត រមួមនៈ 

• កូនកណ្តុ រែដលមនទំហំធំ (អងកត់ផចិតធំជង ៤សម) ឬ រកីមឌយ៉ងឆប់រហ័ស 

• ករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រែតមខ ងៃន ងកយ (asymmetric) 

• កូនកណ្តុ រែដលឈឺចប់េពល ទ ប និងឈឺចុកចប់ែដលពំុទក់ទងនឹងឆ្លងេ គដៃទេទៀត។ 

• កូនកណ្តុ រែដល ប់ ឬ មនសភពទន់ (matted/fluctuant) 

• េ គសញញ ទូេទចបស់ ស់ (្រគុនេក្ត , ែបកេញើសេពលយប់, ្រសកទំងន់) 

• ករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ េនតំបន់ hilar ឬ mediastinal ៃនសួតែដលេឃើញេនេពលថត

សួត 

• ករសង ័យថ មនជំងឺរេបងសួត 

• ភស្តុ ងបញជ ក់ពីវត្តមនៃនករកខទុះ(បូស) (ែសបក សួត ។ល។) 

្របសិនេបើមន ថ នភព មួយ ខងេលើេនះ គឺ្រតូវបញជូ នអនកជំងឺេទកន់មនទីរេពទយែដល

មនជំនញ េដើមបី្រចិបយក និងបណ្តុ ះជលិកកូនកណ្តុ រ និងេធ្វើករ្រ វ្រជវេផ ងៗេទៀត។ 

ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ ែដលបនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

រយៈេពលមួយឆន េំនះ ករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ គឺ ចប ្ត លមកពី IRIS ែដលេកើតេឡើងបនទ ប់ពីករ

ពយបល ។ ជញឹកញប់ IRIS ែស្តងេចញជកររ កកូនកណ្តុ រ (lymphadenitis) ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍

ែដលបន ឬពំុបនទទួលករពយបល  ករឆ្លងេ គបងកេ យ Mycobacterium avium complex (MAC) 

និង Mycobacterium tuberculosis។ ក៏បុ៉ែន្ត កររ កកូនកណ្តុ រ ក៏ ចេកើតមនផងែដរ េនេពលមនជំងឺ 

penicilliosis, cryptococcosis និងជំងឺម រកីេផ ងៗ។ 

កររ កកូនកណ្តុ រែដលទក់ទងនឹង IRIS ជេរឿយៗេកើតេឡើងេនផ្តុំមួយកែន្លង (focal) េហើយ 

មនសភពខុសពីស ្ឋ ន ែដលេកើតពសេពញ ងកយ (generalized form) ែដលេឃើញមន េលើអនក

ជំងឺេអដស៍ ែដលពំុទន់បនទទួលករពយបលេ យ ARV។ កររ កកូនកណ្តុ រមនករឈឺចប់ និង

មន្រគុន។ ករបង្ហ ញស ្ឋ នកន់ែតធងន់ធងរ េពលថតសួតេ យកំរសមី X ឬ ជដំុែដលមនកររ ក 
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(ឧទហរណ៍ េលើែសបក) ចែស្តងេចញជេ គសញញ ផងែដរ។ ករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រេនអវៈយវៈ 

(Peripheral lymphadenopathy ) ចេកើតេឡើងជមួយកររ កកូនកណ្តុ រ េនកែន្លងដៃទៗេទៀតផងែដរ 

(ឧទហរណ៍ េន្រទូង ឬ េពះ)។ ករពិនិតយជលិកកូនកណ្តុ រ បង្ហ ញេ យេឃើញ មនរ ក 

granulomatous ជួនកលមនេមេ គែដល ចរកេឃើញ េ យករបំពក់ពណ៌ acid-fast ។ MAC ឬ ជំងឺ

រេបង ចរកេឃើញ មរយៈករបណ្តុ ះេមេ គ េនកនុងជលិកកូនកណ្តុ រ និងឈម បុ៉ែន្តលទធផល

អវជិជមនៃនករបណ្តុ ះេមេ គ ពំុ ចផត់េចល IRIS ែដលមនទំនក់ទំនងជមួយ MAC ឬ ជំងឺរេបងេទ។ 

ករពយបល 

ករពយបលករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ ្រតូវពឹងែផ្អកេលើមូលេហតុ ែដលបងកេ យមនេ គ

សញញ េនះ (សូម នែផនកនិមួយៗ សំ ប់ករពយបល)។ កនុងករណី IRIS ្រតូវពយបលជំងឺឱកសនិយម

ែដលជមូលេហតុ ្របសិនេបើអនកជំងឺពំុទទួលបនករពយបល េហើយ្រតូវចប់េផ្តើម ឬ បន្តករពយបល

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ ករ្រគប់្រគងែថទំេ គសញញ  ចេធ្វើបនេ យករផ្តល់ឱសថ

្របឆំងកររ ក (ឧទហរណ៍ ibuprofen, diclofenac) េហើយ ចទមទរេ យមនករេ្របើ្របស់ 

steroids (prednisone ១ ម្រក/គ្រក/ៃថង) កនុងកំរតិេពញេលញ សំ ប់រយៈេពល ១-២ សប្ត ហ៍ េហើយបនទ ប់

មក្រតូវបនថយកំរតិឱសថកនុងរយៈេពល ១-២ សប្ត ហ៍ កនុងករណីធងន់ធងរ។ 

្របភពៈ Clinical HIV/AIDS Care Guidelines for Resource Poor Settings, MSF, 2006. The 

Sanford guide to HIV/AIDS Therapy, 2008; The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2008 
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គំនួសបំ្រពួញទី៦: េហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ 

ករពិនិតយកូនកណ្តុ រៈ
• េកើតែតមខ ងៃនដងខ្លួន 

• មនមឌធំ ឬ ្របមូលផ្តុំ១កែន្លង 

• េកើនទំហំ(>១,៥សម) 
• ករេហើមេប៉ងែដលគម នករឈចឺប់ 

• ប់ ទន់ ឬ ធ្ល យ 

• មនទំនក់ទំនងជមួយ្រគុនេក្ត  
ករ្រសកទំងន់ 

េតើអនកជំងឺកំពុងពយបលេ យ
ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 
ែដរឬេទ? 

ពិចរ ដល់ IRIS 

បញជូ នេទកន់មនទីរេពទយជំនញ បូមយកជលិកកូនកណ្តុ រ
េទពិនិតយ 

AFB វជិជមន AFB អវជិជមន

ពយបលជំងឺរេបង ករណីមិន ចបូមជលិក
កូនកណ្តុ រេទពិនិតយបនៈ 
ករថតសួត េធ្វើUltrasound
េពះ បង្ហ ញថមនករ
សង ័យថ េកើតរេបង 

បឺតយកជលិកកូនកណ្តុ រ បណ្តុ ះ
េមេ គ ថតសួត Ultrasound េពះ 
ជថមីេឡើងវញិ បង្ហ ញថមនករ
សង ័យថេកើត ជំងឺរេបង  

េធើ្វេ គវនិិចឆ័យដឹង
ជំងឺចបស់ ស់  

ផ្តល់ករពយបល 
សម្រសប 

ពយបលជំងឺ
រេបង 

Dicloxicillin ៥០០ម្រក េលប១្រគប់៤ដងកនុង១ៃថងរយៈេពល៧
េទ១០ៃថង េហើយ យតំៃល រជថមី េ យេធ្វើករបឺតឬ្រចឹប
យកបណ្តុ ះ ជលិកកូនកណ្តុ រ ថតសួត និង Ultrasound 

ែមន 

មន 

គម នករ
សង ័យ

មនករ
សង ័យ 

មន
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១៥-៤ គរសួ ុ ៃំរ ៉(Chronic Diarrhea) 

 និយមន័យៈ គឺជករបេនទ របង់ មក វ ចប់ពី៣ដងកនុង១ៃថង ជប់រហូត ឬ មនេហើយបត់

េទវញិ រចុះ រេឡើង ឬ េលើសពី១ែខ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលមនេ គសញញ ។ 

 មូលេហតុៈ ករេកើនេឡើងៃន គរសួ ុ ៃំរ ៉ គឺប ្ត លមកពីភពចុះេខ យ្របព័នធភព ុ ំៃន     

ងកយ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍។ អនកជំងឺេអដស៍ែដលមនេកសិក CD4 ទបជង ២០០   

េកសិក/មម៣ ទទួលករប៉ះពល់េ្រចើនជងេគ។ គរសួ ចមនទំនក់ទំនងជមួយករបងកេ គ, ជំងឺ 

ម រកី, ករេ្របើឱសថនន (ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ឬ អង់ទីបី៊េយទិក) ឬ ករឆ្លងេមេ គ 

េអដស៍ផទ ល់ែតម្តង។ ភន ក់ងរបងកេ គ ចរកេឃើញេលើអនកជំងឺេអដស៍ ្របមណ ៥០ ភគរយ ែដលមន

ករ គរសូ។ េន្របេទសកមពុជ អនកផទុកេមេ គេអដស៍ មនករប៉ះពល់ខ្ល ំងេទនឹងបក់េតរ ី protozoar 

ជេហតុេធ្វើេ យេកើតមនករឆ្លងេ គជញឹកញប់ 

 ក មូលេហតុញឹកញប់ 

 - Cryptosporidiosis - Campylobacter spp 
               -  Isospora belli - Entamoeba histolytica 
                - Giardia lamblia - Strongyloides stercoralis 
                - Salmonella spp - Shigella flexneri 
 - Microsporidium 
 ខ មូលេហតុកំរ 
 - Cytomegalovirus 
 - Mycobacterium avium complex 
 - Lymphoma 
 ករពិនិតយគ្លីនិក 
 ករពិនិតយគ្លីនិក្រតូវេផ្ត តសំខន់េលើករ យតំៃលភពចុះសគមខ្ល ំង (wasting) និងភពធងន់ធងរៃន 
ករខ្វះជតិទឹក (dehydration) ឬ េពលចប់េផ្តើមបំេពញជតិទឹក។ 

ងទី២៣: ករ យតំៃលភពខ្វះជតិទឹក 

សញញ គ្លីនិក ភពខ្វះជតិទឹក 

មធយម ធងន់ធងរ 

• ថ នភពទូេទ 
 
 
 

• ជីពចរ 

• េរ ើបំរះ ឆប់ខឹង 
 
 
 

• េដើរេលឿន 

• ជេរឿយៗ េនដឹងខ្លួន មន
រមមណ៍្រពួយបរមភ ខ្វល់ខ្វ យ 

្រតជក់ ែបកេញើស ្វ យ
ចុងអវៈយវៈ 

• េដើរេលឿន េខ យផទឹកៗ(feeble) 
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• ករដកដេង្ហើម 

 
• ភពរស់ៃនែសបក 

 
• ែភនក 
• ភន សេសើម 
• រហូំរទឹកេនម 

 
• ែវង ចេលឿន 

 
• ចបិចទញែសបក េពល មក

វញិ េឃើញែសបក យឺត 
• ខូង 
• សងួត 
• បរមិណតិច េហើយមនពណ៌

េលឿងចស់ 

ជួនកលពំុ ច ទ បបន 
• ែវង និងេលឿន 

 
• ករចបិចទញែសបក េពល
មកវញិ េឃើញែសបក យឺតៗ 

• ខូងេ្រជ 
• សងួតខ្ល ំង 
• ពំុមនទឹកេនមរយៈេពលចប់ 
ពី៦េម៉ងេឡើងេទ េប្ល កេនម 
គម នទឹកេនម 

 

កនុងករណីខ្វះជតិទឹកកំរតិមធយម ្រតូវេ្របើអំបិលអូ៊ ៉ លីត (Oral Rehydration Salts- ORS)។ ្រតូវ 

ចក់បញចូ លជតិទឹក មសរៃស កនុងករណីខ្វះជតិទឹកធងន់ធងរ។ មិន្រតូវផ្តល់ របែនថម េលឿនេពកេទ 

បុ៉ែន្ត្រតូវផ្តល់ រេ្រចើនេលើក េ យេ្របើ របំប៉ន (Nutrients)  េហើយបញច ប់េ យ ករផ្តល់ជតិទឹក

េ យបន្រតឹម្រតូវ (អតិបរម ្រតូវផ្តល់ទឹក ១,៥ លី្រតកនុង១ៃថង)។ 

 អនកផ្តល់េស ្រតូវពិនិតយេពះេ យបនម៉តចត់ រកេមើលកររកីមឌៃនេថ្លើម ឬ ករេហើមេប៉ង 

កូនកណ្តុ រ (MAC) និង ពិនិតយរកេមើលដំេបែដលមនស ្ឋ នអងក ញ់ៗ (serpiginous) ែដលបញជ ក់អំពីេម 

េ គ stronggloides ។ អនកជំងឺមួយចំនួនតូច ចមន ចេងក មេ គសញញ ៃនករឆ្លងេមេ គបែនថម 

(hyperinfection syndrome) ែដលែស្តងេចញជ្រគុនេក្ត , ចុកេពះ, ក្អក (ករបងកេ គេនសួត) និងហូរ

ឈម។ 

 ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 

 ករពិនិតយ មក្រតូវរកេមើលេគលិកឈម ប៉ ៉ សីុត និងបក់េតរេីផ ងៗ េ យមី្រកូទស ន៍ 

ែដល ចេធ្វើបន េន មមណ្ឌ លសុខភព និងមនទីរេពទយបែង្អកនន។ ករពិនិតយេ យមី្រកូទស ន៍ ច

មនលទធភពរកេឃើញករបងកេ គេ យប៉ ៉ សីុត ្របសិនេបើេធ្វើបីេលើក េលើសំ ក មក ចំនួនបី។ 

 កនុងករណីសង ័យថ មន MAC គឺ Ultrasound េពះ ចជួយ យតំៃលករេហើមេប៉ង កូន

កណ្តុ រកនុងេពះ និងកររកីមឌៃនេថ្លើម និងផល (hepatosplenomegaly)។ គរសួ ចប ្ត លមក ពី IRIS 

ែដលទក់ទងនឹងជំងឺរេបង ឬ MAC ្របសិនេបើករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េទើបែត

ចប់េផ្តើមថមីៗ។ ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ខ្លះ ចប ្ត លេ យករ គរសួផងែដរ ជពិេសស គឺ 

LPV/r។ 
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 ករពយបល 

• ករពយបលភគេ្រចើន គឺ្រតូវពឹងែផ្អកេលើ ករសង ័យែបបគ្លីនិក ឬ េលើលទធផលៃនករពិនិតយ 

មកេ យមី្រកូទស ន៍។  

• ្របសិនេបើពំុ ចសននិ ្ឋ នលទធផលបនេទ ្រតូវធនករផ្តល់ករពយបលែបប empiric 

ជពិេសសគឺករពយបលជំងឺបងកេ យ salmonella ែដលពំុែមនជជំងឺ្រគុនេពះេវៀន (សូម ន

ែផនកទី១២)។ 

• ភគេ្រចើន ៃនអនកជំងឺមន គរសូបងកេ យ cryptosporidium ឬ microsporidiosis ករពយបល

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ គឺជករពយបលែដលមន្របសិទិធភពែត១គត់សំ ប់

បំបត់ គរសួ។ 

 ្រតូវេធ្វើករ្រ វ្រជវរកជំងឺរេបងចំេពះអនកជំងឺទំងអស់ េ យអនុេ ម មនិយមៃនែបប

បទ សំ ប់អនុវត្តយុទធ ្រស្ត 3I មុននឹងផ្តល់ឱសថ Ciprofloxacin។ 

្របភពឯក រៈ Clinical HIV/AIDS Care Guidelines for Resource Poor Settings, MSF, 2006. The 

Sanford guide to HIV/AIDS Therapy, 2008; The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2008 
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គំនូសបំ្រពួញទី៧: គរសូ ុ ៃំរ ៉

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

បក់េតរ ីប៉ ៉ សីុត 

គម ន មនមិនធូរ្រ លកនុងរយៈេពល ១សប្ត ហ៍ ធូរ្រ លកនុងរយៈេពល១សប្ត ហ៍

េតើមន ប់េឡើងវញិកនុងរយៈ េពល
៤សប្ត ហ៍ៃនករពយបលែដរឬេទ? 

ធូរ្រ ល 

េទ 

គរសូ ុ ៃំរ ៉

េធ្វើករពិនិតយ មកេ យ
មី្រកូទស ន៍ ១េទ៣ដង 

ផ្តល់ករបំេពញជតិទឹក 

េតើលទធផលៃនករពិនិតយេ យមី្រកូទស ន៍
និង/ឬគ្លីនិក ្រតូវគន នឹងករបងកេ គេ យបក់
េតរ(ី្រគុនេក្ត មនឈម ឬេគលិកសកនុង

មក) ឬករឆ្លងេ គ េ យប៉ ៉ សីុត
( មី៊បឬ ប៉ ៉ សីុតេផ ងេទៀត) ែដរឬេទ?

ផ្តល់ករពយបល Empiric េ យ
េ្របើCiprofloxacin ៥០០ ម្រក 
េលប២ដងកនុង១ៃថងនិង 
Metronidazole ៥០០ម្រកេលប
៣ដងកនុង ១ៃថងរយៈេពល ៧េទ
១៤ៃថង 

ពយបល Metronidazole ៥០០
ម្រកេលប៣ដងកនុង១ៃថងរយៈ
េពល៧ៃថង ឬ albendazole 
៤០០ម្រកេលប២ដងកនុង១ៃថង 
រយៈេពល៥ៃថង  

ពយបល  េ យេ្របើCiproflo
xacin ៥០០ ម្រក េលប២ដង
កនុង១ៃថងរយៈេពលេទ១៤ៃថង 

ធូរ្រ លែដរឬេទ? 

ផ្តល់ឱសថទប់ គៈ loperamide 
៤ម្រកេលប១្រគប់រចួ២ម្រកេលប១
្រគប់េ្រកយពីេពលបេនទ របង់ មក
ម្តងៗ(អតិបរម ១៦ម្រកកនុង១ៃថង)   

ផ្តល់ករបំេពញជតិទឹក

យតំៃល រេឡើងវញិ យតំៃល រេឡើងវញិបន្តករពយបល

មន
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១៥-៥ ឈកឺបល (Headache)  

 និយមន័យ: ឈឺកបល គឺជេ គសញញ ែដល ចបញជ ក់អំពីករេកើតេ គសញញ សរៃស្រប ទ 

រមួទំងេ គសញញ រ កេ្រ មខួរ (meningismus) ករប៉ះពល់ភពដឹងខ្លួន (altered consciousness) ករ

េកើនេឡើងនូវសំពធកនុងខួរកបល និង/ឬករចុះេខ យសរៃស្រប ទេ យកែន្លង (focal neurological 

deficits)។ 

 មូលេហតុៈ មនមូលេហតុជេ្រចើនៃនឈឺកបល សំ ប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ ក៏ ចេកើតេលើ

អនកមិនផទុកេមេ គេអដស៍ផងែដរ។ អនកផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលមនឈឺកបល ្រតូវទទួលករ យតំៃលរក

ជំងឺឈឺមួយចំេហៀងកបល (migraine) ឈឺកបលប ្ត លមកពីករ នតឹង រមមណ៍ (tension headaches) 

និងកររ ក sinus (sinusitis) ក៏ដូចជសញញ  និងេ គសញញ  ៃនករេលើសសំពធឈមែដលពំុ ច្រគប់

្រគងបន ឬ ករសទះ ឬ ច់សរៃសឈមខួរកបល (stroke) ។ ករ្រគប់្រគងករណី ទំងេនះ មនលកខណៈ

ដូចគន នឹងអនកែដលពំុផទុកេមេ គេអដស៍ផងែដរ។ 

 ក៏បុ៉ែន្ត មនមូលេហតុេផ ងៗេទៀត ៃនឈឺកបលែដលទក់ទងនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ ែដល

តំរវូេ យមនករពិចរ ៈ 

- ជំងឺ្រគុនចញ ្រគុនឈម ជំងឺប ្ត លមកពី rickettsia។ 

- ករបងកេ គឱកសនិយមនន ដូចជ កររ កខួរកបល បងកេ យ toxoplasma, 

cryptococcus, ជំងឺរេបង, កររ កេ្រ មខួរបងកេ យបក់េតរ,ី ជំងឺ ្វ យែដលប៉ះ

ពល់ដល់សរៃស្រប ទ (neurosyphilis), histoplasmosis, penicilliosis, 

cytomegalovirus (CMV), herpes simplex virus(HSV), និង ជំងឺេរ ើម- varicella-zoster 

virus (VZV)។ 

- Lymphoma, កររ កខួរកបលប ្ត លមកពីេមេ គេអដស៍, progressive multifocal 

leukoencephalopathy  (PML)។ 

- ករេ្របើឱសថ ដូចជ d4T, AZT។ 

 ករ្រសង់្របវតិ្តជំងឺ 

 ្រតូវ កសួរអំពីរយៈេពល និងលកខណៈសំគល់ ៃនេ គសញញ នន រមួទំងករ យតំៃល 

កំរតិឈឺចប់ េ យេ្របើម្រត ្ឋ ន ១/១០ សំ ប់ឈឺកបល, ្រគុនេក្ត , េ គសញញ សរៃស្រប ទ ែដល 

បញជ ក់ពីករប៉ះពល់ខួរកបលេ យកែន្លង ឬ មិនែមន មកែន្លងជក់ ក់ (focal vs. non-focal 

neurological symptoms) ករក្អួតចេង្អ រ, ករបត់បង់គំេហើញ, ករខ្ល ចពន្លឺ (photophobia), ភពរងឹកញច ឹងក 

និងករចុះេខ យ ឬ ខ្វិនអវៈយៈវ ្រគប់ស ្ឋ នទំងអស់។ ្រតូវ កសួររកេ គសញញ ៃនជំងឺរេបង ឬ ករ 

រ ក ច់សួត។ ជញឹកញប់េ គសញញ ទំងេនះ បញជ ក់អំពីកររ កេ្រ មខួរ។ ្រតូវ កសួរអំពី 
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្របព័នធភព ុ ំរបស់អនកជំងឺ និង្របវតិ្តៃនករពយបលបងក រេ យេ្របើ្របស់ឱសថ fluconazole ែដល ច

កត់បនថយលទធភពៃនករេកើតកររ កេ្រ មខួរ បងកេ យ cryptococcus បនកនុងកំរតិខពស់។ ដូចគន

េនះែដរ ្រតូវ កសួរអំពីករេចញេ គសញញ េលើែសបក (skin eruptions) ែដលបញជ ក់អំពី cryptococcus ឬ 

peninicilliosis ។  

  

 ករពិនិតយគ្លីនិក 

 េ គសញញ សរៃស្រប ទមនលកខណៈមិនធងន់ធងរ (subtle) ។ ជេរឿយៗ អនកជំងឺត្អូញែត្អរថ

មន ឈឺកបល។ ្របករសំខន់ គឺ្រតូវកត់សំគល់ថ មន្រគុនេក្ត  កនុងកំរតិ្រ ល  (low-grade) ឬ គម នែត

ម្តងេកើតជមួយឈឺកបល េទះបីជមន្របភពបងកេ យមនករឆ្លងេ គក៏េ យ ជពិេសសកនុងករណី

រ កេ្រ មខួរបងកេ យ cryptococcus ឬ toxoplasmosis។ ្រតូវពិនិតយរកេមើលករថយចុះៃនករ គ ល់  

(decreased cognition) ករេហើមបតែភនក (papiloedema) ករហូរឈម ឬ រលួយេរទី៉ន (CMV) ករខ្វិននិង

/ឬបត់បង់មុខងរសរៃស្រប ទខួរកបល (CMV, រេបង, Cyrptococcus)-ករបត់បង់មុខងរសរៃស

្រប ទខួរកបលទី III ឬ VI បញជ ក់អំពីករេកើនេឡើងសំពធកនុងខួរកបល ភពមិនសីុសង្វ ក់ ឬ បត់បង់ 

លំនឹងខ្លួន (ataxia) ករចុះេខ យ ឬបត់បង់វញិញ ណ (sensation) ឬបត់បងចលនអវៈយវៈ ( paralysis)។ 

្រតូវចប់េផ្តើមពិនិតយរកភពមិន្រប្រកតីៃន្របព័នធសរៃស្រប ទ រមួទំងៈ 

 ១ ភស្តុ ងបញជ ក់ពីកររ កេ្រ មខួរ ឬ ករេកើនេឡើងសំពធ េនកនុងខួរកបល (រងឹកញជ ឹង 

ក ក្អួត សំពធឈមេឡើងខពស់ សង្វ ក់េបះដូងេដើរយឺត េនេពលមន្រគុនេក្ត )។ 

 ២ មន្របកច់ 

 ៣ ភពចុះេខ យ្របព័នធសរៃស្រប ទេ យកែន្លងៈ ករថយចុះចលនអវៈយវៈ (paralysis) 

ករបត់បង់មុខងរសរៃស្រប ទខួរកបល វបិត្តិកនុងករេធ្វើចលន ងកយ ភពមិនសីុសង្វ ក់ ឬ បត់បង់ 

លំនឹងខ្លួន(ataxia) មិន ចនិយយបន (aphasia)។  

 ៤ ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពចិត្ត ្រស្តៈ រមួទំងករបត់បង់ករយកចិត្តទុក ក់ (loss of 
concentration) ករផ្ល ស់ប្តូរបុគគលិកលកខណៈ (ចប់ពីកំរតិមធយម ដល់កំរតិវកិលចរកិ [psychotic]) 
ភព្រចបូក្រចបល់ (confusion) ករចុះេខ យសមតថភពគិត និង គ ល់ (cognitive impairment) ករវេង្វង 

ម រតី (dementia)។ 
 ្រតូវពិនិតយរកផងែដរ នូវករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ កររកីមឌៃនេថ្លើម ឬ ករេចញេ គសញញ  
កនទួលេលើែសបក។ កររកេឃើញេ គសញញ េលើែសបក ចជួយដល់ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺ disseminated 
crytpococcus, ជំងឺរេបង ឬ ជំងឺរ កខួរកបលបងកេ យ HSV/VZV ។ 
 ្របសិនេបើអនកជំងឺសថិតកនុង ថ នភពែដលមនករ ល ល ៃនេមេ គេនកនុងឈម (septic 
picture) ្រតូវចប់េផ្តើមផ្តល់ករពយបលេ យអង់ទីបី៊េយទិក ែដល្រគបដណ្ត ប់ េមេ គេ្រចើន្របេភទ 
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(broad spectrum antibiotics) ដូចជ ceftriaxone ២្រកម ចក់ មសរៃស ២ដងកនុង១ៃថង, Gentamicin 
៤ម្រក/គ្រក ចក់ ច់ដំុ េរៀង ល់ៃថង េដើមបីពយបល្របឆំងនឹងេមេ គបក់េតរេី្រចើន្របេភទ និង 
metronidazole ៥០០ម្រក េលប៤ដងកនុង១ៃថង េហើយបញចូ នអនកជំងឺេទកន់េស ែថទំកំរតិខពស់។ 
  
 ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 
 ករ យតំៃលែផនកមនទីរពិេ ធន៍ េលើកដំបូង្រតូវពឹងែផ្អកេលើ្របវត្តិជំងឺ និងករពិនិតយគ្លីនិក។ 
ករបំពក់ពណ៌ gram េលើ មក ឬករបណ្តុ ះ មក ចជួយកនុងករកំណត់រកមូលេហតុបងកជំងឺបន។ 
្រតូវសំេរច អំពីករបូមយកទឹកខួរឆ្អឹងខនង េ យបនឆប់រហ័ស (low threshold)។ អនកជំងឺជេ្រចើន 
ែដលមនកររ កេ្រ មខួរបងកេ យ cryptococcus ពំុមនកររងឹកញច ឹងកេទ។ ករវភិគវតថុ វខួរឆ្អឹងខនង 
រមួទំងករេបើកចំហេ យសំពធខួរឆ្អឹងខនង េសមើសំពធេ្រកខ្លួន (opening pressure) ករបំពក់ពណ៌ gram  
ករ ស់បរមិណ protein ករ ប់ចំនួនេកសិក ករពិនិតយេ យមី្រកូទស ន៍ ករេធ្វើេតស្ត RPR 
និងករបណ្តុ ះេមេ គ មន រៈសំខន់ជ រវន័្ត កនុងករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យកររ កេ្រ មខួរ (សូមពិនិតយ

ងទី២៤)។ េទះបីពំុ ចេធ្វើករវភិគវតថុ វខួរឆ្អឹងខនង បនក៏េ យ ក៏្រតូវេធ្វើករបូមយកវតថុ វខួរឆ្អឹង 
ខនងែដរ េដើមបីពិនិតយេផទ ងផទ ត់អំពីសំពធ េនកនុងខួរកបល (ICP)។ ICP>២៥០ ម.ម បញជ ក់ចបស់អំពីករ
រ កេ្រ មខួរ បងកេ យ cryptococcus េហើយតំរវូេ តមនករបូមយកវតថុ វខួរឆ្អឹងខនង ជបន្តបនទ ប់ 
ជេរៀង ល់ៃថង េដើមបីរក សំពធេ យសថិតេន <២០០ ម.ម (ករេកើនេឡើងសំពធកនុងខួរកបល េកើតមន
ចំេពះ ៥០% ៃនអនកជំងឺែដលេកើតជំងឺរ កេ្រ មខួរបងកេ យ cryptococcus)។ ្របសិនេបើេស ែថទំ 
របស់េ កអនក ពំុ ចេធ្វើករបូមយកវតថុ វកនុងខួរឆ្អឹងកបល និងេធ្វើករវភិគមនទីរពិេ ធន៍វតថុ វេនះបនេទ 
្រតូវបញជូ នអនកជំងឺេទកន់មនទីរេពទយបែង្អកជំនញ។ 
 ្របសិនេបើ ពំុ ចេធ្វើេតស្ត RPR េលើសំ កវតថុ វកនុងេ្រ មខួរបនេទ អនកផ្តល់េស ែថទំ 

ចេ្របើេតស្ត RPR េលើេសរ ៉មូ េដើមបីជួយដល់ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺ ្វ យៃន្របព័នធសរៃស្រប ទ 
(neurosyphilis)។ េតស្ត RPR េលើេសរ ៉មូ ចផ្តល់លទធផលវជិជមនខុស (false positive) ដូេចនះ េ គវនិិចឆ័យ 
្រតូវេធ្វើេឡើង ្រស័យេទ ម ថ នភពគ្លីនិករបស់អនកជំងឺ។ ថតសួតក៏ ចជួយផងែដរ ្របសិនេបើអនក ជំងឺ
មនេ គសញញ ទក់ទងនឹង្របព័នធផ្លូវដេង្ហើម េហើយ ចនំេ យ្រ វ្រជវរកេឃើញ្របភពបងកេ គផងែដរ។ 
ដូចគន េនះែដរ ករ្រចឹបយកជលិកកូនកណ្តុ រ េទពិនិតយ េហើយផ្តល់លទធផល AFB+ បញជ ក់ថ មនករ 
រ កេ្រ មខួរ បងកេឡើងេ យេមេ គរេបង។ េ គសញញ ៃន IRIS ែដលពក់ព័នធជមួយជំងឺរេបង 
cryptococcus ឬ PML ចេធ្វើេ យ្រចឡំជមួយេ គសញញ ៃនកររ កេ្រ មខួរ។ ចំេពះ ល់អនកជំងឺ
ែដលេកើតមនេ គសញញ កន់ែតធងន់ធងរេទៗ េ្រកយពីចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ
េអដស៍ ្រតូវសង ័យអំពី  IRIS។ 
 ្របសិនេបើករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ ពំុមនភពចបស់ ស់េទ េនះអនកផ្តល់េស ែថទំ ្រតូវរសួ ន់ 
បញចូ នអនកជំងឺ េទកន់េស ែថទំេផ ងៗេទៀត ែដល ចេធ្វើករសិក វភិគអំពីវតថុ វៃនេ្រ មខួរ េ យ
បនេពញេលញ។ អនកផ្តល់េស ចពិចរ ផ្តល់ករពយបលជលកខណៈ empiric កររ កេ្រ មខួរ 
បងកេ យបក់េតរ ី ចំេពះអនកជំងឺែដលមន្រគុនេក្ត  ែដលមន ថ នភពមិននឹងនរ (unstable) មុននឹង 
េធ្វើករបញជូ ន។ កនុងករណីខ្លះ មូលេហតុបងកេ គ ចផត់េចលបន េហើយ ចរកេឃើញមូលេហតុែដល 
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មិនែមនជករបងកេ គដូចជ lymphoma េ យេ្របើ្របស់បេចចកវទិយថតឆ្លុះទំេនើបថមីៗ(advanced imaging) 

ងទី២៤: េ គវនិិចឆ័យ ែញកេ យ ច់ជំងឺេផ ងៗែផ្អកេទ មបំែរបំរលួៃនវតថុ វកនុងេ្រ មខួរ 

វតថុ វៃនេ្រ មខួរ សំពធេពល 
ចក់យកវតថុ វ
ៃនេ្រ មខួរ 

កំរតិជតិ 
្របូេតអីុន 

ករ ប់ 
េកសិក 

ករពិនិតយេ យ 
មី្រកូទស ន៍ 

ករបណ្តុ ះ 
េមេ គ 

កររ កេ្រ ម 
ខួរបងកេ យ 
cryptococcus 

ខពស់ខ្ល ំង េកើនបន្តិចបន្តួច 

ឬ េនធមម  

េកើនបន្តិចបន្តួច 

ឬ េនធមម  

ករបំពក់ពណ៌ 
India Ink 

Cr Ag 
+ 

កររ កេ្រ ម 
ខួរ បងកេ យជំងឺ 
រេបង 

េឡើងខពស់ ឬ 
េនធមម  

េកើនបន្តិចបន្តួច 

ដល់ េកើនខ្ល ំង 

េកើនេឡើង(មន 
lymphocytes 
េ្រចើន) 

+/- - -  +/- 

កររ កេ្រ ម 
ខួរ បងកេ យ 
បក់េតរ ី

ខពស់ េកើនេឡើងខ្ល ំង មន 
gramlocytes 
េ្រចើន 

+/-  + 

 
ករពយបល 
 កនុងករណីជេ្រចើន អនកផ្តល់េស ែថទំ ្រតូវេធ្វើករពយបលជំងឺ toxoplasmosis , IRIS ឬ ករ
រ កេ្រ មខួរកនុងលកខណៈ empiric ។ 

ងទី២៥: ករពយបលករបងកេ គ េន្របព័នធ្រប ទក ្ត ល ែដលេកើតមនញឹកញប់ 

្របេភទជំងឺ ករពយបល 

Toxoplasmosis Cotrimoxazole ១០/៥០ ម្រក/គ្រក ចក់េរៀង ល់ៃថង ែបងែចកជ២កំរតិ រយៈ 
េពល៤សប្ត ហ៍ បនទ ប់មក ១កំរតិស្តង  េរៀង ល់ៃថង សំ ប់មួយជីវតិ។ សំ ប់
ករេកើនៃនសំពធកនុងខួរកបល ែដលជឥទិធពលៃនដុះដំុ ច់ (mass effect) 
្រតូវផ្តល់ prednisolone ៤០ម្រក េលប៤ដងកនុង១ៃថង ឬ dexamethasone ៤ម្រក
េលប៤ដងកនុង១ៃថង រហូតដល់េ គសញញ បនធូរ្រ ល។  

IRIS (Cerebral) prednisolone ៤០ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង រយៈេពល២សប្ត ហ៍ បនទ ប់មក 
២០ម្រកេលបម្តងកនុង១ៃថង រយៈេពល ១សប្ត ហ៍ បនទ ប់មកេទៀត ១០ម្រកេលប
ម្តងកនុង១ៃថង រយៈេពល១សប្ត ហ៍។ 

កររ កេ្រ មខួរបងក 
េ យបក់េតរ ី

Cefriaxone ២ ្រកម ចក់ មសរៃសឈម ២ដងកនុង១ៃថង ឬ Benzylpenicillin 
១២-២៤ ន IU ចក់ មសរៃសឈមេរៀង ល់ៃថង ែចកជ៤កំរតិ រយៈេពល 
១០-១៤ ៃថង េនកនុង ថ នភពែដល S. Pneumonia មនភព ុ ំ ទបេទនឹង 
Penicillin។ 
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កររ កេ្រ មខួរ  
បងកេ យជំងឺរេបង 

របូមន្តពយបលៈ 2RHSE/4RH។ ចពិចរ េ្របើ្របស់ steroids ដូចជ 
prednisolone ៦០ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង (២ម្រក/គ្រក)ឬ dexamethasone 
៤ម្រក េលប៤ដងកនុង១ៃថង េ យមនករពយបលបនថយកំរតិ (taper) 
បន្តរហូតដល់៦សប្ត ហ៍ (សូម នែផនកទី៦)។ 

កររ កេ្រ មខួរ បងក
េ យ cryptococcus 

Amphotericin B ០,៧ ម្រក/គ្រក/ៃថង ចក់រយៈេពល ២សប្ត ហ៍ បនទ ប់មក ផ្តល់ 
Fluconazole ៤០០ម្រក េលប២ដងកនុង១ៃថង រយៈ េពល ៨សប្ត ហ៍ បនទ ប់មក 
េទៀត ផ្តល់ fluconazole ២០០ ម្រក េលប១ដង េរៀង ល់ៃថង រហូតដល់ CD4 
>១០០េកសិក/មម3 រយៈេពល ៦ែខ 

ជំងឺ ្វ យៃន្របព័នធសរៃស 
្រប ទ(Neuro-syphilis) 

Benzylpenicillin ១៨-២៤ ន IU ចក់ មសរៃសឈមេរៀង ល់ៃថង ែបង
ែចកជ ៦កំរតិ សំ ប់រយៈេពល ១៤ៃថង បនទ ប់មក ២,៤ ន IU េរៀង ល់
សប្ត ហ៍ រយៈេពល ៣សប្ត ហ៍។ 

្របភពឯក រៈ Clinical HIV/AIDS Care Guidelines for Resource Poor Settings, MSF, 2006. The 
Sanford guide to HIV/AIDS Therapy, 2008; The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2008. 
TB/HIV Manual, WHO, 2004. 
 
 ករ ម ន 
 អនកជំងឺែដល មនឈឺកបល ទមទរេ យមនករ ម នយ៉ងម៉ត់ចត់ កនុងកំឡុងេពល 

ពយបល។ អនកផ្តល់េស ែថទំ ្រតូវពិនិតយ ម នអនកជំងឺ្របេភទេនះ េរៀង ល់សប្ត ហ៍ កនុងកំឡុងេពល 

ពយបល។ េលើសពីេនះេទៀត អនកផ្តល់េស ែថទំ ្រតូវេធ្វើចំ ត់ថន ក់គ្លីនិក រជថមីេឡើងវញិ េហើយេធ្វើករ 

ប់ចំនួនេកសិក CD4 និង ប់ចំនួនេមេ គេអដស៍ (Viral load) ្របសិនេបើ ចេធ្វើបន េដើមបី យតំៃល 

អំពីល័កខខ័ណ្ឌ  ែដល ចចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ឬ យតំៃលអំពី

លទធភពៃនប ជ័យៃនករពយបលេ យ ARV ។ (សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករេ្របើ្របស់

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ សំ ប់មនុស េពញវយ័ និងកុមរជំទង់ ឆន ំ ២០១១)។ 
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គំនួសបំ្រពួញទី៨: ឈកឺបល 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• មនវត្តមនេគលិក
្រកហម ែដលពំុមន 
ករែបកខូចខត និង 
េកសិកlymphocytes 

• គម នAFB  
 

 

េតស្ត India Ink+

AFB+ និង/ឬ
វត្តមនេគលិក 
្របេភទ Lymphocytes 

មនវត្តមនបក់
េតរ ីនិង/ឬ     
េគលិក ្រកមុ 
Polynuclear

េតស្ត VDRL-TPHA
RPR វជិជមន

រកេឃើញ

េទ 

ច 

មន

គម ន 

មន

គម ន 

មន

ឈឺកបល 

ផ្តល់ឱសថបំបត់ករឈឺចប់

្រសង្របវត្តិជំងឺ 
និងពិនិតយគ្លីនិក 

មនករេឆ្លើយតបេទនឹង
ករពយបលែដរឬេទ? 

េតើមនេ គសញញ សរៃស្រប
ទបញជ ក់ពីករ ប៉ះពល់

កែន្លង ១ៃនខួរកបល ែដរ 
ឬេទ? 

ពិនិតយSmear រក 
េឃើញមនជំងឺ្រគុនចញ់ 

េធ្វើករ ម នជ្របចំ រហូត
ដល់ ២េទ៤សប្ត ហ៍ ឬ េ គ 

សញញ បត់េទវញិ 

ពិចរ ដល់IRIS ្របសិនេបើ
កំពុងទទួលករពយបលេ យ 

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ
េអដស៍និង/ឬពយបលជំងឺ 

Toxoplasmosis

េតើមនករធូរ
្រ លេ្រកយ 

ករពយបលបន 
១សប្ត ហ៍ែដរ ឬេទ? 

ពយបលជំងឺ្រគនុចញ់ 

េតើ ចេធ្វើករវភិគវតថុ វៃន
េ្រ មខួរបន ែដរឬេទ 

េតើរកេឃើញមូលេហតុ ម
ករពិនិតយវតថុ វៃនេ្រ មខួរ 

ែដរឬេទ? 

បញជូ នេទកន់មនទីរេពទយជំនញ 

ពយបលកររ កេ្រ មខួរបងកេ យបក់េតរ ី

ពយបលជំងឺរេបង

ពយបលជំងឺ cryptococcus 

ពយបលជំងឺរ កេ្រ មខួរបងក
េ យេមេ គ ្វ យ 

ផ្តល់ករពយបល មេ គសញញ  ពិចរ ដល់ 
ឥទធិពលបនទ ប់បន ំៃនករពយបលេ យឱសថ 
្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍(AZT,EFV) ឬ IRIS 
និង/ឬ ពិចរ អំពីករបញជូ នេទកន់មនទីរ
េពទយជំនញ េដើមបីេធ្វើករ្រ វ្រជវវភិគ ឬ 
ថតឆ្លុះបែនថមេទៀត 

គម ន 

មន

មិន ច

ពយបលជំងឺរ កខួរកបលបងក
េ យេមេ គ HSV 

គម ន 
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១៦ ករ យតំៃល និងករែថទពំយបលករឈឺចប់ 

 ែផនកេនះ ្រតូវបនេរៀបេរៀងេឡើងេ យពឹងែផ្អកេលើេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករែថទំករ
ឈឺចប់ េបះពុមភនឆន ំ ២០០៧ េ យ្រកសួងសុខភិបល សហករជមួយអងគករ Douleurs Sans 
Frontieres (DSF) និងឯក ររបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក (Palliative care: symptom management 
and end-of-life care. Integrated management of adolescent and adult illness. Interim guidelines for 
first-level facility health workers issued by WHO, 2004)។ កំរតិេ្របើ្របស់ឱសថ ្រតូវបនដក្រសងេចញ
ពី្របភពឯក រទំងពីរេនះ េដើមបីផ្តល់ជូនដល់អនកផ្តល់េស នូវជំេរ ើសនន សំ ប់ករពយបល 
  

 និយមន័យ និងលកខណៈទូេទ 

 ែផ្អកេលើករសិក អំពីករឈឺចប់ (IASP ១៩៧៦) សហគមន៍អន្តរជតិ បនកំណត់ថ ករឈឺ 

ចប់ គឺជបទពិេ ធន៍ៃនករញញ ណដឹង និងកររជួំលចិត្ត ែដលេធ្វើេ យមិនសុខ្រសួល រមួផ ជំមួយករ 

ខូចខត ឬប៉ះពល់ (Lesion) េទេលើជលិក (ជក់ែស្តង ឬ ែដល ចដឹងេកើតមនេឡើង ឬ្រតូវបន

ពិពណ៌នថ ប ្ត លមកពីករខូចខតអ្វីមួយ)។ 

  

 ្របេភទេផ ងៗៃនករឈចឺប់ 

• ករឈចឺប់្រសួច្រ វៈ សភពេនះេ្រចើនមនជញឹកញប់។ ករឈឺចប់្របេភទេនះ គឺ 

ជេ គសញញ មួយ ែដល្របកស សននដល់អនកជំងឺ និង្រគូេពទយ។ ឧទហរណ៍ៈ រ ក 

ែខនងេពះេវៀន្រសួច្រ វ រ កេ្រ មខួរ។ ករឈឺចប់្រសួច្រ វ្រតូវេធ្វើករពយបល 

េ យឱសថបំបត់ករឈឺចប់ បនទ ប់ពីបនេធើ្វេ គវនិិចឆ័យរចួេហើយ។ 

• ករឈចឺប់ ុ ៃំរៈ៉ ឧទហរណ៍ ឈឺខនង ឈឺចប់េនចុងអវៈយវៈកំបុត (phantoin pain) 

មិនែមន្រគន់ែតជេ គសញញ មួយមុខបុ៉េ ្ណ ះេទ និង្រតូវចត់ទុកថ ជជំងឺមួយ 

ែដលប ្ត លមកពីក ្ត ជេ្រចើន។ 

  

 យន្តករសររីៈេ គ ្រស្តសំខន់ៗ ៃនករឈចឺប់ៈ មនពីរ្របេភទ 

• ករឈចឺប់ែបបណូសីុសិបសយុង (nociceptive): ករឈឺចប់េនះ ទក់ទងេទនឹងរ ំ

េញចខ្ល ំងហួស េទេលើ្របព័នធទទួលដឹង (Recepture) ៃនករឈឺចប់េ យគម នករ 

ប៉ះពល់េទេលើផ្លូវៃនករបញចូ នេទ។ 
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• ករឈចឺប់ែបបណឺរ ៉ប៉ូទីក (neuropathic):  ទក់ទងនឹងករខូចខត្របព័នធសំរបតំរវូ 

(បនថយបេងកើន) កនុងករ្រតួតពិនិតយករបញចូ ន និងករបំែលងករទទួលដឹងៃនករឈឺ 

ចប់។ 

១៦-១ ករ យតំៃលចំេពះករឈចឺប់ 

 ទីកែន្លងឈឺចប់ៈ 
 
 
 
 
 

 កំរតិៃនករឈចឺប់ 

 
 

•  ខន តេ្រប បេធៀបៈ េ្របើែខ បនទ ត់េផ្តក្របែវង ១០០មម (EVA) 

 

 

 

 ្របប់អនកជំងឺេ យគូសេនេលើែខ បនទ ត់ (មន្របែវង ១០០មម) េដើមបីបង្ហ ញ្របប់ពីកំរតិៃន

ករឈឺចប់របស់គត់។ កំរតិៃនករឈឺចប់ ្រតូវគិតជ មម។ 

 ឧទហរណ៍ៈ “ខញុំមនករឈឺចប់ ៨០/១០០មម” គឺជករឈឺចប់កំរតិខ្ល ំង ែដល្រតូវករ

ពយបល។ 

• ខន តេលខ (Numeric Rating Scale) : គឺពីេលខ ០ (គម នករឈឺចប់) ដល់េលើ ១០ (ករ 

ឈឺចប់ខ្ល ំងបំផុតែដល្រសៃមេឃើញ)។ ្របសិនេបើអនកជំងឺ ចយល់បនគឺសំុ េ យ 

គត់ យតំៃលករឈឺចប់របស់គត់កនុងចេន្ល ះពីេលខ ០ េទេលខ ១០។ 

• ខន តេរៀប ប់ (Simple Verbal Scale): េ យអនកជំងឺេ្រជើសេរ ើសចំណុច មួយកនុង 

ចំណុចខងេ្រកម េដើមបី យតំៃលកំរតិៃនករឈឺចប់របស់គត់ៈ 

o ០: គម នករឈឺចប់ 

o ១: ករឈឺចប់តិចតួច 

o ២: ករឈឺចប់បងគួរ 

o ៣: ករឈឺចប់ខ្ល ំង 

េ្របើរបូភពជគំនូសបំ្រពួញៃនដងខ្លួនមនុស  (េមើល 
ពីមុខ និងេមើលពីេ្រកយ) េដើមបីជួយអនកជំងឺកនុងករ 
ពិពណ៌នអំពីករឈឺចប់របស់គត់។ េគេ យអនក 
ជំងឺគូសេលើ្រគប់កែន្លងែដលគត់ឈឺចប់ 

គម នករឈចឺប់=០ គម នករឈចឺប់=១០០ 

េយើង ចេ្របើខន តសំ ប់ យតំៃលកំរតិៃនករឈឺ 
ចប់៣្របេភទៈ 
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o ៤: ករឈឺចប់ខ្ល ំង ស់ 

 ចំ យេពលជមួយអនកជំងឺេដើមបី្រគប់្រគងបននូវ្របវតិ្តជំងឺេ យ្រតឹម្រតូវៈ ជួយអនកជំងឺេ យ 

គត់ពិពណ៌ន ពីករឈឺចប់របស់គត់េ យខ្លួនឯងផទ ល់ 

- េពលេវ ចប់េផ្តើមឈឺដំបូង ( មលំ ប់លំេ យ)។ 

- រេបៀបៃនករចប់េផ្តើម (ភ្ល មៗ បន្តិចម្តងៗ)។ 

- ករវវិត្តន៍េទ មេវ ។ 

- ទីកែន្លងៃនករឈឺចប់ និងករឈឺ ល លេទកែន្លងេផ ងេទៀត។ 

- ករែ្រប្របួល្របចំៃថង។ 

- ក ្ត េធ្វើេ យករឈឺចប់េកើនេឡើង ឬ/និង ក៏ធូរ្រ ល។ 

- ផលវបិកេទេលើដំេណក េទេលើករទទួលទន រ ករេធ្វើពលកមម ទំនក់ទំនងជ 

មួយអនកេនជំុវញិ។ 

- មន ឬ គម ន្របសិទិធភពៃនករពយបលពីមុនមក។ 

- ករ្រសង់យក្របវត្តិេ្របើ្របស់ឱសថេ យបនម៉ត់ចត់ 

  

 ្រតូវសេងកតពិនិតយេលើ កបបកិរយិអនកជំងឺ 

 ្រគូេពទយ្រតូវពិនិតយរក ថ នភព  ឬឥរយិបថ ែដលជួយកត់បនថយនូវករឈឺចប់ េហើយក៏ 

្រតូវសិក ផងែដរពី កបបកិរយិទូេទរបស់អនកជំងឺ។ 

 េធ្វើករពិនិតយគ្លីនិកសព្វ្រគប់េ យខនមិនបន រមួជមួយៈ 

 ករពិនិតយជពិេសសេលើកែន្លងមនករឈចឺប់ និង 

 េធ្វើករពិនិតយគ្លីនិកេ យបនដិតដល់េលើ្របព័នធសរៃស្រប ទ េដើមបីេ យដឹងថមនកររខំន់ 

ឬ ករប៉ះពល់មុខងរចលករ និង/ឬ មុខងរទទួល រមមណ៍ (មន្របភពមកពី neurogenic) និង/ឬ សញញ  

រខំន ឬប៉ះពល់េទេលើ្របព័នធ sympathetic: 

• េលចេចញករឈឺចប់េនឆង យពីកែន្លងខូចខត។ 

• ករខូចខតសរៃស្រប ទពីមុនមក។ 

• ពិពណ៌នជពិេសសអំពីករឈឺចប់ (ឈឺ្រក យដូចរ ក ឈឺដូចឆក់ែខ េភ្លើង 

្រសពន់ដូច្រសេមច  េវទនរមមណ៍មិនសុខ្រសួល េសក បរមស់) 

• វបិត្តិេវទយិតភពៃផទេលើ 

- េវទយិតភពចុះថយ (hypoesthesia) ឬ គម នេវទយិតភព (anesthesia) 

- េវទយិតភពេកើនេឡើង ្រសេគៀរ (hyperesthesia) 
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- ឈឺចប់ខ្ល ំងក្ល  ឈឺចប់យូរអែង្វង មិនធមម  (hyperpathia) 

- allodynia ករឈឺចប់ប ្ត លមកពីរេំញចែដលជធមម  មិនេធ្វើេ យមន 

ករឈឺចប់េទៈ ដូចជ ករ ទ បេថើៗ ករអែង្អល 

• វបិត្តិេវទយិតភពខងកនុង 

- ករដឹងមិនចបស់ ស់ពីទីកែន្លងៃនែផនក មួយរបស់ដងខ្លួន។ 

- កយវកិរមិនធមម  

- ចលន ងកយមិន ចបញជ បនដូចធមម ។ 

• វបិត្តិចលន 

- ករចុះថយៃនកំ ំង ច់ដំុ (paresthesia, paralysis) ។ 

- េខ យ ច់ដំុ េនតំបន់ មួយៃនសរ ី ងគ។ 

- េរផ្លិច្រចបូក្រចបល់។ 

• វបិត្តិ Vasomotor 

- ែសបកេឡើង្រកហម 

- ចល់ឈម (congestion) 

- េក្ត  

- ែបកេញើស 

- សរៃសឈមរមួតូច (vasoconstriction) 

• សភពមិនធមម ៃនែសបក 

- ្រកចកសងួត និងេ្របះបក់ 

- ែសបកេស្តើង និងផុយ 

- ពណ៌ែសបកមិនធមម  

- ្រជុះសក់ 

១៦-២ ករពយបលស្តង់  សំ ប់បំបត់ករឈចឺប់ 

 ករពយបលបំបត់ករឈចឺប់ nociceptive 

 ករពយបលេ គសញញ ៃនករឈឺចប់ ជករពយបលទីមួយែដល្រតូវចប់េផ្តើមេធ្វើ ំងពីេពល 

ដំបូង េ យមិនចំបច់រង់ចំលទធផលៃនករពយបលមូលេហតុេទ។ 
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ងទី២៦: ជំ នៃនករ្រគប់្រគង និងពយបលករឈចឺប់ែដលែណនំេ យអងគករ 

សុខភពពិភពេ ក  ឆន  ំ២០១០ 

 ឱសថបំបត់ករ 
ឈឺចប់ 

កំរតិចប់េផ្តើមសំ ប់ 
មនុស េពញវយ័ 

គំ តកំរតិ 
េ្របើ្របស់ 

ផលប៉ះពល់/ 
ករ្របុង្របយតន័ 

ជំ
ន
ទី
១

     

ឱសថ្របេភទ Non-opioid  

Paracetamol 
(េធ្វើេ យមនករ

៥០០ម្រក េលប
២្រគប់េរៀង ល់៤

សំ ប់មនុស ចស់ 
ជ  ឬអនកជំងឺឈឺធងន់ 

មិន្រតូវេ្របើហួសពី៨ 
្រគប់ែដលមនកំរតិ 

អនុ សន៍ៃនអងគករសុខភពពិភពេ ក ចំេពះករពយបលបំបត់ករឈឺចប់ nociceptive: 
• ពយបលេទ មបុគគលមន ក់ៗ េ យវធីិ មញញ និងមិនបងខិតបងខំអនកជំងឺ។ 
• េធ្វើេ យករឈឺចប់ធូរេសបើយជលំ ប់ មុនដំបូងេនេពលយប់ បនទ ប់មកេន េពល

សំ ក និងទីបញច ប់ េនេពលេធ្វើចលន ងកយ។ 
• ទទួលថន ំយ៉ងេទៀងទត់ េលប ឬផឹក្របសិនេបើ ចេធ្វើបន មេម៉ងកំណត់ េ យមិន

រង់ចំេ យឈវឺញិេទ។ 
• ករពយបលេ យថន ំបំបត់ករឈឺចប់ មលំ ប់ថន ក់ទំងបី មករែណនំរបស់

អងគករសុខភពពិភពេ ក  
• ្រតូវែផនក មកំរតិៃនករឈចឺប់ មិន្រតូវែផ្អកេទ មដំ ក់កលៃនជំងឺេទ េហើយមិន្រតូវ

ែផ្អកេទ មករពយករណ៍ករវវិត្តន៍ៃនជំងឺ (Prognosis) េហើយេ យេ្របើរមួជមួយនិងថន ំ 
បំបត់ករឈឺចប់េផ ងេទៀត ្របសិនេបើចំបច់ (co-analgesics)។
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បនថយកំេ ខ្លួន េទ៦េម៉ង(កំុេលប
េពលយប់ ឬ ផ្តល់
ឱសថបំបត់ករ 
ឈឺចប់េផ ងេទៀត 
េដើមបីរក កំរតិ 

ឬ េពលេ្របើជ 
មួយopioid ្រតូវេ្របើ 
ែត១្រគប់េទ។ ករ 
ឈឺចប់កំរតិមធយម 

ច្រគប់្រគងបន 
េ យផ្តល់ឱសថ 
េរៀង ល់៦េម៉ងម្តង 

៥០០ម្រក កនុងរយៈ េពល 
២៤េម៉ង (ករេ្របើហួស
កំរតិ ចប ្ត ល
េ យពុលេថ្លើម ធងន់ធងរ)។ 

Aspirin (acety salicylic 
acid) (មនផល្របឆំង 
កររ ក និងបនថយ 
កំេ ខ្លួន) 

៣០០ម្រក េលប២
្រគប់េរៀង ល់ 
៤េម៉ង 

 េចៀស ងករេ្របើ្របស់ 
ឱសថេនះ ្របសិនេបើ 
មនបញ្ហ ្រកពះ ្រតូវ 
បញឈប់ករេ្របើ្របស់ 
្របសិនេបើមនករឈឺ 
ចប់េនតំបន់ចុងដេង្ហើម 
(epigastric) ពិបករ ំ

យ រ មក 
យឈម ឬ មន 

េចញកនទួលឈម ឬ 
ឈមេលើែសបក។ មិន 
្រតូវផ្តល់េ យកុមរ យុ 
តិចជង១២ឆន ំ។ ្រតូវ 
េជៀស ងករេ្របើ្របស់ 
្របសិនេបើមនករហូរ 
ឈម។ 

Ibuprofen(មនឥទធិពល 
្របឆំងកររ កនិង 
បនថយកំេ ខ្លួន) 

៤០០ម្រក េរៀង ល់ 
៦េម៉ងម្តង 

 កំរតិអតិបរម ៨្រគប់ 
កនុង១ៃថង 
 

ជំ
ន
ទី
២

 

ឱសថ្របេភទ opioid សំ ប់ពយបលករឈកំឺរតិមធយម(ផ្តល់បែនថមេលើ aspirin ឬ paracetamol) 

Codeine (្របសិនេបើ
គម នសំ ប់េ្របើ្របស់ 
្រតូវពិចរ ) េ្របើ 
aspirin ឆ្ល ស់គន នឹង 
paracetamol 

៣០ម្រក េលបេរៀង
ល់ ៤េម៉ងម្តង 

៣០េទ៦០ម្រក េលប
េរៀង ល់ ៤េទ៨េម៉ង
ម្តង កំរតិេ្របើ្របស់ 
អតិបរម សំ ប់      
ពយបលករឈឺចប់គឺ
១៨០េទ២៤០ម្រក 
ពីេ្រពះថ ច

្រតូវផ្តល់ឱសថ laxative 
េដើមបីបងក រភពទល់ 

មក េលើកែលងែត 
មនករ គរសូ  
 
មនតំៃលៃថ្ល 
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ប ្ត លេ យទល់ 
មក្រតូវប្តូរ េទេ្របើ 

morphine។ 

ជំ
ន
ទី
៣

 

ឱសថ្របេភទ opioid សំ ប់ពយបលករឈកំឺរតិមធយម ដល់ធងន់ធងរ 
morphine ៥ម្រក
/៥មល ឬ ៥០ ម្រក
/៥មល បន្តក់ចូល ម
មត់។ 

ចបញ់ មរនធគូថ 
េ យេ្របើសឺ ុ ងំ។ 

២,៥ េទ ៥ម្រក 
េរៀង ល់៤េម៉ង
(កំរតិ ច េកើនពី
១,៥ េទ២ ដង 
េ្រកយពីរយៈេពល 
២៤ េម៉ងេបើេន
មន ករឈឺចប់) 

្រស័យ មតំរវូករ 
អនកជំងឺ និងចង្វ ក់ 
ដេង្ហើមអនកជំងឺ ពំុមន 
កំរតិអតិបរមេទ 

ផ្តល់ឱសថ laxative 
េដើមបីបងក រភពទល់ 

មក េលើកែលងែត 
េមេ គ គរសូ។ 

្របភពឯក រៈ WHO guidelines (Palliative care: symptom management and end-of-life care. 
Integrated management of adolescent and adult illness. Interim guidelines for first-level facility health 
workers issued by WHO, 2004) 
  

ករឆ្លងពីជំ នមួយេទជំ នមួយេទៀត ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងករណីែដលករពយបលជំ នមុនគម ន 

្របសិទធិភព (េ្របើថន ំ មដូស្រតឹម្រតូវ អនកជំងឺេលបថន ំេទៀងទត់ េហើយថន ំក៏្រជបបនល្អ្រតឹម្រតូវ)។ ករ 

េ្រជើសេរ ើសថន ំមកពយបល េធ្វើេឡើង ្រស័យេទ មករ្រទំ្រទរបស់អនកជំងឺ និងថន ំ (ឧទហរណ៍ៈ) អនកជំងឺ 

ខ្លះ្រទំ្រទបនល្អ ចំេពះ Dextropropoxyphene ជងថន ំ Tramadol។ ពពួក Benzodiazepine (BZD) គឺជថន ំ 

បនថយករបរមភ (aniolytiques) ដូចគន នឹងថន ំ Diazepam និង Clozazepam ែដរ។ 

• ករ យតំៃលករឈឺចប់ ្រតូវេធ្វើេ យបនេទៀងទត់ៈ កនុងករណីករពយបល 

ប ជ័យ ្រតូវឆ្លងេទជំ នបនទ ប់ែដលខពស់ជងមុន។ 

• ចំេពះ morphine ្រតូវបែនថមកំរតិេ្របើពី ៣០ េទ ៥០% រហូតដល់បនធូរេសបើយពី 

ករឈឺចប់្របសិនេបើអនកជំងឺ ច្រទំ្រទបន (សូម ន ងទី២៦ សំ ប់កំរតិ 

េ្របើ្របស់ែដលែណនំេ យអងគករសុខភពពិភពេ ក និង ងទី២៧ សំ ប់

កំរតិេ្របើ្របស់ែដលែណនំេ យអងគករ DSF)។ 

• ្រតូវទប់ ក ត់ជមុន និងពយបលផលប៉ះពល់របស់ឱសថ 
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ងទី២៧: ករែណនំ ស្តពីីករេ្របើ្របស់ឱសថបំបត់ករឈចឺប់ េទ មដំ ក់កល
ៃនករឈចឺប់ 

ឱសថបំបត់ករឈចឺប់ កំរតិេ្របើ ករ ម ន និងផលប៉ះពល់ 

ជំ នទី១: កំរតិេខ យ 

Paracetamol:  

្រគប់ ១០០ ឬ  ៥០០ម្រក 

សីុរ ៉ ូ

្រគប់សុល មរនធគូថ 

មនុស េពញវយ័ៈ  

៥០០ េទ ១០០០ម្រក 

ល់ ៤ េទ ៦ េម៉ងម្តង 

ដូស្របសិទិធភព ៤្រក/២៤េម៉ង 

កូនេកមងៈ ៦០េទ៨០ម្រក/គ្រក/ៃថង 

ពុលេថ្លើម (Hepatotoxicity) 

Acetyl salicylic acid 

្រគប់ ៣០០ ឬ ៥០០ម្រក 

មនុស េពញវយ័ៈ 

៥០០ េទ ១០០០ម្រក 

ល់ ៤ េទ ៦ េម៉ងម្តង 

ដូសខពស់បំផុត ៣្រក/២៤េម៉ង 

កូនេកមងៈ ៥០ម្រក/គ្រក/២៤េម៉ង 

ដំេប្រកពះ (Gastro-duodenal 
Ulcers) វបិត្តិកំណកឈម 
 

ជំ នទី២: កំរតិមធយម 

Codeine ្រគប់ ៣០ម្រក  

(Paracetamol ៥០០ម្រក) 

មនុស េពញវយ័ 

៣០ េទ ៦០ម្រក េរៀង 

ល់ ៤ េទ ៦ េម៉ងម្តង 

ដូសខពស់បំផុត ២៤០ម្រក/២៤េម៉ង 

កូនេកមង > ១ឆន ំ ៤ម្រក/គ្រក/ៃថង 

ែចកជ ៤ដង 

ទល់ មក 
ងងុយេដក 
ចង់ក្អួត 
 

Tramadol ៥០ម្រក(LI.)បេញចញ 

ភ្ល មៗ/្រជបេលឿន 

Tramadol ១០០ម្រក(LP) 

្រជបយឺត/បេញចញយឺត 

មនុស េពញវយ័ៈ េលប៥០ម្រកេទ

១០០ម្រកេរៀង ល់៤េទ៦េម៉ងម្តង

មនុស េពញវយ័ៈេលបម្តង១០០ 

ម្រកេទ២០០ម្រក េរៀង ល់ 

១២េម៉ង 

ដូសខពស់បំផុតៈ៤០០ម្រក/២៤េម៉ង

ចង់ក្អួត 
ក្អួត 
វលិមុខ 
ងងុយេដក 

ជំ នទី៣: កំរតិខ្ល ងំ 

Morphine កំរតិេ្របើធមម សំ ប់ចប់េផ្តើមករ ម នចង្វ ក់ដេង្ហើម េនេពល 
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- ថន ំ្រគប់ LI ្រជបេលឿន 

៥ម្រក, ១០ម្រក, ២០ម្រក 

៣០ម្រក 

- ថន ំ្រគប់ LP ្រជបយឺតៈ 

៣០ម្រក 

- អំពូល ១០ម្រក 

ពយបលៈ េលប០,៥េទ១ម្រក/

គ្រក/ៃថង 

LI: េលបម្តង១្រគប់េរៀង ល់ 

៤េម៉ង 

LP: េលបម្តង១្រគប់េរៀង ល់ 

១២េម៉ង គម នកំណត់ដូសខពស់

បំផុតេទ 

ចក់ មេ្រកមែសបកៈ 

ពី ០,២៥ េទ០,៥០ម្រក/គ្រក

/ៃថង ែចកេចញជ ៦ដង/ៃថង ( ល់ 

៤េម៉ងម្តង) 

្របសិនេបើមនបញ្ហ កង្វះ 

របូតថមភខ្ល ំង ឬ េខ យ

តំរងេនម ឬ ករដកដេង្ហើម

េខ យ្រតូវចប់េផ្តើម េ យដូស

ទប  

េលបៈ ០,២៥ េទ០,៥០ម្រក/

គ្រក/ៃថង 

ចក់ មេ្រកមែសបកៈ  

០,២៥ េទ០,៥០ម្រក/គ្រក/ៃថង 

ែចកេចញជ ៦ដង/ៃថង 

ដំបូងៃនករពយបល្របសិនេបើ 
អនកជំងឺពំុធ្ល ប់េ្របើ morphine 
ពីមុនមកេទ។ ពំុមន 
េ្រគះថន ក់េធ្វើេ យគំងដេង្ហើម 
(respiratory depression) 
្របសិនេបើេគរព មអនុ សន៍ 
េនះ។ 
 
្រតូវផ្តល់ទឹកេ យបនេ្រចើន និង 
មន រសម្រសប េដើមបី
បងក រករទល់ មក (laxatives) 
ចង់ក្អួត ចទប់ ក ត់បន 
េ យេ្របើ metoclopramide 
េលប ឬ ចក់ឬេ្របើ haloperidol  

Oxycodone ថន ំ្រគប់ LP ១០ម្រក 

និង ២០ម្រក 

េលប ១០ េទ ២០ម្រកេរៀង ល់

១២េម៉ង 

Biodisponibilite ល្អជង 

morphine 

Fentanyl  

្រជប មែសបក 

១២ug/េម៉ង; ២៥ug/េម៉ង;          

៥០ug/េម៉ង; ៧៥ug/េម៉ង;           

១០០ug/េម៉ង 

Patch ១/៧២េម៉ង Patch ្រតូវបិទេលើែសបក។ 

ចប់េផ្តើមមន្របសិទិធភព េន 

រយៈេពល១២េម៉ង។ 

្របភពៈ National Pain Management Guidelines, 2007 issued by the MoH 
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 កនុងករណីខ្លះ ្រតូវផ្តល់ឱសថបែនថម ដល់អនកជំងឺេនេពលែដលកំរតិេ្របើ្របស់ឱសថបំបត់ករឈឺ 

ចប់កនុងកំរតិទី២ និងទី៣ ឈនដល់កំរតិខពស់េហើយេនះ។ ងទី២៨ ផ្តល់ពត៌មន ស្តីពីករពយបល

េ យឱសថែដល ចយកេទេ្របើ្របស់ បែនថមេលើឱសថ Opioids រមួមន codeine, tramadol និង 

morphine 

 

ងទី២៨: ព័ត៌បែនថម ស្តពីីករេ្របើ្របស់ឱសថ សំ ប់បំបត់ករឈចឺប់ 

ឱសថ Co-anatalgique កំរតិេ្របើ្របស់ ករែណនំ ម ននិងផលប៉ះពល់ 

Diclofenac ៥០ម្រក 

 

មនុស េពញវយ័ៈ ៥០-១៥០

ម្រក/ៃថង េលប២ េទ ៣ដង 

 

Ibuprofen ២០០ម្រក មនុស េពញវយ័ៈ ៦០០-៨០០

ម្រក/ៃថង េលប៣ដង 

កូនេកមងៈ២០-៣០ម្រក/ៃថង 

េលប៣ដង 

 

Steroids  
- Prednisolone: ្រគប់ 

៥ម្រក 
 
 
 

- Dexamethasone : 
អំពូល ៤ម្រក/មល 

 

មនុស េពញវយ័និងេកមងៈ 

០,៥-១ម្រក/គ្រក/ៃថង ្រតូវេលប

េនេពល្រពឹក។  

 

មនុស េពញវយ័និងេកមងៈ 

០,៥-១ម្រក/គ្រក/ៃថង ្រតូវេលប

េនេពល្រពឹក។ 

 

មេ្របើៈ សំពធឈមខពស់ែដល 

ពំុបនពយបល។ ទឹកេនមែផ្អម ែដល 

មិននឹងន។ េ គឆ្លងនិងផ ិតែដលមិន

បនពយបល។ ដំេបផ្លូវរ ំ យ 

រែដលកំពុងវវិត្ត។ វបិត្តិផ្លូវ 

ដេង្ហើមធងន់ធងរ។  

រៈ្របេយជន៍ៈ ឥទធិពល្របឆំងនឹង 

រ កនិងេធ្វើេ យ្រសកេហើម។ 

ឱសថ េភញ ចចិត្ត ស្ត្រ 

និងបេងកើតេ យឃ្ល ន រ។ 

ែណនំេ យេ្របើថន ំេនះ កនុងដូសទប-

្របសិទិធភព

្រតូវេ្របើែតកនុងរយៈេពលដ៏ខ្លី (តិចជង 

៧ៃថង េ យបនថយបន្តិចម្តងៗ)។ 

Butylhyoscine: ឱសថ្របឆំងនឹង  មនុស េពញវយ័ៈ ៦០-១២០ ្រតូវេ្របើេន ល់េពលែដល 
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spasme (្របេភទអំពូល 

២០ម្រក) 

ម្រក/ៃថង ចក់ ច់ដំុ ៤េទ៦

ដង 

កូនេកមងៈ០,៣-១ម្រក/គ្រក/ៃថង 

ចក់ ច់ដំុែត១ដង 

មនសមសភគspasmodic  

មួយ (ចុកេថ្លើម តំរងេនម េពះេវៀន)។ 

ឧទហរណ៍ៈ េ្របើរមួជមួយនឹងឱសថ 

ម៉កហ្វីន 

Diazepam 

Myorelaxant 

Anxiolytic 

្រគប់ ៥ម្រក  

អំពូល ១០ម្រក 

០,១ -០,២ម្រក/គ្រក/ៃថង េលប 

មុនេពលចូលេដក ឬ ែចកជ 

៣ដង/ៃថង( មមត់ ឬ 

សុល មរនធគូថ ចំេពះកូន 

េកមង) 

កំរតិេ្របើតិចតួច ពំុប ្ត លេ យ 

មនផលប៉ះពល់េនះេទ ្របសិនេបើ 

េលប។ 

្របភពៈ National Pain Management Guidelines, 2007 issued by the MoH 
 
 ករពយបលករឈចឺប់ neuropathic  

 ករឈឺចប់ neuropathic មនលកខណៈ 

• ករឈឺចប់ជប់មិន ច់ (ជសំខន់) ឈឺដូចរ កេហើយឈឺជអចិ្រន្តយ៍ េនតំបន់្របព័នធ

មួយៃន ងកយ។ 

• ករឈឺចប់េកើនខ្ល ំងកនុងរយៈេពលឆប់រហ័ស (ឈឺបត់ៗ) ែដលជញឹកញប់ ្រតូវបងកេឡើង

េ យករប៉ះ ទ ប ករេធ្វើចលន។ 

• មនបញ្ហ  allodynia, Hypo ឬ Hyperesthesie។ 

ឱសថបំបត់ករឈឺចប់ ធមម មន្របសិទិធភពតិចតួច ស់ ឬ គម ន្របសិទិធភពែតម្តង ចំេពះករឈឺ

ចប់ែបបេនះ។ ករពយបលជមូល ្ឋ ន គឺែផ្អកេលើពពួកឱសថ tricyclic antidepressants និង 

antiepileptics។ 

មុខឱសថ កំរតិេ្របើ ករចង្អុលបង្ហ ញ - ផលប៉ះពល់ 

Amitryptilin 
Clomipramine 
Imipramin 
Nortryptilin 

មនុស េពញវយ័ៈ ១៥-១០០ម្រក/២៤

េម៉ង 

កូនេកមងៈ១ម្រក/គ្រក/ៃថង 

Antidepressant សងួតមត់ 

េហវហត់ វលិមុខ។ ្របសិទិធភព 

បំបត់ករឈឺចប់េ្រកយពីទទួល 

ករពយបល៧ៃថង។ 

Carbamezapin ២០០-៨០០ម្រក/២៤េម៉ង Antiepileptic សូម្របយតន័ចំេពះ 

អន្តរកមមជមួយឱសថេផ ង

េទៀត។ េហវហត់ វលិមុខ 
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ែលកហ ុី វបិត្តិេថ្លើម។ 

្របសិទិធភពបំបត់ករ ឈឺចប់ៈ 

ឆប់ជង។ 

Gabapentine ៣០០-២៤០០ម្រក/២៤េម៉ង េលប 

មមត់ 

Antiepileptic គម នអន្តរកមម 

ជមួយឱសថេផ ងេទៀត 

គម នវបិត្តិេថ្លើម។ េហវហត់, វលិមុខ 

េហើម, ចង់ក្អួត និងក្អួត 

្របភពៈ National Pain Management Guidelines, 2007 issued by the MoH 

  

ឧទហរណ៍ៈ 

• ចប់េផ្តើមពី amitryptilin, (clomipramin, imipramin) ១០ដំណក់ េពលចូលេដក 

(១តំណក់=១ម្រក) 

• េលប ឬ ចក់េនេពល ង ច េ យ រេធ្វើេ យងងុយេដក (amitryptilin) 

• បេងកើនកំរតិដូសឱសថសន ឹមៗ េដើមបីេចៀស ងផលប៉ះពល់របស់ឱសថ (ងងុយេដក, 

ទល់ មក, សំពធឈមចុះ, ទល់េនម្រសួច្រ វ និង glaucoma) 

ករពយបលេនះ មន្របសិទិធភព ចំេពះករឈឺចប់ែដលប ្ត លមកពីករេគៀបសងកត់ ឬ ករ 

ប៉ះពល់េទេលើសរៃស្រប ទ។្របសិនេបើករពយបលេនះ ពំុមន្របសិទិធភព េដើមបីបំបត់ករឈឺចប់

ែដលេកើនេឡើងខ្ល ំងេលើសលុបជយថេហតុេនះេទ ្រតូវបែនថមពពួកឱសថ្របឆំងនឹងករ្របកច់ 

(antiepileptic) េ យេ្របើេនេពល ង ចៈ 

- diazepam ០,១ េទ ០,២ ម្រក/គ្រក/ៃថង ឬ 

- clonazepam ៣ េទ៥ដំណក់ េពល ង ច (០,១ម្រក=១ដំណក់) រចួេហើយបែនថមកំរតិ

េ្របើបន្តិចម្តងៗ មិនេ យេលើសពី ១០ េទ ២០ដំណក់កនុង១ៃថង ឬ 

- carbamazepin ២០០ េទ ៦០០ ម្រក/គក្រ/ៃថង ឬ 

- valproic acid ៤ េទ ១០ ម្រក/គ្រក/ៃថង 
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១៦-៣ អនុ សន៍ ស្តពីីករពយបលករឈចឺប់ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ 

ងទី២៩: ឈចឺប់ែដលជួប្របទះញឹកញប់ ចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ៈ 

ករឈកឺបល 

• មូលេហតុប ្ត លមកពីជំងឺឆ្លង 

- Crytococcal Meningitis 

- Meningitis (Tuberculosis) 

- Meningitis (HIV, CMV, Herpes virus) 

- Toxoplasmosis 

- Neurosyphilis 

• ដំុពក្របេភទ Lymphoma 

• មូលេហតុប ្ត លមកពីឱសថ 

- ARV: AZT 

- ករេ្របើ្របស់ឱសថពយបលជំងឺរេបង 

- ករេ្របើ្របស់ឱសថពយបល candidosis 

• ឈឺកបលេ្រកយេធ្វើករបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនង 

• ករខ្វះជតិទឹក Dehydration 

• ្រគុនេក្ត  

• ឈឺកបលប ្ត លមកពីភព នតឹង, ឈឺកបល 

្របកំង 

Neuropathies Peripheiques 

• វរីសុ (VIH, CMV, Herpes…) 

• មកពីឱសថ (d4T, ddI, INH, 

Metromidazole) 

• ករ ល លេទដល់កូនកណ្តុ រ 

Lymphoma 

• Meningomyloradiculopathies 

(CMV,VZV) 

• ជំងឺែដលេធ្វើេ យ្រទុឌេ្រទម (Maladie 

degenerative) 

ករឈចឺប់េនមត់ បំពង់ក 

• ពពួកផ ិតៈ candidosis 

• វរីសុៈ CMV, Herpes 

• េ យបក់េតរៈី រ កកនុងមត់ 

ប់ែសេធមញ រ កអញច ញេធមញ 

• ម រកីៈ Sarcome de Kaposi 

• ដំេបពងមត់េ យមិនដឹងមូលេហតុ 

(Ulceration aphteuse idiopathique) 

• ជំងឺរ ក មី ល និងជំងឺរ ក

បំពង់ក 

ករឈេឺពះ 

ជនិចចជកល ្រតូវ្របកដថ ពំុែមនជករណីវះកត់

បនទ ន់េទ 

្រកពះ -េពះេវៀន 

• ជំងឺឆ្លង 

- mycobactérium avium, tuberculosis 

ករឈចឺប់េនបំពង់ រ 

• ជំងឺផ ិតេនបំពង់ក 

• វរីសុ Herpes, CMV, HIV 

• Iatrogenic 

• Oesophagitis  

• Idiopathic oesophageal ulcerations 
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- CMV 

- Cryptosporidies 

- Salmonellosis 

- Shigellosis 

• ដំុពក 

- Lymphoma  

- Kaposi syndrome 

• Stress ulcers 

ឈឺចប់េន្រទូង 

• ជំងឺសួត (bacterial, tuberculosis, 

pneumocystis, mycosis) 

• មនខូចខត េមយ៉ ្ត ំង Mediastinal 

Lesions 

• Kaposi Syndrome 

• Lymphoma 

 

េថ្លើម-្របម៉ត់ 

• ជំងឺរ កេថ្លើមៈ CMV, mycobactérium avium, 

tuberculosis 

• ប់ែសេ យ មីប 

• រ កេថ្លើមេ យវរីសុ 

• ម រកី (Kaposi, LMNH, CHC) 

• Cholecystitis (CMV, cryptosporidis) 

លំែពង 

• ជំងឺឆ្លង(CMV, HIV) 

• ែដលទក់ទងនឹងករពយបល (ddI, d4T) 

ជំងឺែសបក 

• បងកេ យេមេ គ Herpes 

• េរ ើម 

• បងកេ យបក់េតរ ី

• ដំេបប ្ត លមកពីសំ កេលើែ្រគ រយៈ 

េពលយូរ (Bed/pressure sores) 

• ចេងក មេ គសញញ  Lyell (Lyell 

syndrome) 

ឈឺរនធគូថ 

• Infectious ulcers (CMV, herpes) 

• Tumoral Ulcerations (Kaposi or Lymphoma) 

• Ulcerations linked to HIV 

• Haemorrhagic rectal inflammation 

ករឈសឺន្ល ក់ (Rheumatic Pain) 
• ឈឺ ច់ដំុ 

- មកពីវរីសុៈ HIV 
- មកពីករពយបលៈAZT 
- មកពីជំងឺឆ្លង 
- កង្វះចំណី រ ចុះសគមខ្ល ំង 

ស្វិត ច់ដំុ 
• ឈឺសន្ល ក់ 

- Reiter syndrome 
- Septic arthritis 
- HIV 
- ប ្ត លមកពីករពយបល : 

pyrazinamide 
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ករឈចឺប់េពញ ងកយ 

• ្រគុនេក្ត  

• ថ នភពធងន់ធងរ េ យេដកេនជប់នឹងែ្រគ 

• មូលេហតុៃនជំងឺមិនចបស់ ស់ 

ករឈចឺប់ប ្ត លមកពីទេង្វើេវជជ ្រស្ត  
• ចក់ថន ំ 
• ទេង្វើែដលេធ្វើេ យប៉ះពល់ ឬខូចខត  
• ករែថទំេវជជ ្រស្តេផ ងៗេទៀត 

ករឈចឺប់ផ្លូវចិត្ត 
• េឡះឡះ 
• ្រពួយបរមភ 
• មនវបិត្តិផ្លូវចិត្ត និងសងគម 

 

ករពយបលករឈចឺប់ែដលេកើតេឡើង េនេពលមនជំងឺមួយចំនួន ែដលពក់ព័នធនឹងករឆ្លង
េមេ គេអដស៍ 

 អនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់ ្រតូវទទួលបនករពយបលេ យឱសថបំបត់ករឈឺចប់ កំរតិទី១,២ 
ឬទី៣ េយង មកំរតិៃនករឈឺចប់។ មនវធិនករណ៍បែនថមែដល ច កត់បនថយករឈឺចប់េ យ
េយង មករពយបលមូលេហតុ។ (សូម ន ងទី៣០) 

ងទី៣០: វធីិពយបលករឈចឺប់ ែដលេកើតេឡើងកនុងេពលមនជំងឺមួយចំនួន ែដលពក់ព័នធេទ
នឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

កររ កខួរកបល/េ្រ មខួរបងកេ យ 

cryptococcus 

ករបូមយកវតថុ វ ៃនខួរឆ្អឹងខនងេចញេ យបនេទៀងទត់ េដើមបី 

បនថយសំពធេនកនុងខួរកបល 

កររ កេ្រ មខួរបងកេ យជំងឺរេបង prednisolone ៦០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង ឬ dexamethasone 

៤ម្រក ៤ដងកនុង១ៃថង េ យមនករពយបលព្រងឹងបនថយកំរតិ

រយៈេពល ៦សប្ត ហ៍ * 

កររ កេ្រ មខួរបងកេ យជំងឺ ្វ យ prednisolone ០,៥ ម្រក/គ្រក/២៤េម៉ង 

កររ កេ្រ មខួរបងកេ យបក់េតរ ី Tramadol ៥០-១០០ម្រក េរៀង ល់ ៦េម៉ង (កំរតិអតិបរម 

៤០០ម្រក/២៤េម៉ង) 

ជំងឺ Toxoplasmosis េនខួរកបល prednisolone ៤០ម្រក ៤ដង កនុង១ៃថង ឬ dexamethasone 

៤ម្រក ៤ដងកនុង១ៃថង រហូតដល់េ គសញញ មនករធូរ្រ ល* 

Iatrogenic Polyneuropathies វ ី មីន B1 ៥០-១០០ម្រក/ៃថង វ ី មីន B6 ១០០ម្រក/ៃថង 

Tricyclic antidepressant ១៥-១០០ម្រក/ៃថង 
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Polyneuropathies 

ែដលបងកេ យមនករ ឈឺចប់ 

Tricyclic antidepressant ១៥-១០០ម្រក/ៃថង 

Iatrogenic Myopathy Terazepam ៥០ម្រក ចប់េផ្តើមពី១/២ ្រគប់ េនេពលយប់េហើយ 

បេងកើនកំរតិ១/២្រគប់េរៀង ល់ដង រហូតដល់មន្របសិទិធភព។ 

ជំេរ ើសមួយេទៀតគឺ diazepam ១០ម្រក ៣ដង/ៃថង 

ករចុកេពះ (Colic ឬ Spasmodic) Buthyoscine ១្រគប់ ៣ដង/ៃថង 

ដំេប្រកពះ Aluminum hydroxide ១្រគប់ ៣ដងកនុង១ៃថង Cimetidine ២០០ 

ម្រក/២៤េម៉ង ឬ េ្របើ proton pump inhibitor 

ករឈឺសន្ល ក់ ឱសថកនុង Non-steroidal anti-inflammatories 

ដំេបរកមូលេហតុពំុេឃើញ (ឧទហរណ៍ 

Herpes) 

Prednisolone ០,៥-១ ម្រក/គ្រក/២៤េម៉ង 

ដំេបប ្ត លមកពីករែថទំ 

Iatrogenic Ulcerations 

Xylocaine gel ២-៣ដង/២៤េម៉ង 

កររ កមត់ប ្ត លមកពី Herpes Xylocaine gel ២-៣ដង/២៤េម៉ង 

កររ កបំពង់ រប ្ត លមកពី 

Herpes 

Cimetidine ២០០ម្រក/២៤ េម៉ង ឬ េ្របើ proton pump inhibitor 

ជំងឺ Herpes េនតំបន់រនធគូថ Xylocaine gel ២-៣ដង/២៤េម៉ង 

្របភពឯក រ: National Pain Management Guidelines, 2007 issued by the MoH 

* ្របភពឯក របែនថម, see Guideline to the Clinical Care of HIV/AIDS in Resource Poor Settings, 
MSF, 2006. HIV/TB Clinical Manual, WHO, 2004. 

១៧ ករែថទសំរំន់ េនដំ ក់កលចុងេ្រកយៃនជីវិត (Palliative Care) 

១៧-១ ករែស្វងយល់អំពីករែថទំសំរន់ 

 ករែថទំសំរន់ គឺជករែថទំអនកជំងឺ ែដលែលងមនករេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបល។ ជវធីិេធ្វើ 

េ យ្របេសើរេឡើង នូវគុណភពៃនជីវតិរបស់អនកជំងឺ ែដលសថិតេនដំ ក់កលចុងេ្រកយៃនជីវតិ ែដល 

ប ្ត លមកពីល័កខខ័ណ្ឌ មួយ ែដលពំុ ចពយបលជបន មរយៈករ យតំៃល និងពយបលករ 
ឈឺចប់ ករ្រគប់្រគង នឹងែថទំេ គសញញ នន និងករផ្តល់ករគំ្រទែផនកចិត្ត ្រស្ត សងគម និង ម រតី។ 

 ជពិេសស ករែថទំសំរន់ ចំេពះករអនកជំងឺេអដស៍ៈ 
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• េធ្វើេ យមនភពធូរ្រ លនូវករឈឺចប់ និងេ គសញញ ធងន់ធងរនន (distressing 

symptoms) 

• កំដជីវតិ េហើយចត់ទុកករ ្ល ប់ ជដំេណើ រករធមម ៃនជីវតិ 

• ពំុមនបំណងេធ្វើេ យឆប់ ្ល ប់ ឬពនយករ ្ល ប់ 

• មនបំណងបន្តជីវតិ កនុងរយៈេពលែដលេនរស់ មិនែមនបន្ល យេពលៃនជីវតិេទ េ យេធ្វើ
េ យគុណភពៃនជីវតិកន់ែតមនលកខណៈល្អ្របេសើរ មរយៈករចូលរមួយ៉ងសកមមពី
អនកផ្តល់េស ែថទំ និង្រគួ រ។ 

ែផនកសំខន់ៗៃនករែថទំសំរន់រមួមនៈ 

• ករ្រគប់្រគង និងករពយបលករឈឺចប់ 

• ករ្រគប់្រគង និងករពយបលេ គសញញ នន 

• ករគំ្រទែផនក របូតថមភ 

• ករគំ្រទែផនកចិត្ត ្រស្ត និងសងគម 

• ករគំ្រទែផនក ម រតី 

• ករែថទំេនដំ ក់កលចុងេ្រកយៃនជីវតិ 

• ករផ្តល់្របឹក  េ្រកយពីករ ្ល ប់ របស់អនកជំងឺ 

ែផនកៃនករែថទំសំរន់ទំងេនះ មិនកំរតិេន្រតឹម្រគួ រ និង្រគួេពទយេទ។ ពឹងែផ្អកេលើករ
សហកររ ងៃដគូអនុវត្តករែថទំបន្ត រមួទំង េស ផ្តល់ករែថទំ មផទះ សំ ប់អនកជំងឺែដល ្ល ប់េនផទះ។ 

១៧-២ ករ្រគប់្រគងែថទំេ គសញញ  សំ ប់អនកជំងឺែដលជិត ្ល ប់ 

 ែផនកេនះ េផ្ត តេលើករ្រគប់្រគងែថទំេ គសញញ ែដលផ្តល់េ យអនកផ្តល់េស ែថទំ េហើយពឹងែផ្អក
េលើឯក រ Symptom management and end-of-life care. Integrated management of adolescent and 
adult illness. Interim guidelines for first-level facility health workers issued by WHO, 2004 (WHO 
guideline, 2004) and Clinical care for HIV/AIDS in Resource Poor Settings, MSF, 2006 (MSF 
guideline, 2006)។ អនុ សន៍ សំ ប់េធ្វើេ យមនភពធូរ្រ លេ គសញញ េនដំ ក់កលចុង 
េ្រកយៃនជីវតិ មនែណនំអំពីកំរតិឱសថ ែដលមនេនកនុងឯក រទំងពីរេនះ។ ដំបូង អនកផ្តល់េស
ែថទំទំងអស់ ្រតូវដឹងអំពី ថ នភពៃនករផទុកេមេ គេអដស៍ៃនអនកជំងឺ េនេពល្រប្រស័យទក់ទងជមួយ 
សមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគ។ កនុងករណីភគេ្រចើន សមជិក្រគួ រ ពំុដឹងអំពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍ 
របស់អនកជំងឺែដលជិត ្ល ប់េនះេទ។ អនកផ្តល់េស  និងសមជិក្រគួ រទំងអស់ ្រតូវេគរព មករ
្របុង្របយតន័ជមូល ្ឋ ន (រុរំបួស ពក់េ្រ មៃដ និង ងៃដ) េនេពលែថទំអនកជំងឺផទុកេមេ គេអដស៍ 
ែដលកំពុងឈនដល់េសចក្តី ្ល ប់។ 
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 អនកជំងឺែដលមនករឈឺចប់្រតូវទទួលឱសថបំបត់ករឈឺចប់ មកំរតិៃនករឈឺចប់ ដូចបន 
េរៀប ប់េនកនុងែផនកទី១៦។ ចអនុវត្តករែថទំ្រគប់្រគង ល័កខខ័ណ្ឌ /េ គសញញ នន ែដលទក់ទងនឹង 
ករផទុកេមេ គេអដស៍ កនុងករែថទំអនកជំងឺកនុងដំ ក់កលែថទំសំរន់។ ្របសិនេបើ ចេធ្វើបន ្រតវូផ្តល់
ឱសថទំងអស់ មមត់ ឬរនធគូថ។ ករេ្របើថន ំចក់ ពំុែមនជករ្របេសើរេទ ពីេ្រពះអនកជំងឺែដលជិត ្ល ប់
មនជលិកេ្រកមែសបកតិចតួច ដូចេនះ ករេ្របើថន ំចក់ ចប ្ត លេ យមនករឈឺចប់។ 

 ក្អក 

 បុគគលិកសុខភិបល និងអនកែថទំ មផទះ និងសមជិក្រគួ រ ្រតូវដឹងអំពីលទធភពេកើតជំងឺរេបង 
ឬ ករបងកេ គេផ ងេទៀត េនេពលអនកជំងឺមនក្អក េហើយ្រតូវបញចូ នអនកជំងឺេទកន់េស ពយបលជំងឺ
រេបង។ ជនិចចកល ្រតូវ្របប់េ យអនកជំងឺខទប់មត់េនេពលក្អក។ ្រតូវធនេ យទុកកំ ក កនុងកំបុ៉ង ឬ 
ខចប់្រក ស េដើមបីេជៀស ងករចំលងេមេ គមួយចំនួន មខយល់។ អនកជំងឺែដលមនជំងឺរេបងសកមម 
្រតូវបន្ត ករពយបលដូចេលើកមុន េដើមបីកំរតិ ករឆ្លង ល លជំងឺរេបង ដល់សមជិក្រគួ រ និងអនកផ្តល់
េស  េនកនុងដំ ក់កលែថទំសំរន់។ េលើសពីេនះេទៀត អនកែថទំទំងអស់ ្រតូវពក់ម៉ស់ករពរសម
្រសប េនេពលែថទំអនកជំងឺរេបងែដលជិត ្ល ប់។ សូមពិនិតយេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករអនុវត្តន៍
យុទធ ្រស្ត 3I។ 

 ដំបូង្រតូវពយយមអនុវត្តមេធយបយ មញញៗដូចជៈ 

• ក់អនកជំងឺែដលក្អក កនុងជំហរពក់ក ្ត ល េដកពក់ក ្ត លអងគុយ (semi-sitting 
position) េ យបនយូរេទ មលទធភព ែដល ចេធ្វើេទបន 

• េបើកបង្អួចេ យមនខយល់េចញចូល 

• ្របប់េ យសមជិក្រគួ រ បក់អនកជំងឺេ យេ្របើ្រក ស់កែសត ឬ ្រក ត់ ្អ ត 

• េ យអនកជំងឺេ្រកបទឹកេ យបនញឹកញប់ 

• បឱសថសំ លក្អក ដូចជ ទឹកឃមុំ ្រកូចឆម  េ្របងខយល់ (eucalyptus oil) ឬ េ្របងកូ  
(tiger balm)។ 

្របសិនេបើ វធិនករណ៍ មញញ មិនមន្របសិទិធភពេទេនះ ្រតូវេ យអនកជំងឺេលប codeine ១៥ 
េទ ៦០ម្រក ៤ដងកនុង១ៃថង េដើមបីបំបត់ក្អក (ឯក រេគលករណ៍ែណនំ របស់អងគករ MSF, ២០០៦) ឬ 
ផ្តល់ morphine ២-៥ម្រក ៤ដងកនុង១ៃថង (ឯក រេគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក 
២០០៤)។ ្របសិនេបើអនកជំងឺកំពុងេ្របើ morphine ្រតូវបេងកើនកំរតិេ្របើ្របស់ morphine េលើសដល់ ២៥% 
(ឯក រេគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក ២០០៤)។ 

 

ករេចញេស្លះ (secretions) 

ករេចញេស្លះ ប ្ត លេ យអនកជំងឺពិបក្រទំកនុងខ្លួន េហើយបងកជបនទុកបែនថមដល់អនកែថទំ។ 
មេធយបយខងេ្រកមេនះ ចកត់បនថយ រមមណ៍ពិបក្រទំ េនេពលេចញេស្លះ 
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• រក នូវជតិទឹកកនុងខ្លួនេ យបនសម្រសប 

• រក េ យភន ស់េសើម មនភពេសើម 

• បេងកើនភពេសើម េនកនុងបនទប់ 

• ក់អនកជំងឺេ យេដកចំេហៀងខ្លួន 

• បឱសថសំ លេ គសញញ  (soothing remedies) ដូចជ ទឹកឃមុំ, ្រកូចឆម , េ្របងខយល់ 
េ្របងកូ  

• េធ្វើករគក់្រចបច់ ឬទះខនងថនមៗ េដើមបីេធ្វើេ យេស្លះេចញ 

្របសិនេបើមេធយបយធមម  មិន ចជួយបនេទ ្រតូវផ្តល់ hyoscine ១០ម្រក ៣ដងកនុង១ៃថង 
(េគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក) ឬ េបើគម នជំេរ ើសេទ ្រតូវផ្តល់ atropine ០,៤ េទ 
០,៦ម្រក ចក់េ្រកមែសបក ម ច់ដំុ ឬ សរៃសឈម ៦េទ៨ដងកនុង១ៃថង (េគលករណ៍ែណនំរបស់ 
អងគករ MSF)។ 

 

េត្អើក 

មេធយបយខងេ្រកម កត់បនថយេត្អើកមួយរយៈ 

• ទទួលទនសករ ២ ្ល ប្រព កេហ្វ 

• ផឹកទឹក្រតជក់ 

• យក្រក ត់មកដុស នឹង្រកអូមមត់េលើ (កែន្លងទន់ៗ) 

• ទប់ដេង្ហើម ឬ ដកដេង្ហើមេនកនុងថង់្រក ស។ 

្របសិនេបើមេធយបយខងេលើ មិនមន្របសិទិធភពេទេនះ គឺ្រតូវផ្តល់ metoclopromide ១០ម្រក 
្រគប់ ៣ ដងកនុង១ៃថង (ឯក រេគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក ២០០៤)។ 

 

ហត់ ឬ ពិបកដកដេង្ហើម(Dyspnea or respiratory distress) 

ហត់ ឬពិបកដកដេង្ហើម ចេធ្វើេ យអនកជំងឺមនករបរមភខ្ល ំង។ វធិនករណ៍ធមម កនុងករេធ្វើ
េ យអនកជំងឺ្រសួលកនុងខ្លួន រមួមន ករកត់បនថយក ្ត ែដលនំេ យរ ក ដូចជែផ ង ករេលើកកបល
ែ្រគេ យខពស់ និងករេ្របើកង្ហ រ េដើមបីេធើ្វេ យខយល់កនុងបនទប់មនចលន។ 

ករេ្របើ្របស់អុកសីុែហ ន ពំុមន រសំខន់ជ រវន័្ត កនុងករបនថយហត់េទ េលើកែលងែត កនុង
ករណីអនកជំងឺមនែសបកពណ៌ ្វ យ (cyanotic) ។ កនុងករណីជេ្រចើន ម៉ស់អុកសីុែហ ន បេងកើន រមមណ៍
បរមភ ចំេពះអនកជំងឺ។ morphine ២,៥ េទ ១៥ម្រក េលបេរៀង ល់េម៉ង មន្របសិទិធភពខ្ល ំង កនុងករកត់
បនថយករ្រតូវករខយល់(េគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករ MSF)។ សំ ប់ករពយបល រមមណ៍បរមភ្រតូវ
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េ្របើ diazepam ៥-១០ ម្រក ៣េទ៤ដងកនុង១ៃថង។ ចំេពះអនកជំងឺែដលមនជំងឺសួត ែដលប ្ត លមកពី
ករជក់បរ ីអស់រយៈេពលយូរអែង្វង ករពយបលេ យរយៈេពលខ្លី េ យ prednisone ៤០ម្រក េរៀង ល់
ៃថង ចកត់បនថយករសទះផ្លូវដេង្ហើម (េគលករណ៍ែណនំរបស់ អងគករ MSF)។ 

 

ករសទះផ្លូវដេង្ហើម (Obstruction) (stridor) 

ជេរឿយៗ បងកេ យករេគៀបបំពង់ខយល់ (trachea) ឬទងសួតធំ (main bronchi) េ យដំុកូន
កណ្តុ រ។ ្រតូវពយបល stridor េ យេ្របើ prednisone ១០-៦០ ម្រក េលបេរៀង ល់ៃថង ឬ dexamethasone 
១-៨ ម្រកចក់ មសរៃស ឬ មមត់ ៤ដងកនុង១ៃថង (េគលករណ៍ែណនំរបស់ អងគករ MSF ២០០៦)។ 

 

ករ្រជបទឹក ឬ ខយល់េនកនុងេ្រ មសួត (Pleural effusion or Pneumothorax) 

ចំេពះករ្រជបទឹក ឬខយល់កនុងបរមិណេ្រចើន ្រតូវេធ្វើករបឺតយកទឹក ឬខយល់េចញ  

(thoracocentesis) េដើមបីេធ្វើេ យករដកដេង្ហើមបន្របេសើរ។ ្របសិនេបើទឹក ឬ ខយល់្រជបចូលជថមីេទៀត 

្រតូវពិចរ  បឺត ជថមី ឬ េធ្វើករេចះ្រទូង ក់បំពង់ (chest tube placement)។ 

 

ករេហើមសួត (Pulmonary edema) 

ករេហើមសួត ជេរឿយៗ បងកេ យករេខ យេបះដូង។ ករ្រគប់្រគងែថទំធមម  គឺេលើកកបល

ែ្រគេ យខពស់ បនថយករទទួលទនអំបិលកនុងបរមិណតិចបំផុត និងកត់បនថយករផឹកទឹកេ យបនតិច

បំផុត េទ មលទធភពែដល ចេធ្វើេទបន។ ផ្តល់ Morphine ២,៥ - ៥ ម្រក េលប ឬ ចក់េ្រកម ែសបក 
ចកត់បនថយករេហើមសួត។ ្របសិនេបើេ គសញញ  ពំុមនភពធូរ្រ លេទ អនកជំងឺ ចេឆ្លើយតបេទនឹង

ករពយបលេ យឱសថបញចុ ះទឹកេនម (diuretics) ដូចជ េលប furosemide ២០-៤០ ម្រក ្របសិនេបើ 
ចំបច់  (េគលករណ៍ែណនំរបស់ អងគករ WHO, ឆន ំ ២០០៤។ 

 

ករពិបក្រទំកនុងមត់ (Mouth discomfort) 

• ្រតូវេ្របើ្របស់ baking soda ខពុលមត់េរៀង ល់េម៉ង៖ baking soda ១ ្ល ប្រពកេហ្វ 
អំបិល ១ ្ល ្រពកេហ្វ ទឹកេក្ត ឧណ្ហ ៗ ២៥០ ។ល។  

• យ aspirin ២្រគប់កនុងទឹក េហើយខពុលមត់ ៤ដងកនុង១ៃថង 

• ្រតូវេ្របើ្របស់សំឡី េនេពល ងមត់  

• េជៀស ងករេ្របើ្របស់ទឹកខពុលមត់ ែដល ក់លក់ មទីផ រ 

• ទំពរសករ្រគប់ ឬ សករេកសូ៊ ែដលពំុមនរសជតិសករ 



134 
 

• េ្រកបទឹកែផ្លឈឺ វ េ យបនញឹកញប់ 

• ប Xylocaine gel ២-៣ ដងកនុង១ៃថង េលើដំេប ចជួយកត់បនថយករឈឺចប់។ 

• ចំេពះ apthous ulcers ្រតូវកិន prednisone ៥ម្រក ១្រគប់ េហើយយកេម ១ចិបមក ប 
ដំេប 

• ករពយបលជំងឺ herpes ឬ candida េនមត់។ 

 

ចុកេពះ (abdominal pain) 

ករចុកេពះចំេពះអនកជំងឺែដលជិត ្ល ប់ គឺមនលកខណៈចុក ឬ រមូល។ អនកជំងឺមិន្រតូវទទួលទន 
រហឺរ េភសជជៈែដលែផ្អម ឬ មនឧសម័នេទ។ អនកជំងឺ ចេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបលេ យឱសថ 

បំបត់ករចុកឆ្អល់ (antispasmodics) ឬ antimotility ដូចជ hyoscine butylbromide ១០-២០ ម្រក ៣ដង
កនុង១ៃថង និង Loperimide ២-៤ ម្រក េទ មតំរវូករ (កំរតិអតិបរម គឺ ១៦ម្រកកនុង១ៃថង)។ ្របសិនេបើពំុមន
ករធូរ្រ លេទ ្រតូវផ្តល់ codeine ៣០ម្រក េរៀង ល់៤េម៉ង ((ឯក រេគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករ
សុខភពពិភពេ ក ២០០៤) ។ អនកជំងឺខ្លះចំនួន ចមនករឈឺចប់ប ្ត លមកពីកររកីមឌៃនសរ ី ងគ 
កនុងេពះ ឬ ដំុេពះ េហើយ ចជួយបនេ យេលប steroids - prednisone ១០-៨០ម្រក េរៀង ល់ៃថង ឬ 
dexamethasone ១-៨ម្រក ៤ដងកនុង១ៃថង(េគលករណ៍ែណនំរបស់ អងគករ MSF ២០០៦)។ 

 

គរសូ (diarrhea) 

គរសូ បងកេ យមនករពិបក្រទំដល់អនកជំងឺ និង្រគួ រ។ អនកផ្តល់ករែថទំទំងអស់ ្រតូវ
អនុវត្តមេធយបយ្របុង្របយតន័ ករចំលងេ គេនេពលប្តូរកំ លពូកអនកជំងឺ។ អនកជំងឺ្រតូវៈ 

• មនកេនថ រ ធុងទឹក ឬ បងគន់េនជិតែ្រគ េហើយ្រតូវករជំនួយកនុងករសំ តខ្លួន 

• រក ជតិទឹកកនុងខ្លួន េ យបនសម្រសប គឺជចំនុចសំខន់ៃនករែថទំ គរសូែដលពំុ ច
្រគប់្រគងបន។ 

• បន្តផ្តល់ រកនុងបរមិណតិច។ 

មនឱសថមួយចំនួន (ឯក ររបស់អងគករ MSF ២០០៦និងអងគករសុខភពពិភពេ ក ២០០៤) 
ែដលមនសំ ប់េ្របើ្របស់េន មមនទីរេពទយបែង្អក ែដល ចកត់បនថយេ គសញញ គរសូបនៈ 

•  Aluminium hydroxide ្រគប់ េលប៤ដងកនុង១ៃថង 

• Loperamide ៤ម្រក េលប១្រគប់ដំបូង បនទ ប់មក ០,៥ ឬ ១្រគប់ េ្រកយេពលបេនទ របង់
ម្តងៗ (កំរតិអតិបរម ១៦ម្រកកនុង១ៃថង) 

• Codeine ១០-៦០ ម្រក េលប ៣-៦ដងកនុង១ៃថង។ (កំរតិអតិបរម ២០០-៣០០ ម្រកកនុង១ៃថង)  
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• Morphine ២,៥-៥ ម្រក េលបេរៀង ល់ ៤េម៉ងម្តង។ 

 

ដំេបេអ ្ត រ (Bed Sores) 

្រតូវបងក រករេកើតដំេបេអ ្ត រ េ យប្តូរទី ំងអនកជំងឺ យ៉ងេ ច ស់ ៣េទ៤ដងកនុង១ៃថង។ 
ចំេពះដំេបតូចៗ ្រតូវ ងដំេបេនះ ថនមៗ ជមួយេសរ ៉មូៃ្រប េហើយទុក េ យសងួតល្អ។ េជៀស ងនូវ
កំ ល ពូកែដលេសើម ឬ ទទឹក។ ចំេពះដំេបធំៗ ្រតូវ បមូ៉បត (ointment) zinc oxide ជំុវញិដំេបេនះ 
និង  iodine េនកនុង ច់ដំេប េហើយ្រគប ។ ្រតូវពយបលករឈឺចប់ ែដលពក់ព័នធនឹងដំេប េ យ
េ្របើករ្រគប់្រគងែថទំ មកំរតិៃនករឈឺចប់។ ករណីមនករបងកេ គេ យេមេ គេផ ងៗ ្រតូវេ្របើអង់ទី
បី៊េយទិក។ កនុងករណីដំេបមនក្លិនស្អុយ ្រតូវេ្របើេម  metronidazole យេលើដំេបេនះ (ឯក រ
េគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសុខភពពិភពេ ក ២០០៤)។ 

 

រយៈេពលបុ៉នម នេម៉ងចុងេ្រកយៃនជីវតិ 

អនកផ្តល់េស ែថទំ ្រតូវេផ្ត តេលើករពយបលករពិបកដកដេង្ហើម (shortness of breath) បនថយ 
េស្លះ និងបនថយភពបរមភ (anxiety) េ យេ្របើ morphine កនុងកំរតិសម្រសប។ អុកសីុែហ ន មន រ 
្របេយជន៍តិចតួចបំផុត េហើយកន់ែតអូសបន្ល យេពលឈឺចប់។ ពំុមនវធិនករណ៍ជួយេ្រចើនេទៀតេទ 
េនកនុងដំ ក់កលេនះ អនកផ្តល់េស ែថទំ និង្រគួ រ ្រតូវសថិតេនជិតែ្រគ េដើមបីផ្តល់ករគំ្រទដល់អនក 
ជំងឺ។ 
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ឧបសមពន័ធ 

ឧបសមព័នធទី១: ចំ ត់ថន ក់ដំ ក់កលជំងឺេអដស៍ សំ ប់មនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ 

ដំ ក់កលទី១ (Clinical  stage 1) 

• ពុំមនេ គសញញ  (Asymptomatic)  
• Persistent generalized lymphadenopathy 

ដំ ក់កលទី២ (Clinical  stage 2) 

• ្រសកទំងន់មិនដឹងមូលេហតុ កំរតិមធយម (តិចជង ១០% ៃនទំងន់ដងខ្លួន) 

• ករបងកេ គេនផ្លូវដេង្ហើម ចុះ េឡើង (រ ក sinus, រ ក មី ល, រ ក្រតេចៀក
ក ្ត ល, រ កបំពង់ក) 

• ជំងឺេរ ើម (herpes zoster) 

• Angular cheilitis 

• ដំេបមត់ ចុះ េឡើង 

• Papular pruritic eruptions (PPE) 

• Seborrhoeic dermatitis 

• ករដុះផ ិតេន្រកចក 

ដំ ក់កលទី៣ (Clinical  stage 3) 

• ្រសកទំងន់ មិនដឹងមូលេហតុ កំរតិធងន់ធងរ េលើសពី១០%ៃនទំងន់ខ្លួន 

• េក្ត ខ្លួនជប់មិនដឹងមូលេហតុ េលើសពី១ែខ  

• ផ ិតកនុងមត់ (Oral candidiasis) 

• Oral Hairy Leukoplakia 

• រេបងសួត (Pulmonary TB) 

• ករបងកេ គេ យបក់េតរធីងន់ធងរ (ឧទហរណ៍ៈ រ ក ច់សួត រ កេ្រ មខួរ 
empyema, pyomyositis, ករបងកេ គេនឆ្អឹង ឬ សន្ល ក់, bacteraemia, ជំងឺ pelvic 
inflammatory disease ធងន់ធងរ) 

• Acute necrotizing ulcerative stomatitis, gingivitis or periodontitis 

• ភពេស្លក ្ល ំងមិនដឹងមូលេហតុ (េអម៉ូក្លូប៊ីន < ៨្រក/ដល), neutropenia                    
(< ០.៥ x ១០៩/l) and/or chronic thrombocytopenia (< ៥០ x ១០៩/l) 
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ដំ ក់កលទី៤ (Clinical  stage 4) 

• េ គសញញ ចុះសគមខ្ល ំង ែដលបញជ ក់អំពីករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

• Lymphoma (cerebral or B cell non Hodgkin) 

• រ ក ច់សួតបងកេ យ Pneumocystis jivroveci  

រ ក ច់សួតធងន់ធងរ បងកេ យបក់េតរ  ីែដលេកើត ចុះ េឡើង 

• រេបងេ្រកសួត 

• មនផ ិតេនបំពង់ រ (ឬ ផ ិត candidiasis េន trachea, បំពង់ខយល់ ទងសួត ) 

• Atypical disseminated leishmaniasis 

• Central ner vous system toxoplasmosis 

• Disseminated nontuberculous mycobacteria infection 

• Kaposi sarcoma 

• HIV encephalopathy 

• Symptomatic HIV-associated nephropathy or HIV-associated cardiomyopathy 

• ករឆ្លងេ គ ុ ំៃរប៉ងកេ យ herpes simplex (េន មមត់, បបូរមត់  ្រប ប់បន្តពូជ 
ឬតំបន់ រនធគូថ រយៈេពលេ្រចើនជង ១ែខ ឬ េន មសរ ី ងគ មួយកនុងេពះ) 

• Disseminated mycosis (histoplasmosis, coccidiomycosis) 

• Chronic isosporiasis 

• ម រកីមត់សបូន ែដល ល លេទជលិកដៃទ 

• Recurrent  septicaemia (including nontyphoidal Salmonella) 

• Cytomegalovirus disease (retinitis or infection of other organs, excluding liver, 
spleen and lymph nodes) 

• Extrapulmonar y cr yptococcosis including meningitis 

• Chronic cryptosporidiosis 

• Progressive multifocal leukoencephalopathy 

Source:  Revised  WHO  clinical  staging  and  immunological  classification  of  HIV  and  
case  definition  of  HIV  for sur veillance. 2006 
 
 



138 
 

លកខណៈវនិិចឆ័យ្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិកែដលេកើតេនេពលេមេ គេអដស៍ របស់អងគករសុខភព
ពិភពេ ក 

្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិក េ គវនិិចឆ័យគ្លីនិក េ គវនិិចឆ័យចបស់ ស់ 

(Definitive diagnosis) 

ដំ ក់កលទី១   

ពំុមនេ គសញញ  ពំុមនេ គសញញ ទក់ទងនឹងករ 
ឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងគម នសញញ

១េនេពលពិនិតយ 

គម ន 

Persistent generalized  

lymphadenopathy 

កូនកណ្តុ ររកីមឌ ធំជង ១ស.ម 
ែតពំុមនករឈឺចប់េនកែន្លពីរឬ 
េលើសពីេនះ (េលើកែលងតំបន់ 
្រកេលៀន) េ យពំុមនមូលេហតុ 
ចបស់ ស់ េហើយេកើតមនរយៈ
េពល ចប់៣ែខ េឡើងេទ។ 

ករ្រចឹបយកជលិកេទវភិគ 

ដំ ក់កលទី២   

ករ្រសកទំងន់មិនដឹងមូលេហតុ 
កំរតិមធយម (តិចជង ១០%ៃន 
ទំងន់ខ្លួន) 

អនកជំងឺ្របប់ អំពីករ្រសកទំងន់។ 
ចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះ ករពំុេឡើង
ទំងន់។ 

ករ្រសកទំងន់ (<១០%ៃនទំងន់ 
ខ្លួន ែដលមនភស្តុ ងបញជ ក់ 
ចបស់) 

ករបងកេ គេន្របព័នធដកដេង្ហើម 
ែផនកខងេលើ ចុះ េឡើង 
(ជំងឺបចចុបបនន ឬ បូកនឹងជំងឺ១ ឬ 
េលើសពីេនះ កនុងរយៈេពល៦ែខ 
ចុងេ្រកយ) 

េ គសញញ មនភព ុ ំញំុ 
(ឧទហរណ៍ៈ ឈឺចប់១ចំេហៀង
មុខ មនទំងហូរសំេបរ 
(sinusitis), ឈឺចប់្រក ស់
្រតេចៀក  (otitis media) រ ក
បំពង់ក ែដលពំុមនលកខណៈ
សំគល់បង្ហ ញអំពីករឆ្លង
វរីសុ(ក ្ត ស់-ក្អក) 

ករវភិគមនទីរពិេ ធន៍ ្របសិន 
េបើមន ឧទហរណ៍ៈ ករបណ្តុ ះ 
េមេ គៃនវតថុ វននកនុងខ្លួន ។ 

ជំងឺេរ ើម (Herpes zoster) ករេចញកនទួលពងែបកេលើែសបក 
ែដលមនករឈឺចប់ ែដលេចញ 

មបេ ្ត យសរៃស្រប ទ  
ែដលមិន លេទែផនកមខ ងេទៀត 
ៃនដងខ្លួន 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 
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Angular cheilitis ន ម្របះ េន្រចែវក៉មត់ ែដលមិន
ទក់ទងនឹងកង្វះវ ី មីន ឬជតិ
ែដក េហើយជេរឿយៗ េឆ្លើយ 
តបេទនឹងករពយបលេ យ 
ឱសថ្របឆំងនឹងេ គផ តិ 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

ដំេបមត់ ចុះ េឡើង 
(ចប់ពី ២ដងកនុងរយៈេពល៦ែខ 
ចុងេ្រកយ 

ដំេបពងែបក មនករឈឺចប់ 
ែដលរុព័ំទធេ យរង្វង់ែដលមនករ 
រ ក និងមនភន ស់ពណ៌េលឿង 
្របេផះ (yellow-grey 
pseudomembrane) 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

Papular pruritic eruption មនដំុពករមស់េលើែសបក េ យ 
មនករែ្របពណ៌ជេខម  េ្រកយ 
េពលរ ក  

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

Seborrhoeic dermatitis ែសបកេឡើងែបក្រសក និងរមស់ 
ជពិេសស េន មកែន្លងែដល 
មនេ មេ្រចើន (កបល េក្ល ក ្រទូង 
និង្រកេលៀន) 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

ផ ិតេន្រកចក  

(Fungal nail infections) 

បត ច់្រកចកេហើមេប៉ង និង 
ឈឺចប់ (Paronychia) ឬ ្រកចក 
របូតពី្រមម (onycholysis) (មន 
េឡើងពណ៌ស េនចុង្រកចក 
េហើយ្រកចកេឡើង្រកស់ េហើយ
របកពី ច់្រកចក) 

បណ្តុ ះេមេ គផ ិតេន្រកចក 
(Fungal culture of nail / nail 
plate material) 

ដំ ក់កលទី៣   

្រសកទំងន់ធងន់ធងរ (េលើសពី 
១០% ៃនទំងន់ខ្លួន) 

អនកជំងឺ្របប់ពីករ្រសកទំងន់ 
មិនដឹងមូលេហតុ (េ្រចើនជង 
១០% ៃនទំងន់ខ្លួន) មុខេឡើង្រជុង 
េមើលេឃើញចបស់ និងដងខ្លួន 
អវៈយវៈមនសភពសគមខ្ល ំង ឬ 
body mass index < ១៨.៥ ។
ចំេពះ ្រស្តីមនៃផទេពះ ករ្រសក 
ទំងន់ ចពំុមនភពចបស់េទ។ 

ករ្រសកទំងន់ចប់ពី ១០%ៃន 
ទំងន់ខ្លួន ែដលមនភស្តុ ង 
បញជ ក់្រតឹម្រតូវ 



140 
 

គរសូ ុ ៃំរ ៉មិនដឹងមូលេហតុ 
មនរយៈេពលេលើសពី១ែខ 

គរសួ ុ ៃំរ ៉( មក វ ចប់ពី
៣ដង កនុង១ៃថង) រយៈេពលេលើស 
ពី១ែខ 

្រតូវេធ្វើេ គវនិិចឆ័យបញជ ក់
េ យបនចបស់ ស់ ្របសិន 
េបើមន គចប់ពី ៣ដងកនុង១ៃថង 
េហើយ មកមនសភព វ 
និងករបណ្តុ ះេមេ គេលើ 

មក ពំុរកេឃើញមនេមេ គ 

្រគុនេក្ត មិនដឹងមូលេហតុ 
េលើសពី១ែខ (េក្ត បត់ៗ ឬ 
េក្ត ជប់ េហើយមនរយៈេពល 
េលើសពី១ែខ 

អនកជំងឺ្របប់ថ មន្រគុនេក្ត  ឬ 
ែបកេញើសេពលយប់េលើសពី១ែខ 

ចមនបត់ៗ ឬ មនជប់រហូត 
េហើយពំុមនករេឆ្លើយតបេទនឹង 
ករពយបលេ យអង់ទីបី៊េយទិក 
ឬ ឱសថពយបលជំងឺ្រគុនចញ់ 
េ យពំុមនជំងឹេនកែន្លងដៃទៗ 
េទៀត េពលពិនិតយគ្លីនិក។ 
្រតូវផត់េចលជំងឺ ្រគុនចញ់ 
េនតំបន់ែដលមន្រគុនចញ់ 

ភស្តុ ងបញជ ក់ថ កំេ ខ្លួន 
េលើសពី ៣៧.៦oC េហើយ
លទធផលៃនករបណ្តុ ះេមេ គ
អវជិជមន ករបំពក់ពណ៌ Ziehl-
Nielsen អវជិជមន ករពិនិតយ
Slide អវជិជមន ករថតសួត
ធមម  ឬ មិនមនករផ្ល ស់ប្តូរ 
េហើយពំុមនករឆ្លងេ គេន
កែន្លងដៃទេទៀត ។ 

ផ ិតកនុងមត់ (Oral 
candidiasis) 

បនទះពណ៌ស ដូចទឹកេ ះេគដុះ 
ជប់ ឬ េកើតបត់ៗ ែដលេកស
របកេចញ (pseudomembranous) 
ឬ បនទះ ពណ៌្រកហមេលើអ ្ត ត 
្រកេឡើត ឬ ៃផទមត់ខងកនុង 
ជញឹកញប់ មនករឈឺចប់ ឬ 
ឈឺេពលប៉ះ (tender) 
(erythematous form) 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

Oral hairy leukoplakia មនដុះ ច់ជសរៃសែខ តូចៗ 
ពណ៌ស ឬអងក ញ់ៗ េនែគម 
អ ្ត តែដលមិនរបក េពលេកស

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

រេបងសួត េ គសញញ ុ ៃំរ ៉(ែដលមនរយៈ
េពលយ៉ងតិច២េទ៣សប្ត ហ៍) 
ក្អក, ក្អកឈម, ថប់ដេង្ហើម, 
ឈឺ្រទូង, ្រសកទំងន់, ្រគុនេក្ត , 
ែបកេញើស, េពលយប់  

បូកនឹងករពិនិតយកំ កវជិជមន 

កររកេឃើញ M. tuberculosis 
េនកនុងករបណ្តុ ះកំ ក ឬេធ្វើ 
ករពិនិតយ ច់សួត ែដល្រចឹប
(បូកផ ំជមួយេ គសញញ  
បញជ ក់ថមនជំងឺរេបង) 
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ឬករពិនិតយកំ ក អវជិជមន 
និងករថតសួតបញជ ក់ 
អំពីជំងឺរេបង (ែដលមន infiltrates 
េនែក្លបសួតខងេលើ ្របេ ង 
(Cavitation) pulmonary fibrosis 
and shrinkage) ពំុមនភស្តុ ង 
បញជ ក់អំពីជំងឺរេបងេ្រកសួត 

ករបងកេ គេ យបក់េតរ ី
ធងន់ធងរ(រ ក ច់សួតរ ក 
េ្រ មខួរ empyema, 
pyomyositis, bone  or joint 
infection, bacteraemia, 
severe pelvic inflammatory 
disease) 

្រគុនេក្ត រមួជមួយសញញ  ឬេ គ 
សញញ ជក់ ក់ ែដលបញជ ក់អំពី 
ទី ំងបងកេ គ េហើយមនករ
េឆ្លើយេទនឹងករពយបលេ យ 
អង់ទីបី៊េយទិកសម្រសប 

កររកេឃើញបក់េតរ ីេនកនុង 
សំ កវតថុវភិគសម្រសប 
(ជទូេទគឺេនកែន្លងែដលពំុមន 
េមេ គ) 

Acute necrotizing ulcerative 
stomatitis, gingivitis or 
periodontitis 

មនករឈឺចប់ធងន់ធងរ, រ ក
ច់អញច ញេធមញ, ្រជុះេធមញ 

មត់, ហូរឈមេ យឯកឯង, 
មនក្លិនស្អុយ, ពុកឆ្អឹង 
និង/ឬរលួយ ជលិកទន់ 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

ភពេស្លក ្ល ំងមិនដឹងមូល 
េហតុ  (Hb < 8g/dl), 
neutropenia (< 0.5 x 109/l) 
and/or  chronic (more than 1 
month) thrombocytopenia 
(under 50 x 109/l) 

ពំុមនករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យគ្លីនិក 
សង ័យេទ 

េ គវនិិចឆ័យ្រតូវេធ្វើេឡើង មករ 
ពិនិតយែផនកមនទីរពិេ ធន៍ េហើយ  
ពំុមនមូលេហតុ ែដលពំុែមនជ
ករឆ្លងេ គេផ ងៗេទៀតែដល
ទក់ទងនឹងករឆ្លងេមេ គ
េអដស៍ ែដលពំុេឆ្លើយតបនឹង
ឱសថពយបលកង្វះ្រគប់ឈម
្រកហម ឱសថពយបលជំងឺ្រគុន
ចញ់ ឱសថពយបលជំងឺ្រពូន
េពះេវៀន ដូចែណនំ កនុងេគល
ករណ៍ែណនំជតិឯក រ 
IMCI របស់អងគករសុខភព
ពិភពេ ក ឬេគលករណ៍ែណ
នំជតិេផ ងៗេទៀត 
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ដំ ក់កលទី៤   

េ គសញញ ចុះសគមខ្ល ំង ែដល 
បញជ ក់ពីករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 
(HIV wasting syndrome) 

អនកជំងឺ្របប់ថ ្រសក 
ទំងន់ខ្លួនេ យមិនដឹងមូលេហតុ 
(េលើសពី១០%ៃនទំងន់ខ្លួន) េ យ 
មនសភពសគមខ្ល ំង ឬ body 
mass index < ១៨,៥ បូកនឹង 
គរសូ ុ ៃំរមិ៉នដឹងមូលេហតុ

(បេនទ របង់ មកទន់ ឬ វ 
េលើសពី៣ដងកនុង១ៃថង) រយៈេពល 
េ្រចើនជង១ែខ ឬ មន្រគុនេក្ត  ឬ 
ែបកេញើសេពល យប់ េលើសពី
១ែខេ យពំុមនមូលេហតុេផ ងៗ 
េទៀត េហើយពំុ មនករេឆ្លើយតប
នឹងករពយបល េ យ
អង់ទីបី៊េយទិក ឬ ឱសថ 
ពយបលជំងឺ្រគុនចញ់។  

្រតូវផត់េចលជំងឺ្រគុនចញ់ េន 
តំបន់ែដលេកើតជំងឺ្រគុនចញ់ 

កររកេឃើញករ្រសកទំងន់
េលើសពី១០%ៃនទំងន់ខ្លួន 
បូកនឹង មន គចប់ពី២ដង 
ែដលពំុ មនេមេ គ ឬ កររក
េឃើញថមនេក្ត ខ្លួន េលើសពី 
៣៧.៦oC ែដលពំុមន 
េ គសញញ ជំងឺដៃទៗេទៀត ករ 
បណ្តុ ះេមេ គ និងករពិនិតយ 
slides រកជំងឺ្រគុនចញ់ ផ្តល់ 
លទធផលអវជិជមន និងករថត 
សួតផ្តល់លទធផលធមម  ឬ ពំុ 
មនករផ្ល ស់ប្តូរពី ថ នភពមុន 

 

រ ក ច់សួតបងកេ យ 
Pneumocystis Jiroveci 

មនករហត់េនេពល្របឹង ឬ ក្អក 
សងួត ែដលេទើបចប់េផ្តើមថមីៗ (កនុង 
រយៈេពល៣ែខចុងេ្រកយ) ចង្វ ក់ 
ដេង្ហើមេដើរញប់ និងមន្រគុនេក្ត  
និងករថតសួតបញជ ក់ពី 
Infiltrates ពសេពញជលិក
ចេន្ល ះ ច់សួតទំងសងខងនិង
គម នភស្តុ ងបញជ ក់អំពីកររ ក

ច់សួតបងកេ យបក់េតរ ី។ 
មនសំេលង crepitations េនសួត
ទំង សងខងេពល ្ត ប់សួត 
េ យ មនឬគម នករថយចុះ
ខយល់កនុងសួត 

Cytology ឬ វតថុ វបនពីករ
ង ទងសួត, ពិនិតយកំ ក

រកេកលិក េ យ fluorescent 
microscopy, ពិនិតយជលិកសួត 

រ ក ច់សួតបងកេ យ
បក់េតរ ីែដលេកើត ចុះ

ជំងឺេកើតេលើកេនះ ឬបូកផ ំនឹងជំងឺ
េកើតមុនៗចប់ ពីម្តងេឡើងេទ កនុង

បណ្តុ ះេ គ ឬ្រ វ្រជវរក 
antigen ៃនេមេ គជក់ ក់
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េឡើង(ជំងឺេកើតេលើកេនះ 
ឬបូកផ ំនឹងជំងឺេកើតមុនៗចប់ 
ចប់ពីម្តងេឡើងេទ កនុងរយៈ
េពល៦ែខចុងេ្រកយ) 

រយៈេពល ៦ែខ ចុងេ្រកយ។េ គ 
សញញ ចប់េផ្តើមកនុងលកខណៈ្រសួច 
្រ វ(<២សប្ត ហ៍) (ឧទហរណ៍ 
្រគុនេក្ត , ក្អក, ពិបកដកដេង្ហើម 
និង ឈឺ្រទូង)បូកនឹងេ គសញញ   
consolidation េពលពិនិតយ ឬថត 
សួត។ េឆ្លើយតបេទនឹងករ
ពយបលេ យអង់ទីបី៊េយទិក 

ផ្តល់លទធផលវជិជមន 

ករបងកេ គេ យ herpes 
simplex virus (េនមត់ បបូរ 
មត់ ្រប ប់បន្តពូជ ឬ តំបន់រនធ 
គូថ) េលើសពី១ែខ ឬ េន ម 
សរី ងគេផ ងៗេទៀត េ យមិន 
គិតពីរយៈេពលបងកេ គ 

ដំេបេន មរនធគូថ ឬ មត់ និង 
បបូរមត់ ែដលេកើតេ យ
សន ឹមៗ េហើយមនករឈឺចប់។ 
ដំេបៃនករេរ ើេឡើងវញិៃនករបងក 
េ គេ យ HSV ែដលមនរយៈ 
េពល>១ែខ។ មន្របវត្តិេកើតជំងឺ 
េនះ េលើកមុន។ ករបងកេ គេ យ 
HSV េន មសរ ី ងគេផ ងៗ ទម 
ទរេ យមនករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 
ចបស់ ស់។ 

ករបណ្តុ ះេមេ គ ឬ េតស្ត DNA 
(េ យបេចចកេទសPCR) រក 
HSV ផ្តល់លទធផលវជិជមន ឬ 
ករពិនិតយេកសិក/ជលិក 
ផ្តល់លទធផលបញជ ក់ពី HSV 

ផ ិត candidia េនបំពង់ រ ករឈឺចប់តំបន់េ្រកយឆ្អឹង្រទូង 
ឬ ពិបកេលប រ ទឹក កនុង
រយៈេពលថមីៗកន្លងេទ ែដលេកើត 
ជមួយករដុះផ ិតកនុងមត់ 

ទិដ្ឋភពជំងឺែដលបញជ ក់េ យ 
ករពិនិតយេ យករឆ្លុះបំពង់ 

រ ឬ ឆ្លុះទងសួត ឬ វភិគ 
េកសិក/ជលិក(microscopy

/histology) 

ជំងឺរេបងេ្រកសួត េ គសញញ ទូេទ (ឧទហរណ៍ 
្រគុនេក្ត , ែបកេញើសេពលយប់, 
ហត់ និង្រសកទំងន់) ភស្តុ ង 
បញជ ក់ពីជំងឺរេបងេ្រកសួតឬជំងឺ 
រេបង ល លេពញខ្លួន ែ្រប្របួល 
េទ មកែន្លងែដលប៉ះពល់ៈ 
ករប៉ះពល់ដល់េ្រ មសួត 
េ្រ មេបះដូង, េ្រ មេពះ, 
រ កេ្រ មខួរ, េហើមេប៉ង 
កូនកណ្តុ រ េនតំបន់ mediastinal 

កររកេឃើញ M. tuberculosis ឬ 
ករវភិគជលិកពីសរ ី ងគ 
េផ ងៗបង្ហ ញថ មនជំងឺរេបង 
រមួផ ំជមួយេ គសញញ  និង
សញញ បញជ ក់អំពីជំងឺរេបង
(្របសិនេបើមនករបណ្តុ ះ
េមេ គ ឬករវភិគជលិកេលើ
កំ ក ែដលយកពី្របព័នធផ្លូវ
ដេង្ហើម្រតូវមនភស្តុ ងបញជ ក់
ពីករេកើតជំងឺេផ ងៗេ្រកពី
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និងេពះ, រ កឆ្អឹង។ 

ជំងឺរេបង ស ្ឋ នមីលីែយរ 
(Miliary TB) លទធផលករថតសួត
បង្ហ ញអំពី micronodules យ 
ប៉យេសមើ ច់េពញ ច់សួត។ 
ករេហើមេប៉ងកូន
កណ្តុ រេនតិចតួច ែដលប ្ត ល
មកពីករឆ្លង េមេ គ M. 
tuberculosis ្រតូវចត់ ទុកថជ
ស ្ឋ នជំងឺរេបងេ្រកសួត 
ែដលមិនសូវធងន់ធងរ 

ជំងឺសួត) 

Kaposi sarcoma ករេកើតបនទះ បមនពណ៍កូ ប 
ឬ ជំដូចឈមេលើែសបក បនទះ 
េនះ ចវវិត្តេទជបនទះ ឬ ដំុែដល 
មនពណ៍ ្វ យខចី 

ទិដ្ឋភពជំងឺែដលបញជ ក់េ យ 
ករឆ្លុះ្រប ប់រ ំ យ រ ឬ 
ទងសួត ឬ មករវភិគ 
ជលិក (histology) 

Cytomegalovirus 
disease(រ កេនេរទីន ឬករ
បងកេ គេនសរ ី ងគដៃទៗ េទៀត 
េលើកែលងែត េថ្លើម ផល និង
កូនកណ្តុ រ) 

សំ ប់កររ កេរទីនៈ ចេធ្វើ
េ គវនិិចឆ័យបនេ យ្រគូេពទយ 
ែដលមនបទពិេ ធន៍។ េ គ 
សញញ េនែភនកេពលពិនិតយបត 
ែភនកៈ ន មសតូចលមម េនេលើ 
េរទីន ែដលមនែគមចបស់ ល 

លពីក ្ត លេទេ្រក ម 
សរៃសឈម េហើយមនករ
រ កសរៃសហូរឈម និង 
រលួយ 

េ គសញញ បញជ ក់ មករពិនិតយ 
ជលិក ឬកររកេឃើញ CMV 
េនកនុងវតថុ វេ្រ មខួរ មករ 
បណ្តុ ះេមេ គ ឬករពិនិតយ 
ជលិក   

CNS toxoplasmosis ភពមិន្រប្រកតី ៃន្របព័នធ្រប ទ
បញជ ក់ពីករប៉ះ ពល់កែន្លងជក់

ក់ ែដលេកើត េឡើងកនុង
េពលថមីៗ ឬ ម រតីថយ ចុះ និងករ
េឆ្លើយតបេទនឹងករ ពយបលជក់

ក់កនុងរយៈ េពល ១០ៃថង។ 

ករេធ្វើេតស្តរកអងគបដិបកខ្របណ 
របស់ toxoplasmosis មនលទធ 
ផលវជិជមននិង(្របសិនេបើមន) 
ករថតឆ្លុះខួរកបលបង្ហ ញអំពី 
ករដុះដំុ ច់េនកនុងខួរកបល 
១ ឬ េ្រចើន ( CT ឬ MRI)។ 

HIV encephalopathy ករពិនិតយគ្លីនិករកេឃើញមន 
ដំេណើ រករមិន្រប្រកតីៃនករចងចំ 

ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ ្រតូវេធ្វើេឡើង 
មករផត់េចលជំងឺេផ ងៗ 
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ឬ ករេធ្វើចលន ងកយ ែដល 
ប៉ះពល់ដល់ករេធ្វើសកមមភពរស់ 
េន្របចំៃថង ែដលមនករវវិត្តន៍ 

េទរកភពកន់ែតធងន់ធងរ កនុងរយៈ 

េពលេ្រចើនសប្ត ហ៍-ែខ េ យពំុ 
មនលកខខណ្ឌ េផ ង េ្រកពីករឆ្លង 
េមេ គេអដស៍ 

េទៀត េហើយករថតឆ្លុះខួរកបល 
( CT ឬ MRI) ្របសិនេបើ ច 
េធ្វើបន 

Extrapulmonary 
cryptococcosis (including 
meningitis) 

កររ កេ្រ មខួរ មនលកខណៈ 
មិនសូវ្រសួច្រ វ មន្រគុនេក្ត  
និងករឈឺកបលែដលមនសភព 

ធងន់ធងរេទៗ សញញ បញជ ក់ពីករ 

រ កេ្រ មខួរ (meningism) 
វេង្វង ម រតី (confusion)ករផ្ល ស់ 
ប្តូរអកបបកិរយិ ែដលេឆ្លើយតបេទ 
និងករពយបលករបងកេ គេ យ 
cryptococccus។ 

រកេឃើញ Cryptococcus 
neoformans េន មកែន្លងៃន 
ដងខ្លូនេផ ងៗ េ្រកពីសួត 
ឬេតស្ត antigen Cryptococcus 
េនេលើឈម ឬ វតថុ វ េ្រ ម
ខួរ (CRAG) ផ្តល់លទធផល
វជិជមន។ 

 

កំរតិៃនភពពុល ែបបគ្លីនិក និងមនទីរពិេ ធន៍ 

ករប៉ន់ ម ន 
ភពធងន់ធងរ 

្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរ 

កំរតិទី៣ 

គំ មកំែហងដល់ 
ជីវតិ កំរតិទី៤ 

្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិក 
ែដលមិនមនកំណត់
េនកនុង ងេនះ 

េ គសញញ
ែដលពំុរខំន
ដល់ករេធ្វើ 
សកមមភពករ 

ងរ្របចំៃថង  

ឬមនចលន
កំេរ ើកខ្លួន 

េ គសញញ ែដល 
រខំនដល់ករេធ្វើ 
សកមមភពធមម  
្របចំៃថង ឬ មន 
ចលនកំេរ ើកខ្លួន 

េ គសញញ ែដល
ងំពំុេ យអនកជំងឺ 
ចេធ្វើសកមមភព 

ធមម ្របចំៃថង 
មនចលនកំេរ ើក 
ខ្លួន 

េ គសញញ េធ្វើេ យ
អនកជំងឺពំុ ចេធ្វើ 
ករែថទំខ្លួនឯង 
បន ឬអន្ត គមន៍ 
េវជជ ្រស្ត ឬ វះ
កត់ែដល្រតូវ 
អនុវត្តេដើមបីបងក រ 
ករចុះេខ យភព
ពិករជ ថ ពរ ឬ 

្ល ប់ 

Haemoglobin ៨,០-៩,៤ 
្រក/ដល ឬ  

៧,០-៧,៩្រក/ដល 
ឬ  

៦,៥-៦,៩ ្រក/ដល 
ឬ  

<៦,៥ ្រក/ដល ឬ  
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េអមូ៉ក្លូបី៊ន ៨០-៩៤ ដ/ល 
ឬ  

៤,៩-៣៥,៨៣ 
mmol/ល 

៧០-៧៩ ដ/ល ឬ  

៤,៣១-៤,៩២ 
mol/ល 

៦៥-៦៩ ដ/ល ឬ  

៤,០៣-៤,៣០ 
mmol/ល 

<៦៥ ្រក/ល ឬ  

<៤,០៣ mmol/ល 

ចំនួនេកសិក 
neutrophils  

១០០០-
១៥០០/មម៣ឬ 
១,០-១,៥
្រក/ល* 

៧៥០-៩៩៩/មម៣ 
ឬ  

០,៧៥-០,៩៩
្រក/ល* 

៥០០-៧៤៩/មម៣ 
ឬ 

០,៥-០,៧៤៩
្រក/ល* 

<៥០០/មម3 ឬ  

<០,៥្រក/ល* 

ប្ល ែកក (Platelets) ៧៥០០០- 

៩៩០០០/ មម៣  

ឬ ៧៥៩៩/ក្រ/ល*

៥០០០០-
៧៤៩៩៩/ មម៣ ឬ 
៥០៧៤,៩/្រក/ល* 

២០០០០-
៤៩៩៩៩/មម៣ ឬ  

២០៤៩,៩/្រក/ល* 

<២០០០០/ មម៣ ឬ 

<២០/្រក/ល* 

ករវភិគគីមី ្រស្ត ្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរ 

កំរតិទី៣ 

គំ មកំែហងដល់ 
ជីវតិ កំរតិទី៤ 

Hyperbilirubinaemia >១,០-
១,៥xULN 

>១,៥-២,៥xULN >២,៥-៥xULN >៥xULN 

Glucose (fasting) ១១០-១២៥ 

ម្រក/ដល 

១២៦-២៥០ 

ម្រក/ដល 

២៥១-៥០០
ម្រក/ដល 

>៥០០ម្រក/ដល

Hypoglycaemia ៥៥-៦៤ម្រក/ដល

ឬ  

៣,០១-៣,៥៥ 

mmol/ល 

៤០-៥៤ម្រក/ដល 

ឬ  

២,១៩-៣.០០ 

mmol/ល 

៣០-៣៩ម្រក/ដល 

ឬ  

១,៦៧-២,១៨
mmol/ល 

<៣០ម្រក/ដល ឬ

<១.៦៧ mmol/ល 

Hyperglycaemia 
(nonfasting and no 
prior diabetes) 

១១៦-១៦០ 

ម្រក/ដល ឬ  

៦,៤៤-៨,៩០ 

mmol/ល 

១៦១-២៥០
ម្រក/ដល ឬ  

៨,៩១-១៣,៨៨ 

mmol/ល 

២៥១-៥០០
ម្រក/ដល ឬ  

១៣,៨៩-២៧,៧៦  

mmol/ល 

>៥០០ម្រក/ដល ឬ

>២៧,៧៦ mmol/ល 

Triglycerides - ៤០០-៧៥០    

ម្រក/ដល ឬ  

៤,៥២-៨,៤៧ 

mmol/ល 

៧៥១-១២០០     

ម្រក/ដល ឬ  

៨,៤៨-១៣,៥៥ 

mmol/ល 

>១២០០ម្រក/ដល ឬ

 

>១៣.៥៥ mmol/ល 
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Creatinine >១,០-
១,៥xULN 

>១,៥-៣,០ x ULN >៣,០-៦,០ x ULN >៦,០ x ULN 

AST (SGOT ) ១,២៥-២,៥x

ULN 

>២,៥-៥,០xULN >៥,០-១០,០x ULN >១០,០ x ULN 

ALT (AST ) ១,២៥-
២,៥xULN 

>២,៥-៥,០xULN >៥,០-១០,០xULN >១០,០ x ULN 

GGT ១,២៥-
២,៥xULN 

>២,៥-៥,០xULN >៥,០-១០,០xULN >១០,០ x ULN 

Alkaline phos. ១,២៥-
២,៥xULN 

>២,៥-៥,០xULN >៥,០-១០,០xULN >១០,០ x ULN 

Bilirubin ១,១-១,៥xULN  ១,៦-២,៥x ULN  ២,៦-៥,០ x ULN >៥ x ULN 

Amylase >១,០-១,៥x 

ULN 

>១,៥-២,០x ULN >២,០-៥,០x ULN >៥,០ x ULN 

Pancreatic 
amylase 

>១,០-១,៥x 

ULN 

>១,៥-២,០x ULN >២,០-៥,០x ULN >៥,០ x ULN 

Lipase >១,០-១,៥x 

ULN 

>១,៥-២,០x ULN >២,០-៥,០x ULN >៥,០ x ULN 

Lactate <២,០ x ULN 

គម ន 

acidosis 

>២,០ x ULN  

គម ន 

acidosis 

ករេកើនេឡើងជតិ 
lactate ែដលមន 
pH <៧,៣ ែដល
មិន ប ្ត ល
េ យមនផល
វបិក ដល់ យុ
ជីវតិ 

ករេកើនេឡើងជតិ 
lactate ែដលមន 
pH <៧,៣ ែដល
មិន ប ្ត លេ យ
មនផលវបិក 
ដល់ យុជីវតិ 

្របព័នធ្រកពះ    
េពះេវៀន 

្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរកំរតិទី៣ គំ មកំែហងដល់ 
ជីវតិ កំរតិទី៤ 

ចេង្អ រ មនលកខណៈ 
តិចតួច ឬេកើត 
រយៈេពលខ្លី
េហើយបត់េទ 
វញិ ករទទួល 

ពិបក្រទំកំរតិ 
មធយម ឬ មន 
ករថយចុះករ 
ទទួល រ ឬ 
ទឹក<៣ៃថង 

ករពិបក្រទំ 
ធងន់ធងរ ឬមន 
ករទទួលទន 

រឬ ទឹក 
តិចតួចបំផុត 

តំរវូេ យមន 

ករសំ កេពទយ 
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ទន រ ឬ 
ទឹក្រតូវរក  
ដែដល 

សំ ប់រយៈេពល 
≥៣ៃថង  

ក្អួត មនលកខណៈ 
តិចតួចឬេកើត 
រយៈេពលខ្លី
េហើយបត់េទ 
វញិក្អួត ២េទ
៣ ដង/ៃថងឬ
ក្អួតបន្តិចបន្តួច 
១សប្ត ហ៍ 

មនកំរតិមធយម ឬ 
េនែតមន 
ឥតឈប់ ក្អួត 
៤េទ៥ដង/ៃថងឬ 
ក្អួត≥១សប្ត ហ៍ 

ក្អួតធងន់ធងរបេញចញ
រ ទឹកមក

វញិអស់ កនុងរយៈ
េពល២៤េម៉ងឬ
មន ករថយចុះសំ 
ពធឈមេពល 
ឬតំរវូេ យ មន
ករពយបល
េ យបញចូ លជតិ
ទឹក មសរៃស
ឈម 

សភព Shock 
បងកេ យមនករ 
ថយចុះសមព ធ
ឈម ឬ តំរវូេ យ
មនករសំ ក
េពទយេដើមបី 
ពយបលេ យករ 
បញចូ លទឹក ម
សរៃស 

គរសូ មនលកខណៈ 
តិចតួចឬេកើត 
បន១រយៈខ្លី 
េហើយបត់េទ 
វញិ ក្អួត ២េទ
៣ ដង/ៃថងឬ
ក្អួតមនរយៈ
េពល<១
សប្ត ហ៍ 

មនលកខណៈ 
មធយម ឬេទែត
មនឥតឈប់ 
គ៥េទ៧ដង/ៃថង 

ឬ គមន 
រយៈេពល≥១ 
សប្ត ហ៍ 

គមនឈម ឬ 
មនករថយចុះ 
សំពធឈម
េពលឬ គ>៧
ដង/ៃថង ឬទមទរ 

េ យមនករពយ

បលេ យ រ 
ករបញចូ លជតិ 
ទឹក មសរៃស 

សភព Shock 
បងកេ យមនករ 
ថយចុះសមព ធ
ឈម ឬ គ 
>៧ដង/ៃថង តំរវូ
េ យមនករ
សំ កេពទយេដើមបី 
ពយបលេ យករ 
បញចូ លទឹក ម
សរៃស 

្របព័នធដកដេង្ហើម ្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរកំរតិទី៣ គំ មកំែហងដល់ 
ជីវតិ កំរតិទី៤ 

ពិបកដកដេង្ហើម ពិបកដក
ដេង្ហើម 

េពល្របឹង 

ពិបកដកដេង្ហើម 
េពលមនចលន

ធមម  

ពិបកដកដេង្ហើម 
េពលសំ ក 

ពិបកដកដេង្ហើម 
ទមទរេ យមន 
ករពយបល េ យ 

អុកសីុែហ ន 
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ករវភិគទឹកេនម ្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរ 

កំរតិទី៣ 

គំ មកំែហងដល់ 
ជីវតិកំរតិទី៤ 

Proteinuria   

Spot urine ១+ ២+ ឬ ៣+ ៤+ Nephrotic  

syndrome 

ទឹកេនមកនុង២៤
េម៉ង 

បត់ជតិ្របេត 
អុីន ២០០ម្រក 
េទ១្រក/ៃថង ឬ 
<០,៣%  ឬ 
<៣ ្រក/ល 

បត់ជតិ្របេត 
អុីន ១្រក េទ 
២្រក /ៃថង ឬ 
០,៣% េទ១.០% 
ឬ៣្រក េទ ១០  

្រក/ល 

បត់ជតិ្របេត 
អុីន ២្រកេទ
៣,៥្រក /ៃថង ឬ  

>១,០% ឬ   

>១០្រក/ល 

Nephrotic  

syndrome ឬ   

បត់ជតិ្របេតអុីន 
>៣,៥្រក /ៃថង 

េនមឈម Microscopic 
only 

Gross, no clots Gross plus clots សទះ 

បញ្ហ េផ ងៗ ្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរ 

កំរតិទី៣ 

គំ មកំែហងដល់ 
ជីវតិ កំរតិទី៤ 

្រគុនេក្ត (>១២េម៉ង) ៣៧,៧-

៣៨,៥ ០C ឬ  
 
១០០,០-

១០១,៥ ០F 

៣៨,៦-៣៩,៥ 
០C ឬ  

 
១០១,៦-១០២,៩ 
០F 

៣៩,៦-៤០,៥ ០C 
ឬ  

 
១០៣-១០៥ ០F 

>៤០,៥ ០C ឬ  
 
>១០៥ ០F សំ ប់ 
រយៈេពល≥១២  

េម៉ង 

ឈឺកបល តិចតួចមិន
តំរវូេ យមន
ករពយបល 

មធយម ឬតំរវូ
េ យមនករពយ
បលេ យឱសថ 

non-narcotic 
analgesia  

ធងន់ធងរ ឬ 
េឆ្លើយតបេទនឹង 

ករពយបលេ យ 
ឱសថ narcotic  

្រទំែលងបន 

Allergic reaction រមស់ែត 
គម នេចញ 
កនទួល 

េចញកនទល 
្រត កេ យ 

កែន្លង 

េចញកនទ ល
្រត កេពញខ្លួន 

angioedema 

Anaphyla xis 

Rash

hypersesnitivity 

េឡើងពណ៌ 
្រកហមេលើ 
ែសបករមស់ 

ែសបក        

ករេឡើងកនទួល 
ែសបកមន
លកខណៈ 

maculopapular ឬ 

ករេឡើងពងែបក
ែសបក ឬ 

កររបកែសបក ឬ 
ដំេបែសបក 

្របសិនេបើមន ករ
ប៉ះពល់ភន សេសើម 
្រតូវសង ័យដល់  

Stevens-Johnson  
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(Erythema,  
pruritus) 

មនកររបក
ែសបកែដល 

មនសភពសងួត 

( Diffuse 
maculopapular 

rash OR  

dry 
desquamation) 

(Vesiculation OR 
moist 

desquamation OR 
ulceration) 

TEN), erythema 
multiforme, 
exfoliative 

dermatitis 

េហវហត់ កត់បនថយ
សកមមភព

ធមម <២៥% 

កត់បនថយសកមម
ភពធមម       
២៥-៥០% 

កត់បនថយសកមម 
ភពធមម >៥០%;  

មិន ចេធ្វើករបន 

មិន ចសំ ត 
ខ្លួនឯងបន 

្របភពឯក រៈ Division of AIDS, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, version 1.0 
December 2004, clarification August 2009. 

 

កំណត់សំគល់ៈ ចំ ត់ថន ក់េនះ មនបញចូ លភពពុលកំរតិទី៥ ែដលជករ ្ល ប់។ 

 

សំ ប់ភពមិន្រប្រកតី ែដលពំុមនេនកនុង ងពយបល សូមេ្របើ្របស់ពត៌មន ស្តពីីករ យតំៃល អំពី 
កំរតិធងន់ធងរ េនកនុងជួរទី១ៃន ង។ 
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ឧបសមព័នធទី២: គំរូ ង និងពិធី រ សំ ប់ករពយបលដំ ក់កលដំបូង ៃនកររ ក េ្រ មខួរបងកេ យ Cryptococcus 
ពិធី រ សំ ប់េ្របើ្របស់ AMPHOTERICINE B និងករពយបលបន្តេ យេ្របើ្របស់ FLUCONAZOLE 

ឯក រៈ Service Maladies Infectieuses, Hôpital P.B.N Sihanouk, 21/02/2006 

នម: នម្រតកូលៈ    យុៈ   ែ្រគៈ   ទំងន់ 

ករពយបលដំ ក់កលដំបូងៈ កំរតិ ០,៧ម្រក/គ្រក រយៈេពល ១៤ៃថង(ករ យ Amphotericin B:យកដប៥០ម្រក យជមួយទឹកសំ ប់ យឱសថ ១០មល 
បនទ ប់មកេយើងបន១មល=៥ម្រក យកកំរតិែដល្រតូវេ្របើ យជមួយេសរ ៉មូ ៥% ៥០០មល ចក់ មសរៃសឈម េ យករពរពីពន្លឺ (យក្រក សេ្រ បពីេ្រក) 
រយៈេពល៤េម៉ង ឬ ៤០ដំណក់/នទី) 

 ៃថង១ ៃថង២ ៃថង៣ ៃថង៤ ៃថង៥ ៃថង៦ ៃថង៧ ៃថង៨ ៃថង៩ ៃថង១០ ៃថង១១ ៃថង១២ ៃថង១៣ ៃថង១៤ ៃថង១៥ ៃថង១៦ ៃថង១៧ 

កំរតិ                  

កលបរេិចឆទ                  

េតស្តមនទីរពិេ ធន៍                

ករបឺតយកវតថុ វេ្រ មខួរ េដើមបីេធ្វើករវភិគ 
និង ម ន  

               

ករបឺតយកវតថុ វេ្រ មខួរ  េដើមបីពយបល 
េ គសញញ េលើសសំពធកនុងខួរកបល( ចំនួន 
ចំណុះវតថុ វេ្រ មខួរ ែដលបឺតយកេចញ) 

                 

 េធ្វើករ ប់្រគប់ឈម ស់កំរតិ potassium, Creatinin  

 ករបឺតយកវតថុ វេ្រ មខួរ េដើមបីវភិគ និង ម ន (Explorative LP)្រតូវេធ្វើេនៃថងទី១ និងទី១៤ េដើមបីេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ និង ម នជំងឺ ម រយៈករវភិគេកសិក េមេ គ ករបំពក់ពណ៌ Indian 
Ink និងរក antigen និងបណ្តុ ះេមេ គ cryptococcus ្របសិនេបើមន។ 
    ករបឺតយកវតថុ វេ្រ មខួរ េដើមបីពយបលេ គសញញ េកើនេឡើងសំពធ េនកនុងខួរកបល ្រតូវេធ្វើេ យបនេទៀងទត់ ្រស័យ មសភពគ្លីនិក ៃនអនកជំងឺ េហើយ ចេធ្វើបនេ្រចើនដងកនុង១ៃថង 
(រហូតដល់ ៣េទ៤ដង/ៃថង) េនេពលអនកជំងឺេនែតមនសញញ បញជ ក់ពីករេកើនសំពធកនុងខួរ កបល(ឈឺកបលធងន់ធងរ)។ 
ករពយបលបន្តៈ       Fluconazole ៤០០ម្រក/ៃថង (២្រគប់ ២០០ម្រក) រយៈេពល៨សប្ត ហ៍ 
  កលបរេិចឆទចប់េផ្តើមៈ        /     /   កលបរេិចឆទឈប់ៈ       /     /  
ករពយបលបងក រៈ Fluconazole ២០០ម្រក/ៃថង រហូតដល់ CD4>១០០មម៣ សំ ប់រយៈេពល ៦ែខ 

  កលបរេិចឆទចប់េផ្តើមៈ        /     /   កលបរេិចឆទឈប់ៈ       /     /  CD4:           / មម៣
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ករពយបលកររ កេ្រ មខួរបងកមកពី Cryptococcus 

្របភពឯក រៈ Service Maladies Infectieuses, Hôpital P.B.N Sihanouk, 21/02/2006 

  

 ក ករពយបលដំ ក់កលដំបូងៈ 

  AMPHOTERICIN B: ០,៧ ម្រក/គ្រក/ៃថង ចក់ មសរៃសឈមេ យ យកនុង
េសរ ៉មូែផ្អម ៥% រយៈេពល ៤េម៉ង សំ ប់រយៈេពល យ៉ងេ ច ស់ ២សប្ត ហ៍។ 

ក.១ ផលប៉ះពល់ 

  ក.១.១ េពលបញចូ លឱសថៈ ញក់, ្រគុនេក្ត , ឈឺកបល ,ឈឺចប់េពញខ្លួន, ក្អួតចេង្អ រ 

anaphylactic shock, រ កសរៃសឈមេខម  (thrombophlebititis) េនកែន្លងចក់,វលិមុខ, សពឹក, 

្របកច់ 

  ក.១.២ យូរអែង្វងៈ ម នមុខងរតំរងេនម, potassium, ប់្រគប់ឈម (anemia, 

thrombopenia), ពុលដល់សរៃសឈមេខម ។ 

 ក.២ ករពយបលែដល្រតវូផ្តល់េពលពយបលេ យ amphotericin B 

  ក.២.១ Paracetamol (៥០០ម្រក) េលប១្រគប់ ១េម៉ង មុនេពលចក់បញចូ លឱសថ 
amphotericin B មសរៃសឈម 

  ក.២.២ Hydrocortisone Hemisuccinate ៥០ម្រក ចក់ មសរៃស (១/២ អំពូល) េនេពល 
ចក់បញចូ លឱសថ amphotericin B មសរៃស។ 

  ក.២.៣ +/- Promethazine ២៥ម្រក េលប មមត់ ឬ ចក់ មសរៃស 

  ក.២.៤ Slow-K (បងក រករខ្វះជតិ potassium) : ៦០០ម្រក x ២ដង/ៃថង 

  ក.២.៥ ផ្តល់ប្រងគប់ជតិទឹកកនុងខ្លួនេ យបនសម្រសប : េសរ ៉មូៃ្រប, SRO 

  ក.២.៦ ករណីមន្របកច់ : Valium ១០ម្រក ចក់ មសរៃសយឺតៗ, ចផ្តល់េ យម្តងេទៀត 
្របសិនេបើករ្របកច់មិនបត់ េនកនុងរយៈេពល ៥នទី េ្រកយមកេទេនះ។ 

  ក.២.៧ មិន្រតូវផ្តល់ morphine សំ ប់ពយបលករឈឺចប់េទ (ឈឺកបល) ពីេ្រពះករបឺត 
វតថុ វេ្រ មខួរ គឺជករពយបលែដលមន្របសិទិធភពបំផុត។ 

 ក.៣ ករែថទំ និង ម នៈ 

  ក.៣.១ ្រតូវ ម នសង្វ ក់ជីពចរ, សំពធឈម, កំេ ខ្លួនេរៀង ល់ ៣០នទី កនុងកំឡុង
េពល២េម៉ង ដំបូង បនទ ប់មកេទៀតេរៀង ល់េម៉ង 
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  ក.៣.២ កនុងករណី្រគុនេក្ត ខ្ល ំង និងញក់ ្រតូវចក់ hydrocortisone hemisuccinate ៥០ 
ម្រក មសរៃស។ 

  ក.៣.៣ ្របសិនេបើសំពធឈម<៧ សមបរត (៧cmHg) ្រតូវបញឈប់ករចក់ឱសថ ម 
សរៃស េហើយរកជំនួយពី្រគូេពទយជំនញ 

  ក.៣.៤ បញជ ក់េនកនុងទំរង់ ម ន អំពីកំរតិែដលបនចក់ េពលចប់េផ្តើម និងេពលបញច ប់ 
hydrocortisone hemisuccinate សង្វ ក់ជីពចរ សីតុណ្ហ ភព។ 

 ក.៤  ករ ម ន 

  ក.៤.១ េធ្វើេតស្តអមេវជជ ្រស្ត េនៃថងទី៨ : ប់្រគប់ឈម, ករ ស់កំរតិ potassium, 
sodium, glucose, creatinine។ បនទ ប់មក ្រតូវេធ្វើេតស្តេរៀង ល់សប្ត ហ៍។ 

  ក.៤.២ ្រតូវបឺតយកវតថុ វេ្រ មខួរ េនៃថងទី១៤ (Indian Ink បណ្តុ ះេមេ គ) បនទ ប់មក 
េរៀង ល់សប្ត ហ៍ ្របសិនេបើ ករបណ្តុ ះេមេ គេនមនលទធផលវជិជមន។ 

  ក.៤.៣ េនេពលបញច ប់ករពយបលៈ ្រតូវេធ្វើករ ប់្រគប់ឈម potassium, sodium និង 
creatinine។ 

 ក.៥  ករសំរបសំរលួកំរតិឱសថៈ កនុងករណីលទធផលៃនករបណ្តុ ះេមេ គវតថុ វេ្រ មខួរ 
េនៃថងទី១៤ េនវជិជមន គឺ្រតូវបេងកើនកំរតិ amphotericin B ដល់កំរតិ ១ ម្រក/គ្រក/ៃថង។ 

 

ករបូម រជថមីយកវតថុ វេ្រ មខួរ 

- ្រតូវេ្របើមជុលេលខ ១៨G 

- កត់្រ កំរតិសំពធេនេពលវតថុ វេចញេលើកដំបូង (opening pressure) េនេពលបូម 
ម្តងៗ 

- ្របសិនេបើសំពធេពលបូម (OP)> ២៥សម ទឹកៈ ្រតូវបូមវតថុ វេ្រ មខួរ ៣០ េទ 
៣៥មល 

- ្រតូវបន្តបូមវតថុ វេ្រ មខួរ េរៀង ល់ៃថង រហូតដល់ OP< ២០សម ឬ < ៥០% ៃន OP 
េលើកដំបូង 

- ្រតូវបូមេឡើងវញិ ជេ្រចើនដងកនុង១ៃថង ្របសិនេបើ ករឈឺកបល កន់ែតមន
លកខណៈកន់ែតធងន់ធងរេនះ។ 

  

 

 



154 
 

ឧបសមព័នធទី៣: ឧទហរណ៍ៃនជំងឺេសើែសបក ែដលេកើតេឡើងេពលមនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

Examples of Itchy Rashes with HIV 

Seborrheic Dermatitis 
(www.aidsimages.ch) 

Papular Pruritic Eruption (PPE) 
(bestpractic.BMJ.com) 

HIV Associated Eosinophilic (Sterile) 
Folliculitis with evidence of 
lichenification from chronic itching 
(www.aidsimages.ch) 



155 
 

HIV Associated Eosinophilic (Sterile) 
Folliculitis with Pustules and 
Excorations 

Nodular Prurigo from chronic 
Eosinophillic Folliculitis 

Scabies (www.scabiesanswers.com) 
ជំងឺកមរមស់ 
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ឧទហរណ៍ ៃន Macculopapular Rash េកើតេពលឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

Macculopapular Rash 
េនបតេជើងែដល េកើតេឡើងចំេពះជំងឺ

្វ យដំ ក់កល ទី២ 



157 
 

Macculopapular Rash េកើតេពលឆ្លង 
េមេ គេអដស៍េលើកដំបូង 

Macculopapular Rash 
ែដលប ្ត លមកពី ផលប៉ះពល់ៃន 
Efavirenz 

ឧទហរណ៍ៃន Rashes េកើតេពលឆ្លង Herpes Simplex Virus ១ និង ២  

ជំងឺ Herpes ុ ៃំរ ៉េនជំុវញិ្របេ ងមត់ 
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ជំងឺ Herpes េន្រប ប់បន្តពូជ 

 
ដំេប Herpes ុ ៃំរ ៉

 
ជំងឺ Herpes ល លេពញដងខ្លួន 
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ឧទហរណ៍ជំងឺេរ ើម 

ជំងឺេរ ើម 

 
ជំងឺេរ ើមែដលែស្តងេចញជស ្ឋ ន 
dermatones 

 
ឧទហរណ៍ៃន Umbilicated Lesions 

Molluscum and HIV 
(www.bestpractice.BMJ.com) 
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Cryptococcus Skin Lesions of Various 
Sizes 

Umbilicated Papules from Penicillium 
Marnefffei 
(www.doctorfungus.org) 
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Umbilicated Papules from Penicillium 
Marnefffei 
(www.aidsimages.com) 

Histplasmosis, Molluscum 
Contagiosum, 
Cryptococcosis, and Penicillium 
Marneffei 
(www.aidsimages.ch) 
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