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7គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

	 គោលការណ៍ណែនំ	PEP	តែូវបានផ្លែស់ប្តូរខ្លឹមសរពីគោលការណ៍ណែនំ	PEP	ឆា្នែំ	២០០៦	និងផ្នែក	PEP	នែ	
គោលការណណ៍ែនជំាតកិ្នងុការគែប់គែងការពែយាបាលមែោគអែដស	៍សមែែបម់នសុែសពែញវយ័	នងិមនសុែសវយ័ជទំង	់ដែលតែវូ	
បានការកែតមែូវឡើងវិញលើកទី៤	នៅឆា្នែំ	២០១៥	។

	 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	PEP	នៅឆា្នែំ២០០៦	ផ្តែតលើតែបុគ្គលិកសុខាភិបាល	(occupational)	ប៉ុណោ្ណែះ	
ប៉នុ្តែគោលការណ៍ណែន	ំPEP	បច្ចបុែបន្ននែះ	តែវូបានពងែកីដលអ់្នកដែលមនិមែនជាបុគ្គលកិសខុាភិបាល	(non-occupational)	
ដែលានការបែឈមទៅនងឹការឆ្លងមែោគអែដស៍បែសិនបើអ្នកគ្មែនផ្ទកុមែោគអែដស៍បានប៉ះពាល់ឈាម	ទកឹកាម	ឬមទកឹរអំលិ	
របស់អ្នកដែលានផ្ទកុមែោគអែដស។៍	ការចម្លងមែោគអែដស៍	គឺអាចកើតឡើងបាន	បែសិនបើានសា្ភែរានមែោគអែដស	៍
ចូលក្នុងរាងកាយតាម៖

	� ការរងរបួសដោយមុតម្ជុល	ឬមានរបួសស្នែមដោយឧបករណ៍វះកាត់
	� ការបែឈមដោយានដាច់រលាត់សែបែក	ឬមភា្នែសជាលិកាស្តើងៗ
	� រមួភែទដោយមនិបានការពារជាមយួអ្នកដែលានផ្ទកុមែោគអែដស៍	(រមួបញ្ចលូការបែឈមពីការរមួភែទ	ឧទាហរណ	៍	
	 ដូចជាបែកសែែមអនម័យ)
	� បែើម្ជុល	ឬមឧបករណ៍ចាក់រួមគ្នែ
	� ការបញ្ជូលឈាម	ឬមផលិតផលឈាមដែលានមែោគអែដស៍។

	 មែោគអែដស៍	ជាមែោគដែលមិនមែនងយនឹងឆ្លងោះទែ។	អតែែនែការចម្លងតាមវិធីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើាន	
ចោ្លែះរវាង	១%	នងិ	០,១%។	កតា្តែជាចែើនដែលានឥទ្ធពិលក្នងុការចម្លង	អាសែយ័ទៅលើបែភពនែការចម្លង	បរិាណនែវើរុស	
និងរយៈពែលនែការបែឈម។	ការប៉ះពាល់ជាមួយសរធាតុរាវនែរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺដែលានបន្ទុកមែោគមែោគអែដស	៍
ខ្ពស់ក្នុងឈាម	តាមទែឹស្ដីានការបែឈមខ្ពស់ក្នុងការចម្លងខ្ពស់ជាងការប៉ះពាល់សែដៀងគ្នែទៅនឹងវត្ថុុរាវនែរាងកាយ	
ផែសែងទៀតរបស់អ្នកជំងឺកំពុងពែយាបាលដោយឱសថបែឆាងំមែោគអែដស	៍ដែលានបន្ទកុមែោគក្នងុឈាមទាប។	ដចូគ្នែផងដែរ	
ការយកចែញនូវធាតុចម្លងឱែយបានឆាប់រហ័ស	ឧទាហរណ៍	យកចែញពីសែបែក	ឬមភា្នែសជាលិកាដែលដាច់រលាត់តាមរយៈ	
ការលាងសា្អែត	ឬមថា្នែំសា្លែប់មែោគ	អាចកាត់បន្ថុយហានិភ័យនែការឆ្លង។

សកម្មភាព ានិភ័យក្នុងការបេឈមម្តង

ការរួមភែទតាមទា្វែរាស	ពីស្តែីទៅបុរស	ការសិកែសាននៅក្នុងបណា្តែបែទែសដែលាន	
បែែក់ចំណូលខ្ពស់

0.04%	(1:2380)

ការរួមភែទតាមទា្វែរាស	ពីបុរសទៅស្តែី	ការសិកែសាននៅក្នុងបណា្តែបែទែសដែលាន	
បែែក់ចំណូលខ្ពស់

0.08%	(1:1234)

ការរួមភែទតាមទា្វែរាស	ពីស្តែីទៅបុរស	ការសិកែសាននៅក្នុងបណា្តែបែទែសដែលាន	
បែែក់ចំណូលទាប

0.38%	(1:263)

១.	សាវតា	និងសនិទានភាព	

តារាងទី១៖	ការបា៉ែន់បែាណការបែឈមនឹងការចម្លងមែោគអែដស៍ក្នុងពែលបែឈមម្តងសមែែប់សកម្មភាពជាក់លាក់	
	 និងហែតុការណ៍ផែសែងៗ
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សកម្មភាព ានិភ័យក្នុងការបេឈមម្តង

ការរួមភែទតាមទា្វែរាស	ពីបុរសទៅស្តែី	ការសិកែសាននៅក្នុងបណា្តែបែទែសដែលាន	
បែែក់ចំណូលទាប

0.30%	(1:333)

ការរួមភែទតាមទា្វែរាសជាមួយដែគូដែលគ្មែនោគសញ្ញែ 0.07%	(1:1,428)

ការរួមភែទតាមទា្វែរាស	ជាមួយដែគូានជំងឺអែដស៍ដំណាក់កាលចុងកែែយ 0.55%	(1:180)

ការរួមភែទតាមរន្ធគូទចំពោះអ្នកទទួល	ក្នុងចំណោមបុរសសែលាញ់ភែទដូចគ្នែ
ដែគូមិនដឹងពីស្ថែនភាពមែោគអែដស៍

0.27%	(1:370)

ការរួមភែទតាមរន្ធគូទចំពោះអ្នកទទួល	ក្នុងចំណោមបុរសសែលាញ់ភែទដូចគ្នែ	
ដែគូានផ្ទុកមែោគអែដស៍

0.82%	(1:123)

ការរួមភែទតាមរន្ធគូទចំពោះអ្នកទទួល	ដោយបែើសែែមអនម័យបុរសសែលាញ់ភែទ
ដូចគ្នែ	ដែគូមិនដឹងពីស្ថែនភាពមែោគអែដស៍

0.18%	(1:555)

ការរួមភែទតាមរន្ធគូទចំពោះអ្នកស៊កបញ្ចូលលិង្គ	បុរសសែលាញ់ភែទដូចគ្នែ	
ដែគូមិនដឹងពីស្ថែនភាពមែោគអែដស៍

0.06%	(1:1666)

ការរួមភែទតាមរន្ធគូទចំពោះអ្នកស៊កបញ្ចូលលិង្គបែើសែែមអនម័យ	បុរសសែលាញ	់
ភែទដូចគ្នែ	ដែគូមិនដឹងពីស្ថែនភាពមែោគអែដស៍

0.04%	(1:2500)

ការបៀម	ឬមជញ្ជក់លិង្គ	(Receptive fellatio) 0.00%	to	0.04%	(1:2500)

ពីា្តែយទៅកូន	ដោយា្តែយបានទទួលការពែយាបាលដោយឱសថបែឆាំងមែោគ
អែដស៍យ៉ែងហោចណាស់ពី	ពីរសបា្តែហ៍ឡើងទៅ

0.8%	(1:125)

ពីា្តែយទៅកូន	ដោយា្តែយបានទទួលការពែយាបាលដោយឱសថបែឆាំងមែោគ
អែដស៍	បន្ទុកមែោគក្នុងឈាមកែែម	៥0	copies/ml

0.1%	(1:1,000)

ការចាក់គែឿងញៀន 0.63%	(1:158)	to	2.4%	
(1:41)

ការរងរបួសដោយមុតម្ជុល	ដោយគ្មែនការបែឈមមុខផែសែងៗទៀត 0.13%	(1:769)

ការបញ្ចូលឈាមជាមួយឈាមដែលមិនបានពិនិតែយតែឹមតែូវ 92.5%	(9:10)

Sources: http://www.aidsmap.com/Estimated-risk-per-exposure/page/1324038/

ការបង្កែរការឆ្លងមែោគអែដស៍កែែយពែលានការបែឈម	(PEP)	សំដៅលើការបែើឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍	ចំពោះ	
បគុ្គលដែលគ្មែនផ្ទកុមែោគអែដស	៍ដើមែបបីង្កែរការចម្លងបន្ទែបព់តីែវូបានបែឈមជាមយួមែោគអែដស	៍។	កមែតិថា្នែដំែលតែវូបែើ	
(ដសូ)	ដបំងូសមែែប	់PEP	គរួតែវូបានបែើនៅក្នងុរយៈពែល	២	ម៉ែង	(ប៉នុ្តែអាចលែបបាននៅក្នងុរយៈពែល	៧២	ម៉ែងដបូំង)	
កែែយពែលានការបែឈម	ហើយការវាយតម្លែពីហានិភ័យតែូវបានធ្វើឡើងឱែយបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។
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	 ការបង្កែរការឆ្លងមែោគអែដសក៍ែែយពែលានការបែឈម	(PEP)	គជឺាការលែបឱសថបែឆាងំមែោគអែដស៍	(ARV)	
ក្នុងរយៈពែលខ្លីមួយ	ដើមែបីកាត់បន្ថុយលទ្ធភាពការចម្លងមែោគអែដស៍	 បន្ទែប់ពីការប៉ះពាល់ដោយកមែិតបែឈមខ្ពស់		
សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល។	នៅក្នុងស្ថែនភាពនែះ	PEP	គួរតែតែូវបានផ្តល់ជូនជា	
ផ្នែកមួយនែការបង្កែរជាសកលដែលានលក្ខណៈទូលំទូលាយដើមែបីកាត់បន្ថុយហានិភ័យនែការចម្លងមែោគអែដស៍។

២.១	គោលបំណងរួម	

	 កាត់បន្ថុយហានិភ័យនែការចម្លងមែោគអែដស៍បន្ទែប់ពីការបែឈមចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជា	
បគុ្គលកិសខុាភបិាល	ដចូជាការរលំោភសែពសន្ថុវៈ	និងដែគូនែអ្នកផ្ទកុមែោគអែដស	៍គូស្វែមីភរិយដែលា្ខែងគ្មែនផ្ទកុមែោគ
អែដស៍	(Sero-discordance couple)	បានចុះឈ្មែះពែយាបាលក្នុងគ្លីនិក ART	ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការពែយាបាលដោយ
ឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍	ឬមបានពែយាបាលដោយឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍តិចជាងរយៈពែល៣ខែ	ឬមលទ្ធផលតែស្ត	VL	
ានបន្ទុកមែោគអែដស៍ក្នុងឈាមចុងកែែយ	>1000	copies/ml	រួមភែទដោយមិនបានការពារ	ឬមបែកសែែមអនម័យ។

២.២	គោលបំណងជាក់លាក់សមេេប់គោលការណ៍ណេនាំ

	� បង្កើនចំណែះដឹងអំពីការបែើបែែស់	PEP	សមែែប់អ្នកផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាពនៅគែប់សែវាកម្មទាំងអស់នៅតាម	
	 គែឹះស្ថែនសុខាភិបាល។
	� ផ្តល់ការណែនំចែបាស់លាស់ដើមែបីអនុវត្ត	PEP	នៅតាមគ្លីនិក	ART	នឹងផ្នែកសង្គែែះបន្ទែន់នៅក្នុងមន្ទីរពែទែយ។

២.	គោលបំណង
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៣.១	បុគ្គលិកសុខាភិបាល

	� បុគ្គលិកគិលានុបដា្ឋែយិកា
	� អ្នកផ្តល់សែវាថែទាំផ្នែកសង្គែែះបន្ទែន់
	� បុគ្គលិកផ្នែកសម្ភព
	� គែូពែទែយវះកាត់	និងបុគ្គលិកផ្នែកវះកាត់
	� អ្នកបច្ចែកទែសមន្ទីរពិសោធន៍
	� គែូពែទែយពែយាបាល
	� អ្នកហាត់ការ	និងនិសែសិតពែទែយ
	� ទន្តពែទែយ
	� បគុ្គលិកសា្អែតគែឹះស្ថែនសុខាភបិាល	បគុ្គលកិគែបគ់ែងទកីន្លែងរកែសានសពបណោ្តែះអាសន្ន	នងិអ្នកគែបគ់ែងកាកសណំល	់
	 ពែយាបាលនៅក្នុងទីតាំងថែទាំសុខភាព

៣.២	អ្នកមិនមេនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

	� ជនរងគែែះពីការរំលោភផ្លូវភែទ	(តាមទា្វែរាស	តាមរន្ធគូទ	និងតាមាត់)
	� កែមុបែជាជនបែឈមមុខខ្ពស់	(EW, MSM, TG, PWID)	ដែលបានរាយការណ៍ថាមិនបានបែើសែែមអនម័យ	ឬម	
	 បែកសែែមអនម័យ
	� ដែគូរបសអ់្នកផ្ទកុមែោគអែដស	៍(គូស្វែមភីរិយដែលា្ខែងគ្មែនផ្ទកុមែោគអែដស)៍	បានចុះឈ្មែះពែយាបាលនៅគ្លនីកិ		
	 ART	ប៉នុ្តែមនិទានប់ានបែើបែែសឱ់សថបែឆាងំមែោគអែដស	៍ឬមបានបែើឱសថបែឆាងំមែោគអែដសត៍ចិជាងរយៈពែល	
	 ៣ខែ	ឬមលទ្ធផលនែការធ្វើតែស្តVLចងុកែែយានបន្ទកុមែោគអែដស>៍1000 copies/ml	រមួភែទដោយមនិបានការពារ		
	 ឬមបែកសែែមអនម័យ	រយៈពែលតិចជាង	៧២	ម៉ែង។

៣.	តើនរណាខ្លះសមសេបក្នងុការទទួលបាន	PEP		
សមេេប់គោលការណ៍នាំនេះ?



11គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៤.	ការវាយតម្លេានិភ័យនេការឆ្លងមេោគអេដស៍

៤.១	តើអី្វទៅជាានិភ័យនេការឆ្លងមេោគអេដស៍	កេេយមានការបេឈមឬមមានការរងគេេះ?	

ក)	ការបា៉េន់បេមាណពីការបេឈមនេការឆ្លងមេោគអេដស៍	សមេេប់ការរួមភេទទាំងឡាយណាដេលមិនបានបេើ	
	 សេេមអនាម័យ	រួមទាំងការបេកសេេម	ឬមការបេើសេេមមិនបានតេឹមតេូវ។

បេភេទនេការបេឈមការឆ្លងមេោគអេដស៍ពីបេភពដេលជាអ្នកផ្ទុក	
មេោគអេដស៍ដេលមិនបានពេយាបាលដោយឱសថបេាំងមេោគអេដស៍

អតេេបា៉េនប់េមាណនេការឆ្លងមេោគអេដស៍

ការរួមភែទតាមរន្ធគូទ	ចំពោះអ្នកទទួល

-	ការបាញ់បញ្ចូលទឹកកាម	(Ejaculation) 1/70

-	ការបញ្ចែញទឹកកាមមកកែែ	(Withdrawal) 1/155

ការបែើម្ជុលនិងឧបករណ៍ចាក់ដទែទៀតរួមគ្នែ 1/125

ការរួមភែទតាមរន្ធគូទចំពោះអ្នកស៊កបញ្ចលូ	ដោយមិនបានកាត់សែបែកចុងលិង្គ 1/160

ការរួមភែទតាមរន្ធគទូចពំោះអ្នកសក៊បញ្ចលូ	ដោយបានកាត់សែបែកចងុលងិ្គ 1/900

ការរួមភែទតាមទា្វែរាសចំពោះអ្នកទទួល 1/1250

ការរួមភែទតាមទា្វែរាសចំពោះអ្នកស៊កបញ្ចូល 1/2500

ការរួមភែទតាមាត់	ចំពោះអ្នកស៊កបញ្ចូល	ឬមចំពោះអ្នកទទួល
មិនអាចបា៉ែន់បែាណពីការបែឈមបានទែ	
កមែិតនែការឆ្លងទាបខា្លែំងណាស់

រងរបួសដោយម្ជុលមុត	ឬមរងគែែះដោយសរមុតរបស់សែួចផែសែងទៀត 1/440

រងការបែឈមចំពោះភា្នែស	និងលើសែបែកដោយមិនានការដាច់រលាត់ <1/1000

*	ការបា៉ែន់បែាណទំាងនែះ	គឺផ្អែកលើការសិកែសានតាមដានទៅអនគត	មិនមែនជាទិន្នន័យបានមកពី	cross-sectional  
ឬមតួលែខដែលបានមកពីការធ្វើការងរជាគំរូទែ (figures derived from modelling)។	ការបា៉ែន់បែាណទាំងនែះ	
មិនគិតពីបែភពបន្ទុក	មែោគក្នុងឈាមទែ	តាមការកត់សា្គែល់បែសិនបើបន្ទុកមែោគមិនអាចរកឃើញ	សន្មតថាការ	
បែឈមនែការចម្លងានការថយចុះ	ចំពោះអ្នកដែលានបន្ទុកមែោគក្នុងឈាមខ្ពស់	ជាក់ស្តែងការបែឈមនែការចម្លង
មែោគអែដស៍នឹងកើនឡើង។
បែភព:	ASHM	ខែសីហា	ឆា្នែំ	2016.

	 ានកតា្តែជាចែើនធ្វើឱែយានការបែែបែួលការបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	ហើយគួរពិចារណាក្នុងការវាយតម្លែ	
ចំពោះហានិភ័យ។

តារាងទី២៖			ការរងគែែះ	នងិហានភិយ័ក្នងុការឆ្លង	ដោយបានដងឹថាបែភពានផ្ទកុមែោគអែដស	៍ដែលមនិបានពែយាបាលដោយ	
	 ឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍



12 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

កតា្តេមួយចំនួនដេលបង្កើនការបេឈមនឹងការចម្លងមេោគអេដស៍៖

	� បែភពដែលានកមែតិបន្ទកុមែោគអែដសខ៍្ពសក់្នងុឈាមាននយ័ថា	ការបែឈមនងឹការចម្លងមែោគអែដសក៍ខ៏្ពសដ់ែរ

	� ជងឺំកាមោគ	(STI)	ជាបែភពជំរញុឱែយានភាពងយក្នងុការឆ្លងមែោគអែដសជ៍ាពសិែស	ជងំដឺបំៅលើបែដាបភ់ែទ	នងិ	
	 ានោគសញ្ញែជំងឺបែមែះ។

	� សមែែប់អ្នកដែលទទួលទឹកកាមក្នុងអំឡុងពែលរួមភែទតាមរន្ធគូទ	ឬមទា្វែរាស

	� ការដាច់រលាត់នែភា្នែសអង្គជាតិនៅពែលរួមភែទតាមាត់

	� ការដាច់រលាត់នែភា្នែសក្នុងាត់នៅពែលរួមភែទតាមាត់

	� ការជែៀតចូល	ឬមរបួសដែលជែែបចូលក្នុងសែបែក	(percutaneous)	ដោយម្ជុលានរន្ធបែហោង	ចាក់ដោយផ្ទែល់		
	 ឬមចាក់តាមសរសែឈាមដោយបែើម្ជុលឬមសឺរា៉ែំងដែលផ្ទុកឈាមានមែោគអែដស៍។

	� ចំពោះដែគូរួមភែទដែលគ្មែនផ្ទុកមែោគអែដស៍	និងមិនបានបែើវិធីសសែ្តកាត់សែបែកចុងលិង្គបានអនុវត្តការរួមភែទ 	
	 តាមរន្ធគូទ	ឬមតាមទា្វែរាស	ជាអ្នកស៊កបញ្ចូល	ឬមអ្នកទទួល។	

	� ការប៉ះពាល់ឈាមដែលានបរិាណចែើន	ឬមសរធាតុរាវផែសែងទៀតដែលអាចចម្លងមែោគអែដស៍បាន

	� ការបែឈមានរយៈពែលយរូ	ឬមានទហំធំនំៅលើសែបែក	ឬមភា្នែសដែលដាចរ់លាត	់ដោយឈាម	ឬមសរធាតរុាវដែលឆ្លង		
	 ឬមវើរុសបែមូលផ្តុំចែើន	ជាពិសែសនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។

	� ការប៉ះពាល់ឈាមរបស់អ្នកជំងឺក្នុងដំណាក់កាលានជំងឺធ្ងន់	ឬមានបន្ទុកមែោគអែដស៍ខ្ពស់ក្នុងឈាម។

	� ការរងរបួស	ឬមមុតជែែទៅក្នុងសែបែក។

	� សា្ភែរវះកាត់មុតសែួចានជាប់ឈាមពីសរសែវ៉ែន	ឬមអាទែរ	របស់អ្នកជំងឺអែដស៍ជាបែភពចម្លង។

	� ការរងរបួសដោយមុតម្ជុលានរន្ធបែហោង ម្ជុលានផ្ទុកឈាម។

	� ានការកំណត់	ឬមការពនែយារពែលយូរក្នុងការទទួលបានថា្នែំបង្កែរការចម្លងមែោគអែដស៍កែែយពែលបែឈម។

ខ)	សារធាតុរាវក្នុងរាងកាយដេលបង្កឱេយមានានិភ័យក្នុងការចម្លងមេោគអេដស៍៖

	� ឈាម

	� ទឹកាត់ានលាយឈាម

	� ទឹកដោះ

	� សរធាតុរាវចែញពីបែដាប់ភែទ	និងខួរឆ្អឹងខ្នង

	� ទឺកភ្លែះ	សធាតុរាវពោះវៀនធំ	សរធាតុរាវក្នុងពោះ	ទឹកសន្លែក់	ទឹកសែែមបែះដូង	ឬមទឹកសែែមសួត

គ)	សារធាតុរាវនេរាងកាយដេលមិនបង្កឱេយមានបេឈមក្នុងការចម្លងមេោគអេដស៍	ដូច្នេះមិនតេូវការ	PEP ទេ	

	� ទឹកភ្នែក

	� ទឹកាត់ដែលគ្មែនលាយឈាម

	� ទឹកោម	និងញើស

៤.២	តើសា្ថេនភាពមេោគអេដស៍នេបុគ្គលជាបេភពដូចម្តេច?

	 នៅពែលដែលបែភពបានបញ្ជែក់ថាានមែោគអែដស៍វិជ្ជាន	ការផ្តល់ជូនសែវា	PEP	មិនតែូវពនែយារពែលឡើយ



13គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ល្អបំផុតតែូវខិតខំបែឹងបែែងយ៉ែងសកម្ម	 ដើមែបីទាក់ទងអ្នកជាបែភព	 និងសុំឱែយពួកគែធ្វើតែស្តមែោគអែដស៍ជាបន្ទែន់។	
ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ	ជានិច្ចកាល	សភាពបែឈមបែបអនមិក	ធ្វើឱែយពិបាកអនុវត្តសមែែប់ការបែឈមចំពោះអ្នកមិន
មែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល។
ដូច្នែះ៖

	� បែសិនបើអ្នកជាបែភពមិនអាចទាក់ទងបាន	ទិន្នន័យដែលបានរកឃើញ	(សូមមើលតារាងទី៣)	នឹងជួយក្នងុការ
កំណត់នូវតមែូវការសមែែប់	PEP	។

	� បែសិនបើអ្នកជាបែភពអាចទាក់ទងបាន៖

	¡ បង្ហែញថាពកួគែានផ្ទកុមែោគអែដស	៍ទមែងស់ុកំារយលព់ែមគរួតែវូបានធ្វើឡើង	ដើមែបសី្វែងរកពត័ា៌នលម្អតិ	
	 អំពីការពែយាបាលពីគែូពែទែយរបស់ពួកគែ។	វាានបែោជន៍ដើមែបីដឹងថា	តើពួកគែកំពុងពែយាបាល	ឬមអត់ហើយ	
	 បែសិនបើបន្ទុកមែោគរបស់ពួកគែមិនអាចរកឃើញ	(undetectable)	។

	¡ បើដឹងថា	ពួកគែកំពុងបែើ	PrEP	(Pre-Exposure Prophylaxis)	ជាទូទៅ	PEP	មិនតមែូវឱែយទែ	បែសិនបើអាច	
	 កំណត់បានថាជាបុគ្គលដែលលែបថា្នែំតែឹមតែូវទៀងទាត់	និងជាប់លាប់។	ការសមែែចចិត្តក្នុងការផ្តល់	PEP		
	 នៅតែតែូវបានពិចារណាលើមូលដា្ឋែនពីមួយករណីទៅមួយករណីដោយផ្អែកលើសកា្តែនុពលនែអ្នកជាបែភព	
	 ដែលមិនបានលែបថា្នែំតែឹមតែូវទៀងទាត់	និងជាប់លាប់។

	¡ ការជែើសរើសមនិបង្ហែញពីស្ថែនភាពមែោគអែដស	៍ឬមមនិពែមធ្វើតែស្តមែោគអែដសពី៍បែភព	តែវូបានសន្មតថា		
	 ពួកគែានផ្ទុកមែោគអែដស៍	ដូចនែះ	PEP	គួរតែូវបានផ្តល់ចំពោះជនរងគែែះ។

បេជាជន/កេុមបេជាជនផេសេងទៀត	 បេេវា៉េឡង់	 បេភព

បែជាជនពែញវ័យទូទៅ 0.6%	 AEM	2016

អ្នកចាក់គែឿងញៀន	(PWID) 15.2%	 IBBS	2017

អ្នកបែើគែឿងញៀន	(PWUD)	 5.7%	 IBBS	2017

អ្នកធ្វើការនៅសែវាកមែសានន្ត	(ឯករាជែយ) 11.8%	 IBBS	2016

អ្នកធ្វើការនៅសែវាកមែសានន្ត 3.2%	 IBBS	2016

អ្នកបំប្លែងភែទ 5.9	%	 IBBS	2016

បុរសរួមភែទជាមួយបុរស 2.3%	 IBBS	2014

ដើមែបីបា៉ែន់បែាណហានិភ័យនែការបែឈមពីអ្នកជាបែភពមិនចែបាស់លាស់មួយ៖

ហានិភ័យនែការឆ្លង=ហានិភ័យក្នុងការរងបែឈមម្តង	x ហានិភ័យនែបែភពមែោគអែដស៍វិជ្ជាន	(បែែវា៉ែឡង់)

	� ហានិភ័យចំពោះបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព	(HCW)	ដែលានរបួសដោយសរមុតម្ជុលដែលបានដឹងថាជាអ្នក	
	 ានផ្ទុកមែោគអែដស៍	(PLHIV)	= 1/440	ឬម	0,23%

	� ហានិភ័យចំពោះ	HCW	ដែលានរបួសស្នែមដោយសរមុតម្ជុលពីមនុសែសា្នែក់ជាមនុសែសពែញវ័យទូទៅ	មិនដឹង	
	 ពីស្ថែនភាពមែោគអែដស៍	= 1/440 (0,23%) x 0,6% = 0,0014%

តារាងទី៣៖		ការបា៉ែន់បែាណបែែវា៉ែឡង់មែោគអែដស៍របស់បែជាជនកម្ពុជាតាមលក្ខណៈបែជាសសែ្ត
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បា៉ែន់បែាណពីហានិភ័យចំពោះការបែឈមចែើនលើក	និងដែលចែញពីបែភពចែើនតែូវបែើបែាណវិធីដូចខាងកែែម	៖

	� ហានភិយ័លើស្តែដីែលតែវូបានគែរលំោភផ្លវូភែទនងិរន្ធគទូដោយកែមុ	PWUD (1/1250 x 5,7%) + (1/70 x 5,7%)  

 = 0,0046% + 0,081% = 0,086%

	� ហានភិយ័ចពំោះស្តែដីែលតែវូបានរំលោភផ្លវូភែទដោយកែមុ	PWUD	ដោយ	5នក ់= 5 x 1/1250 x 5.7% = 0.023%

ទោះបីជាយ៉ែងណា	សូមចំណាំថា៖
	 ១)	ហានិភ័យពិតបែែកដអាចនឹងកើនឡើងដោយសរកតា្តែជីវសសែ្ត	និងកតា្តែដែលបានលើកឡើងខាងលើ
	 ២)	ក្នុងករណីរំលោភសែពសន្ថុវៈ	បែភពនែបែជាសសែ្តអាចមិនដឹងឡើយ។

៤.៣	តើសា្ថេនភាពមេោគអេដស៍	នេបុគ្គលដេលបានបេឈមយ៉េងដូចម្តេច?

	 បែក្ខជនទាំងអស់សមែែប់	 PEP	 តមែូវឱែយានការធ្វើតែស្តរកមែោគអែដស៍ជាដំបូង។	បែសិនបើអាចធ្វើទៅបាន		
លទ្ធផលនែការធ្វើតែស្តគួរតែតែូវបានរៀបចំឱែយបានរួចរាល់ក្នុងរយៈពែល	២៤	ម៉ែង	បន្ទែប់ពីសំណាកតែូវបានបែមូល	ប៉ុន្តែ		
PEP	គរួតែបានពែយាបាលឱែយបានលឿនដោយមនិចាបំាចរ់ងច់ាលំទ្ធផលនែការធ្វើតែស្តឡើយ។	បែសនិបើការធ្វើតែស្ត	មែោគអែដស	៍
ានបែតិកម្ម	តែូវបញែឈប់ការពែយាបាល	PEP។
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៥.	ការវាយតម្លេការពេយាបាល	និងការតាមដាន

	 ព័ត៌ានខាងកែែមគួរតែបានទទួល	និងចងកែងជាឯកសរនៅក្នុងឯកសររបស់អ្នកជំងឺ៖

៥.១	ព័ត៌មានអំពីការបេឈម

	 ក)	កាលបរិច្ឆែទនិងពែលវែលានែការបែឈម
	 ខ)	បែភែទនែការបែឈម	ជារួមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយឈាម	ឬមសរធាតុរាវក្នុងរាងកាយ	ការប៉ះទង្គិច	ការសង្គែែះ	
	 	 បឋមតែូវបានអនុវត្ត	និងកតា្តែរួមចំណែកផែសែងៗទៀត។

៥.២	ព័ត៌មានអំពីបុគ្គលដេលបេឈម

	 ក)	ការធ្វើតែស្តមែោគអែដស៍	និងលទ្ធផលតែស្តថ្មីៗបំផុត។
	 ខ)	សកា្តែនុពលនែការបែឈមក្នុងរយៈពែលបីខែចុងកែែយ	(ឬមរយៈពែលមុននែះ	បែសិនបើការធ្វើតែស្តមែោគអែដស៍	
	 	 ចុងកែែយានរយៈពែលចែើនជាងបីខែ)។
	 គ)	ការបែើបែែស់	PEP	ឬម	PrEP	កន្លងមក។
	 ឃ)	ការវាយតម្លែជំងឺកាមោគបច្ចុបែបន្ន។
	 ង)	ជំងឺរលាកថ្លើមបែភែទ	B	(HBV)	និង	C (HCV)។
	 ច)	ការបែឈមចពំោះការានផ្ទែពោះ	ការពនែយារកណំើត	នងិការបបំៅកនូ	(ពចិារណាចំពោះការពនែយារកណំើតភា្លែមៗ)។	

៥.៣	ព័ត៌មានអំពីបុគ្គលជាបេភព

	 ការផ្តល់	PEP	មិនតមែូវឱែយពនែយារពែល	ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំព័ត៌ានខាងកែែមនែះឡើយ៖
	 ក)	ស្ថែនភាពមែោគអែដស៍បែសិនបើដឹង
	 ខ)	កតា្តែបែជាសសែ្ត	ឧទាហរណ៍	យែនឌ័រ
	 គ)	បែសនិបើានមែោគអែដសវ៍ជិ្ជាន៖	បន្ទកុមែោគក្នងុឈាម	កាលបរចិ្ឆែទនែការធ្វើតែស្តចងុកែែយ	ការបែើថា្នែតំែមឹតែវូ	
	 	 ទៀងទាត់និងជាប់លាប់
	 ឃ)	ជំងឺកាមោគបច្ចុបែបន្ន	ជំងឺរលាកថ្លើមបែភែទ	B	និង	C
	 ង)	តើអាចដឹងបានទែថាអ្នកជាបែភពានបែើ	PrEP	ដែរឬមអត់់

៥.៤	ការតាមដាន

	 ពែលវែលាសមែែប់ផ្តល់អនុសសន៍ដើមែបីធ្វើការតាមដានមែោគអែដស៍	និងការធ្វើតែស្តផែសែងៗទៀតតែូវបានបង្ហែញ
នៅក្នុងតារាងទី៤	-	បុគ្គលដែលបានរកឃើញថាានផ្ទុកមែោគអែដស៍	ឬមលទ្ធផលតែស្តមូលដា្ឋែន	មិនអាចកំណត់បាន	
ឬមក្នុងអំឡុងពែលតាមដាន	តមែូវឱែយានការបញ្ជូនភា្លែមៗទៅកាន់អ្នកផ្តល់ការណែនំថា្នែក់ជាតិអំពីមែោគអែដស៍។
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៦.	ការវាយតម្លេមន្ទីរពិសោធន៍និងការតាមដាន

	 បន្ទែប់ពីានការបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍ដ៏ានសកា្តែនុពល	បុគ្គលទាំងនែះគួរតែតាមដានដោយធ្វើតែស្តរក	
មែោគអែដសជ៍ាមលូដា្ឋែន	តាមតារាងទ៤ី	សមែែបម់ែោគអែដស	៍នងិជងឺំឆ្លងផែសែងៗទៀត	(អាសែយ័លើរបៀបនែការបែឈម)។
តារាងទី៤	កណំតក់ាលវភិាគដែលបានណែនំដើមែបសីកលែបងសមែែបប់គុ្គលដែលបានបែើបែែស ់PEP ។	តាមដានការធ្វើតែស្តរក
មែោគអែដសន៍ៅខែទបីែែមំយួមនិតែវូបានណែនឱំែយធ្វើទៀតឡើយ។	ការគែបគ់ែងអ្នកជងំបឺែឈមដែលានសញ្ញែ	នងិោគសញ្ញែ	
នែការចាបផ់្តើមការឆ្លើយតបរបសប់ែព័ន្ធការពារសរើរាង្គទៅនងឹមែោគអែដស៍	(seroconverts)	មនិតែវូបានរួមបញ្ចលូឡើយ។	
ោគសញ្ញែនែការចាបផ់្តើមការឆ្លើយតបរបសប់ែព័ន្ធការពារសរើរាង្គទៅនងឹមែោគអែដស	៍(seroconversion)	គរួតែវូបានពនែយល	់
ដល់អ្នកជំងឺទាំងអស់	ដោយផ្តល់ដំបូន្មែនដើមែបីបង្ហែញពីោគសញ្ញែទាំងនែះ	ឬមោគសញ្ញែណាមួយដែលកើតឡើង។

	 បុគ្គលា្នែក់ៗតែូវការបញ្ជូនទៅគ្លីនិកសុខភាពគែួសរ(គ្លីនិកជំងឺកាមោគ)	សមែែប់ថែទាំ	និងពែយាបាលសមរមែយចំពោះ	
ជងំកឺាមោគក្នងុករណីបែឈមពកីាររួមភែទ	នងិបែសនិបើជនរងគែែះគជឺាស្តែកី្នងុវយ័បន្តពូជ	គរួតែបញ្ជនូទៅរក		សែវាផែនការ	
គែួសរសមែែប់ការពនែយារកំណើតបន្ទែន់)	(សូមោងទៅគោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់ការគែប់គែងអំពើហិងែសានបែឆាំង
ស្តែីនិងកុារនៅក្នុងបែព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងឆា្នែំ២០១៤៖	២.៤.៦.៣.៣	ការបង្កែរជំងឺកាមោគ	ទំព័រ	២០	និង	២.៤.៦.៣.២	
គោលការណ៍ណែនំសមែែប់បង្កែរការានផ្ទែពោះនៅទំព័រ	២០-២១)	។

តេស្ត តេស្តមលូដា្ឋេន(Baseline) សបា្តេហ៍ទី៦ ខេទី៣

ការពិនិតែយរកមែោគអែដស៍ x x x

ការពិនិតែយរកមែោគស្វែយ x x x

ការពិនិតែយរកជំងឺរលាកថ្លើមបែភែទB x x

ការពិនិតែយរកជំងឺរលាកថ្លើមបែភែទC x x

ការធ្វើតែស្តការានផ្ទែពោះ x x

តារាងទី៤៖		ពែលវែលានែមន្ទីរពិសោធន៍សមែែប់ធ្វើតែស្តលើកដំបូងនិងលើកចុងកែែយសមែែប់	PEP



17គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៧.	ការផ្តល់ឱេយ	PEP

  PEP	អាចរកបាននៅគ្លនីកិពែយាបាល ART ដែលឱសថ	PEP	តែវូបានផ្តល់ឱែយដោយគែពូែទែយ	ART	នៅក្នងុថ្ងែនងិម៉ែងធ្វើការ។	
កែែពីថ្ងែនិងម៉ែងធ្វើការ	ឬមថ្ងែឈប់សមែែក	ឱសថសមែែប់	PEP	អាចរកបាននៅផ្នែកសង្គែែះបន្ទែន់នៅតាមមន្ទីរពែទែយ		
ដែលានគ្លីនិកពែយាបាលស្ថុិតនៅទីោះ។	គែូពែទែយនៅផ្នែកសង្គែែះបន្ទែន់ដែលផ្តល់	PEP ឱែយថា្នែំចែើនបំផុតតែឹមតែ	៤	ថ្ងែ	
ហើយធ្វើការណាត់ជួបដល់អតិថិជន	ដើមែបីមកជួបគែូពែទែយ	ART	នៅគ្លីនិកពែយាបាល	ART នៅថ្ងែធ្វើការ។

៧.១	ពេលណាតេូវផ្តល់	PEP

	 ការសមែែចចតិ្តក្នងុការផ្តល់	PEP	ចំាបាចត់ែវូធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើករណនីីមួយៗ។	ការផ្តល	់PEP នៅក្នងុគោលការណ	៍
ណែនំនែះ	ផ្តែតសំខាន់លើការបែឈមពីការចម្លងមែោគអែដស៍សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងមិនមែនជាបុគ្គលិក	
សខុាភបិាល	ដចូបានពពិណន៌នៅក្នងុជពំកូទ២ី	(តើនរណាដែលានសទិ្ធទិទលួបាន	PEP	ក្នងុគោលការណណ៍ែននំែះ?)	។

៧.២	បុគ្គលិកសុខាភិបាល	ដេលបេឈមដោយមេោគអេដស៍

	 បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដែលបែឈមមុខក្នុងការបែឈមចំពោះអាជីពការងរដោយមែោគអែដស៍ានរួមបញ្ចូល	ប៉ុន្តែ	
មិនកំណត់ចំពោះ៖

	� បុគ្គលិកគិលានុបដា្ឋែយិកា	

	� អ្នកផ្តល់សែវាថែទាំសង្គែែះបន្ទែន់

	� បុគ្គលិកផ្នែកសម្ភព

	� គែូពែទែយវះកាត់និងបុគ្គលិកផ្នែកវះកាត់

	� អ្នកបច្ចែកទែសមន្ទីរពិសោធន៍

	� គែូពែទែយពែយាបាល

	� អ្នកហាត់ការនិងនិសែសិតពែទែយ

	� ទន្តពែទែយ

	� បុគ្គលិកសា្អែតគែឹះស្ថែនសុខាភិបាល	បុគ្គលិកគែប់គែងទីកន្លែងរកែសានទុកសពបណោ្តែះអាសន្ន	និងអ្នកគែប់គែង	
	 កាកសំណល់ពែយាបាលនៅក្នុងទីតាំងថែទាំសុខភាព

	 បែសនិបើអ្នកជាបែភពមនិអាចធ្វើតែស្តបានភា្លែមៗ	បគុ្គលកិថែទាសំខុភាពដែលបានបែឈមតែវូចាបផ់្តើមផ្តលឱ់ែយ	PEP	
ដោយមនិបាចរ់ងច់ាលំទ្ធផល	បែសនិបើអ្នកជាបែភពានការបែឈមមខុខ្ពសពី់ការចម្លងមែោគអែដស	៍(ក្នងុរយៈពែល	៤	ទៅ	
៦	ម៉ែង)។



18 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

	 បែសនិបើបែភពមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញែណ	ឬមធ្វើតែស្តបាននៅពែលបន្ទែប	់បើបែភពានមែោគអែដសវ៍ជិ្ជានតែវូតែ
ស្វែងរកពកីារសកិែសានលើោគរាតតែបាត	ឬមពត័ា៌នផែសែងៗទៀតដែលអាចរកបាន។	ការផ្តលឱ់ែយ	PEP	គរួតែវូបានសមែែចដោយផ្អែក	
តាមមូលដា្ឋែនពីមួយករណីទៅមួយករណី	ហើយតែូវណែនំដោយគែូពែទែយដែលានបទពិសោធន៍លើការងរអែដស៍ផ្តល់ការ
ពិគែែះោបល់ជានិច្ចនៅក្នុងស្ថែនភាពនែះ។

	 ហានិភ័យបានកើតានឡើងដោយការបែឈមដែលកើតាននៅក្នុងទីតាំងថែទាំសុខភាព	 ានរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែ	
មិនកំណត់ចំពោះចំណ៉ចដូចខាងកែែម៖

	� ស្នែមមុខរបួសមុតជែែដោយសរម្ជុលានរន្ធបែហោង

	� រងរបួសដោយសរម្ជុលមុតបន្ទែប់ពីបានបែើម្ជុលចាក់សែទាប់កែែមសែបែក	ចាក់សច់ដុំ	ឬមចាក់សរសែ

	� ការរងរបួសពីឧបករណ៍មុតសែួចដែលអាចមើលឃើញដោយានឈាម។

	� ការរងការប៉ះពាល់រយៈពែលលើសព	ី១	នទ	ីឬមការរងការប៉ះពាលា់នទហំផំ្ទែធ	ំលើសែបែក	ឬមភា្នែស	ដែលមនិដាច់រលាត	់	
	 ដោយឈាម	ឬមសរធាតុរាវដែលអាចចម្លង	ឬមវើរុសដែលបែមូលផ្តុំនៅមន្ទីរពិសោធន៍។

	� ការបែឈមទៅនងឹឈាមរបសអ់្នកជំងកឺ្នងុដណំាក់កាលជំងចឺងុកែែយ	ឬមានបន្ទកុមែោគអែដស៍ក្នងុឈាមខ្ពស។់

	 វាជាការសមហែតុផលដែរ	 ដែលជានិច្ចកាលការផ្តល់ឱែយ	 PEP	 ដល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដែលបែឈមដោយ		
មែោគអែដស៍	គួរឱែយកត់សា្គែល់ជាមួយនឹងបែភពដែលជាអ្នកានផ្ទុកមែោគអែដស៍	ទោះបីអ្នកដែលជាបែភព	មិនអាចរក
ឃើញបន្ទុកមែោគអែដស៍នៅក្នុងឈាមក៏ដោយ។

៧.៣	ការរាយការណ៍ពីការបេឈម

	 នៅពែលដែលានការបែឈមកើតឡើងចពំោះបគុ្គលកិសខុាភបិាល	នតីវិធិនីែការគែប់គែងកែែយបែឈម	តែវូកតត់ែែទុក	
ក្នុងទមែង់កត់តែែដែលតែូវបានរកែសានជាការសា្ងែត់របស់បុគ្គលដែលបានបែឈមដោយមែោគអែដស៍	ដើមែបីងយសែួល	
ក្នងុការតាមដាន	នងិថែទា។ំ	ពត័ា៌នដែលតែវូកតត់ែែទកុនៅក្នងុរបាយការណវ៍ែជ្ជសស្តែសា្ងែតរ់បសប់គុ្គលកិថែទាសំខុភាព	
គួររួមបញ្ចូល៖

	� កាលបរិច្ឆែទ	និងពែលវែលានែការបែឈម

	� ព័ត៌ានលម្អិតអំពីនីតិវិធីដែលកំពុងបានអនុវត្ត	និងការបែើឧបករណ៍ការពារនៅពែលបែឈម

	� បែភែទសភាពធ្ងន់	និងបរិាណសរធាតុរាវដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានបែឈម

	� ព័ត៌ានលម្អិតអំពីបុគ្គលដែលបានបែឈម

	� ឯកសរវែជ្ជសសែ្តដែលផ្តល់ព័ត៌ានលម្អិតអំពីការគែប់គែងកែែយការបែឈម

៧.៤	ការគេប់គេងការបេឈមសមេេប់អ្នកមិនមេនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

 PEP	តែវូចាបផ់្តើមក្នងុអឡំងុពែល	៧២ម៉ែង	បន្ទែបព់កីារចាបរ់លំោភ	ប៉នុ្តែកានត់ែឆាបរ់តឹតែបែសើរតាមដែលអាចធ្វើទៅ
បានបន្ទែប់ពីហែតុការណ៍	(ក្នុងរយៈពែល	៤	ទៅ	៦	ម៉ែង)	ជាមួយជនរងគែែះណាដែលទទួលរងការរំលោភផ្លូវភែទដោយ	
ការរំលោភតាមទា្វែរាស	តាមរន្ធគូទ	ឬមាត់	ដោយបែើលិង្គ	ដែលមិនបានបែើបែែស់សែែមអនម័យ	ឬមការបាញ់ទឹកកាម	ឬម	
ជាមយួជនរងគែែះផែសែងទៀតដែលមនិចងចាអំំពកីាររលំោភផ្លវូភែទ។	ក្នងុករណាីនរងរបសួលើរាងកាយដែលគរំាមគហំែងដល	់
អាយុជីវិត	គែូពែទែយ ART	ចាំចាច់តែូវបញ្ជូនជនរងគែែះទៅសែវាសង្គែែះបន្ទែន់	ហើយ PEP	នឹងតែូវផ្តល់ឱែយតាមកែែយ	ប៉ុន្តែ	
តែូវតែស្ថុិតនៅក្នុងរយៈពែល	៧២	ម៉ែង។	បែសិនបើជនរងគែែះតែូវបានស្នើសុំលិខិតបញ្ជែក់ោសលែយវិច័យ	(Forensic)		
ដោយអាជា្ញែធរ	 ប៉ូលីស	មែធាវើ	 ដូចនែះតែូវបញ្ជូនជនរងគែែះទៅគណកា្មែធិការោសលែយវិច័យ	នែមន្ទីរពែទែយដើមែបីធ្វើ	



19គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ការពិនិតែយ។	កែែយពែលដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	ជនរងគែែះគួរតែូវបានផ្តល់ជូននិងបញ្ជូនទៅរកសែវាដែលសមសែប	
ានសែវាផែនការគែួសរ	ដើមែបីធ្វើការវាយតម្លែ	ការផ្តល់នូវវិធានការពនែយារកំណើតបន្ទែន់មួយ	(ស្តែីក្នុងវ័យបន្តពូជ)	គ្លីនិក	
សុខភាពគែួសរសមែែប់ពែយាបាលជំងឺកាមោគ	និងសែវាផ្លូវចិត្ត	ដើមែបីគំទែខាងផ្លូវចិត្តដ៏ជាក់លាក់។

	 ានកតា្តែចមែបងពីរដែលនំឱែយានការបែឈមមុខនែការចម្លងមែោគអែដស៍កែែយការរំលោភផ្លូវភែទ៖
	 ក)	បែឈមដោយជនល្មើសានផ្ទុកមែោគអែដស៍
	 ខ)	ហានិភ័យនែការបែឈមការឆ្លងមែោគអែដស៍

	ការបេឈមដេលមានានិភ័យខ្ពស់ Yes 

ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធគូទ X

ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទា្វែរាស X

ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងាត់ X

ជនល្មើសដេលមានានិភ័យខ្ពស់

ដឹងថាជនល្មើសានផ្ទុកមែោគអែដស៍ X

ដឹងថាជនល្មើសជាកែុមបែឈមមុខខ្ពស់

-	អ្នកចាក់គែឿងញៀន X

-	បុរសរួមភែទជាមួយបុរស X

-	ទៅតាមតំបន់ដែលានអតែែឆ្លងខ្ពស់ X

មិនដឹងជនល្មើសជាជនបេឈមុខ៖	មិនដឹង	ឬមដឹងពីសា្ថេនភាពមេោគអេដស៍ X

	 មែយ៉ាែងវញិទៀត	PEP	មនិតែវូបានផ្តល់ឱែយ	ឬមផ្តលក់ារណែន	ំនៅពែលដែលគ្មែនការបែឈមនងឹការឆ្លងមែោគអែដសជ៍ាមយួ	
បែភែទនែជនល្មើស៖

	� គ្មែនការស៊ក	លិង្គបញ្ចូលទៅក្នុងទា្វែរាស

	� គ្មែនការស៊កលិង្គបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធគូទ

	� គ្មែនការស៊កលិង្គបញ្ចូលទៅក្នុងាត់

តារាងទី៥៖			PEP	តែូវណែនំឱែយអនុវត្តក្នុងស្ថែនភាពដូចខាងកែែម



20 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល
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រូបភាពទី១៖		សង្ខែបពីរំហូរនែការថែទាំអ្នកដែលបែឈមដោយមែោគអែដស៍

�រ�យត��� 

�រ��ឹក�� និង�រ�ំ��

�រព���ល

• �រ�យត����និភ័យ���រចម�ង���គ��ដស៍
• �រ�យត����ើ�រព���ល�រ��ឈម
• �រ�យត���សិទ�ិទទួល�ន�រ��ប���ំប���រ���យ
 ��ឈម�យ���គ��ដស៍
• �រ�យត���មន�រីពិ�ធន៍៖ ជនរង���ះ�យ���គ��ដស៍
 និង��ភព ��សិន�ើ�ច��ើ��ន
• �រផ�ល់�រព���លបឋមក��ងករណី�ច់រ�ត់����កឬ
 �នរបួស����ង�ៀត

• �និភ័យ�����គ��ដស៍
• �និភ័យនិងផល���ជន៍���រ��ប���បំ���រ���យ��ឈម
 �យ���គ��ដស៍
• ផលរ��នរបស់ឱសថ
• �ើកកម�ស់�រផ�ល់�រ��ឹក���រ��ប���ំឱ���ន���ប់ខ��ន 
 និង�ៀង�ត់ ��សិន�ើ�រព���ល�យ�រ��ប���ំប���រ
 ���យ��ឈម�យ���គ��ដស៍
• ផ�ល់�រ�ំ���ក់�ក់ និងប���ន������ល�ំ�ច់
 ����ង�ៀតក��ងករណី�ន�ររ��ភផ��វ��ទ

• �រ��ប���ំប��រ���យ��ឈមគួរ���វ�នផ�ល់ឱ���ន
 �ប់រហ័ស�ម��ល�ច��ើ��នប���ប់ពី��ឈម 
 (ក��ងរយៈ��លពី ៤ � ៦ ���ង)
• �រព���ល�យឱសថ���ំង���គ��ដស៍ ��លសម��ប 
 ���វ�ន���ំឱ����ើក��ងរយៈ��ល ២៨ ���
• ព័ត៌�នអំពីឱសថ
• �រ�យត���ចំ�ះជំងឺ���យ��ះដូង និងលទ��ពអន�រកម�
 រ�ងឱសថ និងឱសថ។

�រ�ម�ន

• ��ើ��ស�រក���គ��ដស៍៣�����យ ប���ប់ពី��ឈម
• ���ប់�នឹង�រព���ល���គ��ដស៍��សិន�ើ�ំ�ច់
• ផ�ល់កិច�អន��គមន៍���កប���រ�រឆ�ង���គ��ដស៍
 �យសម��ប។
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៧.៥	ឱសថបេាំងមេោគអេដស៍សមេេប់	PEP

	 ផលរខំានដែលបណា្តែលមកពឱីសថបែឆាងំមែោគអែដស	៍នងិឥទ្ធពិលស្តពីកីារលែបថា្នែ	ំតែមឹតែវូទៀងទាតន់ងិជាបល់ាប	់
តែវូបានទទលួស្គែល់យ៉ែងចែបាស់។	ជមែើសឱសថតែវូបានកណំត់ដោយ៖	ានសវុត្ថុិភាព	ានភាពងយធនទ់ែែ	ំភាពងយសែលួ	
នែការលែប	បែភែទស៉ែំនែមែោគអែដស៍	ក្នុងតំបន់ដែលគែឆ្លង	បែវត្តិវែជ្ជសស្តែរបស់បុគ្គលដែលបែឈម។	នៅពែលបានដឹង		
ព័ត៌ាននែបែភព	ទាក់ទងនឹងបែវត្តិការពែយាបាលដោយឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍	លទ្ធផលការធ្វើតែស្តរកភាពស៉ែំនែ	
មែោគអែដស៍កន្លងមក	ក៏អាចកំណត់អំពីជមែើសនែឱសថសមែែប់	PEP	ផងដែរ។	ឥឡូវនែះយើងានឱសថសមែែប់	PEP 

ដែលងយធន់ទែែំយ៉ែងបែសើរ	ានផលរំខានតិចតួច	អន្តរកម្មរវាងឱសថនិងឱសថតិចតួច	ចំនួនដងនែការលែបថា្នែំ	និង	
ចំនួនគែែប់ថា្នែំតិចតួច។	គែូពែទែយពែយាបាលតែូវជូនដំណឹងដល់អ្នកជំងឺដែលតែូវបានបែើបែែស់	PEP	អំពី	វិធីដូចខាងកែែម៖

 � PEP	ផ្តល់នូវការការពារកមែិតខ្ពស់	ប៉ុន្តែមិនអាចបង្កែរការចម្លងមែោគអែដស៍បាន១០០%	ទែ

	� ការលែបថា្នែំ	តែឹមតែូវ	ទៀងទាត់	និងជាប់លាប់	គឺជាការចាំបាច់

	� ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជាននែការពែយាបាល	និងផលរំខាននែឱសថដែលអាចកើតានឡើង

	� វិធានការណ៍នែការ	ការពារពីការបែឈមម្តងទៀត

	� តាមដានការធ្វើតែស្តឈាមរកមែោគអែដស៍

	� សញ្ញែ	និងោគសញ្ញែ	នែការចាប់ផ្តើមឆ្លើយតបរបសប់ែពន័្ធការពារសរើរាង្គទៅនងឹមែោគអែដស	៍(seroconversion)	

PEP	ជាទូទៅមិនតេូវផ្តល់ឱេយកេេយរយៈពេល	៧២	ម៉េងឡើយ	ប៉ុន្តេាចតេូវបានពិចារណាលើមូលដា្ឋេននេករណីមួយ	
ទៅករណមួីយ	ដោយពគិេេះយោបលជ់ាមួយគេពូេទេយឯកទេស។	ការរសួរានក់្នងុការចាបផ់្តើម	PEP	បានាបន់ងឹមានឱកាស	
ខ្ពស់ក្នុងការមិនឆ្លងមេោគអេដស៍។

 PEP	ានឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍ចំនួនបីមុខ៖	2 NRTI + Integrase Inhibitor drug regimens	ដែលតែូវបាន	
ជែើសរើសសមែែប់ការពែយាបាលជាស្តង់ដារ។	ក្នុងករណីដែលគ្មែន	 integrase Inhibitor (Dolutegravir) ទែ	ជមែើសទីពីរ	គឺ	
ឱសថ	2NRTI + PI ។	PEP	តែូវតែចាប់ផ្តើមឱែយបានឆាប់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន	(ក្នុងរយៈពែលពី	៤	ទៅ	៦	ម៉ែង)	និង	
បន្តលែបជារៀងរាល់ថ្ងែ	ានរយៈពែល	២៨	ថ្ងែ	កែែយពែលបែឈម។

៧.៥.១	ឱសថ	PEP	សមែែប់មនុសែសវ័យជំទង់និងមនុសែសពែញវ័យ

ជមែើសស្តង់ដារសមែែប់ឱសថ	PEP៖

TDF (300 mg) + 3TC (150 mg) + DTG (50 mg) មួយថ្ងែម្តងជារៀងរាល់ថ្ងែ	រយៈពែល	២៨	ថ្ងែ

ជមែើសឱសថ	PEP	ផែសែងទៀត

TDF (300 mg) + 3TC (150 mg) + ATV/r (300 mg/100 mg)	មួយថ្ងែម្តងជារៀងរាល់ថ្ងែរយៈពែល	២៨	ថ្ងែ



23គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៧.៥.២	ឱសថ	PEP	សមែែប់កុារនិងយុវវ័យ

ាយុ ឱសថដេលមានភាពបេសើរសមេេបក់ារពេយាបាល រយៈពេល

កាុរអាយ<ុ១០ឆា្នែ	ំឬម	ទម្ងន<់៣៥	គ.កែ ABC or AZT + 3TC + LPV/r* ២៨	ថ្ងែ	

មនុសែសវ័យជំទង់អាយុ	 ≥១០ឆា្នែំ	 និង	
ទម្ងន់	≥៣៥	គ.កែ

TDF + 3TC + DTG or ABC or AZT + 3TC 

+ ATV/r or LPV/r*

២៨	ថ្ងែ

*EFV	អាចតែូវបានបែើជាជមែើសជំនួស	Protease Inhibitor	តែគួរានមូលហែតុ	ក្នុងករណីថា្នែំនែះមិនអាចផ្តល់ជូនបាន។

ចំណាំ៖

	� បែសនិបើឱសថជរួទបីមីនិាន	ឬមមនិអាចបែើបាន	ោះឱសថពរីមខុនែកែមុ	NRTI	អាចទទលួយកដើមែបផី្តល់ឱែយបាន	
	 ចពំោះអ្នកបែឈម	ដែលមនិមែនពបីែភពដែលដងឹថាានការសងែសយ័បរាជយ័នងឹការពែយាបាលដោយ		ឱសថបែឆាងំ	
	 មែោគអែដស៍រួមបញ្ចូលគ្នែ	(cART)	។

 � Efavirenz	(EFV)	អាចជាភា្នែក់ងរទី៣	នែ	PEP	ទោះបីយ៉ែងណាក៏ដោយ	វាមិនានបែសិទ្ធភាពក្នុងតំបន់ដែល	
	 តែូវបានឆ្លងដែលានភាពស៉ែំទៅនឹងកែុម	NNRTI	ឡើយ	ហើយផលរំខានភា្លែមៗទៅលើបែព័ន្ធសរសែបែសទ	
	 កណា្តែល	(CNS)	បែហែលជាពិបាកចំពោះអ្នកដែលានការថប់បារម្ភទាក់ទងនឹងការបែឈមថ្មីៗនែះ។

៧.៦	តាមទេឹស្តីានិភ័យ	ការរើឡើងនេការរលាកថ្លើម	(Hepatic flare)	ក្នុងចំណោមអ្នក	
	 ដេលមានមេោគរលាកថ្លើមបេភេទ	B (HBV)

	 នៅពែលដែលបែើបែែស់	TDF + 3TC	សមែែប់	PEP	ជាមូលដា្ឋែនតែូវបានបញែឈប់	ដូចដែលគែបានឃើញដែរចំពោះ	
អ្នកដែលទទួលការពែយាបាលដោយឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍។	ការវាយតម្លែនែការរលាកថ្លើមបែភែទ	B	 មិនមែនជា	
លក្ខខណ្ឌដំបូងក្នុងការផ្តល ់TDF + 3TC	ជាមូលដា្ឋែនសមែែប់	PEP	ោះទែ	ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានដឹងថាានមែោគរលាកថ្លើម	
បែភែទ	B	គួរតែូវបានពិនិតែយតាមដានោគសញ្ញែគ្លីនិកចំពោះការរើឡើងនែការរលាកថ្លើម	បន្ទែប់ពីឈប់បែើ	TDF + 3TC	
ជាមូលដា្ឋែន	សមែែប់សែវា	PEP។

៧.៧	ការគេប់គេងបនា្ទេន់ដល់បុគ្គលដេលបេឈមតេវូបានគេដឹង	ឬមសងេស័យថាមានផ្ទកុមេោគអេដស៍

	� មិនតែូវយកទឹកថា្នែំសមែែប់បាញ់លាងទា្វែរាសមកលាងទា្វែរាស	ឬមរន្ធគូទបន្ទែប់ពីបែឈមដោយការរួមភែទ

	� កែែយបែឈមដោយការរួមភែទតាមាត់	តែូវសោ្តែះសរធាតុរាវ		ឬមឈាមចែញហើយលាងសា្អែតាត់ជាមួយទឹក

	� លាងសា្អែតរបួសនិងសែបែកដែលប៉ះពាល់ជាមួយឈាម	ឬមសរធាតុរាវរាងកាយជាមួយសប៊ូ	និងទឹក

	� ចូលសែទាប់ភា្នែស	និងភ្នែក	(ដោះកញ្ចក់ការពារកែវភ្នែក)	ដោយបែើទឹក	ឬមទឹកសែរ៉ូមបែែ

	� កុំចាក់ថា្នែំសា្លែប់មែោគ	ឬមថា្នែំបំបាត់មែោគចូលទៅក្នុងកន្លែងានរបួស



24 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៧.៨	ផលរំខានបណា្តេលពីឱសថបេាំងមេោគអេដស៍	(ARV side effects)

	 នៅក្នងុការអនវុត្តជាកស់្តែង	នងិពកីារសែែវជែែវទៅលើអ្នកផ្តលស់ែវាសខុភាព	គែសង្កែតឃើញថា	អ្នកផ្តលស់ែវាសខុភាព	
ជាចែើនមិនបានបញ្ចប់វគ្គឱែយបានពែញលែញសមែែប់ការបែើបែែស់	PEP	ដោយសរតែផលរំខានរបស់ឱសថ។	ផលរំខាន	
អាចតែូវបានកាត់បន្ថុយដោយការផ្តល់ឱែយ	 ដែលមិនរាប់បញ្ចូលនូវឱសថ	 protease inhibitor (PI)	ដោយផ្តល់ឱសថ	
ដើមែបទីបស់្កែតក់ារក្អតួចង្អែរ	នងិរលាកកែពះ	ហើយផ្តល់ការអប់រដំលអ់តិថិជនអំពីវធីិកាត់	បន្ថុយផលរខំាននែឱសថ	ឧទាហរណ	៍
ការលែបឱសថសមែែប	់PEP	ជាមយួអាហារ។	វាានសរៈសខំានដ់ែលតែវូពនែយលព់ផីលរខំាននែឱសថមនុពែលចាបផ់្តើម	PEP	
ដចូ្នែះោគសញ្ញែមនិតែវូបានចែឡជំាមយួោគសញ្ញែនែការចាប់ផ្តើមឆ្លើយតបរបស់់បែព័ន្ធការពារសរើរាង្គទៅនឹងមែោគអែដស	៍
(seroconversion)	ទែ។	តារាងទី៦ខាងកែែមផ្តល់ការណែនំអំពីការគែប់គែងផលរំខាននែឱសថជាទូទៅសមែែប់	PEP	។

សញ្ញេឬមោគសញ្ញេ ការគេប់គេងនៅតាមគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល

ក្អួតចង្អែរ លែបជាមួយអាហារ	សូមបែែកដថា	ជាធម្មតាវានឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯង។	
ពែយាបាលទៅតាមោគសញ្ញែ។

ឈឺកែបាល ឱែយថា្នែំបា៉ែរា៉ែសែតាម៉ុល។	បែសិនបើបែើ	EFV	សូមបែែកដថា	នែះជាការធម្មតាហើយជា	
ទូទៅតែូវបាត់ទៅវិញដោយឯកឯង។	បែសិនបើអាការឈឺកែបាលានរយៈពែលលើសពី
២សបា្តែហ៍	សូមទូរសព្ទទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សែវា	ដើមែបីសុំដំបូន្មែន	ឬមធ្វើការបញ្ជូន។

រាគរួស បង្គែប់ជាតិទឹក។	អនុវត្តតាមគោលការណែនំស្តីពីជំងឺរាគរូស។	ធានដល់អ្នកជំងឺថា		
បែសិនបើក្នុងអំឡុងពែលបែើឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍	វានឹងបែសើរឡើងនៅប៉ុន្មែន
សបា្តែហ៍ខាងមុខ។	តាមដានក្នុងរយៈពែល		២	សបា្តែហ៍។	បែសិនបើវាមិនានភាព	
បែសើរឡើងទែ	សូមទូរសព្ទទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សែវា	ដើមែបីសុំដំបូន្មែន	ឬមធ្វើការបញ្ជូន។

អស់កា្លែំង ជាធម្មតាវាានរយៈពែលពី	៤	ទៅ	៦	សបា្តែហ៍។	សូមសុំចែបាប់ឈប់សមែែកពីការងរ	
មួយរយៈ។	បែសិនបើធ្ងន់	ឬមយូរជាងនែះសូមទូរសព្ទទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សែវា	
ដើមែបីសុំដំបូន្មែន	ឬមធ្វើការបញ្ជូន។

ផលរំខានរបស់	CNS៖	
ការថប់បារម្ភ	សុបិន្តអាកែក់	
ភាពតប់បែមល់ក្នុងចិត្ត	
ធា្លែក់ទឹកចិត្ត

នែះអាចដោយសរតែ	EFV។	លែប	EFV	នៅពែលយប់មុនពែលគែង,	ការផ្តល់បែឹកែសាន	
និងការគំទែ	(ជាធម្មតាានរយៈពែលតិចជាង៣សបា្តែហ៍)។	គែប់គែងពែលវែលា	
ពិបាកដំបូងអាចតែូវបែើ	Amitriptyline	នៅពែលចូលគែង។	សូមទូរសព្ទទៅកាន់អ្នក	
ផ្ដល់សែវា	ដើមែបីសុំដំបូន្មែន	ឬម	ធ្វើការបញ្ជូន	បែសិនានការធា្លែក់ទឹកចិត្តធ្ងន់	ឬមចង់ាន
ទំោរធ្វើអត្តឃាតឬមានភាពតប់បែមល់ក្នុងចិត្ត	(បញែឈប់	EFV)។

កន្ទូលរាស់ បែសិនបើនៅបែើ	EFV	សូមតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់។	តើកន្ទួលលើសែបែក	
ស្ងួតឬមសើម?	សូមទូរសព្ទទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សែវាដើមែបីសុំដំបូន្មែន។

គែុនក្តែ វាយតម្លែលើសញ្ញែគ្លីនិកសមែែប់ជំងឺរលាកថ្លើម	សូមមើលថាតើនែះជាសញ្ញែគ្លីនិកនែ	
ការឆ្លងមែោគអែដស៍ដំបូង	(សែួចសែែវ)	ឬមការឆ្លងោគផែសែងទៀតដែលមិនទាក់ទងនឹង
មែោគអែដស៍	ឧទាហរណ៍	ជំងឺផ្តែសយសែបពែលជាមួយគ្នែ។	សូមទូរសព្ទទៅកាន	់
អ្នកផ្ដល់សែវាដើមែបីសុំដំបូន្មែន	ឬមធ្វើការបញ្ជូន។

តារាងទី៦៖		ការគែប់គែងផលរំខានតិចតួចនែឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍



25គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

សញ្ញេឬមោគសញ្ញេ ការគេប់គេងនៅតាមគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល

ជំងឺខាន់លឿង	
ឬមឈឺក្នុងពោះឬមកណ្តៀតក្អម

បញែឈប់ឱសថ	សូមទូរសព្ទទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សែវាដើមែបីសុំដំបូន្មែន	ឬមធ្វើការបញ្ជូន	
បែសិនបើកើតានជំងឺខាន់លឿង	ឬមានសភាពឈឺថ្លើមពែលប៉ះ	ឬមគោះ	សូមបញ្ជូន	
ដើមែបីធ្វើតែស្តមើលមុខងរថ្លើម	(ALT)	ហើយបញែឈប់	ឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍។		
សូមទូរសព្ទទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សែវាដើមែបីសុំដំបូន្មែន	ឬមធ្វើការបញ្ជូន។

សមូមើលពត័ា៌នលម្អតិស្តពីីការតែតួពនិិតែយ	នងិការជនំសួសមែែបក់ារពលុដោយឱសថបែឆាងំមែោគអែដស	៍នែគោលការណ	៍
ណែនំជាតិ	 ស្តីពីការគែប់គែងការពែយាបាលដោយឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍	 សមែែប់មនុសែសពែញវ័យ	 និងវ័យជំទង់	
(ការកែតមែូវឡើងវិញលើកទី៤	នៅឆា្នែំ	២០១៥)	ជំពូកទី១០	ទំព័រ	៥៧	ដល	់៦២។



26 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៨.	របាយការណ៍

	 ការផ្តល់ជូនសមែែប់	PEP	និងការតាមដានតែូវតែរាយការណ៍	និងចងកែងជាឯកសរ។	ានទមែង់បែបបទដាច់	
ដោយឡែកពីគ្នែសមែែប់ការបែឈមចំពោះអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

	� ទមែងព់ត័ា៌នអពំកីារបែឈមចពំោះបគុ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដូចានរៀបរាប	់
	 ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២

	� ទមែង់របាយការណ៍អំពីការបែឈមចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដូចាន	
	 រៀបរាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៣

៨.១	សូចនាករសមេេប់	PEP

១.	ចំនួន(%)	នែអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយPEP (Number (%) of clients have PEP prescribed)

និយមន័យ ចំនួនអតិថិជនដែលបានទៅកាន់គ្លីនិក	ART	ក្នុងគោលបំណង	ដើមែបីទទួលយក	PEP	
តែូវតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់	PEP	ហើយបានទទួល	PEP	ដោយចែកចំនួនសរុបនែអតិថិជន	
ដែលបានទៅគ្លីនិក	ART	សមែែប់គោលបំណង	PEP	គុណនឹង១០០។

គោលបំណង ដើមែបីវាស់វែងនូវទំហំនែសកា្តែនុពលបែឈមដោយការចម្លងមែោគអែដស៍ក្នុងចំណោមអ្នកជា	
បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

វិធីសស្តែវាស់វែង រាប់ចំនួនអតិថិជនដែលស្វែងរក	PEP	នៅគ្លីនិក	ART	បន្ទែប់មកគណនជាភាគរយដោយបែើ	
ភាគយក	និងភាគបែងដូចខាងកែែម។

ភាពញឹកញាប់ បែចាំខែ

ភាគយក ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	បានរាយការណ៍ក្នុងខែ។

ភាគបែង ចំនួនអតិថិជនសរុបដែលកំពុងស្វែងរក	PEP	ហើយតែូវទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ	PEP	
បានរាយការណ៍ក្នុងខែ។

ការបែងចែក តាមអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

បែភពទិន្នន័យ ទមែង់របាយការណ៍	PEP	នៅ	ART	គ្លីនិក	។

បំណកសែែយ ចំនួនភាគរយខ្ពស់នែអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលបែើ	PEP	អាចឆ្លុះបញ្ចែំងពីអាកបែបកិរិយ
បែឈមខ្ពស់ក្នុងការចម្លងមែោគអែដស៍បន្តក្នុងចំណោមសធារណៈជន។

ចំនួនភាគរយខ្ពស់នែអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលបែើ	PEP	អាចឆ្លុះបញ្ចែំងពីតមែូវការក្នុងការ	
ពងែឹងវិធានការគែប់គែងការចម្លងមែោគអែដស៍ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដែលានជំនញវិជា្ជែជីវៈ	
សុខាភិបាល។



27គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

២.	ចំនួន	(%)	នែអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ PEP	បានតែលប់មកវិញដើមែបីពិនិតែយតាមដាននៅថ្ងែទី៥	(Number 

(%) of clients who have been prescribed PEP returned for follow-up visit at day fifth)

និយមន័យ ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	ហើយបានតែលប់មកវិញដើមែបីពិនិតែយតាមដាននៅ
ថ្ងែទី៥	ដោយចែកចំនួនសរុបនែអតិថិជនដែលបានពែយាបាលដោយ		PEP	នៅគ្លីនិក	ART	
គុណនឹង១០០។

គោលបំណង ដើមែបីវាស់វែងអតែែតាមដាននិងការលែបថា្នែំបានតែឹមតែូវទៀងទាត់	និងជាប់លាប់	សមែែប់	PEP	
របស់អតិថិជនក្នុងរយៈពែលខ្លី។
អន្ដរាគមន៍សមសែបតែូវការធ្វើការសមែែចចិត្តក្នុងអំឡុងពែលមកពិនិតែយតាមដាន។

វិធីសស្តែវាស់វែង រាប់ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	នៅគ្លីនិក	ART	បន្ទែប់មកគណនជាភាគរយដោយបែើ
ភាគយក	និងភាគបែងដូចខាងកែែម។

ភាពញឹកញាប់ បែចាំខែ

ភាគយក ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	បានតែលប់មកវិញដើមែបីពិនិតែយតាមដាននៅថ្ងែទី៥	
(ឬមកាលបរិច្ឆែទណាត់ជួប)	បានរាយការណ៍ក្នុងខែ។

ភាគបែង ចំនួនអតិថិជនសរុបដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	បានរាយការណ៍ក្នុងខែ។

ការបែងចែក អ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

បែភពទិន្នន័យ ទមែង់របាយការណ៍	PEP	នៅគ្លីនិក	ART	។

បំណកសែែយ ការសមែែចចិត្តសមសែបោងលើលទ្ធផលនៅក្នុងដំណើរការពិនិតែយតាមដាន។

៣.	ចំនួន	(%)	នេអតិថិជនដេលបានផ្តល់ឱេយ	PEP	បានតេលប់មកវិញដើមេបីពិនិតេយតាមដានក្នុងរយៈពេល	៣	ខេ		
បនា្ទេប់ពីទិន្នន័យបានពិនិតេយលើកទី១	(Number (%) of clients who have been prescribed PEP  

returned for follow-up visit 3 months after the first visit data)

និយមន័យ ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	បានតែឡប់មកវិញដើមែបីពិនិតែយតាមដានក្នុងរយៈពែល	៣	ខែ	
កែែយកាលបរិច្ឆែទមកពិនិតែយលើកដំបូង	ដោយចែកចំនួនសរុបនែអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	
ក្នុងអំឡុងពែល៣ខែចុងកែែយ	គុណនឹង១០០។

គោលបំណង ដើមែបីវាស់វែងអតែែតាមដាននិងលទ្ធផល	PEP	របស់អតិថិជន។	អន្តរាគមន៍សមសែបតែូវធ្វើក្នុង	
អំឡុងពែលនែការតែួតពិនិតែយតាមដាន។

វិធីសស្តែវាស់វែង រាប់ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	នៅគ្លីនិក	ART	បន្ទែប់មកគណនជាភាគរយដោយបែើ
ភាគយក	និងភាគបែងខាងកែែម។

ភាពញឹកញាប់ បែចាំខែ

ភាគយក ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	បានតែលប់មកវិញដើមែបីពិនិតែយតាមដាន	រយៈពែល	៣	ខែ	
បន្ទែប់ពីកាលបរិច្ឆែទពិនិតែយលើកដំបូង	(ឬមកាលបរិច្ឆែទណាត់ជួប)	បានរាយការណ៍ក្នុងខែ។

ភាគបែង ចំនួនអតិថិជនសរុបដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	ក្នុងរយៈពែល៣ខែចុង	កែែយ។



28 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៣.	ចំនួន	(%)	នេអតិថិជនដេលបានផ្តល់ឱេយ	PEP	បានតេលប់មកវិញដើមេបីពិនិតេយតាមដានក្នុងរយៈពេល	៣	ខេ		
បនា្ទេប់ពីទិន្នន័យបានពិនិតេយលើកទី១	(Number (%) of clients who have been prescribed PEP  

returned for follow-up visit 3 months after the first visit data)

ការបែងចែក តាមអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

បែភពទិន្នន័យ ទមែង់របាយការណ៍	PEP	នៅគ្លីនិក	ART	។

បំណកសែែយ ការសមែែចចិត្តសមសែបោងលើលទ្ធផលនៅក្នុងដំណើរការពិនិតែយតាមដាន។

៤.	ចំនួន	(%)	នេអតិថិជនដេលមានតេស្តវិជ្ជមមាននៅពេលមកពិនិតេយតាមដានក្នុងរយៈពេល	៣	ខេ	បនា្ទេប់ពីកាល	
បរិច្ឆេទមកពិនិតេយលើកទី១។	(Number	(%)	of clients have HIV test positive at follow-up visit 3 

months after the first visit date)

និយមន័យ ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	បានតែឡប់មកវិញដើមែបីពិនិតែយតាមដានក្នុងរយៈពែល	៣	ខែ	
បន្ទែប់ពីកាលបរិច្ឆែទមកពិនិតែយលើកទី១	ហើយានតែស្តវិជ្ជាន	ដោយចែកចំនួនសរុបនែ	
អតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	ហើយបានតែលប់មកវិញ	ដើមែបីពិនិតែយតាមដានក្នុងរយៈពែល		
៣	ខែ	បន្ទែប់ពីកាលបរិច្ឆែទមកពិនិតែយលើកទី១	គុណនឹង១០០។

គោលបំណង ដើមែបីវាស់វែងអតែែឆ្លងមែោគអែដស៍បន្ទែប់ពីបញ្ចប់	PEP។	អន្តរាគមន៍សមសែបតែូវធ្វើក្នុងអំឡុង
ពែលនែការតែួតពិនិតែយតាមដាន។

វិធីសស្តែវាស់វែង រាប់ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	នៅគ្លីនិក	ART	បន្ទែប់មកគណនជាភាគរយដោយ	
បែើភាគយកនិងភាគបែងខាងកែែម។

ភាពញឹកញាប់ បែចាំខែ

ភាគយក ចំនួនអតិថិជនដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	បានតែលប់មកវិញដើមែបីពិនិតែយតាមដានក្នុងរយៈពែល	៣	ខែ		
បន្ទែប់ពីកាលបរិច្ឆែទពិនិតែយលើកដំបូង	ហើយានតែស្តវិជ្ជាន	បានរាយការណ៍ក្នុងខែ។

ភាគបែង ចំនួនអតិថិជនសរុបដែលបានផ្តល់ឱែយ	PEP	ហើយបានតែលប់មកវិញដើមែបីពិនិតែយតាមដានក្នុងរយៈ
ពែល៣ខែ	បន្ទែប់ពីកាលបរិច្ឆែទពិនិតែយលើកទី១	បានរាយការណ៍ក្នុងខែ។

ការបែងចែក តាមអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល	និងអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល	។

បែភពទិន្នន័យ ទមែង់របាយការណ៍	PEP	នៅ	ART	គ្លីនិក	។

បំណកសែែយ ការសមែែចចិត្តសមសែបតែូវសែបតាមលទ្ធផលនៅក្នុងដំណើរការពិនិតែយតាមដានរយៈពែល	៣	ខែ	
បន្ទែប់ពីកាលបរិច្ឆែទពិនិតែយលើកដំបូង។



29គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៩.	ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖	វិធីថេទាំលម្អិតចំពោះអ្នកបេឈមនឹងមេោគអេដស៍

១.	ការវាយតម្លេនិងការគេប់គេងភា្លេមៗ

	Ø សង្គែែះបឋម

	¡ ការបែឈមដោយការរួមភែទតាមាត់៖	សោ្តែះសរធាតុរាវ/ឈាមចែញហើយលាងសា្អែតាត់ជាមួយទឹក។

	¡ ការរងរបួស៖	លាងសា្អែតមុខរបួស/កន្លែងសែបែកដែលានបែាក់ឈាម/សរធាតុរាវក្នុងខ្លួន។

	¡ ភា្នែសជាលិកា	និងភ្នែក៖	យកទឹកសែែចលាង/ទឹកសែរ៉ូមបែែ	(ដោះកញ្ចក់ការពារកែវភ្នែក)។

	¡ កុំចាក់ថា្នែំសា្លែប់មែោគ	ឬមថា្នែំកំចាត់មែោគចូលកន្លែងដែលានរបួស។

	¡ មិនតែូវយកទឹកថា្នែំសមែែប់បាញ់លាងទា្វែរាស	លាងទា្វែរាស	ឬមរន្ធគូទកែែយបែឈមដោយការរួមភែទ។

	Ø ការធ្វើតែស្តរកមែោគអែដស៍លើជនបែឈម	និងអ្នកជាបែភព	(បែសិនបើអាចធ្វើទៅបាន)

	¡ មិនតែូវពនែយារពែលក្នុងការចាប់ផ្តើម	PEP	ដោយសរតែរង់ចាំការធ្វើតែស្ត	PEP អាចចាប់ផ្តើម	និងបញែឈប់បាន		
										បែសិនបើអ្នកជាបែភពតែូវបានរកឃើញថាគ្មែនផ្ទុកមែោគអែដស៍	ឬមក៏បុគ្គលបែឈមតែូវបានរកឃើញថាានផ្ទុក	
										មែោគអែដស៍។

	Ø វាយតម្លែហានិភ័យនិងភាពសមសែបសមែែប់	PEP	ដោយផ្អែកលើស្ថែនភាពនែការបែឈម	និងស្ថែនភាពមែោគ		
					អែដស៍របស់បែភព

២.	ផ្តល់បេឹកេសាពីការបេឈមឡើងវិញ	និងជមេើសការបេើ	PEP	ឡើងវិញ	

	Ø ពនែយល់ពីហានិភ័យនែការចម្លងដែលបានបា៉ែន់បែាណ	(សូមមើលព័ត៌ានខាងលើ)

	Ø ពនែយល់ពីហានិភ័យនិងអត្ថុបែោជន៍របស់	PEP៖

 ¡ PEP	កាត់បន្ថុយការចម្លងបានយ៉ែងខា្លែំង	ប៉ុន្តែមិនបំបាត់ការបែឈមនែការចម្លងបានទែ

 ¡ PEP	តែូវបន្តបែើរយៈពែល	២៨	ថ្ងែ

	¡ ផលរំខាននែឱសឆាំងមែោគអែដស៍របស ់PEP

	Ø ទទួលបានការពែមពែៀងដោយផ្ទែល់ាត់ដើមែបីចាប់ផ្តើមបែើបែែស់	PEP

៣.	ចាប់ផ្តើម	PEP	តេូវឱេយបានាប់តាមដេលាចធ្វើទៅបាន	បនា្ទេប់ពីបេឈម	លេបដូសឱសថដំបូងឥឡូវនេះ!

	Ø ពិនិតែយមើលអន្តរកម្មឱសថ	PEP	ដែលបែើដំណាលគ្នែជាមួយឱសថផែសែងទៀត			។

	Ø ផ្តល់បែឹកែសានពីការបែើបែែស់ឱសថតែឹមតែូវទៀងទាត់	និងជាប់លាប់	និងព័ត៌ានអំពីឱសថ	។

	Ø មិនតែូវពនែយារពែលសមែែប់ការផ្តល់	PEP	ខណៈដែលកំពុងបែមូលព័ត៌ាន	ឬមកំពុងបំពែញព័ត៌ានលើកែដាសស្នែម



30 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៣.	ចាប់ផ្តើម	PEP	តេូវឱេយបានាប់តាមដេលាចធ្វើទៅបាន	បនា្ទេប់ពីបេឈម	លេបដូសឱសថដំបូងឥឡូវនេះ!

	Ø ស្តែីតែូវបានផ្តល់បែឹកែសានសមែែប់	PEP	ថានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទារកបែសិនបើពួកគែានផ្ទែពោះ។

	¡ រូបមន្តពែយាបាលស្តង់ដា	ARV	សមែែប់	PEP៖	ោងទៅលើឱសថបែើសមែែប់កុារ	ក្មែងជំទង់	និងមនុសែសពែញ		
										វ័យានភាពខុសគ្នែ

	¡ លែបដូស	(dose)	ដំបូងភា្លែម

	¡ ចាប់ផ្តើមដោយការផ្តល់ឱសថរយៈពែល	៤ថ្ងែ	ហើយតែលប់មកវិញដើមែបីទទួលឱសថសមែែប់រយៈពែល	២៤		
										ថ្ងែទៀត	ដើមែបីបង្គែប់	២៨	ថ្ងែ។

៤.	វាយតម្លេនងិផ្តលស់េវាពនេយារកណំើតបនា្ទេន់	និងពេយាបាលជំងឺកាមោគក្នងុបរបិទនេការបេឈមពីការរមួភេទ	(យោងទៅ
លើគោលការណណ៍េនាជំាតសិ្តពីកីារគេបគ់េងពេយាបាលការបង្កោគតាមការរមួភេទនងិបេដាបប់ន្តពជូា្នេ	ំ២០១៩	ម៉ឌូលុទ៦ី៖	
ការបង្កេរនិងថេទាំពេយាបាលការបង្កោគតាមការរួមភេទ	ជំពូកទី៧៖	ការរំលោភផ្លូវភេទ		និងការបង្កោគតាមការរួមភេទ	
និងបេដាប់បន្តពូជ	ទំព័រ	២៨៣)	។

	Ø ការពែយាបាល	STI	ដោយសន្មតបែើឱសថ	Azithromycin 1g និង Cefixime 400mg	។

	Ø ការពនែយារកំណើតបន្ទែន់	និងការធ្វើតែស្តជាមូលដា្ឋែន	+	ធ្វើតែស្តតាមដានការានផ្ទែពោះ។

៥.	វាយតម្លេការបេឈមចំពោះការឆ្លងផេសេងៗទៀត

 ¡ HBV៖	ានហានិភ័យខ្ពស់តាមរយៈការចាក់ដោយម្ជុល	និងបែឈមតាមការរួមភែទ។	តែស្តអ្នកជាបែភព	
										ដើមែបីពិនិតែយមើល	HBsAg	និង	eAg	បែសិនបើាន	sAg+។

 ¡ HCV៖	ានហានិភ័យខ្ពស់តាមរយៈការចាក់ដោយម្ជុល	និងបែសិនបើានការរួមភែទដែលដាច់រលាត់តាមគូទ		
										និងទា្វែរាស។	តែស្តអ្នកជាបែភពសមែែប់	HCV	

	¡ ជំងឺតែតាណូស៖	-	បុគ្គលដែលានរបួស	(ទិច/ខាំ	ានស្នែមរលាត់ឬមស្នែមមុត)	គួរានការវាយតម្លែព	ី
										ជំងឺតែតាណូស	និងតែូវចាក់ថា្នែំបង្កែរបែសិនបើរកឃើញ។

	¡ ោគស្វែយ៖	សែែវជែែវអ្នកជាបែភពបែសិនបើអាចធ្វើបាន។

៦.	ពនេយល់ពីតមេូវការចាំបាច់សមេេប់ការបង្កេរបនា្ទេប់បនេសំ	(secondary prophylaxis)

	¡ តែូវចាត់វិធានការដើមែបីជៀសវាងការចម្លងលើកទី២	(secondary transmission)	ពីលទ្ធភាពនែការចម្លង	
										មែោគអែដស៍	រហូតដល់ពិនិតែយមើលតែស្តមែោគអែដស៍	(HIV Ab)	ក្នុងរយៈពែល	៣	ខែ។

	¡ បែសិនបើានោគសញ្ញែបឋមនែការឆ្លងមែោគអែដស៍កើតានភា្លែមៗ

	¡ បែើសែែមអនម័យ	អនុវត្តការចាក់ថា្នែំដោយសុវត្ថុិភាព	ហើយជៀសវាងការបរិចា្ចែគឈាម។	ការបែឈម	និង	
										អត្ថុបែោជន៍នែការបន្តបំបៅកូនដោយទឹកដោះគួរតែូវបានពិភាកែសាន។



31គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

៧.	ផ្តល់ឱេយ	ឬមធ្វើការបញ្ជមូនសមេេប់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទសមេេប់ការគាំទេខាងចិត្តសាសេ្តជាក់លាក់

	¡ សូមមើលផងដែរនូវគោលការណ៍ណែនំជាតិស្តីពីជំងឺកាមោគ	(STI)	ឆា្នែំ	២០១៩	ដែលគែប់គែងលម្អិតអំព	ី
										ការរំលោភផ្លូវភែទ

៨.	ឯកសារពេញលេញ

	¡ ឧបសម្ព័ន្ធទី២	សមែែប់ទមែង់បែមូលទិន្នន័យ	និងឧបសម្ព័ន្ធទី៣	សមែែប់ទមែង់របាយការណ៍

៩.		ធ្វើការតាមដានសមេេប់	PEP

	¡ វិលតែឡប់មកគ្លីនិកវិញក្នុងរយៈពែល	៤	ថ្ងែ	ដើមែបីវាយតម្លែការលែបថា្នែំតែឹមតែូវ	ទៀងទាត់	និងជាប់លាប់	និង	
										ភាពអាចទទួលយកបាន	ហើយពិនិតែយមើលថាលទ្ធផលទំាងអស់អាចរកបាន	ហើយថា	PEP	នៅតែតែវូការចំាបាច់។

	¡ បែសិនបើបែភពតែវូបានរកឃើញថាគ្មែនផ្ទកុមែោគអែដស៍	ការលែបថា្នែបំង្កែរកែែយរងការបែឈមគួរតែវូបានបញែឈប់។

	¡ ផ្តល់ឱែយបន្ត២៤ថ្ងែទៀត។

១០.	តាមដានការធ្វើតេស្ត

	¡ ធ្វើតែស្តមែោគអែដស៍ក្នុងអំឡុងពែល	៣	ខែ	បន្ទែប់ពីបែឈម	ឬមធ្វើភា្លែមៗ	បែសិនបើានសញ្ញែនែការចម្លង	
										មែោគបឋម

	¡ ធ្វើតែស្តោគស្វែយ	ក្នងុអំឡុងពែល	៣	ខែ	បន្ទែប់ពីានការរំលោភផ្លវូភែទ។	សន្មតថាបែភព	និងអ្នកជំងឺតែវូបានធ្វើ	
										តែស្តនៅពែលការវាយតម្លែ។

	¡ ធ្វើតែស្តសមែែប់	HBV, HCV	ក្នុងអំឡុងពែល	៦	ខែ	បន្ទែប់ពីរងការបែឈម។



32 គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖	ទមេង់បេមូលទិន្នន័យ

លម្អិតអំពីគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល

ឈ្មែះមន្ទីរពែទែយ	________________ ¨ ER  ¨ ART clinic,	លែខកូដ	ទីតាំង	
¨	បញ្ជូនពី					¨	មកដោយខ្លួន	

កាលបរិច្ឆែទពិនិតែយ	(DD-MM-YYYY): _____/______ / ______

សែចក្ដីលម្អិតអំពីបែជាសស្តែនែបុគ្គលដែលបែឈម
នមតែកូល:	______________នមខ្លួន:	____________  ¡បែុស		¡សែី	 ¡បំប្លែងភែទជាសែ្តី
ថ្ងែខែឆា្នែំកំណើត	(DD/MM/YYYY)	_____ /______ / ______   UUIC: ______________________

លែខទូរសព្ទ:	________________

តើគត់គឺជាសាជិកនែបែជាជនបែឈមមុខខ្ពស់ដែរឬមទែ?				¡ទែ	 ¡បាទ/ចាសបញ្ជែក់	(EW, MSM, TG, PWID)
……………………

បេភេទនេការបេឈម

¨ ជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល	សូមបញ្ជែក់	______________________ 

¨	 មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល
	¡ ជនរងគែែះដោយការរំលោភផ្លូវភែទ	
	¡ បែកសែែម
	¡ មិនបានបែើសែែមអនម័យជាមួយដែគូដែលដឹងថាានផ្ទកុមែោគអែដស៍	និងរកឃើញានបន្ទកុមែោគក្នងុឈាម	(VL)	
	¡ មិនបានបែើសែែមអនម័យជាមួយដែគូដែលមិនដឹងពីស្ថែនភាពមែោគអែដស៍

ពេលវេលានេការបេឈម

កាលបរិច្ឆែទរងការបែឈម	_______________	(ថ្ងែ	ខែ	ឆា្នែំ)	ពែលវែលារងការបែឈម	_____________ ម៉ែងចាប់ព	ី
ការរងការបែឈមរហូតដល់បានទទួល	PEP______

សា្ថេនភាពមេោគអេដស៍របស់បុគ្គលជាបេភព

នៅពែលដែលានវត្តាន		 ¨	វិជ្ជាន								¨	អវិជ្ជាន								¨	មិនដឹង

បេសិនបើជាអ្នករស់នៅជាមួយមេោគអេដស៍	តើគេកំពុងពេយាបាលដោយឱសថបេាំងមេោគអេដស៍មេនទេ?	

¨	បាទ/ចាស			¨	អត់ទែ			¨	មិនដឹង

កាលបរិច្ឆែទចាប់ផ្តើម	ឱសថបែឆាំងមែោគអែដស៍	____/___/______  (ថ្ងែ	ខែ	ឆា្នែំ)	 ¨	មិនដឹង

លទ្ធផល	VL	ថ្មីៗបំផុត	____________ កាលបរិច្ឆែទ	___/___/______  (ថ្ងែ	ខែ	ឆា្នែំ)	 ¨	មិនដឹង



33គោលការណ៍ណែនំជាតិសមែែប់	ការបង្កែរកែែយពែលបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍	(PEP)	សមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល	និង	មិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

តើានបុគ្គលជាបែភពសមែែប់ការធ្វើតែស្តមែោគអែដស៍ដែរឬមទែ?	 ¨	ាន	 ¨	មិនាន	

តើបុគ្គលជាបែភពដែលជាជនល្មើសជាកែុមបែឈមខ្ពស់មែនទែ?		 ¨	បាទ/ចាស់	 ¨	អត់ទែ	 ¨	មិនដឹង

លទ្ធផលនែការតាមដានស្ថែនភាពមែោគអែដស៍របស់បុគ្គលជនល្មើស	 ¨	មិនដឹង	 ¨	វិជ្ជាន	 ¨	អវិជ្ជាន	
កាលបរិច្ឆែទ ___/___/____(ថ្ងែ	ខែ	ឆា្នែំ)

សា្ថេនភាពមេោគអេដស៍របស់អ្នករងគេេះ	(បេសិនបើមាន	HIV	វិជ្ជមមាន	សូមកុំចាប់ផ្តើម	ឬមបន្ត	PEP	
នៅពេលដេលបានដឹង)

នៅពែលដែលានវត្តាន	 ¨	វិជ្ជាន	 ¨	អវិជ្ជាន	 ¨	មិនដឹង

តើធា្លែប់បានធ្វើតែស្តដែរឬមទែ?		 ¨	អត់ទែ	 ¨	ធា្លែប់		 កាលបរិច្ឆែទ ___/___/______

ការធ្វើតែស្តមែោគអែដស៍នៅដើមគែែ	(baseline)	 ¨	វិជ្ជាន	 ¨	អវិជ្ជាន	 ¨	មិនដឹង		កាលបរិច្ឆែទ	___/___/____

ទិដ្ឋភាពនេការបេឈម

បុគ្គលិកសុខាភិបាល

ានស្នែមមុខរបួសមុតជែែដោយសរម្ជុលានរន្ធបែហោង ¨ាន					¨គ្មែន	

រងរបួសដោយសរម្ជុល	បន្ទែប់ពីបានបែើម្ជុលចាក់សែទាប់កែែមសែបែកសមែែប់	IM/IV ¨ាន					¨គ្មែន	

ការរងរបួសពីឧបករណ៍មុតសែួចដែលអាចមើលឃើញដោយានឈាម ¨ាន					¨គ្មែន	

ការបែឈមរយៈពែលតិចជាង	១នទី	ឬមវិសលភាពការបែឈមដាច់រលាត់សែបែក	ឬមភា្នែស	
ានឈាម	ឬមសរធាតុរាវផែសែងទៀត	ឬមវើរុសដែលបានបែមូលផ្តុំនៅមន្ទីរពិសោធន៍។

¨ាន					¨គ្មែន

ការបែឈមទៅនឹងឈាមរបស់អ្នកជំងឺក្នុងដំណាក់កាលជំងឺធ្ងន់	ឬមានបន្ទុកមែោគអែដស	៍
ក្នុងឈាមខ្ពស់។

¨ាន					¨គ្មែន

មិនមេនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល	(បេសិនបើទាំងអស់	“មិន”  PEP	មិនតេូវបានផ្តល់ឱេយឡើយ)

ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទា្វែរាស
ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធគូទ
ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងាត់់
ចំនួននែអ្នកបែពែឹត្តល្មើស	___________

¨ដាក់
¨ដាក់
¨ដាក់

¨មិនដាក់
¨មិនដាក់
¨មិនដាក់	
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PEP

បានផ្តល់បែឹកែសានដល់អ្នកជំងឺ																											¨	បាន										¨	មិនបាន	
តើបានយល់ពែមដោយផ្ទែល់ាត់ដើមែបីទទួល	PEP	ដែរឬមទែ?	¨	បាន									¨	មិនបាន	

តើ	PEP	ចាំបាច់តែូវផ្តល់ឱែយឬមទែ?	 																							¨	បាទ/ចាស់														¨	ទែ

ឱសថផ្តល់ឱែយចំនួន	_______	ថ្ងែ

មនុសេសវ័យជំទង់	និងមនុសេសចាស់	
¨ TDF + 3TC + DTG									
¨ TDF + 3TC + ATV/r				

កុមារ	និងមនុសេសវ័យជំទង់
¨ ABV + 3TC + LPV/r ¨ AZT + 3TC + ATV/r

¨ ABV + 3TC + ATV/r ¨ TDF + 3TC + LPV/r

¨ AZT + 3TC + LPV/r ¨ TDF + 3TC + ATV/r

ការផ្តល់ឱែយផែសែងៗទៀត	(ការពនែយារកំណើតបន្ទែន់	(EC),	ការពែយាបាល	STI	)	_____________________

ពែលវែលា	និងកាលបរិច្ឆែទ	ការលែបដូសលើកទី១	(ផ្តល់ឱែយបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានក្នុងពែលដែល	
ពិគែែះោបល់)	
កាលបរិច្ឆែទ	___/___/______ 																					ពែលវែលា:	____________ 

ការបញ្ជូនទៅរកសែវាថែទាំ	និងគំទែផែសែងៗ

ការពនែយារកំណើតបន្ទែន់៖																													
¨មិនបានឱែយ		(¨		បានបញ្ជូន							¨	មិនបានបញ្ជូន)
¨បានឱែយ	សូមបញ្ជែក់់	__________________

ការពែយាបាលជំងឺកាមោគដោយសន្មត
¨មិនបាន		(¨	បានបញ្ជូន							¨	មិនបានបញ្ជូន)
¨បាន	សូមបញ្ជែក់	__________________

ការគំទែផ្នែកផ្លូវចិត្ត
¨	មិនបាន									(¨	បានបញ្ជូន					¨ មិនបានបញ្ជូន)
¨ បាន	សូមបញ្ជែក់	__________________

ស្ថែនភាពនែការចម្លងផែសែងៗ	

រលាកថ្លើមបែភែទ	B	(HBV)		¨	ាន	¨	គ្មែន	¨	មិនដឹង រលាកទា្វែរាស			¨	ាន		¨	គ្មែន	 ¨	មិនដឹង

រលាកថ្លើមបែភែទ	C	(HCV)	¨	ាន		¨	គ្មែន	¨	មិនដឹង បែមែះ															¨	ាន		¨	គ្មែន		¨	មិនដឹង

ជំងឺស្វែយ						                     ¨	ាន		¨	គ្មែន			¨	មិនដឹង

ណាត់ជួបដើមែបីធ្វើការតាមដាន	(សង្កត់ធ្ងន់ចំពោះចំណ៉ចនែះសំខាន់):	 									កាលបរិច្ឆែទ	___/___/______

ហត្ថុលែខគែូពែទែយ	
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(តេូវបានបំពេញដោយគ្លីនិក	ART	ក្នុងករណីបេឈមជាលក្ខណៈបុគ្គល	តេូវបានបង្ហេញលើកដំបូងនៅ	ER)	
តាមដានសមេេប់ការពិគេេះយោបល់	(៤	ថ្ងេ)	 																								កាលបរិច្ឆេទ	___/___/______

ានវត្តាន:	¨	ាន							¨	មិនាន																បន្ទែប់មកជូនដំណឹងដើមែបីគែប់គែងករណីសកម្ម	

បែសិនបើបាទ/ចាស	សូមបំពែញព័ត៌ានខាងកែែម	
ានផលរំខានទែ?	¨	មិនាន		¨	ាន	រៀបរាប់:______________________________________

លែបថា្នែំបានតែឹមតែូវទៀងទាត់	និងជាប់លាប់ទែ?	¨	បាន		¨	មិនបាន		
រៀបរាប់:__________________________________________________

ធ្វើតែស្តឈាមពីអ្នកបែភពតែូវបានតែួតពិនិតែយ?	¨	មិនបាន			¨	បាន	លទ្ធផល	_______ 

(បែសិនបើលទ្ធផលអវិជ្ជាន	បញែឈប់	PEP)
ធ្វើតែស្តឈាមពីការបែឈមតែូវបានតែួតពិនិតែយ?	¨	មិនបាន		¨	បាន	លទ្ធផល	_______(បែសិនបើលទ្ធផលវិជ្ជាន	
បញែឈប់	PEP)
បន្ត	PEP?		¨	បន្ត			¨	មិនបន្ត				ពនេយល់:______________________________________

ឱសថដដែល?	¨	ដដែល				¨	មិនដដែល	ពនេយល់:___________________________________

ណាត់ជួបដើមែបីធ្វើការតាមដាន	(សង្កត់ធ្ងន់ចំពោះចំណ៉ចនែះសំខាន់):						 កាលបរិច្ឆែទ	___/___/______ 

ហត្ថលេខាគេូពេទេយ

ការតាមដាន

តាមដាន	(៣ខេ)																																																		កាលបរិច្ឆេទ	___/___/______

ានវត្តាន:					¨ាន				¨មិនាន								បែសិនបើគ្មែន	à	ជូនដំណឹងដើមែបីគែប់គែងករណីសកម្ម	

លែបថា្នែំបានតែឹមតែូវទៀងទាត់	និងជាប់លាប់? 
បែសិនបើមិនបានខា្ជែប់ខ្ជួនសូមរៀបរាប់	________

¨		បាន				¨	មិនបាន

ានោគសញ្ញែឬមសញ្ញែនែការចម្លងមែោគអែដស៍សែួចសែែវ?		
បែសិនបើានសូមរៀបរាប_់_____________

¨		ាន				¨	គ្មែន

បានធ្វើតែស្តរកមែោគអែដស៍?	 ¨	មិនបាន				¨	បាន				¨	វិជ្ជាន				¨	អវិជ្ជាន
កាលបរិច្ឆែទ	____/_____/_______

¨	បានពិនិតែយរក	STI						¨ HBV Ab 					¨ HCV Ab 					¨	ធ្វើតែស្តការានផ្ទែពោះ	

តមែូវឱែយានការតាមដាន?		តមែូវ	¨					មិនតមែូវ	¨ បែសិនបើមិនតមែូវ	សូមរៀបរាប់:	_______

_________________________

ហត្ថុលែខាគែូពែទែយ	
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ឧបសម្ពន្ធទី៣៖	ទមេង់របាយការណ៍

មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍	សើសែបែក	និងកាមោគ
National Centre for HIV/AIDS Dermatology and STD

*****

របាយការណ៍បែចាំតែីាសស្តីពីការលែបថា្នែំបង្កែរកែែយពែលានបែឈម
Post-Exposure Prophylaxis Quarterly Report

គេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល		
	(Facility)

លេខកូដគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល		
(Facility Code)

សេុកបេតិបត្តិ		
(Operational	District)

ខេត្ត-កេុង	(Province)

ា្នេំ	(Year) តេីមាសទី	(Quarter)

ល.រ	
(No.)

សូចនាករ	(Indicator)
អាយុ	
(Age)

អ្នកមានាជីពការងរ	
Occupational

អ្នកមិនមេនាជីពការងរ
Non-occupational សរុបរួម	

Total
បេុស	(M) ស្រី	(F) បេុស	(M) សេី	(F)

ចំនួនអតិថិជនដែលបានស្វែងរកសែវា	PEP	
ក្នុងតែីាសនែះ		
Total number of clients seeking for 

PEP during this quarter

0 - 14 	 	 	 	 	
>14 	 	 	 	 	

Total 	 	 	 	 	

ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលការពែយាបាល	
បង្កែរ	PEP ក្នុងតែីាសនែះ	Number 

patients having PEP prescribed during 

this quarter

0-14 	 	 	 	 	
>14 	 	 	 	 	

Total 	 	 	 	 	

ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលការពែយាបាល	
បង្កែរ	PEPបានតែឡប់មកតាមដានបន្តនៅ	
ថ្ងែទី៥(ឬមតាមថ្ងែណាត់ជួប)	ក្នុងតែីាសនែះ  
Number clients prescribed PEP returned 

for the follow-up visit on day fifth (or as 

appointment date) during this quarter

0-14 	 	 	 	 	
>14 	 	 	 	 	

Total 	 	 	 	 	

ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលការពែយាបាល	
បង្កែរ	PEP	បានតែឡប់មកតាមដានបន្ត៣ខែ	
បន្ទែប់ពីការពិនិតែយលើកទី១	(ឬមតាមថ្ងែណាត់	
ជួប)	ក្នងុតែាីសនែះ	Number clients  

prescribed PEP returned for the follow-up 

visit 3 months after the first visit date 

(or as appointment date) during this 

quarter

0 - 14 	 	 	 	 	

>14 	 	 	 	 	

Total 	 	 	 	 	
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គេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល		
	(Facility)

លេខកូដគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល		
(Facility Code)

សេុកបេតិបត្តិ		
(Operational	District)

ខេត្ត-កេុង	(Province)

ា្នេំ	(Year) តេីមាសទី	(Quarter)

ល.រ	
(No.)

សូចនាករ	(Indicator)
អាយុ	
(Age)

អ្នកមានាជីពការងរ	
Occupational

អ្នកមិនមេនាជីពការងរ
Non-occupational សរុបរួម	

Total
បេុស	(M) ស្រី	(F) បេុស	(M) សេី	(F)

ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលការពែយាបាល	
បង្កែរ	PEP	បានតែឡប់មកតាមដានបន្ត	
៣ខែ	បន្ទែប់ពីការពិនិតែយលើកទី១	(ឬមតាម	
ថ្ងែណាត់ជួប)	និងានវិជ្ជានមែោគអែដស៍		
ក្នុងតែីាសនែះ	Number	patients  

prescribed PEP returned for the  

follow-up visit 3 months after the first 

visit date,	and have HIV test positive 

during	this quarter

0	-	14 	 	 	 	 	

>14 	 	 	 	 	

Total 	 	 	 	 	

ថ្ងែ	ខែ	ឆា្នែំធ្វើរបាយការណ៍	(Date Reported):

ឈ្មែះ	និងហត្ថុលែខាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍	(Report completed by): 	

ឈ្មែះ	និងហត្ថុលែខាអ្នកអនុម័តឱែយផ្ញើរបាយការណ៍		
(Report Approved by): 	
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