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AIDS ចអង្កា ម្អរាគសញ្ញា ខដលអ្វើឱ្យព្ររន័ធការពាររាងកាយចុះអែាយ 
ANC ការខលទាំនផទអពាះមុ្នអរលសព្ាល 
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CBT ការអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍អៅសហគម្ន ៍
CDC ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លព្គរព់្គង និងរង្កា រជ្ាំងឺឆ្ែង 
CQI ការខរលាំេគុណ្ភារជារនរ 
DBS សាំណារឈាម្សាួត 
DGHT នាយរដាឋ នរម្មវ ិ្ ីអេដស៍ និងរអរងសារល 
EDTA Ethylene Diamine Tetra Acetic acid 
EIA Enzyme Immunoassay 
EQAS ការវាយតនម្ែគុណ្ភាររីខាងអព្ៅ  
EW េនររអព្ម្ើការអៅអសវារម្ានរ  
HC ម្ណ្ឌ លសុែភារ 
HIV វរុីសខដលអ្វើឱ្យព្ររន័ធភារសុាាំររស់ម្នុសសចុះអែាយ 
HTS អសវាអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍ 
HIVST ការអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍អដាយែែួនឯង 
HPITC ការផរល់ការអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍ខដលផរួចអផរើម្អដាយម្ន្តនរីសុខាភបិាលជាេនរផរល់អសវា 
ID អលែរូដេនរជ្ាំងឺ 
ILB នាយរដាឋ នម្នទីររិអសា្នេ៍នររជាតិ 
KP ព្រុម្ព្រឈម្មុ្ែនឹងការឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍ 
LAg Limiting Antigen 
LDMS ព្ររន័ធព្គរព់្គងទិ្នននយ័ម្នទីររិអសា្ន ៍
MoH ព្រសួងសុខាភបិាល  
MSM រុរសរមួ្អភទ្ជាម្យួរុរស 
MSW រុរសរអព្ម្ើអសវាផែូវអភទ្ 
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PWID  េនរចរអ់ព្គឿងអញៀន  
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QC ការព្តួតរិនិតយគុណ្ភារ 
RITA គាំនូសរាំព្រួលសព្ាររ់ញ្ញជ រក់ារឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ 
RNA អតសរសព្ាររ់រការឆ្ែងលមី 
RTRI អតសររហ័សររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ 
SOPs និយម្ខរររទ្សព្ារេ់នុវតដន ៍
TRACE តាម្ដានការឆ្ែងលមីអដើម្ែពី្គរព់្គងការរាតតាតននអម្អរាគអេដស៍ 
TRI អតសរសព្ាររ់រការឆ្ែងលមី 
UCSF សារលវទិ្ាល័យកាលីហវ័ញ៉ា  និងសានព់្ហានសីុ់សាូ 
UNAIDS រម្មវ ិ្ ីេងគការសហព្រជាជាតិរមួ្ោន ព្រយុទ្ធនឹងអម្អរាគអេដស៍/ជ្ាំងឺអេដស៍  
VCCT ការផរល់ព្រឹរា និងអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍អដាយសម័ព្គចិតរ និងររាការសាា ត ់ 
VL រនទុរអម្អរាគអេដស៍អៅរនុងឈាម្ 
WHO េងគការសុែភាររិភរអោរ 
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១. សាវតា 

អដើម្ែរីអងាើនអលែឿនការអឆ្ែើយតរអៅនឹងការរាតតាតននអម្អរាគអេដស៍រនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ រម្មវ ិ្ ីេងគការ
សហព្រជាជាតិរមួ្ោន ព្រយុទ្ធនឹងអម្អរាគអេដស៍/ជ្ាំងឺអេដស៍ (UNAIDS) បានដារអ់ោលអៅដម៏្ហិចឆិតារនុង
ការរាបាលអដើម្ែលុីររាំបាតក់ារឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍អៅឆ្ន ាំ ២០៣០ (UNAIDS, 2018)។ ដូចអនះ 
សរលអោរព្តូវសអព្ម្ចអោលអៅ ៩៥:៩៥:៩៥ ឱ្យបានអៅឆ្ន ាំ ២០៣០ អដាយរាំណ្តថ់ា ៩៥%ននេនរ
រាំរុងរស់អៅជាម្យួអម្អរាគអេដស៍បានដឹងរីសាា នភារផទុរអម្អរាគររស់ែែួន ៩៥%ននេនរជ្ាំងឺខដលានផទុរ
អម្អរាគអេដស៍បានទ្ទ្លួការរាបាល និង៩៥%ននេនរខដលរាំរុងរាបាលានរនទុរអម្អរាគអេដស៍បាន
រន្តង្កា រ។ អៅចុងឆ្ន ាំ ២០២០ លទ្ធផលទូ្ទាំងសរលអោរបានសអព្ម្ចព្តឹម្ខត ៨៤:៧៣:៦៦។ រនុងអនាះ
ព្រអទ្សចាំនួន២  (Eswatini និង Namibia) បានសអព្ម្ចអោលអៅ៩៥ទី្១ អហើយព្រអទ្សចាំនួន៩ បាន
សអព្ម្ចអោលអៅ៩៥ទី្២ (Burundi, Cambodia, Denmark, Eswatini, Haiti, Rwanda, Senegal, 
Switzerland, Zambia) និងព្រអទ្ស ចាំននួ១២ បានសអព្ម្ចអោលអៅទី្៣ (Australia, Botswana, 
Cambodia, Eswatini, Germany, Ireland, Japan, Myanmar, Netherlands, Switzerland, 
Thailand, និង Vietnam) (Global AIDS Update, 2020)។ អដាយខេរ ព្រអទ្សរម្ពុជាបានសអព្ម្ច
សម្ទិ្ធិផលយ៉ា ង ា្ំចាំអពាះអោលអៅអនះ អរើអយងតាម្ការបា៉ា នព់្រាណ្អដាយ UNAIDS គឺ ៨៤:៩៩:៩៧ 
(AEM, March 2020)។ អដាយអហតុថា រម្ពុជាបានឈានដល់ចាំណុ្ចព្គរព់្គងបាននូវការរាតតាតនន     
អម្អរាគេដស៍ (epidemic control) ការតាម្ដានរត័ា៌នទនអ់រលចាំអពាះការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ និង    
ដារអ់ចញនូវអោលអៅជារោ់រស់ព្ារអ់ឆ្ែើយតរចាំអពាះសុែភារសាធារណ្ៈ។ ដូចអនះ អតសររហ័ស
សព្ាររ់រការឆ្ែងលម ី (RTRI) បានដាររ់ញ្េូ លអៅអសវាអ្វើអតសរឈាម្ររអម្អរាគអេដស៍ (HTS) អដើម្ែរីាំណ្ត់
ររេនរជ្ាំងឺខដលឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍ព្រអភទ្ទី្១ (HIV-1) លមី  ៗ អហើយរាំណ្តទី់្តាាំងអ្វើេនររាគម្នរ៍ង្កា រទ្រស់ាា តក់ារ
ចម្ែង និងអដើម្ែតីាម្ដានររ និងព្គរព់្គងការរាតតាតននអម្អរាគអេដស៍។  

អយងតាម្ព្រភររត័ា៌នរីការេនុវតរនរ៍ម្មវ ិ្ ីអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមី (recency) អៅតាំរនអ់ាអម្ររិ
រណារ ល និងព្រអទ្សចាំននួ១២ (Central American region, Rwanda, Ethiopia, Malawi, Vietnam, 
Greek, Mexico, Kenya, Eswatini, Lesotho, Malawi, Zambia, និង Zimbabwe) បានឱ្យដឹងថា ការ
ដាររ់ញ្េូ លការអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍អៅរនុងអសវាអ្វើអតសរឈាម្ររអម្អរាគអេដស៍ជាព្រចាំ
អាចររអ ើញនូវការចម្ែងលមីអៅទី្តាាំងជារោ់រទ់នអ់រល ររអ ើញេនរផទុរអម្អរាគរខនាម្តាម្រយៈការតាម្
ររ និងអ្វើអតសរនដគូ និងរាំណ្តទី់្តាាំងអ្វើេនររាគម្នរ៍ង្កា រអដើម្ែទី្រស់ាា តក់ារចម្ែង (Rutherford, July 21-
24, 2019)។ 

រម្មវ ិ្ ី TRACE អៅរម្ពុជា (អព្រើអតសររហ័សររការឆ្ែងលមីអដើម្ែពី្គរព់្គងការរាតតាតននអម្អរាអគេដស៍) 
បានចរអ់ផរើម្ដាំអណ្ើ រការអព្កាម្រិចេព្រម្អព្រៀងរវាងម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជាតិព្រយុទ្ធនឹងជ្ាំងឺអេដស៍ អសើខសែរ និង
កាម្អរាគ (NCHADS) និងខផនការជ្ួយ សអន្តង្កគ ះរនាទ នរ់រស់ព្រធានា្ិរតីសហរដឋអាអម្ររិអដើម្ែពី្គរព់្គង
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ជ្ាំងឺអេដស៍ (PEPFAR) ននគអព្ាង COPFY19 អដាយបានដាររ់ញ្េូ លរអរៀរអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមី អៅរនុង
គាំនូសរាំព្រួញជាតិននការអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍ និងេនុវតរចាំអពាះេនរជ្ាំងឺខដលានអរាគវនិិចឆយ័ វជិ្ជាន
អម្អរាអគេដស៍ ខដលរម្មវ ិ្ ីអនះព្គរព់្គងអដាយ NCHADS អព្កាម្ជ្ាំនយួរអចេរអទ្សរី US-CDC អៅទី្ព្រុង
អាតែងត់ា និងសារលវទិ្ាល័យកាលីហវ័រញ៉ា  និងសានព់្ហានសីុ់សាូ (UCSF) ននសហរដឋអាម្ររិ។ រនុង
គអព្ាងម្យួឆ្ន ាំរនែងម្រ ព្រអទ្សរម្ពុជាបានដាំអណ្ើ រការេនុវតរអតសរររការឆ្ែងលមីអៅទី្ទាំង VCCT ទាំង 
៦៨ រខនែង។ ចរត់ាាំងរីខែម្នីា ២០២០ ដល់ខែម្នីា ២០២១ ៨៥%ននេនរជ្ាំងឺខដលររអ ើញឆ្ែងអម្អរាគ
អេដស៍លមីៗ អហើយានលរខែណ្ឌ សម្ព្សរបានសម័ព្គចិតរអ្វើអតសរ RTRI (n=២៩៩៤) រនុងអនាះ ៩៣% 
ានលទ្ធផលអតសរឆ្ែងយូរ និង ៧%ានលទ្ធផលឆ្ែងលមីអដាយអតសររហ័ស និង៥% រញ្ញជ រថ់ា ានលទ្ធ
ផលឆ្ែងលម ីរិតព្បារដ (VCCT Report, 2021)។ 

អសវា VCCT បានអរៀរចាំអេើងសព្ារផ់រល់ការអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍អដាយសម័ព្គចិតរ ររាការ
សាា ត ់ និងផរល់ព្រឹរាដល់េតិលិជ្នខដលម្រររអសវាអដាយផាទ ល់ និងដល់េនរខដលានព្រតិរម្មអតសរ
សព្ារអ់្វើអរាគវនិិចឆយ័អតសរខដលរញ្ជូ នម្ររីអសវាអ្វើអតសរអផសងៗអទ្ៀត ដូចជា អសវាអ្វើអតសរចាំអពាះេនរ
ជ្ាំងឺសព្ារអរទ្យ អ្វើអតសរអៅសហគម្ន ៍ម្ណ្ឌ លសុែភារ េងគការម្និខម្នរដាឋ ភបិាល និងទី្តាាំងអ្វើអតសរអៅ
មូ្លដាឋ នអយធា រណារ ញអ្វើអតសរអដាយែែួនឯង (HIVST) និងម្នទីរឯរជ្ន (NCHADS, 2017)។ ខផែរអលើ
ការេនុវតរគអព្ាង (TRACE) រយៈអរល១ឆ្ន ាំរនែងអៅ េនរផរល់ព្រឹរា និងេនរអ្វើអតសរចាំនួន ២២៥នារ ់
ខដលអ្វើការអៅអសវា VCCT ទាំង ៦៨រខនែង បានរណ្រុ ះរណារ លរឋម្ និងបានរ ាំលឹរអេើងវញិរីការអព្រើ
ព្បាស់គាំនូសរាំព្រួញអ្វើអតសរ ការអ្វើអតសររព្ងឹងគុណ្ភារខដលជ្ួយ រព្ងឹងអសវាអ្វើអតសរររអម្អរាអគេដស៍
អៅទូ្ទាំងព្រអទ្ស។ រខនាម្រីអនះ ម្ន្តនរីទាំងេស់អនាះរប៏ានរព្ងឹងជ្ាំនាញអលើរអរៀរព្សងរ់ត័ា៌នទរទ់្ង
នឹងការព្រព្រឹតរព្រឈម្នឹងការឆ្ែង និងការព្គរព់្គងព់្ររន័ធទិ្នននយ័។  ដូចោន ខដរ សព្ារព់្ររន័ធព្គរព់្គង
សារអរើភណ្ឌ ននការអសនើសុាំអតសរ រប៏ានរព្ងឹងអជ្ៀសវាងការដាចអ់តសរ។  
 

២. គស្ចក្ដីគ្ដើម 

រត័ា៌នទនអ់រលសរីេាំរីការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ អាចជ្យួ រាំណ្តរ់រព្រុម្អោលអៅ និងតាំរន់
ភូម្សិាន្តសរខដលានការឆ្ែងលមីសរម្ម ខដលរត័ា៌នទាំងអនាះអាចយរម្រអព្រើសព្ារផ់រល់ដាំណឹ្ងដល់រម្ម
វ ិ្ ីរង្កា រ និងរាបាលរនុងការអ្វើេនររាគម្នអ៍ឆ្ែើយតរភាែ ម្ៗ។ អោលការណ៍្ខណ្នាាំអនះ ផរល់នូវមូ្លដាឋ ន
ព្គឹះសព្ារេ់នុវតរនអ៍សវាអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍អៅរម្ពុជា។ អោលការណ៍្ខណ្នាាំអនះ 
អរៀរចាំអេើងសព្ារផ់រល់ចាំអណ្ះដឹង និងព្បាររី់ដាំអណ្ើ រការផរល់ព្រឹរា អ្វើអតសរឈាម្ររការឆ្ែងលមី  និង     
អតសរវាស់សទងស់ម្តាភារ ជាជ្ាំហានៗ ដល់ម្ន្តនរីខដលអ្វើការអៅអសវា VCCT និងអសវា ART ខដលរាំរុង 
ផរល់អសវាអ្វើអតសរដល់េនរជ្ាំងឺខដលររអ ើញថា ផទុរអម្អរាគអេដស៍លមីៗ។ អោលការណ៍្ខណ្នាាំអនះ រា៏ន
រាំណ្ងផរល់នូវគាំនិតដល់រម្មវ ិ្ ីថាន រជ់ាតិ និងថាន រអ់ព្កាម្ជាតិរនុងការអរៀរចាំយនរការនានាសព្ារត់ាម្ដាន
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ការឆ្ែងលមី និងអឆ្ែើយតររហ័សខផែរអលើសាា នភារព្រជាសាន្តសរ និងឥរយិរលព្រឈម្ររស់េនរជ្ាំងឺ។ អោល
ការណ៍្ខណ្នាាំអនះ បានអរៀរចាំអេើងខផែរអលើរទ្រិអសា្នខ៍ដលបានអ្វើរយៈអរល១ឆ្ន ាំរនែងអៅ អៅរម្ពុជា 
និងរីអោលនអយបាយសរីេាំរីអសវាអ្វើអតសរឈាម្ររការឆ្ែងលមី និងេនុសាសនល៍មីៗរីេនររជាតិនានា។  

ខផែរអលើវតរានននេងគរដិររខព្បាណ្អម្អរាគអេដស៍សព្ារអ់តសររហ័សររការឆ្ែងលមី (TRI) អតសរ
ខញរការឆ្ែងលម ី អចញរីការឆ្ែងយូរ។ អតសរព្តូវបានអព្រើព្បាស់តាាំងរីពាររ់ណារ លឆ្ន ាំ ១៩៩០ រនុងការបា៉ា ន់
ព្រាណ្រីេព្តាព្រជាជ្នខដលបានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍លមី និងវាយតនម្ែឥទ្ធិរលននរម្មវ ិ្ ីរង្កា រការចម្ែងអម្អរាគ
អេដស៍ព្ទ្ងព់្ទយ ា្ំ (Brokmeyer and Quinn, 1995) (Janssen et al, 1998)។ ការររព្សាយលទ្ធ
ផលអតសរទាំងអនះ គឺអៅានរព្ម្តិអដាយសាររតារ ម្យួចាំននួខដលរណារ លឱ្យានការផរល់លទ្ធផលឆ្ែងលមី
ែុសអៅអលើរនទះអតសរ អដាយអហតុថា ានរាំខររាំរលួការអឆ្ែើយតរននព្ររន័ធការពាររាងកាយររស់េនរជ្ាំងឺ  
ាន រ់ៗ  រាំខររាំរលួរព្ម្តិភារសុាាំររស់រុគគលាន រ់ៗ  រាំខររាំរលួននការអ្វើអតសរររស់ព្រុម្ព្រអភទ្អម្អរាគអេដស៍ 
(HIV-1 subtypes) និងរវាងព្រុម្ម្នុសសខដលានរនទុរអម្អរាគអេដស៍ទរ អដាយរតារ ជី្វសាន្តសរ 
(naturally low VL) ខដលរចេុរែននរាំរុងអព្រើឱ្សល ARVs និងេនរខដលចរអ់ផរើម្ានជ្ាំងឺ។ រនុងេាំេុងអរល 
២-៣ឆ្ន ាំចុងអព្កាយអនះ រិចេែិតែាំព្រឹងខព្រងព្តូវបានរិចរណា អដើម្ែរីព្ងឹងភារព្តឹម្ព្តូវននការររព្សាយ
លទ្ធផលអតសរ អដាយេនុអោម្តាម្គាំនូសរាំព្រួញរញ្ញជ រអ់តសរររណី្ឆ្ែងលមី (RITAs) ខដលបានដារ់
រញ្ញជ ររ់ខនាម្ចាំអពាះលទ្ធផលអដាយអតសររហ័សជាម្យួនឹងលរខែណ្ឌ រាំណ្តស់ព្ារក់ារឆ្ែងយូររុា ាំនរ ៉ា (ឧ. 
រនទុរអម្អរាគអេដស៍ចុះទរអដាយសារការរាបាល និងចាំនួនអកាសិកា CD4 ចុះទរអដាយជ្ាំងឺអេដស៍) 
(Kassanjee et al, 2016)។  

  រ៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងអព្កាយអនះ អតសររហ័សររការឆ្ែងលមី (RTRI) ព្តូវបានរអងាើត (Granade et al, 2013)។ 
ព្សអដៀងោន នឹងអតសរ EIA-based សព្ាររ់រការឆ្ែងលមី គុណ្សម្ែតិរននការអព្រើ RTRI គឺសម្តាភារអតសរ
ខដលដាររ់ញ្េូ លអៅរនុងអសវាអ្វើអតសរឈាម្ជាព្រចាំ អគអព្រើវាជាជ្ាំនួយសព្ារក់ារេអងាតររអម្ើលការឆ្ែង
លមីរនុងចាំអណាម្ព្រជាជ្នចាំនុច អដើម្ែរីរអម្ើលេព្តាននការឆ្ែងលមី និងភាររាំខររាំរលួននការរាតតាតននអម្អរាអគេដស៍ 
ដូចជា េព្តាននការឆ្ែងលមី និងតាម្រររណារ ញចម្ែងអម្អរាគអេដស៍ (Nikolopoulos et al, 2016) អដើម្ែី
ចងែុលព្បាររី់យុទ្ធសាន្តសររង្កា រចាំអពាះព្រុម្អោលអៅជារោ់រ។់  

អតសរ Asanté Rapid HIV-1 Recency គឺជាព្រអភទ្អតសររហ័ស vitro immunoassay ខដលអព្រើ
ខត១ដង ផលិតអដាយព្រុម្ហ ុន Sedia BioSciences (Portland, OR) ខដលរនុងអរលជាម្យួោន  អាចវាយ
តនម្ែការឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍ និងខញររវាង ការឆ្ែងលមីអចញរីការឆ្ែងយូរននព្រអភទ្ HIV-1 អដាយអព្រើរនទះ    
អតសរខតម្យួ។ អតសរអព្រើបានជាម្យួសាំណារវតាុវភិាគ ដូចជា ឈាម្ព្សស់ អសរ ៉ាូម្ ឬបាែ សាម  អៅទី្តាាំងម្នទីរ
រិអសា្ន ៍ឬអៅអសវា VCCT អដើម្ែរីរការឆ្ែងលមី។ ព្រុម្ហ ុន Sedia BioSciences បានយរគាំនិតអនះម្រ
ផលិតអចញជាព្រអភទ្អតសររហ័សសព្ាររ់រការឆ្ែងលមី អៅថា អតសរ RTRI។ ការអព្រើព្បាស់អតសរ RTRI 
ព្តូវបានវាយតនម្ែអដាយអព្រើសាំណារខដលបានលរខណ្ៈវនិិចឆយ័ (characterized) យ៉ា ងលែ រវាងសាំណារវតាុ
វភិាគជាអព្ចើន (cross-sectional specimens) ជាម្យួនឹងអសរ ៉ាូម្ HIV ខដលដឹងសាា នភារអម្អរាគអេដស៍ជា
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មុ្ន និងសាា នភារឆ្ែងលមី និងឆ្ែងយូរ។ ខផែរអលើការអព្រៀរអ្ៀរជាម្យួនឹងលទ្ធផល Limiting Antigen 
(LAg) Avidity Enzyme immunoassay (EIA) ខដលបានវាយតនម្ែសព្ាររ់រការឆ្ែងលមី (Duong et al, 
2015)។ ការវាយតនម្ែអៅរនុងម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លព្គរព់្គង និងរង្កា រជ្ាំងឺឆ្ែងររស់សហរដឋអាអម្ររិ (US-CDC)      
លទ្ធផលរឋម្ RTRI ខដលរង្កា ញនូវភារព្តូវោន  ៩៣.២% និង Spearman’s Rho ០.៨៣ អៅអរល
អព្រៀរអ្ៀរអៅនឹងលទ្ធផល LAg Avidity EIA (Parekh et al, 2017)។ រយៈអរលម្្យម្ននការឆ្ែងលមី
អដាយសារអតសរ RTRI គឺព្រខហល ៦ខែ (161 days: 95% CI 148-174) (Duong et al, 2015)។ 
ទិ្នននយ័ដាំរូងខដលបានម្ររីការេនុវតរអ្វើអតសរ RTRI រីព្រអទ្សអវៀតណាម្ និងព្រអទ្សា៉ា ឡាវ ី បាន
រង្កា ញរីលទ្ធផលព្សអដៀងោន នឹងលទ្ធផល Spearman’s Rho នន ០.៧៥ អៅព្រអទ្សអវៀតណាម្ និង 
០.៧៤ អៅព្រអទ្សា៉ា ឡាវ ីអៅអរលអព្រៀរជាម្យួអតសរ LAg Avidity EIA (Ageymang et al, 2018)។ 
ខផែរអលើការអព្រើព្បាស់អតសរដូចោន សព្ាររ់រការឆ្ែងលមី (ឧ. LAg-Avidity EIA) US-CDC រ ាំរឹងថា េវីខដល
បានរាយការណ៍្ថា ជាម្្យម្ គឺរនុងចាំអណាម្េនរជ្ាំងឺ ១០នារ ់ានាន រខ់ដលអតសរររអ ើញថា ឆ្ែងលមីអដាយ
អតសររហ័ស RTRI ខដលអាចជាររណី្ ឆ្ែងយូរជាង ១ឆ្ន ាំម្រអហើយ។ 

អដើម្ែរីរានូវគុណ្ភារននការេនុវតរអសវាអ្វើអតសរឈាម្ និងអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាអគេដស៍ រមួ្
ទាំង ការតាម្ដានទនអ់រលអៅទូ្ទាំងព្រអទ្ស អោលការណ៍្ខណ្នាាំអនះបានអរៀរចាំអេើងជាចម្ែងអដាយ 
អរៀររាររី់រអរៀរអព្រើអតសររហ័ស RTRI ការតាម្ដានអេរីអដម្សីាន្តសររនុងចាំអណាម្ព្រុម្អោលអៅ ទី្តាាំង 
និងរាំណ្តអ់រលអវោជារោ់រន់នេនរខដលអទ្ើរនឹងឆ្ែងលមីៗ អដើម្ែចីងែុលរង្កា ញរីយុទ្ធសាន្តសររង្កា រ។ 
 

៣. គោលបាំណ្ 
 

អោលរាំណ្ងននអោលការណ៍្ខណ្នាាំ គឺអដើម្ែ៖ី 
 ផរល់អសចររីខណ្នាាំសរីរីដាំអណ្ើ រការអ្វើអតសររហ័សររការឆ្ែងលមីសព្ារអ់តសរ Asanté HIV-1Rapid 

Recency និងរីជ្ាំហានរនុងការផរល់លទ្ធផលអតសរអៅអសវា VCCT និងអសវា ART។ 
 ព្បាររី់រអរៀរព្គរព់្គង ការព្តួតរិនិតយគុណ្ភារ និងរម្មវ ិ្ ីធានាគុណ្ភារននការអ្វើអតសរឆ្ែងលមី 

អៅរនុងព្ររន័ធព្គរព់្គងគុណ្ភារម្នទីររិអសា្ន ៍(LQMS)។ 
 ផរល់ជាគាំនិតអលើដាំអណ្ើ រការព្រមូ្ល រិនិតយគុណ្ភារ វភិាគ និងរអញ្េញ/រង្កា ញទិ្នននយ័ 
 ជ្យួ រម្មវ ិ្ ីថាន រជ់ាតិ និងថាន រអ់ព្កាម្ជាតិ រនុងការខចរចយរត័ា៌នសរីរីព្រអភទ្េនរជ្ាំងឺខដលាន

លទ្ធផលឆ្ែងលមី រមួ្ទាំង រត័ា៌នខររព្រជាសាន្តសរ ភូម្សិាន្តសរ និងឥរយិរលព្រឈម្ រនុងអោលាំរណ្ង
ររវ ិ្ ីអឆ្ែើយតរខផែរអលើលទ្ធផលទាំងអនាះ។ 

 ផរល់រត័ា៌នដល់ថាន រដឹ់រនាាំ អដើម្ែអីរៀរចាំការអឆ្ែើយតររនុងរម្មវ ិ្ ីរង្កា រ និងអ្វើការសអព្ម្ចចិតរ។ 
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៤. គោលការណ៍ 

អតសររហ័ស RTRI ព្តូវបានយរម្រអព្រើសព្ារអ់្វើអតសររខនាម្អលើេនរជ្ាំងឺខដលបានអ្វើអរាគវនិិចឆយ័
វជិ្ជានអម្អរាអគេដស៍ព្រអភទ្ HIV-1 រចួអហើយ ។ លទ្ធផលខដលទ្ទ្លួបានអដាយអតសរអនះ នឹងម្និាន
ការផាែ ស់ររូរការរាបាលចាំអពាះេនរររអ ើញថា ផទុរអម្អរាគអេដស៍អនាះអទ្ ឬរផ៏ាែ ស់ររូរអរាគវនិិចឆយ័ខដលអ្វើ
អតសររចួអនាះខដរ។ អនះគឺ ជាការតាម្ដានទនអ់រលនូវការឆ្ែងលមីននការរាតតាតអម្អរាគអេដស៍ខដលអាចឱ្យ 
ព្រអទ្សម្យួានលទ្ធភារចរអ់ផរើម្រាំណ្តអ់ោលអៅអឆ្ែើយតរនឹងព្រុម្ម្នុសសជារោ់រ ់ និងទី្តាាំងខដល
ានការចម្ែងែពស់។ ដូចអនះ វាម្និខម្នអព្រើសព្ារអ់្វើអរាគវនិិចឆយ័ ឬរាំណ្តរ់រសញ្ញា គែីនិរសព្ារ់
រាបាលអនាះអទ្។ អតសរ RTRI និង RITA បានដាររ់ញ្េូ លអៅរនុងគាំនូសរាំព្រួញជាតិ (ឧរសម្ពន័ធទី្២) និង
េនុវតរអ្វើអតសរអៅអសវា VCCT/ART រនុងរាំណ្ងព្គរព់្គងអោលអៅរាតតាត និងរព្ងឹងការេអងាតតាម្ដាន។  
 

៥. លក្ខខណឌ ស្មប្ស្បស្ប្មាប់គ្វើគតស្ដរក្ការឆ្ល្ថ្ម ី

 េតិលិជ្នវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍លមី  ៗ (ម្និខដលបានអ្វើអរាគវនិិចឆយ័រីមុ្ន និងម្និខដលបានទ្ទ្លួការ
រាបាល)  

 អាយុ ≥ ១៥ ឆ្ន ាំ 
 សម័ព្គចិតរអយងតាម្ការអ្វើរិចេព្រម្អព្រៀងអដាយផាទ ល់ាត ់(ឧរសម្ពន័ធទី្១)។ 

 

៦. ការអន្ុវតដន្ ៍

អតសររហ័ស RTRI អព្រើបានជាម្យួនឹងសាំណារឈាម្ព្សស់ររស់េនរជ្ាំងឺខដលអទ្ើរខតររអ ើញថា 
ផទុរអម្អរាគអេដស៍លមីៗ  តាម្រយៈការអ្វើរិចេព្រម្អព្រៀងសព្ារអ់្វើអតសរ RTRI ខដលជាខផនរ១ននអសវាអ្វើ   
អតសរឈាម្។ េនរជ្ាំងឹខដលានលទ្ធផលឆ្ែងលមី នឹងព្តូវអ្វើអតសររាររ់នទុរអម្អរាគអេដស៍ (VL) អដើម្ែរីញ្ញជ ររី់
ការឆ្ែងលមីរិតព្បារដ។ លទ្ធផលឆ្ែងលមចុីងអព្កាយ (RITA-recent) រញ្ញជ រអ់ដាយ RTRI-recent រមួ្នឹង VL 
≥1000 copies/ml អហើយខដលនឹងព្តូវផរល់អៅេនរជ្ាំងឺ អដាយព្គូអរទ្យខដលបានរណ្រុ ះរណារ លអៅអសវា 
ART។  

 

៦.១ ដាំអណ្ើ រការព្រមូ្លយរវតាុវភិាគ 

អដាយអយងតាម្គាំនូសរាំព្រួញសព្ារក់ារអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍ថាន រជ់ាតិ េនរខដលាន  អតសរ 
អម្អរាគអេដស៍ វជិ្ជាន នឹងព្តូវផរល់ជូ្នការអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ ។ 
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េនរខដលានលទ្ធផលព្រតិរម្មអដាយអតសររហ័សទី្១ អៅអសវា HTS ម្យួរនុងចាំអណាម្អសវាអ្វើអតសរររ
អម្អរាគអេដស៍ជាង ១២២១រខនែង អៅទូ្ទាំងព្រអទ្សរម្ពុជា ទម្ទរឱ្យានការអ្វើអតសដរញ្ញជ ររ់នរអៅអសវា 
VCCT។ ព្រសិនអរើ ររួោតា់នអាយុចររី់១៥ឆ្ន ាំអេើងអៅ បានរញ្ញជ រថ់ា ានផទុរអម្អរាគអេដស៍លមីៗ
អនាះ ររួោតនឹ់ងព្តូវបានផរល់រត័ា៌នេាំរីការអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមី (ឧរសម្ពន័ធទី្ ១) អហើយសុាំការយល់ព្រម្
រីររួោតអ់ដាយយរឈាម្៥ម្.ល សព្ារអ់្វើអតសរររការឆ្ែងលមី RTRI អដាយអព្រើឈាម្ ៥ម្.ល ខដល
សល់រីការអ្វើអរាគវនិិចឆយ័អម្អរាគអេដស៍ (ឧរសម្ពន័ធទី្ ២) ។  

េនរផរល់អសវា VCCT ខដលបានរណ្រុ ះរណារ ល នឹងយរសាំណារឈាម្អ្វើអតសរ Asanté Rapid 
Recency អដាយផាទ ល់។ លទ្ធផលអតសររហ័ស RTRI នឹងរង្កា ញអៅអលើរនទះអតសរខដលានខែសរនាទ ត់
ព្តួតរិនិតយគុណ្ភារ  ខែសរនាទ តអ់ផទៀងផាទ តល់ទ្ធផល និងខែសរនាទ តឆ់្ែងយូរ។ 

េនរផរល់អសវា VCCT នឹងអព្រើទ្ព្ម្ងរ់តព់្តា VCCT និងរណ័្ណ លទ្ធផលអតសរអដើម្ែរីតព់្តាលទ្ធផល 
RTRI (ឧទហរណ៍្ គូសសញ្ញា សព្ារ់រនាទ ត់នីម្ួយៗខដលាន) អឈាម ះទី្តាាំង និងអលែសាគ ល់
េតិលិជ្ន (ឧរសម្ពន័ធទី្ ៣) ។ 

េនរផរល់អសវា VCCT នឹងជូ្នដាំណឹ្ងដល់អសវា ART អដាយសាគ ល់ RTRI-Recent អៅអលើរណ័្ណ លទ្ធ
ផលអតសរអម្អរាគអេដស៍ (ឧរសម្ពន័ធទី្ ៦)។ សាំណារឈាម្ខដលយររីេនរជ្ាំងឺសព្ារអ់្វើការវាយតនម្ែ
សាា នភារសុែភារ (baseline assessment test) នឹងព្តូវអព្រើសព្ារអ់្វើអតសរ VL ចាំអពាះេនរជ្ាំងឺខដលាន
លទ្ធផល RTRI-Recent។  េនរផរល់អសវានឹងផរល់ព្រឹរាអដាយខផែរអលើលទ្ធផលរញ្ញជ រចុ់ងអព្កាយអដាយអតសរ 
RITA (ឧរសម្ពន័ធទី្ ៤)។  

សាគ ល់៖ ឈាម្សព្ារអ់្វើអតសរ VL គរួខតរូម្យរមុ្នអរលចរអ់ផរើម្ផរល់ថាន ាំ ARV អហើយ ARV 
អាចចរអ់ផរើម្ផរល់ឱ្យភាែ ម្ៗ អដាយម្និរងចាំលទ្ធផល VL ព្តេរម់្រវញិអេើយ។ 

 

៦.២ លរខណ្ៈវនិិចឆយ័ចាំអពាះការេនុវតរអតសរឆ្ែងលម ី

អតសរ Asanté Rapid Recency គឺានខែសរនាទ តរី់រង្កា ញរីខែសរនាទ តរុ់ងព្តូល (C) ខែសរនាទ ត់
អផទៀងផាទ តល់ទ្ធផល (V) និងខែសរនាទ ត ់ឆ្ែងយូរ(LT) (ខញរការឆ្ែងលមីអចញរីការឆ្ែងយូរ រយៈអរល២០នាទី្ 
(រូរភារទី្១)។ ខដនរាំណ្តន់នររាិណ្េងទី់្ខហសន (antigen) រង្កា ញអៅអលើខែសរនាទ ត ់LT ជាមូ្លដាឋ ន
រនុងការខញររវាងការឆ្ែងលមី និងការឆ្ែងយូរ។ ការឆ្ែងលមី ានរព្ម្តិេងគរដិររខព្បាណ្អម្អរាគអេដស៍ទរ 
(low-avidity antibodies) ចាំខណ្រ ការឆ្ែងយូរ ានរព្ម្តិេងគរដិព្បាណ្អម្អរាគអេដស៍ែពស់ (high-
avidity antibodies)។ 

លទ្ធផលអតសរព្តូវបានររព្សាយអដាយរិនិតយអម្ើលខែសរនាទ តនី់ម្យួៗអៅអលើរនទះអតសរ។ វតរាន
ខតខែសរនាទ តរុ់ងព្តូល C ព្តូវចតទុ់្រថា អតសរ RTRI-ម្និអាចរាំណ្តប់ាន (inconclusive) សព្ារអ់ោល
រាំណ្ងខណ្នាាំននការអ្វើអតសរ សាំណារឈាម្ររស់េនរជ្ាំងឺ (ម្និខម្នាននយ័ថា ម្និានព្រតិរម្ម ឬ
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េវជិ្ជានអនាះអទ្ (not “non-reactive ឬ negative”)។ ចាំខណ្រវតរានខែសរនាទ ត ់C និង V ព្បាររី់លទ្ធ
ផលវជិ្ជានHIV-1ការឆ្ែងលមី។ វតរានននខែសរនាទ តទ់ាំងរីព្បាររី់វជិ្ជាន HIV-1ការឆ្ែងយូរ។ ចាំអពាះរុគគល
ខដលឆ្ែងលមី រយៈអរលននការឆ្ែងលមីព្តូវបានរាំណ្តថ់ា បានឆ្ែងរនុងេាំេុងអរល១២ខែចុងអព្កាយ (ជាម្្យម្
ព្រខហល ៦ខែ)។ នីតិវ ិ្ ីននការអរៀរចាំអ្វើអតសរ ការររាទុ្រអតសរ ការេនុវតរអតសរជាជ្ាំហានៗ បាន
រិរណ៌្នាអៅរនុងព្រេរទី់្១។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ររូភារទ្ី១៖1អតសររហ័សររការឆ្ែងលមីននអម្អរាអគេដស៍ 

 

ការអ្វើអតសដ VL: អតសដ VL ព្តូវអ្វើជាម្យួសាំណារឈាម្ខដលរូម្រីសរនសខវ ៉ាន ររស់េនរជ្ាំងឺខដល
ានលទ្ធផល RTRI-Recent អហើយខដលនឹងព្តូវអ្វើអៅអសវា ART អដើម្ែរីញ្ញជ ររី់ការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍។  
ការរញ្ញជ រេ់ាំរី HIV-1RNA នឹងព្តូវអ្វើអតសរ VL អដាយយរបាែ សាម អៅវភិាគអលើា៉ា នសីុន Abbott m2000 
អដាយអយងអៅតាម្អសចររីខណ្នាាំររស់ព្រុម្ហ ុន។ ចាំអពាះការរញ្ជូ នសាំណារ ការររាទុ្រ និងការដឹរ
ជ្ញ្ជូ ន អាព្ស័យអលើគាំនូសរាំព្រួញថាន រជ់ាតិ និងនិតិវ ិ្ ីននការដឹរជ្ញ្ជូ ន (SOP)។ 

ការរញ្ញជ រល់ទ្ធផលឆ្ែងលមចុីងអព្កាយ (RITA): សាំណារឈាម្ររស់េនរជ្ាំងឺ RTRI-Recent នឹងព្តូវ
អ្វើអតសរររររាិណ្អម្អរាគអេដស៍ HIV-1RNA អដើម្ែរីញ្ញជ រក់ារឆ្ែងលមីរិតព្បារដ។ សាំណារខដលយររី
េនរជ្ាំងឺ RTRI-Recent ានលទ្ធផលរនទុរអម្អរាគអេដស៍ ≥១០០០copies/mL ព្តូវបានរាំណ្តថ់ាជាលទ្ធ
ផលឆ្ែងលមចុីងអព្កាយននអម្អរាគអេដស៍ អៅថា ‹RITA-recent› (Aghaizu et al, 2014) (Granade et al, 
2013)។ 

  

ការឆ្ែងយូរ 

                        C     V    LT 

ការឆ្ែងលម ី

ម្និអាចរាំណ្តប់ាន 
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ព្រេរទី់្១:  និតីវ ី្ ីេនុវតរអតសរ 

ការអរៀរចាំរឋម្ 
 ចូរអានអសចររីខណ្នាាំេាំរីផលិតផលលម្ែតិម្ុនអរលអព្រើអតសរ។ េនុវតរតាម្ការខណ្នាាំអដាយព្រុងព្រយត័ន អរើ

ម្និអ្វើដូអចនះអទ្ អាចរណារ លឱ្យលទ្ធផលអតសរ ម្និព្តមឹ្ព្តវូ។ 
 អព្រើឧរររណ៍្រនុងព្រេរអ់តសរខដលបានេនុម្ត័អនះ ព្រអសើរជាងការយរឧរររណ៍្អផសងរីអព្ៅម្រអព្រើវា

ខដលអាចរណារ លឱ្យលទ្ធផលអតសរ ម្និព្តឹម្ព្តូវ។ 
 អតសរអនះគួរខតព្តូវបានេនុវតរនអ៍ៅសីតុណ្ា ភាររនទរ ់១៥ េងាអសអៅ ៣៧ េងាអស។ ព្រសិនអរើ ទុ្ររនុង

ទូ្រទ្ឹរររ ព្តូវយរវាម្រទុ្ររនុងសីតុណ្ា ភាររនទរម់្នុអរលអ្វើអតសរ។ 
 រុាំអព្រើអតសរ ព្រសិនអរើ ោម នរញ្េរស់ារធាតុព្សូរសាំអណ្ើ ម្អៅរនុងរញ្ជរអ់តសរ។ អបាះអចលអតសរ អហើយអព្រើ

អតសរលមីខដលានសារធាតុព្សូរសាំអណ្ើ ម្។ រុាំអព្រើអតសរ ព្រសិនអរើ រញ្េរអ់តសររខហរ ឬែូច។ 
 ឧរររណ៍្រនុងព្រេរអ់តសរនីម្យួៗ (ឧ. រនទះអតសរ ទ្ឹររព្ង្កវ និងដងទ្ាំររ-់Loop) ឧរររណ៍្ទាំងអនះ

សព្ារអ់ព្រើខតម្រង។ ព្រសិនអរើ ានការអ្វើអតសរអ្វើអេើងវញិសូម្អព្រើសាា រៈរនុងរញ្ជរអ់តសរលមីទាំងេស់។ 
 រុាំអព្រើឧរររណ៍្រនុងព្រេរអ់តសរព្រអភទ្អផសងោន  ជ្ាំនួសឱ្យឧរររណ៍្រនុងព្រេរអ់តសរអនះ។  
 អៅអរលដរ loop សាំណារអចញរីរនុងលងអ់ចៀសវាងការរ៉ាះរងវងយ់រសាំណារ។ រុាំអព្រើសាា រៈណាម្យួ

ខដលហួសកាលររអិចឆទ្ផុតរាំណ្តអ់ព្រើព្បាស់ខដលបានរញ្ញជ ររ់នុងរញ្េរអ់តសរ។ 
 អចៀសវាងការរ៉ាះពាល់នផទអានលទ្ធផល (គឺភាន សស) ននរនទះអតសរអដើម្ែកីាតរ់នាយការចម្ែងអរាគ។ រុាំអរើរ

រញ្េរអ់ចល អៅអរលខដលម្និទនអ់្វើអតសរ។  
 រនាទ ររ់ីអ្វើអតសររចួ សូម្អានលទ្ធផលអដាយអព្រើអភែើង រាំភែឱឺ្យបានព្គរព់្ោនអ់ដើម្ែធីានាបាននូវការអាន     

លទ្ធផលព្តឹម្ព្តូវ។ 
 

នតិវិ ិ្ សីព្ារក់ារអរៀរចាំសាំណារវតាុវភិាគ 
 យររញ្េរអ់តសរ នងិសាំណារទាំងេស់អៅរនុងសីតុណ្ា ភាររនទរ ់ (១៥-៣៧ េងាអស) ម្ុនអរលចរអ់ផរើម្

អ្វើអតសរ។ ទុ្ររញ្េរអ់តសរ នងិសាំណារទាំងេស់យ៉ា ងអហាចណាស់ឱ្យបាន ៣០ នាទ្ី នងិររារញ្េរអ់តសរ នងិ
សាំណារទាំងេស់អៅរនុងសីតុណ្ា ភាររនទរ ់ម្ុនអរលអព្រើព្បាស់។  

 រាំណ្តអ់រលអវោអានលទ្ធផល ២០ នាទ្ី។ 
 ដារទ់្ឹររព្ង្កវអៅរនុងទ្ព្ម្រាំរងទ់្ីរ (រុាំអព្រើរាំរងទ់្រីអលើសរី ៥ រនុងអរលខតម្យួ) រតស់ាែ រសាគ ល់ អលែ

រូដេនរជ្ាំងឺ អលើទ្ីរនីម្យួៗអៅទ្ីតាាំងទ្ីរខដលព្រឈម្ម្ែុនឹងេនរអ្វើអតសរ រចួអដាះគព្ម្រទ្ីរអចញ។ 
 ការអព្រើ loop យរសាំណារឈាម្ អសរ ៉ាមូ្ ឬបាែ សាម ខដលានរងវងម់្ូលអៅខាងចុង ឱ្យបានព្គរព់្ោនរ់នុងរងវង់

អនាះ។ រនិិតយអម្ើលឱ្យព្បារដថា រងវងម់្ូលអៅខាងចុង ានសាំណារព្គរព់្ោនអ់ដាយោម នររុះែយល់។ 
 អផទរ loop ខដលអរញអដាយសាំណារវតាុវភិាគអៅរនុងទ្រីលាយ។ រងវិល loop អៅរនុងទ្ីរអដើម្ែឱី្យសាំណារ

រនុង loop ោយរញ្េូលោន ជាម្យួលាយឱ្យសរវលែ។  
 អ្វើម្រងអទ្ៀតចាំអពាះសាំណារខដលអៅអសសសល់ ជាម្យួនឹងទ្ីរលាយ។  

 
 



 

9 
 

  នតិវិ ិ្ សីព្ារេ់នុវតរអតសរ នងិសាំណារ 
 អៅអរលខដលឈាម្ អសរ ៉ាមូ្ ឬបាែ សាម ព្តូវបានព្រម្ូល នងិទ្ីរលាយ ការអ្វើអតសរអាចព្តូវបានោយអលើ

សាំណារ និងលាយ។ 
 អចល loop អៅរនុងលង/់្ុងសុវតាិភារ។ 
 ខហររនទះអតសរអហើយដររនទះអតសរអចញ រុាំរ៉ាះចាំរណារ លននរនទះអតសរខដលជារខនែងអានលទ្ធផល ឬ

រខនែងខដលានរណ៌្ព្រហម្។ សូម្រិនតិយអម្ើលអដើម្ែឱី្យព្បារដថា ានរញ្េរព់្សូរសាំអណ្ើ ម្អៅខាងរនុង
រញ្ជរអ់តសរ។ ព្រសិនអរើ ម្និានរញ្េរព់្សូរសាំអណ្ើ ម្អទ្ សូម្អបាះអចលរនទះអតសរអហើយយររញ្េរអ់តសរលមី
ម្យួអទ្ៀត។ 

 ព្ជ្លររ់នទះអតសរអៅរនុងទ្ីរលាយ អដាយដារស់ញ្ញា ព្រញួននរនទះអតសរចុះអព្កាម្អៅរនុងបាតទ្រីលាយ។ 
 ចរអ់ផរើម្រាំណ្តអ់ា៉ា ង ២០ នាទ្ី។ 
 រនាទ ររ់ី ២០ នាទ្ីសូម្ដររនទះអតសរអចញរីរាំរងទ់្រីលាយអហើយដារចុ់ងរនទះអតសរអលើព្រដាសសជ្រទ់្ឹរ 
 អានលទ្ធផលអតសរអៅអលើរនទះអតសរភាែ ម្ៗ ររព្សាយលទ្ធផលដូចខាងអព្កាម្៖ 

(ចាំណាាំ៖ ព្តូវអានលទ្ធផលអៅព្តឹម្ ២០នាទ្ី និងម្និអលើសរី ២៥នាទ្ី រនាទ ររ់ីដាររ់នទះអតសររនុងលាយទ្ីរ
សាំណារ។) 

o RTRI - LT: ផរល់លទ្ធផលឱ្យេនរជ្ាំងឺ និងផរល់ព្ររឹា  
o RTTI - Recent: អ្វើរចិេព្រម្អព្រៀងសព្ារអ់្វើអតសរ VL 
o RTRI - Inconclusive: អ្វើអតសរវនិិចឆយ័អម្អរាគអេដស៍ម្រងអទ្ៀត រនាទ រម់្រអ្វើអតសរ Asanté ។ អរើ

សិន លទ្ធផលអៅខតដខដលសូម្រញ្ជូ នសាំណារអៅម្នទីររិអសា្ន ៍NCHADS 
o RTRI - Invalid: អ្វើអតសរ Asanté ម្រងអទ្ៀត អរើសិនលទ្ធផលអៅខតដខដល សូម្រញ្ជូ នសាំណារអៅ

ម្នទីររិអសា្ន ៍NCHADS។ 
 
ការអផទៀងផាទ តគុ់ណ្ភារព្រតរិរ (Lot-to-Lot Verification) 
 អព្រើសាំណារេនរចូលរមួ្៖ ព្រសិនអរើ អព្រើសាំណារេនរជ្ាំងសឺព្ារអ់ផទៀងផាទ ត ់ព្តូវអ្វើអតសរសទួន ជាម្យួសាំណារ

េនរចូលរមួ្យ៉ា ងអហាចណាស់រីរនារអ់ផសងោន  ជាម្យួព្រតិររអលែេូតិ៍ទាំងរីរ។ 
 អព្រើរុងព្តលូសាំណារសាូត (DTS-QC) ព្តតួរនិតិយខាងអព្ៅ៖ សាំណារសាូតរុងព្តូលខដលធាែ រអ់ព្រើរីម្ុន ព្តូវ

យរម្រអព្រើជាម្យួអលែេូតិ៍លមី សព្ារអ់ោលរាំណ្ងអផទៀងផាទ តអ់នះ។ 
 អ្វើអតសរ Asanté HIV-1  ព្តវូេនុវតរតាម្និតិវ ី្ ី (SOP) ដូចខដលបានអរៀររារខ់ាងអលើ។ 
 ព្តូវរតព់្តាលទ្ធផលននការអ្វើអតសរអផទៀងផាទ ត ់អៅអលើទ្ព្ម្ងអ់ផទៀងផាទ ត ់Reagent Lot-To-Lot ។ 
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ររូភារទ្២ី៖ គាំនូសរាំព្រួញជាតិសព្ារអ់្វើអរាគវនិិចឆយ័អតសដររអម្អរាគអេដស៍ រមួ្ទាំងអតសដររការឆ្ែងលមី (RTRI) 
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៦.៣ ការផដល់លទ្ធផលអតសដររការឆ្ែងលម ី

លទ្ធផលននការរញ្ញជ រអ់តសរររការឆ្ែងលមីចុងអព្កាយ (RITA) នឹងផរល់ឱ្យេនរជ្ាំងឺរនុងេាំេុងអរល ២  
សបារ ហ៍រនាទ ររី់ទ្ទ្លួបានលទ្ធផលអតសរ VL ចរស់រវព្គរអ់ដាយានការផរល់ព្រឹរារខនាម្េាំរីលទ្ធផល
អនាះអដាយព្គូអរទ្យរាបាលអៅអសវា ART (ឧរសម្ពន័ធទី្៤)។ សារសព្ារនិ់យយជាម្យួេនរជ្ាំងឺ ព្តូវ
រនយល់ព្បារថ់ា អតសររហ័ស RTRI រាំរុងវាយតនម្ែអហើយអគអព្រើវាសព្ារជ់ាឧរររណ៍្តាម្ដានររការឆ្ែង
លមី ការររព្សាយលទ្ធផលអតសរ សការ នុរលននការខរងខចរការឆ្ែងលមីែុសអដាយអតសររហ័ស និងព្បារថ់ា 
លទ្ធផលឆ្ែងលមី ម្និរ ាំខានដល់ការរាបាល (ឧ. ការអ្វើអរាគវនិិចឆយ័ ការរាបាល ឬលទ្ធផលននការរិនិតយ
សញ្ញា គែីនិរ)។ លទ្ធផលការឆ្ែងយូរអដាយអតសររហ័ស RTRI-LT គឺជាលទ្ធផលចុងអព្កាយសព្ារអ់្វើការ
តាម្ដាន និងព្តូវផរល់លទ្ធផលអនះអៅេនរជ្ាំងឺភាែ ម្អៅនលាខដលោតអ់្វើអតសរ។   
 

គនែឹះនិតិវ ិ្ ី និងចាំណុ្ចសាំខាន់ៗ ខដលព្តូវនិយយ ានដូចខាងអព្កាម្៖  
 ព្តូវេអងាតឱ្យចាស់ថា េនរជ្ាំងឺបានអព្តៀម្ែែួនរចួជាអព្សចសព្ារទ់្ទ្លួយរលទ្ធផល RTRI។ 
 ផរល់លទ្ធផលអតសរ RTRI រមួ្ទាំង ភារព្តឹម្ព្តូវននលទ្ធផលអតសរ និងទុ្រអរលឱ្យោតសួ់រ។ េនរផរល់

ព្រឹរាគរួខតអចះអម្ើលរីអារម្មណ៍្ ព្រតិរម្មអឆ្ែើយតរររស់េនរជ្ាំងឺអៅអរលខដលព្បារោ់តថ់ា ោត់
បានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍លមីៗ និងរីផលរ៉ាះពាល់ខដលអាចអរើតអេើងចាំអពាះោត។់ េនរជ្ាំងឺអាចនឹង
ានរាំហឹង ភាាំងសាម រតី វអងវងវង្កវ ន ់ម្និអជ្ឿជារ ់ជាអដើម្។    

 អព្រើជ្ាំនាញផរល់ព្រឹរាជ្ព្មុ្ញអលើរទឹ្រចិតរ៖ ផរល់ឱ្យេនរជ្ាំងឺនូវអរលអវោអរញអលញសព្ារ់
ជ្ខជ្ររីរញ្ញា លទ្ធផល រចួសួរោតរី់អារម្មណ៍្យល់អ ើញរីលទ្ធផលទាំងអនាះ និងរញ្ញជ រអ់រើោត់
យល់រីលទ្ធផលអនាះ សារ រោ់តអ់ដាយយរចិតរទុ្រដារ ់ និងផរល់ការោាំព្ទ្ផែូវចិតរអៅតាម្សាា នភារ
ជារខ់សរង។ រិចេសនទនាអនះព្រខហលជាព្តូវនិយយផងខដរេាំរីចាំណុ្ចគនែឹះម្យួចាំនួនខដលេនរជ្ាំងឺ
ព្តូវនិយយរីលទ្ធផលឆ្ែងលមីររស់ោតជ់ាម្យួនឹងនដគូររស់ោត។់ 

 សួរេនរជ្ាំងឺថា អតើោតព់្តូវការេវីែែះ ដូចជាការរញ្ជូ នអៅររអសវាផែូវចិតរ-សងគម្។ រញ្ជូ នេនរជ្ាំងឺអៅ  
អសវាពាររ់ន័ធ សម្ព្សរអៅតាម្តព្មូ្វការរស់ោត។់  

 អឆ្ែើយតរអៅនឹងសាំណួ្រទាំងឡាយទរទ់្ងនឹងការឆ្ែងលមីររស់ោត។់ 
 

៦.៤ ការព្គរព់្គងទិ្នននយ័ 

អសវា VCCT ជាេនរព្រមូ្លទិ្នននយ័ព្រជាសាន្តសរ និងរតាដ ព្រឈម្មុ្ែសាំខាន់ៗ  អដាយអព្រើទ្ព្ម្ងផ់រល់
ព្រឹរាសរងដ់ាររស់ VCCT (ឧរសម្ពន័ធទី្៣)។ ទ្ព្ម្ងអ់នះព្តូវបានអ្វើរចេុរែននភារ អដាយរញ្េូ លលទ្ធផល
អតសរ RTRI និងលទ្ធផលចុងអព្កាយ RITA។ ទិ្នននយ័រីទ្ព្ម្ងអ់នះ ព្តូវរញ្េូ លអៅរនុងព្ររន័ធព្គរព់្គង
ទិ្នននយ័អេេិចព្តូនិរ VCCT database ខដលអៅនលាខាងមុ្ែនឹងព្តូវអ្វើសាហរណ្រម្មអៅរនុងព្ររន័ធ 
Master Patient Index (MPI) អដាយអព្រើ District Health Information Software (DHIS2) ជារម្មវ ិ្ ី
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អាចភាជ រទិ់្នននយ័េនរជ្ាំងឺាន រ់ៗ ចររី់អរលអ្វើអរាគវនិនិចឆយ័អម្អរាគអេដស៍ អៅការរាបាល និងការម្រតាម្
ដានសុែភារររស់េនរជ្ាំងឺ រមួ្ទាំងការព្តួតរិនិតយគុណ្ភារទិ្នននយ័ និងរអងាើតការ រទិ្នននយ័ (dashboards) 
អដាយសវ័យព្រវតរិ ផងខដរ។ 

គាំនូសរាំព្រួញអព្រើលទ្ធផល VL អដើម្ែរីញ្ញជ រ ់RITA។ អៅអរលលទ្ធផល VL ម្រដល់គែីនិរ ART 
េនររញ្ជូ លទិ្នននយ័អដាយានជ្ាំនយួរី CMA និងព្រមូ្ល រាំអរញទ្ព្ម្ងផ់រល់ព្រឹរា រចួរញ្េូ លលទ្ធផល
អនះ អៅរនុងព្ររន័ធទិ្នននយ័ VCCT ររស់េតិលិជ្នាន រ់ៗ ។ VCCT data backup files នឹងព្តូវរញ្ជូ នជា
ព្រចាំខែ ម្រខផនរព្គរព់្គងទិ្នននយ័ថាន រជ់ាតិខដលនឹងផរុ ាំទិ្នននយ័សរុរថាន រជ់ាតិ ព្តួតរិនិតយ និងវភិាគ   
ទិ្នននយ័។ ម្ន្តនរីព្គរព់្គងទិ្នននយ័ថាន រជ់ាតិនឹងទរទ់្ងអដាយផាទ ល់អៅទី្តាាំង VCCT អដើម្ែអីដាះព្សាយ
រញ្ញា នានា រមួ្ាន ការតាម្ដាន លទ្ធផលម្និអាចយរជាការបាន និង/ឬ ម្និអាចរាំណ្តប់ាន េព្តា
សម័ព្គចិតរអ្វើអតសរ RTRI ឬ VLទរ ទិ្នននយ័ម្និអរញអលញ េនរចូលរមួ្ម្និសម្ព្សរ និងអរលអវោព្តូវ
ផរល់លទ្ធផល RITA ចុងអព្កាយជាអដើម្ រមួ្ទាំង ការចុះដល់រខនែងអរើរញ្ញា ទាំងអនះម្និអាចអដាះព្សាយ
រីចាា យបាន។ រនាទ ររី់លទ្ធផលរម្មវ ិ្ ី ព្តូវបានរិនិតយ និងទ្ទ្ួលយរអដាយការយិល័យរអចេរអទ្សនន
ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជាតិអហើយ លទ្ធផលអនះនឹងព្តូវខចររ ាំខលរអៅរម្មវ ិ្ ី VCCT ទាំងថាន រជ់ាតិ និងថាន រអ់ែតរ 
និងរម្មវ ិ្ ីរង្កា រ អដើម្ែរិីភារា និងចតវ់ធិានការសម្ព្សររមួ្ជាម្យួនដគូេភវិឌឍន។៍ ឯរសារេនរជ្ាំងឺព្តូវ
ររាទុ្ររនុងរខនែងានសុវតាិភារ(ទូ្រចរអ់សារ)ទាំងរនុងទី្តាាំង VCCT និងអៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជាតិអដាយេនុ
អឡាម្តាម្អោលការណ៍្ខណ្នាាំររស់ព្រសួងសុខាភបិាល។ វធិានការសុវតាិភារទិ្នននយ័ទាំងមូ្ល នឹងព្តូវ   
េនុវតរនទ៍ាំងនិតិវ ិ្ ីដាំអណ្ើ រការទិ្នននយ័អដាយម្នុសស និងអដាយអេេិរព្តូនិរ និងការការពារព្គរដ់ាំណារ់
កាលរនុងការព្រមូ្ល រញ្ជូ ន និងការររាទុ្រទិ្នននយ័។ 

- ព្គររុ់ាំរយូទ្រ័ និង databases ព្តូវការពារអដាយពារយសាា ត ់ និងេនុញ្ញា តខតរុគគលខដលានសិទ្ធិ
ចូលខតរ៉ាុអណាណ ះ 

- databases នឹងព្តូវររាទុ្ររង្កា រ ជាព្រចាំខែ អដាយអព្រើព្ររន័ធអដាយខេរខដលានសុវតាិភារែពស់  
- ព្គររុ់គគលិរខដលរ៉ាះពាល់ទិ្នននយ័ព្តូវទ្ទ្ួលវគគរណ្រុ ះរណារ លព្តឹម្ព្តូវ អលើអោលការណ៍្សុវតាិភារ

ទិ្នននយ័ និងការររាការសាា ត ់ និងព្តូវធានាថា ររួអគនឹងអោររតាម្អោលការណ៍្ និងនិតិវ ិ្ ី    
ទាំងអនះ។ 
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ព្រេរ២់៖ ការព្តតួរិនិតយ និងវភិាគទិ្នននយ័ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ការព្តតួរនិតិយទ្និននយ័ 
 ខផនរព្គរព់្គងទ្និននយ័ថាន រជ់ាត:ិ ព្តតួរិនតិយ សាំអាត វភិាគទ្និននយ័ ជាព្រចាំខែ នងិរអញ្េញលទ្ធផលព្តតួរិនតិយ 

អរើានរញ្ញា គុណ្ភារទ្ិនននយ័ និងអរៀរចាំលទ្ធផលរម្មវ ិ្ ដីារជ់ាតារាង រចួរញ្ជូ នអៅខផនររម្មវ ិ្ ។ី 
 ខផនរព្គរព់្គងទ្និននយ័ថាន រជ់ាតិ អរៀរចាំរញ្ជ ីលទ្ធផលព្តួតរិនិតយគុណ្ភារទ្និននយ័ អដាយានេអលរ ដូចជា 

អលែសាគ ល់ អឈាម ះទ្ីតាាំង អឈាម ះអែតរជាអដើម្ ខដលអាចខសវងររររណី្ខដលព្តូវអផទៀងផាទ ត ់ឬខរតព្ម្ូវទាំង
អនាះ។ ការង្ករអនះព្តូវអ្វើជាព្រចាំ អព្កាយរីទ្ទ្ួលបាន data backup files រីព្គរទ់្ីតាាំង និងព្តូវរញ្ជូ នលទ្ធ
ផលព្តួតរិនតិយអនះអៅម្ន្តនរីព្គរព់្គងទ្និននយ័ថាន រអ់ែតរ និងអ្វើការជាម្យួរួរោត ់ អដើម្ែអីដាះព្សាយរញ្ញា
ទ្ិនននយ័ អៅថាន រអ់ព្កាម្ជាតិ ម្ុនអរលរញ្ជូ នទ្ិនននយ័សព្ារខ់ែរនាទ រ។់  

 
េអលរសាំខាន់ៗ ខដលព្តវូព្តតួរនិតិយ រមួ្ាន៖ 
 លទ្ធផល HIV:  បាតទ់្ិនននយ័ តាម្ដានលទ្ធផលម្និអាចយរជាការបាន និង/ឬម្និអាចរាំណ្តប់ាន 
 ការរញ្ជូ ន: េនរេវជិ្ជាន HIV ឬេនរានលទ្ធផលម្និអាចយរជាការបាន និង/ឬម្និអាចរាំណ្តប់ាន ខតបាន

រញ្ជូ នអៅអសវា ART  
 ការអ្វើអតសរVL និងលទ្ធផល: បាតទ់្ិនននយ័  រងច់ាំលទ្ធផលអតសររីម្នទីររិអសា្នថ៍ាន រជ់ាតិ ឬអែតរអសៀម្រារ 
 អាយុ: តចិជាង១៥ឆ្ន ាំខតអ្វើអតសរ RTRI អាយុ≤៤ឆ្ន ាំខតការង្ករជាន្តសរីរអព្ម្ើអសវារាំសានរ អាយុ≤១៤ឆ្ន ាំ ខត

អរៀរការ អាយុអរមងអររ អរើអ្ៀរនឹងរព្ម្តិសិរា ជាអដើម្ 
 អភទ្: ព្សី ខតព្រអភទ្េតិលិជ្នជារុរសព្សឡាញ់រុរស ជាអដើម្ 
 កាលររអិចឆទ្: ផរល់ព្ររឹា ម្នុអរលចុះអឈាម ះ ជាអដើម្។ 

 
ការវភិាគទ្និននយ័ 
 ខផនរព្គរព់្គងទ្និននយ័ថាន រជ់ាតិ អព្រើរម្មវ ិ្ ី STATA អដើម្ែវីភិាគទ្ិនននយ័ អៅតាម្សូចនាររដូចរនុងតារាង១

ខាងអព្កាម្ និងតាម្រយៈអរលខដលព្តូវការ ។ 
 រនាទ រម់្រ ព្តូវរអញ្េញលទ្ធផលដាររ់នុង Excel spreadsheet ខដលអាចរង្កា ញទ្និននយ័តាម្េអលរសាំខាន់ៗ  

និងអាចអព្ចះទ្ិនននយ័រវាងេអលរនីម្យួៗ ។ ឧទហរណ៍្ ចាំនួន នងិភាគរយ ននេនរ/េតលិិជ្នខដលបានអ្វើអត
សរររអម្អរាគអេដស៍ និងទ្ទ្លួលទ្ធផល តាម្អភទ្ តាម្ព្រុម្អាយុ ព្រអភទ្េតិលិជ្ន តាម្ទ្ីតាាំង តាម្អែតរ 
តាម្ខែ/ព្តីាស/ឆ្ន ាំ ជាអដើម្។ 
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៦.៥ សូចនាររររស់រម្មវ ិ្  ី

តារាងទី្១៖1សូចនាររ ននការអ្វើអតសរររការឆ្ែងលម ី
សូចនាររ នយិម្នយ័ នងិរាំខណ្រទ្និននយ័ 

ភាគរយននេនរវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍
លមី អាយុ≥១៥ឆ្ន ាំ បានអ្វើអតសររហ័ស
ររការឆ្ែងលមី (RTRI) រនុងេាំេុងអរល
រាយការណ៍្ 

ចាំនួនេនរវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍លមី អាយុ≥១៥ឆ្ន ាំ បានអ្វើអតសររហ័សររ
ការឆ្ែងលមី(RTRI) ខចរនឹងចាំននួេនរវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍លម ីអាយុ≥១៥ឆ្ន ាំ
ទាំងេស់រនុងេាំេុងអរលរាយការណ៍្ គុណ្នឹង១០០។ 
ខរងខចរៈ តាម្អែតរ ទ្ីតាាំង ព្រអភទ្េតលិិជ្ន (រុរសព្សឡាញ់រុរស, ខរែង
អភទ្...) ។ល។ 

ភាគរយននេនរវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍
លមី អាយុ ≥១៥ឆ្ន ាំ ានលទ្ធផល ឆ្ែង
លមី (RTRI Recent) រនុងេាំេុងអរល 
រាយការណ៍្ 

ចាំនួនេនរវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍លមី អាយុ≥១៥ឆ្ន ាំ ានលទ្ធផលឆ្ែងលម ី
(RTRI Recent) ខចរនឹង ចាំនួនេនរវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍លមី ទាំងេស់
ខដលបានអ្វើអតសររហ័សររការឆ្ែងលមី រនុងេាំេុងអរលរាយការណ៍្ គុណ្នឹង
១០០។ 
ខរងខចរៈ តាម្អែតរ ទ្ីតាាំង ព្រអភទ្េតលិិជ្ន (រុរសព្សឡាញ់រុរស ខរែង
អភទ្...) ។ល។ 

ភាគរយននេនរឆ្ែងលមី (RTRI 
Recent) បានអ្វើអតសរ VL រនុង
េាំេុងអរលរាយការណ៍្ 

ចាំនួនេនរឆ្ែងលមី (RTRI Recent) បានអ្វើអតសរ VL ខចរនងឹ ចាំននួេនរឆ្ែង
លមីទាំងេស់ រនុងេាំេុងអរលរាយការណ៍្ គុណ្នឹង១០០ 
ខរងខចរៈ តាម្អែតរ ទ្ីតាាំង ព្រអភទ្េតលិិជ្ន (រុរសព្សឡាញ់រុរស ខរែង
អភទ្...) ។ល។ 

ភាគរយននេនរឆ្ែងលមី RITA recent 
រនុងេាំេុងអរលរាយការណ៍្ 

ចាំនួនេនរឆ្ែងលមី RITA recent ខចរនឹង ចាំនួនេនរវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍លមី
អាយុ≥១៥ឆ្ន ាំ បានអ្វើអតសររហ័សររការឆ្ែងលមី (RTRI) ទាំងេស់រនុង
េាំេុងអរលរាយការណ៍្ គុណ្នឹង១០០។ 
ខរងខចរៈ តាម្អែតរ ទ្ីតាាំង អាយុ ម្ុែរររ រព្ម្តិេររ់ ាំ សាា នភារព្គួសារ រតាដ
ព្រឈម្ម្ែុ ព្រអភទ្េតិលិជ្ន (រុរសព្សឡាញ់រុរស ខរែងអភទ្...) ។ល។ 

ភាគរយននេនរឆ្ែងយូរ RTRI  និង 
RITA Long-Term រនុងេាំេុងអរល
រាយការណ៍្ 

ចាំនួនេនរឆ្ែងយូរអដាយ RTRI Long-Term និងេនរឆ្ែងយូរអដាយ RITA 
Long-Term  ខចរនឹង ចាំននួេនរវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍លម ីអាយុ ≥១៥ឆ្ន ាំ 
បានអ្វើអតសររហ័សររការឆ្ែងលមី (RTRI) ទាំងេស់ រនុងេាំេុងអរលរាយការណ៍្ 
គុណ្នងឹ១០០។ 

ភាគរយននេនរព្តូវអ្វើចាំណាតថ់ាន រ់
អេើងវញិអៅជាឆ្ែងយូរ RITA Long-
Term រនុងេាំេុងអរលរាយការណ៍្ 

ចាំនួនេនរព្តូវអ្វើចាំណាតថ់ាន រអ់េើងវញិអៅជាឆ្ែងយូរ RITA Long-Term 
ខចរនឹង ចាំនួនេនរឆ្ែងលមី RTRI recent ទាំងេស់ រនុងេាំេុងអរលរាយការណ៍្ 
គុណ្នងឹ១០០។ 

ភាគរយននតាំរនអ់ោលអៅ ខដល
ានការឆ្ែងលមី បានទ្ាំនារទ់្ាំនងអ្វើ
េនររាគម្ន ៍នងិអសវាតាម្ររនដគូ 

ភាគរយននតាំរនអ់ោលអៅខដលានការឆ្ែងលមី បានទ្ាំនារទ់្ាំនងអ្វើ
េនររាគម្ន ៍ និងអសវាតាម្ររនដគូPNTT ខចរនងឹចាំននួទ្ីតាាំងទាំងេស់ 
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PNTT ខដលានេនរឆ្ែងលមី RTRI recent រនុងេាំេុងអរលរាយការណ៍្ គុណ្នឹង
១០០។ 

 
ការវភិាគអនះ ព្តូវអ្វើជាព្រចាំអដើម្ែរីាំណ្តរ់តាដ ព្រជាសាន្តសរ និងការព្រព្រឹតរព្រឈម្មុ្ែនានាខដល

ានទ្ាំនារទ់្ាំនងអៅនឹងការឆ្ែងលមី និងឆ្ែងយូរ។ អលើសរីអនះ េព្តាននការឆ្ែងលមី រនុងចាំអណាម្េតិលិជ្នម្រអ្វើ
អតសរររអម្អរាគអេដស៍ខដលានការព្រឈម្មុ្ែនឹងការឆ្ែងលមី ខតលទ្ធផលអតសរ េវជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍
រនុងេាំេុងអរលម្យួ អាចអ្វើការបា៉ា នព់្រាណ្ និងតាម្ដានរនុងរយៈអរលម្យួ (អរៀងរាល់ព្តីាស ឬព្រចាំ
ឆ្ន ាំ)។ 

 

៦.៦ ការរណ្ដុ ះរណាដ ល ការតាម្ដាន និងការព្តួតរិនិតយគុណ្ភារ 

ការរណ្រុ ះរណារ ល ការតាម្ដាន និងការព្គរព់្គងគុណ្ភារព្តូវបានដាររ់ញ្េូ លអដើម្ែធីានាថា ការ
េនុវតររម្មវ ី្ ីព្រររអដាយគុណ្ភារែពស់ ព្តឹម្ព្តូវ អរញអលញ និងអាចទ្ទ្ួលយរបាន។  
  

៦.៦.១ ការរណ្ដុ ះរណាដ ល 

ការរណ្រុ ះរណារ លសព្ាររុ់គគលិរផរល់អសវាអៅ VCCT ដូចជា េនរផរល់ព្រឹរា េនរអ្វើអតសរ       
ព្គូអរទ្យរាបាលជ្ាំងឺអេដស៍ ម្ន្តនរីព្គរព់្គងទិ្នននយ័ថាន រអ់ែតរ និងេនរជ្ាំនួយការការព្គរព់្គងររណី្សរម្ម
ព្តូវបានផរល់ជូ្ន និងបានរ ាំលឹររខនាម្។   

រញ្េរវ់គគរណ្រុ ះរណារ លខចរអចញជាខផនរៗ ដូចជា ខផនរទី្១ ការព្គរព់្គងសាសភាគម្នទីរ
រិអសា្ន ៍ ខដលព្គរដណ្រ រនូ់វទិ្ដឋភារទូ្អៅននរម្មវ ិ្ ីអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ ដាំអណ្ើ រការអ្វើ
អតសរ RTRI និងការររព្សាយលទ្ធផលអតសរ ការអ្វើអតសរ VL រញ្ញជ រនូ់វការឆ្ែងលមី និងការវាយតនម្ែគុណ្
ភាររីខាងអព្ៅ (EQAS) សព្ារ ់RTRI ។ ខផនរទី្២ ការសព្ម្ររព្មួ្លការផរល់ព្រឹរា ខដលរនយល់េាំរី 
ការការពារសិទ្ធេតិលិជ្ន លរខែណ្ឌ សម្ព្សរ ដាំអណ្ើ រការអ្វើរិចេព្រម្អព្រៀង និងការរាំអរញទ្ព្ម្ងរិ់ចេព្រម្
អព្រៀង និងរ ាំហូរននដាំអណ្ើ រការេនុវតរការអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមី និងអតសរ VL និងការផរល់លទ្ធផលការឆ្ែងលមី។ 
ខផនរទី្៣ ការព្គរព់្គងទិ្នននយ័ខដលរមួ្ទាំងការព្រមូ្លទិ្នននយ័ ការរាំអរញទិ្នននយ័អលើទ្ព្ម្ងរ់តព់្តា ការ
ររាភារឯរជ្ន និងការសាា ត ់ការរញ្េូ លទិ្នននយ័ ការព្តួតរិនិតយនិនននយ័ និងការសាំអាតទិ្នននយ័ និងការ
រញ្ជូ នទិ្នននយ័អៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លជាតិ។ 
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៦.៦.២ ការតាម្ដាន និងការចុះេភបិាល 

ព្រុម្េភបិាលរិចេនឹងអ្វើការតាម្ដាននូវដាំអណ្ើ រការអសវា VCCT ម្នទីររិអសា្ន ៍និងអៅអសវា ART 
អដើម្ែអីផទៀងផាទ តអ់ម្ើលថា នីតិវ ិ្ ីព្តូវបានេនុវតរនត៍ាម្ការខណ្នាាំររស់ថាន រជ់ាតិ រមួ្ាន៖ 

 េនរជ្ាំងឺខដលម្និបានអ្វើរិចេព្រម្អព្រៀង និងម្និអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ RTRI 
 ានសាា រៈព្គរព់្ោនស់ព្ារអ់្វើអតសរអៅអសវា VCCT 
 ទ្ព្ម្ងរ់តព់្តាទិ្នននយ័អ្វើអតសរ ព្តូវបានរតព់្តាអរញអលញ និងព្តឹម្ព្តូវ 
 សាំណារវតាុវភិាគខដលរញ្ជូ នអៅម្នទីររិអសា្ន ៍ បានដារស់ាែ រសាគ ល់ព្តឹម្ព្តូវអដាយអព្រើអលែ

រូដេនរជ្ាំងឺ ររាទុ្របានព្តឹម្ព្តូវ និងរញ្ជូ នអៅម្នទីររិអសា្ន ៍NCHADS និងអែតរអសៀម្រារបាន
អទ្ៀងទតអ់ៅតាម្ព្ររន័ធខដលបានអរៀរចាំរចួអហើយរនុងអសវា ART 

 រាំអរញទិ្នននយ័  ព្គរព់្គងទិ្នននយ័ និងររារទុ្រទិ្នននយ័ និងរញ្ជូ នសាំណារវតាុវភិាគអវជ្ជសាន្តសរ
ព្តូវបានអ្វើព្សរអៅតាម្នីតិវ ិ្ ីខដលបានខណ្នាាំ អដើម្ែធីានានូវសុវតាិភារ និងររាការសាា ត់
ទិ្នននយ័ និង 

 អហតុការណ៍្ម្និលែ រមួ្ទាំង រញ្ញា សងគម្។ 
 

ម្ន្តនរីរម្មវ ិ្ ីថាន រជ់ាតិ និងថាន រអ់ព្កាម្ជាតិនឹងអ្វើេភបិាលរិចេយ៉ា ងអហាចណាស់រាល់ ៦ខែម្រង។ 
រញ្ជ ីអផទៀងផាទ តស់ព្ារចុ់ះេភបិាល ព្តូវបានរអងាើតអេើង និងសព្ារអ់ព្រើអដាយម្ន្តនរីថាន រជ់ាតិ និងថាន រ់
អព្កាម្ជាតិរនុងការរិនិតយអម្ើលជ្ាំហានននការផរល់ព្រឹរា និងអដើម្ែរីតព់្តានូវរររគាំអហើញទាំងអនាះ។ អៅទី្
តាាំងខដលចុះអ្វើេភបិាលរិចេអហើយខដលានរញ្ញា នឹងព្តូវយរម្រអ្វើអាទិ្ភារអឆ្ែើយតរ និងអ្វើការតាម្
ដានរនរ។ ការចុះេភបិាលនឹងអព្រើលាំនាាំវ ិ្ ីខរលាំេរគុណ្ភារជារនរ (CQI) អដាយរអងាើតខផនការខរលាំេរ 
និងតាម្ដានភារររីចអព្ម្ើនតាម្រញ្ញា ខដលាន (ឧរសម្ពន័ធទី្១៤)។ 
 

ព្រេរទី់្៣៖ េភបិាលអលើការព្តតួរិនិតយគុណ្ភារទិ្នននយ័  

អព្ជ្ើសអរ ើសអដាយនចដនយនូវទ្ព្ម្ងរ់តព់្តា
ទ្និននយ័េនរជ្ាំងអឺៅ VCCT ម្យួចាំននួ 

រនិតិយអម្ើលអលែផរុ ាំអៅអសវាផរល់ព្ររឹា 

• រិនិតយអម្ើលការរត់ព្តាអរញអលញ 
• អផទៀងផាទ ត់អម្ើលការរញ្េូ លទ្ិននន័យរនុង

ព្ររន័ធទ្ិនននយ័  
• រតស់ាគ ល់ភារែុសោន  
• រញ្ញជ រ ់រិភារា និងខរតព្ម្ូវរីភារែុស

ោន ទាំងអៅរនុងទ្ព្ម្ងរ់ត់ព្តានិងអៅរនុង
ព្ររន័ធទ្ិនននយ័អៅតាម្ភារជារ់ខសរង។ 

• រាំណ្តក់ាលវភិាគននរបាយការណ៍្ 
• រារច់ាំនួនទ្ព្ម្ងរ់តព់្តា និងចាំនួនខដលបានរញ្េូ លអៅរនុងព្ររ័នធទ្ិនននយ័រនុងរុាំ

រយូទ្រ័ និងអរលអវោននការអ្វើរបាយការណ៍្ (សនែឹរ) 
• រអញ្េញរបាយការណ៍្ រីរនុងព្ររ័នធទ្ិនននយ័ និងអផទៀងផាទ តច់ាំនួនខដលរាយការណ៍្ 

និងរបាយការណ៍្សព្ារថ់ាន រ់អែតរនិងថាន រជ់ាតិ 
• រតស់ាគ ល់នូវភារែុសោន – រញ្ញជ រ ់និងរិភារា រចួខរតព្ម្ូវអរើចាំបាច។់ 
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៦.៦.៣ ការធានាគុណ្ភារ ការព្តួតរិនិតយគុណ្ភារ 

ការអ្វើអតសរទាំងេស់ព្តូវបានេនុវតរនត៍ាម្ការខណ្នាាំររស់ព្រុម្ហ ុនផលិត រមួ្ទាំង ការអព្រើព្បាស់
សាំណាររុងព្តួលព្តួតរិនិតយគុណ្ភារ (QC)។ ការអ្វើអតសរទាំងេស់ ព្តូវបានររព្សាយអដាយអយងតាម្
ការខណ្នាាំររស់ព្រុម្ហ ុនផលិត អលើរខលងខតានការរញ្ញជ រអ់ផសងរីអនះ។ 

សរម្មភារននការធានាគុណ្ភារនឹងព្តូវអ្វើអេើងជាចរែងអៅទី្រខនែង VCCT ឬម្នទីររិអសា្ន៍
ខដលបានេនុវតរ RTRI ។ 

 ការអផទៀងផាទ តអ់តសរ RTRI អេើងវញិនឹងព្តូវបានេនុវតរនអ៍ដាយអព្រើសាំណារ QC អៅចអនាែ ះអរល
ម្យួ ឧទហរណ៍្អៅអដើម្ខែនីម្យួៗ ឬអៅអរលទ្ទ្ួលបានេូតិ៍លមី និងការរញ្ជូ នអតសរលមីអៅម្នទីរ
រិអសា្នអ៍ែតរ។ សាំណារ QC រមួ្ានសាំណារឆ្ែងលមីៗ ឆ្ែងយូរ និងេវជិ្ជាន។ លទ្ធផលនឹងព្តូវ
បានតាម្ដានព្តួតរិនិតយអដាយព្រុម្រម្មវ ិ្ ីជាតិ។ 

 េនរអ្វើអតសរទាំងេស់ខដលអព្រើព្បាស់ RTRI ព្តូវខតឆ្ែងកាតក់ារអ្វើអតសរវាយតនម្ែសម្តាភាររនុង
េាំេុងអរលរណ្រុ ះរណារ លររស់ររួអគ អហើយរនាទ រម់្រនឹងានការនុវតរនរី៍រដងរនុងម្យួឆ្ន ាំ។ 
សរម្មភារខរតព្មូ្វ រមួ្ទាំង ការរណ្រុ ះរណារ លរាំរ៉ានអដើម្ែធីានាថា ការអ្វើអតសរព្តូវបានេនុវតរន ៍និង
ររព្សាយលទ្ធផលព្តឹម្ព្តូវ ព្សរតាម្រម្មវ ិ្ ីជាតិ។ 

 ការចុះេភបិាលអៅទី្តាាំងអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមី ព្តូវបានេនុវតរនអ៍ដាយព្រុម្ TRACE និង/ឬ ព្រុម្
រម្មវ ិ្ ីអេដស៍និងកាម្អរាគអែតរ (PASP) រមួ្ទាំងនដគូេភវិឌឍន ៍អដើម្ែធីានាឱ្យបាននូវសរងដ់ារអ្វើអតសរ 
ព្រររអដាយគុណ្ភារ។ 

 

ព្រេរទី់្៤៖ និតិវ ិ្ ពី្តតួរិនិតយរុងព្តលូ 

សាំណារទ្រីសាួត (DTS) សព្ារក់ារព្តតួរនិតិយរុងព្តលួខាងអព្ៅ (EQC) 
 សាំណាររុងព្តួលទ្ីរសាួត (DTS-QC ) ានចាំនួន៣ទ្រី៖  

១. សាំណារឆ្ែងយូរ  
២. សាំណារឆ្ែងលម ី
៣. និងសាំណារេវជិ្ជាន។ 

 ការខណ្នាាំឱ្យេនុវតរ DTS-QC រនុងកាលៈអទ្សៈដូចខាងអព្កាម្៖ 
 អៅអរលចរអ់ផរើម្ការអ្វើអតសរ RTRI េាំេុងអរលអរើរដាំអណ្ើ រការរម្មវ ិ្  ី
 ព្តូវអ្វើរនុងម្យួខែម្រង 
 ព្តូវអ្វើអៅអរលអរើររញ្េរអ់តសរលមី និង 
 រាល់អរលទ្ទ្ួលអតសរលម។ី 
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រុងព្តលួភាជ រន់ងឹរនទះអតសរ (In-built Control Feature)  
 អតសរ Asanté HIV-1 រហ័សគឺ ានរអងាើតការព្តួតរិនិតយរុលព្តួលអលើរនទះអតសររចួជាអព្សច។ 
 ខែសរនាទ តរ់ណ៌្ព្រហម្-សាវ យអៅរនុងតាំរនព់្តតួរិនតិយគុណ្ភារ រនាទ តC់ (រុងព្តលូ) នននផទរនទះអតសរ

រង្កា ញថា សាំណារព្តឹម្ព្តូវ និងការអ្វើអតសរព្តឹម្ព្តូវ អហើយរនទះអតសរដាំអណ្ើ រការបានលែ។ 
 ខែសរនាទ ត់រុងព្តូលអលើរនទះអតសរ នឹងអលចអចញខែសរនាទ ត់រណ៌្ព្រហម្-សាវ យព្គរ់អតសរខដលាន

សុរលភារ អទះជាខែសរនាទ តឆ់្ែងយូរ និងខែសរនាទ តអ់ផទៀងផាទ តឆ់្ែងលមីានព្រតិរម្ម ឬោម នព្រតិរម្មរអ៏ដាយ។ 

 
ការអផទៀងផាទ តរ់េូីតអ៍ៅេូតអ៍ដាយម្នទរីរអិសា្នវ៍ទិ្ាសាា នជាតសុិែភារសាធារណ្ៈ (NIPH)៖ 

 ព្រតិររ នងិសាា រៈអៅរនុងម្នទីររិអសា្ន ៍ ព្តូវរងការរ៉ាះពាល់គុណ្ភារអដាយសារលរខែណ្ឌ ររស់វា
នីម្យួៗ ជារិអសស រនុងេាំេុងអរលដឹរជ្ញ្ជូ ន នងិររយិកាសសរុរទុ្ររនុងម្នទីររិអសា្ន ៍ និងការសរុរ
ទុ្រតាម្ទ្ីតាាំងអផសងៗរីោន ។  

 ការអផទៀងផាទ តអ់េើងវញិព្រតិររលមីជាម្យួ និងព្រតិររចស់ព្តូវបានព្តួតរិនតិយអដាយម្នទីររិអសា្ន ៍NIPH 
អដើម្ែធីានាថា លទ្ធផលម្និែុសោន  អទះជាានលរខែណ្ឌ  និងអលែេូតែុ៍សរីោន រអ៏ដាយ ម្ុននងឹាន
ការខចរចយអព្រើព្បាស់រនុងព្រអទ្ស។ 

 

៧. អន្ដោគមន្៍ស្ប្មាប់គប្បើប្បាស្ល់ ធ្ លគតស្ដឆ្ល្ថ្ម ី

រូរភារទី្ ៣ រង្កា ញរីរ ាំហូរននការអព្រើព្បាស់លទ្ធផលអតសរ recency និងការទ្ទ្លួែុសព្តូវររស់
សាា រន័ពាររ់ន័ធសព្ារអ់ឆ្ែើយតរទនអ់រល ទ្រស់ាា តក់ារផទុះននជ្ាំងឺអេដស៍ និងអរៀរចាំយុទ្ធសាន្តសររង្កា រ និង
ដាររ់ម្មវ ិ្ ីេនររាគម្នជ៍ារនាទ ន។់  

រ ាំហូរសរម្មភារទាំងអនះ នឹងព្តូវអរៀរចាំអៅអវទិ្កាថាន រជ់ាតិ និងថាន រអ់ព្កាម្ជាតិ។ រណារ ញទាំងេស់
នឹងជ្ួយ ោាំព្ទ្សរម្មភារទាំងឡាយរវាងមូ្លដាឋ នសុខាភបិាល (ART, VCCT) និងសហគម្ន ៍រិភារាេាំរី
រម្មវ ិ្ ីទាំងឡាយ និងឧរសគគខដលបានជ្រួ ខផែរអលើរររគាំអហើញរីរបាយននការឆ្ែងលមីអៅរនុងតាំរន់
ភូម្សិាន្តសរ ព្រជាសាន្តសរ ឥរយិរលព្រឈម្ខដលនឹងនដគូរមួ្អភទ្ និងរូនៗេនរជ្ាំងឺបានម្រអ្វើអតសរររអម្អរាគ
អេដស៍។ 

អវទិ្កាព្រជុ្ាំព្រុម្រអចេរអទ្ស VCCT បានអរៀរចាំអេើងសព្ារក់ារជ្ួរព្រជុ្ាំជាអទ្ៀងទតអ់ៅថាន រជ់ាតិ។ 
អវទិ្កាព្រជុ្ាំព្រុម្អជ្ើងឯរ (GOC) អវទិ្កាព្រជុ្ាំ ខផនការ-អ្វើ-រិនិតយ-អ្វើសរម្មភារ (PDCA) អវទិ្កាព្រជុ្ាំ Pro-
TWG អាចនឹងចតទុ់្រថា ជាអវទិ្កាសព្ាររ់អន្តញ្ជ ៀតនូវការរិភារាេាំរីលទ្ធផលអតសរ recency អៅថាន រ់
អព្កាម្ជាតិ និងអាចអ្វើខផនការសព្ារេ់នររាគម្នរ៍ង្កា រ។ 
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ររូភារទ្ី៣៖2 េនររាគម្នស៍ព្ារអ់ព្រើព្បាស់លទ្ធផលអតសរឆ្ែងលមី អៅថាន រអ់ព្កាម្ជាតិ នងិថាន រជ់ាតិព្រចាំខែ

ការអឆ្ែើយតរនងឹការឆ្ែងលមរីរស់េនរជ្ាំងាឺន រ់ៗ   
េនរជ្ាំងឺអេដស៍ាន រ់ៗ ខដលបានររអ ើញ និងរាយការណ៍្ (ឆ្ែងលមី ឬឆ្ែងយូរ) អៅរនុងព្ររន័ធតាម្ដានជាព្រចាំ គួរខតានការអឆ្ែើយតរភាន ម្ៗ អដាយេនរផរល់អសវាអៅអរលអ្វើអរាគវនិចិឆយ័ និងអៅ
អរលចុះអឈាម ះទ្ទ្ួលអសវាខលទាំ និងរាបាលអយងតាម្អោលការណ៍្ខណ្នាាំថាន រ់ជាតិ។ ររណី្លមីៗ ព្តូវខតរាំណ្ត់ជាអាទ្ិភារសព្ារេ់នារ រាគម្នជ៍ារ់ខសរង។ 

ជ្ាំហានទ្១ី: រាំណ្តរ់រ នងិដារស់ាគ ល់ឲ្យចាស់រសីាា នភារខដលានការឆ្ែងលមនីនអម្អរាគអេដស៍ 

ការអឆ្ែើយតរ
អៅថាន រ់ជាតិ
និងអព្កាម្
ជាត ិ

រនិតិយអម្ើលតារាងទ្និននយ័ 
រនុងចាំអណាម្ទ្ិនននយ័ 
RTRI, RITA និង QC។ 
រាំណ្តរ់រ និងដារ់
សាគ ល់ទ្ីតាាំងទាំងឡាយ
ណាខដលានចាំនួន/% 
អលើស្ម្មតា រាយការ
ររណី្រនុង១ខែ។ 
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អព្រើទ្ព្ម្ងអ់ឆ្ែើយរតការឆ្ែងលមនីន HIV 
ព្រម្ូលរត័ា៌នសរីេាំរីររណី្ឆ្ែងលមីអៅព្គរទ់្ី
តាាំងខដលបានរាយការណ៍្រនុងជ្ាំហានទ្ី១រី
េនរផរល់អសវា។ 
ការវភិាគអៅតាម្អសវា និងរាំណ្តរ់ររងវះ
ខាត។រាយការណ៍្រររគាំអហើញអៅេនរ
ព្គរព់្គងរម្មវ ិ្ ីខដលពាររ់ន័ធទាំងេស់។ 

 

 
 
រម្មវ ិ្  ី(NCHADS, NIPH, នដគូ) រិ
និតយអម្ើលរររគាំអហើញ និងរអងាើត
គអព្ាងខផនការអឆ្ែើយតរ។ 
 ទ្តីាាំងផរល់អសវាៈ ធានាថា េនរជ្ាំងឺ
ានសុវតាិភារអព្កាយដឹងលទ្ធផល 

 រម្មវ ិ្ ៈី ផរល់ការខណ្នាាំ រណ្រុ ះរ
ណារ ល ឬររ្នធានសព្ាររ់ព្ងឹង
រម្មវ ិ្ ីរង្កា រនិងរាបាល។ 

 

 
 
 
រម្មវ្ី (NCHADS, 
NIPH, នដគូ និងព្រុម្ 
TRACE) តាម្ដាននូវភារ
ចអព្ម្ើនននគអព្ាងខផនការ 
អ្វើរាំណ្តព់្តា នងិរបាយ
ការណ៍្ 
សរម្មភារអឆ្ែើយតរ។ 

 

ការអឆ្ែើយតរ
អៅថាន រ់ជាតិ 

រិនិតយអម្ើលតារាងទ្ិនននយ័  
រាំណ្តរ់រនិនាន ការននការ
រាតតាតរនុងព្ទ្ងព់្ទយ្ាំ 

 

ការអឆ្ែើយតរររស់រម្មវ ិ្ ជីាតៈិ 
 រិភារាេាំរីព្ទ្ងព់្ទយននការរាតតាតការឆ្ែងលមីននអម្អរាអគេដស៍ 
 រិភារារីរងវះខាតរនុងការផរល់អសវាខដលអាចអឆ្ែើយតរនឹងការអលចអេើងននការឆ្ែងលមីៗទាំងអនាះ 
 ផរល់នូវការខណ្នាាំដល់ការេនុវតរនរ៍ម្មវ ិ្ ី អោលនអយបាយ និងការខសវងររព្រភរ្នធាន 

ជ្ាំហានទី្២: ការេអងាតអៅរខនែងផរល់អសវា 
ជ្ាំហានទី្៣: ការអឆ្ែើយតរ 

ជ្ាំហានទី្៤: រញ្េរនិ់ង
រាំណ្តព់្តា 

រនរសរម្មភារជ្ាំហានទី្១ ដល់ជ្ាំហានទី្ ៣ អរៀងរាល់ខែ រហូតដល់ការេអងាតតាម្ដានអៅទី្តាាំងនីម្យួៗ ព្តូវបាន‹រញ្េរ›់។ 
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៨. តួន ី ន្ិ្ ការ  ួលខុស្ប្តូវ 

រម្មវ ិ្ ជីាតិ: 

 NCHADS: 
 រអងាើតខផនការរម្មវ ិ្ ី និងអ្វើខផនទី្រង្កា ញផែូវ 
 រអងាើតសាា រៈរណ្រុ ះរណារ លជាតិ និងរសាងសម្តាភារម្ន្តនរីអ្វើអតសរអៅអសវា HTS/recency 
 រអងាើតអោលការណ៍្ខណ្នាាំសព្ារេ់នុវតរនអ៍្វើអតសរ recency រមួ្ទាំង សាា រៈជ្ាំនយួចាំបាច ់ និង

និយម្ខរររទ្សព្ារអ់្វើអតសរអផសងៗ 
 អ្វើការផសរវផាយរីទិ្ដឋភារទូ្អៅននរម្មវ ិ្ ីអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមី ននអម្អរាគអេដស៍ដល់សាា រន័ខដល

ពាររ់ន័ធ 
 រអងាើតខផនការេភបិាលរិចេអដាយានការោាំព្ទ្ និងចុះេភបិាលដល់ទី្រខនែងផរល់អសវា អដើម្ែតីាម្

ដាននូវរញ្ញា ព្រឈម្/ការែវះចអនាែ ះ ទាំងឡាយ   
 ធានាឱ្យានព្រតិររព្គរព់្ោនអ់ៅអសវាអ្វើអតសរ  
 រាំណ្តរ់រ និងអ្វើរាំណ្តស់ាគ ល់រីសាា នភារឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍រាល់ខែ 
 តាម្ដាននូវទិ្នាន ការននការឆ្ែងលមី និងអ្វើរាំណ្តព់្តារីសរម្មភារអឆ្ែើយតរជាអទ្ៀងទត ់
 អរៀរចាំអ្វើរទ្រង្កា ញ និងខចរចយលទ្ធផលរម្មវ ិ្ ី និងសរម្មភារអឆ្ែើយតរដល់សាជិ្រននរិចេ

ព្រជុ្ាំរអចេរអទ្ស VCCT 
 ចូលរមួ្រិចេព្រជុ្ាំអវទិ្ការរិភារារីការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍អៅថាន រអ់ព្កាម្ជាតិជាអទ្ៀងទត ់សព្ារ់

អ្វើរទ្េនររាគម្នរ៍ង្កា រ និងតាម្ររនូវរាល់នដគូខដលពាររ់ន័ធព្រឈម្នឹងការឆ្ែង អដើម្ែអី្វើអតសរររអម្អរាគ
អេដស៍។ 

 
 NIPH: 

 ចូលរមួ្រអងាើតខផនការរម្មវ ិ្ ី និងខផនទី្រង្កា ញផែូវសព្ារ ់HTS/recency អៅរនុងតាំរន ់
 ចូលរមួ្អរៀរចាំសាា រៈសព្ាររ់អព្ងៀន និងរសាងសម្តាភារម្ន្តនរីអៅទី្តាាំងផរល់អសវា HTS/recency 
 អរៀរចាំសាំណារវតាុវភិាគ (DTS) សព្ារក់ារព្តួតរិនិតយគុណ្ភារខាងរនុង និងខាងអព្ៅសព្ារក់ារ

វាយតនម្ែគុណ្ភារជាព្រចាំ និងសព្ារវ់គគរណ្រុ ះរណារ ល 
 ខចរចយសាំណារវតាុវភិាគ QC អៅព្គរទី់្តាាំងអសវា VCCT និងម្នទីររិអសា្ន ៍NCHADS/Siem 

Reap 
 រអងាើតព្ររន័ធព្គរព់្គងទិ្នននយ័សព្ារល់ទ្ធផលវាយតនម្ែគុណ្ភារខាងអព្ៅ (EQAS) រីព្គរអ់សវា 

VCCT 
 តាម្ដានលទ្ធផល PT និងេនុវតរនស៍រម្មភារខរលាំេរ។ 
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 នដគូេភវិឌឍន:៍ 
 ោាំព្ទ្ខផនការគអព្ាងលទ្ធរម្ម 
 ោាំព្ទ្ការរអងាើតព្ររន័ធទិ្នននយ័ោាំព្ទ្ដល់ការេនុវតររម្មវ ិ្ ីអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមី 
 ោាំព្ទ្គអព្ាងរណ្រុ ះរណារ លម្ន្តនរី េាំរីការអឆ្ែើយតរសុែភារសាធារណ្ៈ និងរីការអព្រើព្បាស់

ទិ្នននយ័សព្ារក់ារវភិាគេាំរីការឆ្ែងលមី  
 ោាំព្ទ្ការអ្វើឱ្យាន និងការអព្រើព្បាស់ទិ្នននយ័ទនអ់រលសព្ារស់រម្មភារសុែភារសាធារណ្ៈ 

រមួ្ទាំង ការវភិាគទិ្នននយ័ព្រចាំខែ និងព្តីាសទរទ់្ងនឹងសូចនាររជាតិ 
 ជ្យួ រនុងការរអងាើតតារាងទិ្នននយ័ និងរញ្ជូ នវាអៅេនរព្គរព់្គងរម្មវ ិ្ ីសុែភារសាធារណ្ៈ សព្ារ់

ការសអព្ម្ចចិតរ និងទិ្ននយ័ទាំងអនាះ 
 ជ្យួ រនុងការចងព្រងជារាំណ្តព់្តា ជាអម្អរៀន និងរទ្រិអសា្ន ៍និងការេនុវតរលែៗ សព្ាររ់ម្មវ ិ្ ីផរល់

អសវា HTS/HIV recency 
 ជ្យួ រនុងការរអងាើតនូវអសចររីសអងខរេាំរីការេអងាតតាម្ដានសព្ារអ់្វើរទ្រង្កា ញ និងេតារទ្វាយ

តនម្ែរីតនម្ែននព្ររន័ធេអងាតតាម្ការឆ្ែងលមីននអម្អរាអគេដស៍ អដាយអ្វើការអផទៀងផាទ តល់ទ្ធផល
េវជិ្ជាន លទ្ធផលវជិ្ជាន និងការឆ្ែងលមីអដាយអព្រើ STATA multivariate analysis អដើម្ែអីម្ើលរី
រតារ ព្រជាសាន្តសរ រតារ ភូម្សិាន្តសរ និងឥរយិរលព្រឈម្ខដលានទ្ាំនារទ់្ាំនងនឹងការឆ្ែងអម្អរាគ
អេដស៍ និងជាម្យួនឹងការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍  

 ជ្យួ រនុងការរអងាើតអោលនអយបាយជាតិ ដូចជា និយម្ខរររទ្សរីរីការផរល់អសវា HTS/HIV 
recency ការរិនិតយអេើងវញិរីអោលការណ៍្ខណ្នាាំជាតិរមួ្រញ្េូ ល HTS និងអសចររីខណ្នាាំអផសងៗ។ 

 
 រម្មវ ិ្ អីេដស៍ និងកាម្អរាគថាន រអ់ែតរ: 

 សព្ម្រសព្មួ្ល អដើម្ែឱី្យព្បារដថា អសវា VCCT នីម្យួៗរនុងតាំរនព់្គរដណ្រ ររ់រស់ែែួនាន
ដាំអណ្ើ រការជាព្រតិតី 

 តាម្ដានរីដាំអណ្ើ រវវិតរនន៍នការេនុវតររម្មវ ិ្ ី HTS/HIV recency  
 សព្ម្រសព្មួ្លជាម្យួនឹង PDMO, CMA, ព្រុម្ ART អដើម្ែជី្ួយ ោាំព្ទ្អសវា VCCT រនុងការអ្វើអតសរ 

VL ចាំអពាះេនរជ្ាំងឺខដលានលទ្ធផលឆ្ែងលមី (RTRI-recent) ទាំងេស់ 
 PDMO រិនិតយអម្ើលគុណ្ភារទិ្នននយ័ព្រចាំខែ សហការជាម្យួព្រុម្ NCHADS DMU អដើម្ែអីដាះ

ព្សាយរញ្ញា ទិ្នននយ័ និងអ្វើទ្ាំនារទ់្ាំនងតាម្ព្ររន័ធអេេិចព្តូនិចជាម្យួទី្តាាំងផរល់អសវាទាំងអនាះ 
និងចុះអៅទី្តាាំងអដាយផាទ ល់ ព្រសិនអរើ ចាំបាចអ់ដាះព្សាយនូវរញ្ញា ទិ្ននយ័ទាំងអនាះ  

 អរៀរចាំអ្វើរទ្រង្កា ញអដាយម្ន្តនរីព្គរព់្គងទិ្នននយ័ថាន រអ់ែតរ (PDMO)  
 រញ្េូ លព្រធានរទ្ននការឆ្ែងលមីអៅរនុងអវទិ្កាព្រជុ្ាំខដលានព្សារ ់ដូចជា Pro-TWG, GOC, CQI 

និង/ឬ PDCA អដើម្ែខីចរចយលទ្ធផលននការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ និងតាម្ររនដគូររស់េនរជ្ាំងឺ
ម្រអ្វើអតសរររអម្អរាគអេដស៍។ ការរ ាំរឹងទុ្រននរិចេព្រជុ្ាំ គរួខតរអងាើតបាននូវរញ្ជ ីខផនការសរម្មភារ
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អឆ្ែើយតរទនអ់រល (រនុងចាំអណាម្េនរខដលឆ្ែងលមី និងទី្តាាំងខដលបានរាយការណ៍្ ររណី្ម្និអាច
រាំណ្តប់ានទាំងេស់បានអ្វើអតសររញ្ញជ រអ់េើងវញិ បានអសនើសុាំអ្វើអតសរ VL ព្គររ់រណី្ RTRI-
Recent និងបានរាំអរញនូវរាល់លទ្ធផលទាំងអនាះរនុងទ្ព្ម្ងរ់តព់្តា រមួ្ទាំង េនរទ្ទ្ួលែុសព្តូវ 
និងកាលររអិចឆទ្ផុតរាំណ្តក់ារង្ករ   

 ព្រសិនអរើ ម្ន្តនរីរាំអរ ើការអៅអសវា េវតរានអៅអរលព្រជុ្ាំ PDMO និង CMA គរួខតព្បាររ់រួអគរី
លទ្ធផលននរិចេព្រជុ្ាំទាំងអនាះ 

 ចងព្រងរាំណ្តព់្តាននរិចេព្រជុ្ាំ និងសរម្មភារខដលព្តូវអ្វើរីរិចេព្រជុ្ាំមុ្នៗ 
 អ្វើេភបិាលរិចេ អរើចាំបាច ់
 CMA គរួតាម្ដាននូវការអ្វើអតសរ VL និងលទ្ធផលសព្ារេ់នរជ្ាំងឺខដលាន RTRI-recent រវាង

អសវា VCCT និងអសវា ART។ ព្រសិនអរើ កាលវភិាគសព្ារអ់្វើអតសរ VL ម្និានញឹរញរ ់ការ
រូម្ឈាម្សព្ារអ់្វើអតសរ VL នឹងានភាររទ្ខរនអៅតាម្សាា នភារទី្តាាំង/អែតរនីម្យួៗ អរើាន
ការឯរភារគរួរូម្ឈាម្អៅអសវា VCCT ឬអសវា ART។ 

 
 អៅទី្តាាំងផរល់អសវា  

 អសវា VCCT 
 អរៀរចាំទី្រខនែងសព្ារផ់រល់អសវា (អ្វើអតសរ និងផរល់ព្រឹរា) និងអ្វើយ៉ា ងណាឱ្យានអោលការណ៍្

ខណ្នាាំជាតិសរីរីអសវាអ្វើអតសរឈាម្ និយម្ខរររទ្សព្ារេ់នុវតរនរ៍ម្មវ ិ្ ី ឯរសារជ្ាំនួយ និង
ទ្ព្ម្ងរ់តព់្តាទិ្នននយ័េនរជ្ាំងឺអៅនឹងរខនែង  

 ចូលរមួ្រនុងវគគរណ្រុ ះរណារ ល រណ្រុ ះរណារ លរាំរ៉ាន អដើម្ែរីណ្រុ ះចាំអណ្ះដឹង និង/ឬរព្ងឹងសម្តាភារ
រនុងការផរល់អសវា HTS/HIV recency 

 អ្វើអរាគវនិិចឆយ័ររអម្អរាគអេដស៍ និងអ្វើអតសរ RTRI 
 ផរល់ព្រឹរាមុ្នអរលអ្វើអតសរព្រររអដាយគុណ្ភារ អយងតាម្អសចររីខណ្នាាំជាតិ អដាយអព្រើ

រអចេរអទ្ស GATHER (ឧរសម្ពន័ធទី្ ៨) 
 េនុវតរតាម្ការខណ្នាាំជាតិសរីរីការរមួ្រញ្េូ លអសវាអ្វើអតសរឈាម្ររអម្អរាគអេដស៍ និងអោល

ការណ៍្ខណ្នាាំសព្ារេ់នុវតរនក៍ារអ្វើអតសរ Recency 
 អោររសិទ្ធិេតិលិជ្ន និងររាការសាា តរ់រស់េនរជ្ាំងឺ  
 េនុវតរនអ៍្វើអតសរព្តួតរិនិតយគុណ្ភារ (QC) ជាព្រចាំ តាម្ការខណ្នាាំអដាយរម្មវ ិ្ ីជាតិ និងររា

ទុ្ររាំណ្តព់្តាលទ្ធផល QC អៅរនុងទ្ព្ម្ងព់្តឹម្ព្តូវ (ឧរសម្ពន័ធទី្ ៨-១២) 
 េនុវតរនក៍ារអ្វើអតសរការវាយតនម្ែគុណ្ភារខាងអព្ៅជាព្រចាំ(PT)  និងរាំអរញទ្ព្ម្ងរ់តព់្តា (PT) 

និងរញ្ជូ នទិ្នននយ័អេេិចព្តូនិចអៅវទិ្ាសាា នព្សាវព្ជាវសុែភារសាធារណ្ៈ (NIPH) ទនអ់រលអវោ 
 ផរល់លទ្ធផល RTRI-Long-Term អៅេនរជ្ាំងឺអៅអសវា VCCT  
 អ្វើរិចេព្រម្អព្រៀងសព្ារអ់្វើអតសរ VL រនុងចាំអណាម្េនរជ្ាំងឺ RTRI-recent 
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 រញ្េូ លទិ្នននយ័រនុងព្ររន័ធព្គរព់្គងទិ្នននយ័អរៀងរាល់នលាអ្វើការ និងអ្វើការរញ្េូ លទិ្នននយ័ទនអ់រល 
អៅអរលព្ររន័ធ MPI ចរដ់ាំអណ្ើ រការ និងរាំអរញទ្ព្ម្ងរ់តព់្តាព្គរេ់តិលិជ្នទាំងេស់ 

 រញ្ជូ ល backup files និងផរល់របាយការណ៍្ VCCT ព្រចាំខែ និងព្តីាសអៅ NCHADS DMU 
អដាយអព្រើឧរររណ៍្ drag-and-drop 

 សរុរ backup files ព្រចាំខែ និងរអញ្េញរបាយការណ៍្រាល់ខែ។ 

 អសវា ART 
 សព្ម្រសព្មួ្លការរូម្ឈាម្សព្ារអ់្វើអតសរ VLចាំអពាះេនរជ្ាំងឺខដលានលទ្ធផល RTRI-recent 
 ផរល់លទ្ធផល RITA-recent និង RITA-Long Term អដាយអព្រើជ្ាំហាន និងសារ (ឧរសម្ពន័ធទី្៤) 
 ផរល់លទ្ធផល VL អៅអសវា VCCT សព្ាររ់ាំណ្តព់្តានិងរញ្េូ លទិ្នននយ័អៅរនុងព្ររន័ធព្គរព់្គង

ទិ្នននយ័អៅអសវា VCCT 
 ចូលរមួ្រនុងវគគរណ្រុ ះរណារ ល និងរណ្រុ ះរណារ លរាំរ៉ាន និង/ឬរិចេព្រជុ្ាំសរីេាំរីអសវា HIS/recency 
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រូរភារខាងអព្កាម្ រង្កា ញរីរ ាំហូរននសរម្មភារអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍អៅអសវា VCCT និងART  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភារទី្ ៤៖1រ ាំហូរសរម្មភារអ្វើអតសរ HIV-1 Recency អៅអសវា VCCT និង ART 

អ្វើអតសរ RTRI រីសាំណារឈាម្ខដល
អៅសល់រីការអរាគវនិិចឆយ័ 

វជិ្ជានអម្អរាអគេដស៍ (គាំនូសរាំព្រញួជាត)ិ 

អ្វើរចិេព្រម្អព្រៀងផាទ ល់ាត ់អដាយេនរ   
ផរល់ព្ររឹាអៅ VCCT  

RTRI-LT RTRI -Recent 

VL<1000copies/ml 

អតសរ Viral Load 

ផរល់លទ្ធផល RITA អដាយព្គអូរទ្យ
អៅអសវា ART 

អ្វើរចិេព្រម្អព្រៀងផាទ ល់ាតអ់ដាយេនរផរល់
ព្ររឹាអៅ VCCT 

VL ≥1000copies/ml 

RITA- Long Term RITA- Recent 

ផរល់លទ្ធផល RTRI LT អដាយ
េនរផរល់ព្ររឹាអៅ VCCT 

RTRI 

Inconclusive 

RTRI 

Invalid 
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ឧបស្មព័ន្ធ 

ឧរសម្ពន័ធទី្១: ចាំអណ្ះដឹងទូ្អៅសរីរីការឆ្ែងយូរ និងឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ 

អតើការឆ្ែងលមនីនអម្អរាគអេដស៍ាននយ័យ៉ា ងណា?  
ការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ ាននយ័ថា ម្នុសសាន រប់ានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍េាំេុងអរល១ឆ្ន ាំចុងអព្កាយអនះ។ េនរ
ខដលអទ្ើរនឹងឆ្ែងលមអីហើយានរនទុរអម្អរាគអេដស៍ែពស់អៅរនុងឈាម្។ ានរនទុរអម្អរាគែពស់ាននយ័ថា ោតា់ន
ភារង្កយព្សួលជាងរនុងការចម្ែងអៅេនរដនទ្។ ថាន ាំ ARVs អាចកាតរ់នាយចាំនួនរនទុរអម្អរាគអេដស៍រនុងែែួនេនរ      
ជ្ាំងឺ។ ថាន ាំ ARVs ជ្ួយ េនរជ្ាំងរឺរានូវសុែភារបានលែ។ ថាន ាំាំ្  ARVs ជ្ួយ កាតរ់នាយការចម្ែងអៅេនរដនទ្ រមួ្ទាំងរូន
អៅរនុងនផទ រូនរាំរុងអៅអដាះ និងនដគូរមួ្អភទ្។ ថាន ាំ ARVs ព្តូវអលរអរៀងរាល់នលា ឬអចញអវជ្ជរញ្ញជ រអដាយព្គូអរទ្យ។ 
ទាំងអនះ គឺជ្ួយ កាតរ់នាយនូវការចម្ែងននអម្អរាគអេដស៍ ដូចខដលអយើងបានដឹងព្គរ់ៗ ថា អរើម្និអ ើញអម្អរាគអេដស៍
រនុងឈាម្ ម្និានការឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍។ វាានឱ្កាសតិចតូចណាស់ (១ភាគ១០) ខដលថាម្នុសសាន រប់ានឆ្ែង
អម្អរាគអេដស៍អលើសរី១ឆ្ន ាំ ានលទ្ធផលឆ្ែងលម។ី អតសរម្និអាចព្បារេ់នរយ៉ា ងព្បារដថា េនរបានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍
អៅអរលណា អហើយេនរណាជាេនរចម្ែងម្រឱ្យេនរអនាះអទ្។  
 
អតើការឆ្ែងយូរននអម្អរាគអេដស៍ ាននយ័យ៉ា ងណា?  
ការឆ្ែងយូរ ាននយ័ថា ម្នុសសាន រប់ានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍អលើសរី ១ឆ្ន ាំ។ េនរខដលបានឆ្ែងយូរអាចចម្ែងអម្អរាគអេដស៍
អៅេនរដនទ្។ េនរឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍លមីៗ ឬឆ្ែងយូរ អាចររាសុែភារបានលែអដាយការអព្រើព្បាស់ថាន ាំ ARVs ខដល
អចញអវជ្ជរញ្ញជ អដាយព្គូអរទ្យ។ ថាន ាំាំ្  ARVs ជ្ួយ កាតរ់នាយការចម្ែងអៅេនរដនទ្។ វាានឱ្កាសតិចតួចរាំផុត ខដល
ថា ម្នុសសាន រប់ានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍លមីៗ អហើយានលទ្ធផលឆ្ែងយូរ។ អតសរម្និអាចព្បារេ់នរយ៉ា ងព្បារដថា េនរ
បានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍អៅអរលណា អហើយេនរណាជាេនរចម្ែងម្រឱ្យេនរអនាះអទ្។  
 
អតើែ្ុ ាំអាចកាតរ់នាយនូវការចម្ែងអម្អរាគអេដស៍អៅេនរដនទ្ តាម្រអរៀរណា?  
ម្និថាេនរបានឆ្ែងលមី ឬឆ្ែងយូរ គឺេនរានអម្អរាគអេដស៍អៅរនុងែែួនេនរអហើយ។ ព្តូវចរអ់ផរើម្អលរថាន ាំ ARVs ឱ្យបាន   
ឆ្រ។់ ព្តូវអលរថាន ាំ ARVs អរៀងរាល់នលាតាម្អវជ្ជរញ្ញជ ព្គូអរទ្យ។ ព្រសិនអរើ េនរអភែចអលរថាន ាំ ព្តូវខតអលរភាែ ម្អរល
េនរនឹរអ ើញវា។ ព្រសិនអរើ ថាន ាំអនាះរ ាំខានដល់េនរ ព្តូវផរល់រត័ា៌នអៅព្គូអរទ្យ។  េនរអាចចម្ែងអៅនដគូរមួ្អភទ្
ររស់េនរ [នងិរូនរនុងនផទ ឬរូនរាំរុងអៅអដាះ ឬេនរខដលេនរអព្រើព្បាស់សឺុរាាំង-ម្ជុលរមួ្ោន ]។ ម្និរមួ្អភទ្គឺជាវធិានការ
ព្រអសើររាំផុត សព្ាររ់ង្កា រការចម្ែងអៅេនរនដគូរមួ្អភទ្។ ព្រសិអរើ េនររមួ្អភទ្ េនរនឹងនដគូព្តូវអព្រើអព្សាម្េនាម្យ័
ឱ្យបានព្តឹម្ព្តូវរាល់អរលរមួ្អភទ្ នងិកាតរ់នាយនដគូរមួ្អភទ្។ ព្រសិនអរើ េនរានផទុរអម្អរាគអេដស៍អហើយាននផទ
អពាះ ឬរាំរុងរាំអៅអដាះរូន វាសាំខានខ់ាែ ាំងណាស់ រនុងការចរអ់ផរើម្អលរថាន ាំភាែ ម្ៗ និងរនរអលររហូត។  វាចាំចច់
សព្ាររូ់នររស់េនរទ្ទ្ួលថាន ាំ អដើម្ែរីង្កា រសព្ាររ់យៈអរល ៦អៅ១២សបារ ហ៍រនាទ ររ់ីអរើតភាែ ម្។ ទាំងអនះ នឹងជ្ួយ 
កាតរ់នាយឱ្កាសចម្ែងអៅរូនររស់េនរ។ ព្រសិនអរើ េនររាំរុងចរថ់ាន ាំអៅអព្ៅ គែីនិរ ឬម្នទីរអរទ្យ សូម្អព្រើម្ជុល ឬសឺុ
រាាំងខដលបានសាែ រអ់ម្អរាគ នងិ សូម្រុាំអព្រើព្បាស់សឺុរាាំង-ម្ជុលរមួ្ោន ។   

ព្រសិនអរើ េនរានសាំណួ្រ ឬការបារម្ា សូម្ទរទ់្ងអវជ្ជរណ្ឌិ ត ជា ចន័ទរុសលម្នុី ព្រធានរម្មវ ិ្ ី VCCT 
ថាន រជ់ាតិ តាម្អលែទ្ាំនារទ់្ាំនង 011 627 797 ឬអៅទ្តីាាំង NCHADS # 245 ផែូវជាតិអលែ ៦ ភូម្អិគៀនឃ្ែ ាំង 
សង្កា តខ់ព្ររអលៀរ ែណ្ឌ អព្ជាយចង្កវ រ ភនាំអរញ។  
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ឧរសម្ពន័ធទី្២: សារសព្ារអ់្វើរិចេព្រម្អព្រៀងអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាអគដស៍ 
 

អោលរាំណ្ង អដើម្ែខីសវងយល់រីចាំនួនេនរជ្ាំងឺអេដស៍ខដលអទ្ើរខតឆ្ែងលមីៗ  អៅរនុងព្រអទ្ស។ សរម្មភារអនះនឹងអព្រើ
ព្បាស់នូវអតសរលមីម្យួព្រអភទ្អៅថា ‹អតសររហ័សររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍› ខដលវានឹងរង្កា ញឱ្យដឹងថា អតើេនរ
ណាាន រអ់ទ្ើរនងឹបានឆ្ែងរនុងេាំេុងអរល១ឆ្ន ាំចុងអព្កាយ។ ព្រសិនអរើ េនរម្និសអព្ម្ចចតិរអ្វើអតសរអនះ ការទ្ទ្ួលអស
វារាបាលររស់េនរនងឹ មិ្នខព្រព្រលួ អេើយ។ រត័ា៌នខដលេនរផរល់ឱ្យអយើង វារតិជាសាំខានខ់ាែ ាំងណាស់សព្ារ់
ព្រសួងសុខាភបិាល។ វានឹងជ្ួយ រព្ងឹងអសវាសុែភារសព្ារេ់នរខដលរាំរុងរស់អៅជាម្យួអម្អរាគអេដស៍ នដគូ នងិ
ព្រុម្ព្គួសារររស់រួរោត។់  
 
ដាំអណ្ើ រការ: សរម្មភារអនះ នឹងម្និតព្ម្ូវឱ្យអយើងរូម្ឈាម្េនរជាលមីអេើងវញិអទ្ ព្រសិនអរើ េនរានអរាគវនិិនចឆយ័
វជិ្ជានអម្អរាគអេដស៍ អយើងនឹងអព្រើសាំណារឈាម្ខដលអៅសល់ររស់េនររីការអ្វើអតសរម្ុនអនះរនរិច។ ររណី្ែែះ 
ានតព្ម្ូវការអ្វើអតសររាររ់នទុរអម្អរាគអេដស៍ អហើយេនរអាចទ្ទ្លួលទ្ធផលចុងអព្កាយអៅអរលេនរម្ររនិិតយអៅគែីនិរ 
ART។  អយើងរព៏្តូវការព្រម្ូលរត័ា៌នជាម្ូលដាន នេាំរេីនរ នងិរីេនរអ្វើអតសរដនទ្អផសងៗអទ្ៀតផងខដរ។ រត័ា៌នទាំង
អនះ នឹងជ្ួយ អយើងឱ្យយល់សីុជ្អព្ៅខលម្អទ្ៀតរីការរាតតាតអម្អរាគអេដស៍អៅរនុងតាំរនខ់ដលេនររស់អៅ និងអៅរនុង
ព្រអទ្សរម្ពុជាអយើង។ 
 
ហានភិយ័: ព្រសិនអរើ េនរចូលរមួ្អ្វើអតសរ េនរនឹងម្និានហានភិយ័គួរឱ្យរតស់ាគ ល់អទ្។ វាព្ោនខ់តានការបារម្ា
ខាែ ចរត័ា៌នផាទ ល់ែែួនររស់េនរព្តូវបានខររធាែ យ។ រចេុរែនន អតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ អាចានឱ្កាសព្បារ់
លទ្ធផលលាំអេៀងតិចតូចរាំផុតខដលព្បារថ់ា េនរជ្ាំងឺបានឆ្ែងយូរអលើសរីរយៈអរល១ឆ្ន ាំ ខតលទ្ធផលអតសររង្កា ញជា
ររណី្ឆ្ែងលមី អហើយានឱ្កាសអដាយរព្ម្ខដលអតសររង្កា ញលទ្ធផលឆ្ែងយូរ ខតេនរជ្ាំងឺអទ្ើរនឹងឆ្ែងេាំេុងអរល
លមីៗ។ 
 
ការររាការសាា ត:់ អយើងនងឹរាយម្អ្វើព្គរខ់ររយ៉ា ងអដើម្ែរីរាភារជាឯរជ្នររស់េនរ។ េនរសព្ម្រសព្ម្ួលរម្ម
វ ិ្ ីនឹងរអងាើតទ្ព្ម្ងក់ារ នងិការការពារអៅព្គរដ់ាំណារក់ាលននការអ្វើសរម្មភារទាំងេស់ អដើម្ែធីានាបាននូវការ
ររាការសាា ត ់ និងសុវតាិភាររត័ា៌នរុគគល។ អយើងនងឹអព្រើអលែរូដសាគ ល់អលើព្គរស់ាំណារឈាម្ និងរត័ា៌ន
ពាររ់ន័ធខដលទ្ទ្ួលបានរេីនរ។ េនរអាចនឹងានអារម្មណ៍្រនាយភារតានតងឹ អៅអរលេនរបានដងឹរីលទ្ធផល       
អតសរ។ 
 
ផលព្រអយជ្ន:៍ លទ្ធផលននការចូលរមួ្ររស់េនរនឹងអាចជ្ួយ រព្ងឹងអសវាខលទាំ នងិរាបាលជ្ាំងឺអេដស៍ សព្ារេ់នរ
ខដលរាំរុងរស់អៅជាម្យួនឹងអម្អរាគអេដស៍ នដគូ និងព្រុម្ព្គួសារររស់ោត។់     
 
ការចូលរមួ្អដាយសម័ព្គចតិរ: ការចូលរមួ្ររស់េនរ គឺអដាយសម័ព្គចិតរ។ ព្រសិនអរើ េនរម្និយល់ព្រម្ ែ្ុ ាំនងឹម្និយរ
ឈាម្ររស់េនរម្រអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍អេើយ។ សរម្មភារអនះ នឹងម្និរ៉ាះពាល់ដល់ការទ្ទ្លួ
យរការខលទាំជាព្រចាំររស់េនរអទ្ អហើយអយើងរម៏្និានព្បារឧ់រតាម្ាសព្ារក់ារចូលរមួ្ររស់េនររនុងការផរល់សិទ្ធិ
អព្រើសាំណារឈាម្ររស់េនរអនាះខដរ។  
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ឧរសម្ពន័ធទី្៣:  ទ្ព្ម្ងរ់តព់្តាទិ្នននយ័អៅអសវា VCCT 
 

 

 

Note: *Others: street venders, maid, baggers, waste collectors, monks, homeless, businessmen etc. Deliveries: motorbike 

drivers, bike drivers, PassApp drivers, bus drivers, truck drivers. Sex without condom even missing once is counted on. 
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ឧរសម្ពន័ធទី្៤:  ជ្ាំហាន និងសារសព្ារផ់រល់លទ្ធផលអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍ 

ជ្ាំហាន សារ 
1 សួរេតិលិជ្ន ព្រសិនអរើោតា់នសាំណួ្រទរទ់្ងនឹងការខលទាំសុែភារររស់ោត ់ ជារិអសស ការររអ ើញថា

ោតប់ានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍ និងការរាបាល។ សួរោតថ់ា អតើោតា់នចម្ាល់ទរទ់្ងនឹងលទ្ធផលននអតសរ
សព្ាររ់រការឆ្ែងលមី (recency test) នងិព្រសិនអរើ ោតប់ានអព្តៀម្ែែួន/អារម្មណ៍្នងឹទ្ទ្ួលយរលទ្ធផលនន  
អតសរសព្ាររ់រការឆ្ែងលមីអនះរចួអហើយ។ 

2 ផរល់លទ្ធផលអតសរសព្ាររ់រការឆ្ែងលម ី អហើយទុ្រអរលឱ្យោតប់ានសព្ម្ួលអារម្មណ៍្។ េនរផរល់ព្ររឹាគួរអចះ
សអងាតអម្ើលរីអារម្មណ៍្ ព្រតិរម្មខដលោតប់ានឮរីលទ្ធផលររស់ោត។់ េតលិិជ្នអាចនឹងានអារម្មណ៍្ែងឹ
ព្ចអឡាត ឬតរស់ែុត ព្រខររ ជាអដើម្។ល។ ចូរអព្រើជ្ាំនាញរនុងការផរល់ព្រឹរា៖ សារ រអ់ដាយយរចតិរទុ្រដារ ់
អហើយអឆ្ែើយតរសម្ព្សរ។ 

2.1 ព្រសិនអរើ លទ្ធផលអតសរ RTRI-Long Term ចូរអព្រើសារដូចខាងអព្កាម្៖ 
“អយើងបានអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីដល់េនរ លទ្ធផលអតសរបានរង្កា ញថា េនរព្រខហលជាបានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍
យូរឆ្ន ាំម្រអហើយ។ េនរព្រខហលជាបានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍ អលើសរី១ឆ្ន ាំ ឬរអ៏ាចឆ្ែងម្រជាអព្ចើនឆ្ន ាំម្រអហើយ។  
អតសរអនះមិ្នអាចអឆ្ែើយព្បារនូ់វរយៈអរលជារោ់រណ់ាម្យួអទ្ អហើយរមិ៏្នបានព្បារថ់ា េនរណាជាេនរចម្ែង

ដល់េនរខដរ។” 
  ានចាំនុចម្យួចាំននួតូចខដលលទ្ធផលអនះ មិ្នានភារព្តឹម្ព្តូវទាំងព្សុង ព្រសិនអរើេនរអទ្ើរខតនឹង

ឆ្ែងរនុ ងេាំេុងអរល ១២ខែចុងអព្កាយអនះ។ 
 សូម្សព្ម្ួលអារម្មណ៍្ អយើងានអរលព្គរព់្ោនស់ព្ារន់ិយយរីលទ្ធផលររស់េនរ 
 អតើេនរយល់រីលទ្ធផលអនះ យ៉ា ងដូចអម្រច? អតើេនរានអារម្មណ៍្ យ៉ា ងណា ចាំអពាះលទ្ធផលអនះ? អតើែ្ុ ាំ

អាចនឹងជ្ួយ េនរអដាយរអរៀរណា? 
 ព្រសិនអរើ លទ្ធផលអតសរ RTRI-Recent ចូរអព្រើសារដូចខាងអព្កាម្៖ 

“អយើងបានអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីដល់េនរ លទ្ធផលអតសរមិ្នទនស់ននិដាឋ នបានអទ្ េនរព្តូវអ្វើអតសរ១អទ្ៀត អដើម្ែីរារ់
ចាំនួនអម្អរាគអេដស៍រនុ ងឈាម្ អៅអរលេនរអៅចុះអឈាម ះទ្ទ្ួលយរការរាបាលអៅអសវារាបាលជ្ាំងឺអេដស៍។” 

  េនរនឹងទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលអតសរអនះ អៅអរលេនរម្រទ្ទ្ួលអសវារនាទ រអ់ៅទី្អនាះ តាម្ខតព្គូអរទ្យ
ណាត ់ជាទូ្អៅគឺចអនាែ ះ១ខែរនាទ រេ់នរចុះអឈាម ះអៅទី្អនាះ។ 

 សូម្សព្ម្ួលអារម្មណ៍្ អហើយអៅចុះអឈាម ះទ្ទ្ួលយរការរាបាលនលាអនះ។ េនរនឹងររាបាននូវសុែ
ភារររស់េនរបានលែ។ 

2.2 ព្រសិនអរើ លទ្ធផល RITA-Recent ចូរអព្រើសារដូចខាងអព្កាម្៖ 
“អយើងបានអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីដល់េនរ អហើយលទ្ធផលចុងអព្កាយ “RITA“ បានរង្កា ញថា ចាំនួនអម្អរាគអេដស៍
រនុ ងឈាម្េនរែពស់អលើសរី ≥1000c/ml។ អនាះរង្កា ញថាេនរអទ្ើរនឹងឆ្ែងអម្អរាគលមីៗ ព្រខហលរនុ ងេាំេុងអរល 
១ ឆ្ន ាំចុងអព្កាយអនះ។ អតសរអនះមិ្នអាចអឆ្ែើយព្បារ ់នូវរយៈអរលជារោ់រណ់ាម្យួអទ្ អហើយរមិ៏្នបានព្បារ់
ថាេនរណាជាេនរចម្ែងដល់េនរខដរ។” 

 សូម្សព្ម្ួលអារម្មណ៍្ អយើងានអរលព្គរព់្ោនស់ព្ារន់ិយយរីលទ្ធផលររស់េនរ 
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 អតើេនរយល់រីលទ្ធផលអនះ យ៉ា ងដូចអម្រច? អតើេនរានអារម្មណ៍្ យ៉ា ងណាចាំអពាះលទ្ធផលអនះ? អតើែ្ុ ាំ
អាចនឹងជ្ួយ េនរអដាយរអរៀរណា? 

 ព្រសិនអរើ លទ្ធផល RITA-Long-Term ចូរអព្រើសារដូចខាងអព្កាម្៖ 
“អយើងបានអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីដល់េនរ អហើយលទ្ធផលចុងអព្កាយ “RITA“ បានរង្កា ញថា ចាំនួនអម្អរាគអេដស៍
រនុ ងឈាម្េនរមិ្នែពស់រ៉ាុនាម នអទ្ គឺ <1000c/ml។ អនាះរង្កា ញថា េនរអទ្ើរនឹងឆ្ែងយូរ ព្រខហលជាជាង ១ ឆ្ន ាំ ឬ
យូរជាងអនះ។ អតសរអនះមិ្នអាចអឆ្ែើយព្បារនូ់វ  រយៈអរលជារោ់រណ់ាម្យួអទ្ អហើយរមិ៏្នបានព្បារថ់ា េនរ
ណាជាេនរចម្ែងដល់េនរខដរ។” 

 សូម្សព្ម្ួលអារម្មណ៍្ អយើងានអរលព្គរព់្ោនស់ព្ារន់ិយយរីលទ្ធផលររស់េនរ 
 អតើេនរយល់រីលទ្ធផលអនះ យ៉ា ងដូចអម្រច? អតើេនរានអារម្មណ៍្ យ៉ា ងណាចាំអពាះលទ្ធផលអនះ? អតើែ្ុ ាំ

អាចនឹងជ្ួយ េនរអដាយរអរៀរណា? 
3 រិភារា នងិជ្ព្ម្ុញសាររង្កា រ និងតាម្សួរររនដគូរមួ្អភទ្ទាំងេស់ខដលោតា់ន អដើម្ែអី្វើអតសរ: 

 លទ្ធផលររស់េនរមិ្នបានអឆ្ែើយតររីសាា នភារអម្អរាគអេដស៍ររស់នដគូេនរអេើយ។ េនរគួរខតសួរអៅ
នដគូររស់េនរ អដើម្ែីឱ្យោតប់ានអ្វើអតសរ ថាអតើេនរានលទ្ធផលអតសរឆ្ែងលមី ឬរោ៏តអ់ាចឆ្ែងយូរអហើយ។ 
អយើងានជ្អព្ម្ើសជាអព្ចើន រនុ ងការអ្វើអតសរឱ្យោត ់ អហើយអយើងអាចជ្ខជ្រោន រខនាម្អទ្ៀត។ េនរមិ្ន
ចាំបាចព់្តូវព្បារន់ដគូររស់េនររីការឆ្ែងលមី ឬឆ្ែងយូរដល់នដគូេនរអទ្ អយើងសុាំឱ្យេនរព្ោនខ់តព្បារថ់ា 
េនរបានឆ្ែងអម្អរាគអេដស៍ អហើយរាំរុងទ្ទ្ួលបានការរាបាល។ 

 េនរអាចចម្ែងអម្អរាគអេដស៍អៅេនរជាទី្ព្សាោញ់ណាម្យួររស់េនរ អដាយមិ្នបានការពាររនុ ងអរល
រមួ្អភទ្។ ការព្បាររី់សាា នភារផទុ រររស់េនរអៅនដគូជាទី្ព្សោញ់ាន រអ់នាះ ព្រខហលជាអាចជ្ួយ េនរ
រិភារារីវ ិ្ ីរង្កា រការចម្ែងរីេនរអៅោតប់ាន។ 

 វ ិ្ ីការពារខដលលែសព្ាររ់ង្កា រការចម្ែងអៅរូនអៅរនុ ងនផទ ឬអៅរូនៗ ឬអៅនដគូររស់េនរ គឺេនរព្តូវ
ខតទ្ទ្ួលការរាបាលឱ្យបានឆ្រអ់ៅរនុ ងនលាអនះ អហើយព្តូវអព្រើអព្សាម្េនាម្យ័ជាម្យួនដគូព្គរអ់រល
េនររមួ្អភទ្។  

 វ ិ្ ីសាន្តសរខដលលែរាំផុតសព្ាររ់រាសុែភារេនរ និងនដគូររស់ឱ្យបានលែព្រអសើរ គឺព្តូវទ្ទ្ួលយរការ
រាបាលអៅរនុ ងនលាអនះ។ អៅអរលខដលេនរបានអលរថាន ាំ ARVs វាជាការចាំបាចណ់ាស់ខដលថា េនរ
ព្តូវរនរការអលរថាន ាំអនាះអរៀងរាល់នលា ដូចខដលព្គូអរទ្យ ឬេនរផរល់ព្រឹរាបានព្បារេ់នរេញ្េឹង។    
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ឧរសម្ពន័ធទី្៥:  រ ាំហូរននការផរល់ព្រឹរាអព្កាយអរលអ្វើអតសរ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សាវ គម្នេ៍តលិិជ្នជាលមីអដើម្ែផីរល់លទ្ធផល 

រង្កា ញការយល់អារម្មណ៍្ នងិសព្ម្ួលការគិតរនុងររីសងឃមឹ្ 
(រ ាំលឹររីលទ្ធផលរ ាំរឹងទុ្រ ឥរយិរលព្រព្រតឹរព្រឈម្ និងេអងាតអម្ើលអារម្មណ៍្ម្នុអរល

ផរល់លទ្ធផល) 
 

លទ្ធផលេវជិ្ជាន លទ្ធផលម្និអាចរាំណ្តប់ាន លទ្ធផលវជិ្ជាន 

1. េតលិិជ្នម្និាន
ការព្រឈម្៖ 
- ផរល់លទ្ធផល
េវជិ្ជាន 

- ផរល់សាររង្កា រ 
2. េតលិិជ្នការ
ព្រឈម្៖ 
- ខណ្នាាំេាំរី PrEP 
ចាំអពាះេតិលជិ្ន
ខដលានការ
ព្រឈម្ 

-  ខណ្នាាំេាំរី PEP 
ចាំអពាះេតិលជិ្ន
រងអព្ោះអដាយ
ការរ ាំអោភ 

1. រង្កា ញការយល់អារម្មណ៍្ នងិសព្ម្ួលការគិតរនុងររីសងឃមឹ្ 
2. រនយល់រីព្រអយជ្នន៍នការទ្ទ្ួលការរាបាលអៅនលាខតម្យួ 

និងអព្រើសារជារោ់រស់ព្ារព់្រុម្េតលិិជ្ន 
 ការររូ រររតអ់ៅរនុ ងអសវារយបាល  
 ការអព្រើថាន ាំរអរងសព្ាររ់ង្កា រ: TB TPT 
 ការរាបាលអដើម្ែរីង្កា រ…. U=U  
 ផលព្រអយជ្នន៍នការអលរថាន ាំ ARVs  
 សារសព្ារវ់យ័ជ្ាំទ្ង ់
 សារសព្ារឳ់រុរារ យររស់រុារផទុ រអម្អរាគអេដស៍ 
 សារនិងសុវតាិភារសព្ារន់្តសរីនផទអពាះនិងន្តសរីរាំអៅអដាះរូន 
 សារសព្ាររ់ុរស 
 សារសព្ារព់្រុម្ព្រឈម្ម្ុែែពស់ 

3. ព្បាររ់ីការអ្វើអតសរសារអេើងវញិម្ុនចរអ់ផរើម្អព្រើ ART  
4. អលើរទ្ឹរចិតរោតឱ់្យយរនដគូ និងសាជ្ិរព្គសួារអ្វើអតសរ 
5. សុវតាិភារេនរជ្ាំងឺខដលព្រម្នាាំនដគូម្រអ្វើអតសរជាម្យួោន អដាយ  

អផារ តអលើការអព្រើហឹងា-IPV 
6. អ្វើរិចេព្រម្អព្រៀងសព្ារអ់តសរ RTRI 
7. អ្វើរិចេព្រម្អព្រៀងសព្ារអ់តសរ VL ព្រសិនអរើឆ្ែង RTRI 
8. ចុះអឈាម ះអៅអសវា ART ។ 

- រាំណ្តម់្និបាន 
- រនយល់លទ្ធផល
អតសរ 

- ព្បារឱ់្យអ្វើអតសរ
អេើងវញិ ១៤នលា
អព្កាយ, ឬ 

- អ្វើរិចេព្រម្
អព្រៀងអ្វើអតសរ 
NAT 

- ផរល់សារ
សព្ាររ់ង្កា រ 

- ខណ្នាាំេាំរី 
PrEP ចាំអពាះ
េតិលិជ្នខដល
ានការព្រឈម្ 
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ឧរសម្ពន័ធទី្៦: រណ័្ណ លទ្ធផលអតសរអម្អរាគអេដស៍ 

 
 

ឧរសម្ពន័ធទី្៧: ទ្ព្ម្ងអ់សនើសុាំអ្វើអតសរ VL អៅម្នទីររិអសា្ន ៍
 

 

 

      ក្រសួងសុខាភិបាល                    

           មន្ទីរពេទ្យ:……………   

ទ្ព្ម្ងអ់សនើសុាំសព្ារក់ាររាររ់នទុរអម្អរាគអេដស៍ 
អឈាម ះេនរជ្ាំង:ឺ………………………………………អាយុ:…………  អភទ្: ……….…… 
អលែរូដេនរជ្ាំង:ឺ 
បារូដ (Barcode): 
នលាខែឆ្ន ាំព្រម្ូលវតាុវភិាគ: ……………………… អា៉ា ងព្រម្ូលវតាុវភិាគ: …………………… 
 

ក្រពភទ្ការពសនើរសុុំពេសត 
□ CD4  □ HIV-1 Viral Load: □ េនរជ្ាំងឺជ្រួទី្១ □ េនរជ្ាំងឺជ្រួទី្២  
□ HCV-Viral Load:  □អតសរអលើរទី្១  □អតសរអលើរទី្២ □ អផសងៗ: …………………… 
□ DNA PCR:  □ អរលអរើត □ អាយុ៦សបារ ហ៍ □ អាយុ៦សបារ ហ៍អព្កាយអរលផារ ចអ់ដាះ  
□ នលាខែឆ្ន ាំព្រមូ្លអចញលទ្ធផល:…………… 

 
ហតាអលខា និងអឈាម ះេនរព្រម្ូលវតាុវភិាគ  ហតាអលខា និងអឈាម ះេនរអសនើរសុាំ 
 

 

RTRI Recent 
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ឧរសម្ពន័ធទី្៨: រ ាំហូរននការផរល់ព្រឹរាមុ្នអរលអ្វើអតសរតាម្រអចេរអទ្ស GATHER 

 ជាំហាន្នន្ការ្តលប់្បឹក្ាមនុ្គពលគ្វើគតស្តតាមបគចេក្គ ស្ GATHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• សាវ គម្ន៍ 
ព្បារ់
អឈាម ះ 
និងតួ
នាទ្ី 

 
• ព្បាររ់ីអសវាអ្វើអតសរ
ឈាម្ រមួ្ទាំងអតសរ 
recency និងអតសVL 

• ព្បាររ់ីអសវារាបាល
ព្រសិនអរើអតសរវជិ្ជាន 
ានថាន ាំរាបាលខដល
អាចទ្ទ្ួលបានរនុងនលាខត
១ អហើយខដលអាច
ព្ទ្ព្ទ្ងជ់្ីវតិរស់បានយូរ 
និងានសុែភារលែ 

“ព្រសិនអរើ េនរានវជិ្ជាន
នលាអនះ អយើងនឹងានព្រុម្
ការង្ករជូ្នេនរអៅអសវា
រាបាលអនាះរនុងនលាអនះខត
ម្រង” 

 

• ខរតព្ម្ូវនូវការយល់ែុស
េាំរីអម្អរាអគអេដស៍ 

• រ ាំលឹរទ្ីរតារ ព្រឈម្ខដល
ោត ់ឬនដគូោត់ 

• រញ្ញជ ររ់ីការយល់ព្រម្អ្វើ
អតសរ 

• អផារ តអលើការអ្វើអតសរនដគូ 
និងរូនៗ អដាយសម័ព្គចិតរ 

• ព្រសិនអរើេនរអតសរ
វជិ្ជាន អយើងនឹងជ្ួយ 
សព្ម្ួលការអ្វើអតសរនដគូ 
អដាយោរម់្និឱ្យដឹង
សាា នភារររស់េនរ 
ព្រសិនអរើេនរអរញចិតរ។ 

•  លទ្ធផលរ ាំរឹងទុ្រ និង
សរម្មភាររនរវាខផែរអៅអលើ
លទ្ធផលអតសរជារខ់សរង 

• រនយល់ថាអតសរររេងគរដិររខ
ព្បាណ្អម្អរាគអេដស៍អាចផរ-
ល់លទ្ធផលេវជិ្ជានែុស 
ព្រសិនអរើេតិលិជ្នបានអលរ
ថាន ាំ ARVs អដើម្ែរីង្កា រ 

• លទ្ធផលអតសរនឹងម្និាន
ភារសុព្រិត ព្រសិនអរើេនរ
បានអលរថាន ាំ ARVs។ េនុ-
ញ្ញា តិឱ្យអយើងនាាំេនរអៅ
ទ្ទ្លួអសវាខដលអៅទី្អនាះ
ព្គូអរទ្យអាចព្បារថ់ាេនរព្តូវ
អ វ្ើយ៉ា ងណាអដើម្ែសីខលទាំ
សុែភារ 

 
 

• ផរល់រាំោាំងចិតរដល់េតិលិ
ជ្ន អដើម្ែរីាំបាតនូ់វការបារម្ា
ទរទ់្ងនឹងការអ វ្ើអតសរ 

• និយយអដាយសអងខររីអត
សរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេ
ដស៍ (អតសរសព្ារខ់តេនរ
ឆ្ែងលមីខតរ៉ាុអណាណ ះ) 

“ព្រសិនអរើេនរានវជិ្ជាន 
អយើងានអតសរឆ្ែងលមីអៅនឹង
រខនែងខដលអាចអ វ្ើអតសរឱ្យ 
ដឹងថាេនរបានឆ្ែងរនុងេាំេុង
អរល១២ខែចុងអព្កាយ 

• វាានព្រអយជ្នខ៍ដលអាច
ឲ្យេនរ និងនដគូេនរអាច
រង្កា រការចម្ែងអៅអរល
ខាងមុ្ែ 

 

 

 

G=សាវ គម្ន ៍ T=ព្បារ ់ H= ជ្ួយ  
  

E= រនយល់ R= សអងខរ 
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ឧរសម្ពន័ធទី្៩:  ទ្ព្ម្ងរ់តព់្តាអតសររិនិតយគុណ្ភារសព្ារអ់តសរអម្អរាគអេដស៍ 

ទ្ព្ម្ងព់្តួតរិនិតយគុណ្ភារសព្ារ ់Asante HIV-1 

 
 

 

ព័ត៌មានប្រអរ់តតស្ត

Control 

(C) Line

Verification 

 (V) Line 

Long Term 

(LT) Line

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

តេខឡូតិ៍ #: QC - Long Term LT           Recent             Neg           Invalid

ថ្ងៃទទួេ: QC - Recent LT           Recent             Neg           Invalid
ការររតិជេទ: QC - Negative LT           Recent             Neg           Invalid

ការអានេទធផ េតតស្ត
[All 3 lines = LT;  C & V lines = Recent

only  C line = Neg]
(គូស្រង្វង្់ )

េទធផ េពិនិតយតោយ  
 ថ្ងៃខខ ឆ្ន ាំ  

មតិតោរ េ់ :

ខខ
អនក ត្វើ តតស្ត  
  នឺង្        
ថ្ងៃត្វើ តតស្ត

តេ ខកូដ QC 
(គូស្ "√"  តរើសិ្នមានគាំនូស្ខខែរន្ទា ត)់

ការតមើេរនាះ តតស្ត

4

9

10

11

ថ្ងៃខខ ទទួេ :តេ ខឡូតិ៍ស្ាំ ណាក  Panel #:

ទម្រង់ QC តេស្តរហស័្រកការឆ្លងថ្មី (RTRI)

1

2

3

7

8

5

6
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ទ្ព្ម្ងព់្តួតរិនិតយគុណ្ភារសព្ារ ់Alere Combo, Stat-Pak, Uni-Gold HIV ½ 

 
 

ឧរសម្ពន័ធទី្១០:  អសចររីខណ្នាាំសព្ារក់ារេនុវតរនអ៍្វើអតសរ ASANTE HIV-1 

 

តតស្តអនុញ្ញា តិតអាយតប្រើ : Alere HIV1/2 Ag/Ab Combo, Stat-Pak, Uni-Gold

T C ត ម្ ះកាត់ ហតថតេខា ត ម្ ះកាត់ ហតថតេខា

Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Non Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Non Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Non Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Non Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Non Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Non Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

Non Reaction R     NR       IYes    No    P      N      I

ជូរគូស្រង្វង្់មូេតេើេទធផេ 

េទធផេ ត្វើតតស្តតោយ ប្តួតពិនិតយ តោយកាេររតិជេទ
ផុតកាំណតត់ប្រើ

តេខឡូតិ៍តតស្តត ម្ ះតតស្តQC(+/-)ID
កាេររតិជេទ
 (ថ្ងៃ/ខខ /ឆ្ន ាំ)

កាំណត់
ស្មាា េ់

េទធផេ ជុង្
តប្កាយ
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ឧរសម្ពន័ធទី្១១: រអរៀរេនុវតដការោយសាំណារអសរ ៉ាូម្សាួតសព្ារព់្តួតរិនិតយគុណ្ភារអ្វើអតសដ (DTS-QC) 

 

ឧរសម្ពន័ធទី្១២:  គាំនូសរាំព្រួញការអ្វើអតសររហ័សអលើទី្រសាំណារអសរ ៉ាូម្សាួត (DTS-PT)  
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ឧរសម្ពន័ធទី្១៣:  រញ្ជ ីសាា រៈជ្ាំនយួ  សព្ារក់ារេនុវតរអ្វើអតសរររការឆ្ែងលមីននអម្អរាគអេដស៍អៅអសវា
VCCT (អសចររីខណ្នាាំ និយម្ខរររទ្សព្ារេ់នុវតរន ៍និងទ្ព្ម្ង)់ 
 

អឈាម ះរញ្ជ ីសាា រៈជ្ាំនយួ អឈាម ះរញ្ជ ីសាា រៈជ្ាំនយួ 
1. គាំនូសរាំព្រួញជាតិសរីរីការអ្វើអរាគវនិិចឆយ័ររអម្អរាគអេដស៍

អដាយរមួ្រញ្េូ លអតសរ Recency 
2. អសចររីខណ្នាាំសរីេាំរីការអព្រើព្បាស់អតសររហ័ស ASANTE 

HIV-1 
3. ការខណ្នាាំេាំរីរអរៀរអព្រើគុណ្ភាររុងព្តូលអតសរ(QC) 4. ទ្ព្ម្ងរ់តព់្តារការវភិាគគុណ្ភារអតសររហ័ស 
5. ទ្ព្ម្ង ់QC អតសររហ័សររការឆ្ែងលមី (RTRI) 6. អសចររីខណ្នាាំសរីេាំរីការអ្វើអតសរវាយតនម្ែគុណ្ភារខាងអព្ៅ 
7. ការវាយតនម្ែគុណ្ភារអដាយភាន រង់្កររីខាងអព្ៅសព្ារ់ការ

វភិាគ Ag/Ab-HIV អសរ ៉ាូសាន្តសរ អសរ ៉ាូម្សាួត DTS PANEL
សព្ារ់អសវា VCCT 

8. រអរៀរេនុវតរការោយសាំណារអសរ ៉ាូម្សាួតសព្ារ់ព្តួតរិនិតយ
គុណ្ភារអ្វើអតសរ (DTS-QC) 

9. រអរៀរអជាះឈាម្រីចុងព្ាម្នដ 
10. រាំណ្តស់ាំោល់ននការេនុវតរន៍អ្វើអតសរ Alere Determine 

HIV1/2 Ag/Ab Combo 
11. ការអ្វើអតសររហ័ស Stat-Pak HIV ½ 12. ការអ្វើអតសរ Uni-Gold HIV រហ័ស 
13. រ ាំហូរសរម្មភារសព្ារក់ារេនុវតរនអ៍្វើអតសរ ASANTE 

HIV-1 
14. អសចររីខណ្នាាំសរីេាំរីការសាំអាតទ្ីរខនែងអ្វើអតសរ 

15. អសចររីខណ្នាាំសរីេាំរីការអរៀរចាំលាយេូសាខវ ៉ាលសាែ រ់អម្-
អរាគ 0,05% និង0,5% 

16. អសចររីខណ្នាាំសរីេាំរីការេនុវតរសុវតាិភារ 

17. អសចររីខណ្នាាំសរីេាំរីការខរងខចរ និងការព្គរព់្គងសាំណ្ល់
អវជ្ជសាន្តសរ 

18. អសចររីខណ្នាាំសរីេាំរីការអរៀរចាំទ្ីរខនែងអ្វើអតសរ 

19. អសចររីខណ្នាាំសរីរីការព្គរព់្គងការរាំររវ់តាុវភិាគ 
20. អសចររីខណ្នាាំសរីរីការរង្កា រអព្កាយការព្រឈម្នឹងការឆ្ែងអម្

អរាគអេដស៍ (PEP) 

21. រណ័្ណ លទ្ធផលអតសដអម្អរាគអេដស៍ - សាវ យ 
22. អសចររីព្រម្អព្រៀងសព្ារេ់តិលិជ្នសម័ព្គចិតរអ្វើអតសរឆ្ែងលមីនន

អម្អរាគអេដស៍ 
23. ជ្ាំហានននការផរល់ព្រឹរាម្ុនអរលអ្វើអតសរតាម្រអចេរអទ្ស 

GATHER 
24. ដាំអណ្ើ រការផរល់ព្រឹរាអព្កាយអរលអ្វើអតសរ និងសារគនែឹះ   សាំ

ខាន់ៗ សព្ារផ់រល់លទ្ធផល 

25. ដាំអណ្ើ រការផរល់ព្រឹរា និងសារសព្ារផ់រល់លទ្ធផលអតសរ 
26. ទ្ព្ម្ងរ់តព់្តាេតិលិនររទ្ទ្ួលអសវាផរល់ព្រឹរានិងអ្វើអតសរ

ឈាម្អៅអសវា VCCT  

27. អសចររីខណ្នាាំសរីរីទ្ព្ម្ងរ់តព់្តាអៅVCCT  
28. អសចររីខណ្នាាំសព្ារ់ការតាំអេើង រាំណ្ត់ និងអព្រើព្បាស់

ព្ររន័ធព្គរព់្គងទ្ិននន័យ VCCT 
29. រណ័្ណ អសនើសុាំអតសរវភិាគ 30. រណ័្ណ លទ្ធផលអតសរ VL 
31. សោររព្តឃ្ែ ាំង 32. របាយការណ៍្ និងសាំអណ្ើ រព្រតិររ 
33. អសចររីខណ្នាាំសរីរីរបាយការណ៍្ និងសាំអណ្ើ រព្រតិររ 34. តារាងតាម្ដានសីតុណ្ា ភារទូ្រទ្ឹរររ 
35. សោររព្តន្តសរីនផទអពាះផទុរអម្អរាគអេដស៍សព្ារអរទ្យ 36. អសចររីខណ្នាាំសរីរីការព្រម្ូលសាំណារឈាម្សាួត 



 

 

 




