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្រកសួងសុខភិបាល 

និយាមែបបបទស្រមាប់

អនុវត�្របព័ន�ផ�លព់័ត៌មាន្រតទ្បប់ពី
 អ�ករសេ់នជាមួយេមេរគេអដសេ៍នក�ងុ្របេទសកម�ុជា 

ែខឧសភា ឆា�  ំ២០២១ 

មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសីែស្បក និងកមេរគ
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អរម�កថា 

្របេទសកម�ុជា គឺជា្របេទសមួយេនក�ុងតំបន់អសុីនិងប៉ាសុីហ�កិែដលបានទទួលេជាគជ័យក�ុងករេឆ�ីយ
តបេទនឹងកររកីរលដលៃនេមេរគេអដស៍ េដយបានកត់បន�យអ្រតអ�កឆ�ងថ�ីៃនេមេរគេអដស៍ ដល់េទ

៦២% និងអ្រតករស� ប់េដយសរជំងឺេអដស៍បានធា� ក់ចុះ ៥៤% ពីចេនា� ះឆា� ២ំ០១០ ដល់ឆា� ២ំ០១៩។ កម�ុជា
្រត�វបានទទួលស� ល់ថា ជា្របេទសទី៧េនេលីពិភពេលកែដលសេ្រមចបាននូវទិសេដ ៩០-៩០-៩០ មុន 

េគាលេដរពឹំងទុកេនឆា�  ំ ២០១៧ និងបន�ជា្របេទសមួយក�ុងចំេណាម្របេទសសកម�ខ�ស់ក�ុងករអនុវត�េឆា� ះេទ
រកទិសេដ ៩៥-៩៥-៩៥ េនឆា� ២ំ០២៥។ បុ៉ែន�េនមានឧបសគ�មួយចំនួនពក់ព័ន�នឹងរក្សោឱ្យបាននូវករ

សេ្រមចបាន និងធានាករេឆ�ីយតប្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

ករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង រមួទងំ ភាពភ័យខ� ចៃនករេរសីេអីង និងបទពិេសធន៍ធា� ប់ឆ�ងកត់ក�ុង
ករទទួលករមាក់ងយេនក�ុងមូលដ� នសុខភិបាល បានររងំមនុស្សជាេ្រចីនក�ុងករទទួលបានេសវេធ�ីេតស�

ឈមរកេមេរគេអដស៍។ អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ ក៏បានទទួលនូវករមាក់ងយនិងករេរសីេអីងខ�ស់ផងែដរេហយី
ពួកគាត់មានកររញួរក�ុងករទទួលយកេសវឱ្យបានឆាប់ េហយីករបន�េ្របី្របាស់េសវជានិច�កលគឺ េនមាន

ក្រមិតទប។  េនឆា� ២ំ០២០ មានអ�កជំងឺ ៥,៧៨% ៃនចំនួនអ�កជំងឺសរុប ៦២.១១០នាក់ បានេបាះបង់េចល
ករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍។ ករេបាះបង់េនះ បានផ�ល់ផលប៉ះពល់ដល់ករសេ្រមចេគាល

េដ ៩០ ទីបី (៩០% ៃនអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ែដលកំពុងទទួលករព្យោបាលបានប�ង� បេមេរគ) មិន

អចសេ្រមចបាន។  

្របេទសកម�ុជានឹងមិនអចប�� ប់ជំងឺេអដស៍េដយមិនមានករេឆ�ីយតបេទនឹងករមាក់ងយ និងករ
េរសីេអីង ្រពមទងំ សិទ�របស់អ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ និង្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់េនាះេឡយី។ េដីម្បី
កំណត់និងេធ�ីករេឆ�ីយតបេទនឹងករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង និងករែកលម�គុណភាពជាបន�ៃនេសវែថទំ

ព្យោបាលអ�កជំងឺ   េអដស៍េនតមមូលដ� នសុខភិបាល មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសីែស្បក និង
កមេរគ(NCHADS) បានបេង�ីតនូវនិយាមែបបបទស្រមាប់ករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ ពីអ�ករស់េន

ជាមួយេមេរគេអដស៍(PSF) េដីម្បជីាមគ�ុេទសក៍ ក�ុងករអនុវត�េនតមេសវផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍      
ទូទងំ្របេទស។ ករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ ជួយបេង�ីនករែស�ងយល់ពីភាព

េពញចិត�របស់អ�កជំងឺេលីេសវែថទ ំ និងព្យោបាលែដលបានផ�ល់ ្រពមទងំព័ត៌មានទក់ទងេទនិងករមាក់ងយ 
និងេរសីេអីងែដលជាចំែណកេធ�ីឱ្យករេលបថា� បំាន្រតឹម្រត�វ េទៀងទត់ និងជាប់លប់មានក្រមិតទប ឬករ

េបាះបង់ករទទួលេសវែថទនិំងព្យោបាលជំងឺេអដស៍។ PSF នឹងរមួចំែណកក�ុងករកំណត់ចំណុចែដល្រត�វ      

ែកលម�ក�ុងករផ�ល់េសវ និងកំណត់នូវសកម�ភាពែដល្រត�វេធ�ី េដីម្បធីានាដល់ករែកលម�គុណភាពេសវជាបន�។  
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េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ 

មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស ៍ េសីែស្បក និងកមេរគ (NCHADS) សូមសែម�ងនូវករេកត
សរេសីរ និងែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាវេ្រជដល់ែផ�កែថទជំំងឺេអដស៍ ែផ�ក្រសវ្រជាវ និងគ�ីនិកសុខភាពសង�ម

របស់ NCHADS ែដលបានដឹកនា ំ និងស្រមបស្រម�លដំេណីរករ ក�ុងករតក់ែតងនិយាមែបបបទេនះេឡងី។ 
សូមែថ�ងអំណរគុណដល់អង�ករៃដគូ រមួមាន អង�ករ CRS ្របច្ំរបេទសកម�ុជា អង�ករមូលនិធិែថទសុំខភាព 

អ�កជំងឺេអដស៍(AHF)  សមាគមអ�កេ្របី្របាស់ថា� ពំន្យោរជីវតិ (AUA) អង�ករសុខភាព្រគ�សរអន�រជាតិ (FHI 
360) រមួមានគេ្រមាង LINKAGES/EpiC និងគេ្រមាង EQHA  និងអង�ករ UNAIDS ែដលចូលរមួយ៉ាងសកម� 

ក�ុងករចង្រកងនិយាមែបបបទ ក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ 
(PSF) េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។    សូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះេលកេវជ�បណ�ិ ត អ៊ុក វជិា�  េលក

េវជ�បណ�ិ ត សំរតិ សុវណា� រទិ�ិ េលកេវជ�បណ�ិ ត ង៉ូវ បូរ៉ េលកេវជ�បណ�ិ ត េខល េវហទិ�ិ៍ េលក្រសីេវជ�បណ�ិ ត េស 
សុគន�មាលីនី េលកេវជ�បណ�ិ ត ែងត៉ បុ្រត េលកេវជ�បណ�ិ ត ច័ន� ផាន់ណា េលកេវជ�បណ�ិ ត ហង្ស សេរឿន និង

េលកេវជ�បណ�ិ ត ណយ ្របភា ស្រមាប់ករខិតខំ្របឹងែ្របងចូលរមួផ�ល់ជាធាតុចូលក�ុងករតក់ែតង និងករែក

ស្រម�ល និយាមែបបបទដ៏មានសរសំខន់េនះេទ្បងី។ 
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អក្សរកត ់

AIDS Acquired immune Deficiency Syndrome 

AHF AIDS Healthcare Foundation  

ANC Ante-Natal Care 

ART Anti-Retroviral Therapy  

ARV Antiretroviral Drug 

CAA Community Action Approach  

CRS Catholic Relief Service  

CMA Case Management Assistant  

CQI Continuous Quality Improvement 

DFONPAM District Forum of PLHIV and MARPs 

DMU Data Management Unit 

EQHA Enhancing Quality of Health Care Activity 

FEW Female Entertainment Worker   

FBW Facility-Based Worker  

FONPAM Forum of Network of PLHIV and MARPs 

GoC Group of Champion 

HIV human immunodeficiency virus 

ICT Information and communications technology 

KP Key Populations (MSM, EW, PWID/PWUD)  

KHANA Khmer HIV/AIDS NGO Alliance  

Lab Laboratory 

MSM Men who have sex with men  

NCHADS National Center for HIV/IADS, Dermatology and STD 

NGO Non - Governmental Organization 

OD Operational District  

ODK Open Data Kit 

PASP Provincial AIDS STI Program  

PEPFAR President's Emergency Plan for AIDS Relief 
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PHD Provincial Health Department  

PLHIV People Living with HIV 

PNTT Partner Notification Services and Other form of index client Testing  

PSF Patient Satisfaction Feedback  

PWID People Who Inject Drugs  

PWUD People Who Use Drugs 

QI Quality Improvement  

RH Referral Hospital  

S&D Stigma and Discrimination  

SOP Standard Operating Procedure  

STI Sexually Transmitted Infection  

TA Technical Assistance 

TB Tuberculosis 

TG Transgender  

UNAIDS United Nations Programme on HIV/AIDS 

US-CDC U.S. Centers for Disease Control and Prevention 

VCCT Voluntary Confidential Counseling and Testing  

VL Viral Load   

WHO World Health Organization  
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១ សវតរ 

្របេទសកម�ុជាបានទទួលេជាគជ័យក�ុងករែស�ងរកករណីវជិ�មានថ�ី និងផ�ល់ករែថទនិំងព្យោបាលេដយ     
ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ដល់អ�កជំងឺេអដសេ៍ស�ីរែតទងំអស់ ែដលនាឱំ្យ្របេទសកម�ុជាក� យជា្របេទសមួយ

ក�ុងចំេណាម្របេទសទងំ៧ែដលសេ្រមចបានទិសេដ ៩០-៩០-៩០ េនឆា� ២ំ០១៧។ ែតេទះបីជាយ៉ាងណាក៏
េដយ កម�ុជាេនែតមានប�� ្របឈមបន�ករសេ្រមចបានរបស់ខ�ួន និងេឆា� ះេទសេ្រមចបានទិសេដ ៩៥-៩៥-

៩៥ េនឆា� ២ំ០២៥។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ មានករណីរកេឃញីអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ថ�ីចំនួន ៣.៧៣៤នាក់ ្រត�វបាន
េធ�ីេរគវនិិច�័យ េហយីអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ចំនួន ៥៩.១៦៤នាក់ កំពុងទទួលេសវេនគ�ីនិកផ�ល់       

ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ (ART) (៩៩% ៃនអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍បានដឹងអំពីស� នភាពរបស់ខ�ួន 
 និង ៨៣% ៃនចំនួនសរុបៃនអ�កែដលប៉ាន់្របមាណថា មានផ�ុកេមេរគេអដស៍)។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយអ�ក

រស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ចំនួន ១.៨៧៧នាក់ (៦%ៃនអ�កជំងឺែដលកំពុងទទួលបានករព្យោបាលសរុប) បាន
េបាះបង់េចលករែថទអំំទ្ុបងេពលកំពុងព្យោបាល េហយីអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍េទីបរកេឃញីថ�ីៗចំនួន 

១១៨ករណី (ឬ ៣.២%) បានេបាះបង់េសវរយៈេពល៦ែខេ្រកយទទួលករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាងំ 
េមេរគេអដស៍។  ករេបាះបង់ករែថទពំ្យោបាលេធ�ីឱ្យប៉ះពល់ដល់ទិសេដ ៩០ទីពីរ (ករព្យោបាលជំងឺេអដស៍

ដល់អ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍) និង៩០ ទីបី (អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ទទួលករព្យោបាលបានទទួលភាព

េជាគជ័យក�ុងករប�ង� បេមេរគ)។  

ករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ េលីេសវផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍

(ART) បានបេង�ីតេឡងី និងបានដក់ឱ្យអនុវត�េនគ�ីនិក ART ែដលបានេ្រជីសេរសីចំនួន៨ េដីម្បែីស�ងយល់ពី
ករេបាះបង់េសវែដលមានទំនាក់ទំនងនឹងភាពមិនេពញចិត�ក�ុងករទទួលេសវព្យោបាល េដីម្បវីយតៃម�ពីករ

យល់េឃញីរបស់អ�កជំងឺេលីគុណភាពេសវ និងមូលេហតុែដលនាឱំ្យមានករមិនេពញចិត� និងករេបាះបង់េចល
ករព្យោបាល។ មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសីែស្បក និងកមេរគ (NCHADS) ្រក�មករងរអនុវត� 

វធីិស�ស�សកម�ភាពសហគមន៍ (CAA) ៃនអង�ករ CRS េដយមានជំនួយបេច�កេទសពីគេ្រមាង LINKAGES 

បានេធ�ីករ្របមូលទិន�ន័យពីអ�កជំងឺ ចំនួន ៨.៩០៨នាក់ ែដលបានទទួលករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាងំេម
េរគេអដសច៍ប់ពីែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ែខក��  ឆា� ២ំ០២០។  តរងទី១ សេង�បពីលទ�ផលពីករចប់េផ�ីម 

រហូតដល់បច�ុប្បន�។ ជារមួ អ�កជំងឺភាគេ្រចីនមានករេពញចិត�ជាមួយេសវែថទនិំងព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាងំ
េមេរគេអដស៍។ េទះជាយ៉ាងណា ៧,៩% មានករត�ូញែត�រពីកររង់ចយូំរនិងករមកពិនិត្យេ្រចីនដង និង៤,១% 

បារម�ពីបុគ�លិកនិយាយេដីមពីស� នភាពជំងឺេអដស៍របស់គាត់។  េពលសួរអំពីក្រមិតៃន ករេពញចិត�របស់ពួក
គាត់ចំេពះករែថទពីំអ�កផ�ល់េសវ ៨៤% េឆ�ីយថា មានករេពញចិត�ជាមួយ្រគ�េពទ្យ និង េវជ�បណ�ិ ត។  ៨២% 

“េពញចិត�” ជាមួយអ�កផ�ល់្របឹក្សោ ៧៩% “េពញចិត�” ជាមួយឱសថករ ីេហយីនិង ៧៥% “េពញចិត�” ជាមួយអ�ក
ចុះេឈ� ះ។  ១០% ជាអនក�រជន មានករលំបាកក�ុងផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ េដយខ�ួនឯង ែដលត្រម�វឱ្យមានជំនួយ

ពីបុគ�លិកគ�ីនិក ែដលអចនឹងជះឥទ�ិពលខ�ះដល់ចេម�ីយរបស់អ�កជំងឺ។
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តរងទី ១៖ ក្រមិតៃនករេពញចិត�ចំេពះេសវផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ 

ករេពញចិត� ធម�ត មិនេពញចិត� 

េសវART  ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួនសរុប 

អ�កចុះេឈ� ះ 6,648 75% 1,979 22% 261 3% 8,908 
អ�កផ�ល់្របឹក្សោ 7,300 82% 1,471 17% 124 1% 8,908 
្រគ�េពទ្យ/េវជ�បណ�ិ ត 7,516 84% 1,239 14% 138 2% 8,908 
ឱសថករ ី 7,071 79% 1,631 18% 183 2% 8,908 

េនេពលសួរទក់ទងេទនឹងេសវេផ្សងេទៀតេនក�ុងមន�ីរេពទ្យ ក្រមិតៃនករេពញចិត�ទបជាងេសវេន
គ�ីនិក ART ។ មានែត ៤៨% បុ៉េណា� ះែដលេពញចិត�ជាមួយេសវពិនិត្យៃផ�េពះមុនេពលស្រមាល (ANC) និង 

សុខភាពបន�ពូជ (RH) ៥៤% េពញចិត�េសវជំងឺកមេរគ, ៧៥% េពញចិត�េសវមន�ីរពិេសធន៍, ៧៥% េពញ

ចិត�េសវជំងឺរេបង និង ៧៧% េពញចិត�េសវករគា្ំរទែផ�កចិត�ស�ស�។  

លទ�ផលពីករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ ពីអ�កជំងឺ្រត�វបានយកេទេ្របី្របាស់េដយបុគ�លិកគ�ីនិក និង្រក�ម

េជីងឯកេដីម្បេីដះ្រសយរលក់រ្រព�យបារម�របស់អ�កជំងឺែដលមិនេពញចិត�េទនឹងេសវែថទនិំងព្យោបាល ែដល
អចជាមូលហតុរខំនដល់ករព្យោបាល និងេបាះបង់ករព្យោបាល។ ករអនុវត�សកម�ភាពែកលម� និងករេ្របី្របាស់

ទិន�ន័យៃនករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ េដីម្បេីធ�ីករវយតៃម�េលីករអនុវត�ពិតជាមានសរៈសំខន់ណាស់។ 
ករព្រងីកករ្របមូលព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺេន្រគប់គ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដសេ៍ផ្សងេទៀត អចេធ�ី
ឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវករផ�ល់េសវេដយេផា� តករយកចិត�ទុកដក់េលីអ�កជំងឺជាសំខន់េនតមគ�ីនិកទងំេនាះ និង

បេង�ីនក្រមិតៃនករេពញចិត� និងរក្សោអ�កជំងឺឱ្យបន�ទទួលេសវ។  

២ េសចក�ីេផ�ម 

អនុេលមតមនិយាមៃនែកលម�គុណភាពជាបន�ៃនេសវែថទពំ្យោបាលអ�កជំងឺេអដស៍េនកម�ុជា (CQI) 

េនតមេសវ ART ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ(PSF) គឺជាបេច�កវទិ្យោមួយែដលស្រម�លដល់ករ
្រត�តពិនិត្យជា្របចនូំវេសវែថទពំ្យបាលអ�កជំងឺេអដស៍ និងេសវពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត ស្រមាប់អ�ករស់េនជាមួយ

េមេរគេអដស៍ និង្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់ែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍។ ្របព័ន�េនះ នឹងអនុ�� តឱ្យអ�កេ្របី
េសវ និងអ�កផ�ល់េសវេធ�ីករវយតៃម�ជាស�ង់ដេទេលីេសវែដលមានគុណភាព  េសវែដលអ�កជំងឺចង់បានពិត

្របាកដ និងស� នភាពៃនករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង ែដលព័ត៌មានទងំេនាះនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ក�ុងករេធ�ី
ឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវគុណភាពេសវបានឆាប់រហ័ស។ ករេ្របីទិន�ន័យ និងផា� ងំប៉ានណូបដិធាន(dash-board) 
ែដលទន់េពលេវល អចជួយឱ្យមន�ីរេពទ្យ ្រស�ក្របតិបត�ិ កម�វធីិេអដស៍និងកមេរគថា� ក់េខត� និងថា� ក់ជាតិ 

េធ�ីករ្រត�តពិនិត្យជា្របចេំលីករផ�ល់េសវ េដយែផ�កេទេលីទស្សនៈ និងចេម�ីយរបស់អ�កជំងឺ និងអ�កផ�ល់េសវ 

េដីម្បកំីណត់ប�� ្របឈម និងេធ�ីករេឆ�ីយតបបានទន់េពលេវល។  
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 ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដសប៍ច�ុប្បន� ្រត�វបានបេង�ីតេទ្បងី និង   
ដឹកនាេំដយមជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស ៍ េសីែស្បក និងកមេរគ (NCHADS) េដីម្បឱី្យអ�កជំងឺ និង

អ�កផ�ល់េសវអចផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់េទេលីករផ�ល់េសវក�ុងេគាលបំណងេលីកកម�ស់គុណភាពេសវ និងកត់ 
បន�យករមាក់ងយ និងករេរសីេអីងចំេពះអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស ៍និង្រក�មងយ្របឈមខ�ស់។ េដយ

ែផ�កេលីករវយតៃម�ពីលទ�ភាព ភាពែដលអចទទួលយកបាន និងសរៈសំខន់ៃនករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�ក
ជំងឺ ែដលបានអនុវត�េនកែន�ងផ�ល់េសវែដលបានអនុវត�សកល្បង មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសី
ែស្បក និងកមេរគ (NCHADS) បានផ�លអ់នុសសន៍ឱ្យផា� ស់ប�ូរករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ 
ពីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េទជាករអនុវត�កម�វធីិជា្របចវំញិ។ ទងំអ�កជំងឺ និងអ�កផ�ល់េសវអចេ្របី្របព័ន�ផ�ល់

ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ជាអនាមិក េដីម្បវីស់ែវងពីភាពេពញចិត�េទេលីេសវ និងករយល់េឃញី ឬបទពិេសធន៍ពីករ

មាក់ងយ និងករេរសីេអីងែដលប៉ះពល់ដល់ករទទួលេសវរបស់អ�កជំងឺ។  

្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ គឺជា្របព័ន�ែដលេផា� តសំខន់េទេលីអ�កជំងឺនិងអ�កផ�ល់េសវ ែដល

េរៀបចំេឡងីេដយេ្របី្របាស់នូវបេច�កវទិ្យោ េដីម្បសី្រម�លដល់ករ្រត�តពិនិត្យពីករេពញចិត�ក�ុងករផ�ល់េសវ។ 
្របព័ន�េនះ អនុ�� តឱ្យអ�កេ្របី្របាស់េសវ និងអ�កផ�ល់េសវ អចេធ�ីករវយតៃម�បានេលឿនេទេលីភាពេពញចិត�

េទេលីេសវ ករមាក់ងយនិងករេរសីេអីង ្រពមទងំ មានករវភិាគទិន�ន័យ និងករពិភាក្សោអំពីទិន�ន័យេនតម
កែន�ងផ�ល់េសវ េដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវបានឆាប់រហ័ស។ ករ្របមូលទិន�ន័យនឹងេធ�ីេឡងីេនតមកំុព្ូយទ័រ

បន�ះេស�ីងែដលមានេនតមមូលដ� នផ�ល់េសវេដយផា� ល់ ្រពមទងំ មានករ្របមូលទិន�ន័យតមកម�វធីិ QR កូដ

ផងែដរ។    

មជ្ឈមណ� ជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស ៍េសីែស្បក និងកមេរគ (NCHADS) មានែផនករអនុវត�្របព័ន�  

ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺជាដំណាក់កលេឆា� ះេទករដក់ឱ្យដំេណីរករេន្រគប់គ�ីនិក ART ទងំ៦៩ កែន�ង 
តមរយៈករសហករជាមួយអង�ករ CRS ្របចកំម�ុជា និងគេ្រមាង EpiC។ ្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ

នឹងេធ�ីេឡងីជា្របចេំដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវ ផ�ល់ទិន�ន័យពីករមាក់ងយនិងករេរសីេអីង ផ�ល់ព័ត៌មានេដីម្បី
េរៀបចំសកម�ភាពក�ុងករែកលម�គុណភាពេសវ និងេធ�ីករតមដនលទ�ផលជា្របចេំទេលីករផា� សប់�ូរែដល

បានករអនុវត�េនតមេសវនីមួយៗ។  

៣ េគាលបណំង 

េគាលបំណងរមួរបស់្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ គឺេធ�ីេឡងីេដីម្បផី�ល់
ព័ត៌មានជាមូលដ� ន ក�ុងករជំរុញករខិតខំ្របឹងែ្របងែកលម�គុណភាពេសវ ART និងេសវពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត 

េដីម្បបីេង�ីនករេពញចិត�របស់អ�កជំងឺ និងេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវលទ�ផលៃនករែថទនិំងករព្យោបាល េដីម្បកីត់
បន�យផលប៉ះពល់ក�ុងករព្យោបាលរបស់អ�កជំងឺេអដស៍េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េគាលបំណងជាក់លក់ៃនករ  

ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍គឺ៖ 

• បេង�ីត និងករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់នូវ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យនិងតមដនជា្របច ំពីសំណាក់អ�ករស់េនជាមួយេម
េរគេអដស៍ និងអ�កផ�ល់េសវេលីគុណភាពេសវែថទ ំនិងបទពិេសធន៍ៃនករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង។
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• បេង�ីនករចូលរមួអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ រមួទងំ្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់ េដីម្បែីចករែំលកករយល់
េឃញី បទពិេសធន៍ និងកររពឹំងទុករបស់ពួកេគេទេលីគុណភាពេសវែថទនិំងព្យោបាល

• េ្របី្របាស់ទិន�ន័យៃន្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់េនតមេសវ ART េដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវែថទ ំនិង

កត់បន�យករមាក់ងយនិងករេរសីេអីង ទងំថា� ក់េ្រកមជាតិ និងថា� ក់ជាតិ។

៤ លទ�ផលរពំឹងទុកពីករផ�លព់័ត៌មាន្រតទ្បប់ពអី�កជំង ឺ

្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ គឺជា្របព័ន�បេច�កវទិ្យោៃនករ្រត�តពិនិត្យជា្របចពីំករេពញចិត�េទ

េលីេសវសុខភិបាល ែដលអនុ�� តឱ្យអតិថិជន និងអ�កផ�ល់េសវេធ�ីករវយតៃម�បានឆាប់រហ័សេទេលីេសវ
ែដលបានផ�ល់ ឬទទួល េដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវ។ ្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ នឹងផ�ល់ទិន�ន័យតម

សូចនាករស�ូលសំខន់ៗ ស្រមាប់េធ�ីករពិភាក្សោក�ុងករកំណត់មូលេហតុៃនប�� ទក់ទងនឹងគុណភាពករែថទំ

ព្យោបាល ករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង និងកំណត់សកម�ភាពសំខន់ៗក�ុងករអនុវត�ផងែដរ។  

បទពិេសធន៍ និងទស្សនៈរបស់អ�កជំងឺ
1. ភាគរយៃនអតិថិជនែដលេពញចិត�េទនឹងេសវែដលេគបានទទួល (ែបងែចកតម្របេភទអ�កផ�ល់េសវ

៖ អ�កចុះេឈ� ះ អ�កផ�ល់្របឹក្សោ ្រគ�េពទ្យ និងឱសថករ)ី
2. ភាគរយៃនអតិថិជនែដលគិតថាេពលេវលរង់ចអំចទទួលយកបាន

3. ភាគរយៃនអតិថិជនែដលគិតថាេពលេវលេធ�ីករេនគ�ីនិកេនះមានភាពងយ្រស�លស្រមាប់គាត់
4. ភាគរយៃនអតិថិជនែដលបានទទួលករផ�ល់្របឹក្សោែដលមានលក�ណៈសម្រសប

5. ភាគរយៃនអតិថិជនែដលមិនបារម�ថាបុគ�លិកនិយាយេដីមគាត់
6. ភាគរយៃនអតិថិជនែដលមានអរម�ណ៍ថាអ�កផ�ល់េសវរក្សោករសមា� ត់ព័ត៌មានរបស់គាត់

7. ភាគរយៃនអតិថិជនែដលេពញចិត�េទនឹងេសវពក់ព័ន�េផ្សងៗ (សុខភាពបន�ពូជ/ ករែថទៃំផ�េពះ
កមេរគ មន�ីរពិេសធន៍ រេបង និងករផ�ល់្របឹក្សោចិត�ស�ស�សង�ម)

8. ភាគរយៃនអតិថិជនែដលែណនាមំន�ីរេពទ្យេនះេទបងប�ូនឬមិត�ភក�ិ ែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍

ទស្សនៈរបស់អ�កផ�ល់េសវ 
1. ភាគរយៃនអ�កផ�ល់េសវែដលសេង�តេឃញីថា អ�កផ�ល់េសវក�ុងគ�ីនិកេនះមិនចង់ែថទអំ�កជំងឺែដល

កំពុងរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍
2. ភាគរយៃនអ�កផ�ល់េសវែដលសេង�តេឃញីថា អ�កផ�ល់េសវបានផ�ល់េសវមិនមានគុណភាព េទឱ្យ

្រក�ម្របជាជន្របឈមមុខខ�ស់ (KP)
3. ភាគរយៃនអ�កផ�ល់េសវ ែដលពក់េ្រសមៃដពីរជាន់េនេពលផ�ល់េសវែថទេំទដល់អ�ករស់េនជាមួយ

េមេរគេអដស៍

4. ភាគរយៃនអ�កផ�ល់េសវមានករ្រព�យបារម�ពីករឆ�ងេមេរគេអដស៍ ្របសិនេបីអ�កេធ�ីករបូមឈមពីអ�ក
ជំងឺែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ 

5. ភាគរយៃនអ�កផ�ល់េសវែដលបានវយតៃម�ថា េសវេនគ�ីនិកេនះមានគុណភាពទបស្រមាប់្រក�ម KPs
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៥ ដំេណ រករអនុវត�ករងរ 

៥.១ ឧបករណ៍ផ�ល់ពត័៌មាន្រតឡបពី់អ�កជំងឺ 

េដីម្បេីឆ�ីយតបនឹងលទ�ផលរពឹំងទុកែដលបានបង� ញេនែផ�កខងេលី មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺ
េអដស៍ េសីែស្បក និងកមេរគ(NCHADS) និង្រក�មករងរស�ូលផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ បានបេង�ីត

្របព័ន�្របមូលទិន�ន័យអនឡាញ ែដលបានដក់ប��ូ លក�ុងកំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីង និងរក្សោទុកេនក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគង 
ទិន�ន័យេនេលីពពក (cloud server) េដយបានទទួលជំនួយបេច�កេទសពីគេ្រមាង EpiC និងបានបេង�ីតតំណ

ភា� ប់កម�វធីិ QR កូដ  េទកន់ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺផងែដរ។ ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពី
អ�កជំងឺនឹងក� យជាឧបករណ៍តមដនជា្របច ំ ែដលមានភាពងយ្រស�លស្រមាប់អ�កេ្របី្របាស់េដយបំពក់   

កម�វធីិជំនួយករសេម�ង និងរូបស�� សមា� ល់។ ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ ដំេណីករក�ុង្របព័ន�អន
ឡាញ (មានអីុនធឺេណត) និង្របព័ន�ែដលគា� នអីុនធឺេណត ែដល្របព័ន�គា� នអីុនធឺេណតត្រម�វឱ្យបុគ�លិកេន     

គ�ីនិក ART ភា� ប់អីុនធឺេណតេនក�ុងកំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីងេដីម្បបី��ូ នទិន�ន័យជា្របច ំ េទកន់្របព័ន�្រគប់្រគង
ទិន�ន័យ PSF។ ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺមានពីរ្របេភទេផ្សងគា�  រមួមាន ១)ករវយតៃម�របស់អ�ក

ជំងឺ ២)ករវយតៃម�របស់អ�កផ�ល់េសវ។ ករវយតៃម�របស់អ�កជំងឺមានបីែផ�ក រមួមាន ១)ភាពេពញចិត�របស់

អ�កជំងឺ(េលីេសវផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍) ២)ភាពេពញចិត�របស់អ�កជំងឺ (េលីេសវដៃទេទៀត) ៣) 
ព័ត៌មានអំពីអ�កជំងឺ។ ចំែណកឯករវយតៃម�របស់អ�កផ�ល់េសវមានពីរែផ�ករមួមាន ១)ព័ត៌មានរបស់អ�កចូលរមួ 

និង ២)ករអនុវត� និងករសេង�តរបស់អ�កផ�ល់េសវ។  

៥.២ វគ�បណ�ុ ះបណា� លពីករផ�ល់ពត័៌មាន្រតឡបពី់អ�កជំងឺ 

េដីម្បអីនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពេនតមមន�ីរេពទ្យ ្រគប់ភាគី
ពក់ព័ន�ទងំអស់ រមួទងំ បុគ�លិកពីគ�ីនិក ART ជាពិេសស្រក�មករងរអនុវត�វធីិស�ស�សកម�ភាពសហគមន៍េហ

កត់ថា CAA នឹងបានទទួលវគ�បណ�ុ ះបណា� លចំនួនពីរៃថ�េលីដំេណីរករអនុវត�ករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�ក     
ជំងឺ។ េគាលបំណងៃនវគ�បណ�ុ ះបណា� លពី្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺរមួមាន ១)ផ�ល់ចំេណះដឹង និង

ជំនាញដល់អ�កចូលរមួពីេគាលបំណង រហូំរៃនករអនុវត� និងនីតិវធីិក�ុងករអនុវត� (ជំហនលម�ិត) ៃនករផ�ល់
ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ ២)វធីីស�ស�ក�ុងករផ្សព�ផ្សោយ្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ និងេលីកទឹកចិត�

អ�កជំងឺឱ្យចូលរមួផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ ៣)េធ�ីដូចេម�ចេដីម្បជួីយដល់អ�កជំងឺ (ស្រមាប់អ�កជំងឺែដលមិនអចេធ�ីវ
េដយខ�ួនឯង) េដីម្បបំីេពញក្រមងសំណួរ PSF ៤)េធ�ីដូចេម�ចេដីម្បបី��ូ នទិន�ន័យេទកន់្របព័ន�្រគប់្រគង

ទិន�ន័យ និងេ្របី្របាស់ទិន�ន័យ។  
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៥.៣ ្របជាជនេគាលេដ 

ករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ នឹងេផា� តរមួទងំអតិថិជនទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ និងអ�ក 

ផ�ល់េសវ។  

• អតិថិជនទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ រមួប��ូ លទងំ ្រក�ម្របជាជនែដល្របឈមខ�ស់ ដូចជា

បុរសរូមេភទជាមួយបុរស អ�កែប�ងេភទ ្រសី�បេ្រមីេសវកម្សោន� និង អ�កចក់េ្រគឿងេញ�ន និងអ�កេ្របី
្របាស់េ្រគឿងេញ�ន

• អ�កផ�ល់េសវឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ និងេសវពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតដូចជា អ�កផ�ល់េសវព្យោបាល

ជំងឺរេបង កមេរគ សុខភាពបន�ពូជ/ពិនិត្យៃផ�េពះមុនេពលស្រមាល។

អតិថិជន និងអ�កផ�ល់េសវអចផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់របស់ពួកេគតមរយៈករបំេពញក្រមងសំណួរ PSF

ពីកំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីងេដយខ�ួនេគផា� ល់ ឬេ្រកមជំនួយពី្រក�មករងរអនុវត�វធីិស�ស�សកម�ភាពសហគមន៍េហ
កត់ថា CAA ឬបុគ�លិកសុខភិបាល។ ចំេពះអ�កែដលថ�ឹកនឹងករេ្របី្របាស់ទូរស័ព� ឬឧបករណ៍ឆា� តៃវ អច      

ផ�ិតយក (េស�ន) QR កូដ េដីម្បចូីលេទកន់ទំព័រផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ និងបំេពញសំណួរ្របព័ន�ផ�ល់

ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺតមអនឡាញ។  

៥.៤ វធីិអនុវត�ករផ�ល់ពត័៌មាន្រតឡបពី់អ�កជំងឺ 

្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ នឹង្រត�វបានបំេពញេដយគ�ីនិកឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ែដល

នឹងអនុ�� តឱ្យអតិថិជន និងអ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពីទស្សនៈរបស់ពួកេគ និងផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីេសវផ�ល់
ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ និងេសវសុខភាពពក់ព័ន�ដៃទេទៀតែដលពួកេគបានទទួលដូចជា េសវព្យោបាល

រេបង កមេរគ និងសុខភាពបន�ពូជ/ពិនិត្យៃផ�េពះមុនេពលស្រមាលពីកែន�ងផ�ល់េសវរល់េពលែដលពួកេគមក

ទទួលេសវ។  

បុគ�លិកែដលបានបណ�ុ ះបណា� ល មានតួនាទីក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺេន     

គ�ីនិកឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ នឹងេធ�ីករែណនាពីំឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ ដល់អតិថិជនទងំ
អស់ែដលបានមកទទួលេសវផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ រមួទងំ អ�កផ�ល់េសវផងែដរ េហយីជំរុញេលីក 

ទឹកចិត�ឱ្យពួកេគចូលរមួផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់េដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវ។ ឧបករណ៍ ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�ក
ជំងឺេដយេ្របីកំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីង គួរែតរក្សោទុកេនកែន�ងចុះេឈ� ះក�ុងគ�ីនិក ART េហយីផា� ងំ QR កូដ គួរែតបិទ

េនេលីជ�� ងំគ�ីនិក ART និងកែន�ងផ�ល់េសវែដលពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតែដលអ�កជំងឺ និងអ�កផ�ល់េសវអចចូល

េទបំេពញក្រមងសំណួរផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺបានងយ្រស�លក�ុងអំឡុងេពលរង់ចទំទួលេសវ។  
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រូបភាពទី១៖ គំនូសបំ្រព�ញពីដំេណីរករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ (PSF) េនគ�ីនិក ART 

៥.៦ វធីិក�ុងករេ្រជីសេរសីអតិថិជន 

េយាងតមគំនូសបំ្រព�ញពីដំេណីរករ្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ (េនក�ុងរូបភាពទី១ខងេលី) 

អតិថិជនសកម�ែដលទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ ្រត�វបានេលីកទឹកចិត� ក�ុងករចូលរមួផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់
េដយស�័្រគចិត� េដីម្បែីចករែំលកករយល់េឃញីរបស់ពួកេគេលីគុណភាពេសវែថទពំ្យោបាល ករមាក់ងយ និង

ករេរសីេអីង េនកែន�ងផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ែដលពួកេគបានទទួល និងេសវពក់ព័ន�ដៃទេទៀត។ 

អតិថិជនសកម�ែដលទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ អចមកទទួលេសវេផ្សងេទៀត (រេបង កមេរគ 
សុខភាពបន�ពូជ/ពិនិត្យៃផ�េពះមុនេពលស្រមាល) ក�ុងកលបរេិច�ទខុសគា�  ឬកលបរេិច�ទដូចគា� ក�ុងករមក

ទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស។៍ បុ៉ែន�វមានសរៈសំខន់ក�ុងករឆ�ុះប�� ងំពីករយល់េឃញី និងបទពិេសធន៍ 

របស់អតិថិជនក�ុងករមកទទួលេសវពក់ព័ន�ទងំេនាះ។  

បុគ�លិកែដលទទួលបន�ុកេលី PSF េនគ�ីនិក ART (អចជាបុគ�លិក CAA និង្រក�ម ART) ផ�ល់ឧបករណ៍ 

ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់េទឱ្យអតិថិជនតមរយៈជាកំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីង ឬ QR កូដ ជាេរៀងរល់ៃថ�េដីម្ប្ីរបាកដថា យ៉ាង 
េហចណាស់ ១៥%ៃនអ�កជំងឺែដលមកទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ កំពុងមកទទួលេសវេនគ�ីនិក ART 

ចូលរមួនិងេឆ�ីយសំណួរជាេរៀងរល់ៃថ�។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបីគ�ីនិក «ក» ជាេរៀងរល់ៃថ�មានអតិថិជនមកទទួល
ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ ៥០នាក់មកទទួលេសវ បុគ�លិកេនគ�ីនិក ART គួរែតេលីកទឹកចិត� និងផ�ល់

ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់េទអ�កជំងឺែដលមកទទួលេសវ ឱ្យបានេ្រចីនតមលទ�ភាពែដលអចេធ�ីេទបាន
េដីម្ប្ីរបាកដថា េរៀងរល់ៃថ�យ៉ាងេហចណាស់មានអតិថិជនទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ ៨នាក់ចូលរមួ

េឆ�ីយសណួំរ PSF (៨នាក់ ក�ុងចំេណាម ៥០នាក់)។  ករេ្រជីសសំណាកជា្របព័ន� (Systematic sampling) 
អច្រត�វបានដក់ឱ្យអនុវត�ក�ុងករេ្រជីសេរសីអ�កចូលរមួ។ េយាងតមឧទហរណ៍ពីគ�ីនិក «ក»  បុគ�លិកែដល

ទទួលបន�ុក គួរែតផ�ល់ឧបករណ៍ PSF េទអតិថិជនមា� ក់ក�ុងចំេណាម ៥នាក់រហូតពួកេគេ្រជីសបាន្រគប់ ៨នាក់។
្របសិន េបីេគចប់េផ�ីមដំបូងេដយេ្រជីសេរសីេលខេរៀងទី៥ [ជាអ�កេ្រជីសេរសីដំបូង] ដូេច�ះេលខេរៀងបនា� ប់គឺ

កែន�ងចុះេឈ� ះនិងែបង

ែចកជំងឺ េនគ�ីនិកART 

(CAA Team) 

PSF Server PSF 
Dashboard 

អតិថិជន  
(PLHIV & KP) 

េ្របី្របាស់ QR code 

េដីម្បបីំេពញ 

ករបំេពញតម tablet 

េដយមានករជួយពី
្រក�មករងរ 

ករបំេពញតម tablet 

េដយខ�ួនឯង  

(មានសេម�ងជាជំនួយ) 

ជំងឺរេបង 

 

ជំងឺកមេរគ 

 

ផ�ល់្របឹក្សោ 

 

មន�ីរពិេសធន៍ 

អ�កផ�ល់េសវ 

ឱសថស� ន 

្រគ�េពទ្យ 
 

ឧបករណ៍ PSF 

េសវេផ្សងៗេន
ក�ុងមន�ីរេពទ្យ 

េសវ ART 

េ្របី្របាស់ QR code 

េដីម្បបីំេពញ 

សុខភាពបន�ពូជ/ 
ែថទៃំផ�េពះ 
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េលខ១០ េលខ១៥ េលខ២០ និងេលខបន�បនា� ប់េទៀត។ អ�កទទួលខុស្រត�វេលី PSF និងេ្រជីសេរសីេលខេរៀង
បនា� ប់ក�ុងករណីែដលអតិថិជនែដល្រត�វបានេ្រជីស បានបដិេសធក�ុងករចូលរមួេឆ�ីយសំណួរ រហូតដល់អច

ទទួលបានតមចំនួនកំណត់ (សូមេធ�ីករកត់សមា� ល់ថាេលខែដលេ្រជីសេរសីដំបូងគួរែតចប់េផ�ីមពីចេនា� ះេលខ
១េទដល់េលខ៥ ដូចឧទហរណ៍េនះ)។ េទះជាយ៉ាងណាក៍េដយ ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ដល់អ�កជំងឺ

េនះគឺ េបីកទូលយស្រមាប់អតិថិជន្រគប់រូបក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ ដូេច�ះអតិថិជនអចេស�ីសុដំល់្រក�ម
ករងរ CAA និង ្រក�មករងរ ART ក�ុងករបំេពញព័ត៌មាន្រតទ្បប់ដល់អ�កជំងឺេដយេ្របីបាស់កំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីង 

ឬតមរយៈករផ�ិតយក QR កូដ េនេពលណាែដលពួកេគចង់ផ�ល់េយាបល់។   

ចំេណះដឹងរបស់អតិថិជនែដលមកទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍មានភាពខុសៗគា� ។ អ�កខ�ះអច
អនបានែតមិនអចសរេសរបាន និងខ�ះេទៀតអចអន និងសរេសរបាន ឯខ�ះេទៀតមិនអចអនបាន ដូេច�ះ

ចបំាច់្រត�វែត្របាកដថា អតិថិជនទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ អចចូលរមួផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់បានេដយ

េស�ីភាពគា� ។ ជេ្រមីសបីេផ្សងគា� បានផ�ល់ស្រមាប់អតិថិជនចូលរមួផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់៖  

ជេ្រមីសទី១. ករបំេពញ PSF េដយខ�ួនឯងេដយេ្របីកុំព្ូយទ័របន�ះេស�ីង & សេម�ងជំនួយ 

អតិថិនទទួលឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ ែដលមកទទួលេសវេនគ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគ      

េអដស៍្រត�វបានេលីកទឹកចិត� ក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីេសវែដលពួកេគបានទទួលេដយេ្របី្របាស់្របព័ន�   
េអឡចិ្រត�និកផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់េនកែន�ងផ�ល់េសវេដយផា� ល់។ េ្រកយទទួលបានេសវែផ�កជំងឺេអដស៍ និង

េសវពក់ព័ន�ដៃទេទៀត អ�កជំងឺនឹង្រត�វបានទំនាក់ទំនងេដយបុគ�លិកែដលទទួលបន�ុក ឬអ�កែដលមានបំណង
ចង់ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ េដយេ្របីកំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីងេដីម្បបំីេពញសំណួរេដយស�័្រគចិត� និងរក្សោករសំងត់

េដយខ�ួនឯងផា� ល់េដយមិនមានជំនួយពីបុគ�លិកសុខភិបាលណាមួយេឡយី។ ចំេពះអ�កជំងឺអចអនអក្សរ
ែខ�របាន (អក�រជន) មានភាពងយ្រស�លក�ុងករបំេពញព័ត៌មាន្រតឡប់។ ស្រមាប់អ�កមិនេចះអនអក្សរែខ�រ 

(អនក�រជន) ្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ មានសេម�ងជំនួយ ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កជំងឺស� ប់សេម�ងពីករ

ែណនា ំនិងកិច�្រពមេ្រពៀងយល់្រពម សំណួរ និងចេម�ីយែដលមានេនក�ុងក្រមងសំណួរនីមួយៗ។  

ជេ្រមីសទី២៖ ចូលរមួតមរយៈករេ្របី្របាស់កុំព្ូយទ័របន�ះេស�ីងេដយមានជំនយួ

ដូចជេ្រមីសទីមួយែដរ ជេ្រមីសទីពីរគឺ ផ�ល់ជំនួយពីបុគ�លិកេនគ�ីនិកក�ុងករជួយអតិថិជនក�ុងករបំេពញ
ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ ែដលមិនអចបំេពញ PSF េដយខ�ួនឯងបាន េបីេទះជាមានជំនួយសេម�ងក៏ 

េដយ។ ដូេច�ះអតិថិជន អចសុំជំនួយពីបុគ�លិកែដលទទួលខុស្រត�វេលី PSF េដីម្បជួីយដល់ពួកេគក�ុងករចូល
រមួេឆ�ីយសំណួរ PSF។ តួនាទីរបស់្រក�មករងរ ART និងCAA គឺពន្យល់ដល់អតិថិជនពីអត�ន័យៃនសំណួរ និង

ចេម�ីយ េហយីផ�ល់ករែណនាឱំ្យបានច្បោស់ពីរេបៀបេ្រជីសេរសីចេម�ីយ និងរេបៀបរកិំលេទសំណួរបនា� ប់ បុ៉ែន�មិន

អចមានឥទ�ិពល ឬេធ�ីករសេ្រមចចិត�េ្រជីសេរសីចេម�ីយជំនួសអតិថិជនេទ។  
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ជេ្រមីសទី៣៖ ករចូលរមួេដយខ�ួនឯងេដយេ្រប្ីរបាស់ QR កូដ 
អតិថិជនែដលយល់ដឹងពីបេច�កវទិ្យោ និងអចេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ឆា� តៃវ (ទូរស័ព�ៃដឆា� តៃវ ឬកំុព្ូយទ័រ

បន�ះេស�ីង) អចផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់របស់ពួកេគពីេសវែថទសុំខភាពែដលេគបានទទួលេដយផ�ិតយក QR កូដ

េនេលីជ�� ងំគ�ីនិក ART េនកែន�ងសម្រសបណាមួយេនក�ុងគ�ីនិក ART។ បុគ�លិកសុខភិបាលែដលបាន 
ទទួលវគ�បណ�ុ ះបណា� ល នឹងផ�ល់ករែណនាដំល់អ�កជំងឺពីរេបៀបផ�ិតយក QR កូដ េដីម្បបំីេពញសំណួរ PSF 

េដយខ�ួនេគបាន។  

៥.៦ វធិកី�ុងករេ្រជីសេរសីអ�កផ�ល់េសវ 
អ�កផ�ល់េសវសុខភាពរមួមានបុគ�លិកសុខភិបាល និងបុគ�លិកមិនែមនសុខភិបាល ែដលបានចូលរមួ

ក�ុងករផ�ល់េសវែថទនិំងព្យោបាលេមេរគេអដស៍ និងេសវពក់ព័ន�ដៃទេទៀត (រេបង កមេរគ សុខភាពបន�ពូជ
/ពិនិត្យៃផ�េពះមុនស្រមាល) នឹង្រត�វបានេស�ីេដីម្បបំីេពញក្រមងសំណួរ PSF ម�ងក�ុងមួយ្រតីមាស។ បុគ�លិក

ែដលទទួលខុស្រត�វ PSF េនគ�ីនិក ART ្រត�វបេង�ីត្រក�មេតេល្រកម/សរ ជាមួយ្រក�មករងរែដលពក់ព័ន�េន

ក�ុងមន�ីរេពទ្យេដីម្បែីចកចយនូវតំណភា� ប់ QR កូដ របស់ក្រមងសំណួរផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ ស្រមាប់អ�ក
ផ�ល់េសវេដីម្បបំីេពញេរៀងរល់ែខចុងេ្រកយៃន្រតីមាសនីមួយៗ។ េដយេហតុែតអតិថិជនទទួលឱសថ្របឆាងំ

េមេរគេអដស៍ មកទទួលេសវពក់ព័ន�នឹងេសវកម�ជាេ្រចីនេនក�ុងមន�ីរេពទ្យ ដូចេនះករចូលរមួរបស់បុគ�លិក
ទងំអស់ រមួទងំ អ�កេបាសសំអតក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពិតជាសំខន់ ក�ុងករកំណត់ប�� អំពីករមាក់

ងយ និងករេរសីេអីង ែដលអចជាមូលេហតុនាឱំ្យមានករមិនេពញចិត� និងករជំរុញឱ្យមានករេបាះបង់េចល

ករព្យោបាល។  

៦. នីតិវិធីក�ងុករ្រគប្់រគងករអនុវត�

្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ នឹងអនុវត�េនគ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ ែដលមាន     

ទីតងំក�ុងេនមន�ីរេពទ្យបែង�ក និងមន�ីរេពទ្យជាតិ និងេនគ�ីនិកអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល (គ�ិនិកឈូកស)។ 
្រក�មករងរអនុវត�វធីិស�ស�សកម�ភាពសហគមន៍ (CAA) គឺជាអ�កែដលបានករទទួលខុស្រត�វចម្បងក�ុងករ

អនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់។ មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសីែស្បក និងកមេរគ(NCHADS) 
គឺជាអ�ក្រគប់្រគងនិង្រត�តពិនិត្យករអនុវត� PSF េដយមានករសហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយ្រក�មករងរផ�ល់    

ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍េន្រគប់គ�ីនិក និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលែដលគា្ំរទដល់ករអនុវត�វធីិស�ស�
សកម�ភាពសហគមន៍ (CAA) េនតមគ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ អង�ករ CRS ជាមួយៃដគូផ�ល់

ជំនួយបេច�កេទសពីគេ្រមាង EpiC របស់អង�ករ FHI360 UNAID និងអង�ករៃដគូេផ្សងេទៀត ។  

មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស ៍ េសីែស្បក និងកមេរគ(NCHADS) េដីរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករ 
េរៀបចំតក់ែតងនិយាមែបបបទស្រមាប់អនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ (PSF SOP) បេង�ីតឧបករណ៍ 

្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លដល់្រក�មករងរ ART និង CAA ្រស�ក្របតិបតិ�(OD) 
និងកម�ិវធីិេអដស៍ និងកមេរគេខត�(PASP) ក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់។ មជ្ឈមណ� លជាតិ

្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសីែស្បក និងកមេរគ(NCHADS) នឹងផ�ល់ករ្រគប់្រគងជារមួ ែណនាពីំបេច�កេទស និង

គា្ំរទគ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍េដីម្ប្ីរបាកដថា ករអនុវត�កំពុងបន�េដយរលូន និង្រតឹម្រត�វ។  
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NCHADS នឹងស្រមបស្រម�លជាមួយភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ េនថា� ក់ជាតិេដីម្ប្ីរបាកដថា ករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់
ព័ត៌មាន្រតឡប់េដយរលូន។ NCHADS នឹងេធ�ីករ្រត�តពិនិត្យតមដន និងចុះេទជួយគា្ំរទមូលដ� នសុខ   

ភិបាលផ�ល់េសវេដយផា� ល ់េធ�ីករ្រគប់្រគង និងវភិាគទិន�ន័យ បេង�ីតនិង្រគប់្រគងផា� ងំប៉ានណូបដិធាន និងេ្របី

្របាសព័់ត៌មានពីករវភិាគទិន�ន័យស្រមាប់ដក់េចញនូវសកម�ភាពស្រមាប់ែកលម�គុណភាពេសវ។    

េនក�ុងក្រមិតថា� ក់ជាតិ៖ មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសីែស្បក និងកមេរគ (NCHADS) នឹង

បេង�ីត្រក�មករងរស�ូល PSF ថា� ក់ជាតិែដលមានករចូលរមួពីែផ�កែថទជំំងឺេអដស៍ ែផ�ក្រសវ្រជាវ ែផ�ក្រគប់្រគង
ទិន�ន័យ និងអង�ករៃដគូរមួមាន មជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យ និងបង� រជំងឺឆ�ង (US-CDC) អង�ករ UNAID អង�ករ

សុខភាពពិភពេលក(WHO) អង�ករ AHF អង�ករ CRS អង�ករខន់ណា(KHANA) អង�ករ RHAC និង
គេ្រមាង EpiC របស់អង�ករ FHI 360 ក�ុងករគា្ំរទ និងពិនិត្យេមីលករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំ

ងឺ។  ្រក�មករងរស�ូលថា� ក់ជាតិដឹកនាេំដយ្របធានមជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសីែស្បក និងកម

េរគមានតួនាទីដូចខងេ្រកម៖ 

• បេង�ីត ពិនិត្យ និងែកស្រម�លនិយាមែបបបទក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ

• បេង�ីត ពិនិត្យ និងែកស្រម�លក្រមងសំណួរផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ
• ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺេធ�ីឱ្យ្របាកដថា ករអនុវត�នឹងេធ�ី

េឡងីអនុេលមេទតមនិយាមែបបបទ
• គា្ំរទកម�វធីិេអដស៍និងកមេរគេខត� និងគ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ក�ុងករេដះ្រសយរល់

ប��  ឬប�� ែដលជួប្របទះេនេពលចប់េផ�ីម និងអំឡុងេពលអនុវត� PSF
• វភិាគទិន�ន័យែដល្របមូលបានពីថា� ក់មូលដ� ន ចង្រកងបូកសរុបលទ�ផល និងផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់េទ

កម�វធីិេអដស៍ និងកមេរគេខត� និងគ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ េដីម្បេីធ�ីករែកលម�គុណ
ភាពេសវបានេទៀងទត់ និងទន់េពលេវល

• បេង�ីត និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប៉ានណូបដិធាន (Dashboard) ៃន្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ
េដីម្បេីធ�ីករវភិាគ និងេ្របី្របាស់ទិន�ន័យ PSF េដយកម�វធីិេអដស៍ និងកមេរគេខត� និងបុគ�លិក ART

• កសងសមត�ភាពនិងបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិកកម�វធីិេអដស៍ និងកមេរគេខត� េដីម្បបីណ�ុ ះបណា� លបន�
ដល់បុគ�លិក ART តមរយៈករចុះ្រត�តពិនត្យតមដន និងបង�ឹកអ�កមូលដ� នសុខភិបាលេដយផា� ល់

• ធានានិរន�រភាពៃនករអនុវត� PSF
• ស្រមបស្រម�ល និងេរៀបចំកិច�្របជំុបេច�កេទស ដូចជា ករ្របជំុ្របច្ំរតីមាសរវងអ�កផ�ល់េសវែថទ ំរមួ

មានបុគ�លិកអង�ករៃដគូែដលេធ�ីករេនគ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ និងអតិថិជនស្រមាប់
ករពិភាក្សោអំពីលទ�ផល PSF េដីម្បកំីណត់អទិភាពស្រមាប់េដះ្រសយក�ុងករែកលម�គុណភាព។

េនក្រមិតថា� កេ់្រកមជាតិ៖ មន�ីរសុខភិបាល ឬកម�វធីិេអដស៍ និងកមេរគេខត� នឹងផ�ល់ករគា្ំរទក�ុងករអនុវត�

្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ តមរយៈករផ�ល់ករគា្ំរទក�ុងករដក់ប��ូ លកិច�ពិភាក្សោពីករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពី
អ�កជំងឺក�ុងយន�ករែដលមាន្រសប់ដូចជាករែកលម�គុណភាពជាបន� (CQI) ករ្របជំុ្រក�មករងរ BIACM ករ

្របជំុ GOC។ល។ េវទិកទងំអស់េនះមានករចូលរមួពីអ�កពក់ព័ន�សំខន់ៗ េនថា� ក់េ្រកមជាតិ ដូេច�ះប�� ែដល

ទក់ទងជំុវញិករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ្រត�វយកមកពិភាក្សោ និងេដះ្រសយ។  
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េនក្រមិតថា� កមូ់លដ� ន៖ ្រក�មករងរ ART និង CAA ទទួលខុស្រត�វ និង្រគប់្រគង្របចៃំថ� ក�ុងករអនុវត�្របព័ន� 
ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ េលីកទឹកចិត�ដល់អតិថិជនក�ុងករចូលរមួផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់េដយ្របាប់ពួកគាត់

នូវសរសំខន់ៃនករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ក�ុងករែកលម�គុណភាពេសវែថទ ំ និងផ�ល់ជេ្រមីសក�ុងករេ្របីកំុព្ូយទ័រ
បន�ះេស�ីង ឬផ�ិតយក QR កូដ េកៀងគអ�កផ�ល់េសវេនគ�ីនិក ART និងេសវេផ្សងៗេទៀត រមួមាន រេបង កមេរគ 

សុខភាពបន�ពូជ និងករពិនិត្យៃផ�េពះមុនេពលស្រមាល េដីម្បចូីលរមួផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់តមរយៈសំណួរ PSF 
ស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវ ្រគប់្រគងកំុព្យទ័របន�ះេស�ីង ធានាថា ទិន�ន័យ្រត�វបានប��ូ នេទ្របព័ន�ផ�ុកទិន�ន័យជាេរៀង

រល់ៃថ� េ្របី្របាស់ទិន�ន័យព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ(ចូលេទកន់ផា� ងំប៉ានណូបដិធាន) េដីម្បពិីភាក្សោក�ុង
ចំេណាម្រក�មករងរ ART និង CAA និងភាគីពក់ព័ន�េដីម្បែីស�ងរកមូលេហតុ និងកំណត់សកម�ភាពចម្បង និង 

សំខន់ៗ េដីម្បែីកលម�គុណភាពៃនករែថទ ំ និងកត់បន�យករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង និងពិនិត្យេមីលេលី 

ករវវិត�ៃនករអនុវត�សកម�ភាពែកលម�តមរយៈេមីលទិន�ន័យ PSF ជា្របច។ំ  

េដយេផា� តេលីេគាលករណ៍ សេ្រមចករងរបានេ្រចីន ជាមួយនិងធនធានែដលមានតិចតួចវជាករ

សំខន់ក�ុងកររមួប��ូ លសកម�ភាពករងររបស់ PSF ជាមួយករចុះ្រត�តពិនិត្យតមដន និងស្រមបស្រម�ល
សកម�ភាពករងរពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតែដលមាន្រសប់។  អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលែដលបានអនុវត�កម�វធីិ CAA 

េនតមបណា� គ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ េដីរតួយ៉ាងសំខន់ក�ុងករស្រមបស្រម�លេលីដំេណីរករ
្រត�តពិនិត្យ តមដនករអនុវត� PSF េទតមនិយាមែបបបទ។ ្រក�មករងរ CAA នឹងធានាថា ទិន�ន័យនឹង្រត�វ

បាន្របមូល និងប��ូ នេទកន់្របព័ន�ផ�ុកទិន�ន័យ និងេ្របី្របាស់ទិន�ន័យ PSF េដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវតម
សកម�ភាពែដលបានកំណត់។ ្រក�មករងរ CAA នឹងបន�េធ�ីករតមដនករអនុវត�ចំណុចសកម�ភាពែដលអ�ក

ពក់ព័ន�បាន្រពមេ្រពៀងគា� ។ ក�ុងរូបភាពទី ២ ខងេ្រកមបង� ញពីរេបៀបេរៀបចំអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់

ពីអ�កជំងឺ។  

រូបភាពទី២: ករេរៀបចំអនុវត�្របពន័�ផ�ល់ពត័៌មាន្រតឡបពី់អ�កជំងឺ 

PHD-PASP 

ART 

្រក�មករងរ PSF 
ថា� ក់ជាតិ

 

NGO implementing CAA 
(CRS and partners) 

ជំនួយបេច�កេទស(EpiC) 

• ស្រមបស្រម�លេនថា� ក់េ្រកមជាតិនិងគ�ីនិកក�ុង
ករអនុវត�PSF 

• ចុះជួយ្រត�តពនិិត្យនងិគា្ំរទេសវART 
• ជួយគា្ំរទេសវART ក�ុងករេ្របី្របាសទ់និ�ន័យ

PSF ក�ុងករែកលម�េសវ 

• គា្ំរទក�ុងករេរៀបចំ SOP 
• ចូលរមួពនិិត្យនងិតមដន

វឌ្ឍនភាព និងវយតៃម� PSF 
• េកៀងគរធនធានេដីម្បគីា្ំរទក�ុង

ករេដះ្រសយប�� ចម្បងនានា 
• ស្រមបស្រម�លភាគីពកព់័ន�

្រគប់ជាន់ថា� ក ់

• ្រគប់្រគងនឹងដកឹនាកំរ
អនុវត�PSF 

• ផ�ល់ករែណនានំងិគា្ំរទ
ែផ�កបេច�កេទស 

• ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល 
• តមដន និង្រត�តពិនតិ្យ 
• ្រគប់្រគងទិន�ន័យPSF 
• េ្របី្របាស់ទិន�ន័យPSF

ក�ុងករេរៀបចំ ឬែកែ្រប 
េគាលនេយាបាយ 

• គា្ំរទដល់េសវARTក�ុង
ករអនុវត� PSF 

• ជួយ្រត�តពិនិត្យករអនុវត�
ជា្របច ំ

• ដក់ប��ូ លករពិភាក្សោពី
ទិន�ន័យ PSF េនេវទិក
នានាែដលពក់ព័ន� 

• ស្រមបស្រម�លនឹងគា្ំរទ 
ក�ុងករេឆ�ីយតបេទនឹង
ប�� ែដលមានបង� ញ
ក�ុងទិន�ន័យ PSF េន
ថា� ក់េ្រកមជាត ិ

• អនុវត�PSF ្របចៃំថ� 
• បេង�ីនករចូលរមួរបស់អ�កជំងនឺិងអ�កផ�ល់េសវក�ុងករបំេពញPSF 
• ្រគប់្រគងកុំព្ូយទ័របន�ះេស�ីង(េថេប�ត) និងប��ូ នទិន�នយ័េទកនs់ever 
• ពិនិត្យនងិេ្របី្របាសទ់ិន�នយ័េដីម្បកីណំតស់កម�ភាពែកលម�រ 
• អនុវត� នងិតមដនករអនុវត�សកម�ភាពែកលម� 

• ផ�ល់បេច�កេទសក�ុងករេរៀបច ំSOP 
• ផ�ល់បេច�កេទសក�ុងករេរៀបចឧំបករណ័បេច�កវទិ្យោ 
• ផ�ល់បេច�កេទសក�ុងករ្រគប់្រគងទិន�ន័យ 
• ផ�ល់បេច�កេទសក�ុងករបេង�ីតDashboard 
• ផ�ល់បេច�កេទសក�ុងករបណ�ុ ះបណា� ល និងតម

ដន 

NCHADS 
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៧.ករ្រគប់្រគង និងករេ្រប្របាសទ់ិន�ន័យ 

៧.១ ករវភិាគ និងករ្រគប្់រគងទិន�ន័យ  

ទិន�ន័យែដល្របមូលបានពីអតិថិជន និងអ�កផ�ល់េសវ ្រត�វប��ូ នេទកន់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យរបស់
មជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសីែស្បក និងកមេរគ (NCHADS) ស្រមាប់រក្សោទុក និង្រគប់្រគង

ទិន�ន័យរបស់ PSF ែដលមានមកពី្រគប់គ�ីនិកផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ទងំអស។់  ក�ុងករណីេ្របីកំុព្ូយទ័រ
បន�ះេស�ីងេនគ�ីនិក ART ពំុមានអិុនធឺេណតក�ុងអំទ្ុបងេពលបំេពញព័ត៌មាន្រតទ្បប់ ទិន�ន័យនឹង្រត�វបានរក្សោទុក 

េនក�ុងកំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីង េហយីនឹង្រត�វប��ូ នេទកន់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ េនេពលតភា� ប់អិុនធឺេណត។ 
បុគ�លិកែដលទទួលខុស្រត�វេលីករងរ PSF េនគ�ីនិក ART ភា� ប់អិុនធឺេណតេលីកំុព្ូយទ័របន�ះេស�ីងញឹកញាប់ និង

េធ�ីករប��ូ នទិន�ន័យជាេរៀងរល់សបា� ហ៍។ ស្រមាប់អ�កជំងឺ និងអ�កផ�ល់េសវែដលបានបំេពញឧបករណ៍ផ�ល់ 
ព័ត៌មាន្រតទ្បប់តមរយៈ QRកូដ ទិន�ន័យទងំេនាះ្រត�វបានប��ូ នេដយស�័យ្របវត�ិេទ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ 

របស់ NCHADS។  រល់ទិន�ន័យែដល្របមូលបានពីអ�កចូលរមួ (ទងំអ�កជំងឺ និងអ�កផ�ល់េសវ) នឹងេធ�ីករវភិាគ 
េដយស�័យ្របវត�ិេនក�ុង្របព័ន� និងបង� ញទិន�ន័យេដយផា� លពី់ផា� ងំប៉ានណូបដិធានព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ។ 

ទិន�ន័យទងំអស់ែដលេនក�ុងឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ (ទងំអ�កជំងឺ និងអ�កផ�ល់េសវ) ្រត�វបាន

វភិាគេដយស�័យ្របវត�ិ និងបង� ញជាភាគរយេនក�ុង្រកហ�កិនិមួយៗ។ ឧទហរណ៍ៈ អ្រតៃនអ�កជំងឺែដលបាន

រយករណ៍អំពីករេពញចិត�ចំេពះគ�ីនិក ART។   

ផា� ងំប៉ានណូបដិធានរបស់ PSF នឹងអចទញយកេទេ្របី្របាស់បានតមគ�ីនិក ART ដូេច�ះ្របធាន្រក�ម 
ART ្រក�មករងរ CAA និង្រស�ក្របតិបិត�អចពិនិត្យេមីល និងេ្របី្របាស់ទិន�ន័យេដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវ 

ែថទ ំ និងកត់បន�យករមាក់ងយ និងករេរសីេអីងេនកែន�ងផ�ល់េសវ។  ផា� ងំប៉ានណូបដិធានរបស់ PSF 

អនុ�� តឱ្យអ�កេ្របី្របាស់េន្រស�ក្របតិបិត�អចចូលេមីលតមេពលេវលកំណត់ (តម្រតីមាស៖ ឧទហរណ៍្រតី
មាសទី១ -២០២១ ដល់្រតីមាសទី៤-២០២១) េទតម្របេភទ្របជាជន និង្រក�មអយុ។ សូមេមីលឧបសម�័ន�ទី 

៣ ស�ីពីផា� ងំប៉ានណូបដិធានរបស់ PSF។   

ទិន�ន័យរបស់ PSF មានេនក�ុងផា� ងំប៉ានណូបដិធានស្រមាប់មន�ីរសុខភិបាលេខត� និងកម�វធីិេអដស៍

និង កមេរគេខត� េដីម្បអីចេធ�ីករពិនិត្យេមីលទិន�ន័យ្រគប់គ�ីនិក ART ទងំអស់ែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប     

ដណ� ប់របស់េខត�។  េនថា� ក់េខត� ផា� ងំប៉ានណូបដិធានអនុ�� តឱ្យអ�កេ្របី្របាស់េ្រចះេមីលទិន�ន័យេទតមគ�ី
និក ART នីមួយៗ និងេមីលជារមួេទតមេពលេវល ្របេភទៃន្របជាជនទូេទ និង្រក�មអយុផងែដរ។   

េនក្រមិតថា� ក់ជាតិ ផា� ងំប៉ានណូបដិធានបង� ញទិន�ន័យបានយ៉ាងទូលយែដលអ�កេ្របី្របាស់អចេមីល 
ទិន�ន័យ PSF តមេពលេវល តមេខត� តមគ�ីនិក ART ្របេភទ្របជាជន និង្រក�មអយុ។ អ�កេ្របី្របាស់ទិន�ន័យ 

អចបង� ញទិន�ន័យេដយេ្រជីសរយៈេពលេវលបានេ្រចីន េខត�បានេ្រចីន និងគ�ីនិក ART បានេ្រចីន េនេពលែត

មួយ។ រូបភាពទី ៣ ខងេ្រកមបង� ញពីរហូំរលម�ិតៃនករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របាស់ទិន�ន័យ PSF។ 
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រូបភាពទី៣: រហូំរៃនករ្រគប្់រគង និងករេ្របី្របាស់ទិន�នយ័ផ�ល់ពត័៌មាន្រតឡបពី់អ�កជំងឺ 

៧.២ ករេ្របី្របាស់ទិន�ន័យេដីម្បជំីរុញឱ្យមានករែកលម�គុណភាព 

េនក�ុងមូលដ� នសុខភិបាលែដលផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស៍ 
ករេ្របី្របាស់លទ�ផលៃនករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីអ�កជំងឺ េដីម្បជំីរុញឱ្យមានករែកលម�េសវ្របកប

េដយគុណភាព គឺជាទិសេដចុងេ្រកយរបស់្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់។ ទិន�ន័យរបស់ PSF គឺអចទញយក
មកេ្របី្របាស់បាននូវ្រគប់កែន�ងផ�ល់េសវនីមួយៗ និង្រគប់េពលេវល។ េនរលក់ែន�ងផ�ល់េសវនីមួយៗ ្របធាន

មន�ីរេពទ្យ ្របធាន្រក�ម ART  ្រក�មករងរ ART ្រក�មករងរ CAA ្រស�ក្របតិបត�ិអចពិនិត្យេមីលទិន�ន័យរបស់ 
PSF បានក�ុងក្រមិតមូលដ� នសុខភិបាលរបស់ខ�ួន។ ជាេរឿងចបំាច់ខ� ងំណាស់ស្រមាប់្របធានមន�ីរេពទ្យ ្រក�ម

ករងរ ART និង្រក�មករងរ CAA ក�ុងករេ្របី្របាស់របកគំេហញី PSF (េ្របីលទ�ផលៃនករវភិាគទិន�ន័យ PSF

េនេលីប៉ានណូបដិធាន) េដីម្បពិីភាក្សោជាមួយអ�កពក់ព័ន�ក�ុងករែស�ងយល់ពីមូលេហតុបែន�មេទៀតេលីសូចនា
ករែដលបង� ញថា ភាពេពញចិត�របស់អ�កជំងឺេនមាន្រកមិតទប។ ករពិភាក្សោនឹងកំណត់នូវសកម�ភាពែដល

មន�ីរេពទ្យអចេធ�ីបានេដីម្បេីធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវស� នភាព និងគុណភាពេសវែថទ ំ និងបេង�ីនករេពញចិត� 
ករេជឿទុកចិត� និងកត់បន�យករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង។ ទងំេនះអចជាចំណុចសកម�ភាពែដលេចញមក

ពីលទ�ផលរបស់ PSF  េដីម្បបីេង�ីតែផនករសកម�ភាពែកលម�គុណភាពេសវ។  សំខន់ជាងេនះេទេទៀត ្រក�ម
ករងររបស់មន�ីរេពទ្យ ART  ្រក�មករងរ ART ្រក�មករងរ CAA នឹងអនុវត�ែផនករែកលម�គុណភាពេសវ និង

ែស�ងរកករគា្ំរទពីមន�ីរសុខភិបាលេខត� ឬកម�វធីិេអដស៍និងកមេរគេខត� NCHADS និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ េដីម្បី
អនុវត�ែផនករែកលម�គុណភាពេសវ និងតមដនកររកីចេ្រមីនៃនករអនុវត�ជា្របច។ំ  ខងេ្រកមេនះ គឺជា 

តួនាទីសំខន់ៗស្រមាប់មន�ីរេពទ្យ ្រក�មករងរ ART ្រក�មករងរ CAA ក�ុងករេ្របី្របាស់ទិន�ន័យេនមូលដ� ន៖ 

• ពិនិត្យទិន�ន័យព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺេរៀងរល់្រតីមាស

PSF Database 
Server 

PSF 
Dashboard 

េ្របី្របាស់ QR code 
េដីម្បបីំេពញ 

ករបំេពញតម tablet 
េដយមានករជួយពី

្រក�មករងរ 

ករបំេពញតម tablet 
េដយខ�ួនឯង  

(មានសេម�ងជាជំនួយ) 

ឧបករណ៍ PSF 

អតិថិជន 
(PLHIV & 

KP) 

េ្របី្របាស់ QR code 
េដីម្បបីំេពញ 

អ�កផ�ល់េសវ 

Sync to 
database 
by staffs 

Auto 
transfer 

Auto 
transfer 

ករេ្របី្របាស់ទិន�ន័យេដីម្បែកលម�គុណភាពេសវ 
 

េន ART និង OD 
 

េនថា� ក់េ្រកមជាតិ (PHD/PASP) 
 

េនថា� ក់ជាតិ (NCHADS) 
 

• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវទិន�ន័យ PSF ជារេរៀងរល់្រតីមាស 
• េ្របី្របាស់ទិន�ន័យេដីម្បឆី�ុះប�� ងំពីករអនុវត�ករងររបស់េសវART
• ពិភាក្សោែស�ងរកមូលេហតុៃនចំណុចែដលទិន�ន័យបង� ញថាទប
• ែស�ងរកដំេណាះ្រសយ និងកំណត់ែផនករែកលម� និងកំណត់េគាលេដ
• អនុវត�ែផនករែកលម� និងបន�តមដនពីវឌ្ឍនភាពជា្របច(ំ្របចែំខ)
• ទំនាក់ទំនងនិងបង� ញទិន�ន័យ PSF េនក�ុងេវទិកនានាថា� ក់្រស�ក

(ដូចជាកិច�្របជុំ GOC, ART team)
• ែស�ងរកករគា្ំរទពីថា� ក់េខត� និងថា� ក់ជាតិក�ុងករេដះ្រសយ 

ចំណុចខ�ះខត

• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវទិន�ន័យ PSF ជារេរៀងរល់្រតីមាស 
• ពិភក្សោេលីទិន�ន័យ PSF ក�ុង្រក�មករងរ PSF ថា� ក់េ្រកមជាតិ

(BIACM, GOC, CQI, etc.) និងគា្ំរទករេដះ្រសយប�� នានាែដល
្រក�មករងរART មិនអចេដះ្រសយបាន

• ែស�ងរកករគា្ំរទពីថា� ក់ជាតិ NCHADS ្របសិនេបីចបំាច់

• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវទិន�ន័យ PSF ជារេរៀងរល់្រតីមាស 
• ពិភក្សោេលីទិន�ន័យ PSF ក�ុង្រក�មករងរ PSF ថា� ក់ជាតិ
• ផ�ល់ករគា្ំរទេទដល់េសវ ART ែដលទិន�ន័យបានបង� ញថាអតិថិជន

មិនសូវេពញចិត�េទេលីករផ�ល់េសវ
• េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពឯកសរេគាលករណ៍ែណនា/ំSOP ្របសិនេបីចបំាច់

ែផ�កេលីទិន�ន័យPSF
• ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លដល់ PASP, OD, េសវ ART ក�ុងករេ្របី្របាស់

ទិន�ន័យេដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវ

ករ្រគប់្រគងនិងករបង� ញទិន�ន័យ 
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• េ្របី្របាស់ទិន�ន័យេដីម្បឆី�ុះប�� ងំពីករអនុវត�េសវផ�ល់ឱសថ្របឆាងំេមេរគេអដស ៍និងេសវពក់ព័ន�
• ែស�ងរកមូលេហតុៃនចំណុចខ�ះខត

• ែស�ងរកដំេណាះ្រសយ និងេរៀបចំែផនករ និងេគាលេដក�ុងករែកលម�គុណភាពេសវ
• អនុវត�ែផនករ និងបន�តមដនករែកលម�គុណភាពេសវជា្របច ំ

• ផ្សព�ផ្សោយនិងពិភាក្សោទិន�ន័យ PSF េនក�ុងេវទិកឬកិច�្របជំុេនក្រមិត្រស�ក្របតិបត�ិ (ឧទហរណ៍តម
កិច�្របជំុ្រក�មេជីងឯក [GOC])

• ែស�ងរកករគា្ំរទពីកម�វធីិេអដស ៍និងកមេរគេខត� និងមជ្ឈមណ� លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស ៍េសី
ែស្បក និងកមេរគ ្របសិនេបីចបំាច់។

េនក�ុងតរងទី២ខងេ្រកមេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេដីម្បជំីរុញក�ុងករពិភាក្សោពីលទ�ផល PSF និងេរៀបចំ

បេង�ីតែផនករសកម�ភាពែកលម�គុណភាពេសវ និងតមដនក�ុងករអនុវត�ែផនករជា្របច។ំ  

តរង ២: គំរូែផនករសកម�ភាពែកលម�េសវក�ុងគ�ីនិក ART ្របច្ំរតីមាស 

លរ ចំណុចែកលម� សកម�ភាព្រត�វេធ�ី អ�កណា? េពលណា? ស� នភាព សមា� ល់
សកម�ភាព
បនា� ប់

១ មិនមានបន�ប់
ស្រមាប់ រក្សោឯក
សររបស់ អ�កជំងឺ
បន�ប់រង់ច ំមាន
ភាពរេញ៉រៃញ៉ 
េដយមិនមានករ 

េរៀបចំឱ្យបានល� 
(ទិន�ន័យរបស់ 
PSF បង� ញថា 
មានភាគរយតិច ៃន

ៃនករេពញចិត� ជា
មួយអ�កចុះេឈ� ះ) 

្របធានគ�ីនិកART េស�សុីំ
េទ្របធានមន�ីរេពទ្យ ឬ 
NCHADS េដីម្បសុីំទូរ

ដក់ឯកសរែដល្រត�វ
កររក្សោឯកសរអ�កជំងឺ  

្របធានគ�ី
និក ART 

សបា� ហ៏ទី៣ 

ក�ុងែខមិនា
២០២១ 

 មិនបានេធ�ី 
 េធ�ីបានខ�ះ 
េធ�ីបានភាគេ្រចីន 

 បានប��ប់ 

លិខិតបានេផ�ី
េទ្របធានមន�ីរ
េពទ្យរចួេហយី

លិខិតបានេផ�ី
េទឱ្យ្របធាន
មន�ីរេពទ្យ 

្របធានគ�ីនិកART និង

្រក�មករងរCAAនឹង
េរៀបចំកែន�ងចុះេឈ� ះ 
និងបេង�ីតជួរេលខេរៀង
ស្រមាបអ់�កជំងឺរង់ច ំ

្របធានគ�ី
និកARTនិង
្រក�មករងរ
CAA 

សបា� ហ៏ទី២

ក�ុងែខេមស
២០២១ 

 មិនបានេធ�ី 

 េធ�ីបានខ�ះ 
េធ�ីបានភាគេ្រចីន 
  បានប��ប់ 

២ 

៣ 

េលីសពីេនះេទេទៀត ្របធាន្រក�ម ART គួរែតែចករែំលកលទ�ផល PSF និង ែផនករសកម�ភាពែកលម�
គុណភាព ជាមួយ្រស�ក្របតិបត�ិ មន�ីរសុខភិបាលេខត� កម�វធីិេអដស ៍ និងកមេរគេខត� NCHADS និងអ�កពក់  

ពន�័ក�ុងករេកៀងគរធនធាន េដីម្បគីា្ំរទដល់្រក�មករងរ ART ក�ុងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពែកលម�គុណ     
ភាព។ ទិន�ន័យព័ត៌របស់ PSF អចយកេទេ្របី្របាស់េដីម្បកំីណត់ចំណុចខ�ះខត និងដក់េចញដំេណាះ្រសយ

ែដលឆ�ុះប�� ងំពីករផ�ល់េសវែថទពំ្យោបាលជំងឺេអដស៍ និងេសវពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតរបស់មន�ីរេពទ្យ ក៏ដូចជា

ចូលរមួសរទរនូវភាពេជាគជ័យក�ុងករផ�ល់េសវទងំេនាះផងែដរ។  
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ក្រមិតថា� កេ់្រកមជាតិ (មន�ីរសុខភិបាល និងកម�វធីិេអដស៍និងកមេរគេខត�) 

មន�ីរសុខភិបាលេខត� ឬកម�វធីិេអដសជំ៍ងឺនិងកមេរគតមេខត� ក៏បានចូលរមួចំែណកក�ុងករបក

្រសយទិន�ន័យ PSF ឱ្យេទជាសកម�ភាពតមរយៈតួនាទី និងមុខងរសំខន់ៗែដលបានពិពណ៌នាដូចខង    

េ្រកម៖ 

• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវទិន�ន័យរបស់ PSF ក�ុងមួយ្រតីមាសនីមួយៗ (េនក�ុងក្រមិតថា� ក់េខត�) េដីម្បកំីណត់

នូវចេនា� ះខ�ះខត និងសកម�ភាពែដលកម�វធីិេអដសនិ៍ងកមេរគេខត� អចេធ�ីបានេនថា� ក់េខត� ក�ុងករ
ែកលម�គុណភាពេសវែថទ ំនិងកត់បន�យករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង

• ពនំានិំងពិភាក្សោេលីទិន�ន័យរបស់ PSF េនក�ុងេវទិកណាមួយេនក�ុងថា� ក់េខត� (ឧ)តមកិច�្របជំុដូច
ជា៖ BIACM, GOC និងCQI) េដីម្បេីលីកេទ្បងីពីប�� ្របឈមណាមួយែដលមិនអចេដះ្រសយេន

ក្រមិតមូលដ� ន
• េកៀងគរធនធានេដីម្បគីា្ំរទដល់គ�ីនិក ART េដីម្បពី្រងឹងគុណភាពេសវែថទ ំនិងបេង�ីនករេពញចិត�

របស់អតិថិជន ជាពិេសសជួយដល់គ�ីនិក ART ែដលដំេណីករមិនបានល� េដយែផ�កេលីទិន�ន័យ PSF

• ែស�ងរកករគា្ំរទពី NCHADS ្របសិនេបីចបំាច់
• ទំនាក់ទំនងជាមួយ្រក�មករងរបណា� ញរបស់្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់ និងអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍

(FONPAM/DFONPAM) េដីម្បពិីភាក្សោពីទិន�ន័យ PSF ឱ្យមានភាពសុីគា�  និងកំណត់នូវចំណុច អទិ

ភាពរមួគា� ។

ក្រមិតថា� កជ់ាតិ

េនក�ុងក្រមិតថា� ក់ជាតិ ទិន�ន័យរបស់ PSF ្រត�វបានេ្របីេដីម្បឆី�ុះប�� ងំពីករអនុវត�េសវេនក�ុងគ�ីនិក
ART និងេសវែដលពក់ព័ន�ដូចជា រេបង កមេរគ សុខភាពបន�ពូជ (RH) និងករពិនិត្យៃផ�េពះមុនេពល

ស្រមាល េនទូទងំ្របេទសទក់ទងនឹងគុណភាពេសវែថទពំ្យោបាល និងករមាក់ងយ និងករេរសីេអីង។  ជា
េរឿងសំខន់ក�ុងករេរៀបចំកិច�្របជំុ្របច្ំរតីមាសក�ុងចំេណាម្រក�មស�ូលរបស់ PSF ថា� ក់ជាតិេដីម្បពិីភាក្សោអំពី

វឌ្ឍនភាព និងករប�� ្របឈមៃនករអនុវត� PSF តមរយៈករេ្របី្របាស់ផា� ងំប៉ានណូបដិធាន PSF។  េលីសពី 

េនះេទៀត េនក្រមិតេគាលនេយាបាយ ទិន�ន័យរបស់ PSF ្រត�វបានេ្របីេដីម្បជំីរុញករែកលម� ឬបេង�ីតេគាល 
នេយាបាយ ឬេគាលករណ៍ែណនាពំក់ព័ន�នឹងគុណភាពេសវ។  ខងេ្រកមេនះគឺជាមុខងរសំខន់ៗរបស់ថា� ក់ 

ជាតិ (NCHADS និង្រក�មករងរស�ូលថា� ក់េ្រកមជាតិ PSF) ពក់ព័ន�េ្របី្របាស់ទិន�ន័យ PSF ឱ្យបាន្របេសីរ៖  

• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវទិន�ន័យ PSF េរៀងរល់្រតីមាស (ក្រមិតថា� ក់ជាតិ)

• េរៀបចំកិច�ពិភាក្សោ្របច្ំរតីមាសរវង្រក�មករងរស�ូល PSF  េដីម្បពិីភាក្សោពីទិន�ន័យ PSF ក�ុងករ
កំណត់ពីចំណុចខ�ះខត និងករផ�ល់ករគា្ំរទក�ុងន័យែកលម�គុណភាពេសវែថទ ំនិងកត់បន�យករ

មាក់ងយ និងេរសីេអីង

• េលីកយកទិន�ន័យ PSF េទពិភាក្សោក�ុងេវទិកពក់ព័ន�េដីម្ប ីេធ�ីឱ្យមានភាពសុីគា� ក�ុងកិច�អន�រគមន៍
ក�ុងកររក្សោអ�កជំងឺឱ្យេនបន�ទទួលេសវែថទំ
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• ផ�ល់ករគា្ំរទដល់្រក�មករងរ ART េនមូលដ� នក�ុងករណីទិន�ន័យ PSF បង� ញថា ករអនុវត�មិនទន់
បានល�

• េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេសចក�ីែណនា ំនិងនិយាមែបបបទ ្របសិនេបីចបំាច់េដយែផ�កតមទិន�ន័យ PSF
• កសងសមត�ភាពដល់បុគ�លិកកម�វធីិេអដស ៍និងកមេរគេខត� (PASP)និង្រស�ក្របតិបត�ិ (OD) អំពី

វធីីស�ស�ក�ុងករេ្របី្របាស់ទិន�ន័យេដីម្បែីកលម�គុណភាពេសវេនថា� ក់មូលដ� ន។

៨ ករ្រត�តពិនិត្យតមដន និងករគា្ំរទបេច�កេទស 

ដំេណីរករ្រត�តពិនិត្យ និងករចុះអភិបាលកិច�ជា្របច ំគឺជាសកម�ភាពេលីកទឹកចិត�ពីថា� ក់េខត� និងថា� ក់
ជាតិដល់ថា� ក់មូលដ� នក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺ។  NCHADS មន�ីរសុខភិបាលេខត� 

(PHD) កម�វធីិេអដស ៍ និងកមេរគេខត� (PASP) និងអង�ករៃដគូ្រត�វកំណត់េពលេវលស្រមាប់េធ�ីករចុះ
អភិបាលកិច�មូលដ� នសុខភិបាល ែដលអនុវត�្របព័ន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតទ្បប់ពីអ�កជំងឺយ៉ាងេហចណាស់មួយដង

ក�ុងមួយ្រតីមាស ក�ុងរយៈេពល ៦ែខដំបូងៃនករអនុវត� បនា� ប់មកមួយដងក�ុងមួយឆមាសបនា� ប់ពីអនុវត�បាន  
រយៈេពល៦ែខ។ េគាលបំណងៃនករចុះពិនិត្យតមដនគឺេដីម្បចូីលរមួទទួលស� ល់ និងេកតសរេសីរចំេពះករ

ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គ�ីនិក ART ទក់ទងនឹងករងរអនុវត� PSF ផ�លក់រគា្ំរទែផ�កបេច�កេទសទក់ទងនឹងបេច�ក
វទិ្យោ (កំុព្យទ័របន�ះេស�ីង ករប��ូ នទិន�ន័យ េដះ្រសយកំហុសបេច�កេទស ករផ�ិតយក QR កូដ ។ ល។) ករចុះ

្រត�តពិនិត្យតមដននឹងសិក្សោពីវធីិស�ស�ក�ុងករេ្របី្របាស់ទិន�ន័យ PSF ក�ុងករែកលម�គុណភាពេសវ និងផ�ល់
ករគា្ំរទេលីករកសងសមត�ភាព ឬបង� ត់បង� ញដល់បុគ�លិកែដលពក់ព័ន� (្រក�មករងរ ART និង CAA) ក�ុង

ករអនុវត� PSF និង្របសិទ�ិភាពក�ុងករេ្របី្របាស់ទិន�ន័យឱ្យបាន្របេសីរ។  
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ឧបសម�ន័�១:  ឧបករណ៍វយតៃម�ស្រមាប់អ�កជំងឺ 

សូមស� គមន៍៖ អ�កអចេ្របកុីពំ្ូយទ័របន�ះេស�ីងេនះេដមី្បផី�ល់ពត័៌មាន្រតឡប់ជាអនាមិកអពំីបទពិេសធន៍ នងិករេពញចិត�របស់អ�កេលី
េសវែដលអ�កបានទទួលក�ុងៃថ�េនះ។ ពត័៌មាន្រតឡបរ់បស់អ�កនងឹេ្របេីដីម្បែីកលម�េសវ និងបទពេិសធនរ៍បស់អ�កជំងឺ។  
េតីអ�កយល់្រពមចូលរមួផ�ល់មតេិយាបល់ែដរឬេទ?           បាទ/ចស        េទ 
ទ្រមង់ផ�ល់ពត័៌មាន្រតឡបេ់នះនាមំកជូនេលកអ�កេដយកម�វធិីជាតិ្របយុទ�នងឹជងំឺេអដស៍ េសីែស្បក និងកមេរគ នងិអង�ករៃដគូ 

ែផ�ក 1A : ករេពញចិត�របស់អ�កជងំឺ )េសវ  ART) 

 េតីអ�កេពញចិត�េសវែដលអ�កបានទទួលេនៃថ�េនះែដឬេទ? 

មិនេពញចតិ� ធម�ត េពញចតិ� សំុមិនេឆ�ីយ 

1a. ជារមួ េតអី�កេពញចិត�េសវែដលអ�កបានទទួលេនៃថ�េនះក្រមិតណា? ���� ��� ���� 

2a. េតីអ�កេពញចតិ�េសវែដលផ�ល់េដយ អ�កទទួលេភ��វ េនៃថ�េនះក្រមិត
ណា? 

���� ��� ���� 

3a. េតីអ�កេពញចតិ�េសវែដលផ�ល់េដយ អ�កផ�ល់្របកឹ្សោ េនៃថ�េនះក្រមិត
ណា? 

���� ��� ���� 

4a. េតីអ�កេពញចតិ�េសវែដលផ�ល់េដយ ្រគ�េពទ្យ េនៃថ�េនះក្រមតិណា? ���� ��� ���� 

5a. េតីអ�កេពញចតិ�េសវែដលផ�ល់េដយ ឱសថករ ីេនៃថ�េនះក្រមតិ
ណា? 

���� ��� ���� 

សូមេ្រជីសេរសីចេម�យី បាទ /េទចស ឬ  ចំេពះេសចក�ីេរៀបរប ់ដូចខងេ្រកម អពំីករមកទទួលេសវនាេពលថ�ីៗ 

បាទ/ចស   
���

េទ 
���

មិនដងឹ
�������

សំុមិន
េឆ�ីយ 

6a. ខ�ុ ំទទួលយកបានស្រមាប់កររង់ច ំ    

7a. េម៉ាងេធ�ីករមានភាពងយ្រស�លស្រមាប់ខ�ុ ំ    

8a. ខ�ុ ំបានទទួលករ្របកឹ្សោេដយេស�ីភាព    

9a. ខ�ុមំនិ្រព�យបារម�បុគ�លិកនិយាយេដីមខ�ុ ំ    

10a. បុគ�លិកេពទ្យបានរក្សោករសមា� តព់ពីត័៌មានរបស់ខ�ុ  ំ    

ែផ�ក 1B :  ករេពញចិត�របស់អ�កជងំឺ )េសវេផ្សងេទៀត(  

េតីអ�កបានទទួលេសវេផ្សងៗេទៀតេនក�ុងគ�នីកិ(កែន�ងផ�ល់េសវ)េនះែដរឬេទកលពីែខមុន ? េតេីពញចតិ�ក្រមតិណាេលីេសវែដល
អ�កបានទទួលេនទីេនះ? 

មិនេពញ
ចិត� 

ធម�ត 
េពញ
ចិត� 

មិនបាន
ទទួល េសវ 

សំុមិន
េឆ�ីយ 

1b. េតីអ�កេពញចតិ� េសវសុខភាពបន�ពូជ ឬករពនិតិ្យ ៃផ�
េពះមុនេពលស្រមាល េនទីេនះក្រមិតណាែដរ? 

���� ��� ����  

2b. េតីអ�កេពញចតិ�េសវ ជំងឺកមេរគ េនទីេនះ ក្រមិត
ណា? 

���� ��� ����  

3b. េតីអ�កេពញចតិ�េសវ មន�ីរពិេសធន៍ េនទេីនះ ក្រមតិ
ណា? 

���� ��� ����  

4b. េតីអ�កេពញចតិ�េសវ ជំងឺរេបង េនទីេនះក្រមតិណា? ���� ��� ����  

5b. េតីអ�កេពញចតិ�េសវ ករ្របឹក្សោេយាបល់ែផ�កចិត�
ស�ស� េនទេីនះក្រមតិណា? 

���� ��� ����  
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ែផ�ក 1C : ព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនអ�កជំង ឺ

1c. េតីអ�កចណំាយេពលប៉ុនា� នពកីែន�ងអ�ករស់េនមកដល់ទីេនះ?

(េ្រជីសយកចេម�យីមយួ) 

 តិចជាង ១ េម៉ាង   
 ពី ១ េម៉ាង  េទ ២ េម៉ាង 
 េ្រចីនជាង ២ េម៉ាង  

2c. េតអី�កមកទទលួេសវព្យោបាលជំងឺេអដស៍េនគ�នីកិេនះរយៈេពល
ប៉ុនា� នេហយី? 

(េ្រជីសយកចេម�យីមយួ) 

 តិចជាង ១ ឆា�  ំ
 ១ - ២ ឆា�  ំ 
 ៣ - ៤ ឆា�  ំ        
 េ្រចីនជាង ៤ ឆា�  ំ

3c. េហតុអ�ីបានជាអ�កេ្របីេសវេមេរគេអដស៍េនគ�នីិកេនះ? 

(ចេម�ីយមានេ្រចនី) 

 ជាកែន�ងែតមយួគត់ែដលខ�ុ ំអចរកបាន 
 ងយ្រស�លស្រមាប់ខ�ុ ំ  
 េសវល�
 កៃ្រមេសវសមរម្យ 
 មកទីេនះេដយមានករែណនាពំីសច់ញាតមិត�ភក�ិ    
 កែន�ងេនះមិនែមនជាតបំនែ់ដលខ�ុ ំកំពុងរស់េន ដូេច�ះ

មិត�ភក�ិ ឬ ្រគ�សរ ឬ មតិ�រមួករងររបស់ខ�ុ ំមិនបានដងឹ
ថាខ�ុ ំេ្របីេសវេនទីេនះេទ 

 មិនមានកររងច់យូំរ 
 វេនជិតកែន�ងេធ�ីកររបស់ខ�ុ ំ

4c. េតីអ�កអចនងឹែណនាគំ�ីនកិេនះ េទអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ ឬមតិ�
ភក�ិរបស់អ�កេផ្សងេទៀតែដរឬេទ? 

(េ្រជីសយកចេម�យីមយួ) 

 បាទ 
 ្របែហលអច 
 ្របែហលមិនអចេទ 
 អតេ់ទ  
 ខ�ុ ំអតដ់ងឹថានរណាមានជងំេឺអដស៍េទ 

5c. សូមដកព់ិន�ុចំេពះេសវែដលអ�កបានទទួលៃថ�េនះ (សូមគូសក�ុង្របអប)់: 

បាទ/ចស   
���

េទ 
���

មិនដងឹ
�������

សំុមិនេឆ�ីយ 

5c1. េតអី�កមានអរម�ណ៍ថាមានសុវត�ិភាពែដរឬេទ េពលមកទទួល
េសវេនក�ុងមន�ីរេពទ្យេនះ? 

   

5c2. េតបុីគ�លិកមន�ីរេពទ្យបានផ�ល់ករេគារពេនេពលអ�កមកទទួល
េសវសុខភាពេនទីេនះែដរឬេទ     ? 

   

5c3. េតគីិលនុបដ� ក-យកិ(បុគ�លិកមន�ីរេពទ្យ)ផ�ល់ព័ត៌មានបានល� 
ងយយល់ អំពីសុខភាព នងិករព្យោបាលរបស់អ�កែដរឬេទ? 

   

6c. េតីមានមតិេយាបល់អ�ីខ�ះ េដីម្បែីកលម�េសវេនកែន�ងេនះ? 

(ចេម�ីយមានេ្រចនី) 

 ខ�ុ ំមនិមានេយាបស់អ�ីេទ 
 កត់បន�យេពលរង់ច ំ 
 អ�កផ�ល់េសវគួររសួរយជាងេនះ 
 បុគ�លិកគួរែតមានវត�មានក�ុងេម៉ាងេធ�ីករ 
 បុគ�លិកគួរែតយកចិត�ទុកដកព់តី្រម�វកររបស់អ�កជំង ឺ
 គួរែតអនាម័យេនក�ុងបន�ប់រង់ចនំិងទីធា� ក�ុងមន�រីេពទ្យ 
 បន�ប់ទកឹគរួែតអនាម័យឱ្យបានស� ត 
 ខ�ុ ំចង់ទទួលេសវេរៀងរល់ ៦ ែខម�ង 
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7c. េតីអ�កមានអយុប៉ុនា� ន? 

(េ្រជីសយកចេម�យីមយួ) 

 តិចជាង ១៨ ឆា�  ំ
 ១៩ ដល់  ២៤ ឆា�  ំ
 ២៥ ដល់ ៣៥ ឆា�  ំ
 ៣៦ ដល់ ៤៥ ឆា�  ំ
 អយុេ្រចនីជាង ៤៥ ឆា�  ំ

8c. េតីអ�កកំណតេ់ភទរបស់អ�កជាអ�េីនៃថ�េនះ? 
(េ្រជីសយកចេម�យីមយួ) 

 ្រប�ស 
 ្រសី 
 អ�កែប�ងេភទ 

9c. េតអី�ករមួេភទជាមួយអ�កណា? 

(ចេម�ីយមានេ្រចនី) 

 បុរស  
 �ស�ី    
  អ�កែប�ងេភទ 
 មិនេឆ�ីយ      
 មិនធា� ប់រមួេភទ 

10c. េតីអ�កធា� ប់រមួេភទេដះដូរជាលុយ ឬជារបស់ែដរឬេទក�ុងរយៈ៦
ែខចុងេ្រកយេនះ? 

 បាទ     
 េទ    
 សូមមិនេឆ�ីយ 

11c. េតអី�កធា� បច់ក់ថា� សំេ្រមីបេដយគា� នេវជ�ប�� ែដរឬេទក�ុងរយៈ 
េពល៦ែខចុងេ្រកយេនះ? 

 បាទ 
 េទ 
 សូមមិនេឆ�ីយ 

12c. េតអី�កចងទ់ទួលបានព័ត៌មានសុខភាពផ�ូវេភទ និងេមេរគេអដស៍
េដយឥតគិតៃថ� និងរក្សោករសមា� ត់តមរយៈករេផ�សីរែដរ
ឬេទ? 

 បាទ 
 េទ 
 សូមមិនេឆ�ីយ 

13c. េតេីយងីអចទក់ទងអ�កេដមី្បពីិភាក្សោបែន�មេទៀតបានែដរឬេទ 
េនេពលេ្រកយ? 

 បាទ  14c 
 េទ  ប��ប ់
 សូមមិនេឆ�ីយ  ប��ប ់

14c សូមផ�ល់េលខទូរសព�របស់អ�ក _______________________ 
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សូមស� គមន៍៖ ករេ្របីកុំព្ូយទរ័បន�ះេស�ីងក�ុងករវយតៃម�េដមី្បពីិនិត្យពអីកប្បកិរយិា និងករ្រប្រពឹតិ�របស់អ�ក ទកទ់ងនងឹអ�ករស់េន
ជាមួយេមេរគេអដស៍ និង្រក�ម្របឈមៃនករឆ�ងេមេរគេអដស៍។  រល់ទិន�ន័យែដល្របមូលបានពីករវយតៃម�េនះគឺេធ�ីេឡងីេដយ
ស�័្រគចិត�និងអនាមិក។ េយងីេ្របពីត័៌មាន្រតឡបរ់បស់អ�កេដមី្បផី�ល់ករគា្ំរទដល់មូលដ� នសុខភិបាលក�ុងករែកលម�គុណភាពេស
វ។  

ែផ�កទី 1D : ព័ត៌មាន្រគឹះស� នសុខភិបាល និងបុគ�លិក  

1d. េតីអ�កកពុំងេធ�ីករេនែផ�កមួយណាេនក�ុងមន�រីេពទ្យេនះ? 
(េ្រជីសយកចេម�យីមយួ) 

 ែផ�ក ART  
 ែផ�កសុខភាពបន�ពូជ ឬករពនិតិ្យ ៃផ�េពះមុនេពលស្រមាល  
    (ANC)  
 ែផ�កេតស�រកេមេរគេអដស៍  ឬកមេរគ  
 ែផ�កមន�ីរពិេសធន ៍
 ែផ�កព្យោបាលផ�ូវចតិ� នងិេ្រគឿងេញ�ន 
 ែផ�ករេបង 
 េផ្សងៗ (ប�� ក់ ………………………………………………  

ករវយតៃម�េនះនងឹសួរសំណួរទក់ទងជាមួយអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ និង្រក�មងយ្របឈមមុខខ�ស់រមួមាន �ស�ីបេ្រមីេសវកម្សោន� 
បុរសរមួេភទជាមយួបុរស អ�កែប�ងេភទ និងអ�កចក់េ្រគឿងេញ�ន។ ្រក�មងយ្របឈមខ�ស់អចនឹងងយទទលួផលប៉ះពល់ពីជំងឺ  េអ
ដស៍េដយសរកត� ្របឈមដូចជា ករមាក់ងយ និងករេរសីេអងី។  

ែផ�ក E. អពំីឥរយិាបថរបស់បុគ�លិកសុខភិបាលេលី្រក�មងយ្របឈមមុខខ�ស់ 

1e. ក�ុងរយៈេពល៣ែខចុងេ្រកយេនះ េតីអ�កបានសេង�តេឃញី
បុគ�លិកែថទសុំខភាពេនកែន�ងរបស់អ�ក មិនចងែ់ថទអំ�ក
ជំងែឺដលកំពុងផ�ុកេមេរគេអដស៍ែដរឬេទ? 

 បាទ 
 េទ 
 មិនដឹង 

2e. ក�ុងរយៈេពល៣ែខចុងេ្រកយេនះ េតីអ�កបានសេង�តេឃញី
បុគ�លិកែថទសុំខភាពផ�ល់េសវមិនមានគុណភាពេទឱ្យ
្រក�ម្របជាជន្របឈមមុខខ�ស់ (KP) ែដរឬេទ?   

 បាទ 
 េទ 
 មិនដឹង 

3e. ជាទូេទេតីអ�កពកេ់្រសមៃដពរីជាន់េនេពលផ�ល់េសវែថទំ
េទដល់អ�កជំងផឺ�ុកេមេរគេអដស៍ែដរឬេទ? 

 បាទ 
 េទ 
 មិនដឹង 
 មិនេឆ�ីយ 

4e. េតីអ�កមានករ្រព�យបារម�ក្រមតិណាពីករឆ�ងេមេរគេអដស៍
្របសិនេបីអ�កេធ�កីរបូមឈមពអី�កជំងែឺដលរស់េនជាមួយ
េមេរគេអដស៍? 

 ្រព�យបារម�ខ� ងំ
 ្រព�យបារម�តចិ
 មិន្រព�យបារម� 
 មនិេឆ�ីយ 

5e. េតីអ�កយល់្រសបែដរឬអត់ែដលថាបរកិ� រេពទ្យេនក�ុងកែន�ង
េធ�ីកររបស់អ�កអចជួយកតប់ន�យករ្របឈមៃនករឆ�ង
េមេរគេអដស៍បាន?  

 ពិតជាយល់្រសប   
 មិនយល់្រសប 
 ពិតជាមិនយល់្រសប 

6e. េតីអ�កវយតៃម�ក្រមិតណា ចំេពះគុណភាពេសវសុខភាព 
េនមន�រីេពទ្យរបស់អ�កែដលផ�ល់េទឱ្យ្រក�ម្របជាជន
្របឈមមុខខ�ស់ (KP)? 

 គុណភាពទបណាស់  
 គុណទប  
 ធម�ត  
 គុណភាពល�  
 គុណភាពល�ណាស់  
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