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េេក្ក្សសររកាកាតត់់  
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome )េណង្វក លណោគសញ្ញា េុេះណែាយម្របព័ៃធភាពសុាាំ

ណដ្ឋយសារណលណោគឆ្ៃងពីខាងណម្រៅ( 

AHC 

ARV 

Angkor Hospital for Children )លៃេីរណពទយកុ្សារអងគរ( 

Antiretroviral (drug) )ឱសែម្របឆ្ាំងណលណោគណអដ្ស៍( 

ART Anti-Retroviral Treatment )ការពាាលណដ្ឋយឱសែម្របឆ្ាំងណលណោគណអដ្ស៍( 

ALHIV 

FP 

HIV 

Adolescents living with HIV )យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍( 

Family Planning )ខផ្ៃការម្រគួសារ( 

Human Immunodeficiency Virus )វរុីសខដ្លណធាីឱយេុេះណែាយម្របព័ៃធភាពសុាាំរបស់
លៃុសស( 

HCP 

MMD 

Health Care Provider )អនក្សផ្តល់ការខែទាំសុែភាព( 

Multi-Month Dispensing )ការផ្ដលថ់ាន ាំសម្រាប់រយៈណពលណម្រេីៃខែ( 

NCHADS 

 

NGO 

PAC 

SOP 

SRH 

National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD )លជឈល ឌ លជាតិម្របយុទធៃឹង
ជាំងឺណអដ្ស៍ ណសីខសែក្ស ៃងិកាលណោគ( 

Non-government Organization )អងគការលៃិខលៃរដ្ឋឋ ភាិល( 

Paediatric AIDS Care )ការខែទាំជាំងឺណអដ្ស៍កុ្សារ( 

Standard Operating Procedure )ៃីតិវធិីម្របតបិតតិសតងដ់្ឋរ( 

Sexual Reproductive Health )សុែភាពផ្ៃូវណភទៃិងសុែភាពបៃតពូជ( 

STD 

TB  

UNAIDS 

 

U=U 

VH 

WHO 

Sexual Transmitted Diseases )ជាំងឆឺ្ៃងតាលការរលួណភទ/កាលណោគ( 

Tuberculosis (ជាំងឺរណបង( 

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS )ក្សលមវធិីអងគការសហម្របជាជាតិរលួ
គ្នន សតីពីណលណោគណអដ្ស/៍ជាំងឺណអដ្ស៍( 

Undetectable = Untransmittable )េាំៃួៃណលណោគ “លិៃអាេោប់ាៃ = លៃិអាេេលៃងាៃ( 

Viral Hepatitis )ជាំងឺរោក្សណែៃីលខដ្លបងកណដ្ឋយវរុីស( 

World Health Organization )អងគការសុែភាពពភិពណោក្ស( 
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វាកាៃ់ខតសាំខាៃ់ខែលណទៀត ក្សនុងការណផ្េរណដ្ឋយរលូៃៃូវយុវវយ័ខដ្លាៃលក្សខែ ឌ សុែភាពណែាយ ឬ ោុ ាំម្រ ៉ា      
រយៈណពលខវង ។  

•• ពាក្សយថា ““អអៃៃតតររកាកាលល”” )““TTrraannssiittiioonn””( សាំណៅណលីដ្ាំណ ីរការ ខដ្លរលួាៃការវាយតម្លៃ, ការខែរក្សាអនក្សជាំងឺ
ឲ្យណៅក្សនុងណសវាណៅម្ែៃលុែ ៃងិការណផ្េរណេញជាក្ស់ខសដង ណៅណសវាលៃុសសណពញវយ័ ។ អៃតរកាល គឺលិៃគិតថា 
ណតីយុវវយ័ម្រតូវាៃណផ្េរណេញជាក្ស់ខសដង ណៅណសវាលៃុសសណពញវយ័ ឬណៅខតសែតិណៅក្សនុងណសវាART ដ្ខដ្ល ឬ
ក្សាំពុងណរៀបេាំណផ្េរណេញក្សតី ។ អៃតោគលៃ៍ ៃិងដ្ាំណ ីរការខដ្លាៃបញ្ញជ ក្សក់្សនុងខផ្នក្សទី ៤ ខ នាាំបខៃែលដ្ល់អនក្ស
ផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាព, បុគគលិក្សអងគការលិៃខលៃរដ្ឋឋ ភាិល ឬអនក្សសម័ម្រគេតិត, អាណាពាាល ៃិងអនក្សជាំងឺ
ណៅក្សនុងម្រគបដ់្ាំណ ីរការណៃេះ ។   

•• កាការរណណផ្ផ្េេររណណេេញញ  ))TTrraannssffeerr--oouutt((  សាំណៅណលីរយៈណពលលួយ ខដ្លយុវវយ័ចាប់ណផ្តីលជួបម្របទេះបរយិាកាសែមីម្ៃ
ការខែទាំ ខដ្លក្សនុងណនាេះ គ្នត់ម្រតូវាៃប ដុ េះបណាដ លជាំនាញ ៃិងេាំណ េះដ្ឹងលួយេាំៃួៃណៅក្សខៃៃងខែទាំ
បេេុបែៃន លុៃៃងឹបតូរណៅក្សខៃៃង ART លួយណទៀត ។ (សូលណលីលខផ្នក្សទី 4.2.1). កាការរណណផ្ផ្េេររណណេេញញណណៃៃេះេះ    អាេជា   
លក្សខ ៈបុគគល ឬជាម្រក្សុល ណហយីអាេម្រតូវាៃអលដ្ាំណ ីរ/សម្រលបសម្រលួលណដ្ឋយបុគគលិក្សសុខាភិាល/អនក្ស
សម័ម្រគេិតត )ណពាលគឺ អងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភិាល( អាម្រស័យណលធីៃធាៃខដ្លាៃណៅៃឹងក្សខៃៃង ។  

•• កាការរខខែែររក្សក្សាាឲ្ឲ្យយណណៅៅក្សក្សននុុងងណណសសវាវា  ))RReetteennttiioonn))  សាំណៅណលីរយៈណពល ខដ្លយុវវយ័ាន ក្ស់ណៅខតសែិតក្សនុងដ្ាំណាក្ស់-
កាលណរៀបេាំែៃួៃណៅក្សនុងទីក្សខៃៃង ART ដ្ខដ្ល ណដ្ឋយទទួលសាគ ល់ការពតិខដ្លថា គ្នត់លៃិទៃ់ណម្រតៀលរេួោល់
ណដ្ីលែទីទលួការខែទាំៃិងការពាាល ណៅណសវាលួយណទៀតណទ ។ វា គឺជាដ្ាំណាក្ស់កាលលួយណៅក្សនុងដ្ាំណ ីរការ
អៃតរកាល ។ សាែ ៃភាពម្ៃការខែរក្សា គួរខតម្រតូវាៃបញ្ញជ ក្ស់ណដ្ឋយការវាយតម្លៃជាក្ស់ោក្ស់លយួខដ្លណធាីណ ងី
ណដ្ឋយអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ៃិងេុងណម្រកាយ បញ្ញជ ក្ស់ណដ្ឋយអាណាពាាលជាលយួយុវវយ័ែៃួៃឯង។    
(សូលណលីលខផ្នក្សទី 4.2.2.).  

•• គគណណម្រម្រាាងងណណពពលលអអៃៃតតររកាកាលល  ))TTrraannssiittiioonn  ttiimmeelliinnee(( សាំណៅណលីការចាប់ណផ្តលីពីលុៃណពលអៃតរកាលរហូតដ្ល ់
ការបញ្េប់អៃតរកាល ។ ណៃេះ គឺជាគណម្រាងណពល ខដ្លអាេាៃ ឬ ខដ្លអាេម្រតូវការណដ្លីែវីាយតម្លៃ ៃិង    
វាយតម្លៃណ ងីវញិ ក្សនុងរយៈណពលលុៃអៃតរកាល ៃងិអៃតរកាល ។ រយៈណពលណៃេះក្សផ៏្តល់ជាគាំៃិត ៃិងការណម្រតៀល
រេួោល់ខផ្នក្សផ្ៃូវេិតតសម្រាប់អាណាពាាល ក្ស៏ដូ្េជាអនក្សផ្តល់ការខែទាំសុែភាព អាំពីណពលណវោខដ្លអាេម្រតូវ
ការសម្រាបអ់ៃតរកាលណដ្ឋយណជាគជ័យ ។ ណៅក្សនុងបរបិទណៃេះ អៃតរកាលចាប់ណផ្តលីណៅណពលយុវវយ័ាៃអាយុ
ពី ១០ ណៅ ១៤ ឆ្ន ាំ ប៉ាុខៃត អៃតរកាលណៃេះអាេបត់ខបៃាៃណដ្ឋយខផ្ែក្សណលកីារណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់របសយុ់វវយ័
ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ាន ក្ស់ៗ ។ 

44.. ែែាំាំននណណើើ ររកាការរេេននតតររកាកាលល    

ម្រក្សបែ ័ឌ ខាងណម្រកាលណៃេះ បង្វា ញពីលាំហូរម្ៃដ្ាំណ ីរការម្ៃអៃតរកាល ណដ្ឋយចាប់ណផ្តីលពីណពលលុៃអៃតរកាល, ក្សនុងណពល
អៃតរកាល ៃងិណម្រកាយណពលអៃតរកាល ។ ាៃម្រក្សបែ ័ឌ ប ី ខដ្លរលួាៃ យុទធសាស្រសតណផ្េរណេញ )រូបភាពទី ១(,      

3



Page 10 of 61 

យុទធសាស្រសតខែរក្សាទុក្សណៅណសវាដ្ខដ្ល )រូបភាពទី ២( ៃិងណសេក្សតីសណងខបអៃតរកាលយុវវយ័ ខដ្លរស់ណៅជាលួយ    
ណលណោគណអដ្ស ៍)រូបភាពទី ៣( ។ របូភាពទាំងពីរ)រូបភាពទ ី១ ៃិងរូបភាពទី ២(គឺជាម្រក្សបែ័ ឌ លលែិតម្ៃSOPណៃេះ ។ 

44..11.. ែែាំាំននណណើើ ររកាការរមមុុននននព្យព្យលលេេននតតររកាកាលល  
44..11..11.. កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃបបឋឋលល  
ដ្ាំណ ីរការលុៃអៃតរកាល គួរខតម្រតូវាៃណធាីណ ងីណដ្ីលែវីាយតម្លៃភាពសលម្រសប ការណម្រតៀលរេួោល់ ៃិងការ
ទទួលាៃរបសអ់នក្សជាំងឺ ដូ្េខដ្លាៃពិព ៌នា ណៅក្សនុងលក្សខណវៃិិេឆ័យខាងណម្រកាល ។ ណដ្ឋយដ្ឹងអាំពភីាព
សលម្រសបរបសព់ួក្សណគ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពពិណម្រគ្នេះណយាបល់ជាលួយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ-
ណអដ្ស៍ )ALHIV( ៃិងអាណាពាាលរបស់ពកួ្សណគ ណដ្លីែធីានាថា ពួក្សណគយល់ ៃិងណធាីតាលដ្ាំណ ីរការលុៃ
ណពលអៃតរកាល ។ គួរខតាៃការវាយតម្លៃជាលូលដ្ឋឋ ៃែៃេះណដ្លីែធីានាថា យុវវយ័ណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់ណដ្ីលែឈីាៃ
ណៅរក្សដ្ាំណាក្ស់កាលណម្រតៀលេូលលៃុសសណពញវយ័ ៖  

1) ពពិិៃៃិិតតយយណណលលីីលលលលក្សក្សខខ  វវ ិៃិៃិិេេឆឆ័័យយម្ម្ៃៃភាភាពពសសលលម្រម្រសសបប៖៖ ភាពសលម្រសបម្ៃអាយុ, លទធផ្លបៃេុក្សណលណោគពីរដ្ង
េុងណម្រកាយ (ខដ្លាៃបៃេុក្សណលណោគលិៃអាេរក្សណ ញីសម្រាប់ជណម្រលីសណផ្េរណេញ( ៃិងការណម្រតៀលបង្វា ញ
ពីសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ ។   

2) ណណធធាាីីកាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃកាការរអអបប់់ររ ាំាំសសុុែែភាភាពពបបឋឋលល៖៖ សុែុាលភាពកុ្សារ (រលួបញ្េូ លទាំងរូបលៃត ARV) ៃិង
េាំណ េះដ្ឹងអាំពីសុែភាពណៅណពលវាយតម្លៃលូលដ្ឋឋ ៃ ៃងិធៃធាៃខដ្លម្រតូវការ ។  

េាំ ុេលលែតិបខៃែលណទៀតម្ៃដ្ាំណ ីរការទាំងណៃេះ ាៃដូ្េខាងណម្រកាល ៖  

1) ពិៃិតយណ ីងវញិណលីលក្សខ វៃិិេឆ័យ ម្ៃភាពសលម្រសប 

ណម្របីបញ្ជ ីម្រតួតពិៃិតយសម្រាប់ការវាយតម្លៃបឋល ណដ្ីលែណីម្រជសីណរសីអនក្សជាំងឺខដ្លសលម្រសបណៅក្សនុងទីតាាំង ART 
ៃីលួយៗ ណដ្ឋយពៃិិតយណលីលលក្សខ វៃិិេឆ័យម្ៃភាពសលម្រសបរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ        
ណអដ្ស,៍ ការវាយតម្លៃសុែុាលភាពរបស់យុវវយ័ (ឧឧបបសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  ២២  ខខផ្ផ្ននក្សក្សទទីី  II)), ៃិងណធាីការវាយតម្លៃទីតាាំងដូ្េ
ាៃបង្វា ញណៅក្សនុង ឧឧបបសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  ១១  -- បបញ្ញ្ជជ ីី ម្រម្រតតួតួតពពិិៃៃិិតតយយសសម្រម្រាាបប់់កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃបបឋឋលលលលុុៃៃណណពពលលអអៃៃតតររកាកាលល ។  

 អាអាយយុុសសលលម្រម្រសសបប  ))EElliiggiibbllee  AAggee(::  បទពិណសាធៃព៍ីអងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភិាលខដ្លណធាកីារណលបីញ្ញា ណៃេះ 
(MAGNA ៃងិ AHC) បង្វា ញថា អៃតរកាល គួរណធាីណ ងីណយាងតាលម្រក្សលុអាយុ៖ ១) យុវវយ័ខដ្ល
រស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ )ALHIV( អាយុពី ១០ – ១៤ ឆ្ន ាំ ៃងិ ២) អាយុ > ១៥ ឆ្ន ាំ ។  

អាយុខដ្លាៃខ នាាំណដី្លែីចាប់ណផ្តីលណម្រតៀលអៃតរកាល គឺចាប់ពីអាយុ ១០ ឆ្ន ាំ ណហីយការណផ្េរណេញ
គួរខតចាប់ណផ្តីលយា៉ា ងណហាេណាស់ណៅណពលយុវវយ័ាៃអាយុយា៉ា ងតិេ ១៥ ឆ្ន ាំ ។ គ្នត់គួរខតម្រតូវ
ាៃវាយតម្លៃណរៀងោល់ ៣-៦ ខែលតង ។ 

 លលទទធធផ្ផ្លលណណតតសសដដោោបប់់បបៃៃេេុុក្សក្សណណលលណណោោគគ  ពពីីររដ្ដ្ងងេេុុងងណណម្រម្រកាកាយយ៖៖ លទធផ្លម្ៃបៃេុក្សណលណោគ ពីរដ្ងេុងណម្រកាយ 
ម្រតូវខតណធាីការវាយតម្លៃណដ្ីលែធីានាការបស្រង្វក បណលណោគ ក្សនុងក្សម្រលិតខដ្លេាំៃួៃណលណោគលិៃអាេោប់ាៃ 

4



Page 11 of 61 

ៃិងការម្រគប់ម្រគងណលណោគក្សនុងឈាលាៃលែ។ លុៃៃងឹបៃតណធាកីារណផ្េរណេញ យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយ
ណលណោគណអដ្ស៍ គួរខតាៃលទធផ្លបៃេុក្សណលណោគខដ្លលៃិអាេោប់ាៃ ពីរដ្ងេុងណម្រកាយក្សនុងរយៈ
ណពល ៦ ខែេុងណម្រកាយ ណយាងតាលបទពិណសាធៃ៍របស់ អងគការា៉ា ក្សណា )MAGNA( ក្សនុ ងការណផ្េរ
ណក្សមងជាំទង ់ៃិង បទពិណសាធៃជ៍ាក្ស់ខសតង របស់លៃេីរណពទយកុ្សារអងគរ ក្សនុ ងការណផ្េរអនក្សជាំងឺខដ្លាៃសែិរ
ភាព )stable patients) ។  

 ររូូបបលលៃៃតត//ម្រម្របបណណភភទទថាថានន ាំាំម្រម្របបឆ្ឆ្ាំាំងងណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ))AARRVV  rreeggiimmeennss(::  ជាការសាំខាៃ់ខដ្លម្រគូណពទយ អនក្សផ្តល់
ម្របឹក្សា យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងអាណាពាាល ម្រតូវទទួលាៃព័ត៌ាៃ
បេេុបែៃនភាពអាំពីរូបលៃត ARV ឬការផ្ទៃ ស់បតូររូបលៃតនាណពលអនាគត ណដ្ឋយខផ្ែក្សណលីការណ ងីទលៃៃ់
របស់អនក្សជាំងឺ ៃិងការផ្ទៃ ស់បតូរក្សនុងសាែ ៃភាពសុែភាពរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគ        
ណអដ្ស៍ ។ ម្របសៃិណបីអនក្សជាំងឺណទីបខតម្រតូវាៃបតូរណៅរូបលៃតែមី ណហយីណៅខតលិៃាៃសែិរភាព ការណផ្េរ
ណេញណៅណពលណៃេះលៃិម្រតូវាៃខ នាាំណនាេះណទ ណហយីពកួ្សណគគួរខតម្រតូវាៃរក្សាទុក្សណៅក្សនុងណសវា 
PAC ដ្ខដ្ល (សូលណលីលណសេក្សតីបខៃែលទី១ ៃិងទី ២ សម្រាបក់ារផ្តល់ម្របឹក្សាអាំពីរូបលៃតឬម្របណភទៃិង
ក្សម្រលិតណម្របី ARV)  

 កាការរបបង្វង្វាា ញញពពីីសាសាែែ ៃៃភាភាពពណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍៖៖ យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ គួរខតដ្ឹងអាំពី
សាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍របសព់ួក្សណគ ។ ម្របសិៃណបអីនក្សជាំងលឺិៃទៃ់ាៃដ្ឹងអាំពសីាែ ៃភាពណលណោគ  
ណអដ្ស៍របស់ែៃួៃណទ អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាពគួរខតពភិាក្សា ៃិងសហការជាលយួអាណា-
ពាាល ណដ្លីែបីង្វា ញពសីាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ដ្លយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស ៍
លុៃៃឹងបៃតណធាីការណផ្េរណេញ ។ សម្រាប់ការរក្សាទុក្ស អនក្សផ្តល់ណសវាៃិងអាណាពាាលគរួខតណធាីការ
រលួគ្នន  ណដ្ីលែបីង្វា ញសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្សជ៍ាជាំហាៃៗ ។   

ណដី្លែីទទលួាៃលទធផ្លកាៃខ់តម្របណសីរ ការបង្វា ញពីសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ ឬជាំងឺឱយកុ្សារខដ្ល
ាៃផ្េុ ក្សណលណោគណអដ្ស៍ឱយាៃដឹ្ងពីដ្ាំបូង គួរម្រតូវាៃណធាីណ ីងឱយាៃឆ្ប់តាលខដ្លអាេណធាីណៅ
ាៃណដ្ឋយអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ៃិងអាណាពាាល ។ កុ្សារខដ្លពៃារណពលការបង្វា ញពី
សាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍របសព់ួក្សណគ អាេាៃលូលណហតុពីលុៃលក្សទក្ស់ទងៃឹង បញ្ញា ផ្ៃូ វេិតត ៃិង
េិតតសងគល ។ បនាេ ប់លក្ស អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពអាេៃឹងាៃការោខរក្ស ឬសណម្រលេេិតតពៃារណពល
ការបង្វា ញពត័៌ាៃណៃេះ ខដ្លជាផ្លវាិក្ស ណធាីឱយកុ្សារាៃលទធផ្លក្សនុ ងការសិក្សាណៅសាោលិៃ
ាៃលែ ណហីយខែលទាំងាៃ/បងកជាបញ្ញា សុែភាពផ្ៃូ វេិតតែៃេះណទៀតផ្ង ។ ណយាងតាលការសិក្សា
របស់ម្របណទសរ ៉ាូា៉ា ៃី កុ្សារខដ្លាៃអាយុពី ៥ ណៅ ១៧ ឆ្ន ាំ ខដ្លម្រតូវាៃណគបង្វា ញឱយដឹ្ងពី    
សាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍របសព់ួក្សណគ ាៃហាៃិភ័យេាំណពាេះការសាៃ ប់ក្សនុ ងរយៈណពល ៣ ឆ្ន ាំ តិេជាង
ពាក្ស់ក្សណាត លម្ៃកុ្សារខដ្លលិៃម្រតូវាៃណគបង្វា ញពីសាែ ៃភាពណអដ្ស៍របស់ពកួ្សណគ។10 

 
10 WHO, 2011: Guideline on HIV disclosure counselling for children up to 12 years of age (see Appendix B for Summary of Findings 
and GRADE Tables comparing children disclosed to with those who are not disclosed to, online at http:// 
www.who.int/hiv/topics/vct/en/index.html) 
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2) ណធាីការវាយតម្លៃការអប់រ ាំសុែភាព៖ 

 កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃសសុុែែុុាាលលភាភាពព៖៖  ណម្របីឧបក្សរ ៍វាយតម្លៃសុែុាលភាពកុ្សារ ណដ្លីែកី្សាំ ត ់ ៃងិវភិាគ
បញ្ញា ម្របឈលខដ្លោោ ាំងដ្លក់ារណម្រតៀលែៃួៃរបស់យុវវយ័ក្សនុងការណធាីអៃតរកាល រលួទាំងអាហារូបតែលភ 
ការអភិវឌ្ឍផ្ៃូវេិតត បញ្ញា ទក្សទ់ងៃឹងសុែភាព ៃងិសាែ ៃភាពសងគលណសដ្ឋក្សេិេ   (សសូូលលណណលលីីលល  ឧឧសសលលពព័័ៃៃធធ
ទទីី  ២២៖៖  ឧឧបបក្សក្សររ  ៍៍វាវាយយតតម្ម្លលៃៃសសុុែែុុាាលលភាភាពពៃៃិិងងេេាំាំណណ  េះេះដ្ដឹឹ្ងងជាជាលលូូលលដ្ឋដ្ឋឋឋ ៃៃររបបសស់់យយុុវវវវ ័យ័យ)11។   

បខៃែលពីណលីណៃេះ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពកុ្សារ គួរណធាកីារតាលដ្ឋៃណលីសុែភាព ទាំៃុក្សេិតត ការណម្រតៀល
ែៃួៃ ៃិងធៃធាៃរបស់កុ្សារ ជាពិណសស ការបង្វា ញសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស ៍ៃិងណធាកីារពិៃិតយណ ងី
វញិយា៉ា ងតិេ ៦ ខែ ណៅណលលីក្សខ វៃិេិឆ័យ/សាំ ួរសាំខាៃ់ៗ ។  

 កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃេេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹឹងងខខផ្ផ្ននក្សក្សសសុុែែភាភាពពណណៅៅណណដ្ដ្ីលីលម្រម្រគ្នគ្ន៖៖  ជាការសាំខាៃ់ខដ្លអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពម្រតូវ
ដ្ឹងអាំពកី្សម្រលិតេាំណ េះដ្ងឹរបស់អនក្សជាំងឺរបស់គ្នត ់ ជាពិណសសេាំណ េះដ្ងឹខផ្នក្សសុែភាពជាលូលដ្ឋឋ ៃ 
)ក្សម្រលិតទ១ី( លុៃណពលអៃតរកាល ។ េាំណ េះដ្ឹងក្សម្រលិតទី ១ រលួាៃអនាល័យផ្ទេ ល់ែៃួៃ េាំណ េះដ្ឹង
ជាលូលដ្ឋឋ ៃអាំពីណលណោគណអដ្ស ៍ កាយវភិាគសាស្រសត ៃិងការណរៀបេាំែៃួៃក្សនុងការបង្វា ញសាែ ៃភាព       
ណលណោគណអដ្ស ៍ ។ ការវវិឌ្ឍម្ៃសុែភាពគួរម្រតូវាៃវាយតម្លៃជាបៃតបនាេ បស់ម្រាប់េាំណ េះដ្ឹងម្រគប់
ក្សម្រលិតទាំងអស់ ។  

បនាេ ប់ពីណធាកីារវាយតម្លៃេាំណ េះដ្ឹងអាំពីសុែភាព អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពពិៃតិយណលីលធធៃៃធាធាៃៃខខដ្ដ្លល
ម្រម្រតតូវូវកាការរសសម្រម្រាាបប់់កាការរណណផ្ផ្េេររណណេេញញ  ខខដ្ដ្លលររួលួលបបញ្ញ្េេូូ លលទទាំាំងងសសលលតតែែភាភាពពររបបសស់់ទទីីក្សក្សខខៃៃៃៃងង  ៃៃិិងងអអននក្សក្សជជាំាំងងឺឺ ខដ្លក្សាំពុង
ណរៀបេាំសម្រាបជ់ាំហាៃបនាេ ប់ណៅក្សនុងដ្ាំណាក្ស់កាលអៃតរកាល ។ ការពិៃតិយណលីលសលតែភាពរបស ់  
ទីតាាំង រលួាៃការពៃិិតយណ ងីវញិណលីរាយការ ៍ ឬក្សាំ ត់ម្រតាអាំពីអនក្សជាំងាឺន ក្ស់ៗម្របចាាំសាត ហ៍ 
ឬម្របចាាំខែ )អាម្រស័យណលកីារអៃុវតតជាម្របចាាំរបសទ់ីតាាំងណនាេះ( ណដ្ីលែណីម្រជសីណរសីអាយុសលម្រសប
របស់កុ្សារ ៃិងលក្សខ វៃិិេឆយ័ណផ្សងណទៀតដូ្េខដ្លាៃរ ាំណលេណៅក្សនុងឧឧបបសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  ១១ ។ ការពិៃិតយ
ណលីលសលតែភាពអនក្សជាំងឺ គពឺាក្ស់ព័ៃធៃងឹលទធផ្លម្ៃការអប់រ ាំសុែភាព ។ បនាេ ប់ពីការពៃិតិយរេួលក្ស 
អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ណរៀបេាំបញ្ជ ីសណងខបម្ៃអនក្សជាំងឺខដ្លាៃភាពសលម្រសប ណហយីណធាកីារណាត់
ជួបណដ្ីលែពីភិាក្សាក្សនុងអាំ ុងណពលខផ្ៃការ ៃិងដ្ាំណ ីរការអៃតរកាល ។    

44..11..22.. កាការរផ្ផ្តតលល់់ទទិិដ្ដ្ឋឋភាភាពពររួលួលម្ម្ៃៃខខផ្ផ្ៃៃកាការរៃៃិិងងដ្ដ្ាំាំណណ  ីីររកាការរអអៃៃតតររកាកាលល  
 បនាេ ប់ពីការវាយតម្លៃបឋល អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពពិភាក្សាជាលួយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ
ណអដ្ស៍ ខដ្លាៃភាពសលម្រសប/ខដ្លម្រតូវាៃណម្រជីសណរសី អាំពីខផ្ៃការអៃតរកាលរបសគ់្នត់ ថាណតីគ្នត់

 
11 This tool is adapted from Annex 14: Child well-being assessment tool, Chapter 40 of the Cambodian National HIV clinical 
management guideline for infants, children, and adolescents fifth edition 2019).  
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ាៃបាំ ងសែិតណៅក្សខៃៃងដ្ខដ្ល ឬណផ្េរណេញ ។ ខផ្ៃការណៃេះអាេម្រតូវាៃអៃុវតតណដ្ឋយខ ក្ស ឬរលួគ្នន
ជាលួយអាណាពាាលរបសព់ួក្សណគ ។   

i. ម្របសិៃណបយុីវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃងិអាណាពាាលរបស់គ្នត់ ាៃបាំ ង
ណផ្េរណេញណៅកាៃ ់ ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័, អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពម្រតូវអៃុវតតតាលជាំហាៃ
នានា ខដ្លាៃដ្ឋក្ស់ណេញក្សនុងេាំ ុេ B.1 (រូបភាពទី ១) ។  

ii. ប៉ាុខៃត ម្របសិៃណបពីួក្សណគេង់បៃតណៅក្សនុងគៃៃីិក្ស ART កុ្សារ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពម្រតូវអៃុវតតតាល
េាំ ុេ B.2 (រូបភាពទ ី២) ។  

 អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពទទួលការយល់ម្រពលណដ្ឋយខផ្ែក្សណលីពត័៌ាៃខដ្លាៃ ណដ្ីលែបីតូរណៅដ្ាំណាក្ស់កាល
បនាេ ប់ ។ ម្របសិៃណបីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងអាណាពាាល ម្រតូវណផ្េរណេញ ពួក្សណគ
ៃឹងម្រតូវាៃពៃយលជូ់ៃអាំពីលក្សខ វៃិេិឆ័យម្ៃការណផ្េរណេញទ ី៤ (ឧបសលព័ៃធទី ៣ ៖    កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃកាការរ
ណណម្រម្រតតៀៀលលែែៃៃួួ ៃៃររបបសស់់អអននក្សក្សជជាំាំងងឺឺ  ខខផ្ផ្ៃៃកាការរអអៃៃតតររកាកាលលបបុុគគគគលល  ៃៃិិងងទទម្រម្រលលងង់ព់ព័័តត៌៌ាាៃៃ) ។  

 ណៅណពលយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ៃងិអាណាពាាល លិៃទៃ់ណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់
សម្រាបអ់ៃតរកាលណទ ពកួ្សណគៃឹងម្រតូវាៃវាយតម្លៃណ ងីវញិដូ្េាៃបញ្ញជ ក្ស់ក្សនុងេាំ ុេ A )រូបភាពទ ី
១( ណរៀងោល់ ៣-១២ ខែលតង រហូតដ្លព់ួក្សណគណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់ណដ្ីលែបីតូរណៅដ្ាំណាក្សក់ាលបនាេ ប់ ។  
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ក្សនុងការណរៀបេាំសម្រាប់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ខដ្លាៃបាំ ងេង់ណផ្េរណេញ សក្សលមភាព
សាំខាៃ់ៗលយួេាំៃៃួគួរម្រតូវាៃណធាីណ ងីណៅទីតាាំង PAC ៖ 

1) ការក្សត់ម្រតា ៃិងការម្រតួតពិៃិតយតាលដ្ឋៃ ៃិងវាយតម្លៃ៖ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ពិៃិតយណ ងីវញិៃិង
ណធាីេាំណាតថ់ាន ក្ស់អនក្សជាំងឺ (េាំណ េះដ្ឹង, របួលៃតពាាល, ធៃធាៃខដ្លម្រតូវការ ។ល។) ណយាងតាលអាយុ 
ៃិង ខផ្ៃការអៃតរកាល របសបុ់គគលាន ក្ស់ៗ ។  

2) ផ្តួ េណផ្តីលខផ្ៃការណផ្េរណេញរបស់បុគគល ៖ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ផ្តួេណផ្តីលខផ្ៃការណផ្េរណេញជាលួយ
យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិង/ឬ អាណាពាាល ណហយីទទលួទម្រលងយ់ល់ម្រពល ។ 
ខផ្ៃការណផ្េរណេញរបស់បុគគល ៃឹងជួយអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ណដ្លីែយីលេ់ាស់អាំពសីាែ ៃភាពអនក្សជាំង ឺ
ណដ្ឋយសហការជាលួយអនក្សជាំង ឺៃិងអាណាពាាល ។  

3) វាយតម្លៃជាលុៃ ណលីការណម្រតៀលែៃួ ៃរេួោល់របស់អនក្សជាំងឺសម្រាប់ការណផ្េរណេញ៖ ការវាយតម្លៃជា
លុៃណលីអនក្សជាំងឺណៃេះ គជឺាលូលដ្ឋឋ ៃសម្រាប់អនក្សផ្តល់ណសវា ណដ្ីលែជីួយក្សនុងការវាយតម្លៃអាំពកីារណម្រតៀលែៃួៃ
រេួោល់សម្រាបក់ារណផ្េរណេញ ។ ឧបក្សរ ៍ទាំងឡាយខាងណម្រកាលណៃេះ ៃឹងម្រតូវាៃណម្របីម្រាស់ (ឧបសលព័ៃធ
ទី ៣ ៖ ការវាយតម្លៃណលីការណម្រតៀលែៃួ ៃរេួោល់របសអ់នក្សជាំងឺ ខផ្ៃការអៃតរកាលរបស់បុគគល ៃិងទម្រលង់
យល់ម្រពល) 

4) ការផ្តល់ម្របឹក្សា, ការគ្នាំម្រទខផ្នក្សេិតតសងគលៃិងការអប់រ ាំ៖  អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពផ្តល់ម្របឹក្សាពិណសស 
ដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍តាលតម្រលូវការ រលួជាលួយឬក្សនុងអាំ ុងវគគអប់រ ាំសុែភាព 
)ក្សម្រលិតទ១ី ៃងិ ទី២( ជួយដ្លក់ារបង្វា ញពីសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងពម្រងងឹបាំ ិៃជីវតិ( 
)សម្រាប់ព័តា៌ៃលលែិតអាំពីការម្របឹក្សា សូលណលីលជាំពូក្សទី ៥( 

5) ណសវាណលម្រតីភាព សម្រាប់យុវជៃ៖ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពធានាបរយិាកាសម្របក្សបណដ្ឋយណលម្រតីភាព
សម្រាប់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ជាពិណសស អនក្សខដ្លអាេៃឹងម្រតូវការការគ្នាំម្រទពិណសស 
អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ពិចារណាផ្តួេណផ្តីលម្រក្សុលគ្នាំម្រទលិតតភក្សត ិឬតភាជ ប់ណៅៃឹងណសវារបស់អងគការណម្រៅរដ្ឋឋ -
ភិាលណាលួយ ។ ណសវាណលម្រតីភាពយុវវយ័ គួរខតម្រតូវាៃផ្តល់ជូៃណៅម្រគប់ទីតាាំង PAC ៃងិទីតាាំងគៃីៃិក្ស
លៃុសសណពញវយ័ ខដ្លយុវវយ័អាេទទួលាៃការខែទាំ )ទាំងកុ្សារ ៃិងលៃុសសណពញវយ័( ។ សាស-
ភាគម្ៃណសវាណលម្រតីភាពយុវវយ័ អាេរលួាៃ៖ ការណរៀបេាំឱយាៃទីក្សខៃៃងណលម្រតីភាពយុវវយ័, ការណរៀបេាំឱយ
ាៃណសវាណលម្រតីភាពយុវវយ័ ៃិងការម្របកាៃ់យក្សអាក្សបែក្សិរយិាណលម្រតីភាពយុវវយ័ )សូលណលីលជាំពូក្សទី ៤០ 
ម្ៃណគ្នលការ ៍ខ នាាំជាតិរបស់ក្សលពុជាសតីពីការម្រគប់ម្រគងពាាលណលណោគណអដ្ស៍សម្រាប់ទរក្ស កុ្សារ 
ៃិងយុវវយ័ ណាេះពុលពណលីក្សទី ៥ ឆ្ន ាំ ២០១៩( ។ 

6) វាយតម្លៃការណម្រតៀលែៃួ ៃោល់របស់អនក្សជាំងឺសម្រាប់ការណផ្េរណេញណម្រកាយណពលណផ្េរណេញ៖ ក្សនុង 
ណគ្នលបាំ ងម្រសណដ្ៀងគ្នន ៃឹងណគ្នលណៅខដ្លាៃបញ្ញជ ក្ស់ណៅក្សនុងេាំ ុេទី៣ ខាងណលី, អនក្សផ្តល់ណសវា
សុែភាពគួរខតបាំណពញការវាយតម្លៃណលីការណម្រតៀលែៃួៃរបស់អនក្សជាំងឺណម្រកាយការណផ្េរណេញ បនាេ ប់ពីបញ្េប់
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ដ្ាំណ ីរការណរៀបេាំ )ឧបក្សរ ៍ដូ្េគ្នន ក្សនុ ងការវាយតម្លៃអនក្សជាំងឺលុៃណពលណផ្េរណេញ សូលណលីលឧបសលពៃ័ធ   
ទី ៤( ។ បនាេ បព់ីការវាយតម្លៃរេួ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពៃឹងយល់ថា ណតអីនក្សជាំងឺណាែៃេះខដ្លអាេ
ណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់ឬលៃិរេួោល ់ណហយីណធាីសក្សលមភាពដូ្េខាងណម្រកាល ៖ 

i. ម្របសិៃណបយុីវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្សណ៍ណម្រម្រតតៀៀលលែែៃៃួួៃៃររួេួេោោលល់់ណណដ្ដ្ីីលលែែីណីណផ្ផ្េេររណណេេញញ,  អនក្សផ្តល់ណសវា
សុែភាពគួរណម្របីឧបសលពៃ័ធទី ៦ ៖ បញ្ជ ីណផ្េៀងផ្ទេ ត់ការបញ្ជូ ៃ ៃិងទម្រលង់យល់ម្រពលជាោយលក្សខ ៍
អក្សសរសម្រាបអ់នក្សជាំងឺៃិងអាណាពាាល ណដ្លីែណីផ្េៀងផ្ទេ ត់ណលីលបញ្ជ ីខដ្លពាក្ស់ពៃ័ធទាំងអស់ខដ្លម្រតូវ
បាំណពញ ៃិងេុេះហតែណលខាណលទីម្រលង់យល់ម្រពលសម្រាប់ការម្រពលណម្រពៀង ។ បនាេ បល់ក្ស អនក្សផ្តល់ណសវា
សុែភាព អៃុញ្ញា តឱយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងអាណាពាាលរបស់គ្នត់ ណសនី
ណ ងីៃូវទីតាាំង ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័, ពៃិិតយណលលីបញ្ជ ីណសវាខដ្លាៃណធាបីេេុបែៃនភាពណដ្ីលែី
ខសាងរក្សអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ខដ្លៃឹងទទលួែុសម្រតូវេាំណពាេះយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ   
ណអដ្ស៍ ខដ្លៃឹងម្រតូវណផ្េរណេញក្សនុងណពលឆ្ប់ៗ ៃិងណធាកីារណាត់ជបួជាលួយអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពណៅ
ទីតាាំង ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ ។ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពណរៀបេាំឯក្សសារដូ្េខាងណម្រកាលណដ្ីលែី
ណផ្េរណេញ ៖ 

a) លលិិែែិិតតបបញ្ញ្ជជូូ ៃៃណណដ្ឋដ្ឋយយលលៃៃេេីីររណណពពទទយយ  ៖៖ ណៃេះគឺជាទម្រលងស់ណងខបលួយខដ្លផ្តល់ៃូវទិៃនៃយ័អាំពអីនក្សជាំងឺ
សម្រាប់បុគគលិក្ស ART ែមី ។ លិែិតណៃេះក្ស៏ាៃបញ្ញជ ក្ស់ម្របវតតិពាាលអនក្សជាំងឺាន ក្ស់ៗ, លទធផ្ល     
ណតសតបៃេុក្សណលណោគ ៃងិណតសតណផ្សងៗណទៀត ។ 

b) ទទម្រម្រលលងង់់ម្រម្របបវវតតតតិិអអននក្សក្សជជាំាំងងឺសឺសណណងងខខបប  ៖៖ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព សណងខប បញ្ជ ីអនក្សជាំង ឺខដ្លម្រតូវណផ្េរណេញ
ណៅទីតាាំង ART លួយណទៀត ។    

ii. ម្របសិៃណបយុីវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស ៍ លៃិទៃ់ណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់ណដ្ីលែណីផ្េរណេញណទ 
គ្នត់គួរបៃតក្សនុងដ្ាំណ ីរការណរៀបេាំែៃួៃ ៃិងវាយតម្លៃណ ងីវញិណលីការណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់របស់គ្នត់ក្សនុង     
រយៈណពល ៣៣  ដ្ដ្លល់់  ១១២២  ខខែែ  បបនានាេេ បប់់ (សូលណលីលេាំ ុេទី 4.2.2. យុទធសាស្រសតខែរក្សា) ។ 

7) ខផ្ៃការតាលដ្ឋៃបៃត ៖  អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាព ខ នាាំយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ      
ណអដ្ស៍ឱយសាគ ល់ម្រក្សលុគ្នាំម្រទលិតត ៃិង/ឬអងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភាិល ណដ្លីែជីួយក្សនុងអាំ ុងណពលវគគអប់រ ាំ ៃិង 
តាលដ្ឋៃបៃតណៅក្សនុងដ្ាំណាក្សក់ាលណម្រកាយអៃតរកាល ។ 
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2) ផ្តួ េណផ្តីលខផ្ៃការខែរក្សា៖  អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពណធាីការជាលួយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ 
ណអដ្ស៍ ៃិង/ឬអាណាពាាល ណដ្ីលែផី្តួេណផ្តីលខផ្ៃការខែរក្សា ។  ខផ្ៃការខែរក្សាណៃេះ អាេជាលគគុណទស
លួយសម្រាប់អនក្សជាំងឺ អាណាពាាល ៃិងអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ណដ្ីលែខីសាងយលព់ីតម្រលូវការ ណរៀបេាំ
ខផ្ៃការការគ្នាំម្រទ ៃិងតាលដ្ឋៃបៃតណលអីនក្សជាំងឺ ។  

3) ផ្តល់ម្របឹក្សា ការគ្នាំម្រទៃិងការអប់រ ាំខផ្នក្សេិតតសងគល៖    អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពផ្តល់ការម្របកឹ្សាពិណសស
ដ្ល់អនក្សជាំងឺតាលតម្រលូវការ រលួជាលួយឬក្សនុងអាំ ុងណពលវគគអប់រ ាំសុែភាព )រ ាំលកឺ្សក្សម្រលិតទី ១ ៃិងទ ី២     
ផ្តល់ណដ្ឋយយតឺៗ( ៃិងជួយដ្ល់ការបង្វា ញសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស ៍ៃិងពម្រងឹងបាំ ិៃជីវតិ( ។  

4) ណសវាណលម្រតីភាពយុវជៃ៖    អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពធានាបរយិាកាស ណសវាណលម្រតីភាពយុវជៃសម្រាប ់  
យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ជាពិណសស អនក្សខដ្លម្រតូវការការគ្នាំម្រទពិណសស )ឧទ. ការ
អភិវឌ្ឍសតិបញ្ញា ណែាយ, យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ខដ្លាៃជាំងអូឺទីហសលឹ ជាណដ្លី( ។ 
អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ពិចារណាផ្តួេណផ្តលីម្រក្សុលគ្នាំម្រទពីលតិតភក្សតិ ឬតភាជ ប់ណៅៃឹងណសវារបស់អងគការណម្រៅ     
រដ្ឋឋ ភិាល ខដ្លអាេផ្តលក់ារគ្នាំម្រទបខៃែល )ឧទ. ការគ្នាំម្រទខផ្នក្សផ្ៃូវេតិតសងគល, ការដ្ឹក្សជញ្ជូ ៃ ។ល។( ។ 

5) ក្សនុ ងក្សរ ីអនក្សជាំងឺណសនីសុាំណផ្េរណេញ,  អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព វាយតម្លៃ ៃងិណរៀបេាំអនក្សជាំងឺណដ្ីលែណីផ្េរណៅ 
ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ (ណធាីតាលជាំហាៃ ៤.២.១( ។ ម្របសិៃណបីគ្នម ៃការណសនីសុាំណផ្េរណេញណទ       
យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ គួរខតបៃតសែិតណៅក្សនុងគៃៃីិក្ស PAC ។ ណៅណពលយុវវយ័ខដ្ល
រស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ឈាៃដ្លអ់ាយុ ១៥ ឆ្ន ាំ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព គួរខតបតូរអតតសញ្ញា  
របស់គ្នត់ ៃិងរក្សាទុក្សម្របវតតិរូបរបស់ពកួ្សណគណៅក្សនុងបញ្ជ ីណឈាម េះលៃុសសណពញវយ័ ។  

44..33.. ននប្ប្កាកាយយននព្យព្យលលេេននតតររកាកាលល    
44..33..11.. ជជាំាំហាហាៃៃសសម្រម្រាាបប់់ណណផ្ផ្េេររណណេេញញណណៅៅណណសសវាវា  AARRTT  សសម្រម្រាាបប់់លលៃៃុុសសសសណណពពញញវវ ័យ័យ  
បនាេ ប់ពីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ណផ្េរណេញណៅកាត់ទតីាាំង ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ 
ាៃជាំហាៃសាំខាៃ់ៗ លួយេាំៃៃួខដ្លម្រតូវអៃុវតត ៖  

a) ការក្សត់ម្រតា ៃិង ការតាលដ្ឋៃ ៃិង វាយតម្លៃ ៖  អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពណៅទីតាាំង ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ពិៃិតយណលលីឯក្សសារខដ្លាៃបញ្ជូ ៃពទីតីាាំង PAC ខដ្លបញ្ញជ ក្ស់ម្របវតតិម្ៃការពាាល
របស់អនក្សជាំងឺ ។ បនាេ ប់លក្ស ក្សត់ម្រតាម្របវតតិម្ៃការពាាលណៅក្សនុងទម្រលង់ម្ៃក្សាំ ត់ម្រតារបសល់ៃុសសណពញ-  
វយ័ ។ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ណធាីការតាលដ្ឋៃបៃតជាលួយ PAC សម្រាប់ព័ត៌ាៃបខៃែលតាលតម្រលូវការ ។  

b) ការផ្តល់ម្របឹក្សា ៃិងការអប់រ ាំ ៖  អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពបណងកីតទាំនាក្ស់ទាំៃងជាលួយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅ
ជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ខដ្លណទបីៃឹងណផ្េរលក្សែមីៗ, ផ្តល់ដ្លព់ួក្សណគៃូវការអប់រ ាំសុែភាពក្សម្រលិតទី២ ៃិង
ក្សម្រលិតទី៣ [ណពាលគឺ MMD, ជាំងឺឆ្ៃងណផ្សងណទៀតក្សនុងណពលខតលួយ (ជាំងឺរណបង ៃិង ជាំងឺណែៃីល), ល=ល)] ។   
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c) ណសវាណលម្រតីភាពយុវជៃ ៖   អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ណរៀបេាំឱយាៃបរយិាកាសណលម្រតីភាពយុវវយ័ ៃិង
ភាជ ប់ យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ជាលយួម្រក្សុលគ្នាំម្រទលតិតភក្សតិ ឬអងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភិាល 
(ណពាលគឺ ណា៉ា ងពិណម្រគ្នេះជាំងអឺាេបត់ខបៃ, គៃៃីិក្សសម្រាបខ់តយុវវយ័, ម្រក្សុលគ្នាំម្រទលិតតភក្សតិ, ការគ្នាំម្រទ
សម្រាប់ការដ្កឹ្សជញ្ជូ ៃ, សាភ រ IEC, ៃិងការណម្របសីារតាលទូរស័ពេសម្រាប់គ្នាំម្រទ ៃិងភាជ ប់ណៅៃឹងម្របពៃ័ធ
ផ្សពាផ្ាយសងគលណផ្សងៗណទៀតខដ្លបណងកតីណ ងីណដ្ឋយខផ្នក្ស ម្រាម្រស័យទក្ស់ទងសម្រាប់ការផ្ទៃ សប់ដូរ
ឥរយិាបទ-NCHADS សម្រាបព់័ត៌ាៃបខៃែលអាំពីណលណោគណអដ្ស៍) ។ 

d) លទធផ្លសុែភាព ៖  អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព បៃតការម្រតតួពិៃិតយតាលដ្ឋៃ ៃិងវាយតម្លៃលទធផ្លសុែ-
ភាពរបសយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងឱយអាណាពាាលេូលរលួណៅណពលម្រតូវការ ។  

44..33..22.. ជជាំាំហាហាៃៃសសម្រម្រាាបប់់កាការរខខែែររក្សក្សាាណណៅៅណណសសវាវា  PPAACC  ក្សកុុ្សាាររ    
1) ការក្សត់ម្រតា ៃិងការម្រតួតពិៃិតយតាលដ្ឋៃៃិងវាយតម្លៃ។ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពណធាបីេេុបែៃនភាព
ក្សាំ ត់ម្រតារបសអ់នក្សជាំងឺខផ្ែក្សណលីអាយុរបស់ពួក្សណគ ។ ណៅណពលយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ       
ណអដ្ស ៍ឈាៃដ្ល់អាយុ ១៥ ឆ្ន ាំ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពណធាបីេេុបែៃនភាពអតតសញ្ញា  របស់យុវវយ័ ៃិង
រក្សាទុក្សម្របវតតិរូបរបស់គ្នត់ក្សនុងបញ្ជ ីណឈាម េះលៃុសសណពញវយ័ ។  

2) ខផ្ៃការតាលដ្ឋៃបៃតការខែរក្សា ៖ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពបៃតតាលដ្ឋៃបៃតការខែរក្សាជាលួយ        
យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិង/ឬអាណាពាាលរបសព់ួក្សណគ ។  

3) ការផ្តល់ម្របឹក្សាៃិងការអប់រ ាំ ៖  អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពបៃតផ្តល់ការអប់រ ាំសុែភាពក្សម្រលតិទ២ី ៃិងក្សម្រលិត
ទី៣ [MMD, ជាំងឆឺ្ៃងណផ្សងណទៀតក្សនុងណពលខតលយួ )ជាំងឺរណបង ៃិង ជាំងឺណែៃលី(, ល=ល(] ខផ្ែក្សណលីតម្រលូវការ
របស់អនក្សជាំងឺាន ក្ស់ៗ/ម្រក្សលុ (សម្រាប់ពត័៌ាៃលលែិត, សូលណលីលការគ្នាំម្រទខផ្នក្សការម្របឹក្សាៃិងតួនាទី ៃិង
ទាំៃួលែុសម្រតូវរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ អាណាពាាល ៃិងអនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំ
សុែភាព ។  

4) ណសវាណលម្រតីភាពយុវជៃ ៖  អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ណរៀបេាំឱយាៃបរយិាកាសណលម្រតីភាពយុវវយ័ ៃិង
ភាជ ប់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ជាលួយម្រក្សុលគ្នាំម្រទលតិតភក្សត ិ ឬអងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភិាល 
)ណពាលគឺ ណា៉ា ងពិណម្រគ្នេះជាំងអឺាេបត់ខបៃ, គៃៃីិក្សសម្រាបខ់តយុវវយ័, ម្រក្សុលគ្នាំម្រទលិតតភក្សតិ, ការគ្នាំម្រទ
សម្រាប់ការដ្កឹ្សជញ្ជូ ៃ, សាភ រ IEC, ៃិងការណម្របសីារតាលទូរស័ពេសម្រាប់គ្នាំម្រទ ៃិងភាជ ប់ណៅៃឹងម្របពៃ័ធ
ផ្សពាផ្ាយសងគលណផ្សងៗណទៀតខដ្លបណងកតីណ ងីណដ្ឋយខផ្នក្ស ម្រាម្រស័យទក្ស់ទងសម្រាប់ការផ្ទៃ សប់ដូរ
ឥរយិាបទ-NCHADS សម្រាបព់័ត៌ាៃបខៃែលអាំពីណលណោគណអដ្ស៍( ។ 

5) លទធផ្លសុែភាព ៖ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពបៃតម្រតួតពិៃតិយតាលដ្ឋៃ ៃិងវាយតម្លៃលទធផ្លសុែភាព
របស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងាៃការេូលរលួពអីាណាពាាលណៅណពលម្រតូវការ  
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55.. កាការរោោាំាំប្ប្េេដដននននក្ក្ននដដលល់ប់្ប្ររលលក្ក្ាា  

55..11.. ជជាំាំហាហាននននែែើើមមបប ីនីនតតលល់ប់្ប្ររលលក្ក្ាា  
ការផ្តលម់្របកឹ្សាម្រតឹលម្រតូវ )ជាបុគគល ឬជាម្រក្សលុ( គួរខតម្រតូវាៃផ្តល់ជូៃដ្ល់យុវវយ័ ៃិងម្រគសួាររបស់ពកួ្សណគក្សនុង
អាំ ុងណពលលុៃអៃតរកាល ។ ការផ្តលម់្របកឹ្សាគួរខតរលួបញ្េូ លការវាយតម្លៃទសសៃៈរបស់ពួក្សណគេាំណពាេះអៃតរកាល 
ណៅណពលខដ្លពួក្សណគណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់ ណតីអនក្សណាៃងិរណបៀបគ្នាំម្រទអៃតរកាល ។ ខាងណម្រកាលណៃេះ គជឺាជាំហាៃ 
សាំខាៃ់ៗ ៖  

ជជាំាំហាហាៃៃទទីី  ១១ - ផ្តល់ម្របឹក្សាដ្ល់អាណាពាាលទក្ស់ទងៃងឹម្របធាៃបទ៖ ទីលយួ៖ ការបង្វា ញសាែ ៃភាព      
ណលណោគណអដ្សជ៍ាបឋល )ម្របសិៃណបីលៃិទៃា់ៃបង្វា ញ(, ទីពីរ៖ ការយល់ដ្ឹងអាំពីការម្របកាៃ់ខាជ បត់ាលការ
ពាាលណដ្ឋយ ARV គួរខតម្រតូវាៃណលីក្សណ ងីផ្ងខដ្រ ណដ្ីលែគី្នាំម្រទៃងិខ នាាំអាណាពាាលអាំពីាគ៌្ន
ខដ្លជួយយុវវយ័ម្រគប់ម្រគងការណាត់ជបួណៅ ART ណដ្ឋយែៃួៃឯងណៅណពលណាលយួ ។ ការវាយតម្លៃលុៃណពល
អៃតរកាលម្រតូវាៃណធាីណ ងីណដ្លីែខីសាងយល់ពីក្សេិេការសាំខាៃ់ៗ  ដូ្េជា រណបៀបណធាីការណាត់ជួបណៅ ART, 
ខសាងរក្សការគ្នាំម្រទពីអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ៃងិអនក្សណផ្សងណទៀត, ម្រគប់ម្រគងថាន ាំ ARV របស់ពួក្សណគ ៃិងទទួល
ែុសម្រតូវេាំណពាេះសុែភាពែៃួៃឯងៃិងសុែភាពអនក្សដ្ម្ទ ។  

ជជាំាំហាហាៃៃទទីី  ២២  -- ណលីក្សទឹក្សេិតតអនក្សជាំងឺៃងិអាណាពាាលឱយបាំណពញតួនាទៃីិងទាំៃួលែុសម្រតូវរបស់ពួក្សណគ 
(សូលណលីលខផ្នក្សទី VI. តនួាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវរបសយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយជាលួយណលណោគណអដ្ស៍, 
អាណាពាាល ៃិងអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព)។ 

ជជាំាំហាហាៃៃទទីី  ៣៣  -- អៃុញ្ញា តឱយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ក្សាំ ត់ទីតាាំង ណសវាART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ខដ្លគ្នត/់នាងយលថ់ា ង្វយម្រសួល ។ ដូ្ណេនេះ អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាពកុ្សារគួរផ្តល់
ព័ត៌ាៃលលែិតអាំពីទតីាាំងខដ្លសលម្រសបសម្រាបយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ជាក្សខៃៃងខដ្ល
អាេទទលួាៃការគ្នាំម្រទចាាំាេ់បខៃែលពីអងគការលិៃខលៃរដ្ឋឋ ភិាលផ្ងខដ្រ )សម្រាបជ់ណម្រលីសណផ្េរណេញ 
សូលណលលីេាំ ុេ B.2.( ។  

ជជាំាំហាហាៃៃទទីី  ៤៤  -- វាយតម្លៃេាំណ េះដ្ឹងអាំពីណលណោគណអដ្ស,៍ ឆ្ៃេៈក្សនុងការបង្វា ញណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងក្សតាត ណផ្សងៗ
ណទៀតលួយជាំហាៃលតងៗ )សូលណលីលឧបសលព័ៃធទី ៣ ៖ ការវាយតម្លៃេាំណ េះដ្ឹងសម្រាប់ណម្រតៀលអៃតរកាល( 
បនាេ ប់លក្ស ណធាីការសៃនិដ្ឋឋ ៃ ។ ម្របសិៃណបីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្សៃ៍ិងអាណាពាាលលិៃ
ទៃ់ណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់ណៅណ យីណទ សូលណធាីការវាយតម្លៃៃិងផ្តលវ់គគម្របកឹ្សាណ ងីវញិយា៉ា ងតេិណរៀងោល់ ៣ ណៅ 
៦ ខែលតង ។ វាជាការសាំខាៃណ់ាស់ខដ្លម្រតូវក្សត់សាគ លថ់ា ការវាយតម្លៃលិៃគួរដ្ឋក្សស់ាព ធណលីយុវវយ័ខដ្ល
រស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស ៍ ៃិងអាណាពាាលអាំពីការណផ្េរណេញណនាេះណទ សាំខាៃគឺ់ការសណម្រលេេិតតខដ្ល
ណធាីណ ីងណដ្ឋយែៃួៃពួក្សណគផ្ទេ លខ់ផ្ែក្សណលីពត័៌ាៃខដ្លាៃ ៃិងណម្រកាលកាតពាកិ្សេេខែទាំរបស់អនក្សផ្តល់ណសវា 
សុែភាពក្សនុ ងការគ្នាំម្រទដ្លអ់ៃតរកាលណដ្ឋយរលូៃ ។  
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ជជាំាំហាហាៃៃទទីី  ៥៥  --  ការគ្នាំម្រទពីអនក្សពាក្ស់ពៃ័ធណផ្សងណទៀត )ក្សលមវធិីឬអនក្សផ្តល់ណសវា( ណដ្ីលែណីដ្ឋេះម្រសាយតម្រលូវការ
ណម្រតៀលែៃួៃរបស់យុវវយ័ គួរខតណផ្ទត តណលីការេូលរលួពឪីពុក្សាត យ ក្សនុងក្សរ ីអាណាពាាល ឬឪពុក្សាត យ 
េិញ្េ ឹល ទាំងណៅក្សនុងសហគលៃ ៍ឬក្សនុងល ឌ លកុ្សារក្សាំម្រពា ក្សដូ៏្េជាសាជិក្សម្រគសួារ ៃិងលិតតភក្សតិ ណៅណពលណា
អាេអៃុវតតណៅាៃ12 ។ បទពិណសាធៃ៍ពីទីតាាំង  ART ៃិងអងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភិាល ៃិងរបក្សគាំណហញីពីសហគលៃ៍
ក្ស៏ាៃបញ្ញជ ក្ស់ពីភស័តុតាងម្រសណដ្ៀងគ្នន ណៃេះខដ្រ  ។  

55..22.. ក្ក្ប្ប្មមិតិតចចាំាំននណណឹះឹះែែលលងងស្ស្ប្ប្ាាររ់យ់យុវុវវវ័យ័យដដែែលលររស្ស្់ន់នៅៅជាជាមមួួយយននមម
ននោោគគននេេែែស្ស្៍ ៍ ដដននែែក្ក្តាតាមមអាអាយយុ ុ   
ខាងណម្រកាលណៃេះគឺម្របណភទេាំណ េះដ្ឹងសម្រាប់វគគម្រក្សលុ ឬវគគបុគគលខដ្លអាេាៃ ៃងិការណម្រជីសណរសីយក្ស
ម្របតិទិៃ ខដ្លសលម្រសបលយួសម្រាប់ទាំងអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ៃិងយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ  
ណអដ្ស៍ ។  សសូូលលណណលលីីលលឧឧបបសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  ២២  ខខផ្ផ្ននក្សក្សទទីី  IIII  ។។    

11)) េេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹឹងងជាជាលលូូលលដ្ឋដ្ឋឋឋ ៃៃ  ((ក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទីី  II))៖៖  េាំណ េះដ្ងឹជាលូលដ្ឋឋ ៃណៃេះម្រតូវាៃផ្តល់ណដ្ឋយអនក្សផ្តល់ណសវា
សុែភាពណៅឯទីតាាំង PAC លុៃណពលចាប់ណផ្តីលរយៈណពលណម្រតៀលអៃតរកាល ។ ណទេះបីយា៉ា ងណាក្សតី ក្សម្រលិត
ម្ៃការយល់ដ្ងឹអាេាៃភាពែុសគ្នន ពអីនក្សជាំងឺាន ក្ស់ណៅអនក្សជាំងឺាន ក្ស់ណទៀត ។ ដូ្ណេនេះ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែ
ភាពគួររ ាំលកឹ្សណ ងីវញិ ៃងិផ្តល់េាំណ េះដ្ឹងបខៃែលដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ។ 
(សសូូលលណណលលីីលលតាតាោោងងទទីី  ១១  ៖៖  ក្សក្សម្រម្រលលិិតតេេាំាំណណ  េះេះដ្ដឹឹ្ងងខខដ្ដ្លលាាៃៃណណសសននីី ណណ  ីីងងសសម្រម្រាាបប់់យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយ
ណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍ខខផ្ផ្ែែក្សក្សតាតាលលអាអាយយុុររបបសស់់ពពួួក្សក្សណណគគ))  ។។ 

22)) េេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹឹងងទទីពីពីីររ  ((ក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទីី  IIII))៖៖ ក្សម្រលតិេាំណ េះដ្ឹងខផ្នក្សខាងណលីណៃេះ ដូ្េខដ្លាៃណរៀបោប់ណៅក្សនុង
តាោងទី ៤ គួរខតម្រតូវាៃផ្តល់ជូៃក្សនុងអាំ ុងណពលណរៀបេាំការណផ្េរណេញ ក្ស៏ដូ្េជាការរក្សាទុក្សណដ្ឋយខផ្ែក្ស
ណលីការវាយតម្លៃណដ្ឋយអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ។ អនក្សផ្តលណ់សវាសុែភាពអាេសណម្រលេេតិតណម្រជីសណរសីវគគ
ខដ្លសលម្រសបណៅៃឹងការទទលួយក្សាៃរបសអ់នក្សជាំងឺ ))សសូូលលណណលលីីលលតាតាោោងងទទីី  ១១  ៖៖  ក្សក្សម្រម្រលលិិតតេេាំាំណណ  េះេះដ្ដឹឹ្ងង
ខខដ្ដ្លលាាៃៃណណសសននីីណណ  ីីងងសសម្រម្រាាបប់់យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួយួយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ខខផ្ផ្ែែក្សក្សតាតាលលអាអាយយុុ((  ។ អនក្សផ្តលណ់សវា
សុែភាពគួរធានាថា េាំណ េះដ្ឹងម្រតូវាៃវាយតម្លៃយា៉ា ងលែក្សនុងអាំ ុងណពលណម្រតៀលអៃតរកាល ណៅក្សនុងវគគ 
ផ្តលម់្របឹក្សា ។  

33)) េេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹឹងងទទីបីបីី  ((ក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទីី  IIIIII))::  េាំណ េះដ្ងឹក្សម្រលិតែពស់ណៃេះ គួរខតសលម្រសបសម្រាប់រយៈណពលណម្រកាយ
អៃតរកាល សម្រាប់ការខែរក្សាទុក្សដ្ឋក្ស់ ឬការណផ្េរណេញ ។ េាំណ េះដ្ឹងណៃេះគួរខតម្រតូវាៃផ្តល់ជូៃអនក្សជាំងឺ
ខដ្លាៃអាយុចាបព់ី ១៥ ឆ្ន ាំណ ងីណៅ ។   

   

 
12 Icard LD, Jemmott JB, Carty C, O’Leary A, Sidloyi L, Hsu J, Tyler J, Martinez O. Retention of South African 
adolescents in a 54-month longitudinal HIV risk reduction trial. Prevention Science. 2017 Jul 1;18(5):534-40. 
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តាតាោោងងទទីី  11::  ក្សម្រលិតេាំណ េះដឹ្ងខដ្លណសនីណ ងីសម្រាប់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ 
ខផ្ែក្សតាលអាយុ 

ម្រម្របបណណភភទទម្រម្រក្សក្សុលុលអាអាយយុុ  ណម្រតៀលអៃតរ
កាល  

ក្សក្សននុុងងអអាំាំ  ុុងងណណពពលលអអៃៃតតររកាកាលល ណម្រកាយអៃតរកាល  
កាការរខខែែររក្សក្សាា
ទទុុក្សក្ស  

កាការរណណផ្ផ្េេររណណេេញញ  កាការរខខែែររក្សក្សាា
ទទុុក្សក្ស  

កាការរណណផ្ផ្េេររណណេេញញ  

10 - 12 ឆ្ន ាំ I I ឬ II - - - 
13 - 14 ឆ្ន ាំ I + II II (I+II) II II - 
> 15 ឆ្ន ាំ* - - - III 

(I+II+III) 
III 

**  ម្រម្រតតូវូវខខតតណណធធាាីីណណ  ីីងងណណ  ីីងងវវ ិញិញ  ក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទីី  II,,  IIII  ម្រម្របបសសិិៃៃណណបបីីពពួួក្សក្សណណគគលលិិៃៃខខដ្ដ្លលាាៃៃទទទទួួលលក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទាំាំងងណណនានាេះេះ  ។។ 
 

ម្រម្របបណណភភទទ  

 េេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹឹងងលលូូលលដ្ឋដ្ឋឋឋ ៃៃ  ((ក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទីី  II))::  េាំណ េះដ្ងឹអាំពអីនាលយ័ផ្ទេ ល់ែៃួៃ េាំណ េះដ្ងឹអាំពីណលណោគណអដ្ស៍
ជាលូលដ្ឋឋ ៃ ណរៀបេាំសម្រាប់បង្វា ញពីសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ 

 េេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹឹងងទទីពីពីីររ  ((ក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទី ី IIII))::  ជាំងឱឺកាសៃិយល, ការបង្វា ញពីសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍, របូលៃតថាន ាំ 
ARV, EAC (ការណគ្នរពខាជ ប់ែៃួៃតាលការពាាលណដ្ឋយែៃួៃឯង), សុែភាពផ្ៃូវណភទ ៃិងសុែភាព       
បៃដពូជ, ជាំងឺឆ្ៃងតាលការរលួណភទ )ជាំងឺកាលណោគ(, ខផ្ៃការម្រគួសារ, ៃិងការបង្វក រវជិជាៃ ។    

 េេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹឹងងទទីបីបីី  ((ក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទីី  IIIIII))::  MMMMDD,,  ជជាំាំងងឺឆឺ្ឆ្ៃៃងងណណផ្ផ្សសងងណណទទៀៀតតក្សក្សននុុងងណណពពលលខខតតលលួួយយ  ))ជជាំាំងងឺឺររណណបបងង  ៃៃិិងង  ជជាំាំងងឺឺ
ណណែែៃៃីីលល((,,  ៃៃិិងង  លល==លល((  

 
ការណលីក្សក្សលពស់េាំណ េះដ្ឹងជាលូលដ្ឋឋ ៃក្សនុងេាំណណាលយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃងឹណធាីឱយ
អៃតរកាល កាៃ់ខតណជាគជ័យខែលណទៀត ។ តាលរយៈការដ្ឋក្ស់តម្រលូវេាំណ េះដ្ឹងៃងិជាំនាញរបស់យុវវយ័ខដ្ល
រស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ណលីការខែទាំណអដ្ស,៍ ការម្រគប់ម្រគងឱសែ, ការម្រគប់ម្រគងការណាត់ជួប, 
ឥរយិាបែកាត់បៃែយណម្រគ្នេះថាន ក្ស់ ម្រតូវាៃបង្វា ញថា ជួយដ្ល់ពួក្សណគណដ្ីលែណីម្រតៀលែៃួៃសម្រាប់អៃតរកាល ។ 
ខាងណម្រកាលណៃេះ គឺជាេាំ ុេពិចារណាសាំខាៃ់ៗសម្រាប់អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពខដ្លម្រតូវអៃុវតតតាលក្សនុងការ
ផ្តលវ់គគអប់រ ាំសុែភាពណៅក្សនុងគៃៃីិក្ស PAC ។  

i. ផ្តួេណផ្តីលៃិងណរៀបេាំការម្របជុាំជាម្របចាាំ ជាពិណសស ណដ្ឋយខផ្ែក្សណលីកាលវភិាគណាត់ជួបសម្រាប់ ARV 
(ណរៀងោល់ ២ ឬ ៣ ខែលតង( 

ii. សម្រលបសម្រលួល/បណងកតីបណាត ញលួយសម្រាប់ផ្តល់ម្របឹក្សាជាម្រក្សុលណដ្ឋយសម័ម្រគេិតត ។ ណបីអាេណធាីាៃ 
ជួយពួក្សណគ ណរៀបេាំែៃួៃសម្រាបខ់ផ្ៃការអៃតរកាល ។ 
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iii. ក្សាំ ត់ពីតម្រលូវការម្រគប់ម្រគងែៃួៃឯងឬម្រគប់ម្រគងម្រក្សុលរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស ៍
ៃិងអនក្សខែទាំរបស់ពួក្សណគ ។ 

iv. ណរៀបេាំខផ្ៃការវគគម្របឹក្សាលួយជាំហាៃលតងៗ ៃិងម្របក្សបណដ្ឋយលតិតភាពយុវវយ័ ។ ខាងណម្រកាលណៃេះ គជឺា 
វគគសនូលខដ្លាៃរេនាសលព័ៃធ ខដ្លចាាំាេ់សម្រាប់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍, លិតត
ភក្សតិ ៃិងអាណាពាាលរបសព់ួក្សណគ ៖ 

វាអាេជាម្របធាៃបទរណសបីខាងវបែធលស៌ម្រាប់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស ៍ ។ ម្រតូវម្រាក្សដ្ថា 
េាំណ េះដ្ឹងជាលូលដ្ឋឋ ៃអាំពីបញ្ញា  លិៃាៃៃ័យថា យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ក្សាំពុងយក្សេិតត
ទុក្សដ្ឋក្សេ់ាំណពាេះបញ្ញា ណាលួយក្សនុងណពលណៃេះណនាេះណ យី សូលកុ្សាំវៃិិេឆ័យណៅណលីអនក្សេូលរលួ ។ ម្រតូវបញ្ញជ ក្ស់ឱយ
េាស់េាំណពាេះពួក្សណគថា បញ្ញា ណៃេះណម្រេីៃខតណក្សីតណ ងីជាទូណៅេាំណពាេះលៃុសសណពញវយ័ ែ ៈខដ្លពកួ្សណគាៃ
េាំណ េះដ្ឹងជាលូលដ្ឋឋ ៃែៃេះប៉ាុណណាណ េះអាំពីបញ្ញា ណៃេះ ។  

ក្សនុងេាំណណាលម្របធាៃបទទាំងណៃេះ អាេាៃម្របធាៃបទរងលួយេាំៃៃួណទៀត អាម្រសយ័ណលីម្រក្សុលអាយុក្សាំ ត ់
ៃិងេាំណាប់អារលម ៍ណផ្សងៗ ។ អនក្សផ្តល់ម្របកឹ្សាគួរខតណម្របសីាភ រេម្រលុេះ ដូ្េជា សាភ រណាេះពុលព ណសាតទសសៃ ៍
ៃិងវណីដ្អូ ណដ្លីែជីួយដ្ល់ការពភិាក្សា ៃិងពម្រងីក្សវគគម្របសិៃណបចីាាំាេ់ ។ សូលផ្តល់េាំណ េះដ្ងឹជាលូលដ្ឋឋ ៃអាំពី
រណបៀបខសាងរក្សឯក្សសារសិក្សាបខៃែល តាលរយៈម្របពៃ័ធផ្សពាផ្ាយសងគលៃិងបណាត ញអងគការលិៃខលៃរដ្ឋឋ ភិ-
ាល ណផ្សងៗណទៀត ។  

ណលីក្សទឹក្សេិតតលតិតអនក្សបង្វា តប់ង្វា ញក្សនុងេាំណណាលអនក្សខដ្លសក្សលម ៃិងខដ្លណគណជឿទុក្សេិតត ។ ណដ្ីលែរីក្សាការ
សាៃ ត់ អនក្សផ្តល់ម្របឹក្សាគួរខតផ្តល់ឱកាសលិតតភក្សតិ ឬយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ៃីលួយៗ ណដ្ីលែី
ជខជក្សគ្នន ណៅទីក្សខៃៃងខដ្លាៃលក្សខ ៈឯក្សជៃ ៃិងាៃសុវតែិភាព ។    

66.. តតួួនានាេេីីននិិងងេេាំាំននួួលលខខុុស្ស្ប្ប្តតូវូវររររស្ស្់យ់យុវុវវវ័័យយដដែែលលររស្ស្់ន់នៅៅជាជាមមួួយយ            
ននមមននោោគគននេេែែស្ស្៍ ៍ អាអាណាណាព្យព្យាាបាបាលល  ននិិងងេេននក្ក្ននតតលល់ន់នស្ស្វាវាស្ស្ុខុខភាភាព្យព្យ  

ខផ្នក្សណៃេះបង្វា ញអាំពីតួនាទីៃិងទាំៃលួែុសម្រតូវរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ អាណាពាាល ៃិង
អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពណៅក្សនុងម្រគប់ដ្ាំណាក្ស់កាល ។ បខៃែលណលីការខែទាំៃងិពាាលជាំងឺណអដ្ស ៍អនក្សផ្តល់ណសវាគួរខត
ាៃេាំណ េះដ្ឹងេាសអ់ាំពសុីែភាពផ្ៃូវណភទៃិងសុែភាពបៃតពូជ ជាំងកឺាលណោគ ខផ្ៃការម្រគួសារ ការបង្វក រវជិជាៃ  
បាំ ិៃជីវតិ ជាំងឺឆ្ៃងណផ្សងណទៀតក្សនុងណពលខតលយួ )ជាំងឺរណបង ៃិង ជាំងឺណែៃលី(, ៃិង ល=ល( ណដ្លីែផី្តល់ការអប់រ ាំ/ការម្របឹក្សា
ដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ពីក្សម្រលិតទី I ដ្ល់ទី III ។ 
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66..11.. កាការរននប្ប្តតៀៀមមេេននតតររកាកាលល  
តាតាោោងង  22:: ា៉ា ម្រទីសតួនាទី ៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវសម្រាប់ណម្រតៀលអៃតរកាលណៅទីតាាំង PAC  

ម្រម្រក្សក្សុុលលគគៃៃៃៃឹឹេះេះ  តួនាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវសម្រាប់ណម្រតៀលអៃតរកាលណៅទីតាាំង  PPAACC    

AALLHHIIVV  1) េូលរលួក្សនុងវគគម្របកឹ្សា តាលការណាត់ជបួណដ្ឋយអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព/អនក្សផ្តល់ម្របឹក្សា 
2) សាត ប់ណដ្ឋយយក្សេិតតទុក្សដ្ឋក្ស់, សួររក្សការបាំភៃ ឺៃិងខសាងយលព់ីដ្ាំណ ីរការអៃតរកាល ទាំងការ
ណផ្េរណេញណៅទីតាាំង ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ ឬការខែរក្សាទុក្សក្សនុងទីតាាំង ART 
សម្រាប់កុ្សារ 

អាអាណាណា
ពពាាាាលល  

1) ផ្តល់ការគ្នាំម្រទខផ្នក្សផ្ៃូវកាយ ផ្ៃូវេិតត ៃិងហរិញ្ាវតែុ ដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ  
ណអដ្ស៍ណៅក្សនុងដ្ាំណ ីរការណម្រតៀលអៃតរកាល )ឧទ. អលដ្ាំណ ីរយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយ
ណលណោគណអដ្ស៍ ណៅកាៃទ់ីតាាំង PAC, ណលីក្សទឹក្សេតិតយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ     
ណអដ្ស៍ ឱយសួរសាំ ួរ ។ល។( 

2) សាត ប់ណដ្ឋយយក្សេិតតទុក្សដ្ឋក្ស់, សួររក្សការបាំភៃ ឺៃិងខសាងយលព់ីដ្ាំណ ីរការអៃតរកាល ទាំងការ
បញ្ជូ ៃណៅទតីាាំង ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ ឬការខែរក្សាទុក្សណៅក្សនុងទីតាាំង ART 
ដ្ខដ្ល ។ 

3) ណលីក្សទឹក្សេិតតយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍របសព់ួក្សណគ ណៅក្សនុងរយៈណពលណម្រតៀល
អៃតរកាល ៃិងពៃយល់ដ្ល់ពកួ្សណគឱយយលព់ីដ្ាំណ ីរការអៃតរកាស ។  

4) ដ្ឹងអាំពលីក្សខែ ឌ តម្រលូវៃងិឯក្សសារចាាំាេ់ណដ្លីែណីៅកាៃទ់ីតាាំង ART សម្រាប់លៃុសស  
ណពញវយ័ ។ 

5) ខសាងយលៃ់ិងណរៀបេាំការគ្នាំម្រទដ្ល់កូ្សៃៗរបសព់ួក្សណគក្សនុងអាំ ុងណពលអៃតរកាល ។ 
អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវា
សសុុែែភាភាពព  

1) ម្រតូវាៃេាំណ េះដ្ឹង ៃងិណឆ្ៃីយតបណៅៃឹងម្រគប់ជាំហាៃម្ៃអៃតរកាល ៃងិឧបក្សរ ៍ម្រតូវការ 
2) ធានាថា យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ម្រតូវាៃផ្តល់ពត័៌ាៃេាស់ោស់អាំពី 
ជាំហាៃៃីលយួៗ ៃងិជួយណរៀបេាំខផ្ៃការបុគគលខដ្លចាាំាេស់ម្រាប់ការខែរក្សាទុក្ស ៃិងការ
ណផ្េរណេញ ។  

3) ណម្របីម្រាសល់ក្សខ វៃិិេឆ័យម្ៃភាពសលម្រសប ៃិងការវាយតម្លៃ )ទិៃនៃ័យលូលដ្ឋឋ ៃ ៃងិ    
េុងម្រគ្ន( ណដ្ីលែកី្សាំ ត់ពីេាំណ េះដ្ឹង ឥរយិាបែ ៃិងការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាល ARV លុៃ ៃិងក្សនុង
អាំ ុងណពលដ្ាំណ ីរការអៃតរកាល 

4) វាយតម្លៃតម្រលូវការរបស់យុវវយ័ ៃិងអនក្សខែទាំរបស់ពកួ្សណគ បនាេ ប់លក្ស ជួយពួក្សណគក្សនុងការ
ណរៀបេាំខផ្ៃការអៃតរកាលសម្រាប់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ណដ្ឋយខផ្ែក្សណលី
តម្រលូវការរបសព់ួក្សណគ ។ សាគ ល់ ៖ ខផ្ៃការម្រតូវខតម្រតូវាៃណរៀបេាំណ ងីណៅតាលសលតែភាព
ធៃធាៃរបស់បុគគលជាយុវយ័ាន ក្ស់ៗ ដូ្េជា ផ្ៃូវកាយ ផ្ៃូវេតិត សងគល សាម រតី ៃិងសុែភាព 
ៃិងសុែុាលភាពរបសព់ួក្សណគ ។ 
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66..22.. ក្ក្ននុងុងេេាំាំឡឡុងុងននព្យព្យលលេេននតតររកាកាលល  
66..22..11.. កាការរណណររៀៀបបេេាំាំណណផ្ផ្េេររណណេេញញ  
តាតាោោងងទទីី  33: ា៉ា ម្រទីសតួនាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវសម្រាប់ការណរៀបេាំណផ្េរណេញណៅទីតាាំង PAC 

ម្រម្រក្សក្សុុលលសសាំាំខាខាៃៃ់ ់ តតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួលួលែែុុសសម្រម្រតតូវូវសសម្រម្រាាបប់់កាការរណណររៀៀបបេេាំាំណណផ្ផ្េេររណណេេញញណណៅៅទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  

AALLHHIIVV  1) សិក្សា ៃិងសួរណដ្ឋយយតឺៗ ៃងិផ្តល់ពត័៌ាៃម្របក្សបណដ្ឋយៃយ័សាែ បនា ៖  

 រណបៀបខដ្លកុ្សារេង់ណធាអីាីៗណដ្ឋយែៃួៃឯង )ណពាលគឺ ខែទាំសុែភាពែៃួៃឯង ម្រគប់ម្រគង
ថាន ាំ ARV )េាំៃៃួថាន ាំ ARV ខដ្លាៃណលប, ការរ ាំលឹក្សការណលបថាន ាំ ARV, ការរក្សាទុក្សថាន ាំ 
ARV ណដ្ឋយសុវតែិភាព, ៃងិការតាលដ្ឋៃណលលីផ្លរ ាំខាៃរបស់ថាន ាំ( 

 រណបៀបយក្សថាន ាំរបស់ពកួ្សណគណៅតាលែៃួៃ ម្របសិៃណបីពួក្សណគណៅឆ្ៃ យពីផ្េេះរបសព់ួក្សណគ 
)េាំៃួៃម្ែៃណធាដី្ាំណ ីរ, េាំៃួៃថាន ាំ ARV បូក្ស ២ ម្ែៃណទៀត ។ល។( 

 វធិីខក្សលលែគុ ភាពជីវតិ )ណពាលគឺ អនាល័យោងកាយក្សនុងសក្សលមភាពម្របចាាំម្ែៃ, 
តុលយភាពរបបអាហារ, ការហាត់ម្រា ម្រគប់ម្រគ្នៃ់, ការណជៀសវាងទាៃ ប់ខដ្លបងកណម្រគ្នេះ
ថាន ក្ស់ ៃិងការម្រគប់ម្រគងណស្រសតស( 

2) ខក្សលលែេាំណ េះដ្ឹងរបស់ពកួ្សណគ ណដ្ឋយឱយពកួ្សណគពួក្សណគេូលរលួជាលួយម្រក្សលុគ្នាំម្រទម្របសិៃណបី
ាៃ ណដ្ីលែណីរៀៃសូម្រតពលីិតតភក្សតដិ្ម្ទណទៀត ខដ្លអាេណធាីាៃម្របណសីរជាក្សនុងការម្របកាៃខ់ាជ ប់
តាលការពាាល ឬសាត ប់អនក្សផ្តល់ម្របឹក្សាណដ្ឋយម្របុងម្របយត័ន ឬសួរសាំ ួរម្របសិៃណបពីួក្សណគ
េង់ខសាងយល់បខៃែល ។  

3) ណរៀៃពីជាំនាញណដ្ឋេះម្រសាយបញ្ញា  ដូ្េជារណបៀបសាគ ល់ជាំងឺរបស់ពួក្សណគ, ណតីម្រតូវពិណម្រគ្នេះ
ណយាបល់/ទក្ស់ទងជាលួយអនក្សណាណៅណពលគ្នត់ជបួម្របទេះបញ្ញា ម្របឈល ៃិងខសាងរក្ស
ដ្ាំបូនាម ៃបខៃែលពអីនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពម្របសិៃណបីចាាំាេ,់ អាខីដ្លម្រតូវណធាីណដ្លីែណីដ្ឋេះម្រសាយ
បញ្ញា /ជាំងឺរបសព់ួក្សណគ ។ 

4) ខសាងយលព់ីលក្សខែ ឌ តម្រលូវការៃិងឯក្សសារចាាំាេ់ ណដ្ីលែេូីលណៅកាៃ់ទីតាាំង ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ 

5) ការេូលណៅទតីាាំង ART ែមីសម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ តាលកាលបរណិេឆទ/កាលវភិាគខដ្លាៃ
ខ នាាំឱយាៃទៃ់ណពលណវោ 

6) បញ្ញជ ក្ស់ឱយេាស់ថា ពកួ្សណគលៃិចាាំាេ់រង់ចាាំរហូតដ្ល់ពួក្សណគបញ្េប់ថាន ាំ ARV ទាំងអស់ លុៃ
ណពលម្រត ប់លក្សវញិណនាេះណទ ។  
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ម្រម្រក្សក្សុុលលសសាំាំខាខាៃៃ់ ់ តតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួលួលែែុុសសម្រម្រតតូវូវសសម្រម្រាាបប់់កាការរណណររៀៀបបេេាំាំណណផ្ផ្េេររណណេេញញណណៅៅទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  

អាអាណាណា
ពពាាាាលល  

1) ផ្តល់ការគ្នាំម្រទខផ្នក្សផ្ៃូវកាយ, ផ្ៃូវេិតត ៃិងហរិញ្ាវតែុដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ  
ណអដ្ស៍ក្សនុងដ្ាំណ ីរការអៃតរកាល ណពាលគឺ គឺណលកី្សទឹក្សេិតតឱយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយ   
ណលណោគណអដ្ស៍ ម្រសឡាញ់សុែភាពរបសគ់្នត់ ៃងិទទលួែុសម្រតូវេាំណពាេះសុែភាពផ្ទេ លែ់ៃួៃ
គ្នត់ ៃិងសុែភាពរបសស់ហគលៃ៍ទាំងលូល ។ សូលណលីលការពម្រងឹងការផ្តលម់្របឹក្សា ការ
ណលបថាន ាំម្រតឹលម្រតូវ ណទៀងទត់ ៃិងជាប់ោប់ ៃិងសាភ រផ្តល់ម្របឹក្សាសម្រាប់ េាំៃួៃណលណោគ៖ 
“លិៃអាេោប់ាៃ = លិៃអាេេលៃងាៃ )the Undetected=Uninfected( សម្រាប់សារ
លលែិតបខៃែល ។  

2) ផ្តល់ការគ្នាំម្រទដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ េាំណពាេះក្សម្រលិតណម្រប ីARV ម្របចាាំ
ម្ែៃរបស់គ្នត់ ណដ្ីលែធីានាគ្នម ៃការអាក្ស់ខាៃការណម្របី (ណពាលគ ឺARVs អាែីៃេះ, ជាំៃយួម្របចាាំម្ែៃ
សម្រាប់ការណម្របីថាន ាំ ARV/ការរ ាំលឹក្ស, ការរក្សាទុក្ស ARV, តាលដ្ឋៃណលីលផ្លរ ាំខាៃរបសថ់ាន ាំ, 
ការណធាីដ្ាំណ ីរណដ្ឋយាៃការណម្រគ្នងទុក្សជាលុៃ( ។  

3) រ ាំលឹក្សកាលបរណិេឆទណាត់ជបួណៅ ART ណដ្ីលែធីានាថាយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ   
ណអដ្ស៍ អាេទទលួាៃណសវាទៃ់ណពលណវោ ។ ណម្របនីា កិាណោទិ៍េល័ត ម្របសិៃណបីម្រតូវការ 
ណហយីក្សត់ណលែទូរសព័េរបស់បុគគលទាំនាក្ស់ទាំៃងក្សនុងក្សរ ីាៃណម្រគ្នេះអាសៃន ។ 

4) ម្រាប់កូ្សៃរបស់គ្នត ់អាំពអីនក្សណាខដ្លម្រតូវខសាងរក្សការគ្នាំម្រទ ម្របសៃិណបីម្រតូវការ ។ 
5) ធានាថា ាៃលណធាាយណធាីដ្ាំណ ីរ ឬណរៀបេាំលណធាាយណធាដី្ាំណ ីរឱយទៃ់ណពលណវោៃិង
ាៃសុវតែភិាព ។ 

6) ដ្ឹងអាំពតីម្រលូវការៃងិឯក្សសារចាាំាេ់ណដ្ីលែេូីលណៅកាៃ់ណគហទាំព័រ ART លៃុសសណពញវយ័ 
7) ខសាងយលៃ់ិងណរៀបេាំការគ្នាំម្រទសម្រាប់យុវវយ័របស់ពកួ្សណគក្សនុងអាំ ុងណពលអៃតរកាល  
8) ម្រតួតពិៃតិយ ៃិងតាលដ្ឋៃបៃតណលីឥរយិាបែរបស់យុវវយ័េាំណពាេះការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាលការ
ពាាល (ការណលបថាន ាំម្រតឹលម្រតវូ ណទៀងទត់ ៃិងជាបោ់ប់( ជាពិណសសក្សនុងអាំ ុងណពលចាប់
ណផ្តីលអៃតរកាល រហូតដ្លព់ួក្សណគអាេម្រគប់ម្រគងែៃួៃឯងាៃណដ្ឋយណជាគជយ័ ។ 

អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវា
សសុុែែភាភាពព  

1) ម្រតូវាៃេាំណ េះដ្ឹងៃងិណឆ្ៃីយតបណៅៃឹងម្រគប់ជាំហាៃម្ៃអៃតរកាល ៃងិឧបក្សរ ៍ម្រតូវការ ។ 
2) ធានាថា យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ម្រតូវាៃផ្តល់ជូៃៃូវពត័៌ាៃយា៉ា ងេាស់ 
ណៅម្រគប់ជាំហាៃម្ៃអៃតរកាល ៃិងជួយពួក្សណគណរៀបេាំខផ្ៃការបុគគលខដ្លចាាំាេ់សម្រាប់ការ
រក្សាទុក្ស ៃងិខផ្ៃការណផ្េរណេញ ។ 

3) ម្រគប់ម្រគង រលួជាលួយអនក្សម្រគប់ម្រគងក្សរ ី ឬណដ្ីរតួជាអនក្សម្រគប់ម្រគងក្សរ ី ងរហូតដ្ល់យុវវយ័
ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ អាេណរៀបេាំែៃួៃាៃណដ្ឋយរលូៃណៅក្សនុងទីតាាំងសម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ។ 
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ម្រម្រក្សក្សុុលលសសាំាំខាខាៃៃ់ ់ តតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួលួលែែុុសសម្រម្រតតូវូវសសម្រម្រាាបប់់កាការរណណររៀៀបបេេាំាំណណផ្ផ្េេររណណេេញញណណៅៅទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  

អាអាណាណា
ពពាាាាលល  

1) ផ្តល់ការគ្នាំម្រទខផ្នក្សផ្ៃូវកាយ, ផ្ៃូវេិតត ៃិងហរិញ្ាវតែុដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ  
ណអដ្ស៍ក្សនុងដ្ាំណ ីរការអៃតរកាល ណពាលគឺ គឺណលកី្សទឹក្សេិតតឱយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយ   
ណលណោគណអដ្ស៍ ម្រសឡាញ់សុែភាពរបសគ់្នត់ ៃងិទទលួែុសម្រតូវេាំណពាេះសុែភាពផ្ទេ លែ់ៃួៃ
គ្នត់ ៃិងសុែភាពរបសស់ហគលៃ៍ទាំងលូល ។ សូលណលីលការពម្រងឹងការផ្តលម់្របឹក្សា ការ
ណលបថាន ាំម្រតឹលម្រតូវ ណទៀងទត់ ៃិងជាប់ោប់ ៃិងសាភ រផ្តល់ម្របឹក្សាសម្រាប់ េាំៃួៃណលណោគ៖ 
“លិៃអាេោប់ាៃ = លិៃអាេេលៃងាៃ )the Undetected=Uninfected( សម្រាប់សារ
លលែិតបខៃែល ។  

2) ផ្តល់ការគ្នាំម្រទដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ េាំណពាេះក្សម្រលិតណម្របី ARV ម្របចាាំ
ម្ែៃរបស់គ្នត់ ណដ្ីលែធីានាគ្នម ៃការអាក្ស់ខាៃការណម្របី (ណពាលគ ឺARVs អាែីៃេះ, ជាំៃយួម្របចាាំម្ែៃ
សម្រាប់ការណម្របីថាន ាំ ARV/ការរ ាំលឹក្ស, ការរក្សាទុក្ស ARV, តាលដ្ឋៃណលីលផ្លរ ាំខាៃរបសថ់ាន ាំ, 
ការណធាីដ្ាំណ ីរណដ្ឋយាៃការណម្រគ្នងទុក្សជាលុៃ( ។  

3) រ ាំលឹក្សកាលបរណិេឆទណាត់ជបួណៅ ART ណដ្ីលែធីានាថាយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ   
ណអដ្ស៍ អាេទទលួាៃណសវាទៃ់ណពលណវោ ។ ណម្របនីា កិាណោទិ៍េល័ត ម្របសិៃណបីម្រតូវការ 
ណហយីក្សត់ណលែទូរសព័េរបស់បុគគលទាំនាក្ស់ទាំៃងក្សនុងក្សរ ីាៃណម្រគ្នេះអាសៃន ។ 

4) ម្រាប់កូ្សៃរបស់គ្នត ់អាំពអីនក្សណាខដ្លម្រតូវខសាងរក្សការគ្នាំម្រទ ម្របសៃិណបីម្រតូវការ ។ 
5) ធានាថា ាៃលណធាាយណធាីដ្ាំណ ីរ ឬណរៀបេាំលណធាាយណធាដី្ាំណ ីរឱយទៃ់ណពលណវោៃិង
ាៃសុវតែភិាព ។ 

6) ដ្ឹងអាំពតីម្រលូវការៃងិឯក្សសារចាាំាេ់ណដ្ីលែេូីលណៅកាៃ់ណគហទាំព័រ ART លៃុសសណពញវយ័ 
7) ខសាងយលៃ់ិងណរៀបេាំការគ្នាំម្រទសម្រាប់យុវវយ័របស់ពកួ្សណគក្សនុងអាំ ុងណពលអៃតរកាល  
8) ម្រតួតពិៃតិយ ៃិងតាលដ្ឋៃបៃតណលីឥរយិាបែរបស់យុវវយ័េាំណពាេះការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាលការ
ពាាល (ការណលបថាន ាំម្រតឹលម្រតវូ ណទៀងទត់ ៃិងជាបោ់ប់( ជាពិណសសក្សនុងអាំ ុងណពលចាប់
ណផ្តីលអៃតរកាល រហូតដ្លព់ួក្សណគអាេម្រគប់ម្រគងែៃួៃឯងាៃណដ្ឋយណជាគជយ័ ។ 

អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវា
សសុុែែភាភាពព  

1) ម្រតូវាៃេាំណ េះដ្ឹងៃងិណឆ្ៃីយតបណៅៃឹងម្រគប់ជាំហាៃម្ៃអៃតរកាល ៃងិឧបក្សរ ៍ម្រតូវការ ។ 
2) ធានាថា យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ម្រតូវាៃផ្តល់ជូៃៃូវពត័៌ាៃយា៉ា ងេាស់ 
ណៅម្រគប់ជាំហាៃម្ៃអៃតរកាល ៃិងជួយពួក្សណគណរៀបេាំខផ្ៃការបុគគលខដ្លចាាំាេ់សម្រាប់ការ
រក្សាទុក្ស ៃងិខផ្ៃការណផ្េរណេញ ។ 

3) ម្រគប់ម្រគង រលួជាលួយអនក្សម្រគប់ម្រគងក្សរ ី ឬណដ្ីរតួជាអនក្សម្រគប់ម្រគងក្សរ ី ងរហូតដ្ល់យុវវយ័
ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ អាេណរៀបេាំែៃួៃាៃណដ្ឋយរលូៃណៅក្សនុងទីតាាំងសម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ។ 

21
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ម្រម្រក្សក្សុុលលសសាំាំខាខាៃៃ់ ់ តតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួលួលែែុុសសម្រម្រតតូវូវសសម្រម្រាាបប់់កាការរណណររៀៀបបេេាំាំណណផ្ផ្េេររណណេេញញណណៅៅទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  
4) ណម្របីឧបក្សរ ៍វាយតម្លៃៃិងវាយតម្លៃ )លូលដ្ឋឋ ៃ ៃិងណពលបញ្េប់( ណដ្ីលែកី្សាំ ត់េាំណ េះដឹ្ង
ឥរយិាបែ ៃិងការម្របកាៃ់ខាជ បត់ាលការពាាល ARV លុៃៃងិក្សាំ ុងណពលដ្ាំណ ីរការ   
ផ្ទៃ ស់បតូរ។ 

5) វាយតម្លៃតម្រលូវការរបស់ណក្សមងជាំទង់ ៃិងអនក្សខែទាំរបសព់ួក្សណគបនាេ ប់លក្សជួយពកួ្សណគ ក្សនុងការ
បណងកីតខផ្ៃការអៃតរកាលសម្រាប់ យុវវយ័រស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ណដ្ឋយខផ្ែក្សណលីតម្រលូវ
ការ។ សាំគ្នល៖់ ខផ្ៃការម្រតូវខតម្រតូវាៃណរៀបេាំតាលតម្រលូវការរបស់បុគគលវយ័ជាំទង់ាន ក្ស់ៗ 
ៃិងធៃធាៃដូ្េជាោងកាយផ្ៃូវេិតត សងគល វញិ្ញា  ៃងិសុែភាព ៃិងសុែុាលភាព 

66)) សសម្រម្រាាបប់់  អអននក្សក្សជជាំាំងងឺឺ  ខខដ្ដ្លលបបម្រម្រលលុងុងៃៃឹឹងងណណផ្ផ្េេររណណេេញញ៖៖    

 ណធាីជាអនក្សសម្រលុេះសម្រលលួរវាងៃងិក្សនុងគៃៃីិក្សណអធីអឹលកុ្សារៃិងលៃុសសណពញវយ័។ 
 ម្រតូវម្រាក្សដ្ថាអាល់ហុវីណីៅពិៃតិយក្សខៃៃងចាក្ស់ថាន ាំលៃុសសណពញវយ័ខដ្លគ្នត់េងទ់ទួល
ាៃណសវាក្សលម។ 

 ម្រតូវម្រាក្សដ្ថាម្រគូណពទយៃងឹណេញណវជជបញ្ញជ ថាន ាំ ARV ដូ្េគ្នន ណដ្លីែណីេៀសវាងការភៃ័តម្រេ ាំ
រហូតដ្លព់ួក្សណគទទួលាៃណវជជបញ្ញជ ថាន ាំែមីណៅណសវាក្សលម ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ែមី 
)យា៉ា ងណហាេណាស់ HCP គួរខតណេញណវជជបញ្ញជ ថាន ាំ ARV ៣ ខែអនក្សជាំងឺគួរខតេុេះណឈាម េះ
ណៅ ART លៃុសសណពញវយ័ណៅណពលពួក្សណគាៃថាន ាំដូ្េ ឆ្បត់ាលខដ្លអាេណធាីណៅាៃឬ
យា៉ា ងណហាេណាស់ ១ ខែណៅក្សនុងម្ដ្( ។ 

ខាងណម្រកាលណៃេះគឺជាភារក្សិេេសាំខាៃ់ៗសម្រាប់អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ណដ្ីលែណីរៀបេាំែៃួៃទទលួ
អនក្សជាំងឺខដ្លៃងឹម្រតូវណផ្េរណេញក្សនុងណពលឆ្ប់ៗ ៖  
aa)) ម្រម្រគគូណូណពពទទយយពពាាាាលល  MMeeddiiccaall  DDooccttoorrss  ((MMDD)) 

 ណរៀបេាំលិែតិបញ្ជូ ៃៃិងទម្រលងអ់នក្សជាំងសឺណងខប៖ ធានាថាសាំ ុាំ ខបបបទបាំណពញៃូវ
ព័ត៌ាៃចាាំាេ់ទាំងអស់រលួទាំងណឈាម េះរបស់ភីដ្ស៍អនក្សផ្តលក់ារទទួលែុសម្រតូវណលែ
ទាំនាក្ស់ទាំៃងៃងិអាសយ័ដ្ឋឋ ៃ 

 អនក្សជាំងឺម្រតូវាៃផ្េុក្សណលណោគខដ្លលិៃអាេរក្សណ ញី )ក្សនុងរយៈណពល ២ ដ្ងេុង
ណម្រកាយ-ពិៃតិយណលីលការផ្េុក្សណលណោគណដ្ឋយខផ្ែក្សណលតីម្រលូវការបណេេក្សណទស )លទធផ្ល
ម្ៃការផ្េុក្សណលណោគគួរខតាៃសុពលភាពក្សនុងរយៈណពល ៦ ខែលុៃណពលណផ្េរណេញ( 

 ណធាីការជាលួយលស្រៃតីទិៃនៃ័យ/អនក្សម្រគប់ម្រគងណដ្ីលែមី្រសង់ទិៃនៃ័យអនក្សជាំងឺណដ្ីលែអីាេក្សត់
សាគ លក់្សនុងទម្រលង់អនក្សជាំងសឺណងខប 

 បញ្ជូ ៃពត័៌ាៃលាំអិតរបស់អនក្សជាំងឺណៅអងគភាពេុេះណឈាម េះ )ណគហទាំព័រណផ្សងណទៀត
បៃតបាំណពញ ... ( 
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ម្រម្រក្សក្សុុលលសសាំាំខាខាៃៃ់ ់ តតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួលួលែែុុសសម្រម្រតតូវូវសសម្រម្រាាបប់់កាការរណណររៀៀបបេេាំាំណណផ្ផ្េេររណណេេញញណណៅៅទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  
 ក្សនុងក្សរ ីគ្នម ៃការគ្នាំម្រទពeីrពុក្សាត យ / --ពុក្សាត យ - ការផ្ទៃ ស់បតូរម្រក្សុលម្រតូវាៃ
ណលីក្សទឹក្សេិតត )យា៉ា ងណហាេណាស់ណក្សមងជាំទង់ពីរនាក្ស់( ណៅជាលួយគ្នន ណដ្ីលែគី្នាំម្រទគ្នន
ណៅវញិណៅលក្ស 

bb)) គគិិោោៃៃុុបបដ្ឋដ្ឋឋឋ ក្សក្ស//អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ម្រម្របបឹឹក្សក្សាា   

 ជួយម្រគូណពទយ ដ្ឋក្សល់ែិិតណផ្េរ ៃិងទម្រលងព់័ត៌ាៃអនក្សជាំងសឺណងខបេូលក្សនុងណម្រសាល
សាំបុម្រត ។  

 ផ្តល់ម្របឹក្សាដ្ល់អនក្សជាំង/ឺអនក្សខែទាំ អាំពកីារណរៀបេាំែៃួៃណៅណពលណផ្េរណៅកាៃ់ទីតាាំង 
ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ ។  

 ជម្រាបព័តា៌ៃដ្ល់អនក្សជាំងឺ ៃងិអាណាពាាលឱយនាាំយក្សឯក្សសារពីរលក្សជាលួយ
ពួក្សណគណៅគៃៃីិក្ស ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័  

  ណរៀបេាំខផ្ៃការក្សិេេម្របជុាំរវាងអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពែមី ៃិងអនក្សជាំងឺអៃតរកាលណៅលុៃ
ណពលការណាត់ជួបេុងណម្រកាយរបស់ពួក្សណគ ។  

 ណធាីការណាតជ់ួបជាលួយគៃីៃកិ្ស ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ លុៃណពលណផ្េរ 

cc)) អអងងគគកាការរណណម្រម្រៅៅររដ្ឋដ្ឋឋឋ ភភិិាាលល//លលិតិតតតភភក្សក្សតតិិយយុុវវវវ ័យ័យ 

 សាក្សសួរយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ អាំពីការគ្នាំម្រទខដ្លម្រតូវការ 

 ម្រាម្រស័យទក្សទ់ងជាលួយអងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភិាល/លតិតភក្សតិណៅគៃីៃិក្ស ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ លុៃណពលេុេះណៅដ្ល/់ណផ្េរណេញ ។  

 អលដ្ាំណ ីរយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ណៅដ្ល់ទីតាាំង ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ណដ្ីលែសីាគ លព់ីទីតាាំង, ណសវាខដ្លាៃ ៃិងអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព
ខដ្លពួក្សណគអាេេុេះណឈាម េះជាលួយណដ្ីលែទីទួលណសវា ART ។ 

 ផ្តល់ការម្របកឹ្សាជាបុគគលឬជាម្រក្សុល ណដ្ីលែណីលីក្សទកឹ្សេិតតដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅ
ជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ណដ្ឋេះម្រសាយក្សតីារលភរបស់ពកួ្សណគ ៃិងណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់
សម្រាបអ់ៃតរកាលរបស់ពកួ្សណគ ។  
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ម្រម្រក្សក្សុុលលសសាំាំខាខាៃៃ់ ់ តតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួលួលែែុុសសម្រម្រតតូវូវសសម្រម្រាាបប់់កាការរណណររៀៀបបេេាំាំណណផ្ផ្េេររណណេេញញណណៅៅទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  
 ក្សនុងក្សរ ីគ្នម ៃការគ្នាំម្រទពeីrពុក្សាត យ / --ពុក្សាត យ - ការផ្ទៃ ស់បតូរម្រក្សុលម្រតូវាៃ
ណលីក្សទឹក្សេិតត )យា៉ា ងណហាេណាស់ណក្សមងជាំទង់ពីរនាក្ស់( ណៅជាលួយគ្នន ណដ្ីលែគី្នាំម្រទគ្នន
ណៅវញិណៅលក្ស 

bb)) គគិិោោៃៃុុបបដ្ឋដ្ឋឋឋ ក្សក្ស//អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ម្រម្របបឹឹក្សក្សាា   

 ជួយម្រគូណពទយ ដ្ឋក្ស់លែិិតណផ្េរ ៃិងទម្រលង់ព័ត៌ាៃអនក្សជាំងសឺណងខបេូលក្សនុងណម្រសាល
សាំបុម្រត ។  

 ផ្តល់ម្របឹក្សាដ្ល់អនក្សជាំង/ឺអនក្សខែទាំ អាំពីការណរៀបេាំែៃួៃណៅណពលណផ្េរណៅកាៃ់ទីតាាំង 
ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ ។  

 ជម្រាបព័តា៌ៃដ្ល់អនក្សជាំងឺ ៃងិអាណាពាាលឱយនាាំយក្សឯក្សសារពីរលក្សជាលួយ
ពួក្សណគណៅគៃៃីិក្ស ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័  

  ណរៀបេាំខផ្ៃការក្សិេេម្របជុាំរវាងអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពែមី ៃិងអនក្សជាំងឺអៃតរកាលណៅលុៃ
ណពលការណាត់ជួបេុងណម្រកាយរបស់ពួក្សណគ ។  

 ណធាីការណាតជ់ួបជាលួយគៃីៃកិ្ស ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ លុៃណពលណផ្េរ 

cc)) អអងងគគកាការរណណម្រម្រៅៅររដ្ឋដ្ឋឋឋ ភភិិាាលល//លលិតិតតតភភក្សក្សតតិិយយុុវវវវ ័យ័យ 

 សាក្សសួរយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ អាំពីការគ្នាំម្រទខដ្លម្រតូវការ 

 ម្រាម្រស័យទក្សទ់ងជាលួយអងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភិាល/លតិតភក្សតិណៅគៃីៃិក្ស ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ លុៃណពលេុេះណៅដ្ល/់ណផ្េរណេញ ។  

 អលដ្ាំណ ីរយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ណៅដ្ល់ទីតាាំង ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ណដ្ីលែសីាគ លព់ីទីតាាំង, ណសវាខដ្លាៃ ៃិងអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព
ខដ្លពួក្សណគអាេេុេះណឈាម េះជាលួយណដ្ីលែទីទួលណសវា ART ។ 

 ផ្តល់ការម្របកឹ្សាជាបុគគលឬជាម្រក្សុល ណដ្ីលែណីលីក្សទកឹ្សេិតតដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅ
ជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ណដ្ឋេះម្រសាយក្សតីារលភរបស់ពកួ្សណគ ៃិងណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់
សម្រាបអ់ៃតរកាលរបស់ពកួ្សណគ ។  
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66..22..22.. កាការរខខែែររក្សក្សាា  

តាតាោោងងទទីី  44::  ា៉ា ម្រទីសតួនាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវសម្រាប់ការខែរក្សាណៅទីតាាំង PAC 

ម្រម្រក្សក្សុុលលណណគ្នគ្នលល
ណណៅៅសសាំាំខាខាៃៃ់់  

តួនាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវសម្រាប់ការខែរក្សាណៅទីតាាំង  PPAACC  

យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លល
ររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយ
ណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  

))AALLHHIIVV((  

1) េូលរលួវគគម្របឹក្សាជាលួយអនក្សផ្តល់ម្របឹក្សា ណដ្លីែណីរៀបេាំខផ្ៃការអៃតរកាលផ្ទេ ល់ែៃួៃរបសព់ួក្សណគ 

2) ណរៀៃណធាីអាីៗណដ្ឋយែៃួៃឯងណដ្ឋយខផ្ែក្សណលដី្ាំបូនាម ៃពីអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព (ណពាលគ ឺខែទាំ
សុែភាពែៃួៃរបស់ពួក្សណគ, ម្រគប់ម្រគងថាន ាំ ARV) ក្សាំ ត់ណា៉ា ងណោទិ៍ណដ្ីលែរី ាំលឹក្ស, េាំៃួៃ ARV 
ខដ្លម្រតូវណលប, អនក្សរ ាំលកឹ្សណម្របថីាន ាំ ARV, ការរក្សាទុក្ស ARV, តាលដ្ឋៃផ្លរ ាំខាៃថាន ាំ, វធិីយក្សថាន ាំ
របស់ពួក្សណគតាលែៃួៃម្របសិៃណបពីួក្សណគណៅឆ្ៃ យពីផ្េេះរបសព់ួក្សណគ ... ( 

3) េូលរលួជាលួយម្រក្សុលគ្នាំម្រទម្របសៃិណបីាៃ ណដ្ីលែណីរៀៃសូម្រតពីលតិតភក្សតិដ្ម្ទណទៀត ខដ្លអាេណធាី
ាៃលែជាងេាំណពាេះការម្របកាៃខ់ាជ ប់តាលការពាាលរបស់ពកួ្សណគ ឬសាត ប់អនក្សផ្តលម់្របកឹ្សា
ណដ្ឋយយក្សេតិតទុក្សដ្ឋក្ស់ ឬសួរសាំ ួរម្របសិៃណបីពួក្សណគេង់ដ្ងឹបខៃែល ។ 

4) ណរៀៃជាំនាញណដ្ឋេះម្រសាយបញ្ញា  ដូ្េជា រណបៀបសាគ ល់ជាំងឺរបស់ពួក្សណគ, អនក្សណាែៃេះខដ្លម្រតវូ
ពិណម្រគ្នេះ/ទក្ស់ទង ណៅណពលគ្នត់ជួបម្របទេះបញ្ញា ម្របឈល ៃិងខសាងរក្សដ្ាំបូនាម ៃបខៃែលពី      
អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព ម្របសៃិណបីចាាំាេ,់ អាីខដ្លម្រតូវណធាីណដ្លីែណីដ្ឋេះម្រសាយបញ្ញា របស់ពួក្សណគ  

5) ខសាងយលព់ីតម្រលវូការៃិងឯក្សសារចាាំាេ់ណដ្លីែេូីលណៅកាៃទ់ីតាាំង ART លៃុសសណពញវយ័ ។  

6) ការេូលណៅកាៃ់ទីតាាំង ART ែមីសម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ តាលកាលបរណិេឆទ/កាលវភិាគខដ្ល
ាៃខ នាាំ 

7) យល់ថា ពកួ្សណគលៃិចាាំាេ់រងច់ាាំរហូតដ្ល់ពួក្សណគបញ្េបថ់ាន ាំ ARV ទាំងអស់ណនាេះណទ ។  

អាអាណាណា
ពពាាាាលល  

1) ផ្តល់ការគ្នាំម្រទខផ្នក្សផ្ៃូវកាយ, ផ្ៃូវេិតត ៃិងហរិញ្ាវតែុដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ  
ណអដ្ស៍ក្សនុងណពលខែរក្សាណៅក្សខៃៃងដ្ខដ្ល - ណពាលគ ឺគឺណលកី្សទឹក្សេិតតឱយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅ
ជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ម្រសឡាញ់សុែភាពរបសគ់្នត់ ៃងិទទលួែុសម្រតូវេាំណពាេះសុែភាព
ផ្ទេ ល់ែៃួៃគ្នត់ ៃងិសុែភាពរបស់សហគលៃ៍ទាំងលូល ។ សូលណលីលការពម្រងឹងការផ្តល់ម្របឹក្សា
អាំពីការណគ្នរពតាលការពាាល ៃិងសាភ រផ្តល់ម្របឹក្សាសម្រាប់អនក្សាៃេាំៃៃួណលណោគលិៃអាេ
ោប់ាៃ = លិៃអាេេលៃងាៃ )the Undetected=Uninfected( សម្រាប់សារលលែិត
បខៃែល ។  

2) ផ្តល់ការគ្នាំម្រទដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ េាំណពាេះក្សម្រលិតណម្របី ARV ម្របចាាំ
ម្ែៃរបស់គ្នត់ ណដ្ីលែធីានាគ្នម ៃការអាក្ស់ខាៃការណម្របី (ណពាលគ ឺARVs អាែីៃេះ, ជាំៃយួម្របចាាំម្ែៃ
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ម្រម្រក្សក្សុុលលណណគ្នគ្នលល
ណណៅៅសសាំាំខាខាៃៃ់់  

តួនាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវសម្រាប់ការខែរក្សាណៅទីតាាំង  PPAACC  

សម្រាប់ការណម្របីថាន ាំ ARV/ការរ ាំលឹក្ស, ការរក្សាទុក្ស ARV, តាលដ្ឋៃណលីលផ្លរ ាំខាៃរបសថ់ាន ាំ, 
ការណធាីដ្ាំណ ីរណដ្ឋយាៃការណម្រគ្នងទុក្សជាលុៃ( ។  

3) រ ាំលឹក្សកាលបរណិេឆទណាត់ជបួណៅ ART ណដ្ីលែធីានាថាយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ   
ណអដ្ស៍ អាេទទលួាៃណសវាទៃ់ណពលណវោ ។ ណម្របនីា កិាណោទិ៍េល័ត ម្របសិៃណបីម្រតូវការ 
ណហយីក្សត់ណលែទូរសព័េរបស់បុគគលទាំនាក្ស់ទាំៃងក្សនុងក្សរ ីាៃណម្រគ្នេះអាសៃន ។ 

4) ម្រាប់កូ្សៃរបស់គ្នត ់អាំពអីនក្សណាខដ្លម្រតូវខសាងរក្សការគ្នាំម្រទ ម្របសៃិណបីម្រតូវការ ។ 
5) ធានាថា ាៃលណធាាយណធាីដ្ាំណ ីរ ឬណរៀបេាំលណធាាយណធាដី្ាំណ ីរឱយទៃ់ណពលណវោៃិង
ាៃសុវតែភិាព ។ 

6) ម្រតួតពិៃតិយ ៃិងតាលដ្ឋៃបៃតណលីឥរយិាបែរបស់យុវវយ័េាំណពាេះការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាលការ
ពាាល ជាពិណសសក្សនុងអាំ ុងណពលចាប់ណផ្តីលអៃតរកាល រហូតដ្លព់ួក្សណគអាេម្រគប់ម្រគង  
ែៃួៃឯងាៃណដ្ឋយណជាគជ័យ ។ 

7) ដ្ឹងអាំពតីម្រលូវការៃងិឯក្សសារចាាំាេ់ណដ្ីលែេូីលណៅទីតាាំង ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ 
8) ខសាងយលៃ់ិងណរៀបេាំការគ្នាំម្រទសម្រាប់យុវវយ័របស់ពកួ្សណគក្សនុងអាំ ុងណពលអៃតរកាល  

អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវា
សសុុែែភាភាពព  

1) ម្រតូវាៃេាំណ េះដ្ឹងៃងិណឆ្ៃីយតបណៅៃឹងម្រគប់ជាំហាៃម្ៃអៃតរកាល ៃងិឧបក្សរ ៍ខដ្ល    
ម្រតូវការ ។ 

2) ធានាថា យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ម្រតូវាៃផ្តល់ជូៃៃូវពត័៌ាៃយា៉ា ងេាស់ 
ណៅម្រគប់ជាំហាៃម្ៃអៃតរកាល ៃិងជួយពួក្សណគណរៀបេាំខផ្ៃការបុគគលខដ្លចាាំាេ់សម្រាប់ការ
រក្សាទុក្ស ៃងិខផ្ៃការណផ្េរណេញ ។ 

3) ម្រគប់ម្រគង រលួជាលួយអនក្សម្រគប់ម្រគងក្សរ ី ឬណដ្ីរតួជាអនក្សម្រគប់ម្រគងក្សរ ី ងរហូតដ្ល់យុវវយ័
ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ អាេណរៀបេាំែៃួៃាៃណដ្ឋយរលូៃណៅក្សនុងទីតាាំងសម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ។ 

4) ណម្របីឧបក្សរ ៍ា៉ា ៃ់ម្របា ៃងិវាយតម្លៃ )លូលដ្ឋឋ ៃៃងិេុងបញ្េប់( ណដ្ីលែកី្សាំ ត់ពីេាំណ េះ
ដ្ឹង ឥរយិាបែ ៃងិការម្របកាៃខ់ាជ ប់តាលការពាាលណដ្ឋយ ARV លុៃណពលៃងិក្សនុងអាំ ុង
ណពលដ្ាំណ ីរការអៃតរកាល  

5) ា៉ា ៃ់ម្របា តម្រលូវការរបសយុ់វវយ័ ៃិងអនក្សខែទាំរបស់ពកួ្សណគ បនាេ បល់ក្ស ជយួពួក្សណគណរៀបេាំ
បណងកីតខផ្ៃការអៃតរកាលសម្រាប់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ណដ្ឋយខផ្ែក្សណលី
តម្រលូវការ ។ សាគ ល់៖ ខផ្ៃការណៃេះម្រតូវខតណរៀបេាំណ ងីខផ្ែក្សតាលសលតែភាពរបស់បុគគលជា
យុវវយ័ាន ក្ស់ៗ ៃងិធៃធាៃខដ្លាៃ ដូ្េជា ផ្ៃូវកាយ ផ្ៃូវេតិត សងគល សាម រត ីៃិងសុែភាព
ៃិងសុែុាលភាព ។  
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66..33.. ននប្ប្កាកាយយេេននតតររកាកាលល  
66..33..11.. កាការរណណផ្ផ្េេររណណេេញញ  

តាតាោោងងទទីី  55:: ា៉ា ម្រទីសតួនាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវរបស់អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយ
ណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងអាណាពាាលណៅឯទីតាាំង ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័  

ម្រម្រក្សក្សុលុលគគៃៃៃៃឹឹេះេះ  ាា៉ា៉ា ម្រម្រទទីីសសតតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួួលលែែុុសសម្រម្រតតូវូវររបបសស់់អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវា  យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួយួយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  
ៃៃិិងងអាអាណាណាពពាាាាលលណណៅៅឯឯទទីីតាតាាំាំងង  AARRTT  សសម្រម្រាាបប់់លលៃៃុុសសសសណណពពញញវវ ័យ័យ  

យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លល
ររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយ
ណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  

))AALLHHIIVV((  

1) ណធាីតាលអៃុសាសៃ៍/ដ្ាំបូនាម ៃពអីនក្សផ្តល់ណសវា ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័។ 
2) ណរៀៃម្រគប់ម្រគងកាលវភិាគ/ការណធាីដ្ាំណ ីររបស់ពកួ្សណគណដ្លីែណីៅទទួលាៃណសវា ART ណៅ     
ទីតាាំង ART សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័; 

3) ផ្តល់ព័តា៌ៃ/ពិណម្រគ្នេះណយាបលជ់ាលួយអាណាពាាល/ លតិតភក្សតិ/ អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំ    
សុែភាពណដ្ីលែផី្តល់ការគ្នាំម្រទ ម្របសិៃណបាីៃបញ្ញា ឬការផ្ទៃ សប់តូរណាលួយ 

4) ណរៀៃណធាីការសម្រលបែៃួៃណៅៃឹងបរយិាកាសែមីម្ៃគៃីៃកិ្ស ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័; 
5) ម្រតួតពិៃតិយៃិងតាលដ្ឋៃសុែភាពផ្ទេ លែ់ៃួៃ ៃងិការម្របកាៃខ់ាជ ប់តាលការពាាល បនាេ បព់ី
ការណផ្េរណេញ 

អាអាណាណា
ពពាាាាលល  

1) ផ្តល់ការគ្នាំម្រទខផ្នក្សផ្ៃូវកាយ, ផ្ៃូវេិតត ៃិងហរិញ្ាវតែុដ្ល់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ  
ណអដ្ស៍បនាេ ប់ណផ្េរណេញ )ណពាលគឺ គឺណលីក្សទកឹ្សេិតតឱយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ    
ណអដ្ស៍ ម្រសឡាញ់សុែភាពរបស់គ្នត់ ៃិងទទួលែុសម្រតូវេាំណពាេះសុែភាពផ្ទេ ល់ែៃួៃគ្នត់ ៃងិ
សុែភាពរបសស់ហគលៃ៍ទាំងលូល ។ សូលណលីលការពម្រងឹងការផ្តល់ម្របឹក្សាអាំពីការណគ្នរពតាល
ការពាាល ៃិងសាភ រផ្តល់ម្របឹក្សាសម្រាប ់អនក្សាៃេាំៃៃួណលណោគលិៃអាេោប់ាៃ = លិៃ
អាេេលៃងាៃ )the Undetected=Uninfected( សម្រាបស់ារលលែិតបខៃែល ។  

2) ម្រតួតពិៃតិយ ៃិងតាលដ្ឋៃបៃតណលីលឥរយិាបែរបស់គ្នត់ េាំណពាេះការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាលការ
ពាាល ជាពិណសសណម្រកាយណពលណផ្េរណេញ រហូតដ្ល់ពកួ្សណគអាេម្រគប់ម្រគងែៃួៃឯងាៃ
ណដ្ឋយណជាគជ័យ ។  

3) ពិណម្រគ្នេះណយាបល់/ខសាងរក្សការគ្នាំម្រទជូៃអនក្សផ្តល់ណសវា ណៅណពលាៃបញ្ញា ម្របឈលជាលួយ  
យុវវយ័អៃតរកាលក្សនុងណពលែមីៗរបស់ពួក្សណគ ។  

 

អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវា
សសុុែែភាភាពព  

  

o ណណវវជជជជបប  ឌឌិិ តត//គគិោិោៃៃុុបបដ្ឋដ្ឋឋឋ ក្សក្ស//អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ម្រម្របបឹឹក្សក្សាា 

 ផ្តល់អាទភិាពដ្ល់កាលវភិាគសម្រាប់អនក្សជាំងអឺៃតរកាលែមី - ណធាីការណាតជ់ួបពីរ ឬ បី
ដ្ឋេ់ណដ្ឋយខ ក្សពីគ្នន សម្រាបទ់ទួលថាន ាំ ARV របស់ពកួ្សណគ ។ 
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 ម្រតួតពិៃតិយ/តាលដ្ឋៃបៃតណលលីសុែភាពរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ 
សុែភាពរបស់អនក្សជាំងអឺៃតរកាលែម ីៃងិផ្តលក់ារគ្នាំម្រទខដ្លចាាំាេ់ណផ្សងណទៀត ។ 

 ណលីក្សក្សលពស់បរយិាកាសណសវាណលម្រតីភាពយុវវយ័ តាលរយៈវធិីម្រាម្រស័យទក្ស់ទង, ការ 
វៃិិេឆ័យ, ការបណងកីតទាំនាក្សទ់ាំៃង-ាៃអារលម ៍ក្សក្ស់ណៅត  ៃងិាៃទាំៃុក្សេតិតក្សនុងការខេក្ស
រ ាំខលក្សព័តា៌ៃផ្ទេ ល់ែៃួៃរបសព់ួក្សណគ, ណរឿងោ៉ា វរបស់ពកួ្សណគ ។ 

o អអងងគគកាការរលលិិៃៃខខលលៃៃររដ្ឋដ្ឋឋឋ ភភិិាាលល//បបណាណាតត ញញលលិិតតតតភភក្សក្សតតិិយយុុវវវវ ័យ័យ  
 ជម្រាបដ្ល់យុវវយ័ខដ្លាៃណផ្េររេួណហយី ឱយខសាងរក្សការគ្នាំម្រទណៅទីតាាំង PAC 
ម្របសិៃណបពីួក្សណគម្រតូវការ ណដ្ឋយផ្តល់ណលែទាំនាក្ស់ទាំៃងដ្លព់ួក្សណគ ។ 

 ណលីក្សក្សលពស់បណាត ញយុវវយ័ ណដ្ីលែអីៃុវតតតាលខផ្ៃការតាលដ្ឋៃ )AHC - លិតតភក្សតណិធាីការ
តាលដ្ឋៃបៃតយា៉ា ងតិេ ២ ដ្ង ណម្រកាយណពលអៃតរកាលណៅកាៃគ់ៃីៃកិ្ស ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ។ 

 ក្សនុងក្សរ ីាៃភាពសមុគសាម ញ )ណពាលគ ឺអាំណពីហងិាក្សនុងម្រគសួារ, ក្សងាេះការគ្នាំម្រទណៅផ្េេះ
ឬម្រគួសារ(៖ អនក្សម្របឹក្សា/លិតតភក្សដយុិវវយ័ បៃតការតាលដ្ឋៃជាលួយយុវវយ័ខដ្លាៃណផ្េរ
ម្របសិៃណបាីៃក្សរ ី ណាេះបងក់ារពាាល ៣-៦ ខែ។ 

66..33..22.. កាការរខខែែររក្សក្សាា  

តាតាោោងងទទីី  66:: ា៉ា ម្រទីសតួនាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវរបស់អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយ    
ណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងអណាពាាលណៅទីតាាំង PAC 

ម្រម្រក្សក្សុលុលគគៃៃៃៃឹឹេះេះ  ាា៉ា៉ា ម្រម្រទទីីសសតតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួួលលែែុុសសម្រម្រតតូវូវររបបសស់់អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវាសសុុែែភាភាពព  យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយ            
ណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ៃៃិងិងអាអាណាណាពពាាាាលល  ណណៅៅទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  

យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លល
ររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយ
ណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  

1) អៃុវតតតាលអៃុសាសៃ/៍ដ្ាំបូនាម ៃពីអនក្សផ្តល់ការពាាល ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ 
2) ណរៀៃម្រតួតពិៃតិយៃិងតាលដ្ឋៃបៃតណលីលសុែភាពផ្ទេ ល់ែៃួៃ ៃងិការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាលការ
ពាាល 

3) ជម្រាប/ពិណម្រគ្នេះណយាបល់ជាលយួអាណាពាាល/លិតតភក្សតិ/អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាពណដ្លីែី
ទទួលាៃការគ្នាំម្រទ ម្របសៃិណបីាៃបញ្ញា ម្របឈលណាលួយ  

អាអាណាណា
ពពាាាាលល  

1) បៃតផ្តលក់ារគ្នាំម្រទខផ្នក្សផ្ៃូវកាយ ផ្ៃូវេិតត ៃិងហរិញ្ាវតែុដ្លយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ
ណអដ្ស៍ណៅទីតាាំង PAC ណៅណពលចាាំាេ ់

2) ខសាងយលៃ់ិងណរៀបេាំការគ្នាំម្រទដ្ល់យុវវយ័ក្សនុងអាំ ុងណពលអៃតរកាល 
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 ម្រតួតពិៃតិយ/តាលដ្ឋៃបៃតណលលីសុែភាពរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ 
សុែភាពរបស់អនក្សជាំងអឺៃតរកាលែមី ៃងិផ្តលក់ារគ្នាំម្រទខដ្លចាាំាេ់ណផ្សងណទៀត ។ 

 ណលីក្សក្សលពស់បរយិាកាសណសវាណលម្រតីភាពយុវវយ័ តាលរយៈវធិីម្រាម្រស័យទក្ស់ទង, ការ 
វៃិិេឆ័យ, ការបណងកីតទាំនាក្សទ់ាំៃង-ាៃអារលម ៍ក្សក្ស់ណៅត  ៃងិាៃទាំៃុក្សេតិតក្សនុងការខេក្ស
រ ាំខលក្សព័តា៌ៃផ្ទេ ល់ែៃួៃរបសព់ួក្សណគ, ណរឿងោ៉ា វរបស់ពកួ្សណគ ។ 

o អអងងគគកាការរលលិិៃៃខខលលៃៃររដ្ឋដ្ឋឋឋ ភភិិាាលល//បបណាណាតត ញញលលិិតតតតភភក្សក្សតតិិយយុុវវវវ ័យ័យ  
 ជម្រាបដ្ល់យុវវយ័ខដ្លាៃណផ្េររេួណហយី ឱយខសាងរក្សការគ្នាំម្រទណៅទីតាាំង PAC 
ម្របសិៃណបពីួក្សណគម្រតូវការ ណដ្ឋយផ្តល់ណលែទាំនាក្ស់ទាំៃងដ្លព់ួក្សណគ ។ 

 ណលីក្សក្សលពស់បណាត ញយុវវយ័ ណដ្ីលែអីៃុវតតតាលខផ្ៃការតាលដ្ឋៃ )AHC - លិតតភក្សតិណធាីការ
តាលដ្ឋៃបៃតយា៉ា ងតិេ ២ ដ្ង ណម្រកាយណពលអៃតរកាលណៅកាៃ់គៃីៃកិ្ស ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ។ 

 ក្សនុងក្សរ ីាៃភាពសមុគសាម ញ )ណពាលគ ឺអាំណពីហងិាក្សនុងម្រគសួារ, ក្សងាេះការគ្នាំម្រទណៅផ្េេះ
ឬម្រគួសារ(៖ អនក្សម្របឹក្សា/លិតតភក្សដិយុវវយ័ បៃតការតាលដ្ឋៃជាលួយយុវវយ័ខដ្លាៃណផ្េរ
ម្របសិៃណបាីៃក្សរ ី ណាេះបងក់ារពាាល ៣-៦ ខែ។ 

66..33..22.. កាការរខខែែររក្សក្សាា  

តាតាោោងងទទីី  66:: ា៉ា ម្រទីសតួនាទីៃិងទាំៃួលែុសម្រតូវរបស់អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយ    
ណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងអណាពាាលណៅទីតាាំង PAC 

ម្រម្រក្សក្សុលុលគគៃៃៃៃឹឹេះេះ  ាា៉ា៉ា ម្រម្រទទីីសសតតួួនានាទទីីៃៃិិងងទទាំាំៃៃួួលលែែុុសសម្រម្រតតូវូវររបបសស់់អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវាសសុុែែភាភាពព  យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយ            
ណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ៃៃិងិងអាអាណាណាពពាាាាលល  ណណៅៅទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  

យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លល
ររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយ
ណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  

1) អៃុវតតតាលអៃុសាសៃ/៍ដ្ាំបូនាម ៃពីអនក្សផ្តល់ការពាាល ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ 
2) ណរៀៃម្រតួតពិៃតិយៃិងតាលដ្ឋៃបៃតណលីលសុែភាពផ្ទេ ល់ែៃួៃ ៃងិការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាលការ
ពាាល 

3) ជម្រាប/ពិណម្រគ្នេះណយាបល់ជាលយួអាណាពាាល/លិតតភក្សតិ/អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាពណដ្លីែី
ទទួលាៃការគ្នាំម្រទ ម្របសៃិណបីាៃបញ្ញា ម្របឈលណាលួយ  

អាអាណាណា
ពពាាាាលល  

1) បៃតផ្តលក់ារគ្នាំម្រទខផ្នក្សផ្ៃូវកាយ ផ្ៃូវេិតត ៃិងហរិញ្ាវតែុដ្លយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ
ណអដ្ស៍ណៅទីតាាំង PAC ណៅណពលចាាំាេ ់

2) ខសាងយលៃ់ិងណរៀបេាំការគ្នាំម្រទដ្ល់យុវវយ័ក្សនុងអាំ ុងណពលអៃតរកាល 

27
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3) ម្រតួតពិៃតិយៃិងតាលដ្ឋៃណលីលឥរយិាបែរបស់យុវវយ័ េាំណពាេះការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាលការ
ពាាល ជាពិណសសបនាេ បព់កីារណផ្េរណេញ ៃងិធានាថា ពួក្សណគអាេម្រគប់ម្រគងែៃួៃឯងាៃ
ណដ្ឋយណជាគជ័យ។ 

អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវា
ខខែែទទាំាំសសុុែែភាភាពព
((HHCCPP))  

o ណណវវជជជជបប  ឌឌិិ តត//គគិោិោៃៃុុបបដ្ឋដ្ឋឋឋ ក្សក្ស//អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ម្រម្របបឹឹក្សក្សាា 

 តាលដ្ឋៃបៃតណលលីសុែភាពរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងផ្តល់
ការគ្នាំម្រទខដ្លចាាំាេ់ណផ្សងណទៀត ។ 

 ណលីក្សក្សលពស់បរយិាកាសណលម្រតភីាព េាំណពាេះយុវវយ័ តាលរយៈវធិីម្រាម្រស័យទក្ស់ទង, ការ 
វៃិិេឆ័យ, ការបណងកតីទាំនាក្សទ់ាំៃង-ាៃអារលម ៍ក្សក្ស់ណៅត  ៃិងាៃទាំៃុក្សេិតតក្សនុងការខេក្ស
រ ាំខលក្សព័តា៌ៃផ្ទេ ល់ែៃួៃរបសព់ួក្សណគ, ណរឿងោ៉ា វរបស់ពកួ្សណគ ។ 

o អអងងគគកាការរលលិិៃៃខខលលៃៃររដ្ឋដ្ឋឋឋ ភភិិាាលល//បបណាណាតត ញញលលិិតតតតភភក្សក្សតតិិយយុុវវវវ ័យ័យ  
 ណលីក្សក្សលពស់បណាត ញយុវវយ័ ណដ្ីលែអីៃុវតតតាលខផ្ៃការតាលដ្ឋៃ )AHC - លិតតភក្សតិណធាី
ការតាលដ្ឋៃបៃតយា៉ា ងតិេ ២ ដ្ង ណម្រកាយណពលអៃតរកាលណៅកាៃ់គៃីៃកិ្ស ART សម្រាប់
លៃុសសណពញវយ័ ។ 

 

77.. កាការរប្ប្តតួតួតព្យពិិ្យននិិតតយយតាតាមមដាដានន  ននិិងងកាការរោោយយកាការរណណ៍៍  

77..11.. ស្ស្ូចូចនានាក្ក្ររប្ប្តតួតួតព្យពិិ្យននិតិតយយតាតាមមដាដានន  ននិិងងកាការរោោយយកាការរណណ៍៍  

ទីតាាំងៃលីួយៗ គួរក្សត់ម្រតាសូេនាក្សរសនូលខដ្លទក្ស់ទងៃឹងអៃតរកាល ណដ្ឋយខផ្ែក្សណលីក្សាំ ត់ម្រតា អនក្សជាំង ឺ      
ាន ក្ស់ៗ ។ ជាណរៀងោល់ម្រតីាស អនក្សផ្តលម់្របឹក្សាគួរខតបញ្ជូ ៃក្សាំ ត់ម្រតាសណងខប )ៃងិក្សាំ តម់្រតាបុគគល( ណៅលស្រៃតី
ទិៃនៃ័យ បនាេ បព់ីរយៈណពលោយការ ៍របស់ ART, សូលណលីលណសេក្សតីបខៃែលទី ៣ ។ 

77..22.. ែែាំាំននណណើើ ររកាការរប្ប្គគររ់ប់្ប្គគងងកាការរប្ប្តតួតួតព្យព្យិិននិតិតយយតាតាមមដាដានន  ននិិងងកាការរប្ប្គគររ់់ប្ប្គគងងកាការរ
ននបាបាឹះឹះររងង់់ននស្ស្វាវា  
ណដ្ីលែមី្រតួតពៃិិតយតាលដ្ឋៃៃងិសម្រលបសម្រលួលអៃតរកាលម្របក្សបណដ្ឋយណជាគជ័យ សក្សលមភាពទាំងឡាយដូ្េខាង
ណម្រកាលណៃេះ ម្រតូវាៃណសនីណ ងី ៖ 

 ណរៀបេាំក្សិេេម្របជុាំម្របចាាំម្រតាីសរវាងគៃីៃិក្ស ART កុ្សារៃិងលៃុសសណពញវយ័ ណៅក្សនុងតាំបៃ ់ ឬទូទាំងម្របណទស
ណដ្ីលែតីាលដ្ឋៃទិៃនៃ័យបញ្ជូ ៃ ៃិង LTFU  

 ខក្សលលែការសម្រលបសម្រលួលរវាងគៃីៃិក្ស ART កុ្សារៃិងលៃុសសណពញវយ័ ART ណៅក្សនុងតាំបៃ ់
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 ម្របសិៃណបគី្នម ៃម្រក្សុលគ្នាំម្រទលតិតភក្សតិ/អងគការណម្រៅរដ្ឋឋ ភិាល៖ ការណៅទូរស័ពេតាលដ្ឋៃបៃតលិៃអាេណធាីណៅ
ាៃ ៃិង  

 ទក្ស់ទងៃឹងទម្រលង់រាយការ ៍ អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពណម្របីទម្រលង់រាយការ ៍អាំពគីាំរូណៅក្សនុង ៃិយាល
ខបបបទសដីពី ការតាលរក្សអនក្សជាំងឺម្រតលបល់ក្សទទួលណសវាខែទាំពាាលវញិ (Re-engagement SOP) ។   
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ឧឧស្ស្មមពព័័ននធធ  
ឧឧបបក្សក្សររ  ៍៍ណណម្រម្រតតៀៀលលអអៃៃតតររកាកាលល  

ឧឧសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  11:: បញ្ជ ីណផ្េៀងផ្ទេ ត់សម្រាប់ការវាយតម្លៃបឋលសម្រាប់ណម្រតៀលអៃតរកាល (សម្រាប់អនក្សផ្តល់ណសវា
សុែភាព) 

 

លលររ  បបររ ិយិាយាយយ  YYeess  NNoo  ក្សក្សាំាំ  តត់់សសាាគគ លល់់  

AA..  ពពិិៃៃិិតតយយលលក្សក្សខខ  វវ ិៃិៃិេិេឆឆ័័យយម្ម្ៃៃភាភាពពសសលលម្រម្រសសបប  

II  លលក្សក្សខខ  វវ ិៃិៃិិេេឆឆ័័យយ  អាអាយយុុ  

1.1 អាយុសលម្រសបសម្រាប់ការវាយតម្លៃណម្រតៀលអៃតរកាល៖     

   ១០ឆ្ន ាំ៖ ជាប់ ការវាយតម្លៃណម្រតៀលអៃតរកាល    

  ១១ – ១៤ ឆ្ន ាំ៖ យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃឹង
សែិតក្សនុងដ្ាំណាក្ស់កាលអៃតរកាល (ណម្រតៀលែៃួៃសម្រាប់ណផ្េរណេញ ឬ
រក្សាណៅក្សនុងណសវាដ្ខដ្ល)។ 

   

   ១៥ ឆ្ន ាំ៖ យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស ៍ៃឹងបតូរណៅ
ណម្រកាយអៃតរកាល (ណផ្េរណេញ ឬសែិតណៅដ្ខដ្ល) 

   

IIII  លលទទធធផ្ផ្លលណណតតសសដដោោបប់់បបៃៃេេុុក្សក្សណណលលណណោោគគ    

2.1 ការបស្រង្វក បបៃេុក្សណលណោគ៖ លទធផ្លពីរេុងណម្រកាយខដ្លណលណោគាៃ   
បស្រង្វក ប (NCHADS) ៃិងលទធផ្លែមបីាំផុ្តក្សនុងរយៈណពល ៦ខែ  

   

2.2 លទធផ្លណតសដោបប់ៃេុក្សណលណោគ ណលីក្សទី១៖ 

ម្ែៃខែឆ្ន ាំណធាីណតសតោប់បៃេុក្សណលណោគ …………………………………….. 

លទធផ្លណតសដោបប់ៃេុក្សណលណោគ …………………………………… 

   

2.3 លទធផ្លណតសដោបប់ៃេុក្សណលណោគ ណលីក្សទី២៖    

ពព័័តត៌៌ាាៃៃអអាំាំពពីីអអននក្សក្សជជាំាំងងឺ ឺ

ណលែសាគ ល់គៃៃីិក្សអនក្សជាំង៖ឺ…………………………….. 

ណភទ៖ ………………………………………………….. 

ណឈាម េះអនក្សផ្តល់ម្របកឹ្សា៖……………………………………  

ណលែសាគ ល់អនក្សជាំងឺ (ណលែ ART)៖ ………………… 

អាយុ៖ …………………………………………………… 

ម្ែៃខែឆ្ន ាំ៖…………………………………………………. 
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លលររ  បបររ ិយិាយាយយ  YYeess  NNoo  ក្សក្សាំាំ  តត់់សសាាគគ លល់់  

ម្ែៃខែឆ្ន ាំណធាីណតសតោប់បៃេុក្សណលណោគ …………………………………….. 

លទធផ្លណតសដោបប់ៃេុក្សណលណោគ …………………………………… 

IIIIII  ររូូបបលលៃៃតតពពាាាាលល  AARRVV    

3.1  រូបលៃតជួរទលីួយ (បេេុបែៃន) 

រូបលៃត ARV……………………………………… 

   

  រូបលៃត ARV………………………………………    

  រូបលៃត ARV………………………………………    

IIVV  ណណតតីីយយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ាាៃៃទទទទួលួលកាការរបបង្វង្វាា ញញពពីីសាសាែែ ៃៃភាភាពពណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍ឬឬណណៅៅ??  

4.1 A. យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងម្រគសួារ លិៃ
ទៃ់ាៃបង្វា ញណៅណ យីណទ 

   

4.2 B. យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងម្រគសួារ ាៃ
បង្វា ញរេួណហយី  

   

4.3 C. យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងម្រគសួារ ាៃ
បាំ ងបង្វា ញ 

   

4.4 D. ការបង្វា ញសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ណដ្ឋយខផ្នក្ស ណដ្ឋយអនក្ស   
ផ្តល់ណសវាសុែភាព )Semi-disclosure by HCP( 

   

សសាាគគ លល់់៖៖  កុ្សារអាយុ >6 ឆ្ន ាំ(A, B, C); D គឺសម្រាប់កុ្សារអាយុ <6 ឆ្ន ាំ; * កុ្សារខដ្លម្រតូវាៃជម្រាបម្រាបអ់ាំពី   
ការឆ្ៃងណោគ ខដ្លក្សនុ ងណនាេះកុ្សារម្រតូវទទួលការពាាលណពញលួយជីវតិ ៃិងតាលដ្ឋៃេាំៃៃួបៃេុ ក្សណលណោគលួយជីវតិ។ 

សសៃៃននិិដ្ឋដ្ឋឋឋ ៃៃទទូូណណៅៅសសម្រម្រាាបប់់ជជាំាំហាហាៃៃបបនានាេេ បប់់៖៖    

ណណដ្ឋដ្ឋយយអអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ម្រម្របបឹឹក្សក្សាា  ((ណណឈាឈាមម េះេះ  ៃៃិិងង  ម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំ))៖៖ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ណណដ្ឋដ្ឋយយម្រម្រគគូណូណពពទទយយ  ((ណណឈាឈាមម េះេះ  ៃៃិងិង  ម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំ))៖៖ ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ឧឧបបសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  ២២៖៖ ការវាយតម្លៃសុែុាលភាព ៃិងេាំណ េះដឹ្ងលូលដ្ឋឋ ៃរបស់យុវវយ័ 

 

ពព័័តត៌៌ាាៃៃអអននក្សក្សជជាំាំងងឺ ឺ

ណលែសាគ ល់គៃៃីិក្សអនក្សជាំង៖ឺ …………………………. 

ណភទ៖……………………………………………….. 

ណឈាម េះអនក្សផ្តល់ម្របកឹ្សា៖ ………………………….……  

ណលែសាគ ល់អនក្សជាំងឺ (ណលែ ART)៖ ……………… 

អាយុ៖……………………………………………. 

ម្ែៃខែឆ្ន ាំ៖…………………………………………. 

ខខផ្ផ្ននក្សក្សទទីី  II::    កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃសសុុែែុុាាលលភាភាពពយយុុវវវវ ័យ័យ  

បបររ ិយិាយាយយ//ណណសសេេក្សក្សតតីីខខែែៃៃងងកាការរ  ៍៍ អអតត់់ណណសាសាេះេះ ជជួួៃៃកាកាលល ម្រម្រគគបប់់ណណពពលល  

11..11.. អាអាហាហាររូូបបតតែែលលភភ        

ែាុ ាំញុាំអាហារយា៉ា ងតិេពីរណពលក្សនុងលួយម្ែៃ ណដ្ឋយក្សនុងណនាេះអាហារលួយណពល
ាៃសាេៃ់ិងបខៃៃែៃេះ 

      

ែាុ ាំាៃអាហារតិេជាងអនក្សដ្ម្ទណទៀតណៅក្សនុងម្រគួសារែាុ ាំ       

11..22.. កាការរអអបប់់ររ ាំាំ       

ែាុ ាំណៅសាោណរៀៃជាណទៀងទត ់       

ែាុ ាំាៃសាភ រខដ្លែាុ ាំម្រតូវការណដ្លីែណីធាីក្សិេេការសាោរបស់ែាុ ាំ       

ែាុ ាំណៅណរៀៃ ាៃអនក្សគ្នាំម្រទ ជួយែាុ ាំណៅសាោណរៀៃ       

ែាុ ាំេូលេតិតសាោណរៀៃ       

11..33  សាសាែែ ៃៃភាភាពពហហិរិរញ្ញ្ាាវវតតែែុុ        

ម្រគួសាររបសែ់ាុ ាំាៃលុយម្រគប់ម្រគ្នៃ់ណដ្ីលែទីញិរបស់ខដ្លែាុ ាំម្រតវូការ       

ម្រគួសាររបសែ់ាុ ាំអាេាៃលទធភាពណធាីដ្ាំណ ីរណៅជបួម្រគួណពទយតាលការណាត់ជួប        

11..44  សសុុែែភាភាពពផ្ផ្ៃៃូូវវកាកាយយៃៃិិងងសសុុែែុុាាលលភាភាពព       

ែាុ ាំាៃអារលម ៍ថាាៃក្សាៃ ាំងៃិងាៃសុែភាពលែ       

ែាុ ាំម្រពួយារលភអាំពីសុែភាពរបស់ែាុ ាំ       

ែាុ ាំក្សាំពុងខតលូតោស់ ដូ្េកុ្សារណផ្សងណទៀតខដ្លាៃអាយុដូ្េែាុ ាំខដ្រ       

ែាុ ាំាៃអារលម ៍ថា ែាុ ាំាៃឱកាសឬាៃសាំណាងដូ្េកុ្សារដ្ម្ទណទៀតខដ្រ       

11..55  សសុុែែភាភាពពផ្ផ្ៃៃូូវវេេិតិតតត  ៃៃិិងងទទាំាំនានាក្សក់់្សទទាំាំៃៃងងក្សក្សននុុងងសសងងគគលល       
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កាការរសសៃៃននិិដ្ឋដ្ឋឋឋ ៃៃទទូូណណៅៅសសម្រម្រាាបប់់ជជាំាំហាហាៃៃបបនានាេេ បប់់៖៖    

ណណដ្ឋដ្ឋយយអអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ម្រម្របបឹឹក្សក្សាា  ((ណណឈាឈាមម េះេះ  ៃៃិិងងម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំ)):: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ណណដ្ឋដ្ឋយយម្រម្រគគូណូណពពទទយយ  ((ណណឈាឈាមម េះេះៃៃិងិងម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំ)): ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ែាុ ាំសបាយេិតតដូ្េកុ្សារដ្ម្ទណទៀតអាយុណសមែីាុ ាំខដ្រ       

ាៃលៃុសសធាំណៅផ្េេះ (ឧទ. ឪពុក្សឬាត យ/អាណាពាាល) ឬណៅក្សនុងសហ-
គលៃ ៍(ឧទ. អនក្សជិតខាង) ខដ្លែាុ ាំណជឿទុក្សេតិត ៃិងគ្នាំម្រទែាុ ាំខផ្នក្សផ្ៃូវអារលម ៍ 

      

ែាុ ាំាៃលតិតយា៉ា ងតេិាន ក្ស់ ខដ្លែាុ ាំអាេខេក្សរ ាំខលក្សណរឿងសាៃ តជ់ាលួយ ៃងិខដ្ល
ែាុ ាំទុក្សេតិត 

      

សាគ ល៖់ អនក្សផ្តល់ណសវា គួរណម្របីឧបក្សរ ៍ K10 (ជញ្ជ ីងវាសស់ាព ធផ្ៃូ វេិតតណែសៃឺរ Kessler Psychological 
Distress Scale) សូលណលីលឧបសលពៃ័ធទី ៥ ណដី្លែីវាយតម្លៃលក្សខែ ឌ សុែភាពផ្ៃូ វេិតតរបស់អនក្សជាំងឺ។  

11..66  សសាាពព ធធ,,  ណណម្រម្រគ្នគ្នេះេះថាថានន ក្សក់់្ស  ៃៃិិងងសសុុែែភាភាពពផ្ផ្ៃៃូូវវណណភភទទ       

ែាុ ាំយល់អាំពីការផ្ទៃ ស់បតូរទាំងឡាយខដ្លោងកាយែាុ ាំឆ្ៃងកាត់ក្សនុងណពលណពញវយ័ 
(យុវវយ័) 

      

ែាុ ាំដ្ឹងពីវធិីខដ្លណក្សមងម្រសីអាេាៃម្ផ្េណពាេះ ៃិងដ្ឹងពីរណបៀបការពារលិៃឱយាៃ
ម្ផ្េណពាេះ )ការពៃារក្សាំណ ីត( 

      

ែាុ ាំដ្ឹងពីរណបៀបបង្វក រការេលៃងណលណោគណអដ្ស ៍       

ែាុ ាំាៃអារលម ៍ថា ែាុ ាំអាេណធាកីារសណម្រលេេតិតែៃួៃឯងអាំពីអាីខដ្លសាំខាៃ់
សម្រាប់ែាុ ាំ 

      

ែាុ ាំាៃលៃុសសខដ្លសុាំម្រសឡាញ់ែាុ ាំ ៃិងេង់ណរៀបការជាលួយែាុ ាំ ខដ្លណធាីឱយែាុ ាំ
ពិាក្សណឆ្ៃីយេាំណពាេះពួក្សណគ។ 

      

ោងកាយែាុ ាំជៃួកាលម្រតូវណគរ ាំណោភបាំពាៃ ឧទហរ ៍ ជួៃកាល ែាុ ាំទទួលរង
ម្រតូវណគវាយដ្ាំខាៃ ាំងៗ ឬប៉ាេះខាៃ ាំងៗ។ 

      

ែាុ ាំណធាីអាីខដ្លអាេណធាឱីយែាុ ាំម្របឈលៃឹងការឆ្ៃងកាលណោគឬាៃម្ផ្េណពាេះ )ណក្សមង
ម្រសី(/ឬណធាឱីយៃរណាាន ក្ស់ាៃម្ផ្េណពាេះ )ណក្សមងម្របុស) 
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ខខផ្ផ្ននក្សក្សទទីី  IIII..  កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃេេាំាំណណ  េះេះដ្ដឹឹ្ងងជាជាលលូូលលដ្ឋដ្ឋឋឋ ៃៃ  

ម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំវាវាយយតតម្ម្លលៃៃ  ម្ែៃខែឆ្ន ាំ  

(លុៃ) 

………………
……  

ម្ែៃខែឆ្ន ាំ 
(ណម្រកាយ) 

………………
……  

  

បបររ ិយិាយាយយ//ណណសសេេក្សក្សតតីីខខែែៃៃងងកាការរ  ៍៍  
(ការដ្ឋក់្សពិៃេុ ៖ េណលៃីយ “Yes”=1, “No” = 0) 

YYeess  NNoo  YYeess  NNoo  ក្សក្សាំាំ  តត់់សសាាគគ លល់់  

កាការរអអបប់់ររ ាំាំក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទី ី II  

aa..11..  េេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹឹងងអអាំាំពពីីណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍ជាជាលលូូលលដ្ឋដ្ឋឋឋ ៃៃ              

1) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្សយ៍ល់ថា       
ណលណោគណអដ្សគ៍ឺជាអាឬីណទ? 

          

2) ណតីអនក្សយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ យល់ពីវធិី
ខដ្លណលណោគណអដ្ស៍រកី្សោលដ្ឋលពីលៃុសសាន ក្ស់ណៅាន ក្ស់ណទៀត
ឬណទ? 

          

3) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្សដ៍្ឹងពីរណបៀបម្ៃ
បង្វក រការេលៃងណលណោគណអដ្សព៍ីលៃុសសាន ក្ស់ណៅាន ក្ស់ណទៀត
ឬណទ? 

          

4) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្សយ៍ល់ពីរណបៀប
ខដ្លណលណោគណអដ្ស៍វាយម្របហារណៅណលីណកាសិកា CD4 ខដ្រ
ឬណទ?  

          

5) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ យលព់ីណតសត
លៃេីរពិណសាធៃ៍ខដ្លគ្នត់ាៃទទួលឬណទ? 

          

6) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ដ្ឹងណតអីាីជាការ
ណធាីណតសដោប់បៃេុក្សណលណោគ ឬណទ? 
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7) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្សដ៍្ឹងថា ណតីការ
ពាាលណដ្ឋយ ARV គជឺាអាី ឬណទ?  

     

8) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្សដ៍្ឹងពី ម្របណភទ
ថាន ាំខដ្លគ្នត់ាៃ ឬ ក្សាំពុងណម្របឬីណទ?  

     

aa..22..  អអនានាលល័័យយផ្ទផ្ទេេ លល់់ែែៃៃួួៃៃ      

9) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ណធាីលាំហាត់
ម្រា ជាណទៀងទតឬ់ណទ? ណបណីធាី ណតីប៉ាុនាម ៃដ្ងក្សនុងលួយ    
សាត ហ៍? (៣ ដ្ង/ណា៉ា ង ក្សនុងលួយសាត ហ៍ គឺ yes, < 3 គឺ 
no) 

     

10) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ដុ្សណធមញ
របស់គ្នតជ់ាណទៀងទត់ឬណទ? ណបីដុ្េះ ណតបី៉ាុនាម ៃដ្ងក្សនុងលួយ
សាត ហ៍? (យា៉ា ងតិេ ណរៀងោល់ម្ែៃ “yes”, លៃិោល់ម្ែៃ គឺ 
“no”) 

          

aa..33  កាការរណណររៀៀបបេេាំាំ  បបង្វង្វាា ញញសាសាែែ ៃៃភាភាពពណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍             

11) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ដ្ឹងណហតុអាី
ាៃជាគ្នត់ណម្របីថាន ាំោល់ម្ែៃខដ្រឬណទ? 

    
    

  

12) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ដ្ឹងថាាៃ
ផ្លវាិក្សខផ្នក្សសុែភាពឬណទ ម្របសិៃណបគី្នត់លៃិណលបថាន ាំ
តាលការខ នាាំរបស់ម្រគូណពទយ? 

    

    

  

13) ណតីឪពុក្សាត យឬអាណាពាាលរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅ
ជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ាៃម្រាប់គ្នត់អាំពីលូលណហតុខដ្ល
ពួក្សណគម្រតូវណលបថាន ាំណពញលួយជវីតិឬណទ? 

    

    

  

14) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្សស៍ាគ លល់ៃេីរ
ណពទយខដ្លគ្នត់ណៅណបីក្សថាន ាំរបស់គ្នត់ជាណទៀងទតឬ់ណទ?  

    
    

  

15) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ លិៃេូលេតិត
ថាន ាំខដ្លគ្នត់ណលបោល់ម្ែៃឬណទ? 

    
    

  

ពពិិៃៃេេុុសសររុុបប  aa..11  ++  aa..22  ++  aa..33        
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((សសម្រម្រាាបប់់កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃណណម្រម្រកាកាយយអអៃៃតតររកាកាលល៖៖  ម្រម្របបសសិិៃៃណណបបីីពពិិៃៃេេុុ  11--
66  ==  អអៃៃ់់;;  77--1111  ==  លលធធយយលល;;  >>1111  ==  អាអាេេទទទទួួលលយយក្សក្សាាៃៃ។។  

ចាចាបប់់ពពីីពពិិៃៃេេុុ  >>99,,  អាអាេេបបតតូូររណណៅៅក្សក្សម្រម្រលលិិតតអអបប់់ររ ាំាំទទីី  IIII))  

  

ម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំ  វាវាយយតតម្ម្លលៃៃ  ម្ែៃខែឆ្ន ាំ  

(លុៃ) 

………………  

ម្ែៃខែឆ្ន ាំ  

(ណម្រកាយ) 

………………  

  

បបររ ិយិាយាយយ//ណណសសេេក្សក្សតតីីខខែែៃៃងងកាការរ  ៍៍  
(Scoring: answer “Yes”=1, “No” = 0)  

YYeess  NNoo  YYeess  NNoo  ក្សក្សាំាំ  តត់់សសាាគគ លល់់  

ក្សក្សម្រម្រលលិិតតអអបប់់ររ ាំាំទទី ី IIII    

bb..11..  ជជាំាំងងឺឺឱឱកាកាសសៃៃិិយយលល  ((OOIIss))--  ណណតតីីយយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួយួយ      
ណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណឆ្ឆ្ៃៃីីយយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវឬឬណណទទ៖៖ 

          

1) ណតីជាំងឺឱកាសៃយិលគឺជាអាី?           

2) េូរផ្តល់ឧទហរ ៍ែៃេះៗម្ៃជាំងឺឱកាសៃិយល?           

3) ណតីលៃុសសឆ្ៃងជាំងឺឱកាសៃិយលណដ្ឋយវធិណីា?           

4) ណតីជាំងឺឱកាសៃយិលអាេបងកផ្លប៉ាេះពាល់អាែីៃេះដ្ល់
លៃុសស? 

    
    

  

5) ណតីលៃុសសម្របណភទណាែៃេះខដ្លអាេឆ្ៃងជាំងឺឱកាសៃយិល
ណម្រេីៃជាងណគ? 

    
    

  

6) ណតីអនក្សអាេបង្វក រការេលៃងជាំងឱឺកាសៃយិលណដ្ឋយវធិីណា?           

bb..22  កាការរបបង្វង្វាា ញញសាសាែែ ៃៃភាភាពពណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  --  ណណតតីីយយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅ
ជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណឆ្ឆ្ៃៃីីយយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវឬឬណណទទ៖៖  

    
    

  

7) ណតីអនក្សដ្ងឹណទថា អនក្សក្សាំពុងទទលួការពាាល ART/ណលណោគ
ណអដ្ស៍? 

    
    

  

8) ណតីអនក្សគតិថា អនក្សអាេម្រាប់លតិតភក្សតិរបស់អនក្សថា អនក្សាៃ 
ណលណោគណអដ្ស៍ខដ្រឬណទ? 
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9) ណតីយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ោក្សស់ាែ ៃ-
ភាពណលណោគណអដ្ស៍ ពីណគម្រគបគ់្នន ខដ្រឬណទ? 

    
    

  

10) ណតីអនក្សាៃអារលម ៍អាក្សអ់ៃ់េតិតឬណទ ម្របសិៃណបលីិតតភក្សតិ
របស់អនក្សដ្ឹងសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍របស់អនក្ស? 

    
    

  

11) ណតីអនក្សដ្ងឹថាម្រតូវណធាអីាីណទ ម្របសៃិណបីអនក្សម្រតូវលិតតភក្សតិរបសអ់នក្ស
ណរសីណអីង ឬាក្ស់ង្វយដ្លអ់នក្ស?  

    
    

  

12) ណតីអនក្សដ្ងឹណទថា លិតតភក្សដិរបសអ់នក្សសាគ ល់អនក្សផ្តល់ណសវាសុែ-
ភាពខដ្លអាេណៅរក្សណដ្លីែឱីយជួយ ម្របសៃិណបីាៃការ
ណរសីណអីង?  

    

    

  

13) ណតីអនក្សាៃេាំណ េះដ្ងឹអាំពកីារបង្វា ញសាែ ៃភាពណលណោគ   
ណអដ្ស៍ឬណទ? 

    
    

  

14) ណតីអនក្សាៃណយាបល់ ឬសាំ ូលពរអាីសម្រាប់ណយងីណទ ណដ្ីលែី
ឱយណយងីអាេជួយអនក្សឆ្ៃងកាតស់ាែ ៃភាពណៃេះ ខដ្រឬណទ? 

    
    

  

15)  ណតីអនក្សអាេសួរសាំ ួរដ្ល់ម្រគណូពទយរបសអ់នក្សឬណទ?            

bb..33  ររូូបបលលៃៃតត  AARRVV  --  ណណតតីយីយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  
ណណឆ្ឆ្ៃៃីីយយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវឬឬណណទទ៖៖ 

          

16)   ណតី ARV គឺជាអាី ណហយីណតីវាាៃដ្ាំណ ីរការដូ្េណលតេខដ្រ?           

17)  ណតីឱសែ/ថាន ាំរបស់អនក្សាៃណឈាម េះអាីខដ្រ?           

18)  ណតីអាីអាេៃឹងណក្សតីណ ងីេាំណពាេះសុែភាពរបស់អនក្សម្របសិៃណបី
លិៃណលបថាន ាំរបសអ់នក្សជាណទៀងទត់? 

          

19)   ណតីណហតុអាាីៃជាម្រតូវតាលដ្ឋៃណលីលណតសតណកាសកិា CD4 
ណហយីញឹក្សញបប់៉ាុណាណ ខដ្រ? 

          

20)  ណតីណហតុអាីាៃជាម្រតូវតាលដ្ឋៃណតសតោបប់ៃេុក្សណលណោគ 
ណហយីញឹក្សញបប់៉ាុណាណ ? 

          

bb..44  EEAACC  ((កាការរម្រម្របបកាកាៃៃ់់ខាខាជជ បប់់តាតាលលកាការរពពាាាាលល))--  ណណតតីយីយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លល
ររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណឆ្ឆ្ៃៃីីយយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវឬឬណណទទ៖៖   
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21)  ណហតុអាីាៃការណលបថាន ាំោល់ម្ែៃ គឺជាការសាំខាៃ់?           

22)  ណតីអនក្សដ្ងឹពីរណបៀបខែរក្សាការម្របកាៃ់ខាជ បក់ារពាាល? ឬ
អនក្សណធាីយា៉ា ងណាណដ្លីែឱីយម្រាក្សដ្ថា អនក្សណលបថាន ាំោល់ម្ែៃ? 

          

23)   ណតីអាីអាេណក្សីតណ ងីេាំណពាេះសុែភាពរបស់អនក្ស ម្របសិៃណបី
អនក្សលិៃណលបថាន ាំោល់ម្ែៃ? 

          

24)   ាៃណហតុផ្លអាែីៃេះខដ្លអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពបតូររូបលៃត
ពាាល? 

          

bb..55  សសុុែែភាភាពពផ្ផ្ៃៃូូវវណណភភទទ  ៃៃិងិងសសុុែែភាភាពពបបៃៃដដពពូូជជ,,  ជជាំាំងងឺឺកាកាលលណណោោគគ,,  កាការរណណធធាាីី
ខខផ្ផ្ៃៃកាការរម្រម្រគគួសួាសាររ  ឬឬកាការរពពៃៃាាររក្សក្សាំាំណណ  ីីតត))--  ណណតតីយីយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅ
ជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណឆ្ឆ្ៃៃីីយយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវឬឬណណទទ៖៖ 

          

25)  ណតីអនក្សយល់ពីណគ្នលគាំៃតិជាលូលដ្ឋឋ ៃរបសសុ់ែភាពផ្ៃូវ-
ណភទ ៃិងសុែភាពបៃតពូជឬណទ? (ណពាលគឺ ណតបីញ្ញា សុែភាព
អាីែៃេះខដ្លសាំខាៃ់ខដ្លម្រតូវគិតណៅណពលរលួណភទ )ឧទ. ការ
ការពារ, ខផ្ៃការម្រគួសារ, ជាំងកឺាលណោគ... ។ល។(?) 

          

26)  ណតីអនក្សអាេណរៀបោប់ពីរណបៀបខែរក្សាសុែភាពផ្ៃូវណភទៃិង
សុែភាពបៃតពូជ ឱយាៃលែសម្រាប់លៃុសសក្សនុងវយ័ដូ្េអនក្ស 
ាៃឬណទ?  

          

27)  ណតីអនក្សដ្ងឹថាអាែីៃេះជាការអៃុវតតលែសម្រាប់សុែភាពជុាំវញិ
ការរលួណភទ? 

          

28) ណតីអនក្សដ្ងឹពីក្សខៃៃង ៃងិវធិីខដ្លអនក្សអាេខសាងរក្សព័តា៌ៃ
បខៃែលអាំពីឥរយិាបែផ្ៃូវណភទម្របក្សបណដ្ឋយសុែភាពលែខដ្រ
ឬណទ? 

          

29) ណតីអនក្សដ្ងឹណហតុអាាីៃជាលៃុសសឆ្ៃងជាំងឺកាលណោគខដ្រឬណទ?           

30)  ណតីអនក្សដ្ងឹវធិីបង្វក រជាំងឺកាលណោគខដ្រឬណទ?           

31)  ណតីអនក្សដ្ងឹពីទកី្សខៃៃងខដ្លម្រតូវទទួលាៃេាំណ េះដ្ឹងអាំពី
ជាំងឺកាលណោគៃិងណសវាខដ្រឬណទ? 
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32)  ណតីអនក្សដ្ងឹណហតុអាីាៃជាលៃុសសម្រតូវការខផ្ៃការម្រគួសារ?           

33)  ណតីអនក្សដ្ងឹពីទកី្សខៃៃងខដ្លម្រតូវទទួលាៃេាំណ េះដ្ឹងអាំពី
ខផ្ៃការម្រគួសារៃិងណសវាពៃារក្សាំណ ីត ខដ្រឬណទ? 

          

bb..66  កាការរបបង្វង្វកក ររវវ ិជិជជជាាៃៃ--  ណណតតីីយយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគ            
ណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណឆ្ឆ្ៃៃីីយយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវឬឬណណទទ៖៖ 

          

34)  ណតីអនក្សអាេម្រាប់ាៃណទណតីការបង្វក រវជិជាៃគឺជាអាី?           

35)   ណតីអនក្សសាគ ល់ ឬដ្ឹងថាៃរណាែៃេះម្របឈលលុែៃងឹការឆ្ៃង?             

36)  ណតីអនក្សដ្ងឹពីរណបៀបការពារលៃុសសពីការឆ្ៃងជាំងឺខដ្លពាក្ស់
ព័ៃធៃឹងការរលួណភទឬណទ? 

          

ពពិិៃៃេេុុសសររុុបប  bb..11  ++  bb..22  ++  bb..33  ++  bb..44  ++  bb..55  ++  bb..66  
((សសម្រម្រាាបប់់កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃណណម្រម្រកាកាយយអអៃៃតតររកាកាលល៖៖  ណណបបីីពពិិៃៃេេុុ  11--1155  ==  
អអៃៃ់់;;  1166--2244  ==  លលធធយយលល;;  >>2244  ==  អាអាេេទទទទួលួលយយក្សក្សាាៃៃ។។  ពពិៃិៃេេុុ
ចាចាបប់់ពពីី  >>2200,,  អាអាេេបបតតូូររណណៅៅក្សក្សម្រម្រលលិតិតអអបប់់ររ ាំាំទទីី  IIIIII)) 

      

 

ម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំ  វាវាយយតតម្ម្លលៃៃ  ម្ែៃខែឆ្ន ាំ  

(លុៃ) 

………………  

ម្ែៃខែឆ្ន ាំ  

(ណម្រកាយ) 

………………  

  

បបររ ិយិាយាយយ//ណណសសេេក្សក្សតតីីខខែែៃៃងងកាការរ  ៍៍  
(ពិៃេុ ៖ េណលៃីយ “Yes”=1, “No” = 0)  

YYeess  NNoo  YYeess  NNoo  ក្សក្សាំាំ  តត់់សសាាគគ លល់់  

កាការរអអបប់់ររ ាំាំក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទី ី IIIIII    

cc..11  កាការរផ្ផ្ដដលល់់ថាថានន ាំាំររយយៈៈណណពពលលខខវវងង  MMMMDD--  ណណតតីីយយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅ
ជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណឆ្ឆ្ៃៃីីយយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវឬឬណណទទ៖៖ 

          

1)  ណតីអនក្សលក្សទទលួថាន ាំ ARV ញឹក្សញប់ប៉ាុណាណ ?  
(ឧទ. 2, 3 ខែលតង) 

          

2)    ណតីអនក្សដ្ឹងថាណត ីការផ្ដល់ថាន ាំរយៈពេលវែង MMD គឺជាអាី
ឬណទ? ណហយីវាាៃណគ្នលបាំ ងអាី? 
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សសាាគគ លល់់៖៖  ម្របសិៃណបីដ្ងឹ )yes( បៃតណៅសាំ ួរទី ៣ ។ ណបីណទ 
)no(, រ ាំលងណៅសាំ ួរទី ៣ ណហយីអនក្សផ្តល់ណសវាគួរខ នាាំ 
MMD ដ្ល់អនក្សជាំង។ឺ 

3)  ណតីអនក្សម្រាប់ាៃណទថា ណតីលក្សខ វៃិេិឆ័យម្ៃភាពសលម្រសប
ម្ៃ MMD ាៃអាែីៃេះ? 

          

cc..22  ជជាំាំងងឺទឺទូូណណៅៅខខដ្ដ្លលឆ្ឆ្ៃៃងងក្សក្សននុុងងណណពពលលខខតតលលួួយយ --  ណណតតីីយយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅ
ជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណឆ្ឆ្ៃៃីីយយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវឬឬណណទទ៖៖ 

          

4)   ទទូូណណៅៅ៖៖ ណតអីនក្សធាៃ ប់ាៃឮអាំពីការឆ្ៃងជាំងឺក្សនុងណពលខតលួយ
ជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ខដ្រឬណទ? 

          

5)  ណបីធាៃ ប់ )yes(, ណតជីាំងឺឆ្ៃងខដ្លណក្សីតក្សនុងណពលខតលយួ
េលែងអាែីៃេះខដ្លអាេណធាីឱយលក្សខែ ឌ សុែភាពរបស់អនក្សរស់
ណៅជាលួយណលណោគណអដ្សក៍ាៃខ់តធៃៃ់ធៃរ? 

          

6)   ររណណបបងង  ))TTBB((:: ណតអីនក្សធាៃ ប់ឮអាំពីជាំងឺរណបងខដ្រឬណទ?           

7)   ណបីធាៃ ប់ )yes(, ណតអីនក្សដ្ងឹណហតុអាីាៃជាអនក្សម្រតូវការ ការ
ពាាលបង្វក រជាំងឺរណបង? 

          

8)   ណបីដ្ឹង )yes(, ណតអីនក្សដ្ងឹពទីីក្សខៃៃង ៃិងណពលណវោខដ្ល
ម្រតូវទទួលការពាាលឬណទ? 

          

9)   ជជាំាំងងឺឺណណែែៃៃីីលល  ម្រម្របបណណភភទទCC :: ណតីអនក្សធាៃ ប់ាៃឮអាំពីការឆ្ៃង HCV?           

10)   ណបីធាៃ ប់ )yes(, ណតអីនក្សដ្ងឹណហតុអាីាៃជាអនក្សរស់ណៅ
ជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ម្របឈលលុែៃងឹការឆ្ៃងជាំងឺ HCV ក្សនុង
ណពលខតលយួ? 

          

11)   ណបីដ្ឹង )yes(, ណតអីនក្សដ្ងឹហាៃិភ័យកាៃ់ខតណម្រេីៃអាីែៃេះ
ខដ្លពាក្សព់័ៃធជាលួយណលណោគណអដ្ស៍? 

          

12)  ណបីដ្ឹង )yes(, ណតអីនក្សដ្ងឹពទីីក្សខៃៃង ៃិងណពលណវោខដ្ល
ម្រតូវទទលួការពាាលខដ្រឬណទ? 
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អអៃៃតតររកាកាលលសសម្រម្រាាបប់់  កាការរណណផ្ផ្េេររណណេេញញ  សសម្រម្រាាបប់់យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  អាអាយយុុ  ១១៥៥  ឆ្ឆ្នន ាំាំ  
ណណ  ីងីងណណៅៅ    

ឧឧបបសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  ៣៣៖៖ ការវាយតម្លៃការណម្រតៀលែៃួៃរបស់អនក្សជាំងឺលុៃណពលយុទធសាស្រសតណផ្េរណេញ/ខែរក្សាទុក្ស,
ខផ្ៃការអៃតរកាលបុគគល ៃិងទម្រលង់ព័ត៌ាៃ 

ខខផ្ផ្ននក្សក្សទទីី  II::  កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃកាការរណណម្រម្រតតៀៀលលែែៃៃួួៃៃររបបសស់់អអននក្សក្សជជាំាំងងឺឺ  

BB11..  កាការរយយលល់់ដ្ដ្ឹឹងងពពីីសាសាែែ ៃៃភាភាពពណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  
  ((ពពិិៃៃេេុុ៖៖  េេណណលលៃៃីយីយ  ““YYeess””==11,,  ““NNoo””  ==  00))  

េេណណលលៃៃីីយយររបបសស់់អអននក្សក្ស
ជជាំាំងងឺ ឺ 

សសាាគគ លល់់  

YYeess  NNoo    

1) ណតីអនក្សម្រតូវាៃណគបង្វា ញអាំពសីាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍របស់
អនក្សឬណទ? 

    
  

2) ការខសាងយល់េាំណ េះដ្ឹងជាលូលដ្ឋឋ ៃអាំពីណលណោគណអដ្ស ៍       

3) ការខសាងយល់ណគ្នលបាំ ងម្ៃណតសត CD4       

4) ការខសាងយល់ណគ្នលបាំ ងម្ៃការណធាីណតសតោប់បៃេុក្ស      
ណលណោគ )VL(  

    
  

cc..33  េេាំាំៃៃួួៃៃណណលលណណោោគគ  លលិៃិៃអាអាេេោោបប់់ាាៃៃ  ==  លលិៃិៃអាអាេេេេលលៃៃងងាាៃៃ  ))UU==UU(( 

--  ណណតតីីយយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួយួយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណឆ្ឆ្ៃៃីយីយាាៃៃម្រម្រតតឹឹលលម្រម្រតតូវូវ
ឬឬណណទទ៖៖ 

          

13)  ណតីអនក្សដ្ងឹពីវធិបីង្វក រការេលៃងណលណោគណអដ្សដ៍្ល់ម្ដ្គូ ឬ
ទរក្សក្សនុងម្ផ្េ ខដ្រឬណទ?  

          

14) ណតីអនក្សដ្ងឹរណបៀបខែរក្សាសុែភាពរបសអ់នក្ស ដូ្េអនក្ស លិៃឆ្ៃង
ណលណោគណអដ្សដ៍្ម្ទណទៀត ខដ្រឬណទ? 

          

ពពិិៃៃេេុុសសររុុបប  cc..11  ++  cc..22  ++  cc..33    

((សសម្រម្រាាបប់់កាការរវាវាយយតតម្ម្លលៃៃណណម្រម្រកាកាយយអអៃៃតតររកាកាលល៖៖  ណណបបីីពពិិៃៃេេុុ  11--66  ==  អអៃៃ់់;;  77--99  
==  លលធធយយលល;;  >>99  ==  អាអាេេទទទទួលួលយយក្សក្សាាៃៃ)) 
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5) ការខសាងយល់អាំពីការវវិឌ្ឍម្ៃណលណោគណអដ្ស ៍អៃតរក្សលម
ជាលួយណកាសកិា CD4 T? 

    
  

BB22..  េេាំាំណណ  េះេះដ្ដ្ឹងឹងអអាំាំពពីសីសុុែែភាភាពពររបបសស់់គ្នគ្នតត់់៖៖ YYeess  NNoo    

6) ណតីអនក្សយល់អាីែៃេះ ខដ្លណធាីឱយាៃការផ្ទៃ សប់តូរដ្ល់
លក្សខែ ឌ សុែភាពរបស់អនក្ស? 

    
  

7) ណតីអនក្សម្រគប់ម្រគងតម្រលូវការពាាលម្របចាាំម្ែៃរបស់អនក្ស ៃងិ
យល់ពីសារៈសាំខាៃ់ម្ៃឱសែខដ្លអនក្សណម្របីខដ្រឬណទ? 

    
  

8) ណតីអនក្សាៃបញ្ញា អាជីាលួយការពាាលម្របចាាំម្ែៃរបសអ់នក្ស
ខដ្រឬណទ? 

    
  

9) ណតីអនក្សដ្ងឹ/យល់លទធផ្លម្ៃណតសតឈាលេុងណម្រកាយបាំផុ្ត
របស់អនក្សឬណទ? 

    
  

BB33..  កាការរយយលល់់ដ្ដ្ឹឹងងវវ ិធិធីីខខែែររក្សក្សាាសសុុែែភាភាពពឱឱយយាាៃៃលលែែ   YYeess  NNoo    

10)   ណតីអនក្សណម្របីម្រាស់ណម្រគឿងម្រសវងឹ ថាន ាំណញៀៃ ៃិងារ ីៃិង/ឬ 
ឥរយិាបែកាត់បៃែយហាៃិភយ័ ខដ្រឬណទ? 

    
  

11)  ណតីអនក្សបៃតណម្របី ART ណទេះបីជាអនក្សលិៃម្រសួលែៃួៃ ខដ្រ
ឬណទ?  

    
  

12) ណតីណពលអនក្សឈដូឺ្េជាផ្ទត សាយ អនក្សដ្ងឹថាម្រតូវណធាអីាីែៃេះណទ?       

22..44  ដ្ដ្ឹងឹងពពីីបបាំាំ  ិិៃៃជជីីវវ ិតិតររបបសស់់ពពួកួ្សក្សណណគគ YYeess  NNoo    

13) ណតីអនក្សាៃទូរសព័េសម្រាប់ណម្របកី្សនុងក្សរ ីបនាេ ៃ់ខដ្រឬណទ?       

14) ណតីអនក្សាៃណលែទូរស័ពេរបសល់ិតតភក្សតៃិិងម្រក្សលុម្រគួសារណដ្លីែី
ណៅ ក្សនុងក្សរ ីបនាេ ៃ់ខដ្រឬណទ? 

    
  

15) ណតីអនក្សទទួលែុសម្រតូវក្សនុងការណធាីការណាតជ់ួបជាលួយអនក្ស  
ផ្តល់ណសវារបស់អនក្សខដ្រឬណទ? 

    
  

16) ណតីអនក្សទទួលែុសម្រតូវក្សនុងការណៅណបីក្សថាន ាំ/ដ្ឋក្ស់បាំណពញថាន ាំ 
របស់អនក្សណ ងីវញិខដ្រឬណទ? 

    
  

17) ណតីអនក្សាៃអនក្សខែទាំ អនក្សជាំៃយួសុែភាពណៅផ្េេះខដ្រឬណទ?       
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22..55  ដ្ដ្ឹឹងងពពីីររណណបបៀៀបបម្រម្រាាម្រម្រសស័័យយទទក្សក់់្សទទងងណណដ្ឋដ្ឋយយម្រម្របបសសិិទទធធភាភាពព YYeess  NNoo    

18) ណតីអនក្សអាេសួរសាំ ួរដ្ល់អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពរបស់អនក្ស
ឬណទ? 

    
  

19) ណតីអនក្សអាេទក្ស់ទងម្រក្សុលគ្នាំម្រទយុវវយ័/លៃុសសណពញវយ័ ខដ្រ
ឬណទ? 

    
  

ក្សក្សម្រម្រលលិិតតទទី ី IIIIII       

22..66  បបង្វង្វាា ញញពពីសីសក្សក្សលលមមភាភាពពផ្ផ្ៃៃូូវវណណភភទទម្រម្របបក្សក្សបបណណដ្ឋដ្ឋយយកាការរទទទទួួលលែែុុសសម្រម្រតតូវូវ៖៖    YYeess  NNoo    

20) ណតីអនក្សយល់ពីណតសតពិៃតិយម្ផ្េណពាេះខដ្រឬណទ?       

21) ណតីអនក្សយល់ពីទាំនាក្ស់ទាំៃងរវាងណលណោគណអដ្ស៍ ៃិងការាៃ
ម្ផ្េណពាេះខដ្រឬណទ? 

      

22) ណតីអនក្សយល់ពីហាៃភិ័យម្ៃការរ ាំលូតកូ្សៃ ៃិងផ្លប៉ាេះពាល់
ម្ៃការាៃម្ផ្េណពាេះឆ្ប់ណពក្សខដ្រឬណទ? 

      

23) ណតីអនក្សអាេណជៀសវាងការណបៀតណបៀៃផ្ៃូវណភទ ៃិងវធិីខសាងរក្ស
ការគ្នាំម្រទណៅណពលម្រតូវការខដ្រឬណទ?  

      

24) ណតីអនក្សដ្ងឹថា ណតជីាំងឺកាលណោគគឺជាអាីណទ ណហយីណតីវាអាេប៉ាេះ-
ពាល់អនក្សដូ្េណលតេ ណហយីណតីម្រតវូបង្វក រជាំងឺកាលណោគណដ្ឋយវធិណីា 
ឬណទ?  

      

22..77  ពព័័តត៌៌ាាៃៃទទក្សក់់្សទទងងៃៃឹឹងងសសុុែែភាភាពពបបៃៃតតពពូូជជ YYeess  NNoo    

25) ណតីអនក្សដ្ងឹអាំពីការពៃារក្សាំណ ីតឬណទ ៃងិដ្ឹងណតីម្រតូវណៅរក្ស
ការម្របឹក្សាអាំពីណសវាពៃារក្សាំណ ីតណៅណពលណាខដ្រឬណទ? 

      

26) ណតីអនក្សយល់ពីបញ្ញា នានាខដ្លទក្ស់ទងៃឹងការាៃម្ផ្េណពាេះ
វយ័ណក្សមង/លិៃាៃណម្រគ្នងទុក្សខដ្រឬណទ? 
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ការសៃនិដ្ឋឋ ៃអាំពីការវាយតម្លៃការណម្រតៀលែៃួៃ ៃិងទម្រលង់ព័ត៌ាៃ 

បបញ្ញ្ជជ ីីណណផ្ផ្េេៀៀងងផ្ទផ្ទេេ តត់់  ##0011::  អអៃៃតតររកាកាលលររបបសស់់យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួយួយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ((សសម្រម្រាាបប់់យយុុវវវវ ័យ័យ))    

ណគ្នលបាំ ងម្ៃបញ្ជ ីណផ្េៀងផ្ទេ ត់អៃតរកាលយុវយ័ណៃេះ គឺណដ្ីលែមី្រតួតពិៃិតយេាំណ េះដ្ងឹរបសយុ់វវយ័ ៃងិការទទលួយក្ស

របស់ពួក្សណគេាំណពាេះការណផ្េរណេញពីទីតាាំង ART សម្រាប់កុ្សារ ណៅកាៃ់ទីតាាំង ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ ។ អៃតរ-

កាលរបសអ់នក្សអាេតម្រលូវឱយផ្ទៃ ស់បតូរអនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាពៃិងការខែទាំសុែភាពរបស់អនក្សផ្ងខដ្រ ដូ្ណេនេះ អនក្សគួរ

ខតពិភាក្សាជាលួយអនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាពៃិងអាណាពាាលរបសអ់នក្ស ណដ្ីលែធីានាថា អនក្សណរៀបេាំែៃួៃាៃយា៉ា ង

លែណៅលុៃណពលអៃតរកាលរបស់អនក្ស ។ ណដ្ីលែធីានាការណផ្េរណេញណដ្ឋយរលូៃ អនក្សម្រតូវណធាីក្សិេេការលយួេាំៃៃួដូ្េខាង

ណម្រកាលណៃេះ ។ បញ្ជ ីណផ្េៀងផ្ទេ ត់ពត័៌ាៃណៃេះ ៃឹងជួយយុវវយ័ឱយគិតអាំពកីារខែទាំណដ្ឋយែៃួៃឯង ។  

ខខផ្ផ្ែែក្សក្សណណលលីីពពិិៃៃេេុុ  អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ណណសសវាវាសសុុែែភាភាពពៃៃឹឹងងគគូូសសេេាំាំ  ុុេេទទាំាំងងឡាឡាយយខាខាងងណណម្រម្រកាកាលលណណៃៃេះេះណណដ្ដ្ីីលលែែីកី្សក្សាំាំ  តត់់ពពីីកាការរយយលល់់ដ្ដ្ឹឹងងររបបសស់់            

យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  លលុុៃៃណណពពលលអអៃៃតតររកាកាលល  ៖៖    

 យល់អាំពីណលណោគណអដ្ស៍/ជាំងឺណអដ្ស៍ ៃិងការខែទាំសុែភាពរបស់ពួក្សណគ;  

 យល់អាំពសុីែភាពផ្ៃូវណភទៃិងសុែភាពបៃតពូជ;  

 ដ្ឹងរូបលៃត ARV របសព់ួក្សណគ ៃិងណលបថាន ាំតាលការខ នាាំ ណហយីម្របសៃិណបីពួក្សណគណភៃេណលបថាន ាំ ARV ពួក្សណគៃឹង

ដ្ឹងពីវធិីណដ្ឋេះម្រសាយ;  

 ដ្ឹងពីរណបៀបណរៀបេាំ ARV របសព់ួក្សណគ ណដ្ឋយខផ្ែក្សណលីណវជជបញ្ញជ របស់ម្រគូណពទយ;  

 េូលរលួក្សនុងការណាត់ជួបទាំងអស់ជាលយួអនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពរបសព់ួក្សណគ ៃងិ ការខែទាំសុែភាពណៅ   

សហគលៃ៍;  

 អាេណដ្ឋេះម្រសាយបញ្ញា នានាណៅណពលពកួ្សណគជបួម្របទេះបញ្ញា ម្របឈល;  

 អាេខសាងរក្សការគ្នាំម្រទពលូីលដ្ឋឋ ៃសុខាភិាលណផ្សងណទៀត ៃិងពីសហគលៃ៍;  

 អាេណរៀបេាំខផ្ៃការអៃតរកាលរបស់ពួក្សណគ លុៃណពលណផ្េរណេញ ។   
  

បបញ្ញ្ជជ ីីណណផ្ផ្េេៀៀងងផ្ទផ្ទេេ តត់់  ##0022::  អអៃៃតតររកាកាលលររបបសស់់យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួយួយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ((សសម្រម្រាាបប់់អាអាណាណា--
ពពាាាាលល))    

ណគ្នលបាំ ងម្ៃបញ្ជ ីណផ្េៀងផ្ទេ ត់ព័ត៌ាៃណៃេះ គឺណដ្ីលែផី្តល់ពត័៌ាៃអាំពីការេុេះណឈាម េះយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ

ណអដ្ស៍ ណៅក្សនុងដ្ាំណ ីរការណម្រតៀលអៃតកាល ដ្ល់អាណាពាាលរបសព់ួក្សណគ ។ ណលីសពីណៃេះណទៀត បញ្ជ ីណផ្េៀងផ្ទេ ត់ណៃេះ

ក្ស៏ាៃបាំ ងផ្តលព់័ត៌ាៃ ដ្ល់អាណាពាាលពីរណបៀបគ្នាំម្រទយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស៍ ណៅក្សនុង
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ដ្ាំណ ីរការម្ៃណម្រតៀលអៃតរកាលណៃេះ ពទីីតាាំង ART សម្រាប់កុ្សារ រហូតដ្ល់អៃតរកាល ណដ្ឋយណជាគជ័យ ណៅកាៃទ់ីតាាំង 

ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ ។ អៃតរកាលរបស់យុវយ័គជឺាដ្ាំណ ីរការម្ៃការផ្ទៃ ស់បតូរណៅជាការខែទាំែៃួៃឯង ខដ្ល

ាៃការលាំាក្សខាៃ ាំងសម្រាបអ់នក្សជាំងឺជាយុវវយ័ ។ បញ្ញា ណៃេះគឺណដ្ឋយសារខតយុវវយ័ម្រតូវណដ្ឋេះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈលជា

ណម្រេីៃខដ្លពួក្សណគអាេៃឹងក្សាំពុងជួបម្របទេះ ។ ណម្រៅពីណៃេះ ពួក្សណគម្រតូវណរៀៃពីរណបៀបម្រគប់ម្រគងណលណោគណអដ្ស៍ ។ រយៈណពល

ណៃេះក្ស៏អាេជារយៈណពលដ្ស៏ាំខាៃ់លួយសម្រាប់ម្រគសួាររបសយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ណដ្ឋយសារអនក្ស

ជាំងឺខដ្លជាយុវវយ័រស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ទាំងណៃេះ អាេណម្របីម្រាសស់ិទធិក្សនុងការម្រគប់ម្រគងែៃួៃឯងៃិងការសណម្រលេ

េិតត ។ ណៅក្សនុងដ្ាំណាក្សក់ាលណម្រតៀលអៃតរកាលណៃេះ អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាព អាណាពាាល ៃងិសហគលៃ ៍ណលកី្ស

ទឹក្សេិតតឱយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ ទទួលែុសម្រតូវែពស់ណដ្ឋយែៃួៃឯងេាំណពាេះសុែភាពរបស់ពួក្សណគ ។  

សូលណម្របីបញ្ជ ីណផ្េៀងផ្ទេ ត់ព័ត៌ាៃខាងណម្រកាលណៃេះ ណដី្លែីបញ្ញជ ក្ស់ថា អនក្សជាំងឺណៅណម្រកាលការណលីលតាលដ្ឋៃ សម្រាប់ណម្រតៀល
អៃតរកាល ណហីយក្សនុងនាលជាអាណាពាាល ពកួ្សណគៃឹងគ្នាំម្រទយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្ស ៍ណដី្លែីទទួល
ែុសម្រតូវែពស់ក្សនុ ងការខែទាំសុែភាពរបសព់ួក្សណគ ។  

សសលលតតែែភាភាពពររបបសស់់យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ក្សក្សននុុងងកាការរណណធធាាីីក្សក្សិិេេេេកាការរទទាំាំងងឡាឡាយយខាខាងងណណម្រម្រកាកាលល  ណណដ្ឋដ្ឋយយាាៃៃកាការរ

គ្នគ្នាំាំម្រម្រទទពពីីអាអាណាណាពពាាាាលលររបបសស់់ពពួួក្សក្សណណគគ  ៖៖  

 ណគ្នរពតាលដ្ាំបូនាម ៃរបស់អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាព, ទទលួថាន ាំ ARV ណដ្ឋយែៃួៃឯង ៃងិណម្របីម្រាស់ ARV ឱយាៃ

ម្រតឹលម្រតូវណដ្ឋយែៃួៃឯង  

 ណធាីការណាតជ់ួបជាលួយអនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាពណដ្ឋយែៃួៃឯង ៃិងលក្សតាលការណាត់ជួបរបស់ពួក្សណគឱយ

ទៃ់ណពលណវោ ។  

 ណរៀបេាំលណធាាយដ្ឹក្សជញ្ជូ ៃផ្ទេ ល់ែៃួៃសម្រាបក់ារណាតជ់បួរបស់ពកួ្សណគ ។  

 ក្សត់ម្រតាណពលណវោណាត់ជួប ណដ្ីលែជីួបជាលួយអនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាព ៃងិការណាត់ជបួណផ្សងណទៀត  

 អាេទទលួាៃណសវាសងគលណផ្សងណទៀតណៅក្សនុងសហគលៃ៍របស់ពួក្សណគ ៃងិលូលដ្ឋឋ ៃសុខាភិាល/ណសវាខែទាំ

សុែភាពណផ្សងណទៀត  

 អាេម្រាប/់ពិភាក្សាបញ្ញា សុែភាពរបសព់ួក្សណគជាលួយអនក្សផ្តល់ការខែទាំសុែភាព ៃិងអនក្សផ្តល់ម្របឹក្សា ។  

((តាតាលលជជណណម្រម្រលលីសីស))  ម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំ៖៖ …………/……………/……………… 
ហតែណលខា / សាន លណលម្ដ្ 
 

ណឈាម េះរបសអ់ាណាពាាល៖ ………………………………… 
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បបញ្ញ្ជជ ីីណណផ្ផ្េេៀៀងងផ្ទផ្ទេេ តត់់  ##0033::  អអៃៃតតររកាកាលលររបបសស់់យយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួយួយណណលលណណោោគគណណអអដ្ដ្សស៍៍  ((សសម្រម្រាាបប់់អអននក្សក្សផ្ផ្ដដលល់់ណណសសវាវា))    

ណគ្នលបាំ ងម្ៃបញ្ជ ីណផ្េៀងផ្ទេ ត់ព័ត៌ាៃណៃេះ គឺណដ្ីលែរី ាំលឹក្ស ៃិងណម្របីឧបក្សរ ៍សាំខាៃ់ៗណផ្សងណទៀត ខដ្លអាេជួយ

សម្រាប់អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាព ណដ្ីលែវីាយតម្លៃពីការណម្រតៀលែៃួៃរេួោល់របសយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគ 

ណអដ្ស៍ សម្រាបអ់ៃតរកាលរបស់ពួក្សណគ ។   

ខាខាងងណណម្រម្រកាកាលលណណៃៃេះេះ  គគឺឺជាជាក្សក្សិិេេេេកាការរចាចាាំាំាាេេ់់សសម្រម្រាាបប់់អអននក្សក្សផ្ផ្តតលល់់ម្រម្របបឹឹក្សក្សាា  គគូូសស  លលុុៃៃណណពពលលណណផ្ផ្េេររយយុុវវវវ ័យ័យខខដ្ដ្លលររសស់់ណណៅៅជាជាលលួួយយណណលលណណោោគគ          

ណណអអដ្ដ្សស៍៍  ណណៅៅកាកាៃៃ់់ណណសសវាវា  AARRTT  សសម្រម្រាាបប់់លលៃៃុុសសសសណណពពញញវវ ័យ័យ  ៖៖    

 យុវវយ័ៃិងអាណាពាាលរបស់ពួក្សណគ ណរៀបេាំែៃួៃាៃយា៉ា ងលែសម្រាបអ់ៃតរកាល ។  

 អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំកុ្សារ ាៃទក្ស់ទងណៅកាៃ់អនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំលៃុសសណពញវយ័ ណដ្ីលែជូីៃដ្ាំ ឹងអាំព ី   

អៃតរកាលយុវយ័ លុៃណពលណផ្េរពួក្សណគណេញ ។  

 អនក្សផ្តល់ណសវាសុែភាពាៃបាំណពញទម្រលងស់ណងខបអនក្សជាំងឺរេួណហយី )អៃតរកាលសម្រាប់ការណផ្េរណេញ សម្រាប់

យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ អាយុ ១៥ ឆ្ន ាំ ឧបសលព័ៃធទី ៣( េាំៃួៃ ១ េាប់ ៃិង លិែតិបញ្ជូ ៃ 

)អាម្រស័យណលីរដ្ឋាលលៃេីរណពទយ(  

 យុវវយ័ាៃបាំណពញក្សិេេការទាំងអស់ដូ្េណៅក្សនុងបញ្ជ ីម្រតតួពិៃតិយយុវវយ័ ។  

 យុវវយ័ាៃណឆ្ៃីយម្រតឹលម្រតូវយា៉ា ងតិេ ៥០% សម្រាប់សាំ ួរទាំងអស ់ ទក្សទ់ងៃងឹេាំណ េះដ្ឹង អាំពីណលណោគ       

ណអដ្ស/៍ជាំងឺណអដ្ស៍ ។ 

 យុវវយ័ខែរក្សាាៃៃូវការម្របកាៃ់ខាជ ប់តាលការពាាលកាៃ់ខតម្របណសីរ ៃិងាៃខផ្ៃការណៅណពលអនាគត 

 យុវវយ័អាេម្រាម្រសយ័ទក្សទ់ងជាលួយអនក្សផ្តល់ណសវាខែទាំសុែភាពក្សនុងណពលផ្ទៃ ស់បតូរសុែភាពៃិងផ្តល់ពត័៌ាៃ

ណៅណពលពកួ្សណគម្រតូវការការគ្នាំម្រទបនាេ ៃ។់ 

 ម្រតូវការការគ្នាំម្រទខផ្នក្សេិតតសាស្រសតខដ្លម្រតូវណដ្ឋេះម្រសាយណដ្ឋយម្រក្សុលបុគគលិក្សសងគលក្សិេេរបស់លៃេីរណពទយ។ 

 យុវវយ័ាៃណៅណលលីទីតាាំង ART សម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ លុៃណពលអៃតរកាល ។ 

 យុវវយ័/អាណាពាាលាៃយល់អាំពដី្ាំណ ីរការណៃេះ ណហយីម្រពលទទួលយក្សការណផ្េរណៅកាៃ់ទីតាាំង ART 

សម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័ ។  

((ជាជាជជណណម្រម្រលលីសីស))  ម្ម្ែែៃៃខខែែឆ្ឆ្នន ាំាំ: ………… /……………/…………… 

ហតែណលខា / សាន លណលម្ដ្ 
 

ណឈាម េះរបសអ់នក្សផ្តល់ម្របឹក្សា៖ …………………………………………..  
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ឧឧបបក្សក្សររ  ៍៍ណណម្រម្រកាកាយយអអៃៃតតររកាកាលល  

ឧឧបបសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  ៤៤៖៖ ការវាយតម្លៃសម្រាប់ ណម្រកាយណពលណផ្េរណេញ )អនក្សផ្ដល់ណសវា/ អងគការ/អនក្សផ្ដល់ម្របឹក្សា( 

ក្សាំ ត់សាគ ល់៖ 

• ការតាលដ្ឋៃបៃតគួរម្រតូវាៃណធាីណៅេណនាៃ េះ ៣ ណៅ ១២ ខែលតង; ៃិង បនាេ ប់ពី យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួ     
ណលណោគណអដ្ស៍ រក្សាការណាតជ់ួបណបីក្សថាន ាំ ARV េាំៃួៃ ២ ដ្ង ខដ្លាៃលទធផ្លលែ ។ 

• ម្របសិៃណបីការតាលដ្ឋៃបៃត ណៅណពលណាត់ជបួណលីក្សទី ២ ខដ្លាៃលទធផ្លលែ ពីរដ្ងណហីយ ណគអាេ
បញ្ឈបក់ារតាលដ្ឋៃបៃត ណហីយយុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលយួណលណោគណអដ្សគ៍ួរខតបៃតការតាលដ្ឋៃ ARV ដូ្េ
គ្នន  ៃឹងការណាត់ជបួរបសល់ៃុសសណពញវយ័ណផ្សងណទៀតខដ្រ ។    

• ម្របសិៃណបីការណាតជ់ួបណលីក្សទី ១ ឬណលីក្សទី ២ របសយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស៍ លិៃាៃ
បង្វា ញលទធផ្លលែ/លទធផ្លលិៃដូ្េគ្នន ណៅណសវា ART ែមីសម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ អនក្សផ្តល់ម្របឹក្សាគួរខតបៃត
ណដ្ឋេះម្រសាយបញ្ញា ក្សងាល់របសយុ់វវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយណលណោគណអដ្ស ៍ ។ គួរណធាីការតាលដ្ឋៃបខៃែលយា៉ា ង
តិេ ២ ដ្ងណទៀត ។ 

 

 

1. ណតីអនក្សេងចាាំម្ែៃខែឆ្ន ាំណាតជ់បួេុងណម្រកាយរបស់អនក្សណទ?  Yes សូលបញ្ញជ ក្ស់: ………   No 

2. ណតីអនក្សធាៃ បែ់ក្សខាៃការណាតជ់ួបរបសអ់នក្សណទ?   Yes       No 

3. ណតីាៃលូលណហតុអាែីៃេះេាំណពាេះការែក្សខាៃណនាេះ? 

 ណភៃេ 

 លិៃាៃដ្ឹងពីការណាតជ់ួបណនាេះ 

 ឈណឺពក្សលៃិអាេលក្សាៃ 

 ពាក្ស់ព័ៃធៃឹងការង្វរ 

 ណផ្សងណទៀត……………………. 

 គ្នម ៃលណធាាយណធាីដ្ាំណ ីរ                                          

 លិៃាៃអារលម ៍លែេង់លក្ស 

 ខាម សណអៀៃ  

 ធុញម្រទៃ់    

ពព័័តត៌៌ាាៃៃអអាំាំពពីីអអននក្សក្សជជាំាំងងឺ ឺ
ណលែសាគ ល់គៃៃីិក្សអនក្សជាំង៖ឺ ………………………… 
ណភទ៖………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
ណឈាម េះអនក្សផ្តល់ម្របកឹ្សា៖ ………………………………   

ណលែសាគ ល់អនក្សជាំងឺ (ណលែART): ……………….. 
ណឈាម េះទីតាាំង ART លៃុសសណពញវយ័ែមី៖ 
…………………………………………………… 
អាយុ៖……………………………………………. 
ម្ែៃខែឆ្ន ាំ៖…………………………………………. 
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4. ណតីអនក្សាៃការណាត់ជួបបនាេ ប់ឬណទ?       ណបីាៃ, ណៅណពលណា? …….   No 

5. ណតីអនក្សយល់ដូ្េណលតេខដ្រអាំពីណសវាសម្រាបល់ៃុសសណពញវយ័? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

6. ណតីអនក្សសាគ ល់ណឈាម េះម្រគូណពទយរបស់អនក្សឬណទ?   សាគ ល់ សូលបញ្ញជ ក្ស៖់ ............   No 

7. ណតីអនក្សសាគ ល់ណឈាម េះអនក្សផ្តល់ម្របកឹ្សារបស់អនក្សឬណទ?  សាគ ល់ សូលបញ្ញជ ក្ស៖់ ............   No 

8. ណតីអនក្សាៃណលែទាំនាក្ស់ទាំៃងរបស់អនក្សផ្តលក់ារខែទាំរបស់អនក្ស ឬគៃីៃកិ្សរបស់អនក្សឬណទ?  

 ាៃ សូលបញ្ញជ ក្ស់៖ ………………………………   No 

9. ណតីអនក្សណធាីដូ្េណលតេ ម្របសៃិណបីអនក្សេង់ជបួម្រគូណពទយរបស់អនក្ស ណៅលុៃម្ែៃណាត់ជបួ? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

10. ណៅណពលអនក្សឈលុឺៃម្ែៃណាតជ់ួប ណតីអនក្សណធាីអាែីៃេះ? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

11. ណតីអនក្សាៃលិតតភក្សតិណៅឯទីតាាំងណសវាសម្រាប់លៃុសសណពញវយ័ឬណទ?  

Yes សូលបញ្ញជ ក្ស៖់ ………………………………….   No 

12. ក្សនុងណពលែមីៗណៃេះ ណតីអនក្សាៃណធាីណតសតណកាសិកា CD4 ឬណតសដោប់បៃេុក្សណលណោគ ឬទាំងពីរ ខដ្រឬណទ? 

 Yes សូលបញ្ញជ ក្ស់៖ …………………………………  No 

13. ណតីអនក្សដ្ងឹលទធផ្លណតសតណកាសិកា CD4 ឬណតសដោប់បៃេុក្សណលណោគរបស់អនក្ស ឬទាំងពីរ ខដ្រឬណទ? 

 Yes សូលបញ្ញជ ក្ស់៖ …………………………………  No 

14. ណតីអនក្សសាគ ល់ណឈាម េះថាន ាំ ARV របស់អនក្សខដ្រឬណទ?   Yes សូលបញ្ញជ ក្ស់៖ ……………  No 

15. ណតីអនក្សដ្ងឹពីក្សាំរតិដូ្សខដ្លម្រតូវណម្របី ខដ្រឬណទ?   Yes សូលបញ្ញជ ក្ស់៖ ……………  No 

16. ក្សនុងរយៈណពល ៣ ម្ែៃក្សៃៃងលក្ស ណតីអនក្សាៃរ ាំលងការណលបថាន ាំរបស់អនក្សប៉ាុនាម ៃម្ែៃ?  

 គ្នម ៃ  
 លួយម្ែៃ  
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 ពីរម្ែៃ 
 បីម្ែៃ 

17. ណតីអនក្សធាៃ បា់ៃផ្លរ ាំខាៃ ចាប់តាាំងពីណពលអនក្សាៃណផ្េរលក្សកាៃ់ណសវាលៃុសសណពញវយ័ខដ្រឬណទ? 

 Yes សូលបញ្ញជ ក្ស៖់ ………………………………   No 

18. ណតីអនក្សាៃម្ដ្គូឬណទ? 

 ាៃ (េូលណៅសាំ ួរទ ី19)     No (រ ាំលងណៅសាំ ួរទី 22) 

19. ណតីអនក្សធាៃ ណបីរលួណភទជាលួយគ្នត់ឬណទ?       

 Yes (េូលណៅសាំ ួរទី 20)            No (រ ាំលងណៅសាំ ួរទី 21) 

20. ណតីអនក្សណម្របីណម្រសាលអនាលយ័ោល់ណពលខដ្លអនក្សរលួណភទខដ្រឬណទ?  Yes     No  

21. ណតីអនក្សយល់អាំពសីារៈសាំខាៃ់ម្ៃណម្រសាលអនាល័យខដ្រឬណទ?   Yes     No 

22. ណតីអនក្សាៃបាំ ងណរៀបការជាលួយៃរណាាន ក្ស់ខដ្រឬណទ?   Yes     No 

23. ណតីអនក្សាៃគាំៃិតអាីអាំពកីារពៃារក្សាំណ ីតខដ្រឬណទ?   Yes     No 

24. ណតីអនក្សាៃការង្វរណធាីឬណទ?     Yes សូលបញ្ញជ ក្ស់៖……………   No 
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ឧឧបបសសលលពព័័ៃៃធធទទីី  ៥៥៖៖ ការវាយតម្លៃណដ្ឋយណម្របីម្រាស់ រង្វា ស់ទុក្សខម្រពួយរបស់ Kessler (K10( 
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ននស្ស្ចចក្ក្ដដីីររដដននថថមម  

ណសេក្សដីបខៃែល ទ១ី: រូបលៃតជណម្រលីសពាាលសម្រាប់យុវវយ័   

* ការពៃារក្សាំណ ីតម្របក្សបណដ្ឋយម្របសិទធភាពគួរម្រតូវាៃផ្តល់ជូៃស្រសតីណពញវយ័ ៃិងណក្សមងម្រសីជាំទង់ក្សនុងវយ័បៃតពូជ ឬាៃសកាត ៃុពលម្ៃ
ការាៃកូ្សៃ ។ DTG អាេម្រតូវាៃណេញណវជជបញ្ញជ ជូៃស្រសតីណពញវយ័ៃិងណក្សមងម្រសីជាំទង់ក្សនុងវយ័បៃតពូជឬាៃសកាត ៃុពលាៃម្ផ្េណពាេះ 
ខដ្លាៃបាំ ងេង់ាៃកូ្សៃ ឬខដ្លលិៃណម្របីឬទទួលាៃលណធាាយការពារក្សាំណ ីតជាប់ោប់ ៃិងម្របក្សបណដ្ឋយម្របសិទធភាព 
ម្របសិៃណបីពួក្សណគាៃទទួលព័ត៌ាៃណពញណលញអាំពីហាៃិភ័យកាៃ់ខតែពស់េាំណពាេះទរក្សខដ្លាៃលោដ្៏ក្សាលបិទលិៃជិត )ណៅ
ណពលាៃម្ផ្េណពាេះដ្ាំបូង ៃិងរហូតដ្ល់េុងម្រតីាសទីលួយ( ។ ម្របសិៃណបីស្រសតីដ្ឹងថាាៃម្ផ្េណពាេះបនាេ ប់ពីម្រតីាសទីលួយ, DTG គួរខត
ម្រតូវាៃចាប់ណផ្តីលណម្របី ឬបៃតសម្រាប់រយៈណពលម្ៃការាៃម្ផ្េណពាេះ ។ Dolutegravir (DTG) គឺជាខផ្នក្សលួយម្ៃម្រក្សុល ARVs ែមី៖ the 
integrase strand transfer inhibitors (INSTIs) ។ DTG ផ្តល់គុ សលែតតិខផ្នក្សគៃីៃិក្ស ៃិងក្សលមវធិី ណម្រេីៃជាង efavirenz (EFV) 
សម្រាប់ណម្របីក្សនុងការពាាលជួរទីលួយ ។ 

** EFV 400 mg ម្រតូវាៃរ ាំពឹងថា ាៃសុវតែិភាពសម្រាប់ស្រសតីាៃម្ផ្េណពាេះ ដូ្េ EFV 600 mg ។ EFV 400 mg អាេណម្របីរលួគ្នន
ជាលួយ rifampicin ខដ្លពាាលរណបង, ណដ្ឋយាៃភាពធៃ់លែណពលណម្របីរលួគ្នន  ៃិងក្សាំហាប់ាៃ សាម ម្រតូវាៃខែរក្សាណលីសក្សម្រលិតខដ្ល
ម្រតូវាៃចាត់ទុក្សថាាៃម្របសិទធភាព ។  

*** ATV/r ម្រតូវាៃផ្តល់ណៅណពលទលៃៃ់ ≥ 35 kg.  

****TAF អាេម្រតូវាៃពិភាក្សាសម្រាប់អនក្សខដ្លាៃណោគពុក្សឆ្ែឹង ៃិង/ឬ ែូេលុែង្វរតម្រលងណនាល ម្របសិៃណបីាៃ ។ 

  

AARRTT ជជួួររទទីីលលួួយយ  
ជជួួររទទីីលលួួយយ 

ខខដ្ដ្លលាាៃៃខខ  នានាាំាំ 
ជជួួររទទីីលលួួយយ 
ជាជាជជណណម្រម្រលលីីសសជជាំាំៃៃួួសស 

កាកាលលណណទទសសៈៈពពិិណណសសសស**  

លៃុសសណពញវយ័ + យុវវយ័ + 
ទលៃៃ់ 
20 kg – 30 kg 

ABC + 3TC + DTG* ABC + 3TC + EFV 400 AZT + 3TC + DTG 
AZT + 3TC + EFV 400 
AZT + 3TC + LPV/r 
ABC + 3TC + LPV/r 

លៃុសសណពញវយ័ + យុវវយ័ + 
ទលៃៃ់ > 30 kg 

TDF + 3TC + DTG* TDF + 3TC + EFV 400** ABC + 3TC + DTG 
ABC + 3TC + EFV 400 
AZT + 3TC + DTG 
AZT + 3TC + EFV 400 
TDF + 3TC + ATV/r (or LPV/r)*** 
TAF****+ 3TC + DTG 
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ណសេក្សដីបខៃែល ទ២ី:  ក្សម្រលិតណម្របី ARV 
ររូូបបលលៃៃតត  ក្សក្សម្រម្រលលិិតតណណម្រម្របបីីសសម្រម្រាាបប់់ក្សកុុ្សាាររ  គគិិតតតាតាលលទទលលៃៃៃៃ់់  ((គគក្សក្ស))  

ផ្ផ្លលិិតតផ្ផ្លល  AARRVV  
33  --  
33..99  

44--55..99  66  --  99..99  1100  --  
1133..99  

1144  --  
1199..99  

2200  --  
2244..99  

2255  --  
2299..99  

3300  --  
3344..99  

3355  --  
3399..99  

AZT/3TC/NVP 300/150/200 mg              2  2  2  
AZT/3TC/NVP 60/30/50 mg  2  2  3  4  5  6        
AZT/3TC 300/150 mg              2  2  2  
AZT/3TC 60/30 mg  2  2  3  4  5  6        
TDF/3TC/EFV 300/300/400 mg                1  1  
TDF/3TC 300/300 mg                1  1  
ABC/3TC 600/300 mg              1  1  1  
ABC/3TC 120/60 mg  1  1  1.5  2  2.5  3        
NVP 200 mg        1  1.5  1.5  2  2  2  
NVP 100ml susp - bottles  10  10  16              
EFV 600 mg                     
EFV 200 mg        1  1.5  1.5  2  2  2  
ABC 300 mg          1  2  2  2  2  
ABC 60mg  2  2  3  4            
TDF 300 mg                1  1  
ATV/r 300/100mg              1  1  1  
LPV/r 200/50 mg               4  4  4  
LPV/r 100/25 mg         3  4  4   6      
LPV/r 40/10mg Granules  4  4  6  8  10  12        
LPV/r 80+20 ml - in ml  2   3  3  4  5  6        
DTG 50mg    1  1  1  1  
TDF+3TC+DTG (300/300/50)  
- 30 tab 

  
  1  1  
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ណសេក្សតីបខៃែលទី ៣ ៖ សូេនាក្សរម្រតួតពិៃិតយតាលដ្ឋៃអៃតរកាលរបស់យុវវយ័ខដ្លរស់ណៅជាលួយ
ណលណោគណអដ្ស៍ 
ឆ្ឆ្នន ាំាំ    ម្រម្រតតីីាាសស   
សសររុុបបណណែែតតតត//ម្រម្រក្សក្សុងុង  ២២៥៥  ណណែែតតតត//ម្រម្រក្សក្សុងុង  

ម្រម្របបភភពពម្ម្ៃៃទទីីតាតាាំាំងង  AARRTT  
ទទីីតាតាាំាំងង  PPAACC  ទទីីតាតាាំាំងង  AARRTT  លលៃៃុុសសសស

ណណពពញញវវ ័យ័យ  
    

ម្រម្របបណណភភទទ  អាអាយយុុ  
ណណភភទទ  

សសររុុបប  
ម្រម្របបុសុស  ម្រម្រសសីី  

A. េាំៃួៃយុវវយ័ 
ALHIV ខដ្លាៃោយ
ការ ៍ណម្រតៀលអៃតរកាល 

េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លសលម្រសប
សម្រាប់ណម្រតៀលអៃតរកាល  

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លាៃេុេះណឈាម េះ
ក្សនុងដ្ាំណ ីរការអៃតរកាល  

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លម្រតវូាៃជួយ
បង្វា ញសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ តាលរយៈ
វគគផ្តល់ម្របកឹ្សា 

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

BB..  េេាំាំៃៃួួៃៃ  AALLHHIIVV  ខខដ្ដ្លលាាៃៃោោយយកាការរ  ៍៍ក្សក្សននុុងងអអាំាំ  ុុងងណណពពលលអអៃៃតតររកាកាលល 
BB..  11  ––  ណណផ្ផ្េេររណណេេញញ  េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លណម្រតៀលរេួោល់

ណដ្ីលែណីផ្េរណេញណៅណសវាលៃុសសណពញវយ័ 
10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លម្រតវូាៃជួយ
បង្វា ញសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ តាលរយៈ
វគគផ្តល់ម្របកឹ្សា 

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លាៃទទួលការ
អប់រ ាំ (ក្សម្រលិតទី I, II, & III) 

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       
10 - 12       
13 - 14       
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េាំៃួៃ ALHIV ខដ្លណាេះបង់ណសវា (ក្សនុង
ណពលណផ្េរណេញ/ខែរក្សា) (សូលខបងខេក្ស
ការណាេះបង់ណសវា ឬសាៃ ប់) 

15 - 19       

BB..  22  --  កាការរខខែែររក្សក្សាា  េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លម្រតវូាៃរក្សា
ទុក្សក្សនុងទីតាាំង ART ដ្ខដ្ល (ៃឹងបតូរណៅ 
B.2 - ការខែរក្សា) 

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លម្រតវូាៃជួយ
បង្វា ញសាែ ៃភាពណលណោគណអដ្ស៍ តាលរយៈ
វគគផ្តល់ម្របកឹ្សា 

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV ខដ្លាៃទទួលការ
អប់រ ាំ (ក្សម្រលិត I, II, & III) 

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

េាំៃួៃ ALHIV ខដ្លណាេះបង់ណសវា (ក្សនុង
ណពលណផ្េរណេញ/ខែរក្សា) (សូលខបងខេក្ស
ការណាេះបង់ណសវា ឬសាៃ ប់) 

10 - 12       
13 - 14       
15 - 19       

CC..  េេាំាំៃៃួួៃៃ  AALLHHIIVV  ខខដ្ដ្លល
ាាៃៃររក្សក្សាាក្សក្សននុុងងអអាំាំ  ុុងង
ណណពពលលណណម្រម្រកាកាយយអអៃៃតតររកាកាលល  

េាំៃួៃ ALHIV ខដ្លាៃណផ្េរណដ្ឋយ
ណជាគជ័យព ីPAC ៃិងេុេះណឈាម េះណៅទីតាាំង
ART លៃុសសណពញវយ័ (ណម្រកាយ 3-6 ខែ) 

15 - 19       

េាំៃួៃ ALHIV ខដ្លាៃរក្សាទុក្សក្សនុង PAC  15 - 19       
េាំៃួៃ ALHIV ខដ្លាៃណាេះបង់ណសវា 
(រលួទាំងេាំៃៃួ ALHIV ខដ្លាៃសាៃ ប)់  

15 - 19       

េាំៃួៃអនក្សជាំងឺ ALHIV សសររុុបប ខដ្លាៃ
ទទួលការអប់រ ាំណដ្ឋយណជាគជយ័  
(សរុប = ក្សម្រលិតទ ីI+ II+ III)  

15 - 19       

a. ការអប់រ ាំក្សម្រលតិទី I       
b. ការអប់រ ាំក្សម្រលតិទី II       
c. ការអប់រ ាំក្សម្រលតិទី III       

 

  

54



61 | P a g e  
 

ឯក្សារនោង  
1) UNAIDS. HIV and AIDS data hub for Asia Pacific: Data Section: Factsheets: Country Factsheets: Cambodia. 

2018. Accessed on 1st Sep 2019 at http://aphub.unaids.org/. 

2) Bekker LG, Hosek S. HIV and adolescents: focus on young key populations. Journal of the International 
AIDS Society. 2015;18 (2Suppl 1). 

3) World Health Organization (WHO). HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counselling and care 
for adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for 
policy-makers and managers. Geneva, Switzerland: WHO; 2013. 

4) Lowenthal ED, Bakeera-Kitaka S, Marukutira T, Chapman J, Goldrath K, Ferrand RA. Perinatally acquired 
HIV infection in adolescents from sub-Saharan Africa: a review of emerging challenges. Lancet Infect Dis. 
2014;14(7):627-639. 

5) Health for the World's Adolescents: A Second Chance in the Second Decade. Geneva, Switzerland:World Health 
Organization; 2014. 

6) Haynes RB, Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Langley GR. Evidence-based medicine: How to 
practice & teach EBM. Canadian Medical Association. Journal. 1997 Sep 15;157(6):788. 

7) AMC. Age limits and adolescents. Paediatric Child Health, 2003; 8(9): 577, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2794325/.  

8) World Health Organization (WHO). HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counseling and care for 
adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for policy-
makers and managers. Geneva, Switzerland: WHO; 2013. 

9) Blum RW, Garell D, Hodgman CH, Jorissen TW, Okinow NA, Orr DP, Slap GB. Transition from child-centered to 
adult health-care systems for adolescents with chronic conditions: a position paper of the Society for 
Adolescent Medicine. Journal of Adolescent Health. 1993 Nov 1;14(7):570-6. 

10) WHO, 2011: Guideline on HIV disclosure counselling for children up to 12 years of age (see Appendix B for 
Summary of Findings and GRADE Tables comparing children disclosed to with those who are not disclosed to, 
online at http:// www.who.int/hiv/topics/vct/en/index.html) 

 

55



ឧបត�ម��ះពុម��យ

UNAIDS GHSC-PSM


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

