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I.

សាវតា

ការេថិតសៅជាប់ោប់ក្ុងការខលទាំ
ន
ន្ិងេាបាលរបេ់អនក្ជាំងឺផុក្សរសរាគសអែេ៍
ទ
គឺជាការេាំខាន្់

ក្នុងការសឆ្ពោះសៅេសម្រចសោលសៅជាតិ ៩៥-៩៥-៩៥៖ ៩៥%ថ្ន្អនក្ផទុក្សរសរាគសអែេ៍ម្តូវបាន្សគសធ្វើ
សរាគវ ិន្ិច័យ
ឆ
ន្ិងែឹងអាំេីសាថន្ភាេផទុក្សរសរាគសអែេ៍របេ់ែួន្,
ែ
៩៥%ថ្ន្អនក្ជាំ ងឺផុក្សរសរាគសអែេ៍
ទ
បាន្ទទួលការេាបាលសដាយART,

ន្ិង៩៥%ថ្ន្អនក្ជាំងឺផុក្សរសរាគសអែេ៍
ទ
ខែលក្ាំ េុងទទួលការ

េាបាលសដាយART មាន្បន្ទុក្សរសរាគម្តូវបាន្បន្តកាប [1]។ ការឋិតសៅជាប់ ោប់ ជាបន្តជារួយន្ឹង
ម្បេ័ន្ធខលទាំន្ិងេាបាលរបេ់អក្
ន ផទុក្សរសរាគសអែេ៍

គឺ ជាការម្បឈររួយែ៏េាំខាន្់ របេ់ក្រមវ ិធ្ី

េាបាលជាំងឺសអែេ៍ [2]។

ក្នុងអតថបទរួយរបេ់សោក្ Richard M Grimes បាន្ន្ិយាយថា បុគគលខែលមាន្បន្ទុក្សរសរាគសអែេ៍រិន្ទន្់ម្តូវបាន្បន្តកាប គឺអាចមាន្លទធភាេចរែងសរសរាគសអែេ៍ ២០ែងែពេ់ជាងធ្រមតា
ន្ិង

អនក្ផទុក្សរសរាគសអែេ៍ខែលសៅសម្ៅការខលទាំេាបាល

ទទួលែុេម្តូវសលើេេី៦០%ថ្ន្ការ

ចរែងសន្ោះ។

ម្បេិន្សបើម្គប់អនក្ផទុក្សរសរាគសអែេ៍ទាំងអេ់

ខែលក្ាំេុងទទួលការេាបាលសដាយART

មាន្

បន្ទុក្សរសរាគសអែេ៍ម្តូវបាន្បន្តកាប ការចរែងគឺេឹងខតថាោមន្។ សហតុសន្ោះសហើយការរក្ាអនក្ផទក្
ុ

សរសរាគសអែេ៍ឱ្យឋិតសៅជាប់ោប់ ជាបន្តក្ុងម្បេ័
ន
ន្ធេាបាលខលទាំមាន្សារៈេាំខាន្់ណាេ់ សហើយ
អនក្ជាំងឺខែលែក្ការណាត់ ឬសបាោះបង់ការេាបាល គឺម្តូវខតតាររក្ ន្ិងនាំេួក្សគម្តឡប់ រក្ក្នុង
ម្បេ័ន្ធខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញ
សរសរាគសអែេ៍ [2]។

សែើរែីម្បេិទភា
ធ េថ្ន្ការេាបាលខែលនាំសៅែល់ ការបន្តកាបបន្ទុក្

ការេិក្ារួយសៅទីជន្បទថ្ន្ម្បសទេ Mozambique បកាញថា ការសធ្វើឱ្យអនក្ជាំងឺយល់ែឹងអាំេី
សម្ោោះថានក្់ថ្ន្ការដាច់ /សបាោះបង់ ការេាបាល

ន្ិងសោលន្សយាបាយដាក្់អនក្ជាំងឺម្តឡប់ចូលម្បេ័ន្ធ

ខលទាំវ ិញយា៉ា ងរហ័េ ន្ិងកយស្េួល គឺអាចជួយែល់ការម្តឡប់ចូលរក្ទទួលការេាបាលវ ិញ
របេ់អក្
ន ជាំងឺកាន្់ខតម្បសេើរសឡើង [4]។
ការេិក្ារួយសទៀតសៅទីជន្បទថ្ន្ម្បសទេUganda បាន្រក្ស
ផទុក្សរសរាគសអែេ៍សេញវ ័យ

ើញថាសេទើរខត

ខែលទទួលការេាបាលសៅគែីន្ិក្ជន្បទ

ក្់ក្ណា
ត លថ្ន្អនក្

សហើយមាន្លទធផលការ

េាបាលរិន្លអ គឺធាែប់មាន្ការែក្ណាត់រង
ត ។ ក្នុងចាំ សណារអនក្ជាំងឺ ៣១៨នក្់ ខែលធាែប់ែក្
ណាត់ ,

៦៨%បាន្ម្តឡប់ រក្ទទួ លការេាបាលវ ិញបនទប់េីការតាររក្េក្រមសដាយចុោះសៅែល់

ផទោះ ន្ិងទូរេ័េទ [6]។
4

ការសបាោះបង់ការេាបាលសៅខតជាបញ្ញ
ា ចាំបងសៅម្បសទេក្រពុជា។

សទោះជាភាគសម្ចើន្ថ្ន្អនក្ជាំងឺ

ខែលសបាោះបង់ការេាបាល ម្តូវបាន្សគេន្យល់ថាជាអនក្ជាំងឺសាែប់ ន្ិ ងបញ្ូជ ន្សចញសដាយរិន្មាន្
ឯក្សារក្ត់ម្តាក្៏សដាយ ក្៏ ក្ុងចាំ
ន
សណារសន្ោះ គឺម្បខហលជាមាន្អនក្ជាំងឺខែលឈប់ (សបាោះបង់ការ

េាបាល) ឬក្៏ទទួលការេាបាលសដាយARTរិន្សទៀងទត់។ មាន្សហតុផលជាសម្ចើន្ខែលនាំឱ្យ
មាន្ការែក្ណាត់ ន្ិងដាច់ការេាបាលរួយរយៈ ខែលសគបាន្ចងម្ក្ងសៅក្រពុជា [3]៖
a. ខាងអនក្ជាំងឺ
•

ចល័តសៅសធ្វើការសៅក្ខន្ែងែថ្ទ (ក្នុង ឬ សម្ៅម្បសទេ),

•

បញ្ញ
ា សលើថ្លែសធ្វើែាំសណើរ,

•

ក្ខន្ែងសធ្វើការរិន្អន្ុញ្ញាត,

•

អាណាេាបាលរិន្នាំរក្,

•

អាណាេាបាលម្តូវសៅសរើលខលក្ុមារខែលឈឺសផេងសទៀតក្នុងម្គួសារ,

•

មាតយសៅសធ្វើការសៅក្ខន្ែងឆ្ៃយសហើយយក្ក្ូន្សៅជារួយ,

•

មាន្បញ្ញ
ា េុែភាេផែូវចិតត ន្ិងបញ្ញ
ា េុែភាេសផេងៗសទៀត,

•

អាណាេាបាលចេ់ជរា,

•

សម្បើម្បាេ់សម្គឿងសញឿន្,

•

ស្េវ ឹងែួ ប,

•

ជាប់

ុាំឃង
ាំ ,

•

វ ិបតតិក្ូវ ីត (រិន្អាចម្តឡប់រក្េីម្បសទេថ្លវ ិញបាន្),

•

សភែច ឬ ម្ចឡាំថ្លៃណាត់ (ចាំស

•

សលបថានាំរិន្ម្គប់ថ្លៃនាំឱ្យេល់ថានាំ ឬេឹងខផអក្សលើថានាំបម្រុង,

•

ែចីថានាំេីអក្
ន ែថ្ទ (រិន្អាចរក្សបើក្ថានាំសដាយែែួន្ឯង, សភែចថ្លៃណាត់។ល។),

•

បញ្ញ
ា ម្គួសារ,

•

គិតថាែែួន្សគជាេោះសេែើយ,

ោះអនក្ជាំងឺរិន្សចោះអក្េរ),

ោះការេាបាលរួយជី វ ិត,

•

អេ់េងឃឹរចាំស

•

ឈប់រក្ទទួលសេវា (សដាយខាែចអនក្ែថ្ទែឹង/សាគល់) ចាំស
រន្ុេេចេ់,

•
•
•

បិទបាាំងសាថន្ភាេផទុក្សរសរាគសអែេ៍របេ់សគ ចាំស

ោះអនក្ជាំងឺក្ុមារ ខែលបតូរសៅសេវា

ោះថ្ែគូលីរម បេ់សគ,

សរ ើេសអើងែែួន្ឯង,

ផ្លែេ់បូរអន
ត ក្សរើលខល ឬ អាណាេាបាល,
5

•

រិន្មាន្សេលម្គប់ ម្ោន្់ ចូលរួរការផតល់ម្បឹក្ា (អនក្យាររក្សបើក្ថានាំជាំន្ួេអនក្ជាំងឺ ឬ
អនក្ជាំងឺសៅសធ្វើការសៅក្ខន្ែងឆ្ៃយ)។

b. ខាងអនក្ផតល់សេវា៖
•

អនក្ផតល់សេវា េរសេរថ្លៃខែែុេោនសៅសលើក្ូន្សេៀវសៅតារដាន្ ន្ិងឯក្សារអនក្ជាំងឺ,

•

អនក្ផតល់សេវា មាន្ការយល់ែឹង ន្ិងការោាំម្ទរិន្សេញសលញសៅសលើការសលបថានាំម្តឹរម្តូវ
សទៀងទត់ន្ិងជាប់ោប់របេ់អក្
ន ជាំងឺរួយចាំន្ួន្ សដាយសារខតចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺសម្ចើន្សេក្សៅ
គែីន្ិក្ART,

•

អនក្ផតល់សេវា មាន្ចាំសណោះែឹង ន្ិងជាំនញមាន្ក្ម្រិត ចាំស

ោះផលប៉ាោះ

ល់ថ្ន្ឱ្េលលមីៗរួយ

ចាំន្ួន្,
•
•

អនក្ផតល់សេវា រិន្សដាោះស្សាយការតអូញខតអររបេ់អក្
ន ជាំ ងឺ អាំេីផលប៉ាោះ ល់របេ់ឱ្េល,

ក្ងវោះសេវាខែលម្បក្បសដាយសរម្តីភាេ (សេលរង់ចាំយូរ, រិន្មាន្សមា៉ា ងខែលអាចបត់ខបន្
បាន្, អាក្បែក្ិរ ិយាសរ ើេសអើង។ល។),

II.

•

ក្ងវោះអនក្ផតល់សេវា ខែលនាំឱ្យមាន្អនក្ជាំងឺសម្ចើន្ចាំស

•

ក្ងវោះការផតល់ការោាំម្ទខផនក្េងគរ ន្ិងចិតតសាស្រេត។

ោះម្គូសេទយមានក្់ៗ,

ែុរមវ េរុ

ក្នុងែណៈខែលការស្សាវម្ជាវរក្អនក្ផទុក្សរសរាគខែលរិ ន្ទន្់ចូលរក្ក្នុងសេវាខលទាំន្ិងេាបាល

កាន្់ខតេិបាក្សៅៗ, ការរក្ាក្រណីទាំងអេ់ខែលមាន្នសេលបចចុបែន្ន ន្ិងខែលក្ាំេុងទទួលការ

េាបាលសដាយART ន្ឹងអាចជួយបការការឆ្ែងលមី។ អនក្ជាំងឺខែលសបាោះបង់ការេាបាលបងាន្ូវផលវ ិបាក្រួយចាំន្ួន្ ែូចជាបសងាើន្ហាន្ិភ័យថ្ន្ភាេសាុរាំ បេ់សរសរាគសអែេ៍សៅន្ឹងឱ្េល សដាយសារខត
េួក្សគសលបថានាំរិន្ម្តឹរម្តូវ ន្ិងរិន្សទៀងទត់។ េួក្សគបងាផលប៉ាោះ
៩៥-៩៥។

ល់លាក្់ទាំងរូលរបេ់៩៥-

អនក្ជាំងឺខែលសបាោះបង់ការេាបាលជាម្បភេចរែងម្បក្បសដាយេកាតន្ុេលសៅែល់អក្
ន

ែថ្ទសទៀត សហើយអាចកាន្់ខតអាម្ក្ក្់ខលរសទៀត ម្បេិន្សបើសគចរែងសរសរាគសអែេ៍ខែលសាុថា
ាំ ន ាំ, ន្ិង
ចាំណាយលវ ិកាជាតិយា៉ាងសម្ចើន្ក្នុងការម្បយុទម្ធ បឆ្ាំងន្ឹ ងសរសរាគសអែេ៍។
ផទុក្សរសរាគសអែេ៍ខែលែក្ណាត់ក្ុងអាំ
ន
ឡុង២៨ថ្លៃ

ការតាររក្ន្ិងដាក្់អក្
ន

ន្ឹងអាចបការរិន្ឱ្យេួក្សគសបាោះបង់ការ

េាបាលបាន្។
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III.

មោលែំណង

ន្ិយារខបបបទម្បតិបតតិសន្ោះមាន្សោលបាំណង៖
1. ផតល់ន្ូវការអន្ុវតតជាេតង់ដារ រួយជាំហាន្រតងៗ ក្នុងការតាររក្ ន្ិ ងដាក្់អក្
ន ផទុក្សរសរាគសអែេ៍ម្តឡប់ចូលម្បេ័ន្ធខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញ,

2. រក្ាអនក្ផទុក្សរសរាគសអែេ៍ឱ្យឋិតសៅក្នុងម្បេ័ ន្ធខលទាំន្ិងេាបាលជាប់ោប់,
3. កាត់បន្ថយអម្តាសបាោះបង់ការេាបាល។

IV. សរម្មភារព្រតិែតិិជានិយាម្(សិងដា
់ រ)
1. បុគគលិក្បញ្ូច លទិន្ន្
ន ័យសៅARTគែីន្ិក្បសញ្ចញបញ្ជីស្មោះអនក្ជាំងឺរក្េិន្ិតយម្បចាំថ្លៃ

គឺ

”

បញ្ជីណាត់េិន្ិតយ”។ គែីន្ិក្ARTន្ីរួយៗម្តូវបសញ្ចញបញ្ជីអនក្ជាំងឺខែលម្គូសេទយ ន្ិងអនក្ជាំងឺ
បាន្ក្ាំណត់ថ្លៃរក្េិន្ិតយជាំងឺ។ បញ្ជីសន្ោះគួរខតបសញ្ចញរក្សរៀងរាល់ថ្លៃសធ្វើការរបេ់គីែន្ិក្ART
(សរើលឧបេរព័ន្១
ធ ) យា៉ា ងសហាចណាេ់ ៣ថ្លៃ រុន្ថ្លៃណាត់ រក្ទទួលសេវា។

2. សផទៀងផ្លទត់បញ្ញ
ជ ក្់ការរក្ទទួលសេវារបេ់អក្
ន ជាំងឺមានក្់ ៗសៅក្នុងបញ្ជី។ សៅរួ យសមា៉ា ង ឬេីរ

សមា៉ា ងរុន្ចប់សមា៉ា ងសធ្វើការ, ឬសៅសេលចប់សមា៉ា ងសធ្វើការ ម្ក្ុរCAA ឬ អនក្ផតល់ម្បឹក្ាម្តូវសផទៀងផ្លទត់បញ្ញ
ជ ក្់ េីការរក្េិន្ិតយ(សតើរក្ឬរិន្រក្) របេ់អនក្ជាំងឺមានក្់ៗសៅក្នុងបញ្ជីណាត់ ក្ុងថ្លៃ
ន
សនោះ។ បនទប់រក្សគម្តូវសធ្វើការក្ត់េមាគល់(សដាយគូេេណ៌) អនក្ជាំងឺខែលរិន្បាន្រក្។

3. ក្ត់ម្តា ន្ិ ងបញ្ូច លស្មោះអនក្ជាំងឺមានក្់ៗខែលែក្ការណាត់ (រិន្រក្េិន្ិតយ)។ គែីន្ិក្ART
កាត់ម្តា ន្ិ ងបញ្ូច លរាល់ទិន្នន្័យខែល

ក្់េ័ន្ធរបេ់អក្
ន ជាំងឺមានក្់ៗ (ម្គប់អនក្ជាំងឺ) ខែលរិន្

បាន្រក្េិ ន្ិតយសៅក្នុងថ្លៃសនោះ សដាយសម្បើម្បាេ់ទម្រង់េង
ត ់ដារ ន្ិង Excel។ ការបញ្ូច ល
ទិន្នន្័យម្តូវសធ្វើរាល់ថ្លៃ ន្ិងរិន្ម្តូវមាន្ការែក្ខាន្សឡើយ។ ក្នុងការអន្ុ វតតជាក្់ខេតងជាំ ហាន្

ទី២ ន្ិងទី ៣ គឺ ររ
ួ បញ្ូច លោនសដាយសម្បើម្បាេ់បញ្ជីណាត់ជួប(សរើលឧបេរព័ន្ធ១) ន្ិងរក្ាទុក្

ខតអនក្ជាំងឺខែលរិន្បាន្រក្េិន្ិតយសៅក្នុងថ្លៃសនោះខតប៉ាុសណាណោះ។ ម្បេិន្សបើ ការក្ត់ម្តាសធ្វើសៅ

សលើេន្ែឹក្ម្ក្ដាេ ម្ក្ុរCAAម្តូវឱ្យម្ក្ដាេសនោះ សៅអនក្បញ្ូច លទិន្នន្័យ ខែលន្ឹ ងបញ្ូច ល
ទិន្នន្័យទាំងសន្ោះសៅក្នុងម្បេ័ន្ធទិន្នន្័យរបេ់ARTគែីន្ិក្សៅចុងសមា៉ា ងសធ្វើការ។
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4. សធ្វើេក្រមភាេតាររក្ ន្ិងដាក្់អក្
ន ជាំងឺចូលរក្ក្នុងម្បេ័ ន្ខធ លទាំន្ិងេាបាលវ ិញ។ អនក្បញ្ូច ល
ទិន្នន្័យសៅARTគែីន្ិក្ េិន្ិតយសរើលបញ្ជីអនក្ជាំ ងឺខែលែក្ការណាត់ ក្ុងថ្លៃ
ន
សន្ោះ ន្ិ ងអនក្ជាំងឺ

ខែលែក្ការណាត់កាលេីថ្លៃរុន្ៗ រួចសហើយចប់សផតើរេក្រមភាេតាររក្សែើរែីដាក្់អនក្ជាំងឺ

ចូលរក្ក្នុងម្បេ័ន្ធខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញ។ ARTគែីន្ិក្ម្តូវសធ្វើេក្រមភាេក្នុងចសនែោះ២៨ថ្លៃ ថ្ន្
ការែក្ខាន្រិន្បាន្រក្ទទួលសេវា ឬសបើក្ឱ្េលARV សដាយខចក្សចញជា៤តាំណាក្់កាល៖
ថ្លៃទី១ែល់ទី៧, ថ្លៃទី៨ែល់ថ្លៃទី១៤, ថ្លៃទី១៥ែល់ថ្លៃទី២១, ន្ិងថ្លៃទី២២ែល់ថ្លៃទី២៨។
មាន្ជសម្រើេេក្រមភាេបួន្រសបៀបខែលម្ក្ុរARTគែីន្ិក្អាចសម្បើ ៖
a. ទូរេ័េទ
ទ ក្់ទង, ឬ
b. ចុោះសៅែល់ផទោះ/ក្ខន្ែងសានក្់សៅ, ឬ
c. តាររយៈអងគការថ្ែគូ, ឬ
d. តាររយៈរណឌលេុែភាេ/ម្ក្ុរម្ទម្ទង់េុែភាេភូរិ/រិតតអប់រ ាំរិតត
e. សផេងសទៀត៖ បញ្ជក្់ ……………………
ម្ក្ុរART ក្ាំណត់ន្ូវជសម្រើេខែលលអបាំផុតេម្មាប់េួក្សគតាររក្អនក្ជាំងឺ ខែលមាន្សៅក្នុង
បញ្ជីអនក្ជាំងឺែក្ណាត់ គឺថាសតើសគម្តូវទូរេ័េទតាររក្, ឬក្៏ចុោះសៅែល់ផោះ
ទ /ទីក្ខន្ែងសានក្់សៅ

របេ់អក្
ន ជាំងឺ ឬក្៏គួបផេាំោនអាស្េ័យសលើការយល់ែឹង ន្ិងបទេិសសាធ្ន្៍ របេ់េួក្សគជារួយ
ន្ឹងអនក្ជាំងឺ។

ការោាំម្ទេីអងគការថ្ែគូម្បខហលជាជសម្រើេលអបាំផុត ចាំស

ោះអនក្ជាំងឺខែលជា

ម្ក្ុរម្បឈររុែែពេ់។ ម្ក្ុររិតអ
ត ប់រ ាំរិតតរបេ់អងគការថ្ែគូ សាគល់អតិលិជន្របេ់េួក្សគ ន្ិង
ជិតេនិទន្
ធ ឹងអតិលិជន្របេ់សគជាងបុគល
គ ិក្េុខាភិបាល សៅក្ខន្ែងែែោះ។ សគម្តូវខតរក្ាការ
េមាៃត់របេ់អក្
ន ជាំងឺសែើរែីសចៀេវាងភាេអាស្េូវ

ន្ិងការសរ ើេសអើងសៅសេលខែលសគចុោះសៅ

តាររក្អនក្ជាំងឺែល់ផទោះ ឬ ទីក្ខន្ែងសានក្់សៅ។
5. ក្ត់ម្តា

ន្ិ ងបញ្ូច លទិ ន្ន្
ន ័យខែលតម្រូវឱ្យមាន្សៅក្នុងឧបេរព័ន្ធ២។

បញ្ូច លទិ ន្នន្័យ

សគម្តូវក្ត់ម្តា

ន្ិង

ខែលតម្រូវឱ្យមាន្របេ់អក្
ន ជាំងឺខែលែក្ណាត់ន្ីរួយៗែូចខែលមាន្សៅ

ក្នុងឧបេរព័ន្២
ធ ែូចជាថ្លៃខែថ្ន្”ការេាយារសលើក្ទី ១”, “េក្រមភាេ”, “លទធផល”, “កាល
បរ ិសចឆទម្តឡប់រក្វ ិញ”, “សហតុផលែក្ណាត់ ” សដាយសម្បើម្បាេ់ឧបេរព័ន្ធ២។ ការក្ត់ម្តា
ន្ិង បញ្ូច លទិន្នន្័យសន្ោះម្តូវខតសធ្វើសឡើងសៅសរៀងរាល់សេលខែលសគសធ្វើេក្រមភាេ។
ចូរក្ត់េមាគល់ថា

សៅសរៀងរាល់សេលខែលសគសធ្វើេក្រមភាេចាំស

ោះអនក្ជាំងឺមានក្់ៗខែលមាន្

ក្នុងបញ្ជីអនក្ជាំងឺែក្ណាត់ (ជាំហាន្ទី ៣) ម្ក្ុរARTគែីន្ិក្ ម្តូវខតក្ត់ម្តា ន្ិ ងបញ្ូច លន្ូវរាល់
ទិន្នន្័យខែលសគតម្រូវក្នុងតារាង ២ ម្តង់ ចាំណុច៥.៣ ខាងសម្ការ។
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6. ការេាយារតាររក្ ន្ិង ដាក្់ អនក្ជាំងឺឱ្យទទួលការខលទាំ ន្ិ ងេាបាលវ ិញ សម្កាយេីេួក្សគ
សបាោះបង់ (សលើេេី ២៨ថ្លៃ សម្កាយថ្លៃណាត់ជួប)។ ម្ក្ុរART ន្ឹងេាយារតាររក្ ន្ិង ដាក្់
អនក្ជាំងឺខែលសបាោះបង់ការេាបាល (សលើេេី ២៨ថ្លៃ សម្កាយថ្លៃណាត់ជួប) ឱ្យចូលរក្ទទួល

សេវាខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញ ចាំន្ួន្េីរែងសទៀតសដាយមាន្ចសនែោះេីរតងសៅរតងរយៈសេលរួយ
សៅេីរេបាតហ៍។

តារាង 1. េសងេបេក្រមភាេម្បតិបតតិជាន្ិយារ (េតង់ដារ)
ជាំហាន្ ន្ិងេក្រមភាេ
1. បសញ្ចញបញ្ជីស្មោះអនក្
ជាំងឺខែលម្តូវរក្េិ ន្ិតយ

សេលខែល
ម្តូវសធ្វើ

សមា៉ា ងសធ្វើការ
របេ់គីន្
ែ ិក្

ម្បចាំថ្លៃ - បញ្ជីណាត់ជួប

អនក្ទទួល
ែុេម្តូវ

អនក្បញ្ូច ល

ឧបក្រណ៍/ទម្រង់
ខែលម្តូវសម្បើ

ឧបេរព័ន្ធ១

ទិន្នន្័យសៅ
គែីន្ិក្ART

ម្បចាំថ្លៃ។
2. សផទៀងផ្លទត់ /បញ្ញ
ជ ក្់ វតតមាន្ សមា៉ា ងសធ្វើការ
របេ់អក្
ន ជាំ ងឺមានក្់ សៅក្នុង

ម្ក្ុរCAA

ឧបេរព័ន្ធ១

ម្ក្ុរCAA ន្ិង

ឧបេរព័ន្ធ១

របេ់គីន្
ែ ិក្

បញ្ជី

3. ក្ត់ម្តា ន្ិងបញ្ូច លអនក្

ម្បចាំថ្លៃ

ជាំងឺខែលែក្ខាន្រិន្បាន្

អនក្បញ្ូច ល
ទិន្នន្័យ

4. សធ្វើេក្រមភាេសែើរែីនាំអក្
ន
ជាំងឺរក្ទទួលការខលទាំ
ន្ិងេាបាលវ ិញ

៤ែង ក្នុង

ម្ក្ុរART

ចសនែោះ២៨ថ្លៃ

1. ទូរេ័េទ,
2. ចុោះែល់ផទោះ/ក្ខន្ែង
សានក្់សៅ
3. អងគការថ្ែគូ
4. រណឌលេុែភាេ/
ម្ក្ុរម្ទម្ទង់េុែភាេ
ភូរិ/រិតអ
ត ប់រ ាំរិតត
5. សផេងសទៀត

5. ក្ត់ម្តាន្ិ ងបញ្ូច ល

ទិន្នន្័យខែលតម្រូវឱ្យ
មាន្ក្នុងឧបេរព័ន្២
ធ

សៅសរៀងរាល់

ម្ក្ុរCAA ន្ិង

សេលសម្កាយេី

អនក្បញ្ូច ល

ឧបេរព័ន្ធ២

ទិន្នន្័យ
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បាន្សធ្វើ
េក្រមភាេ
6. ការេាយារតាររក្ន្ិង

តាររក្េីរែង

ម្ក្ុរCAA ន្ិង

1. ទូរេ័េទ,

ដាក្់អនក្ជាំ ងឺចូលសៅក្នុង

សទៀត សដាយ

អនក្បញ្ូច ល

2. ចុោះែល់ផទោះ/ក្ខន្ែង

វ ិញសម្កាយ២៨ថ្លៃថ្ន្ការ

ចសនែោះេីរង
ត សៅ ទិន្នន្័យ

សានក្់សៅ

រតង១ឬ២េបាត

3. អងគការថ្ែគូ

ហ៍ ន្ិងសធ្វើ

4. រណឌលេុែភាេ/

បចចុបែន្នភាេ

ម្ក្ុរម្ទម្ទង់េុែភាេ

ម្បេ័ន្ធខលទាំន្ិងេាបាល
ែក្ខាន្រិន្បាន្រក្
ទទួលសេវា(សបាោះបង់ )

លទធផល។

ភូរិ/រិតអ
ត ប់រ ាំរិតត
5. សផេងសទៀត

V.

ឧែររណ៍

5.1. ទិន្ន្
ន ័យតម្រូវឱ្យមាន្សៅក្នុង “បញ្ជណា
ី
ត់ជួប” ក្នងជាំ
ធ )
ុ ហាន្ទី១ ន្ិងជាំហាន្ទី៣ (ឧបេរព័ន្១
1. សលែសរៀង
2. ថ្លៃណាត់
3. សលែចុោះស្មោះរបេ់អនក្ជាំងឺែាំបូង(សលែOI)
4. សលែART
5. ស្មោះ
6. សភទ
7. អាយុ
8. ម្បសភទអតិលិជន្
9. អាេ័យដាឋន្
10. សលែទូរេ័េទ
11. អនក្ជាំងឺសបើក្ចាំហសាថន្ភាេផទុក្សរសរាគសអែេ៍របេ់ោត់
12. ស្មោះម្គូសេទយេាបាល

13. ចាំន្ួន្បន្ទុក្សរសរាគសអែេ៍

14. ថ្លៃខែរាប់ បន្ទុក្សរសរាគសអែេ៍
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5.2. ទិន្ន្
ន ័យតម្រូវឱ្យមាន្ (ម្តូវខតបញ្ូច ល) ក្នងជាំ
ធ )
ុ ហាន្ទី៥ (ឧបេរព័ន្២
1. ចាំន្ួន្ថ្លៃែក្ណាត់
2. ថ្លៃខែសធ្វើេក្រមភាេសលើក្ទី ១
3. េក្រមភាេ
4. លទធផល
5. ថ្លៃខែសធ្វើេក្រមភាេសលើក្ទី ២ (ម្បេិន្សបើសធ្វើ គឺសៅសេលខែលេក្រមភាេសលើក្ទី ១រិន្បាន្
សជាគជ័យ)
6. េក្រមភាេ
7. លទធផល
8. ថ្លៃខែសធ្វើេក្រមភាេសលើក្ទី ៣ (ម្បេិន្សបើសធ្វើ គឺសៅសេលខែលេក្រមភាេសលើក្ទី ១ ន្ិងសលើក្
ទី២ រិន្បាន្សជាគជ័យ)
9. េក្រមភាេ
10. លទធផល
11. ថ្លៃខែសធ្វើេក្រមភាេសលើក្ទី ៤ (ម្បេិន្សបើសធ្វើ គឺសៅសេលខែលេក្រមភាេសលើក្ទី ១ សលើក្ទី២
ន្ិងសលើក្ទី ៣ រិន្បាន្សជាគជ័យ)
12. េក្រមភាេ
13. លទធផល

14. កាលបរ ិសចឆទម្តឡប់រក្វ ិញ

15. សហតុផលែក្ណាត់ (សបើម្តឡប់រក្វ ិញ)
16. កាលបរ ិសចឆទន្ឹងម្តូវចត់ថាសបាោះបង់
5.3. ទិន្ន្
ន ័យតម្រូវឱ្យមាន្ (ម្តូវខតបញ្ូច ល) ក្នងជាំ
ធ )
ុ ហាន្ទី៦ (ឧបេរព័ន្៣
1. ថ្លៃខែសធ្វើេក្រមភាេសលើក្ទី ១
2. េក្រមភាេ
3. លទធផល
4. ថ្លៃខែសធ្វើេក្រមភាេសលើក្ទី ២(ម្បេិន្មាន្ គឺសៅសេលខែលេក្រមភាេសលើក្ទី ១រិន្បាន្
សជាគជ័យ)
5. េក្រមភាេ
6. លទធផល
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7. កាលបរ ិសចឆទម្តឡប់រក្វ ិញ
8. សលែក្ូែលមី (សលែARTចេ់)

9. សហតុផលសបាោះបង់ (េួរម្បេិន្សបើអនក្ជាំងឺម្តឡប់រក្វ ិញ)
5.4 ការខណនាំេរា
ាំ ប់ការបាំសេញន្ិងបញ្ូច លទិន្ន្
ន ័យក្នុងឧបក្រណ៍ Excel file
តារាង 2. ទិន្នន្័យតម្រូវឱ្យមាន្ ន្ិងសេចក្តីខណនាំក្ុងការក្ត់
ន
ម្តា េម្មាប់េក្រមភាេតាររក្ន្ិង
ដាក្់អនក្ជាំងឺចូលក្នុងម្បេ័ន្ធខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញ
សន្លឹកកិច្ចការ

(Worksheet)

ឈ្មោះជួរឈរ

ឈេខ

េកខខណ្ឌ

(Column name)

សម្គាេ់

ទិន្នន្យ
័

ជួរឈរ
(Column
index)
ឈ្មោះមន្ទរី ឈពទយបង្អែក/

ឈសច្កតីបរយាយពន្យេ់
ិ

(Description explanation)

(Data
validation)
list

គ្លីន្ិក*

ជាកង្ន្លអសម្រម្គប់កំណ្ត់ ឈ្មោះមន្ទរី
ឈពទយបង្អែក/គ្លីន្ិក នន្ទម្រមអ់បញ្ចូ េ
ទន្
័ អ្នកជំអខ
ឺ កណាត់ ឈ
ិ នន្យ

ោះបអ់

ឈសវា ART
េរ

1

ជាឈេខឈរៀអតៗគ្នន ឈោយម្រតូវចាប់ឈ្តើមពីឈេខ ១ សម្រម្គប់ការច្ោះបញ្ជ ី
អ្នកជំអខ
ឺ កណាត់ ។ សម្រម្គប់អ្នក

បន្ទទប់ម្រតូវោក់ ឈេខបន្តបន្ទទប់ គ្ឺ ២ ៣ - ៤ . .។
កាេបរឈច្េ
ិ ទណាត់ជួប

2

Date of appointment*
(dd-mm-yyyy)
ឈេខកូែ Clinic ID number*

3

Data
generated by
data entry
clerk
Data
generated by
data entry
clerk

ជានងៃង្ខឆ្ន ំ ង្ែេអ្នកជំអឺណាត់ជួបម្រគ្ូ
ឈពទយ។

ជាឈេខកូែង្ែេ ART clinic ្តេ់ឱ្យ
អ្នកជំអឺឈពេមកច្ោះឈ្មោះែំបូអឈៅ

កនអឈសវា ART។ ឈេខកូែ Clinic ID
numberឈន្ោះម្គន្ ច្ំន្ួន្៥ខទអ់

័ ន្ិអ ៦ខទអ់
សម្រម្គប់មន្សស ឈពញវយ

សម្រម្គប់កម្គរ ឈោយម្គន្អ្កសរ P ឈៅ
ខាអមខឈេខ។
Clinic ID numberម្គន្ឈៅង្្នកខាអ
ឈេើបអែស់ខាអឈវេអនែនន្ ទម្រមអ់"ក"។

12

ឈេខកូែ ART (ART

4

number)

Data
generated by
data entry
clerk

List Patient
Missed
Appointment

ជាឈេខកូែង្ែេ ART clinic ្តេ់ឱ្យ
អ្នកជំអឺឈៅឈពេគ្នត់ ចាប់ឈ្តើម ការ
ពា

េឈោយឱ្សងម្របឆ្ំអឈមឈោគ្

ឈអ្ែស៍។ ឈេខកូែ ART ម្គន្ច្ំន្ួន្
័ ន្អ
៩ខទអ់ សម្រម្គប់មន្សសឈពញវយ
ិ
១០ខទអ់ សម្រម្គប់កម្គរ ឈោយម្គន្
អ្កសរ P ឈៅខាអមខឈេខ។
បញ្ជជក់: ឈេខកូែ ART ម្គន្ច្ំន្ួន្ ៩
ខទអ់ គ្ឺ

- ២ ខទអ់ខាអឈែម
ើ ជាឈេខកូែ ឈខតត

- ២ ខទអប
់ ន្ទទប់ ជាឈេខកូែមន្ទីរឈពទយ
ន្ិអ

- ៥ ខទអខា
់ អឈម្រកាយ ជាឈេខឈរៀអបន្ត
បន្ទទប់
ART number ឋត
ិ ឈៅកនអម្របអ្ប់ទី៨
នន្ទម្រមអ់"ក"។
ឈ្មោះរបស់អ្នកជំអឺ

5

ឈេទ

6

អាយ

7

ម្របឈេទអ្តិងិជន្ Type Of

8

អាស័យោាន្

9

Client

Address
ឈេខទូរស័ពទ

10

Phone contact
Disclose HIV status
ឈ្មោះម្រគ្ូឈពទយ Doctor name
ច្ំន្ួន្ viral load

11

Data
generated by
data entry
clerk

ម្រតូវបំឈពញន្ទមម្រតកូេ ន្អ
ិ ន្ទមខលួន្

Data
generated by
data entry
clerk
Data
generated by
data entry
clerk
Data
generated by
data entry
clerk
Data
generated by
data entry
clerk
Data
generated by
data entry
clerk

សូ មឈម្រជើសឈរសឈេទ។
ើ

Entry data

របស់អ្នកជំអឺ

- ជាង្ខមរយូន្ីកូែ

អាយរបស់អ្នកជំអឺ។ អាយម្រតូវ

ន្

កំណ្ត់ម្រតឹម ០ែេ់១០០។

សូ មឈម្រជើសឈរសម្របឈេទអ្ន
កជំអឺ។
ើ
ម្គន្ច្ំន្ួន្ ៨ ជឈម្រមស
ើ ។

សូ មបញ្ចូ េទន្
ិ នន្័យ ទាក់ទអ េូមិ ឃំ
ម្រសុក ន្អ
ិ ឈខតត

សូ មបញ្ចូ េទន្
ិ នន្័យ ជាឈេខ

(ម្រគ្ប់ឈេខទូ រសពទង្័ ែេអាច្ទាក់ទអ
អ្នកជំអឺ

ន្៑

Verified by CAA team “Yes” or
“No”

12

13

Data
generated by
data entry
clerk
Data
generated by

ឈ្មោះម្រគ្ូឈពទយង្ែេអ្នកជំអឺម្រតូវមក
ជួប

ច្ំន្ួន្VL របស់អ្នកជំអឺឈៅនងៃណាត់
(ឈបើម្គន្)

13

data entry
clerk
នងៃង្ខឆ្នង្ំ ែេោប់ច្ំន្ួន្VLខាអ

14

ឈេើ
អ្នកជំអឺមកតាមការណាត់ ឬមន្
ិ

15

ច្ំន្ួន្នងៃខកណាត់ Number of

16

Data
generated by
data entry
clerk
Entry Data

Dd/mm/yyyy

ការបញ្ជជក់ឈោយCAA Team ថាអ្នក
ជំអឺ មកឬមន្
ិ មកតាមការណាត់

មក

មន្
ិ

days missed
ការពាយាម

បញ្ចូ េនងៃង្ខឆ្ន ំ

ច្់បញ្ចូ េទិន្នន្័យឈទ (ទិន្នន្យ
័

ទាញម្រាប់)
17

Entry Data

ឈេើកទ១
ី (ច្ឈន្ទលោះ 1-7នងៃ)

សូ មបញ្ចូ េទិន្នន្័យ ជានងៃ ង្ខ ឆ្ន ំ
(dd/mm/yyyy)

1st attempt (1-7days)
(dd-mm-yyyy)

18

List

សូ មឈម្រជើសឈរសសកមម
ភាពមួយពd
ើ
ី rop
list ង្ែេម្គន្ ៥ជំឈរស។
ើ
1 តាមរយៈទូរស័ពទ

សកមមភាព

2-តាមរយៈច្ោះតាមែេ់្ទោះ

Activity

3-តាមអ្អាការនែគ្ូ
4-តាម HC/VHSG/Peer
5- មកខលួន្ឯអ
19

List

សូ មឈម្រជើសឈរសេទា
្េ ម្គន្ ៤ជំ
ើ
ឈរស
ើ

េទា្េ

1-

Result

ន្មកវញ
ិ

2-មន្
ិ

ន្មកវញ
ិ

3-ទំន្ទក់ទំន្អមន្
ិ
4-ឈ្សអ ៗ
ការពាយាម

20

Entry Data

ឈេើកទ2
ី (ច្ឈន្ទលោះ8-14នងៃ)

ន្ ឬមន្
ិ

ន្ជួប

សូ មបញ្ចូ េទិន្នន្័យ ជានងៃ ង្ខ ឆ្ន ំ
(dd/mm/yyyy)

2nd attempt
សកមមភាព ន្អ
ិ
េទា្េតាម

ោន្អ្នកជំអឺខក
ណាត់ Action

and result of
Miss
appointment

(8-14days if there is when
st

1 attempt was not
done/successful)
(dd-mm-yyyy)
21
សកមមភាព
Activity

List

សូ មឈម្រជើសឈរសសកមម
ភាពមួយពីdrop
ើ
list ង្ែេម្គន្ ៥ជំឈរស។
ើ
1 តាមរយៈទូរស័ពទ

2-តាមរយៈច្ោះតាមែេ់្ទោះ
3-តាមអ្អាការនែគ្ូ

14

4-តាម HC/VHSG/Peer
5- មកខលួន្ឯអ
22

List

សូ មឈម្រជើសឈរសេទា
្េ ម្គន្ ៤ជំ
ើ
ឈរស
ើ

េទា្េ

1-

Result

ន្មកវញ
ិ

2-មន្
ិ

ន្មកវញ
ិ

3-ទំន្ទក់ទំន្អមន្
ិ
4-ឈ្សអ ៗ
ការពាយាម

23

Entry Data

ឈេើកទ3
ី (ច្ឈន្ទលោះ 15-21នងៃ)

ន្ ឬមន្
ិ

ន្ជួប

សូ មបញ្ចូ េទន្
ិ នន្័យ ជានងៃ ង្ខ ឆ្ន ំ
(dd/mm/yyyy)

3rd attempt

(15-21days if there is
st

when 1 and 2

nd

attempts

were not done/successful)
(dd-mm-yyyy)
24

List

សូ មឈម្រជើសឈរសសកមម
ភាពមួយពd
ើ
ី rop
list ង្ែេម្គន្ ៥ជំឈរស។
ើ
1 តាមរយៈទូរស័ពទ

សកមមភាព

2-តាមរយៈច្ោះតាមែេ់្ទោះ

Activity

3-តាមអ្អាការនែគ្ូ
4-តាម HC/ VHSG/Peer
25

List

5- មកខលួន្ឯអ

សូ មឈម្រជើសឈរសេទា
្េ ម្គន្ ៤ជំ
ើ
ឈរស
ើ

េទា្េ

1-

Result

ន្មកវញ
ិ

2-មន្
ិ

ន្មកវញ
ិ

3-ទំន្ទក់ទំន្អមន្
ិ
4-ឈ្សអ ៗ
ការពាយាម

26

ឈេើកទ4
ី (ច្ឈន្ទលោះ 22-28នងៃ)

Entry Data

ន្ ឬមន្
ិ

ន្ជួប

សូ មបញ្ចូ េទន្
ិ នន្័យ ជានងៃ ង្ខ ឆ្ន ំ
(dd/mm/yyyy)

4th attempt

(22-28days if there is
st

nd

when 1 , 2 , and 3

rd

attempts were not
done/successful)
(dd-mm-yyyy)

15

27

List

សូ មឈម្រជើសឈរសសកមម
ភាពមួយពd
ើ
ី rop
list ង្ែេម្គន្ ៥ជំឈរស។
ើ
1 តាមរយៈទូរស័ពទ

សកមមភាព

2-តាមរយៈច្ោះតាមែេ់្ទោះ

Activity

3-តាមអ្អាការនែគ្ូ
4-តាម HC/ VHSG /Peer
5- មកខលួន្ឯអ
28

List

សូ មឈម្រជើសឈរសេទា
្េ ម្គន្ ៤ជំ
ើ
ឈរស
ើ

េទា្េ

1-

Result

ន្មកវញ
ិ

2-មន្
ិ

ន្មកវញ
ិ

3-ទំន្ទក់ទំន្អមន្
ិ
4-ឈ្សអ ៗ
កាេបរឈច្េ
ិ
ិ ទម្រតឡប់មកវញ

29

Entry Data

សូ មបញ្ចូ េទន្
ិ នន្័យ ជានងៃ ង្ខ ឆ្ន ំ
ង្ែេ

30

Entry Data

ន្ម្រតឡប់មកវញ
ិ

សូ មបញ្ចូ េទិន្នន្័យជាក់ង្សតអង្ែេ
អ្នកជំអឺ

Reason for miss
appointment
កាេកំណ្ត់ម្រតូវឈ

ោះបអ់ឈសវា

ន្ជួប

(dd/mm/yyyy)

Date of reengagement

ឈេត្េខកណាត់

ន្ ឬមន្
ិ

31

LTFU

មន្
ិ

ន្ម្រ

ប់

ច្់បញ្ចូ េទន្
័
ិ នន្័យឈទ (ទន្
ិ នន្យ

ទាញម្រាប់)

ជានងៃង្ខង្ែេអ្នកជំអឺន្ឹអម្រតូវចាត់ថា"
ឈ

ោះបអ់" ការពា

េឈៅតាមន្យ
ិ ម

ន្័យងមីរបស់ ថានក់ជាតិ(ឈេើសពី២៨នងៃ
ឈម្រកាយនងៃណាត់ជួប)
ការពាយាមឈេើកទី១ (ច្ឈន្ទលោះ

32

1-2 ស ត េ៍)

សូ មបញ្ចូ េទន្
ិ នន្័យ ជានងៃ ង្ខ ឆ្ន ំ
(dd/mm/yyyy)

(dd-mm-yyyy)
សកមមភាព (activities)

33

សូ មឈម្រជើសឈរសសកមម
ភាពមួយពd
ើ
ី rop
list ង្ែេម្គន្ ៥ជំឈរស។
ើ
1 តាមរយៈទូរស័ពទ

2-តាមរយៈច្ោះតាមែេ់្ទោះ
3-តាមអ្អាការនែគ្ូ
4-តាម HC/ VHSG/ Peer
ការពាយាម
បន្ទទប់ពីឈ

ោះបអ់

Attempt when

េទា្េ (Result)

34

5- មកខលួន្ឯអ

សូ មឈម្រជើសឈរសេទា
្េ ម្គន្ ៤ជំ
ើ
ឈរស
ើ

16

lost to follow-

1-

ន្មកវញ
ិ

up

2-មន្
ិ

ន្មកវញ
ិ

3-ទំន្ទក់ទំន្អមន្
ិ
4-ឈ្សអ ៗ
ការពាយាមឈេើកទី២ (ច្ឈន្ទលោះ

35

1-2 ស ត េ៍)

ន្ ឬមន្
ិ

ន្ជួប

សូ មបញ្ចូ េទន្
ិ នន្័យ ជានងៃ ង្ខ ឆ្ន ំ
(dd/mm/yyyy)

(dd-mm-yyyy)
សកមមភាព (activities)
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សូ មឈម្រជើសឈរសសកមម
ភាពមួយពd
ើ
ី rop
list ង្ែេម្គន្ ៥ជំឈរស។
ើ
1 តាមរយៈទូរស័ពទ

2-តាមរយៈច្ោះតាមែេ់្ទោះ
3-តាមអ្អាការនែគ្ូ
4-តាម HC/ VHSG/ Peer
េទា្េ (Result)

37

5- មកខលួន្ឯអ

សូ មឈម្រជើសឈរសេទា
្េ ម្គន្ ៤ជំ
ើ
ឈរស
ើ
1-

ន្មកវញ
ិ

2-មន្
ិ

ន្មកវញ
ិ

3-ទំន្ទក់ទំន្អមន្
ិ
4-ឈ្សអ ៗ
កាេបរឈច្េ
ិ
ិ ទម្រតឡប់មកវញ

38

Date of reengagement

ន្ ឬមន្
ិ

ន្ជួប

សូ មបញ្ចូ េទន្
ិ នន្័យ ជានងៃ ង្ខ ឆ្ន ំ
(dd/mm/yyyy)

(dd-mm-yyyy)
New clinic ID (Old ART

39

number)
ឈេត្េឈ
for LTFU

VI.

សូ មបញ្ចូ េឈេខសម្គាេ់ងមីង្ែេគ្នត់
ន្ទទួេបន្ទទប់ពីម្រតេប់មកវញ
ិ

ោះបអ់ Reason

40

សូ មកត់ម្រតាតាមអ្នកជំអឺម្រ

ប់

ការតាម្ដាន

សែើរែីតារដាន្ម្បេិទធភាេេក្រមភាេតាររក្ ន្ិងដាក្់ អក្
ន ជាំ ងឺផុក្សរសរាក្សអែេ៍
ទ
ចូលរក្ក្នុងសេវា
ខលទាំ ន្ិងេាបាលវ ិញ សគម្តូវម្បរូលទិន្នន្័យេម្មាប់េូចនក្រទាំងេីរខាងសម្ការ សហើយលទធផល

17

ថ្ន្ការអន្ុវតត

គឺម្តូវេិន្ិតយសរើលសរៀងរាល់ខែសដាយម្ក្ុរARTគែីន្ិក្

រន្តន្តីក្រមវ ិធ្ីសអែេ៍សែតត

ន្ិង

រជឈរណឌលជាតិម្បយុទន្
ធ ឹងជាំងឺសអែេ៍ សេើខេែក្ ន្ិងការសរាគ។
1. ភាគរយអនក្ជាំងឺក្ាំេុងទទួលការេាបាលARTខែលែក្ខាន្រិន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្ថានាំក្ងអាំ
ែ ោះសេល
ុន ឡងចសន
ុ
២៨ថ្លៃ រាប់តាាំងេីថ្លៃខែលោត់ម្តូវរក្ បាន្ម្តឡប់រក្ទទួលសេវាវ ិញ

ន្ិយរន្័យ

ចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺក្ាំេុងទទួ លការេាបាលARTខែលែក្ខាន្រិ ន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្ថានាំក្ុង
ន
អាំឡុងចសនែោះសេល២៨ថ្លៃរាប់ តាាំងេីថ្លៃខែលោត់ ម្តូវរក្េិ ន្ិតយ សហើយបាន្ម្តឡប់រក្

ទទួលការេាបាលវ ិញ ខចក្ន្ឹងចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺខែលែក្ខាន្រិន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្ថានាំ
ក្នុងអាំឡុងចសនែោះ២៨ថ្លៃតាាំង េីថ្លៃខែលេួក្សគម្តូវរក្ េរុប, គុណន្ឹង១០០។
សោលបាំណង

សែើរែីតារដាន្ម្បេិទធភាេេក្រមភាេតាររក្ន្ិងដាក្់អនក្ជាំ ងឺម្តឡប់ចូលរក្ក្នុងសេវា

វ ិធ្ីសាស្រេតក្ុងការវាេ់
ន

រាប់ចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺខែលែក្ណាត់ក្ុងអាំ
ន
ឡុងចសនែោះ២៨ថ្លៃ, ន្ិងចាំន្ួន្អនក្ ខែលបាន្ម្ត

ខវង

ខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញបនទប់ េីេួក្សគែក្ការណាត់។

ឡប់/ដាក្់ឱ្យទទួលសេវាខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញសម្កាយេី ការែក្ណាត់ របេ់េួក្សគ,
បនទប់រក្គណនភាគរយសដាយសម្បើ ភាគយក្ ន្ិងភាគខបងែូចខាងសម្ការ។

េកវក្់

រាល់ខែ

ភាគយក្

ចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺក្ាំេុងទទួ លការេាបាលARTខែលែក្ខាន្រិ ន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្
ថានាំក្ុងអាំ
ន
ឡុងចសនែោះសេល២៨ថ្លៃរាប់តាាំងេីថ្លៃខែលោត់ ម្តូវរក្េិន្ិតយ សហើយបាន្ម្ត
ឡប់រក្ទទួ លការេាបាលវ ិញសៅក្នុង រយៈសេល(ខែ) ខែលម្តូវរាយការណ៍។

ភាគខបង

ចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺខែលែក្ខាន្រិ ន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្ថានាំក្ុងអាំ
ន
ឡុងចសនែោះ២៨ថ្លៃតាាំងេី ថ្លៃ
ខែលេួក្សគម្តូវរក្េរុប សៅក្នុងរយៈសេល (ខែ) ខែលម្តូវរាយការណ៍។

ទិន្នន្័យបាំខបក្
ម្បភេទិន្នន្័យ

Age/Sex: <15 Male, 15+ Male, <15 Female, 15+ Female
“Tracing and Re-engagement” tool, or
ART electronic database or
ចាំណុចេក្រមភាេ៖ តួ សលែចាំ ន្ួន្រធ្យរថានក្់ជាតិន្ឹងម្តូវសម្បើម្បាេ់ជាឯក្សារសយាង

បាំណក្ស្សាយ

សែើរែីសធ្វើការសម្បៀបសធ្ៀប ក្៏ ែូចជាការេិន្ិតយសរើ លសៅសលើន្ិននការសៅតារសេលសវោ
របេ់គីែន្ិក្ន្ីរួយៗក្នុងការតាររក្ន្ិងដាក្់ អនក្ជាំងឺឱ្យម្តឡប់ចូលរក្ក្នុងសេវាខលទាំន្ិង
េាបាលវ ិញ។

េក្រមភាេេរស្េបននគួរម្តូវម្បកាន្់ យក្សែើរែីខេវងយល់េីរូលសហតុ ថ្ន្ការែក្
ខាន្ សហើយសធ្វើការទប់សាាត់វា សៅសេលខែលសគសរើ លស

ើញថាេមាមាម្តថ្ន្ការម្តឡប់

ចូលរក្ក្នុងសេវាខលទាំន្ិងេាបាល វ ិញមាន្ក្ម្រិតទបេី រួយសេលសៅរួ យសេល។
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អន្តរាគរន្៍៖ ARTគែីន្ិក្ម្តូវេិ ន្ិតយសរើ លសហតុផលខែលបណា
ត លឱ្យមាន្ការែក្ណាត់
ន្ិងេមាមាម្តថ្ន្ការដាក្់ ម្តឡប់រក្ចូ លក្នុងសេវាខលទាំ ន្ិងេាបាលវ ិញ។ សធ្វើការ

ផ្លែេ់បូតរម្បេ័ន្ធយា៉ាងណាសែើរែីរក្ាអនក្ជាំ ងឺឱ្យឋិតសៅក្នុងម្បេ័ន្ធេាបាលជាប់ោប់ ។

2. ភាគរយអនក្ជាំងឺក្ាំេុងទទួលការេាបាលARTខែលសបាោះបង់ការេាបាល(បាត់រុែសលើេេី២៨ថ្លៃសម្កាយថ្លៃណាត់
ជួប) បាន្ម្តឡប់ចូលក្នុងសេវាខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញ
ន្ិយរន្័យ

ចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺក្ាំេុងទទួ លការេាបាលARTខែលរិន្រក្េិ ន្ិតយឬសបើក្ថានាំ ARV សលើេេី
២៨ថ្លៃរាប់ តាាំងេីថ្លៃខែលេួក្ោត់ម្តូវរក្េិន្ិតយ សហើយបាន្ម្តឡប់រក្ទទួលការ
េាបាលវ ិញ ខចក្ន្ឹងចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺខែលសបាោះបង់ការេាបាល(រិន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្
ថានាំ) សលើេេី២៨ថ្លៃរាប់តាាំងេី ថ្លៃខែលេួក្សគម្តូវរក្ េរុប, គុណន្ឹង១០០។

សោលបាំណង

សែើរែីតារដាន្ម្បេិទធភាេេក្រមភាេតាររក្ន្ិងដាក្់អនក្ជាំ ងឺម្តឡប់ចូលរក្ក្នុងសេវា

វ ិធ្ីសាស្រេតក្ុងការវាេ់
ន

រាប់ចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺខែលរិន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្ថានាំសលើេេី ២៨ថ្លៃ, ន្ិ ងចាំន្ួន្អនក្ខែល

ខវង

ខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញបនទប់ េីេួក្សគសបាោះបង់ការេាបាល។

បាន្ម្តឡប់/ដាក្់ឱ្យទទួ លសេវាខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញសម្កាយេី ការែក្ខាន្របេ់េួក្សគ,
បនទប់រក្គណនភាគរយសដាយសម្បើ ភាគយក្ ន្ិងភាគខបងែូចខាងសម្ការ។

េកវក្់

សរៀងរាល់ខែ

ភាគយក្

ចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺក្ាំេុងទទួ លការេាបាលARTខែលែក្ខាន្រិ ន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្
ថានាំសលើេេី ២៨ថ្លៃរាប់ តាាំងេី ថ្លៃខែលោត់ ម្តូវរក្េិន្ិតយ សហើយបាន្ម្តឡប់រក្ទទួល
ការេាបាលវ ិញសៅក្នុងរយៈសេល(ខែ) ខែលម្តូវរាយការណ៍។

ភាគខបង

ចាំន្ួន្អនក្ជាំងឺខែលែក្ខាន្រិ ន្បាន្រក្េិន្ិតយឬសបើក្ថានាំសលើេេី២៨ថ្លៃតាាំងេី ថ្លៃខែលេួក្
សគម្តូវរក្េរុប សៅក្នុងរយៈសេល(ខែ) ខែលម្តូវរាយការណ៍។

ទិន្នន្័យបាំខបក្
ម្បភេទិន្នន្័យ

Age/Sex: <15 Male, 15+ Male, <15 Female, 15+ Female
“Tracing and Re-engagement” tool, or
ART electronic database
ចាំណុចេក្រមភាេ៖ តួ សលែចាំ ន្ួន្រធ្យរថានក្់ជាតិន្ឹងម្តូវសម្បើម្បាេ់ជាឯក្សារសយាង

បាំណក្ស្សាយ

សែើរែីសធ្វើការសម្បៀបសធ្ៀប ក្៏ ែូចជាការេិន្ិតយសរើ លសៅសលើន្ិននការសៅតារសេលសវោ
របេ់គីន្
ែ ិក្ន្ីរួយៗក្នុងការតាររក្ន្ិងដាក្់ អនក្ជាំងឺសបាោះបង់ ឱ្យម្តឡប់ចូលរក្ក្នុងសេវា
ខលទាំន្ិងេាបាលវ ិញ។
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អន្តរាគរន្៍៖ េក្រមភាេេរស្េបននគួ រម្តូវម្បកាន្់ យក្សែើរែីខេវងយល់េីរូលសហតុ
ថ្ន្ការសបាោះបង់ សហើយសធ្វើការទប់សាាត់វា សៅសេលខែលសគសរើលស

ើញថាេមាមាម្តថ្ន្

ការម្តឡប់ ចូលរក្ក្នុងសេវាខលទាំន្ិងេាបាល វ ិញមាន្ក្ម្រិតទបេីរួយសេលសៅរួ យ
សេល។

VII.

Reference

1. NCHADS Strategic Plan for HIV and STI Prevention and Control in the Health Sector
2021-2025
2. Richard M Grimes et al. Re-engagement in HIV Care: A clinical and Public Health
Priority. J AIDS Clin Res. 2016.
3. NCHADS: Blitz report 2019.
4. Laura Fuente-Soro et al. Loss to follow-up and opportunities for re-engagement in
HIV care in rural Mozambique
5. Deborah J. Gelaude et al. HIV provider experiences engaging and retaining patients in
HIV care and treatment: “A soft place to fall”
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VIII.

ឧបេរព័ន្ធ

ឧបេរព័ន្ធ ១៖ ទម្រង់ខែលសគសម្បើេម្មាប់ការតាររក្ន្ិងដាក្់អក្
ន ជាំងឺចូលរក្ក្នងម្បេ័
ន្ខធ លទាំន្ិងេាបាលវ ិញ - បញ្ជីស្មោះអនក្ជាំងឺណាត់
ុ
ម្បចាំថ្លៃ

បញ្ជី អ្ក
ន ជំ ងឺ ណាត់ ព្ិ និ តយប្ប ចំ ថ្ងៃ (ឧបសម្ព័ នា ១ )
េរ

កាេបរលិ ឆេទ

លេខកូដ

លេខកូដ

ល្មោះ

លេទ

អាយុ

ប្បលេទអ្តិងិ

No.

ណាត់ជួប

Clinic ID

ART

Name

Sex

Age

ជន

Date of app

number

Number

Appointment List
អាស័យដ្ធាន

លេខទូរស័ព្ទ

Disclose HIV

Address

Phone contact

status

Type Of

ointment

Yes

Doctor Name

VL value

Result date

Come on

(copies/mL)

dd/mm/yyyy

appointment

No

date

Client

Yes

No

(dd-mm-yyyy)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13-Aug-20

2-បុ រសស្សឡាញ់ ប
…ុ រស MSM

Yes

No

22-Oct-20

3-ស្រ ុមក្រែ ងភេទ… TG

Yes

Yes

18-Oct-20

1-ស្បជាជនទូ ភៅ…

Yes

No

30-Aug-20

2-បុ រសស្សឡាញ់ ប
…ុ រស MSM

Yes

No

31-Aug-20

2-បុ រសស្សឡាញ់ ប
…ុ រស MSM

Yes

Yes

01-Sep-20

2-បុ រសស្សឡាញ់ ប
…ុ រស MSM

Yes

Yes
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ឧបេរព័ន្ធ ២៖ ទម្រង់ខែលសគសម្បើេម្មាប់ការតាររក្ន្ិងដាក្់អក្
ន ជាំងឺចូលរក្ក្នងម្បេ័
ន្ខធ លទាំន្ិងេាបាលវ ិញ - បញ្ជីក្ត់ម្តាេក្រមភាេន្ិង
ុ
លទធផលក្នងអាំ
ែ ោះ២៨ថ្លៃ
ុ ឡងចសន
ុ

បញ្ជី ក ត់ ប្ាស កម្មភាព្ និ ង េទាផ េកនុ ងអ្ំ ឡុ ងឆល្លោះ ២៨ថ្ងៃ (ឧបសម្ព័ នា ២ )

Attempt when patients missed clinical appointment within 28 days

ឆំនួនថ្ងៃ

សកម្មភាព្ និងេទាផេាម្ដ្ធនអ្នកជំងឺខកណាត់Action and result of tracing patients who Miss appointment

ខកណាត់

ការព្ាយាម្

សកម្មភាព្ េទាផេ ការព្ាយាម្

សកម្មភាព្ េទាផេ ការព្ាយាម្

សកម្មភាព្ េទាផេ ការព្ាយាម្

សកម្មភាព្ េទាផេ កាេបរលិ ឆេទ

Number of

លេើ កទី១

(ព្ី១-៧ថ្ងៃ) Result

លេើ កទី2 (ឆល្លោះ

(ព្ី៨-១៤

លេើ កទី3 (ឆល្លោះ

(ព្ី១៥-

លេើ កទី4 (ឆល្លោះ

(ព្ី២២-

8-14ថ្ងៃ)

ថ្ងៃ)

15-21ថ្ងៃ)

២១ថ្ងៃ)

22-28ថ្ងៃ)

២៨ថ្ងៃ)

Date of

1st attempt

2nd attempt

Activities

3rd attempt

Activities

4th attempt

Activities

reengagement Reason of

Date

(1-7days)

(8-14 days if there

(15-21 days if

(22-28 days if

(dd-mm-yyyy) missed

identified as

(dd-mm-yyyy)

is when 1st

there is when 1st

there is when 1st,

attempt was not

and 2nd attempts

2nd, and 3rd

done/successful)

were not

attempts were not

(dd-mm-yyyy)

done/successful)

done /successful)

days Missed (ឆល្លោះ 1-7ថ្ងៃ) Activities

16

17

18

19

20

Result

21

22

(dd-mm-yyyy)

23

Result

24

25

(dd-mm-yyyy)

26

កំណត់ប្តូវ

ិ )
ឡប់ម្កវញ

ល

appointment

27

28

29
22/Oct/20

1

1 តាមរយៈទូ រ3-ទារ់
ស័ ព្ទ ទងមិ នបាន ឬមិ នបានជួ ប

23/Oct/20

6

5-មរខ្ល ួនឯង

24/Oct/20

56

5-មរខ្ល ួនឯង

25/Oct/20

56

5-មរខ្ល ួនឯង

26/Oct/20

5-មរខ្ល ួនឯង

27/Oct/20

56

កាេ

ិ
ប្តឡប់ម្កវញ
ណាត់ (លបើ ប្ត

Result

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

70

លេតុផេខក

ោះបង់លសវា

LTFU

30

31
LTFU

LTFU
LTFU
LTFU
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ឧបេរព័ន្ធ ៣៖ ទម្រង់ខែលសគសម្បើេម្មាប់ការតាររក្ន្ិងដាក្់អក្
ន ជាំងឺចូលរក្ក្នងម្បេ័
ន្ខធ លទាំន្ិងេាបាលវ ិញ - បញ្ជីក្ត់ម្តាេក្រមភាេន្ិង
ុ
លទធផលសលើេេី២៨ថ្លៃ

បញ្ជី ក ត់ ប្ាស កម្មភាព្ និ ង េទាផ េលេើ សព្ី ២៨ថ្ងៃ (ឧបសម្ព័ នា ៣ )
ការព្ាយាម្

សកម្មភាព្

េទាផេ

លេើ កទី១

Activity

Result

Attempts when patient is lost to follow -up
ការព្ាយាម្

សកម្មភាព្

េទាផេ

កាេបរលិ ឆេទ

លេខកូដងមី

លេើ កទី២ (ឆល្លោះ 1-2

Activity

Result

ិ
ប្តឡប់ម្កវញ

(រកាលេខ

លេតុផេ
ល

ោះបង់

(ឆល្លោះ 1-2 សប្

ស ា េ៍)

Date of

ARTចស់)

Reasons for

ាេ៍)

2nd attempt

reengagement

New clinic ID

LTFU

1st attempt

(within 1-2 weeks after

(dd-mm-yyyy)

(Old ART

(1-2 weeks)

1st attempt (if there is

(dd-mm-yyyy)

when 1st attempt was

number)

not successful)
(dd-mm-yyyy)

32

33

34

35

36

37

38

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

4-តាម HC/VHSG/Peer
1-បានមរវ ិញ

…

39

40
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