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ពារយបំព្រួញ 

3TC Lamivudine (antiretroviral drug) 
CAB Community advisory board (ប្កុមប្រឹកាផ្តល់ភោរលស់ហគមៃ៍) 
CBO Community based organization (អងគការភៅតាមសហគមៃ៍) 
CDC US Centers for Disease Control and Prevention (មជ្ឈមណឌ លរង្កា រៃិង

ប្រយុទធៃឹងជ្ាំងឺឆ្លងររស់សហរដឋអាភមរកិ) 
Cr Creatinine (ភប្កអាទើៃើៃ) 
CSC Chhouk Sar Clinic (គលើៃិកឈូកស) 
ED Event-driven (ជ្ាំភរ ើសតាមប្ពឹតតិការណ៍)  
FEW Female entertainment worker (ស្តសតើរភប្មើការកនុងភសវាកមាៃត) 
HBsAg Hepatitis B surface antigen  
HCV Hepatitis C virus (ភមភរាគរលាកភងលើមប្រភេទ ភស) 
HIV  Human immunodeficiency virus (ភមភរាគខដលភ្វើឱ្យប្រព័ៃធភាពសុាំររស់

មៃុសសចុ្ុះភែាយ)  
KP Key populations (ប្កុមភោលភៅ)  
MHC Men’s Health Cambodia (អងគការ សុែភាពរុរសកមពុជា) 
MSM  Men who have sex with men (រុរសខដលរមួភេទជាមយួរុរស) 
NCHADS National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD (មជ្ឈមណឌ លជាតិ

ប្រយុទធៃឹងជ្ាំងឺភអដស៍ ភសើខសែក ៃិងកាមភរាគ) 
PEP Post-exposure prophylaxis (ការពាបាលរង្កា រ ភប្កាយភពលប្រឈមៃងឹការ

ឆ្លងភមភរាគភអដស៍) 
PrEP Pre-exposure prophylaxis (ការភលរថ្ន ាំរង្កា រមុៃភៅភពលប្រឈមៃឹងការឆ្លង

ភមភរាគភអដស៍) 
PWID Person who injects drugs (អនកចក់ភប្គឿងភ ៀៃ) 
ST Self-testing (ការភ្វើភតសតភោយែលួៃឯង) 
STD Sexually transmitted disease (ជ្ាំងឺខដលឆ្លងតាមការរមួភេទ) 
STI Sexually transmitted infection (ការរងាភរាគតាមការរមួភេទ) 
TDF Tenofovir disoproxil fumarate (ថ្ន ាំប្រឆ្ាំងវ ើរុស)  
TGW Transgender women (រុរសរាំខែងភេទជាស្តសតើ) 
TPHA Treponema pallidum hemagglutination assay 
WHO World Health Organization (អងគការសុែភាពពេិពភលាក) 
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១ សារបាន 

កមពុជាបាៃសភប្មច្បាៃភោលភៅ ៩០-៩០-៩០ ររស់ UNAIDS ភហើយសងឃមឹថ្ ៃឹងទទួលបាៃភជាគជ្័យ
កនុងការលុររាំបាត់ភមភរាគភអដស៍ភសទើរខតទាំងប្សុង នាឆ្ន ាំ ២០២៥ ។ ភទុះរើជាោ៉ា ងោកតើ ភៅខតាៃកតាត ប្រឈម
កនុងការប្គរដណត រ់ភលើប្កុមប្រឈមមុែែពសៃ់ឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ ៃិងការតាមរកអនកខដលបាៃឆ្លងភមភរាគ       
ភអដស ៍រ៉ាុខៃតមៃិទៃ់ប្តូវបាៃភ្វើភរាគវៃិិច្ឆ័យ។ ភោងតាមអភងាតតាមោៃ ច្ាំភណុះដងឹ សតើពើជ្ាំងឺភអដស ៍ការប្រប្ពិតដផ្លូវ
ភេទ អប្តាភប្រវា៉ាែង់ភមភរាគភអដស(៍IBBS) កនុងច្ាំភោមប្សើតភ្វើការកនុងភសវាកមាៃតាៃ ៣,២% (FEW) កនុងឆ្ន ាំ 
២០១៧1 ១៥,២% កនុងច្ាំភោមអនកចក់ភប្គឿងភ ៀៃ (PWID) កនុងឆ្ន ាំ ២០១៧2 ៤% កនុងច្ាំភោមរុរសរមួភេទ
ជាមួយរុរស(MSM) ៃងិ ៩,៦% កនុងច្ាំភោមអនករាំខែងភេទជាស្តសតើ(TGW) កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩3។ ភទុះរើជាអប្តា
ភប្រវា៉ាែង់ភមភរាគភអដស ៍ បាៃៃឹងកាំពុងធាល ក់ចុ្ុះកនុងច្ាំភោមស្តសតើភ្វើការកនុងភសវាកមាៃត ៃិងអប្តាភប្រវា៉ាែង់កនុង
ច្ាំភោមអនកចក់ភប្គឿងភ ៀៃភៅខតដខដល ខតាៃការភកើៃភែើងោ៉ា ងឆ្រ់រហ័សនៃអប្តាភប្រវា៉ាែង់ភមភរាគភអដស ៍
កនុងច្ាំភោម MSM ៃងិ TGW ជាពិភសសភៅកនុងតាំរៃ់ទើប្រជុ្ាំជ្ៃ (ភ លគ ឺ ភៅរាជ្ធាៃើេនាំភព  ភែតតភសៀមរារ 
រនាទ យាៃជ្័យ ៃងិបាតដ់ាំរង)3។ ភដើមែើទរស់ា ត់ការរ ើករាលោលការឆ្លងភមភរាគភអដសក៍នុងច្ាំភោមប្កុមភោលភៅ
រខៃែមភទៀត រោឋ េបិាលកមពុជាបាៃោក់ឱ្យអៃុវតតការភលរថ្ន ាំរង្កា រជាមុៃ ភៅភពលប្រប្ពតឹតប្រឈមៃងឹការឆ្លងភមភរាគ
ភអដស៍ (PrEP) ខដលជាខផ្នកមួយនៃការរង្កា រភមភរាគភអដស៍រមួរញ្េូ លោន  (រមួទាំង ការពាបាលភោយឱ្សង
ប្រឆ្ាំងភមភរាគភអដស៍ពើដាំរូង ឬភាល មៗ [ART] ឬការពាបាលភដើមែើរង្កា រ)។ កមមវ ិ្ ើ “ខែមរ PrEP” (“Khmer PrEP”) 
ប្តូវបាៃោកឱ់្យអៃុវតតជាភលើកដាំរូងភៅកនុងរាជ្ធាៃើេនាំភព  ៃិងភែតតភសៀមរារ ភោយាៃខផ្ៃការពប្ងើកជា      
ជ្ាំហាៃ ៗ ភៅកាៃ់តាំរៃ់នានាខដលាៃផ្លរ៉ាុះ ល់ពើភមភរាគភអដសែ៍ពស់ភៅកនុងប្រភទស រហូតដលឆ់្ន ាំ ២០២៣ ។   
 

ភោយសរខតអប្តាឆ្លងភមភរាគភអដស៍ែពស់ ៃងិទាំហាំបា៉ា ៃ់សម ៃនៃប្កុមរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ៃងិប្កុមអនក
រាំខែងភេទជាស្តសតើាៃច្ាំៃៃួភប្ច្ើៃ (ច្ាំៃៃួប្រាណ ៤៤.០០០ នាក ់ៃិង ៦.៣០០ សប្ារ់ប្កុមទាំងពើរភៃុះ4) ខដល
ភ្វើឱ្យប្កុមពកួោត់ គឺជាប្កមុខដលកមមវ ិ្ ើ PrEP ទ្តូវគតោ តការយក្ចិតោរុក្ដាក្់។ គសវា PrEP បាៃចាប់គ្ោីមែាំប៉ូង 
ក្នុងដែក្ក្កដា ឆ្ន ាំ ២០១៩ រហ៉ូតមក្ែល់ដែ ក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២១ គឺមាៃអតថិិជៃ PrEP ចាំៃៃួ ១៣៦៤នាក្់ ដែលបាៃ 
ចុុះគ ម្ ុះ។ ច្ាំៃួៃទើតាាំង្ោល់គសវាបាៃភកើៃភែើង ពើ២កខៃលងកនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ដល់ ១០ កខៃលងភៅភដើមឆ្ន ាំ ២០២១។ 
ភប្កាមជ្ាំៃួយឥតសាំណងររសមូ់លៃិ្សិកល ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ មជ្ឈមណឌ លជាតិប្រយុទធៃឹងជ្ាំងឺភអដស ៍         
ភសើខសែក ៃិងកាមភរាគ  (NCHADS) ៃងឹគ្វីការពទ្ងីក្គសវា PrEP រហ៉ូតែល់ ១៥គែតោ/ទ្ក្ុង ៃិង បាៃកាំណត់ច្ាំៃួៃ
ភោលភៅនៃអនកទទលួ PrEP ឱ្យបាៃច្ាំៃៃួ ៣៥០០ នាក់ ភៅចុ្ងឆ្ន ាំ ២០២១ ៧០០០ នាក់ភៅចុ្ងឆ្ន ាំ ២០២២ ៃងិ 
១០០០០ នាក់ភៅចុ្ងឆ្ន ាំ ២០២៣។ ភទុះរើជាោ៉ា ងោក៏ភោយ ខផ្ែកតាមសៃទុុះរច្េុរែៃននៃការចុ្ុះភឈាម ុះររស់ប្កុម
ភោលភៅទាំៃងជាមៃិអាច្សភប្មច្បាៃតាមភោលភៅទាំងភៃុះភទ។ កនុងអាំែុងប្តើាសទើ១ នៃឆ្ន ាំ ២០២១ ការចុ្ុះ
ភឈាម ុះបាៃធាល ក់ចុ្ុះប្រាណ ៤០០ ករណើ ។ ប្រសិៃភរើៃនិាន ការភៃុះភៅខតរៃត ដូច្ភៃុះប្រខហលជាាៃអតងិិជ្ៃ 
ប្រខហលជា ៤០៦៥ រ៉ាុភោណ ុះ ខដលៃងឹចុ្ុះភឈាម ុះរហូតដល់ចុ្ងឆ្ន ាំ ២០២៣ (សូមភមើលរូរ១)។ ភដើមែើជ្ួយរកា
អតិងិជ្ៃខដលាៃប្សរ ់ ឱ្យបៃោគៅក្នុងគសវា ៃងិភដើមែើសភប្មច្បាៃគគលភៅនៃការចុ្ុះភឈាម ុះភៅភពលអនាគត
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ការអៃុវតោ្ោល់គសវា PrEP គៅតាមសហគមៃ ៍ ៃិងអៃុវតតសកមមភាពជ្ាំរុ តប្មូវការ តាមរគបៀបគ្េងៗគរៀត 
គឺជាសក្មមភាពែ៏ចាាំបាច់ដែលទ្តូវអៃុវតោ។ 

 

 

ច្ាំភណុះដឹង ៃិងការយល់ដឹង អាំពើសែ ៃភាពនៃការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ គឺជាគៃលឹុះនៃភាពភជាគជ្័យកនុងការផ្តល់
ភសវារង្កា រភមភរាគភអដស៍ រមួទាំង ភសវា PrEP ៃិងភសវា ART សប្ារ់រង្កា រភមភរាគភអដស៍ផ្ងខដរ។ ភទុះរើជាោ៉ា ង
ោកតើ ភោងតាមការអភងាត IBBS ឆ្ន ាំ ២០១៩ រុរសរមួភេទជាមួយរុរសច្ាំៃួៃ ៣៥,១% ៃិងប្កុមអនករាំខែងភេទ
ជាស្តសតើ(TGW) ច្ាំៃៃួ  ២២,៦% ភៅកនុងប្រភទសកមពុជា មៃិធាល រ់បាៃភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍ ភហើយកនុងច្ាំភោម
អនកខដលបាៃភ្វើភតសត គឺាៃ ៣៤,៧% នៃរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ៃិងប្កុមអនករាំខែងជាស្តសតើ ៣១% មិៃបាៃភ្វើ
ភតសតកនុង  រយៈភពល ៦ ខែកៃលងភៅ ភនាុះភទ3 ។ ដូភច្នុះ ការរភងាើៃការមកទទលួភសវា ៃងិការភ្វើភតសតភមភរាគភអដស ៍
ឱ្យបាៃ ឹកញារ ់ អាច្ជាមភ្ាបាយដ៏លែមួយ ភដើមែើសភប្មច្បាៃការចុ្ុះភឈាម ុះរខៃែមភទៀត ៃិងការសភប្មច្បាៃ
ភោលភៅនៃការចុ្ុះភឈាម ុះទទលួភសវាខែមរប្រឹព (Khmer PrEP) ។ ការដាំភណើ រការនៃភសវា PrEP សប្ារ់រង្កា រ គឺ
ាៃភាពទក់ទ  សប្ារអ់តិងិជ្ៃមួយច្ាំៃួៃ ឱ្យពកួោត់ភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍ ភទុះរើជា ពកួោតម់ិៃចរ់
អារមមណ៍ក៏ភោយ។ ជាលទធផ្ល ការភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍ គឺផ្តល់ៃូវឱ្កាសភដើមែើផ្សពវផ្ាយអាំពើភសវា PrEP 
ភហើយភសវា PrEP កអ៏ាច្ជ្ួយភលើកទឹកច្ិតតអតិងិជ្ៃឱ្យភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍ វ ិខដរ។ ភៅកនុងតារាងទើ១ ប្រេព
ទិៃនៃ័យមួយច្ាំៃៃួប្តូវបាៃរមួរញ្ជូ លោន  ភដើមែើបា៉ា ៃ់សម ៃច្ាំៃួៃរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ៃិងប្កុមអនករាំខែងភេទជា
ស្តសតើ ខដលប្រឈមមុែភៅកនុងប្រភទសកមពុជា ខដលមិៃទៃប់ាៃភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍នាភពលងមើៗភៃុះ។ ការ
គណនាប្តួសៗបាៃរង្កា  ថ្ រច្េុរែៃនភៃុះ ាៃរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ៃិងប្កុម TGW ច្ាំៃួៃជាង ២៦ ០០០ 
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នាក ់ ខដលប្តូវការការភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍ ៃិងអាច្ទទួលបាៃអតែប្រភោជ្ៃ៍ពើប្រឹព (HIV PrEP) ប្រសិៃភរើ 
រកភ ើ ថ្ អវជិ្ជាៃភមភរាគភអដស។៍  
 

ប្រជាជ្ៃ 

ភប្រវា៉ាែង់ភម
ភរាគភអដស៍
ខផ្ែកតាមការ
អភងាត IBBS3 

(ជា %) 

ច្ាំៃួៃប្រជា
ជ្ៃប្រឈម
បា៉ា ៃ់សម ៃ4  

ច្ាំៃូៃ
អវជិ្ជាៃ    
ភមភរាគ       
ភអដស៍  

ច្ាំៃួៃកាំពុងភប្រើ
ប្រឹព (PrEP) 
រចួ្ភហើយ (បា៉ា ៃ់
សម ៃពើការប្តតួ
ពិៃិតយ         
តាមោៃ)5 

ច្ាំៃួៃមិៃខដល
បាៃភ្វើភតសត ឬ
មិៃបាៃភ្វើភតសត 
កនុងរយៈភពល ៦
ខែចុ្ងភប្កាយ3 

(ជា %) 
រុរសរមួភេទជាមួយ

រុរស 
4 44,000 42,250 1,073 41,177 

ប្កុម TGW  
9.6 6,300 5,695 237 5,458 

ស្តសតើរភប្មើការភៅ 
ភសវាកមាៃត 

3.2 51,213 49,574 117 49,457 

អនកចក ់
ភប្គឿងភ ៀៃ 

15.2 3,202 2,715 - 2,715 

សរុរ  104,715 100,234 1,427 98,807 
 
យុទធសស្តសតភដើមែើរភងាើៃការភ្វើភតសតភមភរាគភអដស៍ រមួាៃ ភសវាភមប្តើភាព ៃិងាៃប្រសិទធភាពជាងមុៃ   

ការទទួលបាៃភសវាប្រពឹ ៃិងការពាបាលភោយឱ្សងប្រឆ្ាំងភមភរាគភអដស៍ កនុងនងៃខតមួយ ការភ្វើភតសតភៅទើកខៃលង
ខងទាំផ្ទទ ល ់ ៃិងការភ្វើភតសតខដលផ្តួច្ភផ្តើមភោយអនកផ្តល់ភសវា ៃិងការភ្វើភតសតភមភរាគភអដស៍ភោយែលួៃឯង។ ភទុះរើ
ជាយុទធសស្តសតមួយច្ាំៃួៃកនុងច្ាំភោមយុទធសស្តសតទាំងភនាុះ ទទួលបាៃភជាគជ្័យ កនុងការទក់ទ ប្កមុរុរសរមួភេទ
ជាមួយរុរស ៃិងប្កមុ TGW មួយច្ាំៃៃួកតើ ក៏យុទធសស្តសតទាំងភៃុះ មៃិអាច្សភប្មច្បាៃតាមភោលភៅនៃការភ្វើភតសត
ភមភរាគភអដស ៍ ខដលភគអាច្ទទួលយកបាៃជាទូភៅភនាុះភែើយ។ ភោលការណ៍ខណនាាំររស់អងគការសុែភាពពេិព
ភលាក (WHO) ៃងិមជ្ឈមណឌ លប្រយុទធៃងរង្កា រជ្ាំងឺឆ្លងនៃសហរដឋអាភមរកិ (CDC) បាៃផ្តលអ់ៃុសសៃ៍ថ្ ភៅ
កនុងសែ ៃភាពខដលាៃការប្រឈមែពស់នៃការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ សាជ្ិកប្កមុប្កុមភោលភៅ (រមួទាំង អនកខដល
កាំពុងភប្រើភសវាប្រឹព) គួរភ្វើការពិៃិតយរកភមភរាគភអដស៍ភរៀងរាល់ ៣ ភៅ ៦ ខែមតង6, 7។  



9 

 

កនុងរយៈភពលពើរភៅរើឆ្ន ាំងមើៗភៃុះ គាំរូផ្តល់ភសវាប្រឹព (HIV PrEP) កនុងនងៃខតមយួខដលាៃជ្ាំៃួយពើប្កុម
ភោលភៅប្តូវបាៃភគភសនើភែើង ភដើមែើជ្ួយរភងាើៃច្ាំៃួៃអនកទទលួភសវាប្រឹពភៅកនុងរររិទភផ្សងៗជាភប្ច្ើៃ។ គាំរូទាំងភៃុះ
ប្តូវបាៃអៃុវតតភោយភជាគជ្យ័ ភៅកនុងប្រភទសជ្ិតខាងមយួច្ាំៃួៃ ដូច្ជា ភវៀតោម ៃងិនង។5, 8, 9 ភៅកនុងសែ ៃភាព
នៃប្រភទសទាំងពើរភៃុះ ការផ្តល់ភសវាខដលាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមប្កុមភោលភៅាៃប្រសទិធភាពកនុងការរភងាើៃការទទលួ
យកការភ្វើភតសតភមភរាគភអដស៍ ជាពិភសស សប្ារប់្កុមរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ៃិងប្កមុ TGW ខដលមៃិទៃ់បាៃ
ភ្វើភតសតកនុងភពលងមើៗ ឬមិៃធាល រ់បាៃភ្វើភតសត។ អវើខដលសាំខាៃ់រាំផុ្តភៅកនុងការផ្តល់ភសវាខដលាៃជ្ាំៃួយពើប្កុម
ភោលភៅ គកឺារចូ្លរមួពើសាំោករុ់គគលិកជាមតិតេកតិររស់ពួកភគ ៃិងសាជ្កិសហគមៃ៍ភោយមិៃាៃការ
ាក់ង្កយ មៃិាៃការវៃិិច្ឆយ័ ៃិងភច្ុះយលច់្ិតត ភៅកនុងការភរៀរច្ាំ ការផ្សពវផ្ាយ ៃងិការអៃុវតតកមមវ ិ្ ើប្រចាំនងៃ។ 
រុគគលិកខដលជាមិតតេកតិ ៃឹងភ្វើសាា សៃ៍ភោយផ្ទទ ល់ ៃិងតាមអៃឡា  ភ្វើការភប្ជ្ើសភរ ើស ការផ្តលប់្រឹកា ការប្រមូល
យកសាំោក ការភ្វើភតសតរហ័សភៅៃឹងកខៃលងផ្ទទ ល ់ៃិងខច្កឱ្សងប្រឆ្ាំងភមភរាគភអដស។៍ រុគគលកិខដលជាមិតតអរ់រ ាំ
មិតតប្តូវធានាថ្ អតិងិជ្ៃបាៃយល់អាំពើប្រឹព (HIV PrEP) ភសនើសុាំការយល់ប្ពមភោយខផ្ែកភលើព័ត៌ាៃខដលាៃ
ប្សរ ់ៃងិប្រមូលទិៃនៃ័យសប្ារ់ការប្តួតពិៃិតយតាមោៃ ៃិងវាយតនមល។ រុគគលកិទាំងភៃុះ ក៏អាច្ភឆ្លើយសាំណួរររស់
អតិងិជ្ៃ ៃិងទទួលែុសប្តវូកនុងការរញ្ជូ ៃសរជាប្រចាំ ភដើមែើរភងាើៃការភលរថ្ន ាំររស់កមមវ ិ្ ើប្រឹពឱ្យបាៃប្តឹមប្តូវ 
ភទៀងទត់ ៃិងជារ់លារ ់( HIV PrEP) ៃិងរកាពួកោត់ភអាយភៅកនុងកមមវ ិ្ ើ។ ការផ្តលភ់សវាប្រឹពកនុងនងៃខតមួយ គឺ
ាៃសរៈសាំខាៃ់ភដើមែើភច្ៀសវាងការបាត់រង់ មិៃបាៃមកតាមោៃរៃត ភៅកនុងដាំភណើ រការចុ្ុះភឈាម ុះទទលួភសវា។ 
ភដើមែើឱ្យកមមវ ិ្ ើខែមរប្រឹព (Khmer PrEP) សភប្មច្បាៃភោលភៅនៃការចុ្ុះភឈាម ុះទទលួភសវា រភងាើៃច្ាំៃៃួអនកទទួល
ប្រឹព (HIV PrEP) ៃិងកាត់រៃែយច្ាំៃៃួករណើ ឆ្លងងមើនៃភមភរាគភអដស ៍ការផ្តល់ភសវាខដលាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមភោលភៅ 
អាច្ជាជ្ាំហាៃរនាទ រ់ដ៏សាំខាៃម់ួយសប្ារ់ប្រភទសកមពុជានៃកិច្េែិតែាំប្រឹងខប្រងររសែ់លួៃ ភដើមែើលុររាំបាត់ភមភរាគ 
ភអដស៍ពើប្រភទសកមពុជានាឆ្ន ាំ ២០២៥។  

២ និយាម្ថ្បបបទសព្មាប់ការអនវុតត 

២.១ សោលបំណង  
ៃិោមខរររទសប្ារ់ការអៃុវតតភៃុះ (SOP) គឺជាមគគភទសក៍លមែិតមយួសប្ារអ់ៃុវតតការផ្តល់ភសវាប្រពឹ 

(HIV PrEP) កនុងនងៃខតមួយ ភប្កាមការប្តួតពិៃិតយពើប្គូភពទយ ៃិងភោយាៃជ្ាំៃយួពើប្កមុប្កុមភោលភៅសប្ារ់ប្កុម
រុរសរមួភេទជាមួយរុរស ៃិងប្កុម TGW ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃងិអនក្ចាក្់គទ្គឿងគ ៀៃភៅកមពុជា។ ឯកសរភៃុះ 
ពិពណ៌នាអាំពើៃើតិវ ិ្ ើ ភារកិច្េៃងិទាំៃួលែុសប្តូវភៅប្គរ់ជ្ាំហាៃនៃការផ្តល់ភសវា ភោយាៃការជ្ួយពើប្កមុភោលភៅ។ 
SOP ភៃុះ គួរប្តូវបាៃចត់ទុកថ្ ជាឯកសររាំភព រខៃែមមួយភៅភលើពិ្ើសរខដលាៃប្សរ ់ ៃងិជាខផ្នកមួយនៃ
គភប្ាងខែមរប្រឹព (Khmer PrEP) ខដលបាៃអៃុញ្ញា តភោយប្កសួងសុខាេបិាល។ កាលវភិាគនៃសកមមភាព ៃិង
ទប្មង់កាំណត់ប្តាទិៃនៃ័យទាំងអស់ ៃងឹភៅខតដខដលភលើកខលងខតទៃិនៃ័យែលុះខដលប្រមូលភៅកប្មតិគលើៃកិ។  
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២.២ ព្រុម្ព្បជាជនសោលសៅ 
ប្កុមប្រជាជ្ៃភោលភៅនៃការផ្តល់ភសវាប្រពឹ កនុងនងៃខតមយួភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្កមុភោលភៅ គឺប្កុមរុរស

រមួភេទជាមយួរុរស ៃិងប្កមុ TGW ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃិងអនក្ចាក្់គទ្គឿងគ ៀៃ ខដលាៃអាយុមិៃតិច្ជាង ១៥
ឆ្ន ាំ ខដលច្ង ់ឬប្តូវការការ រសុែភាពផ្លូវភេទររស់ពកួភគ ឬររស់នដគូរមួភេទររស់ពកួភគ។ 

  
២.៣ ទីរថ្នែង និងដៃគូអនុវតត 
 
  ទើកខៃលងសប្ារអ់ៃុវតតការផ្តល់ភសវាប្រឹពកនុងនងៃខតមួយ ភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមប្កុមភោលភៅ គឺតាមរយៈ 
អៃឡា  ៃិងគៅទើតាាំងផ្ទទ លរ់រសអ់ងគការគៅតាមសហគមៃ។៍ អងាការគៅតាមសហមគៃ ៍ ខដលភ្វើការង្គររង្កា រ   
ភមភរាគភអដស ៍ ៃិងភលើកកមពស់សុែភាពររស់រុរសរមួភេទជាមួយរុរស ៃិងប្កុម TGW ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃិង 
អនក្ចាក្់គទ្គឿងគ ៀៃ គឺ្ោល់គសវាគមទ្តីភាព ៃងិមាៃភាពទាក្់ទា ពីទ្ក្ុមទ្បឈមគគលគៅ។ ភាគភប្ច្ើៃនៃអងាការ 
គៅតាមសហគមៃទ៍ាាំងគនាុះ ាៃប្រវតិតសស្តសតយូរអខងវង ៃងិាៃរទពិភស្ៃោ៍៉ា ងភប្ច្ើៃកនុងសកមមភាពរង្កា រ      
ភមភរាគភអដសក៍នុងច្ាំភោមសហគមៃ៍ទ្ក្មុគគលគៅ ៃងិជានដគូដ៏រងឹាាំររស ់NCHADS ភៅកនុងកមមវ ិ្ ើផ្តល់មូលៃិ្ិ
កនុងប្សុក ៃងិអៃតរជាតិទកទ់ងៃឹងគមគោគគអែស/៍ជាំងឺគអែស៍។ ពួកភគាៃអនកសម័ប្គច្ិតតខដលាៃចាំគណុះែងឹ ៃងិ 
ទ្បវតោិការង្គរភផ្សងោន ។ 
 
 សប្ារ់ការអៃុវតតការផ្តល់ភសវាភលរថ្ន ាំរង្កា រជាមុៃ ភៅភពលប្រប្ពឹតតប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស ៍កនុង
នងៃខតមួយ ខដលអៃុវតតភោយអងគការភៅតាមសហគមៃ ៍ ភប្កាមការប្តួតពិៃិតយពើប្គូភពទយអងាការគៅតាមសហគមៃ ៍
ៃឹងសហការោ៉ា ងជ្តិសនិទធជាមួយគសវា PrEP ឬភសវា ART ខដលាៃរទពិភស្ៃក៍នុងការផ្តល់ភសវាភៃុះ ដល់អនក
ខដលប្រឈមមុែែពស់ៃងឹការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ ឬអនកឆ្លងភមភរាគភអដស។៍ ពកួភគប្តូវាៃរទពិភស្ៃក៍នុងការផ្តល់
ភសវាភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស ៍ ៃងិភសវាខងទាំពាបាលជ្ាំងឺកាមភរាគ ការរង្កា រការច្មលងភមភរាគភអដសត៍ាមការ        
រមួភេទ ការរង្កា រការច្មលងភមភរាគភអដសព៍ើាត យភៅកូៃ ការផ្តល់ភសវា PrEP ការផ្តល់ភសវា PEP ៃិងភសវា ART។   
ប្គូភពទយខដលប្តួតពៃិិតយ ៃឹងផ្តល់ការប្តតួពិៃតិយខផ្នកភវជ្ជសស្តសតដល់ CBO រមួទាំង ការប្តួតពិៃតិយការភ្វើភរាគវៃិិច្ឆយ័
ភមភរាគភអដស ៍ជ្ាំងឺកាមភរាគ ៃិងមុែង្ករតប្មងភនាម ៃិងការភច្ ភវជ្ជរញ្ញជ  ៃិងផ្តល់ឱ្សងប្រឆ្ាំងភមភរាគភអដស៍ភៅ
តាមទើតាាំង CBO ផ្ងខដរ។ 

 
២.៤ ការសព្ជើសសរ ើស  

ការភប្ជ្ើសភរ ើសប្កមុរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ប្កុម TGW ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃិងអនក្ចាក្់គទ្គឿងគ ៀៃ 
ភដើមែើវាយតនមលអាំពើលកខណៈវៃិចិ្ឆ័យសមប្សរនៃការទទលួភសវា PrEP ៃឹងប្តូវបាៃភ្វើភែើងភោយរុគគលិកអងគការភៅ
តាមសហគមៃ ៍ខដលបាៃទទលួការរណតុ ុះរោត លភៅការោិល័យររស់អងគការ (អនកភដើរចូ្ល) ៃងិតាមអៃឡា  
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តាមរយៈរោត  សងគម កនុងអាំែុងភពលចុ្ុះអរ់រ ាំផ្ទទ ល់ភៅតាមទើកខៃលងជ្ួរជុ្ាំររស់ពួកភគ ៃិងតាមរយៈការភ្វើភតសត
រកភមភរាគភអដស៍ភោយែលួៃឯង។ ប្កមុរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ប្កមុ TGW ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃិងអនក្ចាក្ ់
គទ្គឿងគ ៀៃទាំងអស់ខដលប្តវូបាៃវាយតនមលសប្ារ់ភសវា PrEP ៃឹងប្តូវបាៃសកសួរពើប្រវតតិនៃការប្រប្ពឹតតិខផ្នក 
សុែភាពផ្លូវភេទ ភោយអនកផ្តល់ប្រកឹាខដលបាៃទទលួការរណតុ ុះរោត ល ភដើមែើកាំណតព់ើប្រភេទនៃលកខណៈ      
វៃិិច្ឆ័យសមប្សរនៃការទទលួភសវា PrEP (សូមភមើលខផ្នកទើ ២.៥.១)។ អនកផ្តលប់្រកឹា ក៏ៃងឹផ្តល់ការអរ់រ ាំអាំពើ 
PrEP (HIV PrEP) ផ្ងខដរ (ការប្រឈម ៃិងអតែប្រភោជ្ៃ៍ កាលវភិាគោត់ជ្ួរ ការប្រមូលសាំោក ការឈរ ់
ៃិងការចរ់ភផ្តើម កប្មតិដូសឱ្សងប្រចាំនងៃ ៃិងការភលរថ្ន ាំតាមទ្ពឹតោិការណ៍ សរៈសាំខាៃន់ៃការភលរថ្ន ាំឱ្យបាៃប្តមឹ
ប្តូវ ភទៀងទត់ៃិងជារ់លារ ់ ។ល។)។ អតិងជិ្ៃ PrEP ទាំងអស ់ ប្តូវផ្តល់ការយល់ប្ពមភោយផ្ទទ លា់ត ់ មុៃៃឹង
ទទួលភសវា PrEP រមួទាំងការភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍ ៃិងការភ្វើភតសតមៃទើរពិភស្ៃ៍ភផ្សងភទៀត។ 

  

២.៥ ភារសម្ព្សបតាម្លរខណៈវិនិចឆ័យរនងុការទទួលសសវាព្បឹរ (HIV PrEP) 
២.៥.១ ប្រភេទនៃលកខណៈវៃិិច្ឆ័យសមប្សរ 

អនកខដលាៃលកខណៈវៃិិច្ឆយ័សមប្សរទទលួភសវាប្រឹព គជឺាប្កុមរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ប្កុម TGW 
ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃងិអនកចក់ភប្គឿងភ ៀៃខដលាៃសុែភាពលែ មិៃាៃផ្ទុកភមភរាគភអដស៍ ៃិងាៃអាយុចរ់
ពើ១៥ ឆ្ន ាំ ភែើងភៅ ខដល៖   

១) មករកភសវាប្រឹព ភោយខផ្ែកភលើការវាយតនមលែលួៃឯង ៃងិទទួលបាៃការអរ់រ ាំ ភហើយាៃរាំណងការ រ
សុែភាពផ្លូវភេទររស់ែលួៃ ៃិងនដគូរបសោ់ត ់ភហើយនដគូររស់ោត់មៃិបាៃភ្វើការវាយតនមលពើការប្រប្ពតឹត 
សុែភាពផ្លូវភេទ (មកទទលួយក PrEP ភោយផ្ទទ ល់ ឬប្រភេទទើ១) 

២) សភប្មច្ច្ិតត “ចូ្លមក” (“opt-in”) ភដើមែើទទលួយកប្រឹព រនាទ រ់ពើការវាយតនមលពើការប្រប្ពឹតតសុែភាព      
ផ្លូវភេទ ភោយអនកផ្តល់ប្រឹការរស់អងគការគៅតាមសហគមៃ៍ ៃិង (opt-in PrEP ឬប្រភេទទើ២) 

៣) ការភច្ ភវជ្ជរញ្ញជ ឱ្យភប្រើប្រឹព (HIV PrEP) ភោយខផ្ែកភលើការវាយតនមលពើការប្រប្ពឹតតសុែភាពផ្លូវភេទ 
ភោយអនកផ្តល់ភសវា ឬអនកផ្តល់ប្រឹការរស់អងគការគៅតាមសហគមៃ៍ ភលើកខលងខតពកួភគសភប្មច្ច្ិតត
មិៃទទលួយកភសវាភៃុះ (opt-out) (opt-out PrEP ឬប្រភទសទើ ៣) គឺាៃលកខណៈវៃិចិ្ឆ័យសមប្សរ
កនុងការទទលួយកភសវាប្រឹព2។ 

២.៥.២ សូច្នាករតាមប្រភេទនៃលកខណៈវៃិិច្ឆ័យសមប្សរកនុងការទទួលប្រឹព 
២.៥.២.១ ជ្ភប្មើសទទលួយកប្រឹពភោយផ្ទទ ល់ (PrEP-direct) 

រុរសរមួភេទជាមួយរុរស ប្កមុ TGW ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃិងអនក្ចាក្់គទ្គឿងគ ៀៃខដលាៃលកខណៈ
វៃិិច្ឆ័យសមប្សរកនុងការទទលួភសវាប្រឹពភោយផ្ទទ ល ់ គជឺាអនកខដលច្ងទ់ទួលយកប្រពឹ ភោយខផ្ែកភលើការវាយតនមល
ែលួៃឯង ៃិងទទលួបាៃការអរ់រ ាំអាំពើប្រឹព ភហើយខដលាៃរាំណងការ រសុែភាពផ្លូវភេទររស់ោត់ ៃងិនដគូោត ់
(ប្រសិៃភរើ មិៃផ្ទុយពើលកខណៈវៃិចិ្ឆ័យនៃភាពសមប្សរភនាុះភទ)។ កនុងករណើ ទាំងភៃុះ ភគមិៃចាំបាច្ស់កសួរប្រវតតិ
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នៃការប្រប្ពឹតតផ្លូវភេទ ភដើមែើកាំណតព់ើប្រភេទនៃលកខណៈវៃិចិ្ឆ័យសមប្សរនៃការទទលួ ឬមិៃទទលួប្រឹព (opt-in- or 
opt-out PrEP) ភនាុះភទ។ អតិងិជ្ៃប្រឹពប្រភេទភៃុះ ៃឹងៃងឹទទួលបាៃភសវាប្រពឹ ៃិងាៃកាលវភិាគនៃការោត់
ជ្ួរ ដូច្ោន ភៅៃឹងកាលវភិាគររស់អតងិិជ្ៃប្រឹពភផ្សងភទៀតខដរ។ អតងិិជ្ៃប្រឹពខដលភដើរចូ្លផ្ទទ ល់ អាច្ភដើរចូ្លមក 
អាច្ភ្វើការោត់ជ្រួតាមរយៈប្រព័ៃធផ្សពវផ្ាយសងគម កនុងអាំែុងភពលចុ្ុះអរ់រ ាំផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈភគហទាំព័រសតើពើការ
ភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍ភោយែលួៃឯង (khmertest.org) ។   

២.៥.២.២ ជ្ភប្មើសយក “ចូ្លមកទទួលយកប្រឹព” (“opt-in PrEP”) 
ជ្ភប្មើសភៃុះ គសឺមប្សរសប្ារ់រុរសរមួភេទជាមួយរុរស ប្កុម TGW ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃងិអនក្ចាក្ ់

គទ្គឿងគ ៀៃ ខដលអាច្ៃឹងពចិរោភប្រើភសវាប្រពឹកនុងភពលឥែូវភៃុះ ឬភៅភពលភប្កាយ ភោយខផ្ែកភលើការវាយតនមល 
ៃិងការពិភាកាអាំពើការប្រប្ពឹតតផ្លូវភេទររស់ពួកភគ ជាមួយអនកផ្តលប់្រកឹាររសអ់ងគការភៅតាមសហគមៃ។៍ ជ្ភប្មើស
ភៃុះខដរ គឺាៃភាពសមប្សរច្ាំភ ុះរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ខដលរច្េុរែៃនមិៃទៃ់ាៃហាៃិេ័យនៃការឆ្លងភមភរាគ
ភអដស៍ រ៉ាុខៃតអាច្ៃឹងាៃការប្រឈមនៃការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ភៅភពលអនាគត។ ការទទួលយកប្រឹព ប្តូវបាៃ
ខណនាាំជាពិភសស សប្ាររុ់រសរមួភេទជាមួយរុរស ៃិងប្កមុ TGW ខដលច្ង់ប្គរ់ប្គងភលើសុែភាពផ្លូវភេទររសព់ួក
ភគភៅកនុងសែ ៃភាពនានាខដលាៃការពិបាកៃងឹធានាសុវតែិភាពនៃការរមួភេទ ឬមិៃអាច្ច្រចបាៃ ឬភៅភពលពួក
ភគមិៃប្បាកដអាំពើការប្រប្ពឹតតសុែភាពផ្លូវភេទ ឬសែ ៃភាពភមភរាគភអដស៍ររស់នដគូរមួភេទររស់ពកួភគ។  

២.៥.២.៣ ជ្ភប្មើសយក ការភច្ ភវជ្ជរញ្ញជ ឱ្យភប្រើប្រឹព (Opt-out PrEP) 
លកខណៈវចិ្ឆ័យសមប្សរនៃការទទួលយកប្រឹព (PrEP) ប្តូវបាៃអៃុវតតច្ាំភ ុះរុរសរមួភេទជាមួយរុរស 

ប្កុម TGW ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃិងអនក្ចាក្់គទ្គឿងគ ៀៃខដលប្តូវការភសវាប្រឹព ភោយខផ្ែកភលើការវាយតនមល ៃិង
ការពិភាកាអាំពើការប្រប្ពឹតតសុែភាពផ្លូវភេទររសព់ួកភគជាមយួអនកផ្តល់ប្រឹកានៃអងគការភៅតាមសហគមៃ៍។ រុរស 
ៃិងស្តសតើទាំងភៃុះាៃហាៃេិយ័ែពស់នៃការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ ភហើយៃឹងប្តូវបាៃភច្ ភវជ្ជរញ្ញជ ឱ្យភប្រើថ្ន ាំប្រឹព ភលើក
ខលងខតពកួភគសភប្មច្ច្ិតតមិៃចូ្លរមួកនុងកមមវ ិ្ ើប្រឹព។   

២.៥.៣ លកខណៈវចិ្ឆ័យមិៃសមប្សរកនុងការទទួលយកប្រឹព  
លកខណៈវៃិិច្ឆយ័មិៃសមប្សរ គឺប្សភដៀងោន ៃឹងលកខណៈវៃិចិ្ឆ័យខដលប្តូវបាៃភប្រើភៅកនុងគភប្ាង         

ខែមរប្រឹព។ អនកខដលមិៃាៃលកខណៈវចិ្ឆ័យសមប្សរកនុងការទទួលភសវាប្រឹព រមួាៃ រុរសរមួភេទជាមួយរុរសៃងិ
ប្កុម TGW ខដលាៃ៖ 

1) អាយុ < ១៥ ឆ្ន ាំ  
2) ឆ្លងភមភរាគភអដស៍ (ភតសតរហ័សជ្ាំនាៃ់ទើ៤ ាៃប្រតិកមម 4th Gen HIV Ag/Ab) 
3) ភរាគសញ្ញា នៃឱ្សងប្រឆ្ាំងភមភរាគភអដស៍ប្សួច្ប្សវ 
4) មុែង្ករតប្មងភនាមមិៃលែ (Creatinine Clearance< 50 mL/min) 
5) មិៃយល់ពើប្រពឹ (HIV PrEP) ឬមិៃអាច្ ឬមិៃាៃរាំណងទទួលយកភសវាប្រពឹតាមការខណនាាំ 
6) មិៃអាច្ ឬមៃិច្ងអ់ៃុវតតមកទទលួភសវាប្រពឹតាមកាលវភិាគោតជ់្ួរ ៃិងមៃិអៃុញ្ញា តឱ្យយកសាំោក 
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7) មិៃផ្តល់ការយល់ប្ពមភោយផ្ទទ ល់ាត់ ភដើមែើទទួលយកភសវាប្រឹព 
8) ាៃលកខែណឌ សុែភាព ឬលកខែណឌ ផ្ទត់ភច្ ដនទភទៀត (តាមការសភប្មច្ររស់ប្គូភពទយររស់គភប្ាង)។  

កាំណត់សាគ ល់៖ ការពាបាលភោយអ័រម៉ាូៃ មិៃខមៃជាការហាមសប្ារ់ភប្រើប្រឹពភទ។ អតិងិជ្ៃប្រឹពខដលាៃជ្ាំងឺ
រលាកភងលើមប្រភេទភររុា ាំនរ ៉ា ឬប្សួច្ប្សវ អាច្ភប្រើប្រឹពភប្កាមការខណនាាំពើប្គូភពទយ។10  
 
២.៦ របូម្នតព្បឹរ  

អតិងិជ្ៃប្រឹព ៃងឹាៃជ្ភប្មើសកនុងការភប្ជ្ើសភរ ើសរភរៀរនៃការភលរថ្ន ាំ ភ លគឺ ភប្រើប្រពឹប្រចាំនងៃ ឬតាម
ប្ពឹតតិការណ៍ៃើមយួៗ ភៅតាមរយៈភពលនៃការប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ររស់ពកួោត់។ គុណសមែតត ិ ៃងិ
គុណវរិតត ិ ៃិងភាពសមប្សរនៃប្រភេទប្រឹពភផ្សងៗោន  ៃឹងប្តូវពិភាកាភោយអនកផ្តលប់្រឹកាជាមួយអតិងជិ្ៃមុៃ
ភពលចុ្ុះភឈាម ុះ។ អតិងិជ្ៃកអ៏ាច្សភប្មច្ច្ិតតរតូររភរៀរភលរថ្ន ាំររសព់ួកោត់បាៃខដរ អាប្ស័យភលើជ្ើវតិផ្លូវភេទ សែ ៃ
ភាពទាំនាកទ់ាំៃង ៃងិការផ្ទល ស់រតូរការទ្បឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ររស់ពកួភគ។ ររូមៃតថ្ន ាំប្រពឹាៃ TDF/3TC 
សប្ារ់ភលរ គឺជាររូមៃតប្រពឹខដលភគៃិយមភប្ច្ើៃជាងភគភៅកមពុជា ភហើយអាច្ភប្រើប្បាស់ភោយសុវតែិភាព ៃិង
ប្រសិទធភាពសប្ារ់រយៈភពលខវង។11,12 ប្រឹពអាច្ប្តូវបាៃភលររាល់នងៃ (ទ្គប់ទ្ក្ុមគគលគៅទាាំងអស់) ឬតាមទ្ពឹតត-ិ 
ការណ៍ (ភោយប្កុមរុរសរមួភេទជាមួយរុរស ឬប្កុម TGW ខដលមៃិភប្រើអរម៉ាៃស្តសតើ) កនុងរយៈភពលែលើ ឬជុ្ាំវ ិ
ប្ពឹតតិការណ៍នៃការប្រឈមៃងឹការឆ្លងភមភរាគភអដស។៍ ការភប្រើប្បាស់ប្រឹពប្រចាំនងៃប្តូវបាៃរង្កា  ថ្ ជ្ួយសប្មួល
ដល់ការគលរថ្ន ាំបាៃប្តឹមប្តូវ ភទៀងទត់ៃងិជារល់ារ់13 ភោយសរខតលកខណៈនៃការភប្រើប្បាស់ជាប្រចាំ ៃិងភាពមិៃ
អាច្ដឹងជាមុៃ អាំពើការប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ភៅកនុងសែ ៃភាពនានា ៃិងច្ាំភ ុះរុគគលជាភប្ច្ើៃ។ សប្ារ់
រុរសរមួភេទជាមួយរុរសខដលាៃគភប្ាងច្ាសល់ាសជ់ាមុៃ ាៃនដគូរមួភេទតចិ្ ឬអាច្ពាករអាំពើការប្រឈមៃឹង
ការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ខដលអាច្ៃឹងភកើតាៃ ការភប្រើប្រពឹខផ្ែកតាមប្ពតឹតិការណ៍ គឺជ្ភប្មើសដល៏ែសប្ារ់ពួកភគ។ 
កប្មិតដូស ការចរ់ភផ្តើមភប្រើ ការឈរ់ ៃិងការភលរថ្ន ាំប្រពឹឱ្យបាៃប្តមឹប្តូវ ភទៀងទតៃ់ិងជារល់ារ់ ប្សរភៅៃឹង   
អៃុសសៃ៍ប្រឹព ប្តូវបាៃសភងខរដូច្ខាងភប្កាម។  

 
២.៦.១ កប្មិតដូសប្រឹពប្រចាំនងៃ  

ការគលបប្រឹពប្រចាំនងៃ ប្តូវបាៃផ្តលជ់ាអៃុសសៃស៍ប្ារ់រុគគលខដលាៃការប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគ 
ភអដស៍ជារៃតរនាទ រ់ ឬអនកខដលមិៃអាច្ទយទុកជាមុៃថ្ អាច្ាៃការប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស។៍ ភដើមែើ
ឱ្យកាៃ់ខតាៃប្រសទិធភាព (ការការ របាៃ ៩៨% ទរទ់ល់ៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស៍) អតិងិជ្ៃប្រឹព ប្តូវខតចរ ់ 
ភផ្តើមភលរថ្ន ាំមួយប្ោរ់ជាភរៀងរាល់នងៃរយៈភពល ៧នងៃ ភដើមែើទទួលបាៃការការ រ ភហើយរនាទ រ់មក រៃតភលរមួយ
ប្ោរ់ជាភរៀងរាល់នងៃ។ ប្រសៃិភរើ អតិងិជ្ៃភប្ជ្ើសភរ ើសយកការភប្រើថ្ន ាំប្រចាំនងៃ ភហើយៃងឹាៃការរមួភេទកនុងអាំែុង
ភពលោមួយនៃ ៧ នងៃដាំរូងភៃុះ ពួកភគគួរខតការ រែលួៃឯងភោយភប្រើភប្សមអនាមយ័ឱ្យបាៃប្តមឹប្តូវ ៃិងជារ់   
លារ់។ អតងិិជ្ៃជារុរសរមួភេទជាមួយរុរសខដលចរ់ភផ្តើមភប្រើដូសប្រឹពខផ្ែកតាមប្ពតឹតកិារណ៍  អាច្ភប្ជ្ើសភរ ើសយក
ការភប្រើប្រឹពប្រចាំនងៃ ភោយចរ់ភផ្តើមជាមួយដូសដាំរូង ២ ប្ោរ ់ ៃិងរនាទ រម់ក រៃតភប្រើកប្មិតដូសប្រចាំនងៃ។ ដូស
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ប្រចាំនងៃ ប្តូវបាៃខណនាាំឱ្យភប្រើសប្ារ់ប្កុម TGW ៃិងទ្ក្មុស្តសតើគ្េងគរៀត ភហើយពកួភគអាច្ៃឹងមិៃប្តូវបាៃការ រ
គព គល ភនាុះភទ ទ្បសៃិគបីពួកភគមិៃបាៃភប្រើប្រឹពរយៈភពល៧នងៃ ជារ់ៗោន ភទ។ ប្រសិទធភាពនៃប្រឹព (PrEP 
issue levels) ភៅកនុងទវ រាស ៃិងរៃធគូងររស់ប្កុម TGW ខដលពាបាលភោយភប្រើអរម៉ាូៃប្តូវបាៃភគរកភ ើ ថ្
ាៃកប្មិតទរ14 ដូភច្នុះភហើយការគទ្បីប្រឹពខផ្ែកតាមប្ពតឹតកិារណ៍ៃើមួយៗ (ED PrEP) អាច្ៃងឹផ្តលក់ារការ របាៃ
កាៃ់ខតតិច្ ដូភច្នុះភគមៃិផ្តលអ់ៃុសសៃ៍ឱ្យភប្រើសប្ារប់្កមុប្រជាជ្ៃភៃុះភទ។ 

 
២.៦.២ ការភប្រើប្រឹពតាមប្ពឹតតិការណ៍ 

ាៃភាពសមប្សរខដលាៃភដើមកាំភណើ តររស់ែលួៃ ជាប្រសុ ៃិងប្កមុ TGW ខដលខរលងភេទមៃិភប្រើប្បាស ់  
អរម៉ាូៃខដលអាច្ាៃការប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស៍តាមទ្ពតឹោិការណ៍ (ដូច្ជា អនកខដលាៃលកខណៈវៃិិច្ឆយ័ 
សមប្សរប្រភេទទើ១ ៃងិទើ២) ការភប្រើដូសខផ្ែកតាមប្ពតឹតិការណ៍ៃើមួយៗអាច្ជាជ្ភប្មើសលែ។ ប្រពឹខផ្ែកតាមប្ពឹតត-ិ 
ការណ៍ប្តូវបាៃភគភប្រើតាមគភប្ាងដូស ២+១+១ ៃងិាៃប្រសិទធភាពដូច្ោន ៃឹងដូសប្រចាំនងៃខដរ15។ ២+១+១ ាៃ
ៃ័យថ្ ភលរថ្ន ាំប្រពឹពើរប្ោរ ់(ថ្ន ាំប្រឹពដូច្ោន  ៃងឹកប្មិតដូសប្រចាំនងៃខដរ) ប្តូវបាៃភប្រើោ៉ា ងតិច្ពើរភា៉ា ង រ៉ាុខៃតមៃិឱ្យ
ភលើសពើ ២៤ភា៉ា ង មុៃភពលរមួភេទ ភហើយប្តូវបាៃរៃតភលរមួយប្ោរ់ភៅភពលខដលាៃការប្រឈមៃឹងការឆ្លង   
ភមភរាគភអដស៍ ៃិងភលររខៃែមរយៈភពល២នងៃភទៀត ភប្កាយពើការប្រប្ពតឹតប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ប្តូវបាៃ
រញ្េរ់។15  
 
២.៦.៣ ភោលការណ៍កនុងការឈរ់ភប្រើប្រឹព 

ប្កុមអនក TGW  ស្តសតើរភប្មើភសវាកមាៃត ៃិងអនក្ចាក្់គទ្គឿងគ ៀៃខដលច្ង់ឈរ់ភប្រើប្រពឹ ភោយសរខតការ
ផ្ទល ស់រតូរការប្រប្ពឹតត ឬសែ ៃភាពទាំនាកទ់ាំៃងៃឹងប្តូវរៃតភប្រើថ្ន ាំប្រឹពប្រចាំនងៃរយៈភពល ៧នងៃ រនាទ រ់ពើការប្រឈមៃឹង
ការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ចុ្ងភប្កាយ។ ការអៃុវតតដូច្ោន ច្ាំភ ុះរុរសរមួភេទជាមួយរុរស រ៉ាុខៃតសប្ារ់ប្កមុភៃុះភលរមយួ
ប្ោរ់កនុងមយួនងៃរយៈភពល ២ នងៃ រនាទ រព់ើការប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ចុ្ងភប្កាយ គឺប្គរ់ប្ោៃ់។  

២.៧ កាលវិភាគណាត់ជួប និងសរម្មភារ  
កាលវភិាគោត់ជ្រួ ៃិងសកមមភាពនៃការផ្តល់ភសវាប្រឹព កនុងនងៃខតមួយ ខដលាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមភោលភៅគឺ

ដូច្ោន ភៅៃងឹកាលវភិាគខដលភប្រើភៅកនុងគភប្ាងប្រឹពខែមរខដរ (សូមភមើលតារាងទើ ២)។ រនាទ រ់ពើចុ្ុះភឈាម ុះរចួ្ភៅខែ
សូៃយ (M0) ការតាមោៃៃឹងប្តូវភ្វើភែើងភៅខែទើ១ (M1) ខែទើ៣ (M3) ៃិងរនាទ រ់មកភទៀត ភរៀងរាល់ ៣ខែមតង។ 
រុគគលិកអងគការភៅតាមសហគមៃ៍ៃងឹទទលួែុសប្តូវកនុងការកត់ប្តា ៃងិរាំភព ទប្មងទ់ៃិនៃ័យ (សូមភមើលតារាងទើ 
២)។ រញ្ជ ើភផ្ទៀងផ្ទទ តល់កខណៈវៃិិច្ឆ័យសមប្សរភៅកនុងទប្មង់ទើ២ អាច្ប្តូវបាៃភប្រើភោយអនកផ្តលប់្រឹការរស់អងគការ
គៅតាមសហគមៃ ៍ សប្ារវ់ាយតនមល ៃងិពិភាកាអាំពើការប្រប្ពឹតតផ្លូវភេទជាមួយអតិងជិ្ៃ ខដលាៃសកាត ៃុពល    
ប្តូវភប្រើប្រឹព។   
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សាគ ល់៖ ទិៃនៃយ័មួយច្ាំៃួៃខដលបាៃប្រមូល ៃងិៃើតិវ ិ្ ើខដលបាៃអៃុវតតភៅអងគការគៅតាមសហគមៃ៍ គអឺាចែុស
ោន ពើទិៃនៃ័យ ៃិងៃើតិវ ិ្ ើខដលបាៃអៃុវតតភៅមូលោឋ ៃសុខាេិបាល ៃងិគលើៃកិអងគការមិៃខមៃរោឋ េិបាល។ ភោយសរ
ខតសមតែភាពគៅគលៃីិក្អងាការគៅតាមសហគមៃ៍ភៅាៃកប្មិត ការពិៃិតយខផ្នកគលើៃិកភៅភពលភដើមប្ោ ៃងិការតាម
ោៃការពិៃតិយគលើៃកិៃឹងយក្ប្តឹមភរាគសញ្ញា ជ្ើវតិ (រមួាៃ ច្ង្កវ ក់ភរុះដូងៃិងសាព ្ឈាម) ការវាយតនមលភរាគសញ្ញា
នៃការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ប្សួច្ប្សវ (ការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ប្សួច្ប្សវ) ហូរែទុុះតាមប្រោរ់ភេទៃងិរៃធគូង (ជ្ាំងឺកាម
ភរាគ) ៃិងផ្លរ ាំខាៃប្រឹព (តាមោៃខតរ៉ាុភោណ ុះ)។ កនុងករណើ សញ្ញា ជ្ើវតិាៃលកខណៈែុស្មមតា ាៃភរាគសញ្ញា  
ការហូរែទុុះ ឬផ្លរ ាំខាៃ អតងិជិ្ៃៃឹងប្តូវបាៃរញ្ជូ ៃភៅជ្រួប្គូភពទយគៅគលៃីិក្ ឬមៃទីរគពរយខដលភៅជតិ (Hub)។ កនុង
ករណើ ាៃរញ្ញា សុែភាពភវជ្ជសស្តសតភផ្សងភទៀត ឬសញ្ញា ភប្ោុះថ្ន ក់ អតិងិជ្ៃក៏ប្តូវបាៃរញ្ជូ ៃភៅគលើៃិក្ ឬមៃទីរគពរយ 
ជិតគនាុះ (Hub)ផ្ងខដរ។  
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តារាងទើ ២ ការផ្តល់ភសវាប្រឹពភមភរាគភអដស៍ភោយាៃជ្ាំៃយួពើប្រជាជ្ៃគៃលុឹះ៖ កាលវភិាគការោតជ់្ួរ  
ៃិងសកមមភាព 

ទប្មង ់ សកមមភាព/ខែ M0 M1 
ភរៀងរាល់ 
៣ ខែ មតិភោរល ់

0 ការខណនាាំ     
1 ការចុ្ុះភឈាម ុះអតងិិជ្ៃ X   ព័ត៌ាៃទាំនាក់ទាំៃង 

2 
ការវាយតនមលពើលកខណៈ
វៃិិច្ឆ័យសមប្សរ 

X   កាំណត់ប្រភេទពើលកខណៈវៃិិច្ឆយ័សមប្សរ 
ៃិងការពិភាកាអាំពើរូរមៃតកប្មតិភប្រើ 

3 

ការពិៃិតយខផ្នកគលើៃកិ  
ភៅភពលភដើមប្ោ 

X X X សាព ្ឈាម ច្ង្កវ ក់ភរុះដូង ច្ភង្កា មភរាគ
សញ្ញា ប្រតកិមមថ្ន ាំប្រឆ្ាំងវ ើរុសប្សួច្ប្សវ 
 ការហូរែទុុះតាមប្រោរ់ភេទៃងិរៃធគូង 
 ផ្លរ ាំខាៃ រញ្ញា សុែភាពនានា សូមរញ្ជូ ៃ
ភៅរកប្គូភពទយ ប្រសិៃភរើាៃការខណនាាំ 

4 

ភតសតមៃទើរពិភស្ៃ ៍     
4th Gen HIV Ab/Ag X X X ប្រសិៃភរើ HIV + សូមរញ្ជូ ៃភៅប្គូភពទយ 

TPHA (syphilis) X  X ប្រសិៃភរើ TPHA+ សូមរញ្ជូ ៃភៅប្គូភពទយ 
ភប្កអាទើៃើៃ    សូមពិៃតិយភមើលអៃុសសៃ៍ សប្ារ់ការតាម

ោៃមុែង្ករតប្មងភនាម កនុងឧរសមព័ៃធទើ១ 
HCV Ab, Hbs Ag X   ភរើប្រតិកមម សូមរញ្ជូ ៃភៅប្គូភពទយ 

5 
កាំណត់ប្តាមកជ្ួរខែ  
ទើ១ 

 X   

6 អាំភពើហងិាពើសាំោក់
នដគូសនិទធសន ល 

X  X កប្មងសាំណួរ 

7 

កប្មងសាំណួរនៃការ
ប្រប្ពឹតត ៃងិការភលរថ្ន ាំ
ឱ្យបាៃប្តឹមប្តូវ ភទៀង
ទត់ៃិងជារ់លារ ់

X  X កប្មងសាំណួរ 

8 
ការពិៃិតយខផ្នកគលើៃកិ
តាមោៃរៃត 

  X សាព ្ឈាម ច្ង្កវ ក់ភរុះដូង ច្ភង្កា មភរាគ
សញ្ញា ប្រតកិមមថ្ន ាំប្រឆ្ាំងវ ើរុសប្សួច្ប្សល់ ការ
ហូរែទុុះតាមប្រោរ់ភេទៃងិរៃធគូង ផ្លរ ាំខាៃ 
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២.៨ រហូំរគសព្មាង ភារៈរិចច និងទំនួលខុសព្តូវ  
 

២.៨.១ អងគការភៅតាមសហគមៃ៍ 

រូរភាពទើ២ ខាងភប្កាមពពិណ៌នាអាំពើរ ាំហូរ ភារៈកិច្េ ៃិងទាំៃួលែុសប្តូវទកទ់ងៃងឹការផ្តល់ភសវាប្រឹព កនុងនងៃ
ខតមួយ ខដលជ្យួពើប្កុមភោលភៅ។ ពើភឆ្វងភៅសត ាំ អតងិជិ្ៃភដើរចូ្ល ឬប្តូវបាៃជ្រួ ៃងិភប្ជ្ើសភរ ើសភោយប្កុមចុ្ុះ
អរ់រ ាំផ្ទទ ល់ររស់អងគការភៅតាមសហគមៃ៍ ៃិងតាមអៃឡា  ឬការភប្ជ្ើសភរ ើសពើការភ្វើភតសតរកភមភរាគភអដស៍ភោយ
ែលួៃឯង។ សកមមភាពជាភប្ច្ើៃៃឹងប្តូវអៃុវតត ភោយអនកផ្តល់ប្រឹការរសអ់ងគការភៅតាមសហគមៃ៍ រូមាៃ៖  

• ប្រវតតិនៃការប្រប្ពតឹតផ្លូវភេទ មៃិប្តូវបាៃពភិាកាជាមយួអតងិិជ្ៃប្រពឹ ខដលភដើរចូ្លមកទទួលភសវា
ភោយផ្ទទ ល់ភនាុះភទ (PrEP direct)។ ភទុះរើជាោ៉ា ងោក៏ភោយ ព័តា៌ៃភៃុះប្តូវបាៃប្រមូល
យក ៃិងពភិាកាជាមយួអតងិិជ្ៃភផ្សងភទៀតទាំងអស់ ភដើមែើកាំណត់ថ្ ពកួភគគួរខតប្តូវបាៃវាយ
តនមលរខៃែម ដូច្ជា អតងិិជ្ៃប្រឹពខដលភប្ជ្ើសភរ ើសជ្ភប្មើស Opt-in ៃិង Opt-out។  

• អនកផ្តលប់្រឹការរស់អងគការភៅតាមសហគមៃ៍ៃឹងពៃយល ់ ៃិងពិភាកាអាំពើជ្ភប្មើសកនុងការភប្រើថ្ន ាំ
ប្រឹពទាំងពើរប្រភេទ (ភលរប្រចាំនងៃ ៃិងខផ្ែកតាមប្ពតឹតិការណ៍) ជាមួយអតិងិជ្ៃប្រឹពទាំងអស ់   
មុៃភពលប្រមូលសាំោកឈាម ៃិងទកឹភនាមពើពួកោត់។ ជ្ាំភរ ើសតាមប្ពតឹតិការណ៍ ៃងឹមិៃប្តូវ
ពិភាកាជាមយួអតងិិជ្ៃ opt-out ឬទ្បគេរី៣គនាុះគរ ខដលពួក្គតគ់ួរគទ្បីជាំគរសីទ្បចាាំនថៃវ ិ។  

• ការភ្វើភតសតរហ័សឈាមរកភមភរាគភអដស៍ ៃិងគតសោរឹក្គនាមរហ័ស ៃឹងប្តូវភ្វើភតសតភាល មៗភៅៃឹង
កខៃលងរនាទ រ់ពើប្រមូលសាំោក។ ប្តូវភសាៃ ឬងតលទធផ្លភតសត ៃឹងប្តូវរញ្ជូ ៃភៅប្គូភពទយភៅ 
គលីៃិក្ ឬមៃទីរគពរយ (Hub) ភដើមែើវាយតនមលភលើលទធផ្លភតសតភៃុះ។  

• កនុងភពលជាមួយោន ភនាុះ ទប្មង់ភផ្សងភទៀត (Forms) ប្តូវបាៃភ្វើភែើង ដូច្ជា ការពៃិិតយគលើៃិក ៃិង
ការរាំភព កប្មងសាំណួរ។ ប្រសិៃភរើ អតិងិជ្ៃភ្វើភតសតភមភរាគភអដស៍ ភតសត Ab/Ag អវជិ្ជាៃ 
ភហើយមិៃាៃប្រូភតអុើៃភលើសពើមួយភៅភពលភ្វើភតសតទឹកភនាមភប្កអាទើៃើៃ ឬមុែង្គរតប្មងគនាម 

រញ្ញា សុែភាពនានា, សូមរញ្ជូ ៃភៅរកប្គូ
ភពទយ ប្រសៃិភរើាៃការខណនាាំ។ 

9 ឈរ់ភប្រើ    ភរើអាច្អៃុវតតបាៃ 
10 ភផ្ទរភច្      ភរើអាច្អៃុវតតបាៃ 
11 ចរ់ភផ្តើមភែើងវ ិ    ភរើអាច្អៃុវតតបាៃ 

12 
ការរារ់ប្ោរ ់ៃងិ      
ការខច្កថ្ន ាំ 

X X X  
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លអ > ៥០ml/mn ភនាុះ ប្គូភពទយគៅ Hub ៃងឹជូ្ៃដាំណឹងប្តលរ់មកវ ិដល់រុគគលិកររស់អងគការ
គៅតាមសហគមៃ ៍ឱ្យ្ោល់ថ្ន ាំប្រឹពដលអ់តិងជិ្ៃ។ 

• បុគាលិក្របសអ់ងាការគៅតាមសហគមៃ៍ ៃងឹគ្វីការក្ត់ទ្តាគដាយគទ្បីទ្បាសរ់ទ្មង់គ្េងៗ ែ៉ូចមាៃ 
ក្នុងតាោងរ២ី 

• បុគាលិក្របសអ់ងគការភៅតាមសហគមៃ៍ ៃឹងទទួលែុសប្តូវ កនុងការភសនើរសុាំឱ្សង ៃិងភតសតភផ្សងៗ 
ភៅគលើៃិក ឬមៃទើរភពទយខដលជា Hub។ 

  

 
 
 

២.៨.២ គលីៃិក្ដែលទ្តួតពិៃិតយការអៃុវតោគសវាទ្បឹពរបស់អងាការគៅតាមសហគមៃ៍ 

• ទ្គូគពរយ ៃងឹគ្វីការពៃិិតយគមលីឯក្សារភសតៃដែលបាៃគ្ញមីក្ (ដែលជាឯក្សារគោង ៃិងបាៃដាក្់ក្នុង 
DHIS2) ភ លគឺលកខែណឌ សមប្សមខររគលើៃិក (ទប្មងទ់ើ៣) ៃិងលទធផ្លមៃទើរពិភស្ៃ៍ (ទប្មងទ់ើ៤) 

HIV - 
CrCl>60 
Urine 
Protein ≤1 

 

HIV+ 
HCV, HBsAg+ 
Syphilis+ 
CrCl<60 or 
Urine >1 
protein 
 

របូភាពទ២ី: Key Population-assisted same-day HIV PrEP service delivery 

អតិថិជៃគែីច៉ូល ឬបញ្ច៉ូ ៃគដាយ 
OWs 

ការ ោ្ល់គដាយបុគាលិក្ CBO 
អាំពីភាពសមទ្សប 

determines eligibility 

ការគ វ្ីគតសោ HIV ab/Ag, HCVAb, 
HBsAg, Syphilis,មុែង្គរតាំរងគនាម 

 

ការវាយតាំនលលរធ្លនៃ
ការគ វ្ីគតសោគដាយទ្គូគពរយ 

ការឯក្ភាព ោ្ល់ PrEP 
គដាយទ្គូគពរយ 

ការ្ោល់ថ្ន ាំPrEP  
គដាយបុគាលិក្CBO/DIC 

ការតាមដាៃការគលបថ្ន ាំៃិងការបៃោគទ្បីទ្បាស់គសវា 
គដាយបុគាលិក្CBO/DIC  

 CBO 
DIC 

Physicians 
evaluates 

results 
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ភហើយរនាទ រម់ក ៃងឹផ្តល់ការអៃុញ្ញា ត ឬកផ្តល់ព័តា៌ៃប្តែរ់ភៅអងគការភៅតាមសហគមៃ៍វ ិ តាមរយៈ
ប្រព័ៃធ PrEP real time database។ 

• ប្គូភពទយភៅ Hub ៃឹងភច្ ភវជ្ជរញ្ញជ ផ្តល់ឱ្សងប្រឹព ភោយការចុ្ច្ បាទ គៅក្នុងទ្បអប់គវជជបញ្ញជ នៃ DHIS2 
• ទ្បសិៃគបី អតិថជិៃមាៃលរធ្ លគតសោគមគោគគអែស៍ ភតសត Ag/Ab វជិជមាៃ ពកួ្គតៃ់ងឹទ្តូវបញ្ជ៉ូ ៃគៅជួប 

ទ្គូគពរយគៅគលៃីិក្ ឬមៃទីរគពរយដែលជា Hub គែីមបវីាយតាំនលបដៃែម ៃងិទ្គប់ទ្គងពាបាលបៃោ៖ 
o ចាំគ ុះអនក្ដែលមាៃទ្បតកិ្មមគមគោគគថលីមទ្បគេរ C (HCV-Ab) ឬ B (HBsAg) ឬ 

មាៃទ្បតិក្មមគមគោគសាវ យ (TPHA) ៃងឹប្តូវរញ្ជូ ៃភៅគលៃីិក្ ឬមៃទីរគពរយ Hub គែមីបវីាយតនមល 
បដៃែម ៃងិទ្គប់ទ្គងពាបាលបៃោ 

o ចាំគ ុះអតិថិជៃដែលមាៃក្ាំរតិទ្បូគតអុិៃ 1+ គៅក្នុងរកឹ្គនាម ៃឹងទ្តូវបញ្ជ៉ូ ៃគៅកាៃ់មៃទីរពិគសា្ៃ៍ 
គែីមបគី្វីគតសោគមីលមុែង្គរតប្មងគនាម។ ទ្បសិៃគបី មុែង្គរតប្មងគនាមមិៃលអ (<50ml/mn) 
លរធ្លគនាុះៃឹងទ្តូវបាៃបញ្ជ៉ូ ៃគៅគៅគលីៃកិ្ ឬមៃទីរគពរយ Hub គែីមបពីិចារណា ថ្គតគីួរចាប់ 
គ្ោីមប្រឹព ឬក្៏អត់។ 

• អនកប្គរ់ប្គងសតុកឱ្សង ៃងិសាា រៈររកិាខ ភពទយនៃគលៃីិក្ ឬមៃទីរគពរយ Hub ៃឹងរញ្េូ លរាល់សាំភណើ រសុាំឱ្សង 
ៃិងភតសតតាមររាិណ ររសអ់ងគការភៅតាមសហគមៃ៍ មុៃភពលរញ្េូ ៃសាំភណើ រសុាំប្រចាំប្តើាសភៅ 
NCHADS។ 
 

២.៨.៣ មជឈមណឌ លជាតិទ្បយុរធៃឹងជាំងឺគអែស៍ គសីដសបក្ ៃិងកាមគោគ 

• ទ្ក្មុការង្គរបគចចក្គរសរបស់មជឈមណឌ លជាត ិរមួមាៃ ខផ្នក ACU ខផ្នក BCC ៃិងខផ្នក STI៖ ៃងឹពិៃតិយ
ភមើលជារមួអាំពើការអៃុវតតភសវាប្រឹព រមួទាំង ការភផ្សពវផ្ាយអាំពើការរភងតើតតាំរូវការផ្ងខដរ។ ប្កុមការង្ករ
រភច្េកភទសររសម់ជ្ឈមណឌ លជាតិ ៃឹងភ្វើការរណតុ ុះរោត លរុគគលិក ក់ព័ៃធររស់អងគការភៅតាម    
សហគមៃ៍ទាំងអស់ មុៃភពលចរ់ដាំភណើ រភសវាភៃុះ។ 

• ខផ្នកប្គរ់ប្គងទិៃនៃ័យ ការប្គរ់ប្គងទៃិនៃ័យ ៃិងរបាយការណ៍ខដលភ្វើកនុង DHIS2 នៃការអៃុវតតប្រឹពររស់
អងគការភៅតាមសហគមៃ៍ (CBO) ៃឹងសែតិគៅគទ្កាមការទ្គប់ទ្គងរបស់ដ្នក្ទ្គប់ទ្គងរបស់ 
មជឈមណឌ លជាតិ។  

 
២.៩ ការសលបថាន ពំ្បឹរឱ្យបានព្តឹម្ព្តូវ សទៀងទាត់និងជាប់លាប់ និងការររា
រនងុការរាបាល 

សរៈសាំខាៃ់នៃការគលបថ្ន ាំប្រពឹឱ្យបាៃប្តមឹប្តូវ ភទៀងទតៃ់ិងជារល់ារ់ ៃងឹប្តូវបាៃសាក្សួរភោយអនក    
ផ្តលប់្រឹការរស ់ CBO ភៅភពលអតងិិជ្ៃចុ្ុះភឈាម ុះទទលួភសវា ៃងិរាល់ភពលអតថិជិៃទ្បឹពមក្ររួលគសវាទ្បពឹ 
ភដើមែើតាមោៃ។ កនុងអាំែុងភពលមក្តាមោៃគសវាទ្បពឹ អនក្ផ្តល់ប្រឹកាៃងឹសុាំឱ្យអតិថជិៃរាយការណ៍អាំពើការភលរ
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ថ្ន ាំ ៃិងការរារថ់្ន ាំប្ោរ់ខដលភៅសល។់ អតិថិជៃខដលមិៃបាៃភលរថ្ន ាំបាៃភទៀងទត់ ប្តឹមប្តូវ ៃងិជារល់ារ់លែ រ៉ាុខៃត
ាៃរាំណងៃងឹរៃត ៃងិាៃលកខណៈវៃិិច្ឆយ័សមប្សរភដើមែើរៃតប្រឹព ភគប្តូវខតទទលួបាៃការផ្តល់ប្រឹការខៃែមអាំពើ
ការឱ្យភទៀងទត់ ប្តឹមប្តូវៃងិជារ់លារ់លែ ឬរញ្ជូ ៃភៅរកភសវា្ោល់ទ្បឹក្ាោាំប្ទដលក់ារភលរថ្ន ាំឱ្យបាៃភទៀងទត ់
ប្តឹមប្តូវ ៃងិជារល់ារល់ែ ពមីិតតេកត។ិ ចាំគ ុះអនកខដលមិៃភលរថ្ន ាំបាៃភទៀងទត់ ប្តមឹប្តូវៃិងជារល់ារ ់មតងភហើយ
មតងភទៀត (<៤ប្ោរ់កនុងមួយសបាត ហ៍ សប្ារក់ារភលរថ្ន ាំប្រចាំនងៃ ៃិងាៃការទ្បទ្ពឹតោប្រឈមៃងឹការឆ្លងភមភរាគ   
ភអដស៍ភោយមិៃបាៃការ រ មតងភហើយមតងភទៀត) ៃងិរនាទ រព់ើអនក្ប្រកឹាសៃនដិាា ៃថ្ អាច្ភ្វើឱ្យរ៉ាុះ ល់ដល ់ 
ប្រសិទធភាពររស់ប្រឹព ៃិងសុវតែិភាពរុគគល ភហើយអាច្រោត លឱ្យាៃភាពសុាំររសភ់មភរាគភអដស៍ភៅៃឹងឱ្សង 
ភហើយដូភច្នុះ ពួក្គត់គួរប្តូវបាៃដកភច្ ពើកមមវ ិ្ ើប្រពឹ (រញ្ញា ៃឹងប្តូវសភប្មច្ រនាទ រ់ពើាៃការពិភប្ោុះភោរល់
ជាមួយប្គូភពទយនៃគលីៃកិ្ ឬមៃទរីគពរយ Hub)។ 

ភប្ៅពើការភលរថ្ន ាំប្រឹពឱ្យបាៃភទៀងទត់ ប្តមឹប្តូវៃិងជារល់ារ់លែ ការរក្ាអតិថជិៃក្នុងគសវាទ្បឹពក៏ជាគរឿង 
ែ៏ាៃសរៈសាំខាៃោ់ស់ខដរ។ ការរៃតសែិតភៅកនុងភសវា អាច្ៃឹងប្តូវភ្វើភែើងតាមរយៈការភរៀរច្ាំឱ្យបាៃលែ ភៅនងៃ
ោត់ជ្រួ ៃងិការកាំណត់ភពលភវលាជាកល់ាក់ ការសរភសរភៅរ័ណណោតជ់្ួរររស់អតងិជិ្ៃ ការភផ្ញើសរតាមទូរស័ពទ 
ប្រព័ៃធផ្សពវផ្ាយសងគម ឬសរតាមអុើខមលរ ាំលកឹ ៃិងការទក់ទងភោយផ្ទទ ល់ភោយអនកផ្តលប់្រឹការរស់ CBO តាម
ទូរស័ពទ ឬកមមវ ិ្ ើប្រព័ៃធផ្សពវផ្ាយសងគម កនុងករណើ អតងិិជ្ៃមិៃបាៃមកតាមការោត់។ អតិងិជ្ៃៃឹងប្តូវចត់ទុក
ថ្ភបាុះរង់ភសវា  ប្រសៃិភរើ ពួកភគែកខាៃមៃិបាៃមកតាមការោតជ់្ួរ ច្ាំៃៃួពើរដងជារ់ោន ។ ភោយសរខតខលង
ាៃការប្រឈមៃឹងការឆ្លងភមភរាគភអដស ៍អតងិិជ្ៃអាច្សភប្មច្ច្ិតតឈរ់ភប្រើប្រពឹ ភហើយអាច្ចរ់ភផ្តើមភែើងវ ិភៅ
ភពលភប្កាយគរៀត។ កនុងករណើ ភៃុះ ទប្មងស់ប្ារក់ារឈរ់ភប្រើ ៃិងការចរ់ភផ្តើមភប្រើភែើងវ ិ (ទប្មង់ ៩ ៃិង ១១) 
ៃឹងប្តូវបាៃរាំភព ។ ប្រសៃិភរើ អតិងិជ្ៃប្តូវបាៃរញ្ជូ ៃភៅគលើៃើក ឬមៃទើរភពទយភោយសរភហតុផ្លសុែភាព ឬ   
មូលភហតុភផ្សងភទៀត ភគអាច្រាំភព ទប្មង់សប្ារ់ការភផ្ទរភច្  (ទប្មង ់ ១០)។ រនាទ រម់ក ភគអាច្រាំភព ទប្មង់
សប្ារ់ការចរ់ភផ្តើមភែើងវ ិ ប្រសិៃភរើ អតងិិជ្ៃវលិប្តែរ់មកវ ិ ភហើយចរ់ភផ្តើមភប្រើប្រឹពភែើងវ ិ។  

២.១០ សៅរថ្នែងឱ្សលសាា ន  
 

ការធានាបាៃៃូវការផ្គតផ់្គង់ ៃិងរកាទុកថ្ន ាំឱ្យបាៃលែ គជឺាការចាំបាច្ស់ប្ារ់ភជាគជ្យ័នៃការអៃុវតតការ    
ផ្តល់ភសវាប្រពឹ។ កចិ្េការភៃុះ រមួរញ្េូ លទាំង ការរកាទុកប្តឹមប្តូវ ការប្គរ់ប្គងសតុក ៃិងការកត់ប្តាការខច្កចយ      
ឱ្សងប្រពឹ ការទទួលបាៃឱ្សង រញ្ជូ ៃឱ្សងប្តែរភ់ៅវ ិ ៃិងការកាំភទច្ភចល។ ឱ្សងប្តូវរកាទុកភៅកនុង         
ទូខដលាៃចកភ់ស ខដលអាច្ភប្រើប្បាសប់ាៃខតរុគគលខដលាៃភារៈកិច្េរ៉ាុភោណ ុះ។ កាំណត់ប្តាប្តូវខតភ្វើភែើង
ភោយអនកខដលចក់ភសទូភនាុះ ភៅនងៃោ ៃិងភពលភវលា ៃិងច្ាំៃៃួដរឱ្សងខដលប្តូវបាៃយកភច្ ។ សើតុណា -
ភាពរៃទរ់គួរខតប្តូវបាៃប្តួតពៃិិតយ ភដើមែើធានាថ្ ឱ្សងមៃិែូច្គុណភាពភោយសរភលើសកភតត ។ រុគគលិកររស ់
CBO គួរប្តូវបាៃចត់តាាំងឱ្យទទួលរៃទុកប្គរ់ប្គងភៅឱ្សងសែ ៃ ៃិងភ្វើការភសនើសុាំឱ្សងឱ្យបាៃប្គរ់ប្ោៃៃ់ិងទៃ់
ភពលភវលា ភដើមែើរភប្មើអតិងិជ្ៃប្រឹពងមើ ៃិងអនកខដលវលិប្តែរ់មកវ ិ។ អនកប្គរ់ប្គងភៅកខៃលងឱ្សងសែ ៃ ៃងឹភ្វើ
ការប្តួតពិៃតិយភលើការភសនើសុាំ ការរកាទុក ៃិងការប្គរ់ប្គងសាា រៈររកិាខ រសប្ារប់្រមូលសាំោកឈាម ៃិងទឹកភនាម 
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ការោក់សល កសាគ ល់ ភតសតរហ័ស (ភមភរាគភអដស៍ TPHA HCV/Ab HBs/Ag ប្រូភតអុើៃទកឹភនាម ៃិងការភបាុះភចល
កាកសាំណល់ភវជ្ជសស្តសត ៃិង សាំណល់មៃទើរពិភស្ៃ៍ភោយសុវតែិភាព។  

៣ ការសព្ម្បសព្ម្លួ និងការតាម្ដាន 

៣.១ ការសព្ម្បសព្ម្ួល និងការោពំ្ទបសចចរសទស  
 

កិច្េប្រជុ្ាំសប្មរសប្មួលប្រចាំខែ ៃឹងប្តូវបាៃភរៀរច្ាំភែើង ភដើមែើពិៃតិយភែើងវ ិភលើការអៃុវតតគភប្ាង កដូ៏ច្
ជាភោុះប្សយរញ្ញា ប្រឈមនានាខដលភកើតាៃភែើងកនុងអាំែុងភពលអៃុវតត។ រុគគលកិអងគការភៅតាមសហគមៃ ៍
ៃឹងភរៀរច្ាំកាលវភិាគ កាលររភិច្ឆទ ៃងិភពលភវលានៃកចិ្េប្រជុ្ាំ ភរៀរច្ាំរភរៀរវារៈ ៃិងភ្វើកាំណត់ភហតុកចិ្េប្រជុ្ាំ។ អនក
ចូ្លរមួៃងឹអភញ្ជ ើ មកពើអងគការភៅតាមសហគមៃ៍ NCHADS  គភប្ាង FHI360 EpiC ៃិងអងគការនដគូភផ្សង        
ភទៀត។ ការោាំប្ទខផ្នករភច្េកភទស ៃឹងប្តូវបាៃផ្តល់ជូ្ៃតាមតប្មូវការភោយ NCHADS ៃងិរុគគលកិគភប្ាង FHI360 
EpiC ។  

៣.២ ការតាម្ដាន និងវាយតដម្ែ 
 

ឧរករណ៍សតង់ោរសប្ារ់ការតាមោៃ ៃិងវាយតនមលកមមវ ិ្ ើប្រឹព ៃងឹប្តូវបាៃភប្រើប្បាស់ភដើមែើតាមោៃភមើល
វឌ្ឍៃភាពនៃការផ្តល់ភសវាប្រពឹ ភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមភោលភៅ។ រុគគលិកអងគការភៅតាមសហគមៃ៍ ៃឹងទទួល
ែុសប្តូវកនុងការកត់ប្តា ៃងិរញ្េូ លទិៃនៃ័យភៅកនុងប្រពៃ័ធទៃិនៃ័យ PrEP ឱ្យបាៃទៃ់ភពលភវលា ភោយភប្រើប្បាស់
ប្រព័ៃធ DHIS2 ខដលាៃប្សរ់ភៅកនុងប្រព័ៃធទិៃនៃយ័រង្កា រររស់ NCHADS (ភៃុះជាតាំណភាជ រ់ភៅកាៃ់ប្រពៃ័ធ
ទិៃនៃ័យ៖ https://npd.nchads.org)។ ប្រពៃ័ធទិៃនៃ័យ PrEP ខដលាៃលកខណៈទៃ់ភពលភវលា ៃងិភ្វើការរូក
រញ្េូ លភោយសវ័យប្រវតតិពើប្គរ់ទើតាាំងផ្តល់ភសវា PrEP ភៅកនុងប្រពៃ័ធទិៃនៃ័យរង្កា រររសថ់្ន ក់ជាតិ ៃិងភ្វើឱ្យទៃិនៃ័យ
ទាំងភៃុះអាច្ទ យកភៅភប្រើប្បាស់បាៃ ភដើមែើឱ្យទើតាាំងផ្តល់ភសវា PrEP ថ្ន ក់ភែតត ថ្ន កជ់ាតិ ៃងិភាគើ ក់ពៃ័ធនានា
ខដលចូ្លរមួកនុងការអៃុវតត PrEP អាច្ចូ្លភៅភមើលទិៃនៃយ័ (PrEP Dashboard) ៃងិភប្រើប្បាសទ់ៃិនៃ័យភដើមែើភ្វើ
ឱ្យប្រភសើរភែើងៃូវការអៃុវតតកមមវ ិ្ ើ PrEP។ ខផ្នកប្គរ់ប្គងទៃិនៃ័យររស់ NCAHDS ៃិងភ្វើការពិៃិតយទិៃនៃយ័ភៅកនុង
ប្រព័ៃធ DHIS2 ជាប្រចាំ (រាល់ពើរសបាត ហ៍មតង) ភដើមែើធានាៃូវភាពសុើោន  ភាពប្តឹមប្តូវ ៃិងភាពភព ភល ររស់
ទិៃនៃ័យខដលបាៃប្រមូល ៃិងភ្វើការទាំនាកទ់ាំៃងភៅទើតាាំងផ្តល់ភសវា PrEP ភដើមែើធានាដល់គុណភាពទិៃនៃយ័។   

 សូច្នាករសាំខាៃ់ៗ នៃការផ្តល់ភសវាប្រឹព កនុងនងៃខតមួយភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្រជាជ្ៃច្ាំណុច្សប្ាររុ់រស
រមួភេទជាមយួរុរស ៃិងប្កមុ TGW រមួាៃ៖ 

• ច្ាំៃួៃអតិងិជ្ៃខដលប្តូវបាៃភគផ្តល់ជូ្ៃៃូវភសវាប្រពឹ (តាមទ្បគេរអតថិិជៃ) 
• ច្ាំៃួៃ ៃងិភាគរយនៃអតងិិជ្ៃខដលបាៃទទួលការវាយតនមលពើលកខណៈវៃិចិ្ឆ័យសមប្សរនៃការទទលួ      
ភសវាប្រឹព 

https://npd.nchads.org/
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• ច្ាំៃួៃ ៃងិភាគរយនៃអតងិិជ្ៃភៅតាមប្រភេទនៃលកខណៈវៃិចិ្ឆ័យសមប្សរ ឬមូលភហតុនៃលកខណៈវៃិិច្ឆយ័
មិៃសមប្សរកនុងការទទួលភសវាប្រឹព 

• ច្ាំៃួៃ ៃងិភាគរយនៃអតងិិជ្ៃខដលបាៃចរភ់ផ្តើមប្រឹព (ភៅនងៃខតមួយ ឬភរើភៅនងៃភផ្សង ៃងិភៅតាមររូ
មៃត/ប្រភេទនៃប្រពឹ ភលរប្រចាំនងៃ ឬតាមប្ពឹតតិការណ៍ៃើមយួៗ) 

• ច្ាំៃួៃ ៃងិភាគរយនៃអតងិិជ្ៃ ដែលគៅសែតិក្នុងគសវាទ្បឹព (M1 M3 M6 M9 M12 ៃិងជារៃតរនាទ រ់) 
• ច្ាំៃួៃ ៃងិភាគរយនៃអតងិិជ្ៃខដលាៃការអាក់ខាតភប្រើប្រពឹ (ភោយការរញ្ឈរ់ ការភផ្ទរភច្  ការចរ ់
ភផ្តើមភែើងវ ិ ៃិងការបាត់ែលួៃមិៃបាៃមកតាមោៃរៃត)  

• ច្ាំៃូៃ ៃងិភាគរយនៃអតងិិជ្ៃខដលរតូរសែ ៃភាពពើអវជិ្ជាៃ ភៅវជិ្ជាៃភមភរាគភអដស ៍
• ច្ាំៃួៃ ៃងិភាគរយនៃអតងិិជ្ៃរតូរសែ ៃភាពភមភរាគភអដស៍ពើអវជិ្ជាៃ ភៅវជិ្ជាៃ ខដលប្តវូបាៃរញ្ជូ ៃភៅ
ទទួលភសវា ART ភោយភជាគជ្័យ។ 
 
ជាការសាំខាៃោ់ស់ខដលប្តូវភរៀរច្ាំកិច្េប្រជុ្ាំជាប្រចាំ អាច្ប្រចាំខែ ឬប្តើាស កនុងច្ាំភោមអនក ក់ព័ៃទកនុង

ការអៃុវតតកមមវ ិ្ ើ PrEP ភប្កាមការដឹកនាាំររស់ NCHADS ភដើមែើពៃិិតយភមើលទិៃនៃយ័នៃសូច្នាករសាំខាៃ់ៗភដើមែើ
ពិភាកាពើវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវតត ការកាំណត់រករញ្ញា ប្រឈម ៃិងការោក់ភច្ ៃូវដាំភោុះប្សយ។ 

៤ ការបណតុ ះបណាត ល  

មុៃភពលអៃុវតតការផ្តល់ភសវាប្រឹព កនុងនងៃខតមួយ ភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមភោលភៅ ភគប្តូវភរៀរច្ាំការរណតុ ុះ 
រោត លសមប្សរដល់សាជ្ិកសហគមៃ៍ ខដលប្តូវភ្វើជាអនកផ្តល់ភសវាប្រពឹជាមុៃសិៃ។ កាលវភិាគរណតុ ុះ-             
រោត លខាងភប្កាមភៃុះ (សូមភមើលតារាងទើ ៣) ាៃភោលភៅអរ់រ ាំរុគគលិកអងគការភៅតាមសហគមៃ៍ អនកផ្តល់
ប្រឹកា ៃងិអនកសម័ប្គច្តិតដនទភទៀត អាំពើែលឹមសរសាំខាៃ់នៃការផ្តលភ់សវាប្រពឹ ភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមភោលភៅៃងិ
សកមមភាព កព់័ៃធទាំងអស់ តួនាទើ ៃងិទាំៃលួែុសប្តូវខដល ក់ពៃ័ធៃឹងដាំភណើ រការភៃុះ។   

តារាងទើ ៣ ការផ្តល់ភសវាប្រពឹ ភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមភោលភៅ៖ កាលវភិាគរណតុ ុះរោត ល  

ប្រធាៃរទ សកមមភាព ភពលភវលា 
១ ប្រឹព 

• ភតើអវើភៅជាប្រពឹ (PrEP) ភហតុអវើបាៃជាភយើងប្តូវការ
ប្រឹព ភហើយសប្ារ់ៃរោ? 

• ការផ្តល់ភសវាប្រពឹ កនុងនងៃខតមយួ ភោយាៃការជ្ួយពើ
ប្កុមប្រជាជ្ៃភោលភៅ ភហតុអវើបាៃជាភយើងប្តូវការ 
ប្រឹព?  

• ភតើប្តូវភប្រើប្រឹពដូច្ភមតច្៖ រូរមៃត/ប្រភេទភផ្សងៗ 

• បាឋកថ្ រទរង្កា   
PowerPoint 

• សាំណួរៃិងច្ភមលើយ 

២ ភា៉ា ង 
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តារាងទើ ៣ ការផ្តល់ភសវាប្រពឹ ភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមភោលភៅ៖ កាលវភិាគរណតុ ុះរោត ល  

ប្រធាៃរទ សកមមភាព ភពលភវលា 
២ រ ាំហូរនៃគភប្ាង កាលវភិាគោត់ជ្រួ ៃិងសកមមភាព  

• ការអរ់រ ាំប្រឹព   
• ការវាយតនមលពើលកខណៈវៃិចិ្ឆយ័សមប្សរ 
• ការពិភាការូរមៃតប្រឹព 
• ការចុ្ុះភឈាម ុះទទលួភសវា ៃងិការតាមោៃ 
• ការកត់ប្តា 

• បាឋកថ្ រទរង្កា  
PowerPoint 

• សាំណួរៃិងច្ភមលើយ 

២ ភា៉ា ង 

• ការពិៃិតយគលើៃិក 
• ការប្រមូលយកសាំោក 
• ការភ្វើភតសតរហ័ស 
• ការខសគៃ ការប្បាប្ស័យទកទ់ង ៃិងរកាទុកលទធផ្ល 
• ការភបាុះភចកសាំណល់ភវជ្ជសស្តសត 
• កប្មងសាំណួរអភងាតអាំភពើការប្រប្ពឹតត ការភលរថ្ន ាំប្រពឹ 
ឱ្យបាៃប្តឹមប្តូវ ភទៀងទត់ៃិងជារ់លារត់ាមការ
ពាបាល ៃងិហងិាពើនដគូសនទិធសន ល 

• បាឋកថ្, រទរង្កា  
PowerPoint 

• ការហវកឹហាត់ប្រមូលសាំោក 
ៃិងការភ្វើភតសតសាំោក 

• កប្មងសាំណួរអៃុវតតផ្ទទ ល ់
• សាំណួរៃិងច្ភមលើយ 

២ x ២ 
ភា៉ា ង 

• ការផ្តល់ប្រកឹាភោយការជ្ាំរុ ទឹកច្ិតត 
• ការផ្តល់ប្រកឹាអាំពើការប្រកាៃខ់ាជ រ់តាមការពាបាល  
• ការភរៀរច្ាំកាលវភិាគោត់ជ្រួ ៃិងការខងរកា 
• ការឈរ់ភប្រើ ការភផ្ទរភច្  ៃងិការចរ់ភផ្តើមភែើងវ ិ  

• បាឋកថ្, រទរង្កា  
PowerPoint 

• ការសាំខដងតួ ៃិងការអៃុវតតជាគូ 
• សាំណួរៃិងច្ភមលើយ 

២ ភា៉ា ង 

3 ការអៃុវតតឱ្សងសែ ៃលែភៅៃឹងកខៃលង 
• ការទទួល ការរកាទុក ៃិងការប្គរ់ប្គងឱ្សង ៃិង
ប្រអរ់ភតសត 

• ការប្គរ់ប្គងសៃនិ្ ិៃិងការភសនើសុាំ  
• ការទទួលលទធផ្លភតសតភមភរាគភអដស ៍ៃិងការភ្វើភត
សតមុែង្ករតប្មងភនាម (Creatinine Clearance 
test) 

• បា
ឋ
សាំ
ណួ
រ
ៃិ
ង
ច្
ភមលើ

២ ភា៉ា ង 
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តារាងទើ ៣ ការផ្តល់ភសវាប្រពឹ ភោយាៃជ្ាំៃួយពើប្កុមភោលភៅ៖ កាលវភិាគរណតុ ុះរោត ល  

ប្រធាៃរទ សកមមភាព ភពលភវលា 
• ការខច្កឱ្សង ៃងិការភបាុះភចលឱ្សងខដលប្រគល់
មកវ ិ 

• ការកាកាំណត់ប្តា 

យ
A 

៤ សភងខរភែើងវ ិ ៃិងការវាយតនមលច្ាំភណុះដឹងភប្កាយភពល
រណតុ ុះរោត ល 

• បាឋកថ្ រទរង្កា  
PowerPoint 

• កប្មងសាំណួររាំភព ែលួៃឯង 
• សាំណួរៃិងច្ភមលើយ 

២ ភា៉ា ង 

រយៈភពលនៃការរណតុ ុះរោត ល ១៤ ភា៉ា ង 
= ២.៥ 
នងៃ 

 

ឧរសមព័ៃធទើ១: ការតាមោៃមុែង្ករតប្មងភនាម សប្ារ់អតិងិជ្ៃ PrEP គៅក្មពុជា 

ទ្ក្មុទ្បជាជៃ  ការចាប់គ្ោីម  ការតាមដាៃ  

ជាំងឺទាក្រ់ងៃងឹតទ្មងគនាម  អាយុ      

ោម ៃជាំង ឺ <៣០  មិៃគ្វី  មិៃគ្វី  

ោម ៃជាំង ឺ

 

៣០-៤៩ មិៃគ្វ ី គ្វីគៅ M3 បនាទ ប់ពីចាប់គ្ោមី ទ្បសិៃគបី M3 
(CrCl<90ml/min) តាមដាៃគរៀងោល់ ៦ដែ 
មោង  

ោម ៃជាំង ឺ ≥៥០ គ្វី គរៀងោល់ ៦ដែ មោង បនាទ បព់ី M0 

មាៃជាំង ឺ ទ្គប់អាយុ គ្វី គៅ M3 ៃងិគរៀងោល់ ៦ដែ បនាទ ប់ពី M3 

*ចាំណា:  គៅគពលណាមួយដែលអតិថិជៃទ្បឹពមាៃការសងេយ័ថ្ មាៃជាំងឺទាក់្រងៃឹងតទ្មងគនាម ការគ វ្ីគតសោមុែង្គរតទ្មងគនាម 
គួរទ្តូវបាៃអៃុវតោភាល មៗ។ 
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