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ែញ្ជពីាក្យរំប្រួញ 

 

ពាកយបំត្ពញួ ពាកយនពញ 
3TC Lamivudine (ឱេថ Lamivudine) 
ACU AIDS Care Unit (ដផ្ែកដថទជំំងឺនអែេ៍) 
ART Anti-Retroviral Therapy (ការព្យាបាលលដាយឱសថប្រឆាំងលមលោគលេដស)៍ 
BCC Behavioural change and communication (ដផ្ែកទំនាក់ទំនង និងផ្លល េ់បតូរការ

ត្បត្ពឹរត) 
CBO Community Based Organization (អងគការនៅតារេហគរន៍) 
CMS Central Medical Store (ឃ្ល ងំឱេថកណាត ល) 
CWPD Cambodian Women for Peace and Development (សមាគមនារកីមពុជា 

លដីមបសីៃតភិាព្យ ៃងិេភិវឌ្ឍៃ៍) 
DIC Drop-In Centre (មណ្ឌ លសាំចត) 
DMU Data Management Unit (ឡនែកប្គរ់ប្គងទិៃែៃ័យ) 
ED Event Driven (ជាំលរសីតាមប្ព្យឹតតិការណ៍្) 
FHC Family Health Clinic (គលីៃកិសុខភាព្យប្គួសារ) 
GBV Gender-based violence (េាំលព្យីហងិាទាក់ទងៃឹងលយៃឌ្រ័) 
GFATM Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (គលប្មាងមូល

និធិសកល សប្មារត់្បយុទធនងឹជាំងឺប្គៃុចាញ់ រលរង ៃិងលេដស)៍ 
HBV Hepatitis B Virus (លមលោគលថលីមប្រលភទ លរ) 
HCV Hepatitis C Virus (លមលោគលថលីមប្រលភទ នេ) 
HIV Human Immunodeficiency Virus (លមលោគលេដស៍) 
HIVST HIV self-testing (ការលធវីលតសតលមលោគលេដស៍លដាយខលួៃឯង) 
KHANA Khmer HIV/AIDS NGO Alliance (េងគការ ខាណា) 
KP Key Population (ប្កុមប្រឈមមុខខពសន់ឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ)៍ 
LMU Logistic Management Unit (ឡនែកប្គរ់ប្គងនិងដបងដចកឱេថ េាា រៈ ៃិងររកិាា ) 
LTFU Loss To Follow Up (បាតរ់ង់ការតាមដាៃ) 
MHC Men's Health Cambodia (េងគការសុខភាព្យរុរស លៅកមពុជា) 
MHD Municipal Health Department (មៃទីរសុខាភិបាលោជធាៃី) 
MHSS Men's Health Social Service (េងគការលសវាសងគមសុខភាព្យរុរស) 
MSM Men who have sex with Men (រុរសរមួលភទជាមួយរុរស) 
NCHADS National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STD 

(មជឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទធៃឹងជាំងឺលេដស៍ លសីឡសបក ៃងិកាមលោគ) 
NGO Non-Government Organization (េងគការរនិដរនរដាា ភបិាល) 
OD Operational District (ប្សកុប្រតិរតត)ិ 
OW Outreach Worker (រុគគលកិការងារសហគមៃ)៍ 
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PASP Provincial AIDS and STI program (កមមវធិីត្បយុទធនងឹជងំឺលេដស ៍
ៃិងកាមលោគថ្នែ ក់លខតត) 

PDB Prevention Database (ប្រព្យ័ៃធប្គរ់ប្គងទិៃែៃ័យឡនែករងាា រ) 
PEP Post-exposure Prophylaxis (ការព្យាបាលរងាា រលប្កាយលព្យលប្រឈមរុខនឹងការឆ្លង

នរនរាគនអែេ)៍ 
PHD Provincial Health Department (មៃទីរសុខាភិបាលលខតត) 
PLHIV People Living with HIV (េែករស់លៅជាមួយលមលោគលេដស៍) 
RH Referral Hospital (មៃទីរលព្យទយរឡងែក) 
RHAC Reproductive Health Association of Cambodia 

(េងគការឡថទាាំសុខភាព្យប្គួសារកមពុជា-ោ៉ាក)់ 
SOP Standard Operational Procedure (ៃិយាមឡរររទសប្មារ់េៃុវតត) 
STD Sexually Transmitted Disease (ជាំងឺឆ្លងតាមការរមួលភទ) 
TDF Tenofovir (ឱសថ Tenofovir)  
TGW Transgender Women (ប្កមុរុរសរាំឡលងលភទជាស្តសត)ី 
TWG Technical Working Group (ប្កុមការងាររលចេកលទស) 
UNAIDS United Nations Programme on HIV/AIDS (េងគការសហប្រជាជាតិ 

សតីព្យីលមលោគលេដស/៍ជំងលឺេដស៍ 
VCCT Voluntary Confidential Counselling and Testing 

(ការលធវីលតសតឈាមរកលមលោគលេដស៍ លដាយសមប្គច័ិតត ៃិងរកាការសាំងាត)់ 
WHO World Health Organization (េងគការសុខភាព្យព្យភិព្យលោក) 
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១ សាវតារ 
 ត្កេួងេុខាភិបាល បានអនុរ័រឯកសារទេសនទនរបេ់ NCHADS េតីពីការអនុវរតវធីិ
នលបថ្នែ បំងាា រជារុន នៅនពលត្បត្ពឹរតត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ (PrEP) នៅកែុង
ត្បនទេករពុជាកាលពីនថៃទី ២១ ដខឧេភា ឆ្ែ  ំ ២០១៩ 1 ។ ឯកសារទេសនទន PrEP ននុះ 
ពិពណ៌នាអំពីអរថត្បនយាជន៍នន PrEP និងការររួចំដណកកែុងការលុបបំបារ់ការចរលងនរនរាគ  
នអែេ៍នៅកែុងត្បនទេករពុជា នាឆ្ែ ២ំ០២៥។ ឯកសារទេសនទន PrEP ននុះ ផ្តល់ការដណនាំ
េតីពីការអនុវរត PrEP ដែលត្រូវបានចាប់នផ្តីរជានលីកែំបូងនៅគលីនិកឈូកេ ជាទីតាងំ PrEP 
ែំបូងនគនៅកែុងត្បនទេ។ រហូររកែល់នពលននុះ ានទីតាងំចំនួនែប់ ដែលកំពុងផ្តល់នេវា 
PrEP នៅកែុងនខរតចំនួនបួន។  
 

 រជឈរណឌ លជារិ (NCHADS) ានរហចិឆិតាកែុងការេនត្រចនគលនៅឱយបានចំនួន  
១០ ០០០ នាក់ត្រឹរឆ្ែ  ំ២០២៣ ននអែករកទទួលនេវា PrEP នត្ការគនត្ាងថវកិារបេ់រូល 
និធិេកលឆ្ែ  ំ២០២១-២០២៣2។ NCHADS នត្គងនឹងពត្ងីកការត្គបែណត ប់នេវា PrEP  ពី 
៤ នៅ ១៥ នខរតនៅឆ្ែ  ំ២០២៣ ។ គលីនិកេុខភាពត្គួសារ (FHC) គលីនិកអងគការរិនដរនរដាា -  
ភិបាល និងរជឈរណឌ លេំចររបេ់អងគការនៅតារេហគរន៍ (CBO DICs) នឹងកាល យជា      
ទីកដនលងដែលត្រូវពត្ងីកការផ្តល់នេវា PrEP ជូនត្កុរត្បឈររុខខពេ់។ បនទុកនននរនរាគនអែេ៍
កែុងចំនណារត្កុរត្បជាជនចំណុច គឺនៅានកត្រិរខពេ់ និងការទទួលបាននេវា PrEP អាច
ជួយបងាា របានទងំការឆ្លងថមី និងការចរលងកែុងចំនណារនែគូរបេ់ពួកនគ។  
 
 និយារដបបបទេត្ាប់អនុវរតនេវា PrEP ននុះ គឺជារគគុនទទេក៍លរែិរបដនថររួយនទៀរ
េត្ាប់ NCHADS នែគូអភិវឌ្ឍ និងអែកផ្តល់នេវា PrEP នៅ FHC គលីនិកអងគការរិនដរនរដាា -    
ភិបាល និង CBO DICs ដែលបាននធវីបចេុបបនែភាព នយាងតារអនុសាេន៍ថមីៗរបេ់អងគការ  
េុខភាពពិភពនោក។ និយារដបបបទននុះបងាា ញពីវធីិសាស្តេតនានាេត្ាប់អនុវរត PrEP ឱយ
បានកាន់ដរត្បនេីរន ងី នែីរបបំីនពញតាររត្រូវការរបេ់អរិថិជន និងបញ្ឈប់ការចរលងនរនរាគ
នអែេ៍ ត្ពរទងំបងាា ញពីរួនាទីនិងទំនួលខុេត្រូវ និងការត្រួរពិនិរយតារដានដែលត្រូវការ
នែីរបធីានាថ្ន ការអនុវរតទទួលបាននជាគជ័យ។  
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២ លោេលៅ និងលោេែាំណង 
 នគលនៅនន SOP គឺនែីរបផី្តល់ការដណនាចំាេ់ោេ់ែល់ត្គូនពទយ បុគគលិកេុខាភិបាល 
និងអែកផ្តល់នេវានៅតារេហគរន៍ អំពីការអនុវរត PrEP នដាយបានេរត្េប ។   
នគលបំណងជាក់ោក់នន SOP ននុះ គឺនែីរប ី៖  

1. ពិពណ៌នាអំពីនិយារដបបបទននការអនុវរត PrEP លំហូរអរិថិជន និងគំរូ PrEP  ែំនណីរ
ការត្បចានំថៃ ឬដផ្ែកនលីត្ពឹរតិការណ៍។ 

2. ផ្តល់ការដណនាេំត្ាប់វាយរនរលភាព េរត្េបននអរិថិជន PrEP ។   

3. ផ្តល់ការដណនាអំំពីការផ្តល់ត្បឹកាដែលត្រឹរត្រូវ ជំហានេត្ាប់ផ្តួចនផ្តីរ និងការត្រួរ
ពិនិរយតារដានអរិថិជនដែលនត្បី PrEP ។ 

4. ផ្តល់ការដណនាអំំពីរបាយការណ៍តារេតង់ដារ អំពីការចុុះន ម្ ុះទទួលនេវា PrEP    
ការដថរកា និងការត្រួរពិនិរយតារដានករមវធីិ។   

 
 

៣ និយាមបែែែទសម្រាែ់អនុវត្ត 
៣.១ ចំណុចដែលត្រវូពិចាណារនៅនពលផ្តល់នេវា PrEP  
 PrEP ត្រូវបានផ្តល់ជូនត្បជាជនត្បឈររុខ ដែលនហយីានលទធផ្លនរេតនរនរាគ        
នអែេ៍ អវជិជាន។ បុគគលត្កុរននុះអាចត្រូវបានជួបតាររយៈ ការចុុះអប់រផំ្លទ ល់ និងការអបំ់តារ
ដបបនិរមិរ (អនឡាញ) អែកចុុះអប់រអំប់រផំ្លទ ល់ (OW) រិរតេរ់រ ាំមិតតលៅេហគរន៍ នគហទំព័រ 
នេវាដថទពំាបាលការនរាគ នេវា VCCT និង នេវា ART។ រិនដរនបុគគលទងំអេ់ េម័ប្គចិតត 
និយាយប្បារ់េាំពី្យការខាម ស់លេៀៃ េាំពី្យការប្រឈមៃឹងការឆ្លងលមលោគលេដស៍លនាោះលទ ប៉ាុដនតពួ្យក 
គាត់នៅដរនេែីេុំនត្បីត្បាេ ់ PrEP ែូចននុះនហយីពួកគាត់គួរដរទទួលបាននេវាននុះ។ នគអាច
ទទួលបាននេវា PrEP  តារគំរូចំនួនបីយា៉ា ង ែូចខាងនត្ការននុះ៖  

៣.១.១ ទទួលនេវា PrEP-នដាយផ្លទ ល់ 
ត្កុរត្បជាជនចំណុចដែលានភាពេរត្េប េត្ាប់ការទទួលបាននេវា PrEP-
នដាយផ្លទ ល់ គឺជាអែកដែលចង់ទទួលនេវា PrEP នដាយដផ្ែកនលីការវាយរនរល និងការ
អប់រខំលួនឯង និងានបំណងចង់ការពារេុខភាពផ្លូវនភទរបេ់ពួកនគ និងនែគូ (ត្បេិន 
នបីពួកនគរិនានលកខណៈវនិិចឆ័យននភាពរិនេរត្េបណារួយននាុះនទ)។ កែុងករណី
ទងំននុះ នគរិនចាបំាច់នធវីការសាកេួរពីត្បវរតិននការត្បត្ពឹរតផ្លូវនភទ នែីរបកំីណរ់ពី
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ត្បនភទននភាពេរត្េបកែុងការទទួលយក ឬរិនទទួលយក PrEP ននាុះនទ។ នបកខជន 
ទទួលនេវា PrEP-នដាយផ្លទ ល់ នឹងបនតអនុវរតតារនិយារដបបបទគនត្ាង នហយីនឹង
ានកាលវភិាគននេករមភាពរកកាលវភិាគណារ់ជួប ែូចអរិថិជន PrEP នផ្សងនទៀរ
ដែរ។ នបកខជនទទូលនេវា PrEP-នដាយផ្លទ ល់ អាចនែីរចូលរកទទួលនេវា អាចនធវីការ
ណារ់ជួបតាររយៈត្បព័នធផ្សពវផ្ាយេងគរ កែុងអំ ុងនពលេករមភាពចុុះអប់រផំ្លទ ល់ ឬ
តាររយៈនគហទំព័រ HIVST (khmertest.org)។ 

៣.១.២ ការទទួលយកនេវា  PrEP (Opt-in PrEP) 
ភាពេរត្េបននការទទួលយកនេវា PrEP គឺេរត្េបេត្ាប់ MSM និង TGW ដែល
ត្រូវពិចារណាអំពីការនត្បីនេវា PrEP កែុងនពលឥ ូវននុះ ឬនៅនពលនត្កាយនទៀរ នដាយ
ដផ្ែកនលីការវាយរនរល និងការពិភាកាអំពីការត្បត្ពឹរតផ្លូវនភទរបេ់ពួកនគជារួយអែក     
ផ្តល់ត្បឹកា។ ជនត្រីេននុះក៏អាចានផ្ងដែរ ចំនពាុះ MSM ដែលបចេុបបនែរិនានហា-  
និភ័យននការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ ប៉ាុដនតអាចនឹងានហានិភ័យននការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍
នៅនពលអនាគរ។ ការទទួលយកនេវា PrEP ត្រូវបានដណនា ំ ជាពិនេេេត្ាប់ 
MSM និង TGW ដែលានបំណងចង់ត្គប់ត្គងេុខភាពផ្លូវនភទរបេ់ពួកនគនៅកែុង
សាថ នភាពនានាដែលានការពិបាកចំនពាុះការររួនភទនដាយេុវរថិភាព ឬរិនអាចចរចា
បាន ឬនៅនពលដែលពួកនគរិនត្បាកែអំពីការត្បត្ពឹរតផ្លូវនភទ ឬសាថ នភាពនរនរាគ     
នអែេ៍របេ់នែគូររួនភទរបេ់ពួកនគ។  

៣.១.៣ Opt-out PrEP  

ភាពេរត្េបនន Opt-out PrEP អនុវរតចំនពាុះត្កុរត្បជាជនគនលឹុះ ឬការត្បជាជនជា
អាទិភាពដែលត្រូវការនេវា PrEP នដាយដផ្ែកនលីការវាយរនរល និងការពិភាកាអំពីការ
ត្បត្ពឹរតេុខភាពផ្លូវនភទរបេ់ពួកនគ ជារួយអែកផ្តល់ត្បឹកា ែូចជា ត្កុរបុរេររួនភទ
ជារួយបុរេ និងត្កុរ TGW។ បុគគលទងំននុះានហានិភ័យខពេ់ននការឆ្លងនរនរាគ     
នអែេ៍ នហយីនឹងត្រូវបានដណនាឱំយនត្បីនេវា PrEP នលីកដលងដរពួកនគេនត្រចចិរត
រិនទទួលនេវា PrEP។  
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រូបភាពទី ១: លកខណៈវនិិចឆ័យននភាពេរត្េបេត្ាប់ចុុះន ម្ ុះទទលួនេវា PrEP  

 

 
១.១.១ លកខណៈវនិិចឆ័យត្បជាសាស្តេត៖ 
អែកដែលានហានិភ័យខាល ងំននការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ នហយីានអាយុយា៉ា ងរិច ១៥ ឆ្ែ 3ំ និង
យល់ត្ពរវលិត្រ ប់រកតារដានបនត។   
   
១.១.២ លកខណៈវនិិចឆ័យននការត្បត្ពឹរតត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ 
លកខណៈវនិិចឆ័យននការវាយរនរលហានិភ័យននការត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ ត្រូវបាន
នរៀបរាប់ខាងនត្ការ៖ 

• អរិថិជនដែលរិនឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ ដែលាននែគូររួនភទជារួយអែករេ់នៅជារួយ
នរនរាគនអែេ៍ដែលានបនទុកនរនរាគនអែេ៍កែុង្ររិនរិនទន់បស្តងាា បបាន ឬរិន
ែឹងពីលទធផ្លននការនធវីនរេតបនទុកនរនរាគនអែេ៍ (នពាលគឺ បតីត្បពនធដែលាន      
លទធផ្លនរេតនរនរាគនអែេ៍ផ្ទុយគែ ) និងរិនបាននត្បីនត្សារអនារ័យជាប់ោប់។ 

• ធាល ប់បានររួនភទតាររនធគូថ/ទវ រាេ/ទវ រាេេិបបនិរមិរ នដាយរិនបានការពារ កែុង  
រយៈនពល ៦ ដខកនលងរក ជារួយនែគូនត្ចីននលីេពីរួយនាក់។ 

• ធាល ប់ានត្បវរតិឆ្លងជំងឺការនរាគថមីណារួយ នៅកែុងរយៈនពល ៦ ដខចុងនត្កាយ។ 
• បាននត្បីនត្គឿងនញៀនកែុងនពលររួនភទ នែីរបេីបាយកែុងរយៈនពល ៦ ដខកនលងរក។ 

លកខណៈវនិចិឆ័យ
ត្បជាសាស្តេត

•ត្រូវដរានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្ែ នំ ងីនៅ
•អាចរករកនេវាគលីនិក នែីរបនីបកីថ្នែ  ំនិង 
តារដានបនត

លកខណៈវនិិចឆយ័ ការ
ត្បត្ពឹរតដែលត្បឈរនឹង
ការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍

•ការត្បឈររុខនឹងការឆ្លងនរ
នរាគនអែេ៍

លកខណៈវនិចិឆយ័គលនីកិ

•ត្រូវដរអវជិជាននរនរាគ
នអែេ៍
•រុខងាររត្រងននារធរមតា
•គម ននរាគេញ្ញា ផ្លរខំាន
ននថ្នែ តំ្បឆ្ងំវរុីេ ត្េួច
ត្សាវ
•គម នអាដ រេីុនឹង ARV 
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• បានចាក់នត្គឿងនញៀនកែុងរយៈនពល ៦ ដខចុងនត្កាយ នដាយនត្បីឧបករណ៍ចាក់ររួគែ  ឬ
រិនទទួលបានឧបករណ៍ចាក់នេទរលីត្គប់ត្គន់។ 

• បានទទួលថ្នែ ពំាបាលបងាា រនត្កាយនពលត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍(PEP) 
រួយែង ឬនត្ចីនែងកែុងរយៈនពល ១២ ដខចុងនត្កាយ។ 

• ត្បេិននបី នែគូររួនភទរបេ់អរិថិជន ានកតាត ហានិភ័យននការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍
ចំនួនរួយ ឬនត្ចីនែូចបាននរៀបរាប់ខាងនលី។ 
 

១.១.៣ លកខណៈវនិិចឆ័យគលីនីក 
នទុះបីជា PrEP ានេុវរថិភាពលែ ប៉ាុដនតនៅានការហារឃ្រ់ខលុះចំនពាុះការនត្បី PrEP ។ បុគគល
ដែលានលកខណៈវនិិចជ័យែូចខាងនត្ការ អាចនត្បី PrEP បាន៖ 

• ត្រូវដររិនបានឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ 
• ត្រូវដរគម ននរាគេញ្ញា នននរាគេញ្ញា ផ្លរខំានននឱេថត្បឆ្ងំវរីុេត្េួចត្សាវ(ARS) 
• ត្រូវដរានរុខងាររត្រងននារលែ (creatinine clearance ≥ 50 mL/នាទី) 4  
• ត្រូវដរគម នអាដ រហសជីារួយឱេថ ARV ណារួយ (អាចជាឱេថ TDF ឬឱេថររួផ្សំ
ជារួយគឺ 3TC)  

• ត្រូវានទរៃន់ខលួន ≥30 គី ូត្ការ 
• អរិថិជនដែលានជំងឺរោកនថលីរត្បនភទនបរុានំរ ៉ា ឬត្េួចត្សាវ អាចនត្បី PrEP បាន ប៉ាុដនត
ត្រូវានការត្បុងត្បយរ័ែ នដាយានការដណនា ំ ពីត្គូនពទយដែលានបទពិនសាធន៍។ 
ចំនពាុះបុគគលដែលនត្បី PrEP គរ់គួរដរត្រូវបានរលំឹកថ្ន ការឈប់នត្បីអាចបណាត លឱយ
បនទុកនរនរាគ HBV ដែលនកីនន ងីវញិ។   

 
PrEP រិនាន ឬានអនតរករមឱេថរិចរូចបំផុ្រជារួយឱេថដែលនចញនវជជបញ្ញជ ឱយនត្បីជា
ទូនៅ ឬរិនានផ្លរខំានធំែំុន យី នហយីវាបានបងាា ញថ្ន ានេុវរថិភាពនយាងតារការ
េិកាត្សាវត្ជាវដបបពិនសាធន៍ជានត្ចីន។ PrEP អាចត្រវូបាននត្បីនដាយេុវរថិភាព ចំនពាុះត្កុរ
ត្បជាជន ខាងនត្ការ 4៖ 

• ស្តេតីាននផ្ទនពាុះ ឬបំនៅនដាុះកូន 
• ស្តេតីដែលនត្បីថ្នែ អ័ំររ៉ាូនេត្ាប់ពនារកំនណីរ 
• អែកបំដលងនភទដែលកំពុងទទួលការពាបាលអររ៉ាូន។ 
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៣.២ គំរូ PrEP  
 TDF/3TC5 PrEP ដែលានរូបរនតររួបញ្េូ លគែ  អាចត្រូវបាននត្បីត្បាេ់នដាយនលបត្បចាំ
នថៃកែុងរយៈនពលយូរ នដាយេុវរថិភាព និងជារូបរនត PrEP ដែលនគនិយរ។ PrEP ក៏អាចាន
ត្បេិទធភាពផ្ងដែរ ត្បេិននបីនគនត្បីរាល់នថៃកែុងរយៈនពលខលី ឬនៅតារត្ពឹរតិការណ៍នីរួយៗនន
ការត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍។ ការនត្បីត្បាេ់ PrEP ជាបនតរាល់នថៃ ត្រូវបាននគនជឿថ្ន 
ជួយេត្រួលែល់ការនលបថ្នែ ឱំយបានត្រឹរត្រូវ នទៀងទរ់និងជាប់ោប់ នដាយសារដរវាាន  
លកខណៈជាត្បចា ំ និងភាពរិនអាចទយទុកជារុនបាន ននការត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគ       
នអែេ៍នៅកែុងសាថ នភាពនានា និងអាចនកីរន ងីេត្ាប់រនុេសភាគនត្ចីន។ កត្រិរែូេថ្នែ  ំ    
រយៈនពលតារដាន និងការនលបថ្នែ  ំ PrEP ឱយបានត្រឹរត្រូវ នទៀងទរ់និងជាប់ោប់ ត្រូវបាន    
ផ្តល់ជាអនុសាេន៍ ែូចខាងនត្ការ៖  
 
៣.២.១ ការនត្បីត្បាេ់ PrEP ត្បចានំថៃ 
 គំរូននុះត្រូវបានដណនាេំត្ាប់បុគគលត្គប់រូប ដែលានហានិភ័យខពេ់ននការឆ្លងនរនរាគ
នអែេ៍ ែូចដែលបាននរៀបរាប់នៅកែុងលកខណៈវនិិចឆ័យននភាពេរត្េប។ ឱេថ TDF/3TC 
ដែលត្រូវបានផ្សរំរួគែ េត្ាប់នលប ជានរៀងរាល់នថៃ និងនលបបនតកែុងនពលានការត្បឈររុខ
កាន់ដរខពេ់ននការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍។  
កត្រិរែូេ៖ នែីរបឱីយានត្បេិទធភាព (ការពារបាន ៩៨% ត្បឆ្ងំនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍) 
អរិថិជន PrEP ត្រូវនលប ១ ត្គប់រាល់នថៃរយៈនពល ៧ នថៃ នហយីបនតនលប ១ ត្គប់ជានរៀងរាល់
នថៃ។ ត្បេិននបី អរិថិជននត្ជីេនរេីយកការនត្បីត្បចានំថៃ នហយីនឹងររួនភទកែុងអំ ុងនពល ៧ 
នថៃែំបូង ននាុះពួកនគត្រូវដរការពារខលួននដាយនត្បីនត្សារអនារ័យ ឱយបានត្រឹរត្រូវ និង           
ជាប់ោប់។  
អរិថិជនជា MSM និង TGW (រិនពាបាលនដាយអ័ររន) ដែលចាប់នផ្តីរនត្បី PrEP នដាយដផ្ែក
តារត្ពឹរតិការណ៍នីរួយៗ អាចបនតនត្បី PrEP ជាត្បចានំថៃបាន នដាយត្គន់ដរបនតការនត្បី PrEP 
ត្បចានំថៃ បនាទ ប់ពីបានចាប់នផ្តីរនត្បីែូេែំបូងពីរត្គប់រក។ អែកបំដ ងនភទជាត្េី (TGW) និង
ស្តេត ីនឹងរិនត្រូវបានការពារន យី លុុះត្តាណាដរពួកនគបាននត្បី PrEP រយៈនពលត្បាពីំរ (៧) 
នថៃេិន នហយីគួរដរនត្បីនត្សារអនារ័យ។ កត្រិរននជាលិកានៅកែុងទវ រាេ និងរនធគូថរបេ់
អែកបំដ ងនភទជាត្េី ត្រូវការែូេបដនថរនែីរបទីទួលបានកត្រិរការពារ។  
 
នរីត្រវូឈប់នត្បី PrEP នៅនពលណា៖ PrEP រិនែូចការពាបាលនដាយឱេថត្បឆ្ងំនរនរាគ  
នអែេ៍ននាុះនទ។ អរិថិជនរិនចាបំាច់នត្បី PrEP នទ ត្បេិននបី ពួកគរ់ដលងត្បឈរនឹងការ
ឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ (ឧទ. នៅកែុងទំនាក់ទំនងនេែហារួយទល់រួយ ឬឈប់ររួនភទ ឬឈប់នត្បី
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នត្គឿងនញៀន)។ ពួកនគអាចឈប់នត្បី PrEP ពីរនថៃបនាទ ប់ពី ការររួនភទចុងនត្កាយនដាយរិនបាន
ការពារ ឬបាននត្បីរជុលររួគែ ។ 
 

៣.២.២ ការលប្រីប្បាស់ PrEP ដផ្ែកតារត្ពឹរតិការណ៍ (ED):  

ចំនពាុះបុគគលដែលអាចានការត្បឈររុខខពេ់នឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍រតងាា ល អងគការ
េុខភាពពិភពនោក បានដណនាជំនត្រីេរួយនផ្សងនទៀរេត្ាប់ការនត្បី PrEP នគនៅថ្ន 
ការលប្រ ី PrEP ដផ្ែកតារត្ពឹរតិការណ៍។ នគរិននត្បីរាល់នថៃនទ គឺនគអាចនត្បីតារកត្រិរ ២-១-១ 
នហយីានត្បេិទធភាពែូចគែ  នឹងកត្រិរនត្បីត្បចានំថៃដែរ4 ។ រូរមៃត ២-១-១ ានន័យថ្ន លលរ
ថ្នែ  ំPrEP ពីរត្គប់ (ថ្នែ  ំPrEP ែដែលែូចកត្រិរែូេនត្បីត្បចានំថៃដែរ) យា៉ា ងរិចពីរនា៉ា ង ប៉ាុដនត
រិននលីេពី ២៤ នា៉ា ងរុននពលររួនភទនទ នហយីត្រូវនលបបនត ១ ត្គប់កែុងរួយនថៃ ជាលរៀងោល់ 
នថៃនៅនពលដែលានការត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ ៃិងបនតនលប ១ ត្គប់កែុងរួយនថៃ    
រយៈនពល ២ នថៃ បនាទ ប់ពីការររួនភទនលីកចុងនត្កាយ។  
 

ការលប្រីប្បាស់ PrEP ដផ្ែកតារត្ពឹរតិការណ៍ គឺសមប្សរសប្មារ់ដរ MSM និងអែកដែលានការ
ត្បត្ពឹរតតិ្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍រតងាា ល ឬានដផ្នការ/កាលវភិាគចាេ់ោេ់កែុង
ការររួនភទ ឡតរ៉ាុលណាណ ោះ។ នលីេពីននុះនទៀរ អនុសាេន៍ថមីៗរបេ់អងគការ WHO នចញផ្ាយ
កែុងដខកកាដា ឆ្ែ  ំ ២០២១ បានបងាា ញយា៉ា ងចាេ់ថ្ន ការលប្រីប្បាស់ PrEP ដផ្ែកតារត្ពឹរតិ- 
ការណ៍ គឺពិរជាានត្បេិទធភាពខាល ងំណាេ់ ចំនពាុះ MSM េែកឡដលមាៃលភទជាប្រុស ៃិង 
ប្កុមរុរសរាំឡលងលភទជាស្តសតីឡដលមិៃលប្រីប្បាស់េរម៉ាូៃ។ រូបរនតពាបាលននុះ រិនការពារស្តេតីឬ
ប្កុមបំដលងនភទជាស្តសតីបាៃនទ នដាយសារការត្ជាបចូលននកត្រិរថ្នែ តំារទវ រាេ និងទវ រាេ
េិបបនិរមិរ គឺរិនត្គប់ត្គន់នែីរបកីារពារបានន យី6 ។   
 
ចាំល ោះ MSM  ដែលបានចាប់នផ្តីរនត្បី PrEP តារត្ពឹរតិការណ៍ អាចបនតការនត្បីត្បាេ់ PrEP ត្បចាំ
នថៃបាន នដាយត្គន់ដរបនតនត្បី PrEP ត្បចានំថៃ បនាទ ប់ពីចាប់នផ្តីរជារួយែូេពីរត្គប់រក។ TGW 
និងស្តេត ី នឹងរិនត្រូវបានការពារន យី លុុះត្តាដរពួកនគបាននលបថ្នែ  ំ PrEP រយៈនពលត្បាពីំរ 
(៧) នថៃជារុនេិន ែូនចែុះពួកនគត្រូវដរនត្បីនត្សារអនារ័យ។  
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រូបភាពទី ២ : កត្រិរនត្បី PrEP ដផ្ែកតារត្ពឹរតិការណ៍េត្ាប់ MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

* កំណរ់េាគ ល់៖ េត្ាប់អរិថិជន PrEP ដែលចងប់តូ រជនត្រីេ PrEP (ពីែូេត្បចានំថៃ នៅនត្បីតារ តារ
ត្ពឹរតិការណ៍) គួរពិនត្គុះជារួយអែកផ្តល់នេវាដថទេុំខភាពរបេ់ពួកនគ។   

៣.២.៣.  ការតារដានបនត នងិការនលបថ្នែ  ំPrEP ឱយបានត្រឹរត្រវូ នទៀងទរ់និងជាប់ោប់ 

• អែកនត្បី PrEP គួរត្រូវបានតារដានបនត នដាយការនធវីនរេតរនទីរពិនសាធន៍ ការតារដាន
ដផ្ែកគលីនិក និងការនគរពតារការពាបាលនៅកែុងរយៈនពលរួយដខនត្កាយ និងបនាទ ប់
រកនរៀងរាល់ ៣ ដខរតង។ ការតារដានបនតននុះអាចនធវីន ងី នដាយផ្លទ ល់ ឬតារដបប
និរមិរ (online) ត្បេិននបី ាននេវា HIVST។   

• ការនគរពឱយបានខាជ ប់ខជួនតារការពាបាល PrEP គួរត្រូវបានពិភាកានៅនរៀងរាល់នពល
រកតារដានបនត នដាយការរាយការណ៍នដាយខលួនឯង និងការរាប់ត្គប់ថ្នែ នំដាយអែក    
ផ្តល់ត្បឹកា PrEP។ 

• អែកដែលរិនបាននគរពតារការពាបាលបានខាជ ប់ខជួន ប៉ាុដនតានបំណង និងានភាព
េរត្េបនែីរបបីនត PrEP គួរដរត្រូវបានផ្តល់ជូននូវការត្បឹកាបដនថរ អំពីការនគរពតារ
ការពាបាល ឬបញ្ជូ ននៅរកនេវាគតំ្ទេត្ាប់ការនគរពតារការពាបាលតាររយៈ
រិរតភកតិ។ 

• អែកដែលរិនបានត្បកាន់ខាជ ប់តារការពាបាលឱយបានជាប់ោប់ (<៤ ត្គប់កែុងរួយ
េបាត ហ៍) នត្កាយនពលផ្តល់ត្បឹកា អាចប៉ាុះពាល់ែល់ត្បេិទធភាព PrEP និងេុវរថិភាព
របេ់បុគគល អាចបណាត លឱយនរនរាគនអែេ៍សុានឹំងថ្នែ  ំ នហយីគួរដរត្រូវបានែកនចញពី 
នេវា PrEP។  
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៤ ដាំលណើ រការននការអនុវត្ត និងការម្រគែ់ម្រគង PrEP  
៤.១ ការផ្តល់នេវា PrEP  
រូបភាពទី ៣: ែាត្ការផ្តល់នេវា PrEP  

 

OW and Online 
team Reached 
and introduce 

PrEP to potential 
clients Interest 

Not interest 

Refer clients 
to PrEP 
clinic 

Client who 
walks in for 

PrEP 

1st Screening 
(Risk) at the Clinic 
by Counsellor (F2) 

Yes No 

2nd Screening 
by Counsellor 

and Lab test 

HIV 
testing 

STI 

screening 

Creatinine 
Clearance 

HBV 

Yes 

No 

Reactive 

Non-reactive 

<50 mL/min 

≥50 mL/min 

Positive 

Negative 

Confirm 
at VCCT 

Negative 

Positive 

Enrolled 

in ART 

Refer for STI service  
(Still eligible for PrEP) 

Meet with 
Doctor/Nurse 

Eligible Ineligible 

Initiate PrEP 
same day (M0) 
pharmacy 

Follow up 
(M1) 

Follow up (M3) & 
every 3 months 

• Side effect 
• Adherence 
• Modality  
• Syphilis 

• Side effect 
• Adherence 
• Modality  
• Syphilis 
• Creatinine Clearance 

Seroconversion Seroconversion 

(Still eligible for PrEP) 

(Still eligible for PrEP) 
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ការអនុវរតអាចនធវីន ងីនៅកែុងរនទីរនពទយបដងែក (នេវា FHC នេវា ART និងនេវានផ្សងនទៀរ)  
គលីនិក NGO និងនៅកែុងទីកដនលងដែលានការពិនិរយតារដានរបេ់ត្គូនពទយ NGO។ ជំហានបនត
បនាទ ប់ដែលចាបំាច់េត្ាប់ការអនុវរត PrEP ៖  

• អរិថិជន PrEP ដែលត្រូវបានបញ្ជូ នរក ឬអរិថិជននែីរចូលរកទទួលនេវានដាយខលួន
ឯង ត្រូវបានសាវ គរន៍នដាយអែកទទួលនភាៀវ   

• អរិថិជនត្រូវបានវាយរនរលការត្បត្ពឹរតត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ នដាយអែក     
ផ្តល់ត្បឹកា/គិោនុបដាា ក (ទត្រង់ទី ២) ត្បេិននបី រិនទន់បានវាយរនរលនដាយអែក
ចុុះអប់រផំ្លទ ល់នៅកែុងេហគរន៍ រុននពលបញ្ជូ ននៅរករកនេវា PrEP ននាុះនទ 

• ចំនពាុះអរិថិជន PrEP ដែលានចំណាប់អាររមណ៍ និង ានលកខណៈវនិិចឆ័យេរត្េប
បនាទ ប់ពីវាយរនរលការត្បឈរនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍ និងានលទធផ្លនរេតនរនរាគ
នអែេ៍ រិនានត្បរិករម ពួកនគនឹងត្រូវវាយរនរលបដនថរនទៀរេត្ាប់លកខណៈវនិិចឆ័យ
គលីនិក (ទត្រង់ ៣) រុននពលផ្តល់ការចុុះន ម្ ុះេត្ាប់ការរកជួបនៅដខទី ០ (M0) 
របេ់ពួកនគ 

• អរិថិជនៃឹងរពឹំងទុកថ្ន នឹងបានទទួលនេវា PrEP នៅកែុងនថៃដររួយនៅតាររត្រូវការ
របេ់ពួកនគ នពាលគឺ ការនលបត្បចានំថៃ ឬការនលបតារប្ព្យឹតតិការណ៍។  េតិថិជៃទាាំង
េស់ អាចចារ់លនតីមលប្រីប្បាស់ PrEP បាន លទាោះរីជាេតិថិជៃកាំពុ្យងរង់ចាាំលទធនលនធវី  
នរេតនត្កអាទីនីន (creatinine) ឬនរេតពិនិរយរកជំងឺនថលីរ ក៏លដាយ នលីកដលងដរធាល ប់
ានត្បវរតិននជំងឺរត្រងននារធៃន់ធៃរ។ អែកផ្តល់នេវា PrEP ៃឹងទាក់ទងពួកគាត់ ប្រសិៃ 
លរីលទធនលមាៃរញ្ហា  ត្ពរទងំពិភាកាលទធផ្លនរេតនៅនពលពួកគរ់រកជួបកែុងដខ
ទីរួយ (M1)  

• អរិថិជន PrEP ត្រូវត្រ ប់រកកាន់គលីនីក ឬរជឈរណឌ លេំចរ រួយដខ (M1) នត្កាយ 
ពីបានការចាប់នផ្តីរ លដីមបបំីនពញថ្នែ រំបេ់ពួកនគន ងីវញិ ៃិងនែីរបនីធវីនរេតរកនរនរាគ
នអែេ៍ និងជួបជារួយអែកផ្តល់ត្បឹកា/គិោនុបដាា កទទួលបនទុក PrEP ត្បេិននបីពួក
នគានការត្ពួយបាររាអំពីការនត្បីត្បាេ់ PrEP។ ពួកនគគួរ ត្រូវរកជួបនរៀងរាល់បីដខរតង 
នែីរបទីទួលបានការត្បឹកាពីអែកផ្តល់ត្បឹកា/គិោនុបដាា ក អំពីការនលបថ្នែ ឱំយបានត្រឹរ
ត្រូវ នទៀងទរ់និងជាប់ោប់ ការពិនិរយដផ្ែកគលីនិកនដាយអែកផ្តល់នេវាដថទេុំខភាព 
ដផ្ែកនលីការរែូញដរែរចរបង ឬនរាគេញ្ញាណារួយ ការនធវីនរេតនរនរាគនអែេ៍ និងសាវ យ 
និងការនបីកថ្នែ  ំ PrEP បនតនទៀរ។ អរិថិជនដែលានការនលបថ្នែ បំានត្រឹរត្រូវ នទៀង
ទរ់និងជាប់ោប់លែ អាចទទួលបានការពិនិរយតារដានតាររយៈទូរេ័ពទ និងថ្នែ តំ្រូវ
បានបែឹកញ្ជូ ននដាយត្កុរអែកែឹកជញ្ជូ ន  
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• អែកផ្តល់នេវា/គិោនុបដាា ក PrEP នឹងទក់ទងជារួយអងគការនៅតារេហគរន៍ ឬ
អែកចុុះអប់រផំ្លទ ល់នៅរូលដាា ន ត្បេិននបីានអរិថិជនខកខានរិនបានរកតារការ
ណារ់ជួប ឬបារ់ខលួនរិនបានរកតារដានបនត។ នហរុផ្លេត្ាប់ការបញ្ឈប់ ឬការ
នបាុះបង់នចាល PrEP គួរត្រូវបានករ់ត្តាទុកនលីទត្រង់ PrEP ត្បេិនជាអាចនធវីបានគឺ
ករ់ត្តាព័រ៌ានត្រ ប់ពីអរិថិជន PrEP   

• ករ់ត្តា និងរាយការណ៍នេវា PrEP ែល់រនទីរនពទយបដងែក ត្េុកត្បរិបរតិ រនទីរេុខាភិ-
បាលនខរត និង NCHADS ជានរៀងរាល់ដខ    

• ថ្នែ  ំPrEP គឺានត្បេិទធភាពខពេ់ ត្បេិននបី លយងីលប្រីបានត្រឹរត្រូវ ប៉ាុដនតនៅដរានការ
ឆ្លងរតងាា លផ្ងដែរ។ អែកជំងឺដែលបតូរលទធផ្លនរេតពីអវជិជាន នៅជា វជិជាននៅដខ
ទីរួយ (M1) ត្បដហលបានឆ្លងរុននពលចាប់នផ្តីរនត្បីថ្នែ  ំPrEP នហយីគួរដរចាប់នផ្តីរ
នត្បីថ្នែ  ំART ៣ រុខភាល រៗ ។ អែកជំងឺដែលត្រូវបាននគរកន ញីថ្ន បានបតូរពីសាថ នភាព
ពីអវជិជាន នៅវជិជានកែុងនពលរកជួបជាបនតបនាទ ប់ គួរត្រូវបានសាកេួរត្បវរិតឱយបាន
លំអិរ នទុះបីជាគរ់ាននលបថ្នែ  ំ បានត្រឹរត្រូវ នទៀងទរ់និងជាប់ោប់យា៉ា ងណាក៏
នដាយ នហយីគួរដរផ្តួចនផ្តីរការពាបាលនដាយ ART ភាល រៗ។ ពួកនគអាចចាប់នផ្តីរការ
ពាបាលនដាយរូបរនតពាបាលជួរទី ១ (TLD) នទុះបីជាគរ់បាននត្បីរូរនត TDF-3TC 
នៅកែុង PrEP ក៏នដាយ  

• ការតារដានរុខងាររត្រងននារ (CrCl) ត្រូវអនុវរតដផ្ែកតារលកខ័ណឌ ននអាយុ និង
ត្បវរតជំិងឺទក់ទងនឹងរត្រងននាររបេ់អរិថិជន។ 
  

តារាងទី ១: ការតារដានរុខងាររត្រងននារ េត្ាប់អរិថិជន PrEP លៅកមពុជា 

ប្កមុប្រជាជៃ  ការចារ់លនតីម  ការតាមដាៃ  

ជាំងឺទាកទ់ងៃងឹតប្មងលនាម  អាយុ      

គម នជាំងរឺត្រងននារ <៣០ ឆ្ែ  ំ មិៃលធវី  មិៃលធវី  

គម នជាំងរឺត្រងននារ 

 

៣០-៤៩
ឆ្ែ  ំ

មិៃលធវ ី លធវីលៅ M3 រនាទ រ់ព្យចីារ់លនតមី ប្រសិៃលរី M3 
(CrCl<90ml/min) ត្រូវតាមដាៃលរៀងោល់ 
៦ឡខមតង  

គម នជាំងរឺត្រងននារ ≥៥០ ឆ្ែ  ំ លធវី លរៀងោល់ ៦ឡខមតង រនាទ រ់ព្យ ីM0 

មាៃជាំងរឺត្រងននារ ប្គរ់អាយុ លធវី លៅ M3 ៃងិលរៀងោល់ ៦ឡខ រនាទ រ់ព្យី M3 
*ចាំណា:  លៅលព្យលណាមួយ ឡដលេតិថិជៃ PrEP មាៃការសងសយ័ថ្ន មាៃជាំងឺទាក់ទងៃឹងតប្មងលនាម 
ការលធវីលតសតមុខងារតប្មងលនាម (CrCL) ប្តូវដរនធវីភាល មៗ។ 
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៤.២ រួនាទី និងទំនួលខុេត្រូវេត្ាប់ការអនុវរត PrEP  
 
នែីរបធីានាថ្ន ការអនុវរត PrEP ត្បត្ពឹរតិនៅនដាយរលូន និងនជាគជ័យ ភាគីទងំអេ់ត្រូវដរចូល
ររួយា៉ា ងេករម និងទទួលខុេត្រូវចំនពាុះភារកិចេរបេ់ខលួន ែូចខាងនត្ការ៖  
 
៤.២.១ NCHADS និងរស្តនតីត្បឹកាបនចេកនទេ 

• ត្កុរបនចេកនទេរបេ់ NCHADS ររួានដផ្ែកដថទជំំងឺនអែេ៍ ដផ្ែក BCC និង ដផ្ែក 
STI៖ ត្រូវត្រួរពិនិរយនរីលការអនុវរត PrEP នៅត្គប់ែំណាក់កាលទងំអេ់។ ត្កុរ
បនចេកនទេរបេ់ NCHADS ត្រូវផ្តល់ការបណតុ ុះបណាត ល រុននពលចាប់នផ្តីរការផ្តល់
នេវា PrEP   

• ដផ្ែកត្គប់ត្គងទិនែន័យរបេ់ NCHADS៖ ត្រូវេត្របេត្រួល និងពិនិរយតារដានការ
បញ្ជូ នទត្រង់កំណរ់ត្តា និងរបាយការណ៍ឱយបានទន់នពលនវោ ក៏ែូចជាែឹកនាកំារ
ត្រួរពិនិរយនលីទិនែន័យ PrEP ត្បចាដំខ   

• ដផ្ែកត្គប់ត្គងនិងដបងដចកឱេថ េាា រៈបរកិាខ រនពទយរបេ់ NCHADS៖ ត្រូវេត្រប
េត្រួលជាមួយជួយ FHC ឬគលីនិក NGO កែុងការនេែីេុំឱេថ នរេត និងឧបករណ៍ដែល
ចាបំាច់នផ្សងៗ។ កែុងករណីដាច់េតុកឱេថ ឬនរេតនៅ FHC LMU ត្រូវជួយកែុងការផ្គរ់
ផ្គង់ឱេថ ឬត្បអប់នរេតទងំននាុះឱយបានឆ្ប់។   
 

៤.២.២ NGOs និង អែកចុុះអប់រផំ្លទ ល់ (OWs) 
អងគការនែគូ (NGOs) និង OWs ដែលចុុះអប់រផំ្លទ ល់នៅតាររូលដាា ន និងតារដបប 

និរមិរ៖  
• ដណនា ំនិងផ្តល់ព័រ៌ានអំពី PrEP ែល់អរិថិជនរបេ់ពួកនគ  
• ផ្តល់ត្បឹកាអំពីអរថត្បនយាជន៍នន PrEP ែល់អរិថិជន ដែលានលទធផ្លនរនរាគ       
នអែេ៍ រិនត្បរិករម និងបញ្ជូ នពួកនគនៅកាន់គលីនិកដកបរននាុះ ឬគលីនិកណាដែលងាយ
ត្េួលកែុងការទទួលបាន PrEP។ ព័រ៌ានននុះគួរដរត្រូវបានករ់ត្តាទុក និងរាយ
ការណ៍នៅកែុងទិនែន័យបងាា រ (PDB)  

• វាយរនរលការត្បត្ពឹរតប្រឈមនឹងការឆ្លងនរនរាគនអែេ៍របេ់អរិថិជនដែលចាប់
អាររមណ៍កែុងការទទួលនេវា PrEP ជារុន (នត្បីទត្រង់ ១ ២ និង ៥) រុននឹងបញ្ជូ ន
នៅនេវា FHC ឬគលីនិកអងគការ  

• នតល់ឱេថ PrEP នៅឱយអរិថិជន PrEP នៅតារេហគរន៍ និងតារដានបនតនលកីារ
នលបថ្នែ  ំឱយបានត្រឹរត្រូវ នទៀងទរ់និងជាប់ោប់ តារការពាបាល 
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• ជួយគលីនិក NGO ឬ FHCs កែុងការតារដានេតិថិជៃ PrEP ឡដលលបាោះរង់ ឬការខក
ខានរិនបានរកតារការណារ់ជួប។   
 

៤.២.៣ ប្កមុការងារថ្នែ ក់មៃទីរសុខាភិបាល /កមមវធីិត្បយុទធនឹងជំងឺលេដស៍ ៃិងកាមលោគ/ប្សកុ 
ប្រតិរតតិ និងមៃទីរលព្យទយ    

• ត្រួរពិនិរយែំនណីរការអនុវរត PrEP នៅតាររនទីរនពទយ និងនខរតរបេ់ពួកគាត់ 
• េត្របេត្រួលជារួយភាគីពាក់ព័នធ នែីរបពិីនិរយលមីល និងពិភាកាអំពី PrEP នៅកែុង
កិចេត្បជំុត្បចាដំខ និងត្បចាតំ្រីាេ និងផ្តល់អនុសាេន៍នែីរបដីកលរែការអនុវរតវធីិ
សាស្តេតននុះនៅកែុងរនទីរនពទយ និងនខរតរបេ់ខលួន 

• ដាក់បញ្េូ លត្បធានបទ PrEP នៅកែុងកិចេត្បជំុត្កុរការងារបនចេកនទេដែលានត្សាប់ 
GoC-B-AICM និង pro-TWG   

• ចុោះេភិបាលគតំ្ទបនចេកនទេជាត្បចា ំនិងផ្តល់ការរងាា ត់រលប្ងៀៃរឡៃែម ែល់មស្តៃតីផ្តល់
នេវា PrEP។ 
 

៤.២.៤ គលីនិកេុខភាពត្គសួារ (FHCs)  
• ផ្តល់ការពិនិរយរាងកាយ និងវភិាគនដាយរនទីរពិនសាធន៍ែល់អរិថិជន នៅនពលជួប     
ពិនិរយនលីកែំបូង និង លៅលព្យលតារដានជាបនតបនាទ ប់  

• ផ្តល់ត្បឹកាែល់អរិថិជន PrEP ដែលចាប់អាររមណ៍នៅនពលជួបែំបូង និងនពលជួប
តារដានបនតបនាទ ប់រកនទៀរ   

• លធវីការលសែីេុំឱសថ ៃិងលតសតលនសងត្បចាតំ្រីាេ នដាយនត្បីទត្រង់េតង់ដារ និងបញ្ជូ ន
េំនណីននុះនៅឱេថសាថ នរនទីរនពទយនែីរបនីធវីបញ្ជ ីេរុប។ បនាទ ប់រក បញ្ជូ ននៅដផ្ែក 
LMU/NCHADS នែីរបពិីនិរយ រុននឹងបញ្ជូ ននៅឃ្ល ងំឱេថកណាត ល។ ឱេថននុះនឹង
ត្រូវបាននរៀបចំ និងែឹកបញ្ជូ នតារត្បព័នធឃ្ល ងំឱេថកណាត ល នៅកាន់រនទីរេុខាភិ-    
បាលនខរត ត្េុកត្បរិបរតិនិងរនទីរនពទយបដងែក រុននពលលៅដល់គលីនិកេុខភាពត្គួសារ។ 
កែុងករណីានការខវុះខារ មស្តៃតនីៅគលីនិកេុខភាពត្គួសារ អាចរាយការណ៍ភាល រៗ និង
នធវីេំនណីនៅដផ្ែក LMU/NCHADS    

• បុគគលិកនៅ FHCs និង NGOs ត្រូវបំនពញទត្រង់កំណរ់ត្តា PrEP ទងំអេ់។  
 

៤.២.៥ រជឈរណឌ លេំចររបេ់អងគការតារេហគរន៍ (CBO)  
• សាកេួរត្បវរិត និងនធវីនរេតត្សាវត្ជាវជូនអរិថិជននៅនពលរកជួបែំបូង និងនៅនពល
រកតារដានបនតបនាទ ប់។ លធវីនរេតរហ័េរកនរនរាគនអែេ៍ជំនាន់ទី៤ នរេត HBsAg   
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នរេត HCV នរេតរកនរនរាគសាវ យ និងនរេតទឹកននាររកត្បូនរអីុន នឹងត្រូវបាននធវីនៅ
កែុង CBO DIC។ រូបថរននលទធនលលតសតរហ័ស ៃឹងប្តូវរកាទុកកែុងឯកសាររបេ់អរិ-  
ថិជន និងបញ្ជូ នតារនរនលត្ការនៅត្គូនពទយលដីមបតី្រួរពិនិរយ   

• ត្បេិននបី អរិថិជនសមប្សរតារលកខណៈវនិិចឆ័យននកត្រិរប្រឈមនឹងការឆ្លងនរ
នរាគនអែេ៍ នហយីលទធនលនរេតរនទីរពិនសាធន៍ទងំអេ់ អវជិជាន។ ឯកសារេនងខប
នឹងត្រូវបានបញ្ជូ ន ររួជារួយលទធផ្លរនទីរពិនសាធន៍នៅឱយត្គូនពទយ លដីមបពិី្យៃិតយ ៃិង 
េៃុញ្ហា តការចាប់នផ្តីរ PrEP។ េំនណរអនុរ័ររបេ់ប្គូលព្យទយនឹងត្រូវបានរកាទុកនៅ
កែុងឯកសាររបេ់អរិថិជន   

• ត្បេិននបី អរិថិជនានបញ្ញា សុខភាព្យ ឬលទធផ្លរនទីរពិនសាធន៍ខុេត្បត្ករីដែល
អាចប៉ាុះពាល់ែល់ការទទួល PrEP ឬនដាយានការនេែីេុំពីត្គូនពទយឱយបញ្ជូ នអរិថិជន 
នៅគលីនិក PrEP នែីរបនីធវីការវាយរនរលរឡៃែមលទៀត 

• ផ្តល់ត្បឹកាែល់អរិថិជន PrEP ដែលចាប់អាររមណ៍នៅនពលរកជួបែំបូង និងតារ
ដានបនត 

• នធវីការនេែីេុំឱសថ ៃិងលតសតត្បចាតំ្រីាេ នដាយនត្បីទត្រង់េតង់ដារ នហយីបញ្ជូ ននៅ 
គលីនិកនែីរបបំីនពញេតុក។ គលីនិកត្រួរពិនិរយនឹងបញ្ជូ នេំនណីរននុះនៅ LMU/NCHADS 
នែីរបពិីនិរយ រុននឹងបញ្ជូ នបនតនៅឃ្ល ងំឱេថកណាត ល។ អែកផ្តល់នេវា PrEP ទងំ
អេ់ គួររកាទុកេតុកបត្រុងនៃឱេថ ARVs េត្ាប់ PrEP   

• បុគគលិក CBO នឹងបំនពញទត្រង់កំណរ់ត្តា PrEP ទងំអេ់ និងបញ្ជូ ននៅគលីនិកត្រួរ
ពិនិរយ។  

 

៥ ការសម្រមែសម្រមួេ និងការតាមដាន   
៥.១ ការេត្របេត្រលួ 
កិចេត្បជំុេត្របេត្រួលជានទៀងទរ់ នឹងត្រូវនរៀបចំន ងី នែីរបពិីនិរយន ងីវញិនលីការអនុវរត ក៏
ែូចជា នដាុះត្សាយបញ្ញា ត្បឈរនានា ដែលអាចនកីរានន ងីកែុងអំ ុងនពលអនុវរត។ 
 
នៅថ្នែ ក់ជារិ 

• ការត្បជំុត្បចាដំខ៖ នែីរបពិីនិរយន ងីវញិនលីទិនែន័យ PrEP និងចារ់វធិានការចាបំាច់
នានានែីរបគីតំ្ទែល់ការអនុវរត។ រស្តនតី NCHADS (ដផ្ែក ACU ដផ្ែក BCC ដផ្ែក STI 
និង ដផ្ែក DMU) បុគគលិក EpiC MHC MHSS CWPD RHAC និង KHANA នឹងត្រូវ
បានអនញ្ជ ីញឱយចូលររួកិចេត្បជំុននុះ។ 
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• កិចេត្បជំុត្បចាតំ្រីាេ ៖ នែីរបពិីនិរយន ងីវញិនលីការអនុវរត PrEP-TWG និងដេវងរក
ដាំលណាោះប្សាយ នែីរបដីកលរែការអនុវរត នដាយអនញ្ជ ីញេាជិកទងំអេ់របេ់ត្កុរ
ការងារបនចេកនទេដផ្ែកបងាា រឱយចូលររួ។ 
 

នៅថ្នែ ក់នខរត ត្េកុត្បរិបរតិ និងរនទីរនពទយ 

• នៅថ្នែ ក់នខរត និងត្េុកត្បរិបរតិ ការពិភាកាអំពី PrEP គួរដរដាក់រញ្េូ លលៅកែុងកិចេ 
ប្រជុាំថ្នែ ក់ែឹកនារំនទីរនពទយបដងែក ត្េុកត្បរិបរតិ រនទីរេុខាភិបាលនខរត និង CBO។ 
CBOs ត្រូវដរដចករដំលកទេសនៈរបេ់ពួកនគ បញ្ញា ត្បឈរ និងែំនណាុះត្សាយនៅ
កត្រិរេហគរន៍ ដែលពួកនគកំពុងជួបត្បទុះ និងសុាំែំបូនាម នពីេាជិកកិចេត្បជំុ នែីរបី
បនងាីនការទទួលបាននេវា PrEP នៅតារេហគរន៍ និងនៅរូលដាា នេុខាភិបាល។  
 

៥.២ ការគតំ្ទដផ្ែកបនចេកនទេពីថ្នែ ក់ជារិ 
• ផ្តល់ការគតំ្ទដផ្ែកបនចេកនទេែល់លសវា PrEP តារការនេែីេុំ   
• ផ្តល់ការតារដាន ឡររនិរមិរ និងចុុះជួបផ្លទ ល់នៅលសវា PrEP។  

 
៥.៣ ការតារដាន និងការរាយការណ៍ 

ការវាេ់ដវងវឌ្ឍនភាព និងការត្បរូលទិៃែៃ័យននការអនុវរតលសវា PrEP គឺជាដផ្ែកែ៏
េំខាន់រួយននការតារដានការអនុវរតករមវធីិ។ ជាការេំខានដ់ែលអែកត្គប់ត្គងករមវធីិ និងភាគី
ពាក់ព័នធត្រូវយល់ពីវឌ្ឍនភាពននការទទួលយកនេវា PrEP ការរកាេតិថិជៃឱយលៅកែុងលសវា 
ការបញ្ជូ ននៅរកនេវាពាក់ព័នធ (STI VCCT ART និង GBV) ឧបេគគ និងភាពនជាគជ័យននការ
អនុវរតករមវធីិ PrEP។ លលីសពី្យលៃោះលទៀត ទិនែន័យននាុះត្រូវបាននត្បីត្បាេ់នៅតារទីតាងំផ្តល់ 
នេវា PrEP ត្េុកត្បរិបរតិ និងថ្នែ ក់នខរត េត្ាប់ការដកលរែករមវធីិ និងេត្ាប់នធវីការេនត្រច
ចិរតទក់ទងនឹងការដកេត្រួលនគលននយាបាយ ឬនគលការណ៍ដណនានំានា។  
 

នែីរបវីាេ់ដវងវឌ្ឍនភាពននការអនុវរតករមវធីិ PrEP NCHADS បានបនងាីរទត្រង់ PrEP 
េត្ាប់អងគការនៅថ្នែ ក់េហគរន៍ និងអែកផ្តល់នេវា នែីរបកីរ់ត្តា និងតារដានព័រ៌ានលរែិរ
អំពីករណី និងបញ្េូ លទិនែន័យទងំននាុះនៅកែុងត្បព័នធទិនែន័យ PrEP ដែលានលកខណៈទន់
នពលនវោនដាយនត្បីត្បាេ់ត្បព័នធ DHIS2 ដែលានត្សាប់នៅកែុងត្បព័នធទិនែន័យបងាា ររបេ់ 
NCHADS។ ត្បព័នធទិនែន័យ PrEP ដែលានលកខណៈទន់នពលនវោ និងនធវីការបូកបញ្េូ ល
នដាយេវ័យត្បវរតិពីត្គប់ទីតាងំផ្តល់នេវា PrEP នៅកែុងត្បព័នធទិនែន័យបងាា ររបេ់ថ្នែ ក់ជារិ និង
នធវឱីយទិនែន័យទងំននុះអាចទញយកនៅនត្បីត្បាេ់បាន នែីរបឱីយទីតាងំផ្តល់នេវា PrEP ថ្នែ ក់
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នខរត ថ្នែ ក់ជារិនិងភាគីពាក់ព័នធនានាដែលចូលររួកែុងការអនុវរត PrEP អាចចូលនៅនរីល
ទិនែន័យ (PrEP Dashboard) និងនត្បីត្បាេ់ទិនែន័យនែីរបនីធវីឱយត្បនេីរន ងីនូវការអនុវរត 
ករមវធីិ PrEP។ ដផ្ែកត្គប់ត្គងទិនែន័យ/NCHADS នឹងនធវីការពិនិរយទិនែន័យនៅកែុងត្បព័នធ 
DHIS2 ជាត្បចា ំ (រាល់ពីរេបាត ហ៍រតង) នែីរបធីានានូវភាពេុីគែ  ភាពត្រឹរត្រូវ និងភាពនពញ
នលញរបេ់ទិនែន័យដែលបានត្បរូល និងនធវីការទំនាក់ទំនងនៅទីតាងំផ្តល់នេវា PrEP នែីរបី
ធានាែល់គុណភាពទិនែន័យ។   
 

របាយការណ៍  PrEP និងការត្បរូលទិនែន័យ ត្រូវបាននធវីន ងីនដាយដផ្ែកនលីេូចនាករ
េែូល ខាងនត្ការ៖   

• ចំនួនអរិថិជនដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននូវនេវា PrEP (តារត្បនភទត្បជាជន) 
• ចំនួន និងភាគរយននអរិថិជនដែលបានទទួលការនធវីនរេត និងានលកខណៈវនិិចឆ័យ 
េរត្េបកែុងការទទួល PrEP (តារលកខណៈវនិិចឆ័យេរត្េប និងរិនេរត្េប 
(បញ្ញជ ក់ពីរូលនហរុននភាពរិនេរត្េប) 

• ចំនួន និងភាគរយននអរិថិជនដែលបានចាប់នផ្តីរនត្បី PrEP (តារគំរូ៖ នលបត្បចានំថៃ 
និងដផ្ែកតារត្ពឹរតិការណ៍) 

• ចំនួន និងភាគរយននអរិថិជនដែលានលទធផ្លនរេតបតូរពី អវជិជាន នៅវជិជាន និង
បានចុុះន ម្ ុះទទួលការពាបាលនដាយ ART  

• ចំនួន និងភាគរយននអរិថិជនដែលបាននធវីនរាគវនិិចឆ័យជំងឺការនរាគ និងទទួលការ
ពាបាល 

• ចំនួន និងភាគរយននអរិថិជនដែលត្រូវបានរកាទុកនៅកែុងនេវា PrEP នៅ (កែុង
អំ ុងដខទី៖ M1, M3, M6, M9, M12) 

• ចំនួន និងភាគរយននអរិថិជនដែលបានខកខានកែុងការទទួលនេវា PrEP (នដាយការ
នបាុះបង់នចាល ការបញ្េ ប់នដាយអែកផ្តល់នេវា LTFU និងកែុងរយៈនពល)។ 
 
ជាការេំខាន់ណាេ់ដែលត្រូវនរៀបចំកិចេត្បជំុជាត្បចា ំ អាចត្បចាដំខ ឬត្រីាេ កែុង

ចំនណារអែកពាក់ព័នទកែុងការអនុវរតករមវធីិ PrEP នត្ការការែឹកនារំបេ់ NCHADS នែីរបពិីនិរយ
នរីលទិនែន័យននេូចនាករេំខាន់ៗ នែីរបពិីភាកាពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវរត ការកំណរ់ការ
បញ្ញា ត្បឈរ និងការដាក់នចញនូវែំនណាុះត្សាយ។  
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រូបភាពទី ៤: ការករ់ត្តា និងរហូំររបាយការណ៍ PrEP   

 

*កំណរេ់ាគ ល់៖ ត្បព័នធរូលដាា នទិនែន័យអនឡាញ PrEP នឹងត្រូវបានបនងាីរន ីងនៅកែុ ងទត្រង ់
DHS2  
 

៦ ការផ្គត្់ផ្គង់ឱស្និងលត្សត 
ឱេថ PrEP និងនរេតរនទីរពិនសាធន៍ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននដាយឥរគិរនថល នដាយនត្បីត្បាេ់
យនតការដែលានត្សាប់ កែុងការផ្គរ់ផ្គង់ឱេថពីឃ្ល ងំឱេថកណាត ល នៅរនទីរេុខាភិបាល 
នខរត ត្េុកត្បរិបរតិ និងរនទីរនពទយបដងែក។ គលីនិកេុខភាពត្គួសារទងំអេ់ដែលអនុវរត PrEP
ត្រូវបញ្ជូ នេំនណី ត្បចាតំ្រីាេនៅឃ្ល ងំឱេថកណាត ល។ គលីនិកអងគការរិនដរនរដាា ភិបាល 
ត្រូវដាក់េំនណីេុំ នដាយផ្លទ ល់នៅ LMU/ NCHADS។ CBO DICs ត្រូវបញ្ជូ នេំនណីេុំតារ       
រយៈគលីនិកត្រួរពិនិរយ។ ចំនពាុះ FHCs គលីនិកអងគការរិនដរនរដាា ភិបាល និង CBO DICs ដែល
ខវុះឱេថ និង/ឬ នរេតនៅកែុងត្រីាេនីរួយៗអាចរាយការណ៍នដាយផ្លទ ល់នៅ LMU ។     
 
 

 

 

 

NCHADS 
(ACU) 

ដផ្ែកត្គង់ត្គងទិនែន័យ (DMU) 
នផ្ទៀងផ្លទ រ់ (តារនពលជាក់ដេតង រូលដាា នទិនែន័យ PrEP 
ត្បព័នធ DHIS2) េំនយាគ និងបនងាីររបាយការណ៍េនងខប

ត្បចាដំខ/ត្រីាេ និងបទបងាា ញ 

អែកត្គប់ត្គង/ត្បធានទីតាងំ PrEP 
(FHC, CSC, CBO) 

រនទីរនពទយបដងែក 

បុគគលិក FHC /CBO បញ្េូ លទិនែន័យ DB/Spreadsheet 
និងនរៀបចំរបាយការណ៍ត្បចាដំខនងិត្រីាេ 

ការត្រួរពនិិរយតារដាន
ជាបនត និងការអភបិាល 

Copy 

ការបញ្េូ លទិនែន័យតារនពលនវោជាក់ដេតង (DHIS2) – និងដាក់នលីត្កដាេនៅនពលត្រូវការ 

ត្កុរការងារ PrEP  
(កចិេត្បជុំត្បចាដំខ និងត្រី

ាេ) 

PHD/PASP 
OD 

ជំនួយបនចេកនទេពីនែគូ 
(EpiC) 
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