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ែញ្ជ អីរសរកាត្ ់ 

AIDS  Acquired Immunodeficiency Syndrome 

ANC  Antenatal Care 

ART  Antiretroviral Therapy  

ARV  Antiretroviral drug 
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CoC  Continuum of Care  

CQI   Continuous Quality Improvement 
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EWI  Early Warning Indicators  
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HEI  HIV-Exposed Infant 
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MCH  Maternal and Child Health 

NCHADS National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STDs 

NCMC  National Clinical Mentoring Coordinator 
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OD  Operational District 
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PAC  Pediatric AIDS Care 
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TWG  Technical Working Group 
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UNICEF United Nations Children’s Fund 
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WHO  World Health Organization 
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I. ប្បវត្តិ ៃិង្ៃទិាៃភាព 
១.១ ែរែិទរម្មវិ្ពីអដស ៍
 អសវាបថទាាំនិងរាបាលអមអោគ្អេដស៍ ជារិអសសការែតល់់អសវាការរាបាលអដាយ 
ឱសថប្ែឆ្ាំងអមអោគ្អេដស៍ បានរប្ងីកវសិាលភារអ ើងយា៉ាងឆ្ែ់់រហ័សកនុងរយៈអរល ៧ ឆ្ន ាំ
ចុងអប្កាយអនះ ជាមួយនឹងការរាបាលបដលបានប្គ្ែដែដ ែ់់ជាង ៨០ ភាគ្រយ ននេនកជ្ាំងឺ
ទាាំងេស់់ បដលប្តូវការការរាបាល។ ែចចុែែននអនះានគ្លីនិករាបាលអដាយឱសថប្ែឆ្ាំងអម
អោគ្អេដស៍ សប្ាែ់់មនុសសអរញវយ័ចាំនួន ៦៩ កបនលង និងកុារចាំនួន ៣៧ កបនលង អៅកនុង
ប្ែអទសកមពុជា បដលែតល់់នូវការបថទាាំ និងការរាបាលអដាយឱសថប្ែឆ្ាំងអមអោគ្អេដស៍ 
ចាំនួន ៦០,១១៤ នក់់ អៅទូទាាំងប្ែអទស កនុងអនះានេនកែទុកអមអោគ្អេដស៏ចាំនួន ២,៧៣៨ 
នក់់ជាកុារ អៅប្តឹមប្តីាសទី ២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ ការរប្ងីកអសវារាបាលអដាយឱសថប្ែឆ្ាំង
អមអោគ្អេដស៍ យា៉ាងឆ្ែ់់រហ័ស បានអកើតអ ើងរីឆ្ន ាំ ២០០៤ ដល់់ឆ្ន ាំ ២០១០ បដលនាំឱយប្កុម
េនកជ្ាំងឺយា៉ាងអប្ចើន បដលបានទទួលការរាបាលអដាយឱសថប្ែឆ្ាំងអមអោគ្អេដស៍រយៈអរល 
រី ៥ អៅ ១០ ឆ្ន ាំ ប្តូវទាមទារឲ្យានការវាយតនមល សប្ាែ់់ការរាបាលែោជ័្យ។ គ្លីនិក
រាបាលមួយចាំនួន ប្តវូបានែអងកើតអ ើងយា៉ាងលអ បដលានប្គ្ូអរទយប្ែកែអដាយែទរិអសាធន៍ 
និងានចាំនួនេនកជ្ាំងឺយា៉ាងអប្ចើន។ គ្លីនិកអែសងអទៀត ប្តូវបានែអងកើតថមី ឬានចាំនួនេនកជ្ាំងឺតិច 
និងប្គ្ូអរទយានែទរិអសាធេនុវតតជាក់់បសតងតិចតួច។ អលើសរីអនះអៅអទៀត កមមវធីិជាតិន
អរលថមីៗអនះ បានកាត់់ែនថយរយៈអរលននកមមវធីិែែតុ ះែណ្តត លគ្លីនិក សប្ាែ់់ការបថទាាំ និង
ការរាបាលជ្ាំងឺអេដស៍។ អៅអរលបដលការរាបាលអមអោគ្អេដស៍ និងជ្ាំងឺអេដស៍អៅអៅ
កមពុជា ានភាររកីចអប្មើនអហើយអនះ អាទិភារថ្ន ក់់ជាតិបានវវិតតរីការរប្ងីកចាំនួនអសវាការ
បថទាាំ និងការរាបាលជ្ាំងឺអេដស៍ មកជាការែអងកើនគុ្ែភារននអសវាការបថទាាំ និងរាបាល។ 
 វធីិសាស្រសតប្ែតិែតតិននការបែនាំគ្លីនិក នឹងាាំប្ទដល់់ការេភិវឌ្ឍសមតថភារដល់់គ្លីនិក
បដលបានែអងកើតថមី និងគ្លីនីកអាលអៅមួយចាំនួនអទៀត ែែៈអរលបដលានែអងកើតទាំនក់់
ទាំនងអដើមែីាាំប្ទបែនកែចចកអទស និងែណ្តត ញែញ្ជូ ន រវាងេនកជ្ាំនញ និងគ្លីនិក។ វធីិសាស្រសត
អនះស្រសែអៅនឹងអាលគ្ាំនិតែតួចអែតើមរែស់់កមពុជា ៣.០ សប្ាែ់់ការសអប្មចអាលអៅលុែ
ែាំបាត់់ឱយសូនយការឆ្លងអមអោគ្អេដស៍ថមី សូនយការសាល ែ់់បដលទាក់់ទងនឹងជ្ាំងឺអេដស៍ និងសូនយ
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ការាក់់ង្ហយ បដលទាក់់ទងនឹងអមអោគ្អេដស៍ និងាាំប្ទអាលអៅជាតិ ៩៥:៩៥:៩៥ អៅឆ្ន ាំ 
២០២៥ ។ 
១.២ ការបែនាំគ្លីនិរ ពៅរនុងែរិែទ ម្នវិ្ីសាស្រសត បរលម្អគែុភារ ម្នការបែទាំ 
រាបាល ពម្ពរាគពអដស ៍
 អៅប្ែអទសកមពុជា ានសកមមភារថ្ន ក់់ជាតិ និងវធីិសាស្រសតមួយចាំនួន បដលាាំប្ទដល់់
គុ្ែភារ ននការបថទាាំអៅត្តមគ្លីនិក ART ។ វធីិសាស្រសតទាាំងអនះ រមួានការប្តួតរិនិតយការាាំ
ប្ទ អដើមែីអដាះស្រសាយែញ្ញា ការប្គ្ែ់់ប្គ្ងកមមវធីិ ការបកលាំេគុ្ែភារែនត (CQI) អដើមែីត្តមដាន
និងបកលមអគុ្ែភារអសវាបថទាាំនិងរាបាល ការែែតុ ះែណ្តត ល និងការប្ែជុ្ាំែណ្តត ញ អដើមែី
ែអងកើនសមតថភាររាបាល។ ការប្ែតិែតតិបែនាំគ្លីនិក គឺ្ែុសាន រីវធីិសាស្រសតទាាំងអនះ បដលវា
អតត តអលើការែងវឹកអៅនឹងកបនលង អដើមែីេនុវតតសមតថភាររាបាល។ ម៉ាាងវញិអទៀត និយាម
បែែែទប្ែតិែតតិននការបែនាំគ្លីនិក នឹងែាំអរញែបនថម ការែែតុ ះែណ្តត លបែនកគ្លីនិក ដល់់ប្គ្ូ
អរទយថមីៗ អដើមែីកសាងសមតថភារគ្លីនិករែស់់រួកអគ្ អៅកនុងវស័ិយបថទាាំនិងរាបាលអមអោគ្ 
អេដស៍។ 
ជាគ្ាំនិតែតួចអែតើមថមី វធីិសាស្រសត និងនិយាមបែែែទប្ែតិែតតិននការបែនាំគ្លីនិក ប្តូវបានែអងកើត
អ ើង អៅត្តមតាំរវូការកនុងការែតល់់ការាាំប្ទ ជាែនតែនទ ែ់់ ដល់់ប្កមុេនកែតល់់អសវាការរាបាល
អដាយឱសថប្ែឆ្ាំអមអោគ្អេដស៍ សប្ាែ់់មនុសសវយ័ជ្ាំទង់់ និងមនុសសអរញវយ័ និងកុារ 
អដើមែីរប្ងឹងជ្ាំនញគ្លីនិក និងការេនុវតតប្ែកែអដាយគុ្ែភារែពស់់ ននរិធីសាររាបាលថ្ន ក់់
ជាតិ និងវធីិសាស្រសតននកមមវធីិអែសងៗ។ 
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ត្តោងទី ១ សកមមភារអលើកកមពស់់គុ្ែភារថ្ន ក់់ជាតិ អៅកនុងកមមវធីិអេដស៍អៅកមពុជា 
លរ សកមមភារ អាលែាំែង 

 
ភារញឹក
ញាែ់់ 
 

ទប្មង់់ េនកសប្មែ
សប្មួល / េនក
ទទួល 

1 េភិបាល 
 

ាាំប្ទដល់់ ART គ្លីនិក អដើមែី
អដាះស្រសាយែញ្ញា  / សូចន
ករជាក់់លាក់់ កនុងកាំ ុង
អរលដាំអែើ រការ ការប្តួត
រិនិតយនិងត្តមដាន 

ោងោល់់៦
បែ 

Site visit ែុគ្គលិកកមមវធីិ
ជាតិអៅ ART ឬ 
PAC គ្លីនិក 
 

2 េនុវតត វដត P-
D-C-A (CQI) 
ប្ែចាំប្តីាស 

អដើមែីរិនិតយអ ើងវញិជាែនត
ែនទ ែ់់ វភិាគ្មូលអហតុអដើម
ននែញ្ញា  ែអងកើតបែនការបក
លាំេនិងត្តមដានបដល
ទាក់់ទងអៅនឹងសូចនករ
បថទាាំនិងរាបាល។ 

អរៀងោល់់៣
បែ 

សិកាេ សាលា 
 

កាំរតិ OD/PHD   
ប្កុម COC និង
ការេអញ្ជ ើញកមម
វធីិជាតិ 
 

3 វគ្គែែតុ ះែ
ណ្តត លគ្លីនិក 
 

កសាងសមតថភារ និង
ចាំអែះដឹងសតីរីការបថទាាំនិង
រាបាលអមអោគ្អេដស៍រែ
ដល់់ែុគ្គលិកសុខាភិបាល 

ដាំែូងអៅ
អរលចែ់់
អែតើមការង្ហរ 
 

ការែែតុ ះែ
ណ្តត ល 
Didactic និង
ជាក់់បសតង 

ថ្ន ក់់ជាតិអៅ
ប្កុមART 
មនុសសអរញវយ័ 
និងកុារ 

4 វគ្គែែតុ ះែ
ណ្តត លែាំែ៉ានគ្លី
និក 
 

ែាំែ៉ានសមតថភារ និងចាំអែះ
ដឹង សតីរីការបថទាាំ និង
រាបាលជ្ាំងឺអេដស៍ រែស់់
ែុគ្គលិកសុខាភិបាល 

ត្តមកាល
កាំែត់់ 
 

Didactic 
training 

ថ្ន ក់់ជាតិអៅ
ប្កុមART 
មនុសសអរញវយ័ 
និងកុារ 

5 ការប្ែជុ្ាំែណ្តត
ញេនកែតល់់
ប្ែឹកា និងប្គ្ូ
អរទយ 
 

ការែែតុ ះែណ្តត លគ្លីនិក 
 

អរៀងោល់់៦
បែ 
 

 ប្ែជុ្ាំប្កុមធាំ ថ្ន ក់់ជាតិសប្មែ
សប្មួលការប្ែជុ្ាំ
ថ្ន ក់់តាំែន់់
សប្ាែ់់ប្កុម
ARTសប្ាែ់់
មនុសសអរញវយ័ 
និងកុារ 
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6 ការបែនាំ
ជ្ាំនញគ្លីនិក 
 

អដើមែីរប្ងឹងសមតថភារបែនក
គ្លីនិក 
 

អរៀងោល់់បែ
សប្ាែ់់ 
ARTគ្លីនិក
អាលអៅ 

ប្គ្ូបែនាំគ្លី
និក អៅកាន់់ 
ARTគ្លីនិក 
(ោែ់់ែញ្ចូ ល
ទាាំងប្គ្ូអរទយ 
េនកែតល់់ប្ែឹកា 
និងគិ្លានុែ
ដាា ក/យិកា) 

ថ្ន ក់់ជាតិអៅ
កាន់់ ART គ្លីនិក 
ថ្ន ក់់PASP
អៅARTអៅអែតត
រែស់់ែលួន 

II. គោលបំណងនៃការណណនជំំនញគ្លីៃិក 
ការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក អដើមែីរប្ងឹងសមតថភារគ្លីនិកដល់់ប្កុមART រមួទាាំងការបថទាាំរាបាល
កុារបដលរស់់អៅជាមួយអមអេដស៍ និងអលើកកមពស់់គុ្ែភារននការបថទាាំដល់់េនកជ្ាំងឺ។  
អាលែាំែងជាក់់លាក់់ននការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក រមួាន៖ 

• អដើមែីរប្ងឹងសមតថភារគ្លីនិករែស់់ែុគ្គលិកសុខាភិបាល អដើមែីឱយគុ្ែភារននការ
បថទាាំរាបាលរែស់់អសវា ART កាន់់បតប្ែអសើរអ ើង។ 

• អដើមែីបែនាំការេនុវតតជ្ាំនញរាបាលបដលទទួលបានរីការែែតុ ះែណ្តត លបដល 
ែតល់់អដាយNCHADS។ 

• អដើមែីរប្ងឹង និងាាំប្ទដល់់ការេនុវតតរិធីសារគ្លីនិក អាលការែ៍បែនាំគ្លីនិក និង 
SOPs ននកមមវធីិជាតិ។ 

• អដើមែីែអងកើតប្កមុប្គ្ែូអង្ហគ លបែនាំគ្លីនិកជាតិ សប្ាែ់់ែតល់់ការាាំប្ទបែនកគ្លីនិកដល់់
អសវា ART អៅកមពុជា។ 

III. វិធីសាស្រ្តណណនគំ្លីៃិក 
វធីិសាស្រសតបែនាំគ្លីនិក ប្តូវបានែអងកើតជាែីដាំណ្តក់់កាល៖ មុន េាំ ុងអរល និងអប្កាយការ
បែនាំគ្លីនិក។ 
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៣.១ ម្នុពរលការបែនាំជាំនញគ្លីនិរ 
៣.១.១ ែអងកើតប្ែរ័នធការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក 
A. េនកសប្មែសប្មួលការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកថ្ន ក់់ជាតិ និងប្កមុប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក 

េនកសប្មែសប្មួលការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកជាតិ (NCMC) អៅថ្ន ក់់ជាតិ (ាន ក់់សប្ាែ់់ការបថទាាំ
មនុសសអរញវយ័ និងាន ក់់សប្ាែ់់ការបថទាាំកុារ) នឹងប្តូវបានបតងត្តាំងអដាយមជ្ឈមែឌ ល
ជាតិប្ែយុទធនឹងជ្ាំងឺអេដស៍ អសើបសែក និងជ្ាំងឺកាមអោគ្ (NCHADS)។ NCMC នឹងអសនើឱយាន
ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក បដលានែទរិអសាធន៍អប្ចើន អហើយែញ្ជូ នែញ្ជ ីអ ម្ ះប្គ្ូបែនាំគ្លីនិក 
អៅប្កសួងសុខាភិបាល អដើមែីសុាំការយល់់ប្រម។ 

ខាងអប្កាមអនះជាតប្មូវការេែែែរា អដើមែីអធវើជាប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក៖ 
- ានការែែតុ ះែណ្តត លលអអលើការប្គ្ែ់់ប្គ្ងគ្លីនិក 
- ែែតុ ះែណ្តត លបានលអ អលើែអចចកអទសការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក 
- ានែទរិអសាធ ជ្ាំនញ និងចាំអែះដឹង កនុងវស័ិយបដលទាក់់ទងនឹងអមអោគ្អេដស៍
យា៉ាងអហាចណ្តស់់ ១០ ឆ្ន ាំ។ 

- ជាការលអ ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក គឺ្មករីគ្លីនិក បដលានចាំនួនេនកែទុកអមអោគ្អេដស៍
អប្ចើន រីមនទីរអរទយជាតិ ឬេងគការអប្ៅរដាា ភិបាល។ 

 អដាយសារប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក នឹងែតល់់ការែែតុ ះែណ្តត លអលើការង្ហរគ្លីនិកអៅ
ដល់់េនកែតល់់អសវាអៅត្តមគ្លីនិក វាជាការសាំខាន់់ណ្តស់់បដលប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកែលួនអលាក
តទ ល់់ទទួលបាននូវរ័ត៌ាន និងការែែតុ ះែណ្តត លចាស់់លាស់់លអ។ ជ្ាំហានដាំែូងគឺ្ការែតល់់
ការែែតុ ះែណ្តត លែាំែ៉ានដល់់ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក ស្រសែត្តមតប្មូវការខាងអប្កាម៖ 

• ានការតល ស់់ែតូរសាំខាន់់ៗណ្តមួយ អៅកនុងប្ែរ័នធកមមវធីិប្ែយុទធនឹងជ្ាំងឺអេដស៍ បដល
ប្តូវការការែែតុ ះែណ្តត ល (ឧទាហរែ៍ ការបែនាំថមីេាំរីការប្គ្ែ់់ប្គ្ងគ្លីនិកននជ្ាំងឺអេដ
ស៍ អាលនអយាបាយថមី ឬវធីិសាស្រសតថមី) 

• ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក ប្តូវការការែែតុ ះែណ្តត លអលើែអចចកអទសសតីរីការបែនាំ
ជ្ាំនញគ្លីនិក និងវធីិសាស្រសតបដលានការចូលរមួ (ឧទា. ការកាំែត់់ែញ្ញា  ការអដាះ
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ស្រសាយែញ្ញា  ែែតុ ះែណ្តត លមនុសសអរញវយ័ ការប្គ្ែ់់ប្គ្ងអរលអវលា ការប្បាស្រស័យ
ទាក់់ទងត្តមរអែៀែរីរែលូវ ការែងវឹក ការែែតុ ះែណ្តត លអៅនឹងកបនលង។ ល។ ) 

• ានចាំែុចសាំខាន់់ៗបដលប្តូវការរប្ងឹងគុ្ែភារត្តមរយៈការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក 
និងប្តូវការការែែតុ ះការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក។ 

B. ឧែករែ៍សប្ាែ់់ការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក 

 េនកសប្មែសប្មួលការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកថ្ន ក់់ជាតិ នឹងធានឱយាននូវឧែករែ៍
ទាាំងអនះអដើមែីអធវើែចចុែែននភារសមតថភារ និងជ្ាំនញគ្លីនិក ដល់់ែុគ្គលិកេនកែតល់់អសវាបថទាាំ
សុែភារ កនុងកាំ ុងអរលចុះអធវើការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក ដូចជាែញ្ជ ី និងទាំរង់់បែែែទសប្ាែ់់
កត់់ប្ត្តេនុសាសន៍ និងការត្តមដាន។ 
B1. សាា រៈសិកា និងឯកសារជ្ាំនួយបដលប្តូវអប្ែើអដាយប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក េាំ ុងអរល
ចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក 

 ែបនថមរីអលើការែែតុ ះែណ្តត លដល់់ប្គ្បូែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក វាជាការសាំខាន់់ណ្តស់់
បដលប្តវូានឧែករែ៍ប្តឹមប្តូវ អដើមែីជួ្យដល់់េនកបែនាំគ្លីនិក និងអធវើឱយានប្ែរ័នធសតង់់ដារ
សប្ាែ់់ការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក។ ការចុះអធវើការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក គឺ្ជាឱកាសដ៏លអអដើមែី   
ែតល់់ការែែតុ ះែណ្តត លអៅនឹងកបនលងការង្ហរ ដល់់ែុគ្គលិកសុខាភិបាលាន ក់់ៗ ឬប្កុមART
ទាាំងមូល។ អដាយប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក ប្តវូែតល់់ការែែតុ ះែណ្តត លអៅកបនលងការង្ហរ ជាការ
ចាំបាច់់ប្តូវានសាំភារៈសតង់់ដារបដល៖ 
 

• ានភារជាក់់លាក់់និងសាមញ្ាចាំអ ះជ្ាំនញទាំងឡាយណាបដលប្តូវការបកលមអ 
• អាចអប្ែើប្បាស់់បានអដាយានរអែៀែបែនាំចាស់់លាស់់ និងឯកសារអយាង
សប្ាែ់់រ័ត៌លមអិត 

• អាចអប្ែើបានសប្ាែ់់អរៀែចាំការែែតុ ះែណ្តត ល 
• ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកអាចអប្ែើជាឯកសារអយាងកនុងេាំ ុងអរលែែតុ ះែណ្តត ល 
• ែុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចអប្ែើអដើមែីេនុវតត និងសម្រាប់ជាឯកសារអយាង។ 
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 ែុគ្គលិកែតល់់អសវាសុខាភិបាល ប្តវូការសាំភារៈបដលង្ហយស្រសលួ សប្ាែ់់េនុវតតត្តម 
ជាជាងឯកសារអយាងសប្ាែ់់បែនាំ ឬឯកសារែែតុ ះែណ្តត ល បដលលាំបាកសមុប្គ្សាម ញ។ 
 សប្ាែ់់ែុគ្គលិកែតល់់អសវាសុខាភិបាល សាា រៈបដលានការរនយល់់ចាស់់លាស់់ េាំរីរអែៀែ
អធវើកិចចការជាក់់លាក់់ណ្តមួយ បដលានជាគ្ាំនូរែង្ហា ញ រ ាំហូរបែនាំ ការែងវឹកអៅនឹងកបនលង 
និងលាំហាត់់េនុវតត គឺ្ានប្ែអយាជ្ន៍អប្ចើនែាំែុត។ ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកប្តូវអប្តៀមែលួនឱយបាន
លអ និងានចាំអែះដឹងអរញអលញ េាំរីប្ែធានែទ និងសាំភារៈបដលែលួនែអប្ងៀន។ 
 

 មុនអរលចុះអធវើការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកប្តូវប្បាកដថ្ រួកអគ្
នាំយកឧែករែ៏ជ្ាំនួយទាាំងអនះអៅជាមួយរួកអគ្៖ 
 

1. អាលការែ៍បែនាំជាតិ សតីរីការប្គ្ែ់់ប្គ្ងគ្លីនិក និងការរាបាលជ្ាំងឺអេដស៍ សប្ាែ់់
មនុសសអរញវយ័ អកមងជ្ាំទង់់ និងកុារ 

2. គ្ាំនូសែាំប្រួញននកាអធវើអតសតVL, EAC, និងការតាមដានម្របសិទ្ធិភាពននការពាបាល 

3. លកេែែឌ អៅអរលណ្តបដលប្តូវចែ់់អែតើម / ែញ្ឈែ់់ cotrimoxazole 

4. លកេែៈវនិិចឆ័យសប្ាែ់់ MMD, 
5. លកេែៈវនិិចឆ័យននការចែ់់អែតើមការរយបាលអដាយឱសថប្ែឆ្ាំងអមអោគ្អេដស៍ អៅនថៃ
បតមួយនឹងនថៃអធវើអតសតែញ្ញជ ក់់ថ្ានែទុកអមអោគ្អេដស៍, 

6. គ្ាំនូសែាំប្រួញននការរាបាលែង្ហក រជ្ាំងឺរអែង (TPT algorithm), 

7. ឯកសារជ្ាំនួយសប្ាែ់់ស្រសាវប្ជាវរកអមអោគ្ប្គី្ែតូកូក (Job-aid for Cryptococcus 
screening), 

8. ការប្គ្ែ់់ប្គ្ងែលែ៉ាះ ល់់ ននឱសថប្ែឆ្ាំងអមអោគ្អេដស៍ 

 

B2. ែញ្ជ ីសកមមភារបដលប្តូវអធវើអៅអរលចុះបែនាំគ្លីនិក និងទប្មង់់នន(ឯកសារភាជ ែ់់១)  

ែញ្ជ ីអនះានសកមមភារននបដលប្តូវរិនិតយអៅអរៀងោល់់ការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកអៅART
គ្លីនិកនីមួយៗ។ ប្គ្ូបែនាំគ្លីនិកអាចកត់់ប្ត្ត សអងកតនិងត្តមដានែនតអៅអលើសកមមភារ        
សាំខាន់់ៗអែសងៗអទៀតបដលរួកាត់់បានសអងកតអ ើញអៅអរលចុះរិនិតយបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក 
បដលមិនបានោយអៅកនុងែញ្ជ ី។ 
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រ័ត៌ានបដលប្ែមូលបានគួ្របតអាចជួ្យដល់់ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកអដើមែសីអប្មចចិតតអធវើ
សកមមភារបកលមអកនុងអរលចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក និងអតើែញ្ញា េវីបដលប្តវូត្តមដានែនត
សប្ាែ់់សកមមភារយូរេបងវង។ 

៣.១.២ ធានធនធានប្គ្ែ់់់់ប្ាន់់សប្ាែ់់ការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក  
អៅអរលអរៀែចាំប្ែរ័នធចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក េនកសប្មែសប្មួលការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកជាតិ
ប្តូវបតធានថ្ានធនធានប្គ្ែ់់ប្ាន់់សប្ាែ់់ការង្ហរអនះ។ ចាំែុចដូចខាងអប្កាមគួ្របតែញ្ចូ ល
អៅកនុងគ្អប្ាងថវកិា៖  

• មអធាបាយអធវើដាំអែើ រ, 
• ប្បាក់់ចាំណ្តយប្ែចាំនថៃសប្ាែ់់ការចុះបែនាំគ្លីនិក, 
• េនកអែើកែរ,  
• អប្ែងឥនធនៈ 
• សាា រៈចាំបាច់់ននរមួានែញ្ជ ីchecklist ឯកសារជ្ាំនួយ ឬalgorithm អែសងៗ 

៣.១.៣ ការអធើវបែនការចុះបែនាំគ្លីនិកអទៀងទាត់់  
ការអធើវបែនការចុះបែនាំគ្លីនិកប្តូវបតែញ្ចូ លអៅកនុងគ្អប្ាងបែនការប្ែចាំប្តីាស/ប្ែចាំឆ្ន ាំ។ 
ជាការសាំខាន់់ អយើងប្តវូរិនិតយទិននន័យអៅអរលអធវើបែនការសប្ាែ់់ចុះបែនាំគ្លីនិក។ 

 

បែនការប្តូវែញ្ញជ ក់់េាំរី៖: 
 

• ទីបដលប្តវូចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក៖ លកេែែឌ រមួបដលប្តូវអប្ែើកនុងការអប្ជ្ើសអរ ើស
ARTគ្លីនិកជាអាទិភារសប្ាែ់់ចុះាន៖ 

o ចាំនួនករែីថមីបដលរកអ ើញានកប្មិតែពស់់  
o េប្ត្តអបាះែង់់ការរាបាលែពស់់  
o េប្ត្តមរែភារែពស់់  
o សាន នដសអប្មចបានានកប្មិតទាែ, ឧទាហរែ៍, ភាគ្រយviral load test, 

CD4 ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺទទួលការែតល់់ថ្ន ាំARVអប្ចើនបែ, ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺចែ់់
អែតើមការរាបាលកនុងនថៃបតមួយនឹងនថៃអធវើអោគ្វនិិចឆ័យ, ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបាន
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ទទួលការរាបាលែង្ហក រជ្ាំងឺរអែង 

o លកេែែឌ អែសងអទៀតរមួាន៖ តាំែន់់បដលានែទុះការោតតាតថមីៗ, 
ែុគ្គលិកថមីបដលមិនទាន់់បានទទួលការែែតុ ះែណ្តត ល/ឬការបែនាំ
ជ្ាំនញគ្លីនិកអហើយប្តូវការការបែនាំេនុវតតគ្លីនិក, ានការប្គ្ែដែត ែ់់
បានលអកាលរីអរលមុន បតបែរជាានការធាល ក់់ចុះនអរលែចចុែែនន។ 

 

• អរលបដលប្តវូចុះបែនាំគ្លីនិក៖ អៅអរលបដលអគ្បានអប្ជ្ើសអរ ើសគ្លីនិកសប្ាែ់់ការ
ចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកកនុងប្តីាស/ឆ្ន ាំខាងមុែរចួអហើយ អគ្ប្តូវអរៀែចាំកាលវភិាគ្
ចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក។ វាជាការសាំខាន់់បដលអគ្ប្តូវបតចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកអៅ
ត្តមបែនការកាំែត់់។ ប្ែសិនអែើការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកមិនអាចប្ែប្រឹតតិអៅ
បានត្តមបែនការ, អគ្ប្តូវបតជូ្នដាំែឹងជាមុនដល់់េនកែតល់់អសវា/គ្លីនិកបដល ក់់
រ័នធ។ ជាការសាំខាន់់អគ្ប្តូវបតត្តមដានបែនការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក អហើយកត់់
ប្ត្តអហតុែលបដលមិនបានចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកដូចការអប្ាងទុក (ឧទាហរែ៍ 
ែវះមអធាបាយអធវើដាំអែើ រ, ជាន់់កាលវភិាគ្នឹងអាទិភារអែសងៗអទៀត។ល។)។ ចាំនួន
ដងននការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកនឹងបប្ែប្ែួលអៅត្តមសាថ នភារជាក់់បសតង៖ 

o ការអដាះស្រសាយែញ្ញា  និងការអលើកទឹកចិតតែុគ្គលិកបដលប្តូវការការបែនាំ
ជ្ាំនញគ្លីនិកញឹកញាែ់់ប្ែសិនអែើវាអាចជួ្យអធវើឱយសាន នដបានប្ែអសើរអ ើង។ 

o ARTគ្លីនិកអែើកដាំអែើ រការថមីៗ ឬក៏ានការតល ស់់ែតូរធាំដុាំអៅគ្លីនិកបដលកាំរុង
ដាំអែើ រការ (ឧទាហរែ៍ ែុគ្គលិកថមី, ការទទួលែុសប្តូវថមី) នឹងប្តវូការការ
បែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកញឹកញាែ់់។  

ជាការលអអគ្ប្តវូចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកយា៉ាងអហាចរីរដងកនុងមួយឆ្ន ាំអៅគ្លីនិកនី     
មួយៗ។  អៅអរលអធវើបែនការអគ្ប្តូវប្បាកដថ្អគ្បានអប្ាងអរលអវលាប្គ្ែ់់ប្ាន់់។ 

 

• អាលែាំែងបដលប្តវូប្គ្ែដែត ែ់់អៅអរលចុះបែនាំគ្លីនិក៖ ជាការសាំខាន់់បដល
អគ្ប្តូវយល់់ដឹងជាក់់លាក់់រីអាលែាំែងចាំែងរែស់់ការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក។ 
ភារកិចចសាំខាន់់រមួានការសអងកត, ឬក៏ប្ែធានែទចាំែងៗបដលប្តូវែអប្ងៀន។ល។ 
ការរិនិតយអមើលរបាយការែ៍ននការចុះកាលរីអលើកមុន និងែញ្ជ ីសកមមភារ អាច
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នឹងជួ្យឱយអគ្កាំែត់់បាននូវប្ែធានែទបដលប្តូវប្គ្ែដែត ែ់់អរលចុះបែនាំ
ជ្ាំនញគ្លីនិក។ អរៀែចាំរអែៀែវារៈសប្ាែ់់ការចុះបែនាំគ្លីនិកមុននឹងចុះអៅ។ រអែៀែ
វារៈគួ្រានែញ្ចូ លែញ្ញា មួយឬរីរបដលអគ្បានកាំែត់់ថ្ជាអាទិភារ។  

អែើអទាះជាអគ្បានអប្ាងទុកជាមុននូវប្ែធានែទសប្ាែ់់ការែអប្ងៀនក៏អដាយ, ក៏តប្មូវ
ការការែែតុ ះែណ្តត លែបនថមអាចនឹងអ ើញជាក់់បសតងអៅអរលចុះអធវើការបែនាំ
ជ្ាំនញគ្លីនិក ឬអៅកនុងេាំ ុងអរលរិភាកាជាមួយនឹងេនកែតល់់អសវា។  

អាលែាំែងននការត្តមអមើលែនតអប្កាយការចុះបែនាំគ្លីនិក នឹងប្តវូអគ្កាំែត់់អៅ
អរលែញ្ច ែ់់ការចុះបែនាំគ្លីនិកអលើកដាំែូងៗ។  

៣.២ រនុងពរលព្វកីារបែនាំជាំនញគ្លនីរិ   

ដាំអែើ រការននការបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកគឺ្អធវើឱយប្បាកដថ្ប្កុមប្គ្ូអរទយអៅARTគ្លីនិកែតល់់នូវការ
រាបាលបថទាាំដ៏ប្តឹមប្តូវទាាំងែីតាំណ្តក់់៖ អធវើអោគ្វនិិចឆ័យប្តូវ, រាបាលប្តវូ, និងត្តមដានប្តូវ។ 
អៅកនុងអរលអធវើការបែនាំគ្លីនិកអៅដល់់ប្កមុARTគ្លីនិក ប្គ្ូបែនាំប្តូវេនុវតតតាំណ្តក់់កាលសាំ
ខាន់់ៗដូចខាងអប្កាម។  
 

៣.២.១ ប្ែមូលរ័ត៌ាន  
ប្គ្ូបែនាំអប្ែើប្បាស់់ែញ្ជ ីប្តួតរិនិតយ (ឧែសមព័នធ១៖ ែញ្ជ ីប្តួតរិនិតយសប្ាែ់់ការបែនាំជ្ាំនញ
គ្លីនិក) និងប្ែមូលរ័ត៌ានអដាយអប្ែើប្បាស់់វធីិសាស្រសតអែសងៗ រមួាន៖  

a. ការសអងកតែរសិាថ នរែស់់គ្លីនិក និងសអងកតេាំរីការែតល់់អសវារែស់់េនកែតល់់អសវា 
ចាំអ ះេនកជ្ាំងឺ 

b. សាត ែ់់េនកែតល់់អសវា 

c. រិនិតយអមើលឯកសារេនកជ្ាំងឺ និង 

d. រិនិតយអមើលេនុសាសន៍ននកាលរីការបែនាំអលើកមុន។  

រ័ត៌ានខាងអប្កាមអនះនឹងប្តូវប្ែមូលអៅោល់់អរលចុះបែនាំគ្លីនិកអៅគ្លីនិកនីមួយៗ និងជា
អលើកដាំែូង៖ 
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a. អតើគ្លីនិកានអាលការែ៍បែនាំ/និយាមបែែែទ/ឯកសារជ្ាំនួយការង្ហរអៅ
កនុងគ្លីនិក អហើយង្ហយនឹងរកយកមកអប្ែើបដរឬអទ។ ប្គ្ូបែនាំប្តូវប្បាកដថ្ឯក
សារទាាំងអនះ ជាឯកសារទាន់់ែចចុែែននភារចុងអប្កាយែាំែុត។ 

b. រ ាំហូរេនកជ្ាំងឺអៅគ្លីនិក។ រ ាំហូរេនកជ្ាំងឺអាចនឹងបប្ែប្ែួលរីគ្លីនិកមួយអៅគ្លីនិកមួយ
អាស្រស័យអលើការអរៀែចាំអៅនឹងកបនលង។ យា៉ាងអហាចណ្តស់់ រ ាំហូរេនកជ្ាំងឺគួ្របត
ដូចឧែសមព័នធ២ - រ ាំហូរេនកជ្ាំងឺអៅARTគ្លីនិក។ 

c. សាសភារសាំខាន់់ៗននការបថទាាំគ្លីនិក។ ប្គ្ូបែនាំនឹងរិនិតយអមើលឯកសារេនក
ជ្ាំងឺអដើមែីធានថ្ការបថទាាំនិងរាបាលអៅARTគ្លីនិកអធវើត្តមអាលការែ៍
បែនាំ/និយាមបែែែទ/រិធីសារថ្ន ក់់ជាតិ បដលទាន់់ែចចុែែននភារចុងអប្កាយ
និងអៅានប្ែសិទធភារ។ ប្គ្ូបែនាំនឹងអប្ែើប្បាស់់គ្ាំអហើញននបដលបានមករី
ការរិនិតយឯកសារេនកជ្ាំងឺអដើមែវីាយតនមលនិងែតល់់រ័ត៌ប្ត ែ់់ដល់់េនកែតល់់អសវា 
េាំរីសមតថភារគ្លីនិករែស់់រួកអគ្។ រ័ត៌ានគ្លីនិកេាំរីការបថទាាំរែស់់េនកជ្ាំងឺអរញ
វយ័ខាងអប្កាមអនះនឹងប្តូវប្ែមូលកនុងអរលចុះបែនាំគ្លីនិក៖  

i. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺអធវើអតសតHIVែញ្ញជ ក់់មុននឹងចែ់់អែតើមART  
ii. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលបានចែ់់អែតើមARTកនុងនថៃបតមួយនឹងនថៃអធវើអោគ្  
វនិិចឆ័យប្តឹមប្តវូអៅត្តមលកេែែឌ   

iii. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលបានអធវើEAC(អទាះជា១ រហូត៣) ានកត់់ប្ត្តអៅ
កនុងែញ្ជ ី  

iv. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលបានែតូររែូមនតថ្ន ាំប្តឹមប្តូវអៅត្តមរិធីសាររាបាល
ថ្ន ក់់ជាតិ  

v. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលបានរាបាលែលរាំខានរែស់់ថ្ន ាំប្តឹមប្តូវ  
vi. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលអមើលអ ើញែនទុកអមអោគ្ បានអធវើviral load អតសត
ត្តមដាន  

vii. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលានCD4<100បានទទួលការរាបាលអដាយ
Fluconazole  

viii. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលានCD4<350បានទទួលការរាបាលអដាយ
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cotrimoxazole  
ix. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺ បដលានកត់់ប្ត្តលទធែលviral loadប្តឹមប្តូវអៅកនងឯក
សារនិងART database  

x. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលបានអធវើviral load អតសតប្តឹមប្តូវត្តមalgorithmថ្ន ក់់
ជាតិ  

xi. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលបានស្រសាវប្ជាវរកអមអោគ្cryptococcus និងទទួល
បានfluconazole អៅត្តមអាលការបែនាំថ្ន ក់់ជាតិ 

xii. ភាគ្រយេនកជ្ាំងឺបដលបានទទួលថ្ន ាំរាបាលែង្ហក រជ្ាំងឺរអែងអៅត្តមរិធី
សារជាតិ  

ចាំអ ះការបថទាាំរាបាលេនកជ្ាំងឺកុារ គឺ្ានការែុសាន ែនតិចែនតួចចាំអ ះរ័ត៌ានបដលនឹង
ប្តូវប្ែមូល(ឧែសមព័នធ១)។  

អដើមែីសប្មួលដល់់ដាំអែើ រការប្តតួរិនិតយ, ប្គ្ូបែនាំគួ្រសូមឱយេនកែញ្ចូ លទិននន័យែអញ្ចញែញ្ជ ី
េនកជ្ាំងឺបដលានលកេែែឌ បដលអគ្បានកាំែត់់អរ ើសទុកជាមុន។ ឧទាហរែ៍៖ 

- ែញ្ជ ីេនកជ្ាំងឺបដលបានចុះអ ម្ ះថមីកាលរីបែមុន 

- ែញ្ជ ីេនកជ្ាំងឺបដលាន viral load >39 copies/ml 

- ែញ្ជ ីេនកជ្ាំងឺបដលកាំរុងរាបាលអដាយរែូមនតជួ្រទី២ ឬជួ្រទី៣ 

- ែញ្ជ ីេនកជ្ាំងឺបដលានCD4<100 

- ែញ្ជ ីេនកជ្ាំងឺបដលានCD4<350 

- ែញ្ជ ីេនកជ្ាំងឺបដលកាំរុងទទួលARTយា៉ាងអហាច១២បែ 

 

៣.២.២ កាំែត់់នូវកត្តត ប្ែឈមបែនកគ្លីនិកសាំខាន់់ៗ  
ប្គ្ូបែនាំអប្ែើប្បាស់់រ័ត៌ានបដលរួកាត់់ប្ែមូលបានអៅអលើសាសភារគ្លីនិកសាំខាន់់ៗនន
អដើមែីវាយតនមលសមតថភារគ្លីនិករែស់់េនកែតល់់អសវាអៅគ្លីនិកART អដាយអែទៀងតទ ត់់អៅនឹងរិធី
សាររាបាល/អាលការែ៍បែនាំ/និយាមបែែែទរែស់់ថ្ន ក់់ជាតិ, និងកាំែត់់នូវភារែវះខាត
បែនកគ្លីនិកអដើមែីអធវើឱយប្ែអសើរអ ើង និងក៏អដើមែីែែតុ ះែណ្តត លអៅនឹងកបនលងែងបដរ។ 
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៣.២.៣ ការែែតុ ះែណ្តត លអៅនឹងកបនលង  
អៅអរលបដលបានរកអ ើញការែវះខាតសមតថភារគ្លីនិក, ប្គ្ូបែនាំនឹងែតល់់នូវការែែតុ ះ     
ែណ្តត លបដលទាក់់ទងនឹងការរកអ ើញអៅដល់់េនកែតល់់អសវា។ កនុងករែីបដលានការែវះ
ខាតអប្ចើនមុែតប្មូវឱយានការអធវើឱយប្ែអសើរអ ើង អនះប្គ្ូបែនាំនឹងែតល់់ការែែតុ ះែណ្តត ល 
អាស្រស័យអលើអាទិភារ។  

៣.២.៤ កត់់ប្ត្តលទធែលននការចុះបែនាំគ្លីនិក   
អៅART គ្លីនិកនីមួយៗប្តូវបតាន”ែញ្ជ ីកត់់ប្ត្តការបែនាំគ្លីនិក”។ ែញ្ជ ីអនះនឹងប្តូវកត់់ប្ត្ត៖ 

• គ្ាំអហើញននបដលទាក់់ទងនឹងសូចនករគ្លីនិក។ អគ្គួ្រកត់់ប្ត្តបតសូចនករណ្ត
បដលានែញ្ញា  ឬការប្ែឈម។  

• កងវះខាតជ្ាំនញគ្លីនិកបដលទាក់់ទងនឹងសូចនករបដលានការប្ែឈម។ វាអាច
នឹងានអហតុែល/មូលអហតុជាអប្ចើនបដលទាក់់ទងនឹងលទធែលទាែននសូចនករ
នន, បតក៏ប្តូវានការកត់់ប្ត្តរីកងវះខាតបដលទាក់់ទងែងបដរ។  

• សកមមភារននបដលបានប្ែកាន់់យកអដើមែីអដាះស្រសាយភាល មៗនូវការែវះខាតបែនកគ្លី
និកបដលជាបែនកននការែងវឹកអៅនឹងកបនលង កនុងអរលចុះបែនាំគ្លីនិក។ ប្គ្បូែនាំ
មិនប្តូវេនុញ្ញា តឱយេនកែតល់់អសវាេនុវតតសកមមភារបដលមិនសមស្រសែរហូតដល់់ចែ់់ 
អដាយមិនបានអធវើការបកតប្មូវភាល មៗអនះអទ។ ឧទារហែ៍ ប្គ្ូបែនាំសអងកតអ ើញ
ថ្េនកែតល់់អសវាបានអចញអវជ្ជែញ្ញជ ថ្ន ាំរយៈអរល៦បែដល់់េនកជ្ាំងឺបដលមិនទាន់់ាន 
អសថរភារលអ ឬអចញអវជ្ជែញ្ញជ ថ្ន ាំរាបាលែង្ហក រជ្ាំងឺរអែងដល់់េនកជ្ាំងឺបដលសងស័យ
ថ្ានរអែង។   
សកមមភារបដលប្គ្ូបែនាំបានប្ែកាន់់យកកនុងេាំ ុងអរលចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក
រមួានការែែតុ ះែណ្តត លេាំរីប្ែធានែទជាក់់លាក់់ណ្តមួយ, រនយល់់រីការអប្ែើ
ប្បាស់់ឯកសារជ្ាំនួយការង្ហរ, ឬក៏អធវើែង្ហា ញជ្ាំនញគ្លីនិក។ 

• ការប្រមអប្រៀងអៅអលើសកមមភារែនត។ អៅអរលចែ់់ការបែនាំគ្លីនិក ប្គ្ូបែនាំនិង 
េនកែតល់់អសវាអៅគ្លីនិករិភាកាាន េាំរីសកមមភារបដលប្តូវែាំអរញនិងេនុវតតែនត។ 
លទធែលននសកមមភារែនតនឹងប្តវូអប្ែើប្បាស់់ជាសូចនករននភារអជាគ្ជ័្យ ឬ
ែោជ័្យរែស់់យុទធសាស្រសតបែនាំគ្លីនិករែស់់ថ្ន ក់់ជាតិ។ 
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៣.២.៥ ែង្ហា ញសអងេែលទធែលរែស់់ការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកអៅដល់់ប្កមុART 

អៅចុងែញ្ច ែ់់ននការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក, ប្គ្ូបែនាំនឹងប្តូវែតល់់លទធែលសអងេែដល់់ប្កុម
ART នូវេវីបដលបានកត់់ប្ត្តអៅកនុង”ែញ្ជ ីកត់់ប្ត្តការបែនាំគ្លីនិក” អដាយានតាំណ្តងប្គ្ូ
បែនាំ និងតាំណ្តងគ្លីនិកចុះហតថអលខា។  
 

៣.៣ ពព្កាយពរលចះុបែនាំគ្លីនិរ  
អៅអប្កាយអរលចុះអធវើការបែនាំគ្លីនិកនីមួយៗ, ប្គ្ូបែនាំប្តូវបតអរៀែចាំរបាយការែ៍ននការ
ចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក។ របាយការែ៍អនះានសារសាំខាន់់ណ្តស់់សប្ាែ់់ែញ្ញជ ក់់េាំរីសារ
សាំខាន់់ និងសារប្ែអយាជ្ន៍រែស់់ការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក, សប្ាែ់់អធវើបែនការបកលមអ ដូច
ជាការែែតុ ះែណ្តត លែាំែ៉ានអដើមែីរប្ងឹងសមតថភារគ្លីនិករែស់់ែុគ្គលិកសុខាភិបាល និងក៏
អដើមែីអរៀែចាំបែនការសប្ាែ់់ការចុះបែនាំអលើកអប្កាយអៅត្តមអនះែងបដរ។ របាយការែ៍
អនះនឹងប្បាែ់់មនទីរសុខាភិបាល, កមមវធីិអេដស៍អែតត, ប្ែធានប្កមុARTនិងសាជិ្កប្កមុរែស់់
ាត់់េាំរីសាថ នភារជាក់់បសតងអៅARTគ្លីនិក។ 

របាយការែ៍ននការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក គួ្រានាតិកាដូចខាងអប្កាម៖  
- នថៃបែឆ្ន ាំចុះបែនាំ, អ ម្ ះគ្លីនិក និងទីត្តាំង, 

- េនកបដលបានទទួលការបែនាំគ្លីនិក, 

- ប្គ្ូបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិក, 

- សអងេែគ្ាំអហើញនិងអយាែល់់ននអៅអលើេវីបដលគ្លីនិកអធវើបានលអ, 
- រិភាកាអលើសូចនករអៅកនុងែញ្ជ ីបែនាំបដលានែញ្ញា , 
- រិរែ៌នសកមមភារបកតប្មូវភាល មៗបដលបានប្ែកាន់់យកកនុងអរលចុះបែនាំ, និង 

- អរៀែោែ់់សកមមភារបដលប្តូវត្តមដានែនត។ 

របាយការែ៍ប្តូវបតានភាជ ែ់់ “Clinical Mentoring Record Sheet” មួយចាែ់់បដលានទុកអៅ
គ្លីនិកមួយចាែ់់។ របាយការែ៍ប្តូវបចកជូ្នអៅគ្លីនិកកនុងរយៈអរល០៧នថៃអធវើការ។ 
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IV. ការតាម្ដាននងិវាយត្ម្ម្ ី 
ការត្តមដាននិងវាយតនមលយុទធសាស្រសតចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកគឺ្ជាបែនកននរបាយការែ៍ននការ
ចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកបដលអគ្ប្តូវបតអធវើនិងបចករបមលករ័ត៌ានអនះជាអទៀងទាត់់អរៀងោល់់ប្តីា
ស។ ការត្តមដាននិងវាយតនមលនឹងែង្ហា ញេាំរីប្ែសិទធភារននការចុះបែនាំជ្ាំនញគ្លីនិកកនុង
ការរប្ងឹងសមតថភារជ្ាំនញគ្លីនិករែស់់ែុគ្គលិកសុខាភិបាលកនុងការែតល់់អសវាបថទាាំនិង
រាបាលជ្ាំងឺអេដស៍ប្តឹមប្តូវអៅត្តមរិធីសាររាបាល/និយាមបែែែទ/អាលការែ៍បែនាំ
ថ្ន ក់់ជាតិ បដលឆ្លុះែញ្ញច ាំងត្តមរយៈការអកើនភារកាន់់បតប្ែអសើរអ ើងរែស់់សូចនករគ្លីនិកអៅ
បែនក៣.២.១c បដលអគ្ប្តូវវាស់់បវង។  

សូចនករែួនខាងអប្កាមនឹងប្តូវត្តមដានអដើមែីវាស់់បវងប្ែសិទធភាររែស់់ការចុះបែនាំជ្ាំនញ
គ្លីនិក៖ 
១. ភាគ្រយសកមមភារែនតបដលបានែាំអរញអដាយប្កុមARTគ្លីនិក   

២. ភាគ្រយសូចនករគ្លីនិកបដលានការវវិឌ្ឍប្ែអសើរអ ើង  
៣. ភាគ្រយARTគ្លីនិកបដលានការវវិឌ្ឍប្ែអសើរអ ើងអៅអរលចុះបែនាំជាអលើកទីរីរ 
៤. ភាគ្រយART គ្លីនិកបដលានការវវិឌ្ឍប្ែអសើរអ ើងអៅអរលចុះបែនាំជាអលើកទីែី  
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១. ភាគ្រយសកមមភារែនតបដលបានែាំអរញអដាយប្កុមARTគ្លីនិក   

 

និយមន័យ ចាំនួនសកមមភារែនតបដលប្កុមARTនិងប្គ្បូែនាំបានប្រមអប្រៀងាន
ថ្ប្កុមARTប្តូវែាំរញ បានែាំអរញចែ់់សរវប្គ្ែ់់, បចកនឹងចាំនួន
សកមមភារែនតទាាំងេស់់បដលបានកាំែត់់ រចួបចកនឹង១០០។  

ែាំែង អដើមែីវាស់់បវងការសអប្មចបានននេនុសាសន៍ែតល់់ឱយអដាយប្គ្បូែនាំ  

វធីិសាស្រសតវាស់់បវង  
 

ោែ់់ចាំនួនសកមមភារែនតបដលប្កមុARTនិងប្គ្ូបែនាំបានប្រមអប្រៀង
ាន បដលចុះអៅកនុងែញ្ជ ី “Clinical Mentoring Record Sheet”,រចួអហើយ
គ្ែនអដាយអប្ែើភាគ្យកនិងភាគ្បែងខាងអប្កាម។   

សង្ហវ ក់់ននការវាស់់
បវង  

អៅអរលចុះបែនាំគ្លីនិកអលើកែនទ ែ់់  

ភាគ្យក ចាំនួនសកមមភារែនតបដលប្កុមARTនិងប្គ្បូែនាំបានប្រមអប្រៀង
ាន ថ្ប្កមុARTប្តូវែាំរញ អហើយប្កុមបានែាំអរញចែ់់សរវប្គ្ែ់់ 

ភាគ្បែង ចាំនួនសកមមភារែនតសរែុបដលប្កុមARTនិងប្គ្ូបែនាំបានប្រម
អប្រៀងាន បដលចុះអៅកនុងែញ្ជ ី “Clinical Mentoring Record Sheet” 

លមអិត ាម នអទ 

ប្ែភរទិននន័យ Clinical Mentoring Record Sheet 

ការែកស្រសាយ  ភាគ្រយននការែាំអរញចែ់់សរវប្គ្ែ់់ននសកមមភារែនតកាន់់បតែពស់់
កាន់់បតែញ្ញជ ក់់រីការអែតជាា ចិតតអធវើត្តមេនុសាសន៍រែស់់ប្គ្ូបែនាំ។  
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២. ភាគ្រយសូចនករគ្លីនិកបដលានការវវិឌ្ឍប្ែអសើរអ ើង  
និយមន័យ ចាំនួនសូចនករគ្លីនិកបដលប្កុមARTនិងប្គ្បូែនាំបានប្រមអប្រៀងថ្

នឹងអធវើឱយប្ែអសើរអ ើងអដាយប្កមុART គឺ្បានប្ែអសើរបមន បចកនឹង
ចាំនួនសូចនករបដលបានប្រមអប្រៀងសប្ាែ់់ការត្តមដានទាាំងេស់់ 
អហើយគុ្ែនឹង១០០។  

ែាំែង វាស់់បវងភាររកីចអប្មើនននសូចនករននបដលប្កុមARTនិងប្គ្ូ
បែនាំបានកាំែត់់កនុងអរលចុះបែនាំគ្លីនិក។  

វធីិសាស្រសតវាស់់បវង  
 

ោែ់់ចាំនួនសូចនករបដលប្កុមARTនិងប្គ្ូបែនាំគ្លីនិកបានប្រមអប្រៀង
កនុងអរលចុះបែនាំគ្លីនិក ចុះអៅកនុងែញ្ជ ី”Clinical Mentoring 
Indicator M&E Worksheet” រចួអហើយគ្ែនភាគ្រយអដាយអប្ែើភាគ្
យកនិងភាគ្បែងខាងអប្កាម។  

សង្ហវ ក់់ននការវាស់់
បវង  

អៅអរលចុះបែនាំគ្លីនិកអលើកែនទ ែ់់ 

ភាគ្យក ចាំនួនសូចនករគ្លីនិកបដលប្កុមARTនិងប្គ្បូែនាំបានប្រមអប្រៀង
ថ្នឹងអធវើឱយប្ែអសើរអ ើងអដាយប្កុមART អហើយបានប្ែអសើរបមន 
អៅគ្លីនិកនីមួយៗបដលប្គ្ូបែនាំបានចុះអៅបែនាំគ្លីនិក។  

ភាគ្បែង ចាំនួនសូចនករគ្លីនិកបដលប្កុមARTនិងប្គ្បូែនាំបានប្រមអប្រៀងថ្
នឹងអធវើឱយប្ែអសើរអ ើងអដាយប្កមុARTសរែុ បដលានចុះែញ្ជ ីអៅកនុង 

“Clinical Mentoring Indicator M&E worksheet” អៅគ្លីនិកនីមួយៗ
បដលប្គ្បូែនាំបានចុះអៅបែនាំគ្លីនិក។ 
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លមអិត ាម នអទ 

ប្ែភរទិននន័យ “Clinical Mentoring Indicator M&E worksheet” 

ការែកស្រសាយ  ភាគ្រយការរកីចអប្មើនកាន់់បតែពស់់ ជ្ាំនញគ្លីនិករែស់់ប្កមុARTក៏
កាន់់បតរកីចអប្មើន។ 
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៣. ភាគ្រយARTគ្លីនិកបដលានការវវិឌ្ឍប្ែអសើរអ ើងអៅអរលចុះបែនាំជាអលើកទីរីរ 
 

និយមន័យ ចាំនួនARTគ្លីនិកបដលានសូចនករគ្លីនិកននានការរកីចអប្មើនអៅ
អរលប្កមុប្គ្ូបែនាំគ្លីនិកចុះអៅបែនាំគ្លីនិកអៅអលើកទីរីរ បចកនឹង
ចាំនួនARTគ្លីនិកសរែុបដលប្កុមប្គ្ូបែនាំបានចុះបែនាំគ្លីនិកជា
អលើកទីរីរ រចួគុ្ែនឹង១០០។  

ែាំែង អដើមែីវាស់់បវងប្ែសិទធភាររែស់់យុទធសាស្រសត”ការចុះបែនាំគ្លីនិក” 

វធីិសាស្រសតវាស់់បវង  
 

ោែ់់ចាំនួនគ្លីនិកបដលានចុះែញ្ជ ីអៅកនុង “Clinical Mentoring Progress 

Report” រចួអហើយគ្ែនភាគ្រយអដាយអប្ែើប្បាស់់ភាគ្យកនិងភាគ្
បែងខាងអប្កាម។  

សង្ហវ ក់់ននការវាស់់
បវង  

ប្តីាស 

ភាគ្យក ចាំនួនARTគ្លីនិកបដលានសូចនករគ្លីនិកននានការរកីចអប្មើន
អៅអរលប្កុមប្គ្ូបែនាំគ្លីនិកចុះអៅបែនាំគ្លីនិកអៅអលើកទីរីរ 
អៅកនុងរយៈអរលោយការែ៍  

ភាគ្បែង ចាំនួនARTគ្លីនិកសរែុបដលប្កុមប្គ្ូបែនាំបានចុះបែនាំគ្លីនិកជា
អលើកទីរីរអៅកនុងរយៈអរលោយការែ៍  

លមអិត ាម នអទ 

ប្ែភរទិននន័យ Clinical Mentoring Progress Report 

ការែកស្រសាយ  ភាគ្រយគ្លីនិកបដលានការរកីចអប្មើកាន់់បតែពស់់ ប្ែសិទធភាររែស់់
យុទធសាស្រសត”ការចុះបែនាំគ្លីនិក”កាន់់បតែពស់់។  
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៤. ភាគ្រយART គ្លីនិកបដលានការវវិឌ្ឍប្ែអសើរអ ើងអៅអរលចុះបែនាំជាអលើកទីែី  
និយមន័យ ចាំនួនARTគ្លីនិកបដលានសូចនករគ្លីនិកននានការរកីចអប្មើនអៅ

អរលប្កមុប្គ្ូបែនាំគ្លីនិកចុះអៅបែនាំគ្លីនិកអៅអលើកទីែី បចកនឹង
ចាំនួនARTគ្លីនិកសរែុបដលប្កុមប្គ្ូបែនាំបានចុះបែនាំគ្លីនិកជា
អលើកទីែី រចួគុ្ែនឹង១០០។  

ែាំែង អដើមែីវាស់់បវងប្ែសិទធភាររែស់់យុទធសាស្រសត”ការចុះបែនាំគ្លីនិក” 

វធីិសាស្រសតវាស់់បវង  
 

ោែ់់ចាំនួនគ្លីនិកបដលានចុះែញ្ជ ីអៅកនុង “Clinical Mentoring Progress 

Report” រចួអហើយគ្ែនភាគ្រយអដាយអប្ែើប្បាស់់ភាគ្យកនិងភាគ្
បែងខាងអប្កាម។  

សង្ហវ ក់់ននការវាស់់
បវង  

ប្តីាស 

ភាគ្យក ចាំនួនARTគ្លីនិកបដលានសូចនករគ្លីនិកននានការរកីចអប្មើន
អៅអរលប្កុមប្គ្ូបែនាំគ្លីនិកចុះអៅបែនាំគ្លីនិកអៅអលើកទីែី 
អៅកនុងរយៈអរលោយការែ៍  

ភាគ្បែង ចាំនួនARTគ្លីនិកសរែុបដលប្កុមប្គ្ូបែនាំបានចុះបែនាំគ្លីនិកជា
អលើកទីែីអៅកនុងរយៈអរលោយការែ៍  

លមអិត ាម នអទ 

ប្ែភរទិននន័យ Clinical Mentoring Progress Report 

ការែកស្រសាយ  ភាគ្រយគ្លីនិកបដលានការរកីចអប្មើកាន់់បតែពស់់ ប្ែសិទធភាររែស់់
យុទធសាស្រសត”ការចុះបែនាំគ្លីនិក”កាន់់បតែពស់់។  
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ឧែសមព័នធ១៖ ែញ្ជ ីសកមមភារបដលប្តវូអធវើអៅអរលចុះបែនាំគ្លីនិក  
ែញ្ជ ីសរម្មភារបដលព្ត្ូវព្វីពៅពរលចះុបែនាំគ្លីនរិ  

(នៅARTគ្លីនិកអ្នកជងំឺនេញវយ័ និងកុមារ) 

Visit Type: First visit □  Follow-up visit □   Visit Date (MM/DD/YYYY): …. /….…/…………. 

Site Name: …………….………………….  Site ID: …………………………………………….. 

Co-operation with NGO:  Y□ N□  Service: Adult with Pediatric Y□ N□  

OD name: …..……………………………………… Province/city: …………………………………………. 

 

Mentor (s) name: ………………………………………………………………………………….........................  

 

Total members/staff of team Site Staff present  

- Team Leader: ……………………………………………… 

- Physicians: …………………………………………………… 

- Nurse Counselors: ……………………………………… 

- Triage staff: …………………………………………………. 

- Data entry Officers: ……………………………………… 

- Pharmacy staff: ……………………………………………. 

- Blood collectors: ………………………………………….. 

- Community Action Counselor (CAC): ……………. 

- Community Action Worker (CAW): ……..………. 

- Facility based worker (FBW): ……………………… 

- Team Leader: ………………………………..  

- Physicians: …………………………………….. 

- Nurse Counselors: ……………………….. 

- Triage staff: ……………………………………. 

- Data entry Officers: ……………………….. 

- Pharmacy staff: ……………………………… 

- Blood collectors: …………………………….. 

- Community Action Counselor (CAC):………   

- Community Action Worker (CAW):……. 

- Facility based worker (FBW): ………….. 

                                                           

Section 1: Adult Care & Treatment  1 2 3 4 Comments 

1.1 National guidelines/SOP/Job aids for adult care and treatment 

are stored in the clinic and easily accessible: 

(OI/ART/HCV/PEP/MMS/SDART/VL monitoring/TPT) 

Scoring: 1: None is available  

2: A few is available 

3: More than half    

4: All are available  
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1.2 Patient flow in the clinic:    

Scoring:   1: No clear flow  

                  2: Have flow, but not indicated 

                  3: Have indicated flow, but patients not follow 

                  4: Have indicated flow and well organized and appropriate  

     

1.3 Appropriate COVID screening at entry to facility?  Covid warning 

signs in the clinics?  Masks, hand sanitizer, hand washing 

available? Social distancing observed?  

Scoring:   1: None is available  

     2: One or two are available 

     3: Three are available     

     4: All are available 

     

1.4 Private, soundproof, counseling area available.  

Scoring: 1: None is available 

  2: One is available  

  3: Two are available     

  4: All are available 

     

1.5  Initiation of ART in accordance to national guidelines/SOP 

Check 10 ART files/charts by randomly selected among new patient 

1.5.1 What proportion of newly diagnosed clients have a CD4 test 

(baseline CD4) at the time of ART initiation? 

           ☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.5.2 What proportion of patients receiving re-testing HIV diagnosis 

before initiated ART?  

           ☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.5.3 What proportion of patients initiated Same Day ART complied with 

the criteria?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.5.4 What proportion of all newly initiating ART with TLD?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.6  Enhance Adherence Counselling (EAC) and the management of virological failure. 

Check 10 ART files/charts of patients with viral load >39 copies/ml 

1.6.1 What proportion of the patients have been documented with EAC 

(either 1 to 3)?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 
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1.6.2 What proportion of patients with detectable viral load have viral 

load follow-up test according to guidelines?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.7  Switching the ART regimen due to treatment failure appropriately according to the national 

treatment protocol/guidelines 

Check 10 ART files/charts of patients who are on 2nd or 3rd line regime 

1.7.1 What proportion of patients switched regimen due to treatment 

failure appropriately according to the national treatment protocol?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.8 Management of ARV side effects appropriately according to the national treatment 

protocol/guidelines 

Check 10 ART files/charts of patients who have experience of ARV side effects. 

1.8.1 What proportion of patients had ARV side effects have 

appropriately management according to the national treatment 

protocol?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.9 Percent patients screened for Cryptococcus and receiving Fluconazole prophylaxis according to 

the national guideline 

Check 10 ART files/charts by randomly selected patients with CD4<100 

1.9.1 What proportion of patients have CD4 counts <100 screened for 

Cryptococcus? 

           ☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.9.2 What proportion of patients with CD4<100 were prescribed 

Fluconazole?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.10 Eligible patients receiving Cotrimoxazole prophylaxis according to the national guidelines. 

Check 10 ART files/charts by randomly selected patients with CD4<350. 

1.10.1 What proportion of patients have CD4<350 were prescribed 

Cotrimoxazole?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.10.2 What proportion of these had follow-up CD4 every 6 months until 

CD4>350 and cotrimoxazole stopped?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 
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1.11 Patients with Viral Load (VL) tests monitoring according to the national guidelines. 

Check 10 ART files/charts of patients who have been on ART at least for 12 months. 

1.11.1 What proportion of patients have VL test documented at 6-month 

ART and yearly thereafter?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.11.2 What proportion of patients have VL test complied with the 

national algorithm?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.12 Percent patients receiving TB preventive (TPT) therapy according to the national guidelines. 

Check 10 ART files/charts by randomly selected 

1.12.1 What proportion of patients have been screened for TB signs and 

symptoms?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.12.2 What proportion of eligible patients for TPT have received TPT?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

1.14 Percent patients get MMD according to the eligible criteria 

Check 10 ART files/charts by randomly selected 

1.14.1 What proportion of patients get ≥3MMD complied with eligible 

criteria? 

           ☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

Total Section Score (84/84) = 

បញ្ហា ប្បឈមបនចេកនេសគ្លីនកិសំខាន់ៗ  (Main clinical challenges) 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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គ្នប្មាងសកមមភាេន ើមបនី ោះប្ាយបញ្ហា ប្បឈមបនចេកនេសគ្លីនិកសំខាន់ៗ  (Proposed actions to address the 
main clinical challenges) 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

សកមមភាេដ លប្រូវតាម នបនត (Follow-up Action) 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Section 2: Paediatric Care & Treatment 1 2 3 4 Comments 

2.1 National guidelines/SOP/Job aids for paediatric care and treatment 

are stored in the clinic and easily accessible 

(OI/ART/HCV/PEP/MMS/SDART/VL monitoring/TPT) 

Scoring:  1: None is available  

2: A few is available  

3: More than half     

4: All are available 

     

2.2 Eligible paediatric patients are on ART according to national guidelines/SOP. 

      Check 10 ART files/charts by randomly selected among new paediatric patients 

2.2.1 What proportion of pediatric patients initiating ART within 01 week 

from enrolment at PAC clinic?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

2.3 Enhance Adherence Counselling (EAC) and the management of virological failure. 

Check 10 ART files/charts of patients with viral load >39 copies/ml 
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2.3.1 What proportion of the patients has been documented with EAC 

(either 1 to 3)?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

2.3.2 What proportion of patients with detectable viral load have viral load 

follow-up test?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

2.4 Eligible paediatric patients receiving Cotrimoxazole prophylaxis according to the national guidelines. 

Check 10 ART files/charts by randomly selected paediatric patients. 

2.4.1 What proportion of patients were prescribed Cotrimoxazole 

complied with the national protocol?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

2.5 Patients with Viral Load (VL) tests monitoring according to the national guidelines. 

Randomly check 10 ART files/charts of patients who have been on ART at last for 12 months. 

2.5.1 What proportion of patients have VL test documented?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

2.6 Switching the ART regimen due to treatment failure appropriately according to the national treatment 

protocol/guidelines 

Check 10 ART files/charts of patients who are on 2nd or 3rd line regimen 

2.6.1 What proportion of patients switched regimen due to treatment 

failure appropriately according to the national treatment protocol?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

2.7 Management of ARV side effects appropriately according to the national treatment 

protocol/guidelines 

Check 10 ART files/charts of patients who have experience of ARV side effects. 

2.7.1 What proportion of patients had ARV side effects have appropriate 

management according to the national treatment protocol?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

2.8 Percent patients receiving TB preventive therapy (TPT) according to the national guidelines. 

Check 10 ART files/charts by randomly selected 

2.8.1 What proportion of patients have been screened for TB signs and 

symptoms?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 
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2.8.2 What proportion of eligible patients for TPT have received TPT?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

2.9 Paediatric patients are assessed growth and nutritional monitoring. 

Check 10 ART files/charts by randomly selected patients if 4 items are assessed BMI, High & Weight, Mid-

upper arm circumference (MUAC), Growth curve plot 

2.9.1 What proportion of patients were assessed the 4 items at the last 

clinical consultation?  

☐ <60%  ☐ 60‐79%  ☐ 80‐89%  ☐ ≥90% 

     

Total Section Score (48/48) = 

បញ្ហា ប្បឈមបនចេកនេសគ្លីនកិសំខាន់ៗ  (Main clinical challenges) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

គ្នប្មាងសកមមភាេន ើមបនី ោះប្ាយបញ្ហា ប្បឈមបនចេកនេសគ្លីនិកសំខាន់ៗ  (Proposed actions to address the 
main clinical challenges) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

សកមមភាេដ លប្រូវតាម នបនត (Follow-up Action) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ឧែសមព័នធ២៖ Clinical Mentoring Record Sheet  

គ្ាំអហើញ  
ការែវះចអនល ះបែនកគ្លី

និក  
សកមមភារែនតបដលប្តូវអធវើ 

 

េនកទទួលែុស
ប្តូវ 

កាលវភិាគ្  
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ឧែសមព័នធ៣៖ គ្ាំរទូប្មង់់របាយការែ៍ការចុះបែនាំគ្លីនិក   
- នថៃបែឆ្ន ាំចុះ, អ ម្ ះគ្លីនិកនិងទីត្តាំង, 

- េនកបដលបានទទួលការបែនាំគ្លីនិក, 
- ប្គ្ូបែនាំគ្លីនិក, 

- សអងេែគ្ាំអហើញនិងអយាែល់់េាំរីការេនុវតត  
- រិភាកាសូចនករនីមួយៗអៅកនុងែញ្ជ ីការបែនាំគ្លីនិកបដលានែញ្ញា , 
- រិរែ៌នសកមមភារននបដលបានប្ែកាន់់យកភាល មៗអដើមែីបកលមអអៅអរលបែនាំគ្លី
និក, និង 

- រិរែ៌នសកមមភារត្តមដានែនតនន។ 
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ឧែសមព័នធ៤៖ Clinical Mentoring Indicator M&E worksheet 

Indicator % at the 1st CM visit % at the 2nd CM visit % at the 3rd CM visit 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

ឧែសមព័នធ៥៖ Clinical Mentoring Progress Report 

ែញ្ជ ីARTគ្លីនិក សូចនករគ្លីនិកានការរកីចអប្មើន
អៅអរលចុះបែនាំគ្លីនិកអលើកទីរីរ  

សូចនករគ្លីនិកានការរកីចអប្មើនអៅ
អរលចុះបែនាំគ្លីនិកអលើកទីែី  

Yes No Yes No 

1     

2     

3     

4     

5     
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ឯកសារភាជ ែ់់១៖ គ្ាំនូសត្តងរ ាំហូរេនកជ្ាំងឺអៅគ្លីនិកART 
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ឯកសារភាជ ែ់់២៖ គ្ាំនូសត្តងការអធវើអតសត Viral Load  
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ឯកសារភាជ ែ់់៣៖ គ្ាំនូសត្តងការែតល់់ថ្ន ាំែង្ហក រជ្ាំងឺរអែង (since 2010) 
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ឯកសារភាជ ែ់់៤៖ គ្ាំនូសត្តងការស្រសាវប្ជាវរកអមអោគ្Cryptococcusអៅអលើេនកជ្ាំងឺមិនានអោគ្
សញ្ញា  
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ឯកសារភាជ ែ់់៥៖ គ្ាំនូសត្តងការស្រសាវប្ជាវរកអមអោគ្Cryptococcusអៅអលើេនកជ្ាំងឺសងសយ័រលាក
អស្រសាមែួរ 
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ឯកសារភាជ ែ់់៦៖ គ្ាំនូសត្តងការស្រសាវប្ជាវរកអោគ្សញ្ញា រអែងអលើកុារែទុកអមអោគ្អេដស៍អាយុ 

≥ 12 បែ 
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ឯកសារភាជ ែ់់៧៖ រែែឱសថរាបាលែង្ហក រជ្ាំងឺរអែង  
 
 


