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អារម្ភរថា 

និយាមបែែែទសម្រាែ់អនុវត្តសសវារណែសម្រាែ់ការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍(ART) សៅក្នុង
ម្រែសទសក្មពុជាម្រតូ្វបានែសងកើត្ស ើង ម្រសែតាមសសចក្តើសសម្រមចរែស់ម្រក្សួងសុខាភិបាលក្នុងការរមួែញ្ចូ លែ ុសតិ៍  
សុខភាព្យក្នុងសហគមន៍ មណឌ លសុខភាព្យសៅត្ាំែន់ោច់ម្រសយាល និងែ ុសតិ៍សុខភាព្យសៅក្នុងព្យនធនាគារ ជាបននក្
មួយននបននការម្រគែដណត ែ់សសវាសុខាភិបាល។ ឯក្សារសនេះ នតល់ការបណនាាំអាំព្យើការនតល់សសវាែង្កក រ សសវា
ព្យាបាល និងបថទាំជាំងឺសអដស៍ សដើមបើគាាំម្រទដល់អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍ បដលរស់សៅក្នុងត្ាំែន់ោច់ម្រសយាលបដល
ពិ្យបាក្ក្នុងការទទួលបានសសវា ART និងស ល្ើយត្ែសៅនឹងត្ម្រមូវការចាំបាច់ រែស់អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍សៅក្នុង
សហគមន៍។ 

ខលឹមសារននឯក្សារសនេះ គឺបនែក្សលើែទពិ្យសសាធន៍ក្នុងការអនុវត្តអនតោគមន៍ស ល្ើយត្ែនឹងជាំងឺសអដស៍ ជាំងឺកាមសោគ 
និងជាំងឺរសែង-សអដស៍ សៅសសវា ART និងបសែងរក្ដាំស េះម្រសាយសលើែញ្ហា ម្រែឈមរែស់ម្រែព័្យនធសុខាភិបាលក្នុងការ
នតល់សសវាជួនដល់អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍បដលរស់សៅត្ាំែន់ោច់ម្រសយាល ។  

ម្រក្សួងសុខាភិបាល សូមសកាត្សរសសើរចាំស េះការលេះែង់ និងកិ្ចចខិត្ខាំម្រែឹងបម្រែងបដលសធែើស ើងសោយមជឈមណឌ ល
ជាតិ្ម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស៍ សសើបសបក្ និងកាមសោគ និងសាជិក្ទាំងអស់ ននម្រកុ្មការង្ករែសចចក្សទសសតើព្យើ         
ការបថទាំ និងព្យាបាលជាំងឺសអដស៍ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ ម្រព្យមទាំងសងគមសុើវលិទាំងអស់បដលបានចូលរមួសរៀែចាំនិយាម    
បែែែទសម្រាែ់អនុវត្តសសវា ART រណែសៅក្នុងម្រែសទសក្មពុជាសនេះស ើង។  

ម្រក្សួងសុខាភិបាល សូមអនុម័ត្ជានលូវការោក់្ឱយសម្រែើម្របាស់និយាមបែែែទសនេះ សៅក្នុងម្រែសទសក្មពុជា និងសងឃមឹ
ថា ថាន ក់្ជាតិ្ ថាន ក់្សម្រកាមជាតិ្ មនទើរសុខាភិបាលននរដឋបាលោជធានើ-សខត្ត ក្មមវធិើម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស៍និងកាមសោគ
ោជធានើ-សខត្ត និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ក់្ព័្យនធទាំងអស់ នឹងនតល់ការគាាំម្រទនិងរមួគាន អនុវត្តនិយាមបែែែទសនេះឱយាន
ម្រែសិទធភាព្យខពស់ សដើមបើែសងកើនការម្រគែដណត ែ់ និងគុណភាព្យននសសវាែង្កក រ និងបថទាំព្យាបាលជាំងឺសអដស៍ និង     
ជាំងឺកាមសោគ សៅក្នុងម្រែសទសក្មពុជា ។ 
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សសចរតីបថែងអាំណរគណុ 

មជឈមណឌ លជាតិ្ម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស ៍ សសើបសបក្ និងកាមសោគ (NCHADS) សូមសបមតងនូវការសកាត្សរសសើរ និងអាំណរគុណ
យា ងម្រជាលសម្រៅ ចាំស េះការលេះែង់រែស់សាជិក្ននម្រកុ្មការង្ករែសចចក្សទស (TWG) សតើព្យើការបថទាំ និងព្យាបាលជាំងឺសអដស ៍   
ក្នុងការែសងកើត្ស ើងនូវ “ និយាមបែែែទសម្រាែ់អនុវត្តសសវារណែសម្រាែ់ការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដសស៍ៅក្នុង
ម្រែសទសក្មពុជា ” ។ មជឈមណឌ លជាតិ្សោយបានសហការជាមួយអងគការ CRS និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ រមួាន អងគការ WHO, UNAIDS, 
KWWA, CPN+, AUA, PC, FHI360, AHF, និង KHANA បានខិត្ខាំម្រែឹងបម្រែងក្នុងការសរៀែចាំនិយាមបែែែទសនេះស ើង សដើមបើជួយ
បណនាាំការសរៀែចាំអនុវត្តសសវារណែសម្រាែ់ការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស ៍ (ART Satellite Site) សៅម្រែសទស
ក្មពុជា។ កិ្ចចខិត្ខាំម្រែឹងបម្រែងរែស់ម្រក្ុមការង្ករែសចចក្សទស ម្រត្ូវបានសធែើស ើងតាមរយៈការម្រែជុាំនានា វគគបចក្រ ាំបលក្ែទពិ្យសសាធន៍ និង
ការផ្លល ស់ែតូរគាំនិត្គាន  និងការនតល់អនុសាសន៍សៅក្នុងដាំសណើ រការសរៀែចាំែសងកើត្ឯក្សារសនេះម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ និងសកាត្សរសសើរ
យា ងម្រជាលសម្រៅ ។ 

ការែសងកើត្និយាមបែែែទសម្រាែ់អនុវត្តសសវារណែសម្រាែ់ការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគអដស ៍សៅក្នុងម្រែសទសក្មពុជា 
គឺជាវធិើសាស្រសតថមើមួយបដលានែាំណងព្យម្រងឹង និងសធែើឱយម្រែសសើរស ើងនូវការនតល់សសវាបថទាំនិងព្យាបាលែនតសម្រាែ់អនក្រសស់ៅ
ជាមួយសមសោគសអដស ៍(PLHIV) សៅក្នុងត្ាំែន់ោច់ម្រសយាល ក៏្ដូចជាសៅក្នុងព្យនធនាគារ ។ វធិើសាស្រសតសនេះ ក្៏ានសគាលែាំណងនង
បដរឱយការ ត់្ជួែសម្រាែ់ការពិ្យសម្រគាេះសុខភាព្យ និងការមក្ទទួលឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស ៍(ARVs) កាន់បត្ានភាព្យង្កយ
ម្រសួល  ចាំ យសព្យលសវលា និងថវកិាតិ្ចសៅសលើការសធែើដាំសណើ រសម្រាែអ់នក្នទុក្សមសោគសអដស ៍។ 

តាងនាមមជឈមណឌ លជាតិ្ម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស ៍ សសើបសបក្ និងកាមសោគ ខុ្ាំសូមបថលងអាំណរគុណដលថ់ាន ក់្ដឹក្នាាំ និងមស្រនតើនន
មជឈមណឌ លជាតិ្ (សលាក្សវជជ.សាំរតិ្ សុវណណរទិធ និងសលាក្សវជជ.ង ូវ ែូោ  អនុម្រែធានមជឈមណឌ លជាតិ្ សលាក្សវជជ.កាសអឿន ចិម្រតា     
អនុម្រែធានការយិាលយ័ែសចចក្សទសនិងជាម្រែធានម្រក្ុម B-IACM សលាក្សវជជ.បង ត្ ែុម្រតា អនុម្រែធានបននក្បថទាំជាំងឺសអដស ៍ និង   
សលាក្ម្រសើសវជជ.គើ សុវឌ្ឍនា មស្រនតើបននក្បថទាំជាំងឺសអដស៍ សលាក្សវជជ.ក្យ សុខា ម្រែធានការយិាល័យរដឋបាលសម្រាែ់ការជួយគាាំម្រទបននក្
រដឋបាល  អងគការ CRS (សលាក្សវជជ.ណយ ម្រែភា  សលាក្ សវជជ.សុង ចនធើ និងសលាក្ សង៊ សុផ្លត្) អងគការ WHO (សលាក្សវជជ.        
សដង សិរង្កគ ) អងគការ UNAIDS (សលាក្ អុ៊ង ែ ូលើន និងសលាក្ម្រសើសវជជ.Khin Cho Win Htin) និងអងគការ FHI360/EpiC Project 
(សលាក្សវជជ.្ិល សារមឹ និងសលាក្ ញឹម ោប ន) មស្រនតើម្រគែ់ម្រគង និងនតត់្នគង់ឱសថ សាា រ ែរកិាា រ និងមស្រនតើម្រគែ់ម្រគងទិននន័យបដល
បានរមួចាំបណក្យា ងសក្មមក្នុងការែសងកើត្ “ និយាមបែែែទសម្រាែ់អនុវត្តសសវារណែសម្រាែ់ការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំង  
សមសោគអដស៍សៅក្នុងម្រែសទសក្មពុជា ” ម្រែក្ែសោយសជាគជ័យ ក្៏ដូចជាចូលរមួនតល់សសវាែង្កក រ បថទាំ ព្យាបាល និងគាាំម្រទដល់អនក្
នទុក្សមសោគសអដស៍ទាំងអស់សៅក្នុងម្រែសទសក្មពុជា។ 

                   នថៃ                     បខ             ឆន ាំខាល ចតាែ ស័ក្ ព្យ.ស.២៥៦៦ 
 សធែើសៅោជធានើភនាំសព្យញ នថៃទើ          បខមក្ោ ឆន ាំ ២០២៣   

ព្ែធានម្ជ្ឈម្ណឌ លជាតិព្ែយទុធនងឹជ្ាំងឺសអដស ៍ 
                   សសើបសែរ និងកាម្សរាគ 
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ែញ្ជ ីពារយែាំព្រួញ 

AIDS  Acquired Immunodeficiency Syndrome (ចសង្កក មសោគសញ្ហា ននការចុេះសខាយម្រែព្យ័នធភាព្យសុាាំ
ការ រសារ ងគកាយ) 

ANC  Antenatal Care (ការព្យិនិត្យសុខភាព្យមុនសព្យលសម្រាល) 
ART Antiretroviral Therapy (ការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍) 
ARV Antiretroviral Drug (ឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍) 
ASS ART Site Satellite (ទើតាាំងសសវារណែការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍) 
B-IACM Boosted Integrated Active Cases Management (វធិើសាស្រសតជាំរុញខាល ាំងកាល ននសក្មមភាព្យរមួែញ្ចូ ល

គាន  ការបសែងរក្ និងម្រគែ់ម្រគងសក្មមក្រណើ សអដស៍) 
BSL  Buddy System Leader (ម្រែធានម្រក្ុមម្រែព្យ័នធមិត្តភក្កិ) 
CAA  Community Actions Approach (វធិើសាស្រសតសក្មមភាព្យសហគមន៍) 
CSO Civil Society Organization (អងគការសងគមសុើវលិ) 
C/PITC Community/Provider-Initiated Testing and Counselling (វធិើសាស្រសតនតល់ម្រែឹក្ា និងសធែើសត្សត

ឈាមរក្សមសោគសអដស៍បដលនតួចសនតើមសោយសហគមន៍/នតួចសនតើមសោយអនក្នតល់សសវា) 
CMA Case Management Assistance (ជាំនួយការអនក្សម្រមែសម្រមួលការអនុវត្តយុទធវធិើ B-IACM) 
CMC Case Management Coordinator (អនក្សម្រមែសម្រមួលអនុវត្តយុទធវធិើ B-IACM)  
CoC Continuum of Care (ការបថទាំព្យាបាលែនត) 
CQI Continuous Quality Improvement (ការព្យម្រងឹងគុណភាព្យែនត) 
CV Community Volunteer (អនក្ស័មម្រគចិត្តសហគមន៍) 
GDP Directorate General of Prisons (អគគនាយក្ោឋ នព្យនធនាគារ) 
GoC Group of Champions (ម្រក្ុមសជើងឯក្)  
HEI HIV Exposed Infant (កុ្ារសក្ើត្ព្យើាត យនទុក្សមសោគសអដស៍) 
HC Health Center (មណឌ លសុខភាព្យ) 
HP Health Post (ែ ុសតិ៍សុខភាព្យ) 
HAS Hub ART Site (សសវា ART ែសង្កគ ល) 
KP Key Population (ម្រក្ុមម្រែឈមមុខខពស់នឹងការ្លងសមសោគសអដស៍) 
LA Local Authority (អាជ្ាធរមូលោឋ ន) 
LTFU Loss to Follow-Up (ការសបាេះែង់សសវា ឬមិនមក្តាមោនតាមការ ត្់ជួែ) 
MoH Ministry of Health (ម្រក្សួងសុខាភិបាល) 
MoI Ministry of Interior (ម្រក្សួងមហាននទ) 
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NCHADS National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STD (មជឈមណឌ លជាត្ិម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស៍ 
សសើបសបក្ និងកាមសោគ) 

NGO Non-Governmental Organization (អងគការមិនបមនរោឋ ភិបាល) 
OD Operational District (ម្រសុក្ម្រែត្ិែត្តិសុខាភិបាល) 
PASP Provincial AIDS and STI Program (ក្មមវធិើម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស៍ និងកាមសោគថាន ក្់សខត្ត) 
PHD Provincial Health Department (មនទើរសុខាភិបាលថាន ក្់សខត្ត) 
PHF Public Health Facility (មូលោឋ នសុខាភិបាលសាធារណៈ) 
PLHIV People living with សមសោគសអដស៍ (អនក្រស់សៅជាមួយសមសោគសអដស៍) 
RH Referral hospital (មនទើរសព្យទយែបងែក្) 
SOP Standard Operating Procedure (និយាមបែែែទសម្រាែ់អនុវត្ត) 
STIs Sexually Transmitted Infections (ការែងកសោគតាមការរមួសភទ/ជាំងឺកាមសោគ) 
TWG Technical Working Group (ម្រក្ុមការង្ករែសចចក្សទស) 
TB Tuberculosis (ជាំងឺរសែង) 
VCCT Voluntary Confidential Counseling and Testing (ការសធែើសត្សតរក្សមសោគសអដស៍សោយសមម្រគ័ចិត្ត 

និងរក្ាការសាៃ ត្់) 
VHSG Village Health Support Group (ម្រក្ុមគាាំម្រទសុខភាព្យភូមិ) 
VL Viral Load (ែនទុក្សមសោគសអដស៍ក្នុងឈាម) 
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I. សាវតារ និងសនិទានភារ 

ជាមួយនឹងសគាលសៅមហចិឆតាក្នុងការលុែែាំបាត់្ការ ល្ងថមើននសមសោគសអដសម៍្រតឹ្មឆន ាំ ២០២៥ ម្រែសទសក្មពុជាបានក្ាំណត់្ថា
ម្រត្ូវសសម្រមចឱយបាននូវទិសសៅ ៩៥-៩៥-៩៥ សៅឆន ាំ ២០២៥។ សោយធនធានហរិញ្ាវត្ថុសៅានក្ម្រមិត្ សហើយម្រតូ្វអនុវត្ត
យុទធសាស្រសត “Treat All Strategy” ក្មមវធិើជាតិ្ម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដសស៍ៅក្នុងម្រែសទសក្មពុជា ក្ាំពុ្យងបត្សផ្លត ត្សៅសលើកិ្ចច
អនតោគមន៍ម្រែក្ែសោយម្រែសិទធភាព្យែាំនុត្ ក្នុងការរក្ឱយស ើញក្រណើ នទុក្សមសោគសអដស ៍ ក្នុងចាំស មអនក្បដលមិនដឹងព្យើ
សាថ នភាព្យសមសោគសអដស។៍ ការអនុវត្តយុទធសាស្រសតសនេះ គឺម្រតូ្វសធែើសត្សត និងនតលក់ារព្យាបាលភាល មៗ (ម្រែសិនសែើលទធនល
វជិជាន) សហើយម្រតូ្វរក្ាការែស្រង្កក ែែនទុក្សមសោគសអដស៍ក្នុងឈាម និងកាត់្ែនថយក្រណើ សបាេះែង់សសវា (LTFU)។ ទនទមឹ
នឹងសនេះ ក៏្ម្រត្វូកាត់្ែនថយែនទុក្ការង្ករ សៅក្បនលងនតល់សសវា ART សោយនាាំយក្សសវាបថទាំព្យាបាលជាំងឺសអដស ៍ខិត្សៅជិត្
អនក្នទុក្សមសោគសអដស ៍ បដលានសាថ នភាព្យសុខភាព្យលែ (stable) ទាំងអស់។ ការង្ករសនេះ ម្រតូ្វសធែើស ើងសោយចាំ យ
ធនធាន និងសព្យលសវលាតិ្ច សម្រាែ់ការទទួលបានសសវាព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស ៍(ART) (ចាំបណក្ឯ
ទើតាាំងនតលស់សវា ART ែចចុែបនន គឺសថិត្សៅមនទើរសព្យទយសខត្ត និងមនទើរសព្យទយែបងែក្)។ សោយបនែក្សលើភសតុតាងថមើៗជាសម្រចើន ព្យើ
ក្មមវធិើម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស៍ មជឈមណឌ លជាតិ្បានោក្់សចញនូវយុទធសាស្រសតម្រែក្ែសោយម្រែសិទធភាព្យ សោយបានែងាិត្   
សសវាបថទាំ និងព្យាបាល ឱយខិត្សៅជិត្អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍សៅតាមសហគមន៍ តាមរយៈការែសងកើត្ទើតាាំងសសវារណែ
សម្រាែក់ារព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍ (ASS) ក្នុងម្រែសទសក្មពុជា សដើមបើរក្ានិងបក្លមែលទធនលននសសវា
បថទាំ និងព្យាបាលជាំងឺសអដស៍ ជាពិ្យសសស គឺជួយដល់ការរក្ាអនក្នទុក្សមសោគសអដស៍ឱយសថិត្ក្នុងសសវាបថទាំនិងព្យាបាល។ 

សសវាបថទាំនិងព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍រណែ (ASS) នឹងម្រតូ្វបានែសងកើត្ស ើង និងដាំសណើ រការសដើមបើ
ជួយដលស់សវាបថទាំនិងព្យាបាលជាំងឺសអដស៍ សៅក្នុងត្ាំែន់បដលានែនទុក្អនក្ជាំងឺសអដស៍ខពស់ (សដើមបើែសញ្ជ ៀសព្យើចាំនួន     
អនក្ជាំងឺសម្រចើនសព្យក្សៅទើតាាំងនតល់សសវា ART) និងត្ាំែន់ោច់ម្រសយាលបដល PLHIV ានការពិ្យបាក្ក្នុងការសៅរក្ទើតាាំង     
នតល់សសវាART (ការសធែើដាំសណើ រម្រតូ្វចាំ យសម្រចើននិងានការលាំបាក្ សដើមបើសៅទទួលសសវាសៅមនទើរសព្យទយសខត្តនិងមនទើរសព្យទយ 
ែបងែក្)។ ASS ានសគាលែាំណងនតល់នូវការត្ភាជ ែគ់ាន ននសសវាបថទាំនិងព្យាបាលជាំងឺសអដស៍ និងគាាំម្រទការសធែើសត្សតរក្      
សមសោគសអដសនិ៍ងការនដល់ម្រែឹក្ានិងនាភាជ ែ់សសវាបថទាំនិងព្យាបាលសៅនឹងអនក្បដលក្ាំពុ្យងសថតិ្សៅក្នុងសសវាបថទាំ។ ែនាទ ែ់
ព្យើការ ល្ងសមសោគសអដស៍ម្រត្ូវបានម្រគូសព្យទយសធែើសោគវនិិចឆ័យរចួសហើយ ការចែ់សនតើមការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគ     
សអដសម៍្រត្ូវបាននដល់ជូនដល់អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍ សៅសសវា ART បដលសថិត្សៅក្នុងមនទើរសព្យទយសខត្ត មនទើរសព្យទយែបងែក្ និង   
គលើនិក្ ART នានា បដលានចាំនួន ៧១ក្បនលង សៅទូទាំងម្រែសទសក្មពុជា។ ARV ម្រត្ូវបានបណនាាំ ឱយនដល់ជូនក្នុងនថៃបត្មួយ
នឹងការសធែើសោគវនិិចឆ័យថា ាននទុក្សមសោគសអដស៍ សហើយម្រគូសព្យទយសៅសសវា ART ជាអនក្សចញសវជជែញ្ហជ  ។ សម្រៅព្យើម្រគូសព្យទយ ាន
សាជិក្ម្រកុ្មសនសងសទៀត្ នឹងចូលរមួក្នុងកិ្ចចខិត្ខាំម្រែឹងបម្រែងនតល់ការបថទាំ និងតាមោន PLHIV ជាពិ្យសសសគឺម្រកុ្មការង្ករ
សហគមន ៍ (CAA) បដលនឹងទទួលខុសម្រតូ្វសៅសលើការម្រគែ់ម្រគងក្រណើ សក្មម និងនតល់ការគាាំម្រទដល់ PLHIV សៅក្នុង    
សហគមន។៍ ការង្ករសនេះ នឹងម្រតូ្វសធែើសៅបានតាមរយៈការតាមោនសក្មម និងការពិ្យសម្រគាេះនតលម់្រែឹក្ាជាម្រែចាំដល់ PLHIV 
បដលសថតិ្ក្នុងការបថទាំ។  
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គាំនិត្នតួចសនតើមននការែសងកើត្ និងដាំសណើ រការទើតាាំងសសវារណែសម្រាែក់ារព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍សនេះ 
គឺសដើមបើនតល់ការបថទាំ និងការព្យាបាលសនសងៗបដលសធែើឱយការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍ និងសសវា ក់្ព័្យនធ
សនសងសទៀត្ កាន់បត្ង្កយម្រសួលទទួលបាន ានការគាាំម្រទ និងខិត្សៅជិត្សហគមន៍។ ការង្កសនេះ នឹងែាំសព្យញក្ងែេះខាត្ក្នុង
ការនតលក់ារែង្កក រ បថទាំ និងព្យាបាលជាំងឺសអដស ៍ក្៏ដូចជាការគាាំម្រទសៅដល់ PLHIV ទាំងអស់ បដលម្រត្ូវការជាំនួយ។ 

II. វតថុែាំណង 

សសវា ART រណែ ម្រត្ូវបានែសងកើត្ស ើងតាមក្មមវត្ថុសាំខាន់ៗ ខាងសម្រកាមសនេះ៖ 

• សដើមបើនតល់សសវា ART និងសសវា ក្់ព្យ័នធ 1  តាមគាំរូបថទាំសនសងៗឱយកាន់បត្ខតិ្សៅជតិ្សហគមន៍ កាន់បត្ង្កយ
ទទួលបាន នងិានភាព្យង្កយម្រសួលចាំស េះសហគមន៍ ជាព្យិសសសសៅតាមសសវាសុខាភិបាលសាធារណៈ  
សម្រាែ ់PLHIV2 បដលានសាថ នភាព្យនងឹនរ (សុខភាព្យលែ)។ 

• សដើមបើែសងកើន និងព្យម្រងើក្ការទទួលបានសសវា ART និងសសវា ក្់ព្យ័នធសៅតាមសសវាសុខាភបិាលសាធារណៈ រមួ
ទាំងែ ុសតិ៍សុខភាព្យសៅក្នុងព្យនធនាគារ និងកាត្់ែនថយែនទុក្ការង្កររែស់ែុគគលិក្សុខាភបិាលសៅតាមសសវា ART 
បដលានចាំនួនអនក្ជាំងឺសម្រចើន។ 

• សដើមបើព្យម្រងឹងគុណភាព្យ នងិការម្រគែដណត ែ់ននសសវាែង្កក រ បថទាំ ព្យាបាល និងគាាំម្រទអនក្ជាំងសឺអដស៍ រមួានការ
តាមោនការព្យាបាលឱយបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ សទៀត្ទត្់ និងជាែល់ាែ់ ការរក្ាអនក្ជាំងឺឱយសថិត្សៅក្នុងសសវា នងិមក្
ទទួល ARV តាមការ ត្ជ់ួែ ការតាមោនសត្សតមនទើរព្យសិសាធន៍ និងការវាយត្នមលែនទុក្សមសោគសអដស៍ក្នុង
ឈាម សដើមបើឈានសៅសសម្រមចបានទិសសៅ ៩៥-៩៥-៩៥ តាមរយៈការសលើក្ក្មពស់ការចូលរមួរែស ់        
សហគមន៍ ក្នុងការជួយគាាំម្រទដល់ PLHIV ឱយសថិត្ក្នុងការបថទាំ។ 

 

III. វិសាលភារននសសវា ART រណែ  

សសវា ART រណែ (ASS) គឺជា “ សាខានតលស់សវា ART មួយបដលតាាំងសៅោច់ព្យើសសវា ART ែសង្កគ ល (Hub ART) សៅ
ក្នុងមនទើរសព្យទយ ” សោយសារសហតុ្នលមួយ ឬ សម្រចើនដូចខាងសម្រកាម៖ 
១. ក្រណើ  PLHIV ទទួលការបថទាំសៅសសវា ART ែសង្កគ ល ានចាំនួនសម្រចើនសព្យក្ និងានភាព្យចសងែៀត្សៅសព្យលអនក្ជាំងឺ
មក្ពិ្យនិត្យ និងទទួលយក្ឱសថ ARV តាមការ ត្់ជួែ (ក្បនលងរង់ចាំតូ្ចចសងែៀត្ រយៈសព្យលរង់ចាំយូរ ែនទុក្ការង្ករ
រែស់អនក្នតល់សសវាសម្រចើន)។ 

 
1 Based on Minimum Package Activities (MPA) guidelines for HC, MoH. 
2 Refer to the adopted WHO definition in section VIII Approach for ART Satellite Site. 
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២. ទើតាាំងភូមិសាស្រសតបដលសធែើឱយ PLHIV ានការពិ្យបាក្ក្នុងការសធែើដាំសណើ រសៅទទួលសសវា ART (ចាំ យសលើការសធែើ
ដាំសណើ រសម្រចើន សម្រែើសព្យលយូរក្នុងការសធែើដាំសណើ រ និងសថតិ្ក្នុងត្ាំែន់ោច់ម្រសយាល) សហើយានចាំនួន PLHIV បដលអាចចូល
ក្នុងលក្ាណៈវនិិចឆ័យសម្រាែ់ការែសងកើត្សសវា ART រណែ ។ 

៣. ម្រែជាជនង្កយរងសម្រគាេះបដលជាជនជាែ់ ុាំាននទុក្សមសោគសអដស ៍ សៅក្នុងព្យនធនាគារ និងម្រកុ្មម្រែឈមមុខខពស់នឹង
ការ្លងសមសោគសអដស ៍(KP)។ 

សសវា ART រណែ ម្រត្វូានលក្ាណៈដូចខាងសម្រកាម៖ 
• ានភាព្យង្កយម្រសួលសោយមនិានការសធែើដាំសណើ រឆៃ យសម្រាែ់ PLHIV ក្នុងការសៅទទលួសសវា ART សោយ 

នតល់ភាព្យង្កយម្រសលួក្នុងការទទួលសសវាក្មមក្នុងត្ាំែន់បដលព្យកួ្គាត្រ់ស់សៅ។ 

• អនក្នតល់សសវា ដឹងចាស់ព្យើអនក្ជាំងឺ (PLHIV) បដលានែ ត ញ នងិទាំនាក្់ទាំនងក្នុងត្ាំែន់ដ៏រងឹាាំ 
យល់ដឹងព្យើវែបធម៌ក្នុងត្ាំែន់ នងិអាចសោេះម្រសាយព្យើត្ម្រមូវការ និងក្ងែល់រែស់អនក្ជាំងឺ។ 

• អាចកាត្់ែនថយចាំ យរែស ់PLHIV ក្នុងការសធែើដាំសណើ រសៅសែើក្ឱសថ ARV សៅព្យិនិត្យសុខភាព្យ នងិព្យិនតិ្យ
តាមោនែនទុក្សមសោគសអដសក៍្នុងឈាម (VL)។ 

• សសវា ART រណែ បដលានទើតាាំងក្នុងែ ុសតិ៍សុខភាព្យ សៅក្នុងព្យនធនាគារ នងឹសធែើការសម្រមែសម្រមួលជាម្រែចាំក្នុង
ការសធែើសត្សតរក្សមសោគសអដស ៍ សម្រាែជ់នជាែ ុ់ាំ បដលចង់ដងឹព្យើសាថ នភាព្យសមសោគសអដស។៍ សសវារណែ
សនេះក្៏ាននតលន់ងបដរនូវការតាមោនការព្យាបាលសោយ ARV សម្រាែជ់នជាែ់ ុាំ ការម្រែមូលសាំ ក្
សម្រាែ់ការសធែើសត្សតែនទុក្សមសោគសអដសក៍្នុងឈាម និងការម្រែឹក្ាសយាែល់សលើក្ទកឹ្ចិត្តទក្់ទងនឹងសុខភាព្យ
សនសងៗសទៀត្។ ទាំងអស់សនេះ នឹងរមួចាំបណក្ដល់ការឈានសៅសសម្រមចបាននូវការរក្ាអនក្ជាំងឱឺយសថិត្សៅក្នុង
សសវា ART និងទសិសៅ ៩៥-៩៥-៩៥ ក្នុងចាំស មជនជាែ់ ុាំនទុក្សមសោគសអដស៍ សៅក្នុងព្យនធនាគារ។ 

 

តួ្នាទើននសសវា ART រណែ រមួាន៖ 
• សសវា ART រណែ នឹងសដើរត្ជួាសាខាមួយននសសវា ART ែសង្កគ ល (Hub ART) សម្រាែន់តល់ការបថទាំ ការនតល់
ឱសថ  ARV ែបនថម នងិតាមោនការព្យាបាលសនសងៗ (ការនដល់ម្រែឹក្ាលមែិត្សដើព្យើការសលែថាន ាំឱយបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ 
សទៀងទត្់ និងជាែ់លាែ់ ការែូមឈាមែញ្ជូ នសៅសសវា ART ែសង្កគ ល សដើមបើព្យិនតិ្យចាំនួនសកាសិកា CD4 សធែើ     
សត្សតមនទើរព្យិសសាធន៍ នងិសត្សតតាមោន VL) ជាម្រែចាំសម្រាែ់អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍បដលានសាថ នភាព្យលែ។ 
ការម្រគែ់ម្រគងព្យាបាលអនក្ជាំងឺបដលពុ្យាំទន់ានសាថ នភាព្យលែ និងអនក្នទុក្សមសោគសអដស៍បដលជាែ់ ុាំម្រត្ូវ
ព្យិភាក្ាជាមយួអនក្នតល់សសវា ART ែសង្កគ ល។ ព្យ័ត្ា៌នគួរបត្ម្រត្ូវបានម្រែមូល និងោយការណ៍ សដើមបើទាំនាក្់ទាំនង 
និង នតល់ការគាាំម្រទក្នុងការស្លើយត្ែសៅនងឹែញ្ហា សុខភាព្យរែស់អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍សៅសសវា ART ែសង្កគ ល។ 

• សសវា ART រណែ នឹងែញ្ជូ នក្រណើ ជាំងសឺអដស ៍ បដលានភាព្យសមុគសាម ញ នងិធៃនធ់ៃរសៅសសវា ART ែសង្កគ ល 
(Hub ART) សោយានការសម្រមែសម្រមលួព្យើែុគគលកិ្សហគមន៍ (CAA)។ 

  



4 
 

IV. លរខណៈវិនិចឆ័យសម្ព្សែសព្ាែ់សសវា ART រណែ   
 

សសវា ART រណែ ម្រតូ្វបានសម្រជើសសរ ើសបនែក្តាមលក្ាណៈវនិិចឆយ័ ដូចខាងសម្រកាម៖ 
(i) ានសវជជែណឌិ ត្ ឬគលិានុែោឋ ក្/យកិា ឱសថការ ើបដលបានទទលួការែណតុ េះែ ត ល នងិែុគគលកិ្ 

គាាំម្រទសនសងសទៀត្ ានវត្តានែសម្រមើការង្ករសៅទើតាាំងសនាេះ 
(ii) ានសសវានតល់ម្រែឹក្ា នងិសធែើសត្សតឈាមរក្សមសោគសអដស៍ (HTS) 
(iii) ានែនទែ់ព្យិសម្រគាេះ និងម្រែកឹ្ា ម្រគែ់ម្រគាន ់និងសមម្រសែ 
(iv) ានក្បនលងទុក្ោក្់ឱសថ ARVs ម្រែត្កិ្រសម្រាែ់សធែើសត្សតរក្សមសោគសអដស៍ នងិឱសថសនសងៗម្រែក្ែ 

សោយសុវត្ថិភាព្យ និងរក្ាបានគុណភាព្យ នងិ 
(v) ានចាំននួ PLHIV បដលម្រត្ូវការសសវា ART សមម្រសែ សៅក្នុងត្ាំែន់ម្រគែដណត ែ់ននទើតាាំងសសវាសនាេះ ។ 

 
៤.១. សហោឋ រចនាសមព័នធមណឌ លសុខភាព្យ  

មនទើរសព្យទយែបងែក្ មណឌ លសុខភាព្យ ឬែ ុសតិ៍សុខភាព្យ បដលអាចជាទើតាាំងសម្រាែ់នដលស់សវា ART រណែ គួរបត្ាន
អគារសមរមយមយួ ម្រសែសៅតាមការរចនាសតង់ោររែសម់្រក្សួងសុខាភិបាល (MoH) រមួទាំងានចាំណុចគួរ
ពិ្យចរ  ដូចខាងសម្រកាម៖ 

• ក្បនលងទទួល និង បែងបចក្អនក្ជាំង ឺ

• ក្បនលងរង់ចាំ 
• ែនទែព់្យិសម្រគាេះ/ែនទែន់ដលម់្រែកឹ្ា (រក្ាឯក្ជនភាព្យ) 

• ែនទែ់ែុគគលិក្ 

• ក្បនលងទុក្ និងរក្ាឱសថ 
• ែនទែ់ទកឹ្/ែនទែស់ម្រាក្ 
• ានសម្រគឿងសង្កា រមឹ ការយិាលយ័ (តុ្ សៅអើ ទូ…) ។ 

 

៤.២. សហោឋ រចនាសមពន័ធភូមិសាស្រសត និងចាំនួនអនក្នទុក្សមសោគសអដស៍  

មនទើរសព្យទយែបងែក្ មណឌ លសុខភាព្យ ឬែ ុសតិ៍សុខភាព្យ បដលអាចជាទើតាាំងសម្រាែន់ដល់សសវា ART រណែ គួរបត្ែាំសព្យញ
តាមលក្ាណៈវនិិចឆយ័យា ងតិ្ចែើ ដូចខាងសម្រកាម៖ 
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• យា ងសហាច ស់ានអនក្នទុក្ាសោគសអដស៍ ១៥ នាក្ ់ សៅក្នុងត្ាំែន់ោច់ម្រសយាល សោយមិនគតិ្ព្យើ
សាថ នភាព្យននសសវា ART បដលានសៅក្នុងម្រសុក្ម្រែត្ិែត្តសុិខាភិបាល (OD) ដូចគាន  ឬសនសងគាន  និង 

• ានម្រែជាជនចល័ត្សម្រចើន ជាព្យិសសស អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍ សៅក្នុងត្ាំែន់ម្រគែដណត ែ់ ឬអនក្បដលមក្
រស់សៅក្នុងត្ាំែន់សនាេះ នងិ 

• ានចាៃ យព្យើទើតាាំងសសវា ART ែសង្កគ ល សលើសព្យើ ២០ គើ ូបម ម្រត្ អាចានការសធែើដាំសណើ រតាមរយៈការ
្លងកាត្ទ់សនល ឬសាថ នភាព្យនលូវព្យបិាក្ បដលែ ត លឱយាននថលសធែើដាំសណើ រខពសស់ម្រាែ់អនក្នទុក្សមសោគ 
សអដស៍សៅទទួលបានសសវា ART សៅទើតាាំងនដល់សសវា ART ែសង្កគ ល ។ 

ែ ុសតិ៍សុខភាព្យទាំងអស់សៅក្នុងព្យនធនាគារបដលានជនជាែ ុ់ាំនទុក្សមសោគសអដស៍ អាចែសងកើត្សសវា ART រណែ សដើមបើ
ធានាបាននូវការែនត និងម្រែសិទធភាព្យននការគាាំម្រទ ការបថទាំ និងព្យាបាលអនក្ជាំងឺសអដស៍-ជាំងឺរសែង និងជាំងឺកាមសោគ 
សម្រាែជ់នជាែ់ ុាំទាំងអស់។ 

៤.៣. ធនធានមនុសស  

សតង់ោសម្រាែ់ចាំនួន និងម្រែសភទែុគគលិក្ (ានគុណវុឌ្ឍបិននក្ែសចចក្សទស) បដលម្រក្សួងសុខាភិបាលត្ម្រមូវឱយាន
សម្រាែទ់ើតាាំងនតល់សសវា ART សៅទូទាំងម្រែសទស គឺជាក្ងែល់មួយសដើមបើស ល្ើយត្ែសៅនឹងសក្មមភាព្យ និងមុខង្ករ
រែសទ់ើតាាំងនតលស់សវា ដូចជា ការនតលស់សវាទូសៅ ២៤ សា ង (២៤សា ង/២៤សា ង) ធានាការពិ្យសម្រគាេះជាំងឺជា    
សទៀងទត់្ និងសធែើការយា ងជិត្សនិទធជាមួយអនក្ជាំងឺ។ ការែសងកើត្សសវា ART រណែសម្រាែ់មូលោឋ នសុខាភិបាល 
មួយ ត្ម្រមូវឱយានធនធានមនុសស យា ងសហាច ស់ានសវជជែណឌិ ត្ ១នាក់្ ឬ ានគិលានុែោឋ ក្/យកិា ១នាក់្ 
បដលបានទទួលការែណតុ េះែ ត លព្យើការបថទាំ ព្យាបាលជាំងឺសអដស៍ ានែុគគលិក្ ១នាក្់បដលបានទទួលការែ
ណតុ េះែ ត លឱយែាំសព្យញមុខង្ករជាឱសថការ ើ និងានែុគគលិក្ជាំនួយការ ១នាក់្ សនសងសទៀត្។ 

 

V. សាំណុាំ ននសរម្មភារ  

៥.១. ការសធែើសត្សតរក្សមសោគសអដស៍ និង ការនតល់ម្រែឹក្ា  

សៅសសវា ART រណែ ែុគគលិក្ម្រត្ូវានសមត្ថភាព្យក្នុងការសធែើសត្សតរក្សមសោគសអដស ៍សម្រាែ់ម្រែជាជនសគាលសៅ ៖ 

• មនទើរសព្យទយែបងែក្ មណឌ លសុខភាព្យ ឬែ ុសតិ៍សុខភាព្យក្នុងសហគមន ៍ និងសៅក្នុងព្យនធនាគារ អាចអនុវត្ត
សក្មមភាព្យនានាតាមការបណនាាំថាន ក្់ជាត្ ិសតើព្យើការសធែើសត្សតរក្សមសោគសអដស៍ និងការនដលម់្រែឹក្ា។ 

៥.២. ការអែ់រ ាំសុខភាព្យ និងការសលើក្ក្មពស់សុខភាព្យ 
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សក្មមភាព្យទក់្ទងនឹងការអែ់រ ាំ និងការសលើក្ក្មពស់សុខភាព្យ ម្រត្វូបានសធែើស ើងសៅក្នុងសសវា ART រណែបដលបាន
សម្រគាងទុក្ និងសែតជ្ាសធែើែបនថមសទៀត្ សដើមបើសធែើឱយសុខភាព្យកាន់បត្ម្រែសសើរស ើង តាមរយៈ៖ 

• នតល់ការអែ់រ ាំម្រែចាំនថៃ សៅសលើចាំសណេះដឹងមូលោឋ នអាំព្យើសមសោគសអដស/៍ជាំងឺសអដស៍ និងការសធែើសត្សតរក្ 
សមសោគសអដស ៍

• នតល់ការអែ់រ ាំម្រែចាំនថៃសៅសលើការសលែថាន ាំឱយបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ សទៀងទត្់ នងិជាែល់ាែ់ និងនដល់ម្រែឹក្ាសលើក្
ទឹក្ចិត្តដល់អនក្ជាំងឺសអដស ៍

• សធែើែចចុែបននភាព្យសលខទូរសព័្យទទាំនាក្់ទាំនងរែសអ់នក្ជាំងឺសអដសន៍ើមួយៗ សៅសរៀងោល់ការព្យិសម្រគាេះជាំង ឺ
• នាភាជ ែ់ ឬ ទក្់ទងសៅសសវា ART ែសង្កគ ល បដលនតលក់ារម្រត្តួ្ព្យិនិត្យ និងម្រគែ់ម្រគងព្យាបាលអនក្នទុក្ 
សមសោគសអដស៍ សៅក្នុងត្ាំែន់ម្រគែដណត ែ ់

• នតល់សសវាែង្កក រមួយចាំនួន ការព្យាបាលជាមូលោឋ ន និងការអែ់រ ាំសុខភាព្យ ដូចជា ការអែរ់ ាំអាំព្យើសមសោគ 
សអដស/៍ជាំងឺសអដស៍ ការសលែថាន ាំឱយបានម្រត្មឹម្រត្ូវ សទៀងទត្ ់ និងជាែល់ាែ់ អនាម័យ នងិការយល់ដងឹ
អាំព្យើសុខភាព្យជាមូលោឋ នសនសងសទៀត្ និង 

• នដល់ម្រែឹក្ាលមែិត្សដើមបើព្យម្រងងឹការសលែថាន ាំឱយបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ សទៀងទត្់ និងជាែ់លាែ់ម្រសែតាមគាំនូស
ែាំម្រព្យួញននព្យធិើសារថាន ក្់ជាត្។ិ 

៥.៣. គាំនូសែាំម្រព្យញួអាំព្យើលាំហូរននការតាមោនអនក្ជាំងឺខក្ ត្់ និងអនក្សបាេះែង់សសវា 

គាំនូសែាំម្រព្យញួននលាំហូរសនេះ ពិ្យព្យណ៌នាអាំព្យើដាំសណើ រការតាមោនអនក្នទុក្សមសោគសអដស៍បដលខក្ខានការ ត់្ជួែ 
(ក្រណើ  LTFU)។ ដូចគាន នឹងសក្មមភាព្យនតលស់សវាសុខភាព្យ ជាម្រែចាំសៅសសវា ART ែសង្កគ លបដរ សសវា ART រណែ 
នតល់សសវាម្រែចាំនថៃដល់អនក្នទុក្សមសោគសអដស៍ បដលមក្ទទួល ART រមួទាំង ការសធែើសត្សតរក្សមសោគសអដស៍ ការ ត្់
ជួែ និងការសែើក្ឱសថ ARV ែនត ការសធែើសត្សត VL និងការព្យាបាលជាំងឺ្លង និងការែងកជាំងឺរមួគាន សនសងៗ ។ ក្នុងអាំ ុង
សព្យលតាមោន ម្រែសិនសែើាន PLHIV  ាន ក់្ខក្ខានការ ត្់ជួែ សនាេះនឹងម្រតូ្វបានសគែញ្ចូ លសឈាម េះសៅក្នុង
ែញ្ជ ើខក្ ត្់ សោយអនក្នតលម់្រែឹក្ា សៅចុងែញ្ច ែ់នននថៃសធែើការមួយ ឬព្យើរនថៃែនាទ ែ់ព្យើសសវា ART រណែ នឹង
ព្យាយាមទក់្ទងតាមទូរស័ព្យទ សៅកាន់អនក្ជាំងឺទាំងសនាេះ ឬចុេះតាមរក្ក្នុងសហគមន៍។ លទធនលននការទក្់ទងសៅ
ព្យួក្សគ នឹងម្រតូ្វបានក្ត់្ម្រតាសៅក្នុងែញ្ជ ើអនក្ជាំងឺបដលខក្ខានការ ត់្ជួែ សហើយសងឃមឹថា អនក្ជាំងឺនឹងភាជ ែទ់ាំនាក្់
ទាំនងសារជាថមើជាមួយសសវាសដើមបើទទួលបានការគាាំម្រទ។ ម្រែសនិសែើ ការទក្់ទងសនេះគាម នលទធនលសទ ពួ្យក្សគនឹង
ទក់្ទងមក្ែុគគលិក្សហគមន៍ (CAA) សៅសសវា ART ែសង្កគ លបដល ក់្ព្យ័នធ ក្៏ដូចជា អងគការសងគមសុើវលិ 
(CSO) ជាំនួយការអនុវត្តម្រគែ់ម្រគងក្រណើ សអដសស៍ក្មម (CMA) ឬអនក្សម្រមែសម្រមលួការអនុវត្តម្រគែ់ម្រគងក្រណើ   
សអដសស៍ក្មម (CMC) សដើមបើបសែងរក្ជាំនួយក្នុងការតាមរក្ និងភាជ ែ់ទាំនាក្់ទាំនងស ើងវញិជាមួយអនក្ជាំងឺបដលបាន
ខក្ខានការ ត់្ជួែ។ ែនាទ ែ់ព្យើទទួលបានព័្យត៌្ាន CSO នឹងសហការជាមួយ CMA និង CMC សដើមបើទក់្ទង
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សោយផ្លទ ល់ជាមួយអនក្សម័ម្រគចិត្តសហគមន៍ (CV) អាជ្ាធរមូលោឋ ន ម្រែធានម្រក្ុមម្រែព្យ័នធមិត្តភក្កិ (BSL) ឬម្រកុ្មគាាំម្រទ
សុខភាព្យភូមិ (VHSG) សដើមបើបសែងរក្ជាំនួយក្នុងការតាមរក្ PLHIV សនាេះ។ ទនទឹមនឹងសនេះ CSOs នឹងសធែើការ និង
ទាំនាក់្ទាំនងជាមួយសហគមន៍ សដើមបើជួែជាមួយ PLHIV សដើមបើនតល់ម្រែឹក្ា។ ែនាទ ែ់ព្យើទទួលបានព្យ័ត៌្ានម្រត្ ែព់្យើ
សហគមន ៍CSO CMA ឬ CMC នឹងជូនដាំណឹងដលស់សវា ART រណែ ឬ សសវា ART ែសង្កគ ល សោយែញ្ហជ ក់្ព្យើកាល
ែរសិចឆទ ត់្ជួែថមើបដលបានសសនើស ើងសម្រាែ់ PLHIV សហើយពួ្យក្សគនឹងភាជ ែ់ទាំនាក់្ទាំនងស ើងវញិសដើមបើទទួល   
សសវាព្យាបាលជាំងឺសអដស។៍ 

រូែភាព្យទើ ១: លាំហូរននការតាមោនអតិ្ថិជន 

 

 

VI. ការព្គែ់ព្គង ផ្គត់ផ្គងឱ់សថ និងសាភ រៈែរកិាខ រសរទយ  
o ការម្រគែ់ម្រគងឱសថ ARV 

• ឱសថ ARV នងឹម្រត្ូវបាននគត្ន់គង់តាមរយៈឃ្ល ាំងឱសថក្ ត ល (CMS) សៅកានទ់ើតាាំងសសវា ART 
ែសង្កគ ល សហើយសសវា ART រណែ នឹងសសនើសុាំឱសថ ARV សរៀងោល់ម្រត្ើាស ឬ្ាស សោយបនែក្សលើ
ចាំនួន PLHIV និង កាលែរសិចឆទ ត្ជ់ួែ ម្រសែតាមចាំនួនអនក្ជាំងឺ នងិការ ត្់ជួយ នងិ ការបណនាាំ
ព្យើបននក្ម្រគែ់ម្រគងនងិនតត្ន់គង់ឱសថ ែរកិាា រសព្យទយ/NCHADS ។ 

Hub ART 

1-CSOs 
2-CMA/CMC 

ART Satellite Sites  ART Satellite Sites  

1-2 days 28 days 1-2 days 28 days 

CV, BSL, LA, VHSG 
1-2 days 

28 days 

28 days 

1-2 days Communication and Cooperation  

Activities 



8 
 

• សសវា ART រណែ នងឹែញ្ជូ នរបាយការណ៍សម្រែើម្របាស់ឱសថ និងសាំសណើ សុាំឱសថសៅកាន់សសវា ART 
ែសង្កគ ល ជាសទៀងទត្់ និង សៅសព្យលចាំបាច់ (ឧែសមព័ន ១) ។ 

• ការសម្រមែសម្រមួលជាម្រែចាំ រវាងសសវា ART រណែ និងសសវា ART ែសង្កគ ល គួរបត្ម្រត្ូវបានសធែើស ើងសដើមបើ
សជៀសវាងការខែេះខាត្ឱសថ នងិ/ឬ ឱសថអសព់្យើសតុក្។ 
 

o សម្រគឿងសង្កា រមឹ 
• តុ្ការយិាល័យ និងសៅអើអងគុយ 
• ទូោក្ឯ់ក្សារ បដលអាចចក្ស់សាបាន 
• ទូសសៀវសៅបដក្ 
• បម្រគសព្យទយ ។ 

 
VII. តួនាទី និងទាំនួលែុសព្តូវននសសវា ART ែសគគ ល និង សសវា ART រណែ 

៧.១. សសវា ART ែសង្កគ ល 

• នតល់សសវាម្រែចាំនថៃដល់ PLHIV ទាំងអស ់
• សធែើែញ្ជ ើព្យិនតិ្យសុខភាព្យ សដើមបើតាមោន PLHIV 
• ក្ាំណត្់អត្តសញ្ហា ណអនក្ជាំងឺបដលានសាថ នភាព្យលែ និងសនទរព្យួក្សគសៅសសវា ART រណែ  សហើយនតល់
ការគាាំម្រទដល់សសវា ART រណែ ក្នុងការសរៀែចាំឱយអនក្ជាំងមឺក្ព្យិនិត្យសុខភាព្យ 

• នតល់ចាំសណេះដឹងមូលោឋ ន នងិព្យ័ត្៌ានដល ់ PLHIV ទក្់ទងនងឹសមសោគសអដស៍/ជាំងឺសអដស ៍ ឱសថ
ម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍ និង ការព្យាបាល ART សោយសម្រែើវធិើសាស្រសតនតល់ម្រែឹក្ាសលើក្ទឹក្ចតិ្ត 

• ព្យម្រងឹងការនដល់ម្រែឹក្ាលមែិត្ សដើព្យើការសលែថាន ាំឱយបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ សទៀងទត្់ នងិជាែល់ាែ់ ែបនថមព្យើសលើការ
នដលម់្រែឹក្ាដាំែូង សៅដាំ ក្ក់ាលចែ់សនតើមព្យាបាល ART 

• សរៀែចាំការនគត្ន់គង់ឱសថ ARV នងិថាន ាំព្យាបាលជាំងឱឺកាសនិយម (OIs) ម្រែចាំម្រត្ើាស ឬម្រែចាំបខ 
សម្រាែស់សវា ART រណែ និងម្រគែ់ម្រគងការនគត្់នគង់សាា រៈែរកិាា រសព្យទយសនសងៗ តាមការសសនើសុាំ 

• សរៀែចាំកាលវភិាគសម្រាែ់ការសធែើសត្សត VL និងជូនដាំណឹងដល់សសវា ART រណែ សៅសព្យលទទលួបាន
លទធនលសត្សដ 

• នតលជ់ាំនយួបននក្ែសចចក្សទស រមួទាំង ការចុេះអភិបាលសៅកាន់សសវា ART រណែ 
• ម្រែមូលរបាយការណ៍សម្រែើម្របាស់ឱសថម្រែចាំបខព្យើសសវា ART រណែ 
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• ចងម្រក្ង និងែញ្ជូ នរបាយការណ៍សៅបននក្ម្រគែ់ម្រគងទិននន័យ/មជឈមណឌ លជាត្ិ ។ 
 

៧.២. សសវា ART រណែ សៅមនទើរសព្យទយែបងែក្/មណឌ លសុខភាព្យ 

• នតល់សសវា ART ម្រែចាំនថៃ ដល ់PLHIV សហើយែញ្ជូ នសៅសសវា ART ែសង្កគ ល ម្រែសិនសែើ ចាំបាច់សម្រាែ់
ក្រណើ សមុគសាម ញ និងធៃន់ធៃរ 

• ម្រែមូលសាំ ក្ឈាម សហើយែញ្ជូ នសៅសសវា ART ែសង្កគ ល សម្រាែស់ធែើសត្សតមនទើរព្យិសសាធន៍ រមួាន   
សត្សដ CD4 និង សត្សតតាមោន VL សោយបនែក្សលើកាលវភិាគរែស់អនក្ជាំង ឺនិងសាំសណើ សុាំព្យើសសវា ART 
ែសង្កគ ល 

• នតលស់សវាសធែើសត្សត HIV ដាំែូង សហើយែញ្ជូ នក្រណើ ម្រែត្ិក្មមសៅសសវា VCCT សដើមបើសធែើសត្សតែញ្ហជ ក្ ់
• នដល់ចាំសណេះដឹងមូលោឋ ន នងិព្យ័ត្៌ានដល ់ PLHIV ទក្់ទងនងឹសមសោគសអដស៍/ជាំងឺសអដស ៍ ឱសថ
ម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍ និងការព្យាបាល ART សោយសម្រែើវធិើសាស្រសតនតល់ម្រែឹក្ាសលើក្ទឹក្ចតិ្ត 

•  ព្យិនិត្យសុខភាព្យ PLHIV សោយសម្រែើែញ្ជ ើសនទៀងផ្លទ ត្/់ទម្រមងព់្យនិិត្យសុខភាព្យ (ឧែសមពន័២) 
• ចត្់តាាំងែុគគលកិ្ាន ក្់ ឬព្យើរនាក្់ឱយទទលួខុសម្រត្ូវក្នុងការនតល់សសវា ART សៅក្នុងសសវា ART រណែ      
ក្៏ដូចជា សក្មមភាព្យចុេះតាមសហគមន៍ នងបដរ 

• នដល់ម្រែឹក្ាលមែិត្ដល់ PLHIV បដលម្រត្ូវការ 
• បថរក្ាអនាម័យឱយបានលែ 
• ទទួលខុសម្រត្ូវ និងបថទាំឧែក្រណ៍ នងិែរកិាា រសព្យទយទាំងអស ់ រមួទាំង ែញ្ជ ើរសារសព្យើភ័ណឌ ម្រែចាំឆន ាំបដល
គួរម្រត្ូវបានចងម្រក្ង 

• សរៀែចាំសាំសណើ ឱសថ  ARV ឬ OIs ម្រែចាំបខសៅកាន់សសវា ART ែសង្កគ ល 
• ចូលរមួក្ចិចម្រែជុាំម្រែចាំបខ ឬម្រត្ើាសជាមយួក្ិចចម្រែជុាំម្រក្ុមសជើងឯក្ (GoC B-IACM) ឬក្ចិចម្រែជុាំសនសងៗ 
• សធែើការជាមួយ CSOs ក្នុងការែញ្ជូ ន PLHIV បដលានសាថ នភាព្យមិនលែសៅសសវា ART ែសង្កគ លវញិ តាម
ោនការ ត្់ជួែបដលខក្ខាន និងក្រណើ សបាេះែង់សសវា នងិនតល់ការគាាំម្រទក្នុងការសធែើដាំសណើ រ 

• ក្ត្់ម្រតាទិននន័យអនក្ជាំងអឺដស ៍ និងសរៀែចាំរបាយការណ៍ម្រែចាំបខ ឬម្រត្ើាស ែញ្ជូ នសៅកាន់សសវា ART 
ែសង្កគ ល ។ 

៧.៣. សសវា ART រណែ សៅែ ុសតិ៍សុខភាព្យក្នុងព្យនធនាគារ 

• សធែើការបែងបចក្ែុគគលិក្មយួ ឬព្យើរនាក្់ ទទួលខុសម្រត្ូវក្នុងការនតល់សសវាសៅក្នុងសសវា ART រណែក្នុង
ព្យនធនាគារ 
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• អមដាំសណើ រ ជនជាែ់ ុាំ PLHIV បដលឈធឺៃន់ធៃរសៅមនទើរសព្យទយ 
• សរៀែចាំសាំសណើ ឱសថ ARV ឬ OIs ម្រែចាំបខ ឬម្រត្ើាសសន្ើសៅកាន់សសវា ART ែសង្កគ ល 
• នដល់ចាំសណេះដឹងមូលោឋ ន នងិព្យ័ត្៌ានដល ់ PLHIV ទក្់ទងនងឹសមសោគសអដស៍/ជាំងឺសអដស ៍ ឱសថ
ម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍ និងការព្យាបាល ART សោយសម្រែើវធិើសាស្រសតនតល់ម្រែឹក្ាសលើក្ទឹក្ចតិ្ត 

• ព្យិនិត្យសុខភាព្យ PLHIV បដលជាែ់ ុាំ សោយសម្រែើែញ្ជ ើសនទៀងផ្លទ ត្់/ទម្រមង់ព្យនិិត្យសុខភាព្យ សហើយែញ្ជូ នព្យួក្
គាត្់សោយអមដាំសណើ រសៅកានម់នទើរសព្យទយែបងែក្ ឬសសវា ART ែសង្កគ ល ម្រែសិនសែើចាំបាច ់

• នតលស់សវាសធែើសត្សត HIV ដាំែូង សហើយែញ្ជូ នក្រណើ ម្រែត្ិក្មមសៅសសវា VCCT សដើមបើសធែើសត្សតែញ្ហជ ក្ ់
• សធែើការជាមួយ CSOs ក្នុងការសរៀែចាំឱយ PLHIV ជាែ់ ុាំបានទទួលការព្យាបាលសៅសសវា ART សម្រកាយ
ព្យើម្រត្ូវបានសោេះបលង  

• ចូលរមួក្ចិចម្រែជុាំម្រែចាំបខ ឬម្រត្ើាស ជាមយួ GoC, B-IACM ឬក្ិចចម្រែជុាំសនសងៗ 
• សរៀែចាំរបាយការណ៍ម្រែចាំបខ ឬម្រែចាំម្រត្ើាសសៅកាន់សសវា ART ែសង្កគ ល ។ 

 

VIII. វិធីសាស្រសតសព្ាែ់អនុវតតសរម្មភារ សៅសសវា ART រណែ  

គាំនូសែាំម្រព្យញួខាងសម្រកាម ពិ្យព្យណ៌នាអាំព្យើដាំសណើ រការននការសនទរអនក្ជាំងឺបដលានសាថ នភាព្យលែព្យើសសវា ART ែសង្កគ ល សៅសសវា 
ART រណែ ។ ជាជាំហានដាំែូង អនក្នតល់សសវាសុខាភិបាលសៅសសវា ART ែសង្កគ ល នឹងែសងកើត្ែញ្ជ ើអនក្ជាំងឺបដលានសាថ ន
ភាព្យលែ សហើយសធែើការពិ្យភាក្ាជាមួយអនក្ជាំងឺអាំព្យើទើតាាំងសសវា ART រណែ បដលអនក្ជាំងឺអាចសនទរសៅ- ឧទហរណ៍ ម្រែសនិសែើ 
PLHIV យល់ម្រព្យមផ្លល ស់សៅទទលួសសវាសៅសសវា ART រណែ  មួយសៅជិត្អាសយ័ោឋ នរស់សៅក្បនលងសធែើការែចចុែបនន។ 
ែនាទ ែ់មក្ អនក្នតលស់សវានឹងសរៀែចាំឯក្សារ ក់្ព័្យនធសម្រាែ់សធែើការសនទរសចញសៅសសវា ART រណែ។ ម្រែសិនសែើ PLHIV មិន
យល់ម្រព្យម សហើយសសម្រមចចិត្តែនតទទួលសសវាសៅក្បនលងសសវា ART ែសង្កគ ល បដលបានចុេះសឈាម េះសហើយ អនក្នតល់សសវានឹង
សគារព្យតាមការសសម្រមចចិត្តរែសពួ់្យក្សគ។ ែ ុបនតអនក្នតល់សសវា នឹងែនតការពិ្យភាក្ាជាមួយអនក្ជាំងឺបដលានសាថ នភាព្យលែសៅ
សលើក្ងែល ់និងែញ្ហា ទក់្ទងនឹងការសនទរសៅសសវា ART រណែ និង ក្ាំណត់្ដាំស េះម្រសាយសៅតាមែញ្ហា សនាេះ។ ការសធែើបែែ
សនេះគឺសដើមបើបសែងយលអ់ាំព្យើែញ្ហា  និងការម្រែឈមសនសងៗបដល PLHIV ម្រត្ូវម្រែឈមមុខ សហើយសគារព្យតាមការសសម្រមចចិត្ត
រែស់ព្យួក្គាត់្។ អនក្នតល់សសវាសៅសសវា ART រណែ ជាធមមតានតលក់ារពិ្យនិត្យសុខភាព្យ និងនដលម់្រែឹក្ាម្រែចាំនថៃ ែ ុបនត
ម្រែសិនសែើានសញ្ហា មួយននការសលែថាន ាំមិនម្រតឹ្មម្រតូ្វ មិនសទៀងទត់្ ឬមិនជាែ់លាែ់ អនក្នតល់សសវានឹងទក់្ទងសៅកាន់
សសវា ART ែសង្កគ ល និងសនទរអនក្ជាំងឺម្រត្ ែ់សៅវញិ សដើមបើទទួលបានសសវាសមម្រសែ (សលើក្បលងបត្ PLHIV សៅក្នុង
ព្យនធនាគារ)។ សដើមបើធានាបាននូវការម្រែកាន់ខាជ ែ់តាមការព្យាបាល និងររក្ាអនក្ជាំងឺឱយសៅក្នុងសសវាបានលែ  CSO CMA ឬ 
CMC នឹងជួយសៅសលើការតាមោនអនក្ជាំងឺម្រែចាំនថៃ ទាំងតាមរយៈទូរស័ព្យទ និងការចុេះតាមសហគមន៍។ 



11 
 

រូែភាព្យទើ ២: លាំហូរននការែញ្ជូ នអនក្ជាំងឺរវាងសសវា ART និងសសវា ART រណែ  

 

 

អនក្ជាំងឺានសាថ នភាព្យលែ (Patients stable on ART) ម្រត្ូវបានក្ាំណត់្ថា ជាអនក្ទទួលសសវា ART យា ងសហាច ស់ ១ 
ឆន ាំ សោយមិនានម្រែតិ្ក្មមថាន ាំ បដលទមទរការម្រតួ្ត្ពិ្យនិត្យជាម្រែចាំ គាម នជាំងឺ ឬ ននទស េះក្នុងសព្យលែចចុែបនន ការយលដឹ់ងលែ
អាំព្យើការម្រែកាន់ខាជ ែ់ការសលែថាន ាំសព្យញមួយជើវតិ្ និងភសតុតាងននភាព្យសជាគជ័យននការព្យាបាល។ 

អនក្ជាំងឺបដលានសាថ នភាព្យលែទាំងអស ់ បដលែាំសព្យញតាមលក្ាណៈវនិិចឆ័យខាងសម្រកាម នឹងានសទិធិសនទរព្យើសសវា ART
ែសង្កគ ល សៅកាន់សសវា ART រណែ៖ 

- ទើតាាំងលាំសៅោឋ ន ក្បនលងសធែើការែចចុែបននរែស់ព្យកួ្គាត្់ សៅជតិ្សសវា ART រណែ ជាងសសវា ART ែសង្កគ ល 
- លទធនល VL រែស់ព្យកួ្គាត្ ់ ក្នុងរយៈសព្យល១២បខចុងសម្រកាយែង្កា ញព្យើការែស្រង្កក ែសមសោគសអដសក៍្នុង      

ឈាម។ 
 
 
 
 
 

Communication and Cooperation  

Communication and referral 

VCCT 

Stable 

Stable Providers Hub ART 

1-CSOs 
2-CMA/CMC 

 

ART Satellite 

Sites  

ART Satellite 

Sites  

None-stable Stable None-stable 

Transfer 

Tr
an

sf
er

 

 



12 
 

IX. ការរសាងសម្តថភារ  

មជឈមណឌ លជាតិ្ម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស ៍ សសើបសបក្ និងកាមសោគ មនទើរសុខាភិបាលសខត្ត សាថ ែ័នរោឋ ភិបាលបដល ក់្ព្យ័នធ 
អងគការសងគមសុើវលិ និងនដគូនតល់សសវាសុខាភិបាលសនសងសទៀត្ នឹងសធែើការរមួគាន សដើមបើក្សាងសមត្ថភាព្យែុគគលិក្ ក់្ព័្យនធ 
សដើមបើធានាម្រែសិទធភាព្យ និងសក្ដិសិទធភិាព្យននក្មមវធិើ ក្នុងការសសម្រមចវត្ថុែាំណងបដលបានបចងក្នុងបននការយុទធសាស្រសត
សម្រាែក់ារែង្កក រ និងការបថទាំព្យាបាលសមសោគសអដស/៍ជាំងឺសអដស ៍ និង ជាំងឺកាមសោគ ។ មជឈមណឌ លជាតិ្ម្រែយុទធនឹងជាំងឺ 
សអដស ៍សសើបសបក្ និងកាមសោគ ម្រព្យមទាំង ភាគើ ក់្ព័្យនធសនសងសទៀត្ នឹងទទួលខុសម្រតូ្វក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធិើសកិ្ាសោយ
បនែក្សលើត្ម្រមូវការ រែសអ់នក្នតល់សសវាបថទាំសុខភាព្យ សៅសលើការែង្កក រសមសោគសអដស ៍ វធិើសាស្រសតនតល់ម្រែឹក្ា និងសធែើសត្សតរក្
សមសោគសអដសប៍ដលនតួចសនតើមសោយសហគមន៍/អនក្នតល់សសវា (C/PITC) ការសធែើសត្សតរក្សមសោគសអដសស៍នសងសទៀត្ ការនដល់
ម្រែឹក្ា ការម្រគែ់ម្រគង ែង្កក រជាំងឺឱកាសនិយម និងការព្យាបាលសោយឱសថម្រែឆាំងសមសោគសអដស៍ ការម្រតួ្ត្ពិ្យនិត្យ និងការសធែើ
សត្សតមនទើរពិ្យសសាធន៍ ការែង្កក រជាវជិជាន ការពិ្យនិត្យនិងព្យាបាលជាំងឺកាមសោគ និង ការែង្កក រ និងព្យាបាលជាំងឺរសែង-          
សអដស។៍ ការក្សាងសមត្ថភាព្យអាចម្រត្ូវបានអនុវត្តតាមរយៈការែណតុ េះែ ត ល សកិាា សាលា ការត្ម្រមង់ទិស វគគែងែឹក្ និង 
ការចុេះអភិបាល។ 

X. ការតាម្ោន និងការអភិបាល  

មូលោឋ នសុខាភិបាលសាធារណៈបដលែសម្រមើការជាសសវា ART រណែ ត្ម្រមូវឱយានអនក្សម្រមែសម្រមលួបដលអាចជា ម្រែធាន 
ឬ អនុម្រែធាន មនទើរសព្យទយែបងែក្/មណឌ លសុខភាព្យ/ែ ុសតិ៍សុខភាព្យ សម្រាែន់តលជ់ាជាំនួយបននក្ែសចចក្សទស ក្៏ដូចជា ការតាម
ោន និងការចុេះអភិបាល ជាពិ្យសសស អាំ ុងសព្យល ១ឆន ាំដាំែូងននការនដលស់សវាក្មម។ 

ក្មមវត្ថុសាំខាន់ននការតាមោន និងអភិបាលគឺសដើមបើធានាបាននូវការសធែើរបាយការណ៍ទន់សព្យលសវលា សៅកាន់ម្រក្មុការង្ករ
ថាន ក្ជ់ាតិ្ (មជឈមណឌ លជាតិ្ នដគូអភិវឌ្ឍន៍/អងគការមិនបមនរោឋ ភិបាល/អងគការសងគមសុើវលិបដល ក់្ព្យន័ធ) តាមរយៈការ
ម្រែមូលទិននន័យម្រែក្ែសោយគុណភាព្យសៅសសវា ART រណែ និងសដើមបើរក្ាបាននូវគុណភាព្យននសសវាសុខភាព្យបដលនតល់
ដលអ់នក្នទុក្សមសោគសអដស៍ ម្រសែតាមនិយាមបែែែទ និងសគាលការណ៍បណនាាំថាន ក្ជ់ាតិ្។ 

ម្រកុ្មការង្ករថាន ក់្ជាតិ្ និងក្មមវធិើម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស៍និងកាមសោគសខត្ត រមួទាំង មស្រនតើម្រគែ់ម្រគងទិននន័យ គួរបត្ក្ាំណត្ក់ាល
វភិាគសធែើការតាមោន និងអភិបាលសរៀងោល់ម្រត្ើាសសៅកាន់សសវា ART រណែ។ សៅសព្យលបដលម្រក្ុមការង្ករននសសវា ART 
រណែ កាន់បត្យល់ចាស ់ អាំព្យើនិយាមបែែែទ និងសគាលការណ៍បណនាាំ សហើយសមត្ថភាព្យននការតាមោនទិននន័យនន
សក្មមភាព្យែង្កក រ បថទាំនិងព្យាបាលជាំងឺសអដស ៍ ជាំងឺកាមសោគ ជាំងឺរសែង-សអដស៍ និងការសធែើរបាយការណ៍ម្រតូ្វបានព្យម្រងឹង   
ការចុេះតាមោន និងអភិបាល អាចម្រត្ូវបានក្ាំណត្់សព្យលសរៀងោល់ម្របាាំមយួបខមតង។ 
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ម្រកុ្មការង្ករថាន ក់្ជាតិ្ គួរបត្ក្ាំណត់្កាលវភិាគននសក្មមភាព្យតាមោន និងអភិបាល រមួគាន ជាមួយ ម្រក្ុមការង្ករននក្មមវធិើ    
ម្រែយុទធនឹងជាំងឺសអដស៍ និងកាមសោគសខត្ត/ម្រក្ុមការង្ករននសសវា ART ែសង្កគ ល និងអងគការសងគមសុើវលិបដល ក់្ព្យ័នធក្នុង
ក្រណើ ចាំបាច់។ 

ក្នុងអាំ ុងសព្យលតាមោន និងអភិបាល ម្រក្ុមការង្ករគួរបត្នតលក់ារគាាំម្រទបដលចាំបាច់ រមួាន ៖ 

• ការធានានូវម្រែត្ែិត្តិការននការនតល់សសវា ART សៅសសវា ART រណែ តាមការសគាលការណ៍បណនាាំថាន ក្់ជាត្ ិ
• ការធានានូវចាំសណេះដឹង និងជាំនាញសមម្រសែ សលើសសវាបថទាំនិងព្យាបាលសមសោគសអដស/៍ជាំងឺសអដស៍ ជាំងឺកាម
សោគ ជាំងឺរសែង-សអដស ៍រមួគាន ។ 

• ការធានានូវភាព្យសុើសង្កែ ក្់គាន ននទិនននយ័ ក្ត្់ម្រតាក្នុងទម្រមង់ម្រក្ោស និងក្ាំណត្់ម្រតាទិនននយ័សអ ចិម្រត្នូិច 
• ធានាថា ភាគើ ក្ព់្យ័នធទាំងអស់អាចនតល់សយាែល់សលើសមិទធនល នងិែញ្ហា ម្រែឈម សហើយអាចតាមោន
បននការសក្មមភាព្យសម្រាែជ់ាំហានែនាទ ែ។់ 
 

XI. ការព្គែ់ព្គងទិននន័យ ការរត់ព្តា និងការសធវើរបាយការណ៍  

បននក្ម្រគែ់ម្រគងទិននន័យ (DMU/NCHADS) ននមជឈមណឌ លជាតិ្ សធែើការយា ងជិត្សនិទធជាមួយមស្រនតើម្រគែ់ម្រគងទិននន័យថាន ក្់
សខត្ត (PDMO) សដើមបើនតល់ការែណតុ េះែ ត ល និងវគគែងែឹក្ដលស់សវា ART រណែ សដើមបើធានាថា ែុគគលិក្បដលានទាំនួល
ខុសម្រតូ្វានជាំនាញម្រគែ់ម្រគាន់ និងានសមត្ថភាព្យក្នុងការសម្រែើម្របាស់ទម្រមង់ក្ត់្ម្រតាអនក្ជាំងឺ ART និងអាចក្ត់្ម្រតាទិននន័យ
បានម្រតឹ្មម្រតូ្វ និងានគុណភាព្យខពស់។ សសវា ART រណែ នើមួយៗនឹងទទួលខុសម្រតូ្វ ក្នុងការតាមោនទិននន័យបដល ក់្
ព័្យនធទាំងអស់ និងក្ត្់ម្រតាទិននន័យសៅក្នុងទម្រមង់ឯក្សាររែសអ់នក្ជាំងឺ សហើយសន្ើទម្រមង់បែែែទរែស់អនក្ជាំងឺសៅកាន់សសវា 
ART ែសង្កគ លសរៀងោល់សបាត ហ៍។ ការសម្រមែសម្រមួល និងជាំនួយព្យើម្រកុ្មការង្ករសហគមន ៍ (CAA) នឹងម្រតូ្វបាននតល់ជូន 
ម្រែសិនសែើចាំបាច់។ សៅសព្យលបដលសសវា ART ែសង្កគ ល បានទទួលទម្រមង់បែែែទរែស់អនក្ជាំងឺ សហើយអនក្ែញ្ចូ លទិននន័យ
សៅសសវា ART ែសង្កគ ល បានែញ្ចូ លទិននន័យសៅក្នុង ART database សហើយសនាេះ សសវា ART ែសង្កគ ល នឹងសន្ើឯក្សារែម្រមុង
ទុក្ទាំងមូល (backup file) សៅ PDMO សៅថាន ក់្សខត្ត សដើមបើពិ្យនិត្យ និងវភិាគសម្រាែ់ការសធែើរបាយការណ៍ថាន ក្ស់ខត្ត។ 
ែនាទ ែ់មក្ ឯក្សារែម្រមុងទុក្ (backup file) នឹងម្រតូ្វបានសន្ើតាមរយៈម្រែព្យ័នធ drag and drop សៅបននក្ម្រគែ់ម្រគងទិននន័យ
ននមជឈមណឌ លជាតិ្(DMU/NCHADS) សម្រាែោ់ក់្ែញ្ចូ ល និងម្រែមូលនតុ ាំទិននន័យែសងកើត្របាយការណ៍ថាន ក្ជ់ាតិ្។ 
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រូែភាព្យទើ ៣: លាំហូរទិននន័យ និងរបាយការណ៍ 

 

 

រូែភាព្យទើ ៤: តាោងលាំហូរននការសធែើរបាយការណ៍សម្រាែ់សសវា ART រណែសៅសសវា ART ែសង្កគ ល 

 

  

NCHADS – DMU 

PASP - PDMO 

Hub-ART site (2) 

 

Hub-ART site (1) 

Satellite (1) Satellite (2) Satellite (1) Satellite (2) 

Report/data submission 

Feedback 

Patient file - weekly 

Back-up file - monthly 

Back-up file - monthly 

Patient file - weekly 

Back-up file - monthly 

សេវា ART រណប 

(មន្ត រ្ីទទួលប្ទុកទិ្ន្័យ) 

សេវា ART បសគោ ល   

(មន្ត រ្ីបញ្ចូលទិ្ន្័យ) 

បញ្ជូ្ ទម្មងរ់បាយការណដ៍ែលបា្បសំេញរចួ សរៀងរាលេ់បារ ហ៍: 

• ទម្មង់កត់ម្ាេ័ត៌មា្អ្នកជមងឺ
សេញវ័យ (ឧបេមព័្៣) 

• ទម្មង់កត់ម្ាេ័ត៌មា្ បដ្ែម
េម្មាប់អ្នកជមងឺសេញវ័យ 

• CAA អាចជួយម្បមូល ្ិង
បញ្ជូ្ទម្មង់កត់ម្ាដែលបា្
បំសេញរួច (ឧបេមព័្៤)  

ផ្រល់ការគំម្ទកនុងការសម្បើម្បាេ់ទម្មង់កតម់្ា ្ិង
របាយការណ៍ 
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2. MoH/Cambodia, 2007. Guidelines on Minimum Package of Activities for Health 

Center Development: 2008- 2015. December 2007 

3. NCHADS, 2020. Standard Operating Procedure for Reengagement in Care of People 

Living with HIV. December 2020 

4. NCHADS/MOH, 2017. Consolidated Operational Framework on Community Action 

Approach to implement B-IACM towards achieving 90-90-90 in Cambodia. August 

2017  

5. NCHADS/MOH, 2021. Strategic Plan for HIV and STI Prevention and Care in the 

Health Sector 2021-2025, in Cambodia. March 2021 

6. WHO, 2021.Consolidated guideline on HIV prevention, testing, treatment, service 

delivery and monitoring: recommendations for a public health approach. Geneva: 

World Health Organization; July 2021 
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ឧែសម្ព័ន ១ 
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ឧែសម្ព័ន ២ 

បញ្ជ ីតាមដាន និងត្រួរពិនិរយសុខភាពអ្នករស់នៅជាមយួនមនោគនអ្ដស៍ 

ចំណុចន្ទៀងផ្ទទ រ ់
បាទ/ឬចាស 

ឬអ្រន់ទ 
សកមមភាព (ត្បសិននបើមានចនមលើយ បាទឬចាស) 

១. មនិមានយល់ដឹងពីនមនោគ 

នអ្ដស៍ និងការពាបាលនដាយ ART 

ជាពិនសស ការនលបថ្ន មំយួជីវរិ 

 

• អ្បរ់អំ្នកជងំឺតាមរយៈសារជាគនលឹឹះសំខាន់ៗ  ពីនមនោគនអ្ដស៍ និងការ

ពាបាលនដាយ ART ជាពិនសស ការនលបថ្ន មំយួជីវរិ 

• ្តល់ពរ័ម៌ានត្កមុការងារនៅនសវា ART សត្មាបអ់្បរ់ ំឬ្តល់ត្បឹកា

បន្នែម 

   ២. មានផ្្ទន ឹះ  

• ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកសត្មបសត្មួលនៅគលីនិក ART 

• បញ្ជូ ននៅនសវាសុខភាពសត្មាបក់ារន្ែទសុំខភាព និងបងាា រការចមលង

ពីមាត យនៅកូន 

៣. ទទួលនសវា ART រិចជាង ១២ន្ខ  

• ្តល់ការត្បឹកា/អ្បរ់ ំការនលបថ្ន ឱំ្យបានត្រឹមត្រូវ នទៀងទរ ់និងជាប់

លាប ់ត្ពមទងំទទួលនសវាតាមការណារ ់

• ្តល់ដំណឹងដល់ត្កុមការងារនៅសសវា ART ែសង្កគ ល នបើចាបំាច ់

• បញ្ជូ ននៅនសវាសុខភាព នបើចាបំាច ់

៤. មាននោគសញ្ញា សងសយ័រនបង៖ កអក

នលើស ១៤ផ្ែៃ នតត ខលួនសទិញៗនពល

រនសៀល ន្បកនញើសសអិរនពលយប ់និង

ត្សកទមៃន ់

 
• អ្បរ់បំងាា រការចមលងពីរនបង 

• បញ្ជូ ននៅពិនត្រឹះជំងឺជាមយួត្គូនពទយជំនាញ និងតាមដាន 

៥. មាននោគសញ្ញា សងសយ័ជងំឺរលាក

នែលើមត្បនេទនស 
 

• អ្បរ់បំងាា រការចមលងនោគ 

• បញ្ជូ ននៅពិនត្រឹះជំងឺជាមយួត្គូនពទយជំនាញ និងតាមដាន 
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៦. មាន្លរខំានរបស់ថ្ន  ំដូចជា

រលាកន្សែក កអួរចនងាអ រ ឬ ន ើងដុំក 

ជានដើម 

 
• ្តល់ពរ័ម៌ានដល់ត្កុមការងារនៅសសវា ART ែសង្កគ ល 

• បញ្ជូ ននៅសសវា ART ែសង្កគ ល នបើចាបំាច ់

៧. មានបនទុកនមនោគនអ្ដស៍កនុងឈាម 

រិចជាង ៤០កូព/ីml 
 

• បនតពត្ងឹងការត្បឹកា អ្បរ់ ំតាមដាន នដើមែរីកាឱ្យបនទុកនមនោគនអ្ដស៍

កនុងឈាមរិចជា ៤០កូពី/ml ន្ដលអាចរកាបានសុខភាពលអ និងមនិ

មានការចមលងនអ្ដស៍នៅផ្ដគូ 

៨. មានបនទុកនមនោគនអ្ដស៍កនុងឈាម

ព ី៤០-៩៩៩ កូពី/ml 
 

• ្តល់ដំណឹងដល់ត្កុមការងារនៅនសវា ART បនងាោ ល 

• ត្បឹកា អ្បរ់ ំតាមដាន នដើមែឱី្យនលបថ្ន តំ្រឹមត្រូវ នទៀងទរ ់និងជាប់

លាប ់នដើមែឱី្យបនទុកនមនោគនអ្ដស៍កនុងឈាមត្រលបម់កនៅនត្កាមរិច

ជា ៤០កូពី/ml ន្ដលអាចរកាសុខភាពលអ នងិមនិមានការចមលងនៅន្ដគូ 

*** សូមបញ្ជូ នសំណាកឈាម ឬមនុសសនៅន្វើនរសតកំហាបន់មនោគ    

នអ្ដស៍កនុងឈាម ត្បសិននបើ មនិមានលទធ្ ល។ 

៩. មានបនទុកនមនោគនអ្ដស៍កនុងឈាម

ចាបព់ី ១០០០កូព/ីmm3 ន ើង 
 

• ្តល់ដំណឹងដល់ត្កុមការងារនៅនសវា ART បនងាោ លជាការចាបំាច ់

• ត្បឹកា អ្បរ់ ំតាមដាន នដើមែឱី្យនលបថ្ន តំ្រឹមត្រូវ នទៀងទរ ់និងជាប់

លាប ់នដើមែនី្វើឱ្យបនទុកនមនោគនអ្ដស៍កនុងឈាមត្រលបន់ៅនត្កាមរិច 

១០០០កូពី/mm3 ន្ដលអាចរកាសុខភាពលអជាងមុន 

*** សូមបញ្ជូ នសំណាកឈាម ឬមនុសសនៅន វ្ើនរសតបនទុកនមនោគនអ្ដស៍កនុង 

ឈាម ត្បសិននបើមនិមានលទធ្ ល 

១០. ្ុញត្ទនន់នឿយហរ ់នងឹទទួល

ការពាបាល 
 

• នលើកទឹកចិរតអ្នកជមៃ ឺ

• ្តល់ដំណឹងដល់ត្កុមការងារនៅនសវា ART បនងាោ ល 

• យុទធសាស្រសតរលឹំកពីការនៅទទួនលសវានទៀរទរ ់នលបថ្ន តំ្រឹមត្រូវ នទៀង

ទរ ់និងជាបល់ាប ់ 
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១១. នបើជាបគុោលធ្លល បន់ត្បើត្បាស់ថ្ន ំ

នញៀន 
 

• ្តល់ ឬបញ្ជូ ននដើមែី្ តល់ត្បឹកា 

• ្តល់ដំណឹងដល់ត្កុមការងារនៅនសវា ART បនងាោ ល 

១២. មានបាកទ់ឹកចរិត ដូចជាមនិចង់

នលបថ្ន  ំឬ បងាា ញការចងឈ់បទ់ទួល

នសវាជានដើម 

 

• នលើកទឹកចិរតអ្នកជមៃ ឺ

• ្តល់ដំណឹងដល់ត្កុមការងារនៅនសវា ART បនងាោ ល 

• រមលកឹពីការនៅទទួនលសវានទៀងទរ ់នលបថ្ន ឱំ្យបានត្រឹមត្រូវ នទៀងទរ ់

និងជាបល់ាប ់

១៣. មនិបងាា ញឱ្យដឹងពសីាែ នភាព

HIV 
 

• ពិនិរយនមើល្លត្បនោជន ៍និងហានិេយ័ផ្នការបងាា ញឱ្យនគដឹងពី

សាែ នភាព HIV ឱ្យអ្នកជំងឺសនត្មចចិរត នបើការនបើកបងាា ញននឹះត្រឹមត្រូវ

ចំន ឹះររ។់ 

• សាកសួរ PLHIV អ្ពំីអ្នកជិរដិរបំ្ុរ និងដឹងពសីាែ នភាព HIV 

សត្មាបប់នតរតំ្ទនត្កាយនចញពីមណឌ ល 

១៤. បារមភពីការខាម ស់នអ្ៀន/ការ

នរ ើសនអ្ើង 
 

• នលើកទឹកចិរតអ្នកជងំ ឺ

• ្តល់ដំណឹងដល់ត្កុមការងារនៅនសវា ART បនងាោ ល 

១៥. មនិមានការរតំ្ទពីសងោម  
• ្តល់ដំណឹងដល់ត្កុមការងារនៅនសវា ART បនងាោ ល 

• ទកទ់ងនៅសាែ បន័ កព់ន័ធន្សងៗ ត្បសិននបើអាចន្វើបាន ។ 
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 ឧែសម្ព័ន  ៣ 
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១.ទត្មងព់រ័ម៌ានផ្នអ្នកជំងឺនពញវយ័នពលមកពិនិរយជំងឺ (ទំត្មង ់ខ)
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២. ទត្មងស់ត្មាបន់ វ្ើបចចុបែននភាពពរ័ម៌ានអ្នកជំងឺ 

 

៣. ទត្មងព់រ័ម៌ានសនងេបរបស់អ្នកជំងឺ(ពណ៌ស)
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ឧែសម្ពន័ន ៤ 

របាយការណ៍ត្បចាតំ្រីមាសសតីពីការតាមរក និងដាកអ់្នកជំងឺនអ្ដស៍ត្រ បចូ់លមកកនុងនសវាន្ែទ ំ 
និងពាបាលវញិ 
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