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ពាក្យបំព្រួញនិងអក្សរកាត់ 

AIDS   ជាំងឺមេដស៍: ព្បជុាំចមង្កា ម្មរាគសញ្ញា មោយសារព្បរន័ធភារសុាាំននរាងកាយចុះមែាយ 

ANC   ការផ្ទាាំនែទម ះម្ុនសព្ាល 

ART   ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ 

ARV  ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ 

AZT   អាហ្សដូីទ្ីមម្ឌ្ីន  

B-IACM ជាំរញុខាល ាំងកាល សាហ្រ រម្មការព្គបព់្គងតាម្ោនសរម្ម 

CDHS  េមងាតព្បជាសាស្តសរនងិសុែភារមៅរម្ពុជា 

eMTCT ការលុបបាំបាតក់ារចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន 

GARPR របាយការ ៍វឌ្ឍនភារសរីរកីារមឆ្លើយតបមៅនឹងមម្មរាគមេដស៍ ជាំងឺមេដស៍ជាសរល 

GFATM  ម្ូលនីធិសរលព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ រមបងនិងព្គនុចាញ់ 

HC  ម្ ឌ លសុែភារ 

HEI  រុារព្បឈម្នងឹការឆ្លងមម្មរាគមេដស៍  

HIS  ព្បរន័ធរត័ា៌នសុខាភបិាល 

HIV   មម្មរាគមេដស៍ 

HMIS  ព្គបព់្គងព្បរន័ធរត័ា៌នសុខាភបិាល 

HSS   ការេមងាតររេព្តាមព្បវា៉ា ងម់ម្មរាគមេដស៍ 

IACM  សាហ្រ រម្មការព្គបព់្គងតាម្ោនសរម្ម 

IYCF   ការចិញ្ច ឹម្ទាររនិងរុារតូច  

L&D  ឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាល 

M&E  តាម្ោននិងវាយតនម្ល  

MCH   សុែភារាតានិងទាររ  

MoH   ព្រសួងសុខាភបិាល  

MTCT  ការចម្លងរីារ យមៅរូន  

NCHADS  ម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនងឹជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរនិងកាម្មរាគ  
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NGOs  េងគការម្និផម្នរោា ភបិាល  

NMCH ោាំ រាតានិងទាររថ្នន រជ់ាតិ 

NMCHC  ម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ  

NVP   ម វរីា៉ា រីន  

OD   ព្សុរព្បតិបតរ ិ

OI   ជាំងឺឱកាសនិយម្ 

PHD  ម្នទីរសុខាភបិាលមែតរ 

PITC   ការែរល់ព្បឹរានិងមធាើមតសរ្ ម្ែរួចមែរើម្មោយេនរែរល់មសវា  

PLHIV  េនររស់មៅជាម្យួមម្មរាគមេដស៍ 

PMTCT រម្មវធិីបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន 

PW  ស្តសរីាននែទម ះ 

RH   ម្នទីរមរទ្យបផងែរ  

RPR  មតសរររេងគបរខដិបរខជាំងសឺាា យ (Rapid Plasma Reagin) 

RHAC  សាគម្ផ្ទាាំសុែភារព្គសួាររម្ពុជា  

SOP   និយាម្ផបបបទ្ព្បតិបតរ ិ

STI/STDs  ជាំងឺឆ្លងតាម្ែលូវបនររូជ ជាំងឺកាម្មរាគ (Sexually Transmitted Infection/diseases)  

ToR   លរខែ ឌ ការង្ករ (Terms of Reference)   

TWG   ព្រុម្ការង្ករបមចចរមទ្ស 

UNFPA  ម្ូលនីធិេងគការសហ្ព្បជាជាតិមដើម្បពី្បជាជន 

UNICEF  ម្ូលនីធិេងគការសហ្ព្បជាជាតិមដើម្បរុីារ 

US CDC  ម្ជឈម្ ឌ លព្តតួរិនតិយនិងបង្កា រជាំងឺឆ្លងសហ្រដាអាមម្ររិ    

VCCT  ការែរល់ព្បឹរានិងមធាើមតសរ្ ម្ររមម្មរាគមេដស៍មោយសម័ព្គនិងររាការសាា ត ់

VHSG  ព្រុម្ព្ទ្ព្ទ្ងសុ់ែភារភូម្ ិ  

WHO   េងគការសុែភាររភិរមលារ 
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគណុ 

មព្កាម្ការជយួ ឧបតែម្ភោាំព្ទ្ជាំនួយបមចចរមទ្សមោយេងគការសុែភាររិភរមលារ និងឧបតែម្ភ
្វកិាមោយមូ្លនិធិសរលព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ រមបង និងព្គុនចាញ់ បានបមងាើតម ើងនូវផែនការ
យុទ្ធសាស្តសរជាតិ្ មីសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍ មម្មរាគសាា យ និងមម្មរាគរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប 
រីារ យមៅរូនសព្ាបឆ់្ន ាំ ២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

សូម្ផ្លងេាំ រគុ យា៉ា ងព្ជាលមព្ៅដល់ថ្នន រដឹ់រនាាំនិងបុគគលិរននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រ
ាតានិងទាររ និងម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរ និងកាម្មរាគ ផដលបានចូលរមួ្
ជយួ ែរល់ជាម្គគុមទ្សររ៍នុងការបមងាើតយុទ្ធសាស្តសរមៅព្គបជ់ាំហាននីម្យួៗ ។ 

សូម្ផ្លងេាំ រគុ ែងផដរដល់បុគគលិរ និងទី្ព្បឹរានននដគូេភវិឌ្ឍនានាផដលបានែរល់នូវ
គាំនិតមយាបល់បមចចរមទ្សដា៏នតនម្ល ផដលានដូចជា :  េងគការ FHI360, KHANA, PEPFAR, 
RHAC, UNAIDs, UNICEF,  US-CDC និងេងគការសុែភាររិភរមលារព្បចាាំព្បមទ្សរម្ពុជា ។ 
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១. សាវតា 

១.១ ជាំងឺមេដស៍, ជាំងឺសាា យ និងជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប មៅព្បមទ្សរម្ពុជា 

១.១.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរកីរាលដាលទេទរាគទេដ្ស៍ 

មម្មរាគមេដស៍ព្តូវបានររម ើញដាំបូងមៅឆ្ន ាំ១៩៩១និងានេនរជាំងឺមេដស៍ផដលបានមធាើមរាគ    
វនិិចឆយ័ដាំបូងមៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ។  ការចម្លងដាំបូងតាម្រយៈស្តសរីររសីុែលូវមភទ្មៅេតិ្ិជនរបស់មគ។      
េព្តាមព្បវា៉ា ងម់ម្មរាគមេដស៍រនុងចាំមណាម្េនរររសីុែលូវមភទ្មោយផ្ទទ ល់បានម ើងដល់ ៤២.៦% មៅ
ឆ្ន ាំ ១៩៩៨ និងានការ្យចុះមៅមរលានមោលនមយាបាយននការមព្បើមព្សាម្េនាម្យ័១០០%
និងេព្តាមព្បវា៉ា ង់្ យចុះរនុងចាំមណាម្េនរានឥរយិាប្ព្បឈម្នឹងការឆ្លងែពស់ ។ តាម្ការសិរា
ព្សាវព្ជាវ្មីៗមនះបានបង្កា ញឲ្យម ើញថ្ន េព្តាមព្បវា៉ា ងម់ម្មរាគមេដស៍គឺ ១៤.០% រនុងចាំមណាម្
ស្តសរីបាំមរ ើមសវារាំសានរសបាយ (FEW) មៅឆ្ន ាំ ២០១១ 1  ។ េព្តាមព្បវា៉ា ងម់ម្មរាគមេដស៍រនុង
ចាំមណាម្ព្បជាជនទូ្មៅអាយុរី ១៥ ដល់ ៤៩ ឆ្ន ាំបានម ើងដល់ ២.១% មៅឆ្ន ាំ ២០០២ ព្បផហ្ល
ជាានការម ើងែពស់ជាងមគមៅតាំបនអ់ាសីុរនុងេាំ ុងមរលមនាះ 2  និងបនាទ បម់្រានការ្យចុះ ។ 
ការតាម្ម្និទានោ់ន រវាងការធាល រចុ់ះេព្តាមព្បវា៉ា ងរ់នុងចាំមណាម្េនរររសីុែលូវមភទ្ និងរនុងចាំមណាម្
ព្បជាជនទូ្មៅ ឆ្លុះបញ្ញច ាំងមៅរនុងផែនរ១ននរលរទី្២ ននការចម្លងរីេតិ្ិជនជាបុរសមៅព្បរនធរបស់
ររួមគ ។ ការចម្លង្មីរនុងចាំមណាម្បុរសបាន្យចុះមុ្នការចម្លង្មីសព្ាបស់្តសរី ជា     លទ្ធែលសា
ាព្តរវាងបុរសស្តសរីរនុងចាំមណាម្ព្បជាជនផដលបានឆ្លង្មី្យចុះរី៤:១មៅមដើម្ឆ្ន ាំ១៩៩០ ម្រមៅ 
១:១.២ មៅឆ្ន ាំ ២០០៦ ។ ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ព្តូវបានផ នាាំមៅ
ព្បមទ្សរម្ពុជាមៅឆ្ន ាំ ២០០៣ និងបានរព្ងីរមៅឆ្ន ាំ ២០០៦ ។ ជាលទ្ធែលមៅឆ្ន ាំ២០១៥ តាម្ការ
បា៉ា នស់ាម នានេនរែទុរមម្មរាគមេដស៍ព្បផហ្ល ៧៥.៤% បានទ្ទ្លួការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំង
មម្មរាគមេដស៍3 ។ 

ការ្យចុះនូវការឆ្លង្មី (មោយសារភារមជាគជយ័រនុងការជាំរុញឲ្យានការបង្កា រនិងការរាបាល
មោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបេ់នរែទុរមម្មរាគមេដស៍ មធាើឲ្យានការចម្លងតិច ឬម្និាន
ការចម្លង) ជាម្យួោន នឹងការសាល បរ់នុងចាំមណាម្េនរែទុរមម្មរាគមេដស៍ានចាំនួនមព្ចើនមៅព្ោដាំបូងមុ្ន

                                                           
1 STI Sentinel Surveillance Survey 2011, NCHADS. The term “entertainment worker” replaced the terms 

“brothel/non-brother-based sex worker ” and “direct/indirect sex worker” in 2005 as the changing nature of 

employment venues made these distinctions progressively harder to make. The 14% refers to FEW with more 

than 7 clients a week. 
2 HIV Sentinel Surveillance 2002. NCHADS 
3 2015 Global Aids Response Progress Report for Cambodia. NCHADS. 
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នឹងចាបម់ែរើម្ផ នាាំការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ជាមហ្តុមធាើឲ្យានការធាល រចុ់ះ  
េព្តាមព្បវា៉ា ងម់ម្មរាគមេដស៍រនុងចាំមណាម្ព្បជាជនទូ្មៅ ។ បចចុបបននមនះ តាម្ការបា៉ា នព់្បា គឺ
មៅព្តឹម្ផត ០.៦% ប៉ាុមណាណ ះចាំម ះម្នុសសមរញវយ័អាយុរី ១៥-៤៩ ឆ្ន ាំ4 មហ្ើយានររ ីជាមព្ចើន
បានឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ជាយូរម្រមហ្ើយ និងានលាំនឹងជាម្យួនឹងការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំង       
មម្មរាគមេដស៍ ។ តាម្ការបា៉ា នព់្បា ានព្បផហ្លជា ៧២៧ ររ ីឆ្លង្មីមៅឆ្ន ាំ ២០១៥5  ។ 

ជាម្យួនឹងភារមជាគជយ័ ឥ ូវមនះព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាបានមធាើការមបរជ្ាចិតរនូវម្ហ្ិចឆិតាមោល
មៅលុបបាំបាតក់ារចម្លងមម្មរាគមេដស៍មៅឆ្ន ាំ ២០២០ រាំ តម់ោយចាំននួឆ្លង្មីតិចជាង ៣០០
ររ ីរនុង ១ ឆ្ន ាំ ។ រម្ពុជារប៏ានមបរជ្ាចិតរជាសរលែងផដររនុងការរាំ តម់ោលមៅលុបបាំបាតក់ារ
ចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ផដលការចម្លងមនាះសែិតរនុងេព្តាតិចជាង៥ ភាគរយ  និងាន 
េព្តាឆ្លង្មីតិចជាង ៥០ ររ ីរនុង ១០០.០០០ រាំម ើ តរស់ និងជាំងឺសាា យ រាំ តម់ោយចាំននួឆ្លង្មី
តិចជាង ៥០ ររ ីចាំម ះជាំងឺសាា យរីរាំម ើ តរនុង ១០០.០០០ រាំម ើ តរស់ ។ 

១.១.២ ស្តសរីែទុរមម្មរាគមេដស៍និងទាររព្បឈម្ 

ដូចផដលបានបញ្ញជ រខ់ាងមលើ ការររីរាលោលននមម្មរាគមេដស៍ជាដាំបូងមៅព្បមទ្សរម្ពុជាគឺឆ្លងតាម្
រយៈការរមួ្មភទ្រីស្តសរីររសីុែលូវមភទ្មៅេតិ្ិជនរបស់ររួមគ ។ ជាបនរបនាទ បេ់តិ្ិជនបុរសបានចម្លង
មៅព្បរនធរបស់ររួមគ ។ េព្តាមព្បវា៉ា ងម់ម្មរាគមេដស៍រនុងចាំមណាម្ស្តសរីនែទម ះផដលបានម្ររិនិតយ
នែទម ះមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដាានរព្ម្តិ ៣.២% មៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧, ជាឆ្ន ាំទី្ ១ ផដលបានមធាើការ
េមងាតទូ្ទាាំងព្បមទ្ស ។ េព្តាមព្បវា៉ា ងម់នះមៅររារនុងចមនាល ះរី ២.៥% មៅ ៣% មៅឆ្ន ាំ ២០០១ 
បនាទ បម់្រេព្តាមនះបាន្យចុះរនុងសភារម្ររហូ្តដល់ ១.៦% មៅឆ្ន ាំ ២០០៣ ១.១% មៅឆ្ន ាំ
២០០៦ និង ០.៤% មៅឆ្ន ាំ ២០១០ 6  ។ ការេមងាត្មីៗមនះរីេព្តាមព្បវា៉ា ងម់ម្មរាគមេដស៍រនុង
ចាំមណាម្ស្តសរីម្ររិនិតយនែទម ះផដលបានមធាើម ើងមៅឆ្ន ាំ ២០១៤ បានបង្កា ញឲ្យម ើញថ្នេព្តាមព្បវា៉ា -
 ងម់ៅព្តឹម្ ០.២៨% ផតប៉ាុមណាណ ះ 7  មហ្ើយវាសម្ព្សបមៅនឹងការ្យចុះននការឆ្លងមម្មរាគមេដស៍
ជាសរល ។ មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ តាម្ការបា៉ា នព់្បា ានស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ ៤៥% រនុង

                                                           
4 Ibid 
5 Ibid. Spectrum estimate. 
6 HIV Sentinel Surveillance Surveys 2002, 2003, 2006 and 2010. NCHADS. 
7 HIV Sentinel Surveillance 2014. NCHADS. 
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ចាំមណាម្ស្តសរីផដលបានដឹងថ្នានែទុរមម្មរាគមេដស៍រចួមហ្ើយមុ្នាននែទម ះ មហ្ើយរាំរុងទ្ទ្លួការ
រាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍8 ។ 

តាម្រយៈេព្តាគាំរនូនការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនានចាំននួ ៦.២% មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ វាព្តឹម្
ព្តូវមៅនឹងការបា៉ា នព់្បា ននការ្យចុះ ៣៧.០% មៅឆ្ន ាំ ២០០៧9 ។ 

១.២ ជាំងឺសាា យរីរាំម ើ តមៅព្បមទ្សរម្ពុជា 

បចចុបបននមនះម្និានរត័ា៌នសរីរីររ ីឆ្លង្មីននជាំងឺសាា យរីរាំម ើ តមទ្ ប៉ាុផនរេព្តាេនរានជាំងឺសាា យ
រនុងចាំមណាម្ស្តសរីផដលម្ររិនិតយនែទម ះបានមធាើមតសរ RPR និងបញ្ញជ រម់ោយមតសរមព្តប៉ាូម ា៉ា ល់ 
អាមស (treponemal assay) ាន ៤.០% មៅឆ្ន ាំ ១៩៩៦ និងបានធាល រចុ់ះរហូ្តដល់ ១.៣% មៅឆ្ន ាំ
២០០១ 10   ចាបត់ាាំងរីមរលមនាះម្រ ម្និានការសិរារីជាំងឺសាា យរនុងចាំមណាម្ស្តសរីម្ររិនិតយនែទ
ម ះមទ្ ។ ប៉ាុផនរទិ្នននយ័មៅមូ្លោា នសុខាភបិាលបង្កា ញថ្ន ានស្តសរីនែទម ះ ០.០៥% ផតប៉ាុមណាណ ះ
ផដលបានព្សាវព្ជាវររមម្មរាគសាា យតាម្រយៈការមធាើមតសររហ័្សផដលានលទ្ធែលព្បតិរម្មមៅឆ្ន ាំ
២០១៥ មហ្ើយរនុងចាំមណាម្េនរផដលានលទ្ធែលព្បតិរម្មទាាំងមនាះ ានផត ៥៧% ប៉ាុមណាណ ះ ផដល
បានទ្ទ្លួលទ្ធែលមតសរបញ្ញជ រ ់RPR វជិជាន11 ផដលអាចរាំ តប់ានថ្នបចចុបបននជាសរុបេព្តាេនរ
ានជាំងឺសាា យ ០.០៣% រនុងចាំមណាម្េនរម្ររិនិតយនែទម ះ ។  

បចចុបបននមនះ ព្បរន័ធព្គបព់្គងរត័ា៌នសុខាភបិាល (HMIS) ម្និបានបញ្ចូ លជាំងឺសាា យរីរាំម ើ តជា
ព្បមភទ្ម្យួននមរាគវនិិចឆយ័មទ្ មហ្ើយរហូ្តម្រដល់មរលមនះរម៏្និានការសិរាេាំរីមព្បវា៉ា ងម់នះ  
ផដរ ។ ព្បរន័ធព្គបព់្គងរត័ា៌នសុខាភបិាលរាយការ ៍រីទាររសាល បម់រើត ប៉ាុផនរារ យម្និានសាែ ន
ភារជាំងឺសាា យមទ្ ។ មយាងតាម្ការេមងាតព្បជាសាស្តសរសុែភារ ឆ្ន ាំ ២០១៤ បានបង្កា ញថ្ន ររ ី
ទាររសាល បម់រើតមៅព្បមទ្សរម្ពុជា (ព្គបមូ់្លមហ្តុ) ានព្បផហ្ល ៥.៨ ររ ី រនុងចាំមណាម្ស្តសរីនែទ
ម ះ ១០០០ នារ ់ រនុងរយៈមរល ៥ ឆ្ន ាំ ២០១០-២០១៤ 12  ផែែរតាម្ព្បរន័ធព្គបព់្គងរត័ា៌ន      
សុខាភបិាល ។ ររ ីទាររសាល បម់រើតាន ៤.២ ររ ីរនុងចាំមណាម្ ១០០០ ទាររមរើតរស់មៅឆ្ន ាំ 
២០១៥ 13 ។   ការរលូតរូនមោយឯរឯង ព្តូវបានរាយការ ៍មៅរនុងព្បរន័ធព្គបព់្គងរត័ា៌ន      

                                                           
8 Numerator from PMTCT database and denominator from Spectrum estimate of 954 total HIV+ pregnant 

women in 2015.  
9 DeCocket al. Prevention of Mother-to-Child Transmission in Resource Poor Countries: Translating Research 

into Policy and Practice. JAMA 2000:283:1175-1182. 
10  NCHADS 2001 STI Sentinel Surveillance survey. 
11 NMCHC PMTCT database 2015 
12 2014 Cambodia Demographic and Health Survey dataset 
13 MoH HMIS 2015. 
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សុខាភបិាល ព្បសិនមបើស្តសរីបានទ្ទ្លួការរាបាលមៅមូ្លោា នសុខាភបិាល ប៉ាុផនរម្និបានគិតអាយុ
នែទម ះជាសបារ ហ៍្មទ្ មហ្ើយរម៏្និទារទ់្ងនឹងលទ្ធែលមតសរមម្មរាគសាា យផដរ ។  

 

១.៣ ជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប មៅព្បមទ្សរម្ពុជា 

មៅឆ្ន ាំ ២០០៧ ការសិរាេព្តាមព្បវា៉ា ង ់ មៅទូ្ទាាំងព្បមទ្សរម្ពុជាបានបង្កា ញថ្នមព្បវា៉ា ងជ់ាំងឺ
រលារម្លើម្ព្បមភទ្មប surface antigen រនុងចាំមណាម្មរមងអាយុ ៥ ឆ្ន ាំ ានេព្តា ៣.៥% (95% 

confidence interval = 2.4–4.8%) ។ ការសិរាដាំបូង មៅានរព្ម្តិមៅមែតរម្យួោចព់្សយា៉ា ល 
បានររម ើញថ្នានមព្បវា៉ា ង ់១១.៨% រនុងចាំមណាម្ម្នុសសមរញវយ័អាយុរី ២០មៅ ៣៥ ឆ្ន ាំ14    
ការេមងាតឆ្ន ាំ ២០១៣ បានរាំ តម់ៅ ៣ មែតរ គឺមែតរដាំបូងផដលព្តូវបានមធាើម ើងបនាទ បរី់មសចររី
ផ នាាំននការចារវ់ា៉ា រស់ាាំង១ដូសមៅមរលមរើត ននការរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប រនុងឆ្ន ាំ២០០៨ បានររ
ម ើញមព្បវា៉ា ងម់ៅមលើរុារផដលានអាយុមព្កាម្៥ឆ្ន ាំរនុងចមនាល ះរី០.៣៣%មៅរនុងរាជធានី
ភនាំមរញ (ទី្ព្រុងរាជធានី) ១.៤១% មៅរនុងមែតរ ព្រមចះ (មែតរជនបទ្) និង ៣.៤៥% មៅរនុងមែតរ
រតនគីរ ី(មែតរជនបទ្ោចព់្សយាលែុសរីធម្មតា) ។ 
 

េព្តាែុសោន ទាាំងមនះានទ្ាំនារទ់្ាំនងោន យា៉ា ងជិតសនិទ្ធមៅនឹងរព្ម្តិែុសោន យា៉ា ងមសមើភារោន ននការ
ព្គបដ រ បន់នការចារថ់្នន ាំបង្កា រ 15 ។ ឥ ូវមនះានការសិរារិមសាធនម៍្យួរាំរុងដាំម ើ រមៅវទិ្ា
សាែ នបា៉ា សទ័រ នឹងទ្ទ្ួលបានទិ្នននយ័រីមព្បវា៉ា ងន់ន antigen HBe រនុងចាំមណាម្ស្តសរីាននែទម ះ។ 
 

២. ការស្ែើយតបរបេព់្បសេេសៅនឹងការបង្កា រការចម្ែងសម្សោគសអដេរ៍ីម្តត យ
សៅក្នូ 

២.១ វធីិសាស្តសរផដលបានេនុវតរ សព្ាបប់ង្កា រការចម្លងរីារ យមៅរូន ននមម្មរាគមេដស៍ និងសាា យ 

មៅឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ព្រសួងសុខាភបិាលបានបមងាើតព្រុម្ការង្ករបមចចរមទ្សបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍
រីារ យមៅរូន,  សហ្ព្បធានមោយម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ និងម្ជឈម្ ឌ លជាតិ
ព្បយុទ្ធនឹងជាំងឹមេដស៍ មសើផសបរនិងកាម្មរាគ ផដលបានដឹរនាាំបមងាើតជាមោលនមយាបាយជាតិ
សព្ាបរ់ម្មវធីិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនមៅឆ្ន ាំ ២០០០ និងបមងាើតឲ្យាននូវមសវា

                                                           
14 Soeung et al. Results from Nationwide Hepatitis B Serosurvey in Cambodia using Simple and Rapid 

Laboratory Test: Implications for National Immunization Program. Am. J. Trop. Med. Hygiene, 81(2), 2009, 

pp. 252–257. 
15 Bunsoth, Mao et al. “Prevalence of chronic hepatitis B virus infection after implementation of a hepatitis B 

vaccination program among children in three provinces in Cambodia” Vaccine 31.40 (2013): 4459–4464. 

PMC. Web. 1 May 2017. 
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បង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនសារលបងមៅម្នទីរមរទ្យននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតា
និងទាររ ភនាំមរញ ។ មសវាមនះែរល់នូវការែរល់ព្បឹរានិងមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍មោយសម័ព្គ
ចិតរនិងររាការសាា តម់ៅស្តសរីាននែទម ះនិងនដគូ និងបានែរល់ឱស្ម វរីា៉ា រីនរព្ម្តិម្យួដូស 
គតម់ៅរនុងេាំ ុងមរលឈមឹ ះសព្ាលមៅដល់ស្តសរីផដលានែទុរមម្មរាគមេដស៍ និងែរល់ដល់រូន
របស់ោតប់នាទ បរី់សព្ាល ។ គមព្ាងសារលបងមនះ ព្តូវបានរព្ងីរមៅព្គបម់្នទីរមរទ្យទូ្ទាាំង
ព្បមទ្ស ។ ភាគមព្ចើន ការផ្ទាាំនែទម ះមុ្នសព្ាលព្តូវបានមធាើម ើងមៅម្ ឌ លសុែភារមព្ចើនជាង
ម្នទីរមរទ្យ មៅមរលផដលយុទ្ធសាស្តសរមឆ្លើយតបរមួ្ោន ព្តូវបានោរឲ់្យមព្បើមៅឆ្ន ាំ ២០០៧ គឺេនរែរល់
មសវារិនិតយនែទម ះមៅម្ ឌ លសុែភារែរល់ព្បឹរាជាម្យួស្តសរីរីែលព្បមយាជនន៍នការមធាើមតសរររ  
មម្មរាគមេដស៍ មោយបូម្្ម្និងបញ្ជូ នសាំណារ្ម្មៅរិនិតយមៅម្ ឌ លែរល់ព្បឹរានិងមធាើ  
មតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍មោយសម័ព្គនិងររាការសាា តម់ដើម្បរិីនិតយមធាើមតសរ ។ យុទ្ធសាស្តសរមនះ
បានបមងាើននូវភាគរយស្តសរីនែទម ះមធាើមតសរ្ម្រីមព្កាម្ ១០ %មៅ ៣១.៥ %មៅឆ្ន ាំ ២០១០16 ។ 
មៅឆ្ន ាំ ២០១២   ការមឆ្លើយតបបានរព្ងឹងបផនែម្មទ្ៀតមោយានការផ នាាំឲ្យមធាើមតសររហ័្សររមម្
មរាគ   មេដស៍មោយមជាះ្ម្រីចុងព្ាម្នដ (finger prick) េនុវតរមោយឆ្មបមៅម្ ឌ លសុែភារ 
ការមធាើមតសររហ័្សព្សាវព្ជាវររជាំងឺសាា យរព៏្តូវបានផ នាាំរនុងមរលផតម្យួ ។ ការមធាើមតសរមៅ
ម្ ឌ លសុែភារ ជាមហ្តុមធាើឲ្យេព្តាព្គបដ រ បន់នការមធាើមតសរានការមរើនម ើងបផនែម្មទ្ៀត 
មហ្ើយជារផ់សរងបានលុបបាំបាតនូ់វភារែុសោន រវាងចាំននួស្តសរីនែទម ះបានមធាើមតសរ និងចាំននួមធាើមតសរ 
និងចាំនួនទ្ទ្លួ    លទ្ធែល ។  មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ ានការបា៉ា នព់្បា ថ្ន ៨៣% ននស្តសរីនែទម ះទាាំង
េស់ផដលបានដឹងសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍17 ។ េព្តាព្គបដ រ បជ់ាំងឺសាា យានរព្ម្តិទាបជាងមៅ
៤៣.៤% មោយសារផតោចស់រុរមតសរមៅឆ្ន ាំដផដលមនាះ ែ ៈផដលព្បមទ្សមនះព្តូវបានរាំរុង
មរៀបចាំមដើម្បបីរូរមៅមព្បើមតសរជាបោ់ន  មេដស៍/សាា យ18   

 

មៅផែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០០៥ មោលការ ៍ផ នាាំសរីរីការមព្បើឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបប់ង្កា រ
ចាំម ស្តសរីាននែទម ះ ព្តូវបានផរសព្មួ្លព្សបមៅនឹងេនុសាសនរ៍បស់េងគការសុែភាររិភរមលារ
រីការមព្បើម វរីា៉ា រីនរព្ម្តិម្យួដូស មៅជាការមព្បើឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍បញ្ចូ លោន និងការែរល់
ដល់ទាររនូវរបបឱស្បង្កា រមោយ សសុដូីវុយឌី្ន (AZT) និងម វរីា៉ា រីន (NVP) រយៈមរលរី ១ មៅ 
៤ សបារ ហ៍្ ។ ការែរល់របបឱស្ម វរីា៉ា រីនដល់ទាររ ព្តូវបានបមងាើនជាបនរបនាទ បរ់ហូ្តដល់រព្ម្តិ
ដូស ៦ សបារ ហ៍្ មៅឆ្ន ាំ ២០១១ ។ មៅឆ្ន ាំ ២០១៣ រម្ពុជាបានេនុម្ត័តាម្េនុសាសនរ៍បស់េងគការ
សុែភាររិភរមលារមោយមព្បើជមព្ម្ើស មបបូរ (Option B+) ជារបបឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍
                                                           
16 Cambodia Demographic and Health Surveys 2005 and 2010. 
17 NMCHC PMTCT database, reported in the 2015 Global Aids Response Progress Report for Cambodia.  
18 NMCHC PMTCT database 
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បញ្ចូ លោន ែរល់ដល់ស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ទាាំងេស់ មោយម្និគិតរីចាំននួ    មកាសិកា 
CD4 និងសព្ាបរ់ាបាលនាងម្យួជីវតិ ។  មៅឆ្ន ាំ ២០១៦ មោលការ ៍ផ នាាំសព្ាបទ់ារររនុង
ការែរល់ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មដើម្បបីង្កា រព្តូវបានផ្ទល ស់បរូរ មោយែរល់ឲ្យទាររផដលព្បឈម្
នឹងការឆ្លងែពស់ (ារ យបានទ្ទ្លួការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍តិចជាង ៤សបារ ហ៍្ 
មុ្នសព្ាល ឬារ យានបនទុរមម្មរាគែពស់ ឬារ យបានររម ើញែទុរ្មីមៅមរលរិនិតយនែទម ះតិច
ជាង ៤ សបារ ហ៍្ មុ្នមរលសព្ាល និងមៅមរលសព្ាល) ទាររព្តូវទ្ទ្ួលសីុរ ៉ាូ ហ្សុដូីវុយឌី្ន (AZT)  
រយៈមរល ៦ សបារ ហ៍្ និងម វរីា៉ា រីន ១២ សបារ ហ៍្ ចាំម ះទាររមៅមោះារ យ និងចាំម ះទាររ
ព្បឈម្នឹងការឆ្លងទាបមៅផតបនរការមព្បើម វរីា៉ា រីនផតម្យួមុ្ែរយៈមរល ៦ សបារ ហ៍្ ។  

 

មៅឆ្ន ាំ ២០១៤ ព្បរន័ធននសាហ្រ រម្មការព្គបព់្គងតាម្ោនសរម្ម (IACM) ព្តូវបានផ នាាំឲ្យ
េនុវតរមៅ ១៤ ព្សុរព្បតិបតរិមដើម្បជីយួ េនរែទុរមម្មរាគមេដស៍ រមួ្ទាាំងស្តសរីាននែទម ះនិងរូនរបស់មគ 
ទ្ទ្លួបាននូវរញ្ចបម់សវាមរញមលញ ។ តាម្រយៈព្បរន័ធមនះ េនរសព្ម្បសព្មួ្លការព្គបព់្គងតាម្
ោនសរម្មររ ីជាំងឺមេដស៍ថ្នន រព់្សុរព្បតិបតរិ មព្ោងសរម្មភារជាមុ្នជាម្យួេនរែរល់មសវារនុងការ 
តាម្ស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ទាាំងេស់ឲ្យមៅរនុងព្បរន័ធ និងមដើម្បធីានាឲ្យបានថ្នស្តសរីបានទ្ទ្លួ
ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ និងរូនរបស់មគបានទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគ   
មេដស៍មដើម្បបីង្កា រ បានមធាើមតសរររមម្មរាគមេដស៍ (DNA PCR) និងបានរាបាលបង្កា រជាំងឺឱកាស
និយម្ ។ េនរសព្ម្បសព្មួ្លការព្គបព់្គងតាម្ោនសរម្មររ ីជាំងឺមេដស៍ ព្តូវធានាឲ្យបានផដរនូវ
ការមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍ដល់នដគូនិងរាបាលររួមគឲ្យបានព្តឹម្ព្តូវ (រាបាលមោយ  
ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ឬ ព្បសិនេវជិជាន ែរល់សារបង្កា រជាវជិជាន) ។ មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ ការ
មរៀបចាំព្គបព់្គងសាហ្រ រម្មការព្គបព់្គងតាម្ោនសរម្មររ ីជាំងឺមេដស៍ ព្តូវបានសព្មួ្លមដើម្បី
ជាំនសួព្រុម្ការង្ករបមចចរមទ្សជាមព្ចើនជាម្យួនឹងការសព្ម្បសព្មួ្លផតម្យួមៅរព្ម្តិថ្នន រព់្សុរ
ព្បតិបតរិ ។ មនះជា « ការជាំរុញខាល ាំងកាល  » សាហ្រ រម្មការព្គបព់្គងតាម្ោនសរម្មររ ីជាំងឺ      
មេដស៍ (B-IACM) ផដលបចចុបបននមនះរាំរុងដាំម ើ រការរព្ងីរនូវសរម្មភារមនះ មោយចាបម់ែរើម្ដាំបូង
មៅតាំបនផ់ដលានមព្បវា៉ា ងែ់ពស់ជាងមគ ។  
 
រម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន រាំរុងេនុវតររមួ្ោន មោយម្ជឈម្ ឌ លជាតិ
ព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរនិងកាម្មរាគ និងម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ ។ 
ម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរនិងកាម្មរាគ បានបមងាើតមោលការ ៍ផ នាាំជាតិ
សរីរីការមធាើមរាគវនិិចឆយ័និងរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ចាំម ះេនរវជិជានមម្មរាគ   
មេដស៍មោយមតសរបញ្ញជ រ ់(ស្តសរីនិងរុារ) និងេនុវតរការមធាើមតសរររេងាបដិបរខមម្មរាគមេដស៍បញ្ញជ រ់
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ចាំម ះស្តសរី (antibody confirmatory test) និងការមធាើមតសរររមម្មរាគមេដស៍ចាំម ះទាររ (virological 

test) ។   ឆ្មបផដលជាេនរែរល់ព្បឹរាផែនរោាំ រាតានិងទាររ បានែរល់ព្បឹរានិងមធាើមតសរររមម្មរាគ
មេដស៍ចាំម ះស្តសរីមៅមរលម្ររិនិតយនែទម ះ និងព្បសិនមបើចាាំបាចម់ៅមរលឈមឹ ះសព្ាលនិង
សព្ាល រចួមហ្ើយបញ្ជូ នររ ីលទ្ធែលមតសរព្បតិរម្មមៅមធាើមតសរបញ្ញជ រម់ៅរផនលងែរល់ព្បឹរានិង
ធ្វើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍មោយសម័ព្គនិងររាការសាា ត ់ (VCCT) ផដលមៅជាម្យួមសវា
ផ្ទាាំនិងរាបាលជាំងឺមេដស៍ ។ ឆ្មបគរួធានាែងផដរនូវការែរល់ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មដើម្បី
បង្កា រមៅទាររព្បឈម្ឲ្យបានឆ្បប់នាទ បរី់សព្ាល និងែរល់ឱស្មនាះមៅារ យឲ្យបានព្គបដូ់ស
មុ្នមរលោតម់ចញមៅែទះ មព្ ះតាម្បទ្រិមសាធន ៍ានស្តសរីតិចតចួណាស់ផដលានបាំ ង / បាន
មៅររមសវាផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារមព្កាយមរលសព្ាលមនាះ ។ តព្មូ្វការមសវាបផនែម្ម្យួចាំនួនមទ្ៀត
សព្ាបរុ់ារព្បឈម្មៅមសវាផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារ ដូចជាការមធាើមតសរររមម្មរាគមេដស៍ជាបនរ
បនាទ ប ់ និងការែរល់ឱស្រូព្ទី្ម្៉ាុរសាហ្សូល (cotrimoxazole) សព្ាបប់ង្កា ររហូ្តដល់មតសរបញ្ញជ រ់
ថ្នទាររបានឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ ឬម្និឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ ។ ព្បសិនមបើទាររបានឆ្លងមម្មរាគ មេដស៍ 
ទាររព្តូវរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ម្យួជីវតិផដលនឹងែរល់ឲ្យមោយមសវាផ្ទាាំជាំងឺ
មេដស៍រុារ ។ ការមធាើមតសរមៅមរលមរើត (PCR1) មោយមព្បើសាំណារ្ម្សាួត (DBS) មៅផែនរ
សម្ភរ ព្តូវបានេនុម្ត័នាមរល្មីៗមនះនិងរាំរុងចាបម់ែរើម្េនុវតរ ។ការមធើាមតសរDNA-PCR មលើរទី្ ២ 
(PCR2) ព្តូវមធាើម ើងមៅមសវាផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារមៅមរលទាររអាយុ ៦ សបារ ហ៍្ ។ ចាំម ះទាររ
ម្និមៅមោះារ យ ព្បសិនមបើមតសរ PCR2 េវជិជានព្តូវបញ្ឈបរូ់ព្ទី្ម្រុារម្និឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ ។ 
ចាំផ រឯទាររមៅមោះារ យព្តូវមធាើមតសរ DNA-PCR មលើរទី្ ៣ (PCR3) មៅ ៦សបារ ហ៍្ មព្កាយែ ្
តាចម់ោះទាាំងព្សុង ។  រុារព្បឈម្ទាាំងេស់ ព្តូវមធាើមតសរររេងគបរខដិបរខមម្មរាគមេដស៍មៅអាយុ 
១៨ ផែ និងបញ្ញជ រម់ោយមតសរ PCR (មម្ើលមោលការ ៍ផ នាាំជាតិសរីេាំរីការមធាើមរាគវនិិចឆយ័និង
រាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មលើរុារនិងមរមងជាំទ្ង ់ ទ្ាំររ័ ៣៣ ភាសាផែមរ និងទ្ាំររ័ 
២៧ ភាសាេងម់គលស) ។   
 

២.២ វធីិសាស្តសរផដលបានេនុវតរ សព្ាបប់ង្កា រការចម្លងរីារ យមៅរូន ននជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប 

ព្បមទ្សរម្ពុជាបានចាបម់ែរើម្ចារថ់្នន ាំបង្កា រជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប ផដលជាផែនរម្យួននកាលវភិាគ
ការចារថ់្នន ាំបង្កា ររុារមៅឆ្ន ាំ ២០០១  និងបានបផនែម្ ការចារវ់ា៉ា រស់ាាំង១ដូសមៅមរលមរើតរនុងឆ្ន ាំ
២០០៧ ។ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិរបស់រម្មវធីិចារថ់្នន ាំបង្កា រឆ្ន ាំ ២០១៦ - ២០២០  រមួ្បញ្ចូ លជា
មលើរដាំបូងមៅរនុងព្បមទ្សរម្ពុជានូវមោលមៅ មដើម្បកីាតប់នែយេព្តាមព្បវា៉ា ងន់នជាំងឺរលារម្លើម្
ព្បមភទ្មបរុា ាំនរ ៉ាចាំម ះរុារ និងមដើម្បធីានាមអាយបានការចារវ់ា៉ា រស់ាាំង១ដូសមរលមរើត "ទានម់រល
មវលា" (ឧទាហ្រ ៍រនុងរយៈមរល២៤មា៉ា ង) ។ េព្តាព្គបដ រ បស់ព្ាបក់ារចារវ់ា៉ា រស់ាាំងមៅមរល
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មរើត (រនុងរយៈមរល២៤មា៉ា ង) រនុងឆ្ន ាំ២០១៤ គឺ៨២.៦%19 ។  ឥ ូវមនះានការសិរាព្សាវព្ជាវ 
ម្យួរាំរុងដាំម ើ រមៅវទិ្ាសាែ នបា៉ា សទ័រ នឹងមធាើមតសររីលទ្ធភារ ែលប៉ាះ ល់ និងការចាំណាយាន
ព្បសិទ្ធិភារននការរិនិតយររ antigen ជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មបមៅមរលរិនិតយនែទម ះទាាំងបរីព្បរនធ
មោយឱយ tenofovir មៅនឹងស្តសរីផដលានវជិជាន antigen HBe េាំ ុងមរលព្តីាសចុងមព្កាយនន
ការាននែទម ះនិងសព្ាប ់៦សបារ ហ៍្ មព្កាយសព្ាល។ ការសិរាព្សាវព្ជាវមនះព្តូវបានមគមព្ោង
នឹងបញ្ចបម់ៅផែឧសភាឆ្ន ាំ ២០១៩ ។ 
ការបង្កា រការចម្លងរីារ យមៅរូនននជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មបគឺជាការែិតែាំព្បឹងផព្បងរមួ្ោន របស់
ម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ និងរម្មវធីិជាតិចារថ់្នន ាំបង្កា រ ជាម្យួតនួាទី្ដឹរនាាំរបស់រម្មវធីិ
ជាតិចារថ់្នន ាំបង្កា រ និងានការោាំព្ទ្របស់ម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ តាម្រយៈការមលើរ
រម្ពស់ននការព្គបព់្គងននការចារវ់ា៉ា រស់ាាំងជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប មៅទាររទាាំងេស់រនុងរយៈមរល
២៤ មា៉ា ងមៅមរលមរើត ផដលជាផែនរម្យួននរិធីសារសព្ាបា់តុភារោម នមព្ោះថ្នន រែ់លួនរបស់។ 
មៅរនុងយុទ្ធសាស្តសរននការបង្កា រការចម្លងរីារ យមៅរូន្មីមនះ ម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ  
មបរជ្ារនុងការមធាើការជាម្យួរម្មវធីិជាតិចារថ់្នន ាំបង្កា រ និងភាន រង់្ករ ររ់ន័ធមែសងមទ្ៀតមៅរនុងការេភវិឌ្ឍ
ននផែនទី្បង្កា ញែលូវសព្ាបក់ារលុបបាំបាតន់នជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប  ផដលអាព្ស័យមលើលទ្ធែល
ននការសិរានិង ការវភិាគរីន្លចាំម ញនាមរលបចចុបបននននជមព្ម្ើសមែសងៗោន ផដលជាអាច ឬម្និ
អាច រមួ្ានរិចចេនររាគម្នប៍ផនែម្មទ្ៀតរនុងេាំ ុងមរលាននែទម ះ។ 
២.៣ ការរិនិតយរីវឌ្ឍនភារននការេនុវតរនផ៍ែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិ សព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគ       
មេដស៍រីារ យមៅរូនមលើរទី្ ១ 

មឆ្លើយតបមៅនឹងេនុសាសនន៍នការរិនិតយនិងវាយតនម្លរមួ្ោន មៅឆ្ន ាំ ២០០៧ ននរិចចែិតែាំព្បឹងផព្បង
េនុវតររម្មវធីិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិមលើរទី្ ១
សព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ផដលបានបមងាើតម ើងសព្ាបរ់យៈមរលរីឆ្ន ាំ
២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ ២០១៥ ។ យុទ្ធសាស្តសរបានមផ្ទរ តមៅមលើការរព្ងីរវតរានមសវាបង្កា រការចម្លង    
មម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូននិងបមងាើននូវការមធាើមតសរមោយរាំ តនូ់វមោលមៅសព្ាបឆ់្ន ាំ ២០១៥ 
ដូចខាងមព្កាម្ : 

 ៥១% ននមសវារិនិតយនែទម ះែរល់ការមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍ 

                                                           
19 Cambodia Demographic and health Survey 2010- report and dataset 
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 ១០០% ននព្សុរព្បតិបតរិយា៉ា ងមហាចណាស់ានមសវាបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យ
មៅរូន ១ រផនលង (ានមសវាមោយានែរល់ព្បឹរានិងមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍ និង
បានបញ្ជូ នមៅររមសវារាបាលជាំងឺមេដស៍) ; 

 ៩៥% ននេតិ្ិជនផដលបានម្ររិនិតយនែទម ះមៅមសវាបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យ
មៅរូន បានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍និងទ្ទ្ួលលទ្ធែល ; 

 ៧៥% ននស្តសរីនែទម ះរ ាំរឹងទុ្របានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍និងទ្ទ្ួលលទ្ធែល ; 

 ៤០% នដគូននស្តសរីនែទម ះបានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍និងទ្ទ្លួលទ្ធែល ; 

 ៧៥% ននស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍បានទ្ទ្ួលឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាប់
បង្កា រ ឬទ្ទ្ួលការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ; 

 ៧០% ននទាររព្បឈម្បានទ្ទ្ួលឱស្រូព្ទី្ម្៉ាុរសាហ្សូលមដើម្បបីង្កា ររនុងេាំ ុងមរល ២ 
ផែ បនាទ បរី់មរើត  ; 

 ៧០% ននទាររព្បឈម្បានទ្ទ្ួលមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍រនុងេាំ ុងមរល ១២ ផែ
បនាទ បរី់មរើត ; 

 ១០០% ននទាររព្បឈម្បានមៅសុទ្ធរយៈមរល ៦ ផែដាំបូង (បាំមៅមោះសុទ្ធ ឬ មម្ៅទឹ្រ
មោះមោែសាំតាម្រូបម្នរ) ; 

 ១៦.៣% ននទាររព្បឈម្បា៉ា នព់្បា ថ្នឆ្លងមម្មរាគមេសដរី៍ារ យ ។ 

 

រិនិតយរីវឌ្ឍនភារមធៀបនឹងមោលមៅខាងមលើ បានបង្កា ញរីលទ្ធែលផដលសមព្ម្ចបានផដលភាគ
មព្ចើនមផ្ទរ តមលើការមធាើមតសរ្ម្ និងការរាបាលស្តសរីាននែទម ះ : បចចុបបននមនះ ៨៩.៦ ភាគរយនន
មសវារិនិតយនែទម ះានមធើាមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍20 ភាគមព្ចើនរផនលងផដលមៅសល់គឺជា 
ម្ ឌ លសុែភារមរើត្មី ឬម្ ឌ លសុែភារផដលម ើងរព្ម្តិរីប៉ាុសរិ៍សុែភារ ។៨៣%ននស្តសរីនែទម ះ
រ ាំរឹងទុ្របានដឹងសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍របស់មគមៅឆ្ន ាំ ២០១៥ ដូចផដលបានដឹងរចួម្រមហ្ើយ
យា៉ា ងមហាចណាស់រ ៏ ៨៧.៤% ននស្តសរីនែទម ះទាាំងេស់បានទ្ទ្លួមសវាមៅមូ្លោា នសុខាភបិាល 
របស់រដា21  ។ ៧៥.៤ ភាគរយននស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍រ ាំរឹងទុ្រ បានទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំង    
មម្មរាគមេដស៍រនុងេាំ ុងមរលាននែទម ះ និង ៤ ភាគរយបផនែម្មទ្ៀត បានចាបម់ែរើម្មព្បើមៅមរល

                                                           
20 PMTCT database, based on any reported testing done in 2015. 
21 Source: PMTCT database. This may be an underestimation due to likely inflation in the number of ANC1; 

RHs, National Hospitals and Jayavarman 7 Hospital record as ANC1 any woman coming for the first time to 

their facility, but many of these women will have been to a HC at least once prior.  
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ឈមឺ ះសព្ាល និងភាល ម្ៗមព្កាយសព្ាល22  ។ ប៉ាុផនរមទាះជាយា៉ា ងមនះរម៏ោយ សម្ទិ្ធែលចាំម ះ
ទាររព្បឈម្ម្និបានសមព្ម្ចតាម្មោលមៅរ ាំរឹងទុ្រមទ្ ានទាររព្បឈម្ផត ៤១.៣ ភាគរយ
ប៉ាុមណាណ ះ បានទ្ទ្លួឱស្រូព្ទី្ម្៉ាុរសាហ្សូលសព្ាបប់ង្កា រមុ្នអាយុ ២ ផែ មហ្ើយានទាររព្បឈម្
ផត ៦៧.៩ ភាគរយប៉ាុមណាណ ះផដលបានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍រនុងេាំ ុងអាយុ ១ ឆ្ន ាំមព្កាយ
មរើត23 ។  

 

វាម្និអាចមៅរចួមទ្ផដលព្តូវមធាើការវាយតនម្លរីវឌ្ឍនភារមធៀបមៅនឹងសូចនាររចាំននួ ២ មៅរនុងការ   
េនុវតរនផ៍ែនការយុទ្ធសាស្តសរសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន : 
 

 ភាគរយននទាររព្បឈម្ផដលបាំមៅសុទ្ធ :    ម្និានទិ្នននយ័ជារល់ារស់រីរីការេនុវតរនក៍ារ
ចិញ្ច ឹម្រូនមោយទឹ្រមោះារ យផដលានែទុរមម្មរាគមេដស៍មទ្ ។ ទិ្នននយ័របស់រម្មវធីិជាតិ
បង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន អាចចាបយ់របានផតការែរល់ព្បឹរានិងជមព្ម្ើស
ននការចិញ្ច ឹម្រូនបានព្បាបម់ោយារ យមៅមរលែរល់ព្បឹរាផតប៉ាុមណាណ ះ។ េាីផដលគរួឱយចាប់
អារម្ម ៍មទ្ៀតមនាះ គឺរនុងែ ៈមរលផដលមោលនមយាបាយជាតិរាំរុងមលើររម្ពស់ការបាំមៅ
រូនមោយទឹ្រមោះារ យសុទ្ធរហូ្តដល់ ៦ ផែ  មៅមរលែរល់ព្បឹរា ព្បផហ្លជា ២ ភាគ ៣ 
(៦៨.៧%) ននារ យានែទុរមម្មរាគមេដស៍ បានមព្ជើសមរ ើសការចិញ្ច ឹម្រូនមោយទឹ្រមោះមោ
ែសាំតាម្រូបម្នរ ។ មៅរនុងការេនុវតរន ៍ម្និអាចដឹងបានមទ្េាំរីការចាំណាយែពស់រនុងការចិញ្ច ឹម្
រូនមោយទឹ្រមោះមោែសាំតាម្រូបម្នរ ។   

 ភាគរយនននដគូបានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍ : ទិ្នននយ័របស់រម្មវធីិជាតិបង្កា រការ
ចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន អាចចាបយ់របានផតនដគូផដលបានមធាើមតសរមៅមសវា    
រិនិតយនែទម ះ ផដលនដគូភាគមព្ចើនម្និបានចូលរមួ្ ។ រម្មវធីិមេដស៍ម្និបានទាម្ទារឲ្យាន
ការមធាើមតសរព្គបន់ដគូទាាំងេស់មនាះមទ្ ប៉ាុផនរមផ្ទរ តយា៉ា ងសាំខានម់ៅមលើនដគូស្តសរីផដលវជិជាន 
មម្មរាគមេដស៍ផតប៉ាុមណាណ ះ ។   

 

                                                           
22 Numerator from PMTCT database, denominator from Spectrum projections. For women starting ART at 

labor/delivery, only those subsequently confirmed as positive are included in the numerator. 
23 Numerator from NCHADS Exposed Infant database 2015. Denominator from Spectrum projection and 

adjusted for perinatal deaths based on the documented rate (1.9%) among HEI delivered in government facilities 

in 2015, assuming the same rate applies to all HEI. 
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តារាងទ្ ី 1: សមងខបរលីទ្ធែលសមព្ម្ចបានននការេនុវតរនផ៍ែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតសិព្ាបប់ង្កា រការចម្លង
មម្មរាគមេដស៍រាីរ យមៅរូនមលើរទ្ ី១ 

 

សូចនាររ លទ្ធែលសមព្ម្ចបាន 

១. % ននមសវារិនិតយនែទម ះែរល់ការមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគ 
     មេដស៍ 

សមព្ម្ចមោលមៅ 

២. % ននព្សុរព្បតិបតរិយា៉ា ងមហាចណាស់ានមសវាបង្កា រការ 
    ចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ១ រផនលង 

សមព្ម្ចមោលមៅ 

៣. % ននស្តសរីនែទម ះបានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍និង  
     ទ្ទ្លួលទ្ធែល 

ម្និសមព្ម្ចមោលមៅ 

៤. % ននស្តសរីនែទម ះរ ាំរឹងទុ្របានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគ    
     មេដស៍និងទ្ទ្លួលទ្ធែល 

សមព្ម្ចមោលមៅ 

៥. % នដគូននស្តសរីនែទម ះបានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍ 
      និងទ្ទ្ួលលទ្ធែល 

រត័ា៌នម្និអាចមព្បើបាន 

៦. % ននស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍បានទ្ទ្ួលឱស្ 
     ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបប់ង្កា រ ឬទ្ទ្លួការ 
     រាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ 

សមព្ម្ចមោលមៅ 

៧. % ននទាររព្បឈម្បានទ្ទ្ួលឱស្រូព្ទី្ម្៉ាុរសាហ្សូល 
     សព្ាបប់ង្កា ររនុងេាំ ុងមរល ២ ផែបនាទ បរី់មរើត   

ម្និសមព្ម្ចមោលមៅ 

៨. % ននទាររព្បឈម្បានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍ 
      រនុងេាំ ុងមរល ១២ ផែបនាទ បរី់មរើត  

ម្និសមព្ម្ចមោលមៅ 

៩. % ននទាររព្បឈម្បាំមៅសុទ្ធរយៈមរល ៦ ផែ រត័ា៌នម្និអាចមព្បើបាន 

១០. % ននទាររព្បឈម្បា៉ា នព់្បា ថ្នឆ្លងមម្មរាគមេដស៍រី 
      ារ យ បានឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ 

សមព្ម្ចមោលមៅ 
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៣. ការវិភាគអំរីសាា នភារបចចុបបនន : ដំសណើ រការសេវាបង្កា រការចម្ែងសម្សោគ   
សអដេរ៍ីម្តត យសៅក្នូ 

៣.១ ការបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍ 

៣.១.១ ការបង្កា រជាវជិជាន 

មសវាបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនចាបម់ែរើម្មោយ « ការបង្កា រជាវជិជាន » ធានាឲ្យ
បានស្តសរីែទុរមម្មរាគមេដស៍រនុងវយ័បនររូជទាាំងេស់បានទ្ទ្ួលនូវចាំម ះដឹងព្គបព់្ោន ់និងទ្ទ្លួ
បាននូវមសវាផដលរនយល់ព្បាបោ់តឲ់្យមចះមធាើការសមព្ម្ចចិតរចាំម ះសុែភារបនររូជ ។ ការបង្កា រជា
វជិជានមនះ បានបញ្ចូ លែងផដរនូវវធិានការបង្កា រសព្ាបស់្តសរីម្និានែទុរមម្មរាគមេដស៍ផដលរស់មៅ
ជាម្យួនឹងនដគូផដលានែទុរមម្មរាគមេដស៍ (នដគូានលទ្ធែលមតសរម្និដូចោន )  ឧទាហ្រ ៍ : ការ
មព្បើមព្សាម្េនាម្យ័បានព្តឹម្ព្តូវជាបល់ាបរ់មួ្ជាម្យួនឹងការរាបាលមោយមព្បើឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគ
មេដស៍ចាំម ះនដគូានែទុរមម្មរាគមេដស៍ ។ 

មៅឆ្ន ាំ ២០១៣ ានការសិរារីនដគូានលទ្ធែលមតសរម្និដូចោន ម្យួបានមធាើម ើងមៅមែតរចាំនួន ៣ 
បានររម ើញថ្ន ៨០.៣% ននបុរសែទុរមម្មរាគមេដស៍មរៀបការជាម្យួស្តសរីផដលម្និានែទុរមម្មរាគ 

មេដស៍បានរាយការ ៍ថ្នបានមព្បើមព្សាម្េនាម្យ័បានព្តឹម្ព្តូវជាបល់ាប ់។ រតារ ផដលជាបទ់ារទ់្ង
នឹងការម្និបានមព្បើមព្សាម្េនាម្យ័បានព្តឹម្ព្តូវជាបល់ាប ់ ម្ររីការែឹរសុរាជាញឹរញាប ់ (Odds 

Ratio 2.9) និងានជាំមនឿថ្នការរាបាលមោយមព្បើឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ការ រម្និឲ្យឆ្លង   
មម្មរាគមេដស៍ (Odds Ratio 2.7)24 ។ 

មនះគឺជារងាះរត័ា៌នសរីរីការមព្បើម្មធាបាយរនាររាំម ើ តសព្ាបស់្តសរីែទុរមម្មរាគមេដស៍ ។ មទាះ 

ជាបចចុបបននានមសវារាបាលជាំងឺមេដស៍ជាមព្ចើនបានែរល់មព្សាម្េនាម្យ័និងថ្នន ាំព្ោបរ់នារ
រាំម ើ តមៅនឹងរផនលងរម៏ោយ រក៏ារមព្បើព្បាស់មសវាទាាំងមនាះមៅានរព្ម្តិទាប ផដលម្មធាបាយ
ទាាំងមនះអាចររបានយា៉ា ងទូ្លាំទូ្លាយមៅទូ្ទាាំងព្បមទ្ស ទាាំងមៅមសវាឯរជននិងមសវារដា ។ ជារមួ្
រនុងចាំមណាម្ស្តសរីមព្បើម្មធាបាយថ្នន ាំព្ោប ់ (ជាយូរម្រមហ្ើយម្មធាបាយរនាររាំម ើ តផដលាន 
ព្បជាព្បិយបាំែុតមៅរនុងព្បមទ្សរម្ពុជា) ២ ភាគ ៣ ននព្រុម្មនាះទ្ទ្ួលបានរីមសវាឯរជន25  ។ ការ
មព្បើព្បាស់ថ្នន ាំចារ ់ (ជាម្ធាបាយរនាររាំម ើ តានព្បជាព្បិយទី្ ២) ភាគមព្ចើនននេនរមព្បើបានម្ររី

                                                           
24 Tuot et. al. Determinants of Inconsistent Condom Use among HIV Serodiscordant Couples in Cambodia. 

American Journal of Public Health Research. 2016; 4(2):69-74. doi: 10.12691/ajphr-4-2-5.  
25 2014 Cambodia Demographic and Health Survey. 

http://pubs.sciepub.com/ajphr/4/2/5/index.html
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មសវារដា ប៉ាុផនរវាម្និអាចររបានមៅមសវារាបាលជាំងឺមេដស៍ មហ្ើយស្តសរីែទុរមម្មរាគមេដស៍ជាទូ្មៅរ៏
ម្និបានព្បាបរី់សាែ នភារែទុររបស់រួរោត ់មៅមរលមៅមព្បើព្បាស់មសវារនាររាំម ើ តមៅមូ្លោា ន
សុខាភបិាលរដា ។  

៣.១.២ ដាំម ើ រការននការផ្ទាាំស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍  

តាម្ការបា៉ា នព់្បា របស់មសពចព្តូម្ (Spectrum) មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ ថ្នានស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគ   
មេដស៍រ ាំរឹងទុ្រចាំននួ ៩៥៤ នារ ់។ តាម្រយៈតមួលែមនះ ានការវភិាគជាបនរបនាទ បប់ង្កា ញឲ្យម ើញ
រីវឌ្ឍនភារននដាំម ើ រននការផ្ទាាំស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ និងទាររព្បឈម្មៅរនុងមសវា
បង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ។ 
 
៣.១.២.១ ការស្រាវស្រាវរកស្រសតីមាៃនទៃទ ោះទៃុកទេទរាគទេដ្ស៍ 

ជាំហានដាំបូងននវដរដាំម ើ រការផ្ទាាំស្តសរីនែទម ះ គឺការរាំ តស់ាែ នភារមម្មរាគមេដស៍របស់ស្តសរីាន
នែទម ះ ។ រូបភារទី្ ១ ខាងមព្កាម្បង្កា ញរីសាាព្តស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ទាាំងេស់ផដល
បានបា៉ា នព់្បា មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ មោយផែែរមលើម្៉ាូផដលននស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍សរុបចាំននួ 
៩៥៤ នារ ់។ 

ដូចផដលបានម ើញ មទាះបីជាានការររីចាំមរ ើនមព្ចើនមៅរនុងការផសាងររនិងទ្ទ្លួយរនូវការមធាើ    
មតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍រនុងេាំ ុងមរលរិនិតយនែទម ះរម៏ោយ ១៧.៣.% ននស្តសរីនែទម ះផដល
បានបា៉ា នព់្បម្ ថ្នែទុរមម្មរាគមេដស៍មៅម្និទានប់ានររម ើញ, មហ្ើយ ៤% មទ្ៀតបានររម ើញផត
មៅមរលសព្ាលរូនប៉ាុមណាណ ះ ។ ផដលរនុងចាំមណាម្ស្តសរីផដលបាតទ់ាាំងមនាះ រមួ្ទាាំងស្តសរីម្យួចាំននួ
ផដលយា៉ា ងមហាចណាស់ោតប់ានមធាើមតសរានលទ្ធែលព្បតិរម្ម ប៉ាុផនរបរាជយ័រនុងការមធាើមតសរ   
បញ្ញជ រ ់។ បចចុបបននរនុងចាំមណាម្ស្តសរីទាាំងេស់មនាះាន ១១.៨% បានមធាើមតសរររមម្មរាគមេដស៍ាន
លទ្ធែលព្បតិរម្មមៅមរលរិនិតយនែទម ះ និងាន ៣៣.៨% មទ្ៀតបានមធាើមតសរររមម្មរាគមេដស៍
ានលទ្ធែលព្បតិរម្មមៅមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាល ។ មព្ៅរីមនាះអាចជាស្តសរីផដលម្និ
បានម្រទ្ទ្ួលរិនិតយនែទម ះមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដា និងស្តសរីម្យួចាំនួនបានម្រទ្ទ្លួរិនិតយនែទ
ម ះមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដាផដរ ប៉ាុផនរម្និបានមធាើមតសរមៅមរលររួមគម្ររិនិតយនែទម ះមនាះ ។  
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រូបភារទី្១  

  

 

Source: Denominator from Spectrum. Numerators from 2015 PMTCT 

database. % Identified at ANC and L&D refers to confirmed cases only.  

 

ការព្សាវព្ជាវររនិងការរាបាលស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ឲ្យបានឆ្បម់ៅមរលម្ររិនិតយ
នែទម ះជាការព្បមសើរបាំែុតមដើម្បបីង្កា ររុាំឲ្យារ យចម្លងមៅទាររ ផដលមៅមរលមនាះបនទុរមម្មរាគអាច
ធាល រចុ់ះរហូ្តដល់រព្ម្តិមម្ើលម្និម ើញមុ្នមរលសព្ាល ។ ប៉ាុផនរមទាះបីជាម្និអាចមធាើបានរម៏ោយ 
រហ៏ានិភយ័ននការចម្លងអាចកាតប់នែយតាម្រយៈការែរល់ថ្នន ាំព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មដើម្បបីង្កា រចាំម ះ
ទាររផដលបានររម ើញែទុរមម្មរាគមេដស៍មៅមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាល ។ មៅឆ្ន ាំ២០១៥ 
 ស្តសរីម្និដឹងសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍ ២៧.៦% បានសព្ាលរូនមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដាមៅ
មរលឈមឺ ះសព្ាល ។ មទាះជាយា៉ា ងណារម៏ោយ ានព្បផហ្ល ររ់ណារ ល (៤៩.៥%)ននចាំនួន
មនះបានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍ ។  

 

 

45.3%

33.4%

4.0%

17.3%

ការព្សាវព្ជាវស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ ២០១៥

HIV Status Known prior to pregnancy

Identified during ANC

Iderntified  during/after Labor

Not Identified
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រូបភារទី្ ២  

 

Source: PMTCT Database 2015 

េព្តាននការមធាើមតសរមរលឈមឹ ះសព្ាលនិងសព្ាលទាប ជារបាាំងម្យួននភារែុសោន អាព្ស័យ
មៅនឹងទី្រផនលងននការសព្ាល ។ ១០០% ននស្តសរីសព្ាលរូនមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរម្និដឹងសាែ នភារ
មម្មរាគមេដស៍បានមធាើមតសរ មបើមព្បៀបមធៀបនឹងម្ ឌ លសុែភារគឺានផត ៣១.៣% ផតប៉ាុមណាណ ះ ។ 
បផនែម្រីមនះមទ្ៀត វាបានបង្កា ញថ្នានព្បផហ្លជា ១ ភាគ ៣ ននស្តសរីបានមធាើមតសរានលទ្ធែល
ព្បតិរម្មមៅមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាលម្និបានទ្ទ្លួលទ្ធែលមតសរបញ្ញជ រ ់។ 

រូបភារទី្ ៣  

 

Source: PMTCT Database 2015 

82.5%

49.5%

17.5%

50.5%

ANC Clients (N=409,728) Labor and Delivery Clients (N=82,677)

ការមធាើមតសរររមម្មរាគមេដស៍រនុងចាំណាម្ស្តសរីាននែទម ះ ផដលម្និបានដងឹសាែ ន
ភារមម្មរាគមេដស៍ មៅម្លូោា នសុខាភបិាលរបស់រដាឆ្ន ាំ ២០១៥

Tested Not Tested
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11.8%

33.8%
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ភាគរយស្តសរីានព្បតរិម្មមតសររហ័្សបានទ្ទ្លួមតសរបញ្ញជ រឆ់្ន ាំ
២០១៥

Tested Not Tested
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រនុងចាំមណាម្ស្តសរីផដលបានមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់ាន ៨៦.៧% ានលទ្ធែលវជិជាន ។ ម្និានរត័ា៌ន
សរីរីភាគរយននេវជិជានែុសមនាះមទ្ មោយសាររនុងែ ៈមនាះោម នព្បរន័ធធានាគុ ភារមៅនឹង
រផនលងសព្ាបក់ារមធាើមតសររហ័្សមៅម្ ឌ លសុែភារ ។ 

ជាសរុប ទាាំងមនះគឺជាការបាតប់ងឱ់កាសរនុងការព្សាវព្ជាវររស្តសរីនែទម ះានែទុរមម្មរាគមេដស៍ទាាំង
មរលរិនិតយនែទម ះ និងមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាល ។ ការមធាើមតសរដល់ស្តសរីផដលម្និដឹង
សាែ នភារមម្មរាគមេដស៍ានរព្ម្តិទាប ជារិមសសមរលឈមឹ ះសព្ាលនិងសព្ាលមៅម្ ឌ ល
សុែភារផដលជារផនលងមព្ចើនជាង ររ់ណារ លននមូ្លោា នសុខាភបិាលរដាានសព្ាលរូនទាាំង
េស់មៅព្បមទ្សរម្ពុជា (៥៨.៥% មៅឆ្ន ាំ២០១៥)26  ។ ានេព្តាែពស់ផដលម្និអាចទ្ទ្ួលយរបាន
ននស្តសរីមធាើានលទ្ធែលព្បតិរម្មមៅមរលរិនិតយនែទម ះ ឬមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាលម្និ
បានមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់(១១%និង៣៣.៨%) និងអាចានលទ្ធែលេវជិជានែុសម្យួចាំនួនមោយសារ
ការទុ្រោរនិ់ងការមធាើមតសរម្និបានព្តឹម្ព្តូវ ។  

៣.១.២.២ ការរាបាល 

ជាំហានបនាទ បម់ៅរនុងវដរននដាំម ើ រការផ្ទាាំស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ គឺែរល់ការរាបាល   
ារ យមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ម្យួជីវតិ និងែរល់ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មដើម្បបីង្កា រ
មៅទាររ ។  

៣.១.២.២.១ ការរាបាលារ យានែទុរមម្មរាគមេដស៍ 

ស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ព្តូវបានផ នាាំឲ្យមៅសព្ាលរូនមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរផដលាន
គលីនិររាបាលជាំងឺមេដស៍ ។ ជារមួ្មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ ានស្តសរីចាំននួ ៧៥១ នារ ់បានដឹងថ្នែទុរមម្មរាគ
មេដស៍មៅមរលរិនិតយនែទម ះ ។ ារ យ ៧១៨ នារ ់បានម្រសព្ាលរូនមៅម្នទីរមរទ្យរដា និង ១១
នារម់ទ្ៀត បានសព្ាលមៅម្ ឌ លសុែភារ ។ មៅម្និអាចដឹងបានរនុងចាំមណាម្ស្តសរី ២២ នារ់
ផដលមៅសល់ បានមព្ជើសមរ ើសការបញ្ចបក់ារាននែទម ះមោយការរ ាំលូត ឬរលូតរូនមោយឯរឯង ។ 
ប៉ាុផនរានការមជឿទុ្រចិតរបានថ្ន ការរ ាំលូត ឬរលូតរូនមព្ចើនរនុងព្រុម្ររួោតជ់ាបញ្ញា ដតូ៏ច ។ ានការ
បង្កា ញយា៉ា ងចាស់ថ្នភាគមព្ចើនននស្តសរីផដលដឹងសាែ នភារែទុរមម្មរាគមេដស៍មៅមរលាននែទម ះ
បានម្រសព្ាលរូនមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដា ។ បផនែម្រីមនះមទ្ៀត មព្ចើនជាង (៩៥.៦%) បាន
សព្ាលរូនមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរផដលែទុយរីម្ ឌ លសុែភារ ។ 
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រនុងចាំមណាម្ស្តសរីចាំននួ ៧២៩ នារ ់ សព្ាលរូនមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលបានដឹងថ្នែទុរមម្មរាគ    
មេដស៍មុ្នសព្ាល, ានស្តសរីចាំននួ ៧២០ នារ ់បានទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មុ្នឈមឺ ះ
សព្ាល (៩៨.៨%) 27  ។ ព្បរន័ធទិ្នននយ័រម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន
បចចុបបននម្និបានចាបយ់រនូវរយៈមរលននការមព្បើព្បាស់ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មទ្ ព្ោនផ់តចាប់
យរនូវរត័ា៌នននការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍រនុងេាំ ុងមរលាននែទម ះ ។ 
ានារ យ ៣ នារ ់រនុងចាំមណាម្ ៩ នារ ់ផដលដឹងថ្នានែទុរមម្មរាគមេដស៍ម្និទានម់ព្បើឱស្ព្បឆ្ាំង
មម្មរាគមេដស៍ បានចាបម់ែរើម្មព្បើមៅមរលសព្ាល ។ ប៉ាុផនរានារ យ ៦ នារ ់ ម្និបានទ្ទ្លួ          
ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ។ ារ យទាាំង ៦ នារម់នះ បានសព្ាលរូនមៅម្ ឌ លសុែភារជាជាង
មៅម្នទីរមរទ្យបផងែរ ។  

បផនែម្រីមនះមទ្ៀត, ានស្តសរី ៦៨ នារ ់ ផដលម្និបានដឹងសាែ នភរមម្មរាគមេដស៍មៅមរលឈមឺ ះ
សព្ាលនិងសព្ាល បានមធាើមតសរានលទ្ធែលព្បតិរម្ម, ២៩ នារ ់មៅម្នទីរមរទ្យបផងែរ និង ៣៩ 
នារ ់ មៅម្ ឌ លសុែភារ ។ រនុងចាំមណាម្ស្តសរីទាាំងេស់មនាះ, េនរមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរបានទ្ទ្ួល    
ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ប៉ាុផនរេនរមៅម្ ឌ លសុែភារបានទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ផត 
៤១% ប៉ាុមណាណ ះ រនុងចាំមណាម្េព្តាព្គបដ រ បទ់ាាំងមូ្ល (ទាាំងម្ ឌ លសុែភារនិងម្នទីរមរទ្យរមួ្
បញ្ចូ លោន ) ៦៦.២% ។ ដូចបានរតស់ាគ ល់មៅផែនរដាំបូង ានស្តសរីព្បផហ្លជា ររ់ណារ លម្និដឹង
សាែ នភារមៅមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាលបានមធាើមតសរ្ម្ររមម្មរាគមេដស៍ ផដលការ
ព្គបដ រ បទ់ាបមនះ មរើតានម ើងមៅម្ ឌ លសុែភារ ។ 

រូបភារទី្ ៤ បង្កា ញរីសាាព្តស្តសរីនែទម ះរ ាំរឹងទុ្រានែទុរមម្មរាគមេដស៍ទាាំងេស់ទ្ទ្លួឱស្
ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ។ ការរាបាលស្តសរីដឹងសាែ នភារែទុរមម្មរាគមេដស៍រនុងេាំ ុងមរលាននែទ
ម ះផដលសព្ាលមៅមូ្លោា នសុខាភបិាល ដូចជាសាំ ុាំ មរឿងម្យួននេតិ្ិជនម្ររិនិតយនែទម ះ
ដឹងសាែ នភារែទុរមម្មរាគមេដស៍មៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដា ។ តាម្ការេនុវតរនជ៍ារផ់សរង ានស្តសរី
ែលះដឹងសាែ នភារែទុរមម្មរាគមេដស៍មុ្នាននែទម ះ អាចមៅសព្ាលរូនមៅមូ្លោា នសុខាភបិាល
រដាមោយម្និបានទ្ទ្ួលការផ្ទាាំនែទម ះសូម្បផីតម្យួដង ប៉ាុផនរវាជាររ ីរព្ម្ចាបត់ាាំងរីានមសវា
ផ្ទាាំនែទម ះមុ្នសព្ាលអាចររបានមោយង្កយព្សួល ឬរម៏ៅជិតនឹងមូ្លោា នសុខាភបិាលផដល
ានមសវារាបាលជាំងឺមេដស៍ ។ ដូចោន មនះផដរ ស្តសរីនែទម ះដឹងថ្នានែទុរមម្មរាគមេដស៍ែលះអាច
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សព្ាលមៅែទះ ឬមៅមសវាឯរជន ប៉ាុផនរររ ីមនះែងផដរ ព្តូវបានមគគិតថ្នវាម្និានជាញឹរញាប់
មទ្ ។  

រូបភារទី្ ៤  

 

Source: Denominator from Spectrum. Numerators from 2015 PMTCT database. Women 

who started ART because they screened reactive at L&D but who were subsequently 

found to be negative on confirmatory testing (7 cases) are not included in the numerator. 

          

៧៥.៥%ននស្តសរីនែទម ះរ ាំរឹងទុ្រានែទុរមម្មរាគមេដស៍ទាាំងេស់បានទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគ   
មេដស៍មៅឆ្ន ាំ ២០១៥ ឬ អាចនិយាយថ្ន ៧៩.៩% ព្បសិនមបើគិតព្តឹម្ែរល់ការរាបាលមោយឱស្ 
ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មៅមរលសព្ាល ។ ប៉ាុផនរេព្តាព្គបដ រ បែុ់សោន ខាល ាំងអាព្ស័យនឹងមរល
មវលាននការររម ើញសាែ នភារែទុរមម្មរាគមេដស៍ ។ វាានេព្តាែពស់រនុងចាំមណាម្ស្តសរីផដលបានររ
ម ើញសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍រនុងេាំ ុងមរលរិនិតយនែទម ះ មហ្ើយវាានេព្តាទាបបាំែុតសព្ាប់
េនរររម ើញដាំបូងមៅមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាល ។ ព្បផហ្លម្យួភាគបីននស្តសរីផដលម្និដឹង 
សាែ នភារមម្មរាគមេដស៍រីមុ្នបានមធាើមតសរព្បតិរម្មមៅមរលឈមឺ ះសព្ាល និង    សព្ាល ។  

ដូចោន នឹងការព្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍មៅមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាល វាានភារែុសោន
យា៉ា ងខាល ាំងរវាងម្នទីរមរទ្យនិងម្ ឌ លសុែភារ រនុងនយ័មនះគឺ : ស្តសរីានលទ្ធែលមតសរព្បតិរម្ម 
១០០% មៅម្នទីរមរទ្យបានទ្ទ្ួលឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ មព្បៀបមធៀបនឹងម្ ឌ លសុែភារាន
ផត ៤១% ផតប៉ាុមណាណ ះ ។ 
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របូភារទ្ ី៥  

 

Source: PMTCT database 2015 

*Numerator includes 3 cases identified during ANC but started on ART only at L&D, and 

720 women already on ART prior to the onset of labor.  

** Total # women who screened reactive at L&D, although not all of these will actually 

have been HIV+. It is protocol to initiate ART when a woman screens reactive at L&D and 

not delay treatment while awaiting the confirmatory test. 

 

សរុបម្រ,ឧបសគគចម្បងម្យួផដលរារាាំងរនុងការរាបាលស្តសរីែទុរមម្មរាគមេដស៍បរាជយ័ គឺការរាំ ត់
ររសាែ នភារែទុររបស់ររួោត ់ ។ ឧបសគគទី្ ២ គឺេព្តាព្គបដ រ បក់ាររាបាលទាបសព្ាបស់្តសរី
ផដលបានររម ើញរនុងេាំ ុងមរលឈមឺ ះសព្ាល និងសព្ាលមៅម្ ឌ លសុែភារ ។ រនុង
ចាំមណាម្ឧបសគគផដលបានមលើរម ើងទាាំងមនះ ភារបរាជយ័គឺបណារ លម្ររីការបាតស់្តសរីមធាើមតសរ
មៅមរលរិនិតយនែទម ះ ឬមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាល និងការបាតប់ងស់្តសរីមធាើមតសរបញ្ញជ រ់
រនុងចាំមណាម្េនរផដលានលទ្ធែលមតសរព្បតិរម្ម ។ ទាាំងការមធាើមតសរនិងការមធាើមតសរបញ្ញជ រា់ន   
េព្តាទាបមៅមរលឈមឺ ះសព្ាលនិងសព្ាលជាងមៅមរលរិនិតយនែទម ះ ។ 

៣.១.២.២.២ ការរាបាលបង្កា រមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ សព្ាបទ់ាររព្បឈម្ 

សព្ាបម់ោលបាំ ងននការវភិាគចាំននួរុារព្បឈម្ព្តូវបានបា៉ា នព់្បា ថ្ន មសមើនឹងចាំនួនស្តសរីនែទ
ម ះរ ាំរឹងទុ្រែទុរមម្មរាគមេដស៍ មយាងតាម្ការគ នាមសពចព្តូម្ ឬមសមើនឹងចាំនួន ៩៥៤ នារ ់មៅឆ្ន ាំ 
២០១៥ ។  ានរុារចាំននួ ៦៩៩ នារ ់បានមរើតមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដាមៅឆ្ន ាំ ២០១៥ រមួ្
ទាាំងរុារ ២៧ នារម់ទ្ៀត បានមរើតមៅម្ ឌ លសុែភារ និងរុារ ១០១ នារម់ែសងមទ្ៀត មរើតមៅ
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ភាគរយទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍រនុងចាំមណាម្ារ យ
សព្ាលរូនមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដាឆ្ន ាំ ២០១៥
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ម្នទីរមរទ្យជយ័វរ មន័ទី្ ៧ ផដលម្នទីរមរទ្យបានែរល់ទិ្នននយ័ជាមរៀងរាល់ឆ្ន ាំម្រព្រសួងសុខាភបិាល ។ 
ចាំផ រឯទាររព្បឈម្ ១៥៤ នារម់ែសងមទ្ៀត ផដលមរើតរីារ យម្និបានដឹងសាែ នភារែទុរមម្មរាគ  
មេដស៍និងរព្ម្ម្យួចាំននួតូចផដលម្និបានមរើតមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដា  ផដលរុារែលះមទ្ៀតរ៏
ព្បផហ្លជាម្និបានម្រទ្ទ្លួមសវា ។  

រនុងចាំមណាម្ទាររផដលបានមរើតមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដា ានទាររ ១៥ នារ ់សាល បម់រើត/មរើត
សាល បប់ានរាយការ ៍ ។ រនុងចាំមណាម្ទាររផដលមៅរស់ ានទាររ ៩៩% បានទ្ទ្លួឱស្      
ម វរីា៉ា រីនបង្កា ររយៈមរល ៦ សបារ ហ៍្28 ។ 

ប៉ាុផនរទាររព្បឈម្ផដលបានមរើតមៅម្នទីរមរទ្យជយ័វរ មន័ទី្ ៧ បានទ្ទ្លួឱស្ម វរីា៉ា រីនមដើម្បបីង្កា រ
សព្ាបផ់ត ៤៨ មា៉ា ងមព្កាយមរើតប៉ាុមណាណ ះ មហ្ើយរុារផដលម្និបានដឹងសាែ នភារព្បឈម្រម៏្និបាន
ទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ណាម្យួម ើយ ។ ដូចផដលបានបង្កា ញមៅរនុងរូបភារទី្ ៦ េព្តា
សរុបននទាររបា៉ា នព់្បា ថ្នព្បឈម្ទាាំងេស់ទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មដើម្បបីង្កា រ បាន
ធាល រចុ់ះព្តឹម្ ៧០% ព្បសិនមបើរាបប់ញ្ជូ លតួមលែទាររមរើតមៅម្នទីរមរទ្យជយ័វរ មន័ទី្ ៧ និងម្និបាន
បញ្ចូ លរុារទាាំងេស់ផដលម្និបានដឹងសាែ នភារព្បឈម្ ។  

រូបភារទី្ ៦  

 

Source: PMTCT database for numerators, denominator from Spectrum.  

**Adjusted for perinatal deaths; assumes that the rate among HEI delivered in a 

government health facility applies to HEI who were not identified/did not deliver in a HF.  

                                                           
28 In March 2016 the protocol was revised to provide high risk HEI (mother on ART <4 weeks before delivery) 

with 6 weeks AZT + 12 weeks NVP. 
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ភាគរយរុារព្បឈម្រ ាំរឹងទុ្រទ្ទ្លួ ARV ឆ្ន ាំ២០១៥
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៣.១.២.២.៣ ការមធាើមរាគវនិិចឆយ័ដាំបូងររមម្មរាគមេដស៍ និងការតាម្ោនរុារព្បឈម្ 

ទាររព្បឈម្គរួទ្ទ្ួលបានការមធាើមតសរររមម្មរាគមេដស៍មោយ DNA-PCR មលើរទី្ ២ និងចាបម់ែរើម្
មព្បើថ្នន ាំរូព្ទី្ម្៉ាុរសាហ្សូលបង្កា រសព្ាបប់ង្កា រជាំងឺឱកាសនិយម្មែសងៗមៅអាយុ ៦ សបារ ហ៍្ ។ និងមធាើ  
មតសរររមម្មរាគមេដស៍ DNA-PCR មលើរទី្ ៣ ម្រងមទ្ៀតបនាទ បរី់បាន ៦ សបារ ហ៍្មព្កាយផ្ទរ ចម់ោះ
ទាាំងព្សុង ។ ការមធាើមតសរ  DNA-PCR និងការរាបាលបង្កា រជាំងឺឱកាសនិយម្ ព្តូវបានែរល់ឲ្យមៅ
គលីនិរផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារ ផដលសរុបទាាំងេស់ឥ ូវមនះានចាំននួ ៣៣ រផនលងមៅទូ្ទាាំងព្បមទ្ស។ 
មោលការ ៍ផ នាា្ំ មីព្តូវបានមធាើបចចុបបននភាររមួ្ទាាំងការមធាើមតសរមោយសាំណារ្ម្សាួតមៅ
មរលមរើត ប៉ាុផនរទាាំងមនះម្និបានេនុវតររនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ មទ្ ។  

មបើមទាះបីជាទាររព្បឈម្មសទើរផតទាាំងេស់មរើតមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរដា និងម្នទីរមរទ្យជយ័វរ មន័ទី្
៧ បានបញ្ជូ នមៅមសវាផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារ, រនុងមនាះានរុារព្បឈម្ផត ៥៩០ នារប់៉ាុមណាណ ះ 
ផដលបានចុះម ម្ ះមៅឆ្ន ាំ ២០១៥ 29  ។ មនះគឺមសមើនឹង ៧៥.២% ននទាររព្បឈម្ផដលមរើតមៅ  
មូ្លោា នសុខាភបិាលរដានិងម្នទីរមរទ្យជយ័វរ មន័ទី្ ៧ និងមសមើនឹង ៦៣.១% ននរុារព្បឈម្រ ាំរឹងទុ្រ
ទាាំងេស់ ។ ជាម្យួោន មនះផដរ ការចុះម ម្ ះមៅមសវាផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារ ជាញឹរញាបម់្និបាន
ទានម់រលមទ្ មព្ចើនជាងម្យួភាគបីននទាររព្បឈម្បានចុះម ម្ ះមៅមរលានអាយុមព្ចើនជាង ២ 
ផែ ។ សូចនារររសព្ាបក់ារមធាើមតសរ DNA-PCR និងការទ្ទ្ួលឱស្មដើម្បបីង្កា រជាំងឺឱកាសនិយម្
ព្តូវោន នឹងការចុះម ម្ ះមៅផែនរផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារ ។ ឧទាហ្រ ៍ ការែរល់មសវាបានមធាើព្គបទ់ាររ
ព្បឈម្ផដលបានចុះម ម្ ះ ប៉ាុផនរេព្តាព្គបដ រ បម់ៅានរព្ម្តិមោយសារការចុះម ម្ ះាន
រព្ម្តិតិច និងការចុះម ម្ ះរុារមៅអាយុមព្ចើន ។  

រូបភារទី្ ៧ ខាងមព្កាម្ សមងខបរីវឌ្ឍនភារននរុារព្បឈម្តាម្រយៈដាំម ើ រការននការផ្ទាាំ  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Exposed Infant Database, NCHADS 2015. 
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រូបភារទី្ ៧  

 

ដូចផដលបានម ើញ ាន ៤ ចាំ ុចផដលចាំននួរុារព្បឈម្ទាាំងេស់ បានបាតប់ងនិ់ងម្និបានម្រ
ទ្ទ្លួមសវាផ្ទាាំសាំខាន់ៗ ដូចខាងមព្កាម្ : 

 ការមធាើមតសរមៅមរលមរើត  
 ការទ្ទ្លួឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ានផតមៅម្នទីរមរទ្យជយ័វរ មន័ទី្ ៧ ផតប៉ាុមណាណ ះ 

 ការចុះម ម្ ះមៅមសវាជាំងឺមេដស៍រុារ  

 ការចុះម ម្ ះមៅមសវាជាំងឺមេដស៍រុារមៅជាង អាយុតិច ២ ផែ ។ 

៣.២ ការបង្កា រការចម្លងមម្មរាគសាា យ 

ការែាះខាតមតសរសាា យមៅទូ្ទាាំងព្បមទ្ស បាននាាំឱយាន្យចុះចាំនួនស្តសរីផដលបានព្សាវព្ជាវររជាំងឺ
សាា យមៅរនុងឆ្ន ាំ២០១៥ (៤៣.៤% ននេតិ្ិជនផ្ទាាំមុ្នសព្ាល) មៅមរលផដលការមធាើមតសរោច់
មោយផ ររីោន រវាងមតសរមេដស៍និងសាា យព្តូវបានមគមព្បើ ។ ចាបត់ាាំងរីព្បមទ្សមនះបានផ្ទល ស់បរូរ
មៅមព្បើមតសររីរជាបោ់ន ផតម្យួ មេដស៍ / សាា យ ផដលជាមតសររហ័្សសព្ាបព់្សាវព្ជាវ។ 
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វឌ្ឍនភាពននកុមារប្រឈមតាមរយៈដំធ ើ រការននការថែទំ       
ឆ្ន ំ២០១៥ 
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ការវភិាគខាងមព្កាម្មនះបង្កា ញថ្នេព្តាមព្បវា៉ា ងន់នជាំងឺសាា យគឺ០.០៣%រនុងចាំមណាម្ស្តសរីាននែទ
ម ះទាាំងេស់ (សូម្មម្ើលផែនរទី្១.២)៖ 

 

រូបភារទី្៨ 

 

Source: PMTCT Database 2015 

ដូចផដលេនរអាចមម្ើលម ើញឧបសគគជាចម្បងគឺការព្សាវព្ជាវររជាំងឺសាា យានរព្ម្តិទាបណាស់។ 
មនះគឺមោយសារផតែាះការព្សាវព្ជាវជាចម្បង ប៉ាុផនរផ្ម្ទាាំងបានឆ្លុះបញ្ញច ាំងែងផដររីការបាតប់ង់
ររ ីព្បតិរម្មែលះមដើម្បមីៅមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់។ 

៣.៣ ការបង្កា រការចម្លងមម្មរាគរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប 

មៅទូ្ទាាំងព្បមទ្ស ម្និានទិ្នននយ័្មីរីេព្តាមព្បវា៉ា ង ់ ជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មបរុា ាំនរ ៉ា រនុងចាំមណាម្
រុារ ឬេព្តាមព្បវា៉ា ង ់ antigen ននមម្មរាគរលារម្លើម្ព្បមភទ្មបរនុងចាំមណាម្ស្តសរីាននែទម ះ(សូម្
មម្ើលផែនរ១.៣)។ ព្កាហ្ាិរខាងមព្កាម្បង្កា ញរីចាំននួព្គបដ រ បន់នការទ្ទ្ួលវា៉ា រស់ាាំងរលារម្លើម្
ព្បមភទ្មបមៅមរលមរើត (រម្មវធីិេនររាគម្នផ៍តប៉ាុមណាណ ះនាមរលបចចុបបនន) មនះមបើមយាងតាម្ទី្រផនលងនន
ការសព្ាលរូន។ ដូចផដលេនរអាចមម្ើលម ើញការេនុវតរនម៍ៅរនុងម្នទីរមរទ្យសាធារ ៈនិងឯរ
ជនគឺព្សមដៀងោន  រនុងែ ៈមរលផដលការសព្ាលរូនមៅតាម្ែទះបានព្បព្រិតរិមៅយា៉ា ងលែែងផដរ។ 
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រូបភារទី្៩ 

 

 

៤. ឧបេគគោោងំក្នងុការម្ក្េព្ម្តលក្នូសៅសេវាេម្ភរថ្ដលម្តនសេវា 

ានការព្បជុាំម្យួបានមធាើម ើងមៅរនុងផែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ មោយានការចូលរមួ្រីម្ស្តនរនីនរម្មវធីិជាតិ
បង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ, ម្ស្តនរីតាំណាង
ម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរ និងកាម្មរាគ, តាំណាងេងគការនដគូេភវិឌ្ឍម្យួ
ចាំននួ រមួ្ទាាំងេងគការ UNAIDs, WHO, PEPFAR, U.S.-CDC, FHI360, និងេងគការ KHANA   
ានឧបសគគបនរបនាទ បព់្តូវបានររម ើញរនុងការែរល់មសវាននការការ រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រី   
ារ យមៅរូន ។ 

៤.១ ការរាំ តព់្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍ននស្តសរីាននែទម ះ / រុារព្បឈម្ឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ : 

ឧបសគគបនរបនាទ បក់ាររាំ តរ់រមម្មរាគមេដស៍ 

 

 ការែគតែ់គងម់តសរររមម្មរាគមេដស៍ / សាា យមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរបស់រដា 
 ការធានាគុ ភារននការមធាើមតសរររមម្មរាគមេដស៍ / សាា យ 

 ែាះខាតចាប,់ បណារ ញែរល់ហ្ិរញ្ា វតែុម្និព្គបព់្ោនរ់នុងការែសរាែាយមោលការ ៍ផ    
នាា្ំ មីៗ 

 ែាះខាតការមព្បើព្បាស់មសវាសម្ភររបស់រដាមោយស្តសរីម្យួចាំនួន ។ 
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៤.១.១ ការែគតែ់គងម់តសរ 

ានការោចស់រុរជាញឹរញាបនិ់ង / ឬែុតរាំ តក់ារមព្បើព្បាស់មតសរមៅមូ្លោា នសុខាភបិាល ព្តូវ
បានរាំ តថ់្នជាឧបសគគធាំបាំែុតផតម្យួគត ់ ។ ជាទូ្មៅការចូលរមួ្រនុងការផ្ទាាំមុ្នសព្ាលាន
រព្ម្តិែពស់ (៩៥% រនុងការព្សាវព្ជាវព្បជាសាស្តសរសុែភាររម្ពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៤) និងជាការរព្ម្ផដល
បានរាយការ ៍រនុងការមធាើមតសរ ។ ការផ្ទាាំមុ្នសព្ាលមៅរនុងព្បមទ្សរម្ពុជាព្តូវបានែរល់យា៉ា ង
មព្ចើនមោយម្ ឌ លសុែភារមៅរព្ម្តិសហ្គម្ន,៍ មូ្លោា នសុខាភបិាលទាាំងមនះានចាំនួនរិត
ព្បារដជាង ១៤០០ រផនលង និងតាាំងមៅរព្ង្កយទូ្ទាាំងព្បមទ្សផដលមធាើឲ្យការធានាឲ្យានសរុរ    
មតសរព្គបព់្ោនជ់ាបញ្ញា ព្បឈម្ម្យួ ។ រម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូននន  
ម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ បានមធាើការសាទ បសទងយ់ា៉ា ងមលឿនតាម្ទូ្រស័រទចាំនួន ៦០ 
ម្ ឌ លសុែភារមៅរនុងមែតរចាំនួន ៤ មៅមដើម្ផែតុលាឆ្ន ាំ ២០១៦ ។ ចាំននួ ១១% ននម្ ឌ លសុែ
ភារព្តូវបានោចស់រុរមតសរររមម្មរាគមេដស៍ទាាំងព្សុងមៅរនុងមរលននការសាភ សន ៍ ។ បញ្ញា ទាាំង
មនាះមរើតម ើងមៅព្គបដ់ាំណារក់ាលរនុងព្បរន័ធែគតែ់គង ់: 
 

 

 លទ្ធរម្ម : មរលែលះមរើតម ើងមៅរនុងការបា៉ា នស់ាម នលាំមេៀងរីចាំននួននការមធាើមតសរមនះនឹងព្តូវ
បានេនុវតរ ។ មលើសរីមនះមទ្ៀត បរាិ ម្និព្គបព់្ោនម់ោយមគម្និបានបញ្ចូ លបរាិ 
ែូចខាតនិងសរុរបព្មុ្ង ។ មោលការ ៍ផ នាាំព្គបព់្គងឱស្រម្ពុជាបានររាឲ្យានសរុរ  
បព្មុ្ង ៦ ផែ មៅរនុងឃ្ល ាំងឱស្រណារ ល (CMS), ២ ផែមៅរនុងឃ្ល ាំងព្សុរព្បតិបតរិ និងសរុរ
បព្មុ្ង ១ ផែ មៅឱស្សាែ នននមូ្លោា នសុខាភបិាល ។ មនះាននយ័ថ្នមៅមរលផដល 
ែលិតែល្មីព្តូវបានផ នាាំឲ្យមព្បើ, មគព្តូវការទាាំងរីរ ទាាំងចាំននួរាររសព្ាបម់ព្បើព្បាស់និង
ចាំននួែគតែ់គងប់ផនែម្ ៩ ផែមទ្ៀត មៅនឹងតព្មូ្វការជាមោលព្បរន័ធមនះនឹងធានាឲ្យបាននូវសរុរ
បព្មុ្ងព្គបព់្ោនម់ៅព្គបរ់ព្ម្តិទាាំងេស់ ។ វធីិមនះម្និព្តូវបានេនុវតរមទ្មៅមរលមតសររហ័្ស
ព្តូវបានចាបម់ែរើម្ឲ្យមព្បើព្បាស់ដាំបូង ។ ការបរាជយ័រនុងការធានាឲ្យានសរុរបព្មុ្ងព្គបព់្ោន់
ផដលនាាំឲ្យានរងាះខាតសរុរមៅមរលែលះ ជារិមសសមៅថ្នន រមូ់្លោា នសុខាភបិាល និង
ព្សុរព្បតិបតរិ ។ ការផចរចាយព្តូវបានមធាើម ើងមោយឃ្ល ាំងឱស្រណារ លមៅឲ្យព្សុរ
ព្បតិបតរិផតម្រងគតរ់នុង ១ ព្តីាស ដូមចនះ ព្បសិនមបើសរុរបព្មុ្ង ២ +១ ផែ ផដលបានែរល់   
េនុសាសន ៍ គឺម្និព្តូវបានររាសរុរព្គបព់្ោនម់ៅរនុងព្សុរព្បតិបតរិ, ការោចស់រុររវាងការ
ផចរចាយរបស់ឃ្ល ាំងឱស្រណារ លនឹងមរើតានម ើងយា៉ា ងង្កយ ។ 

 បុគគលិរម្ ឌ លសុែភារនិង / ឬឱស្ការពី្សុរព្បតិបតរិអាចនឹងម្និានជាំនាញព្គបព់្ោន ់
រនុងការបា៉ា នស់ាម នននតព្មូ្វការមតសរ មដើម្បមីសនើសុាំបរាិ មតសរឲ្យបានព្គបព់្ោនយ់ា៉ា ងលែជា
មុ្ន មដើម្បបីមញ្ច ៀសការោចស់រុរ ។ មនះគឺទ្ាំនងជារិមសសមៅថ្នន រម់្ ឌ លសុែភារ, ផដល 
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ជារផនលងផដលានេនរទ្ទ្ួលែុសព្តូវរីរិចចការមនះ ជាញឹរញាបម់្និានប រុ ះបណារ ល 
ជារល់ារម់ៅរនុងការព្គបព់្គងសារមរើភ ឌ  និងការគ នាបា៉ា នព់្បា  ។ 

 ឱស្សាែ នព្សុរព្បតិបតរិនិងឃ្ល ាំងឱស្រណារ ល ផដលាននិនាន ការមៅកាតប់នែយចាំននួ
មសនើសុាំជាសា័យព្បវតរិចាំម ះចាំននួមតសរផដលមលើសរីការមព្បើព្បាស់មរលរនលងម្រ ។ ជា      
លទ្ធែល, មូ្លោា នសុខាភបិាល / ព្សុរព្បតិបតរិផដលបានមធាើមតសរទាប ព្តូវបានមធាើឲ្យចូល
មៅរនុងផតការេនុវតរនទ៍ាប រីមព្ ះររួមគម្និអាចទ្ទ្លួបានបរាិ មតសរព្គបព់្ោនត់ាម្
តព្មូ្វការមដើម្បបីមងាើនចាំននួននការមធាើមតសរ ។ ររ ីផដលព្តូវការការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល ផដល
បចចុបបននម្និព្តូវបានមព្បើព្បាស់ជាមូ្លោា នសព្ាបក់ារែគតែ់គងម់តសរមទ្ ។ 

 មរលែលះានការយតឺមៅរនុងដាំម ើ រការននការសរុបការមសនើសុាំរបស់មូ្លោា នសុខាភបិាល 
និងសាំម ើ មៅកានឃ់្ល ាំងឱស្រណារ ល និងរនុងឃ្ល ាំងឱស្រណារ លរិនិតយម ើងវញិ, ការ
េនុម្ត័និងការផចរចាយ ។ ានការយតឺមរលបផនែម្មទ្ៀតមរើតម ើងមៅរនុងការផចរចាយនន
ការែគតែ់គងម់តសររីឱស្សាែ នព្សុរព្បតិបតរិមៅម្ ឌ លសុែភារ, ជារិមសសម្ ឌ លសុែ
ភារផដលានទី្តាាំងសែិតមៅឆ្ា យរីការយិាល័យព្សុរព្បតិបតរិ ។ 

 េនរព្គបព់្គងរម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូននាមរលបចចុបបនន ម្និ
បានតាម្ោនសរុរមតសរមៅមូ្លោា នសុខាភបិាល ឬមធាើសរម្មភារបង្កា រ ដូចជាមរៀបចាំឲ្យាន
ការែចោីន រវាងមូ្លោា នសុខាភបិាលម្យួនិងមូ្លោា នសុខាភបិាលម្យួមទ្ៀត ឬការមសនើសុាំ
រិមសសមៅឃ្ល ាំងឱស្រណារ ល ។ 

 

ានបញ្ញា បផនែម្មទ្ៀតគឺមតសរែុតរាំ តន់្ាមព្បើព្បាស់, អាយុកាលមតសរែលី គឺជាធម្មតាព្ោនផ់ត ២ ឆ្ន ាំ
ប៉ាុមណាណ ះចាបរី់កាលបរមិចឆទ្ននការែលិត ។ មរលមវលាផដលព្តូវការសព្ាបម់តសរម្រដល់មៅរនុង
ព្បមទ្ស រមួ្ានជព្ម្ះបញ្ជ ីរីនាយរោា នគយមៅដល់ឃ្ល ាំងឱស្រណារ ល និងព្តូវបានបញ្ចូ លមៅ
រនុងបញ្ជ ីសារមរើភ ឌ , ព្តូវបានផចរចាយមៅព្សុរព្បតិបតរិ និងបនាទ បម់្រផចរចាយបនរមៅម្ ឌ ល
សុែភារ, បនរកាតប់នែយបញ្ញា មនះ ។ ឃ្ល ាំងឱស្រណារ លមព្បើមោលការ ៍មោយអាចយល់បាន   
« ែលិតែលផដលានន្ាែុតរាំ តម់ព្បើព្បាស់, ជិតចបមុ់្នមគ - ព្តូវបមញ្ចញញមព្បើមុ្នមគ » រនុងការ
ផចរចាយមតសរផដលជិតហ្ួសន្ាែុតរាំ តម់ព្បើព្បាស់បាំែុត ។ ឱស្ការពី្សុរព្បតិបតរិព្តូវបាន      
ប រុ ះបណារ លរនុងការមធាើដូមចាន ះផដរ មហ្ើយបចចុបបននម្និបានយរចិតរទុ្រោរេ់ព្តាននការមព្បើព្បាស់
មតសរមៅមរលផបងផចរមតសរមៅឲ្យមូ្លោា នសុខាភបិាលនីម្យួៗ ។ ម្ ឌ លសុែភារែលះ ជា 
រិមសសមៅតាម្តាំបនជ់នបទ្ោចព់្សយាលផដលានដងសីុ់មតព្បជាជនទាប, មោះព្សាយផតចាំនួន
េតិ្ិជនតិចតូចជាមរៀងរាល់ផែ, មហ្ើយដូមចនះព្បផហ្លជាម្និអាចមព្បើព្បាស់មតសរផដលានអាយុ
កាលមព្បើព្បាស់មៅសល់ែលីម ើយ ។ 
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៤.១.២ គុ ភារននការមធាើមតសរ :  

ម្ ឌ លសុែភារម្និានា៉ា សីុនព្តជារ ់មហ្ើយភាគមព្ចើនែាះរង្កា រ ផដលជាលទ្ធែលម្និអាចររាទុ្រ
មតសរបានមៅខាងមព្កាម្សីតុ ា ភារ ៣០ េងាមស មៅតាម្េនុសាសនផ៍ដលបានែរល់មោយម្និ
ានការមព្បើព្បាស់ព្បរន័ធព្តជារ ់។ មទាះបីជាម្ ឌ លសុែភារានទូ្ទឹ្រររ ឬព្បរន័ធព្តជារស់ព្ាប់
ែទុរវា៉ា រស់ាាំង, មោលនមយាបាយនាមរលបចចុបបននមនះការ រម្និឲ្យមព្បើព្បាស់សព្ាបែ់លិតែល 
សុែភារមែសងមទ្ៀតមទ្ ។ ែលប៉ាះ ល់ននការមព្បើមតសរផដលព្តូវបានោរម់ៅរនុងសីតុ ា ភារមលើស
រី ៣០ េងាមសមៅមលើភារព្តឹម្ព្តូវននមតសរផដលម្និបានដឹង ។ 
មលើសរីមនះមទ្ៀត ការសិរាម្យួផដលរាំរុងបនរមធាើម ើងមោយម្ជឈម្ ឌ លព្តួតរិនិតយជាំងឺឆ្លងនន
សហ្រដាអាមម្ររិ (US-CDC) បានររម ើញបញ្ញា មែសងមទ្ៀតជាម្យួគុ ភារននការមធាើមតសរ មោយ
រមួ្បញ្ចូ លទាាំងការមព្បើព្បាស់មសរ ៉ាូម្នព្បធម្មតាជាំនសួទឹ្ររព្ង្កវផដលបានែរល់េនុសាសនឲ៍្យមព្បើ និង  
េវតរានយនរការធានាគុ ភារននការមធាើមតសរ ។ ែលប៉ាះ ល់ននរតារ ទាាំងមនះមៅមលើភារអាចមជឿ
ជារប់ាននូវលទ្ធែលននការមធាើមតសរម្និព្តូវបានមគដឹងមៅម ើយមទ្ ។ លទ្ធែលជាវជិជានម្និរិតគឺ
ជាររីបារម្ភតិចជាងេវជិជានម្និរិតផដលានសការ នុរល រីមព្ ះស្តសរីានលទ្ធែលព្បតិរម្មមៅមរល
មធាើមតសររហ័្សព្តូវបានបញ្ជូ នមៅមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់។ មនះព្តូវបានេនុវតរមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលថ្នន រ់
ែពស់ផដលជារផនលងានយនរការធានាគុ ភារ និងល័រខែ ័ឌ ទុ្រែលិតែលព្គបព់្ោន ់។ មទាះយា៉ា ង
ណារម៏ោយ េវជិជានម្និរិតនឹងរមួ្ចាំផ រដល់ការបរាជយ័រនុងការរាំ តព់្សាវព្ជាវររនិង
រាបាលររ ីននមម្មរាគមេដស៍រនុងមរលាននែទម ះ ។ 
 

៤.១.៣ ការែសរាែាយមោលការ ៍ផ នាា្ំ មី :   

ការមធាើមតសរស្តសរីផដលម្និដឹងសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍មៅមរលឈមឺ ះសព្ាល និងសព្ាលមៅ
ម្ ឌ លសុែភារផដលជាមោលការ ៍ផ នាា្ំ ម ីនិងម្និទានព់្តូវបានោរឲ់្យមព្បើព្បាស់មរញមលញ ; 
មោលការ ៍ផ នាាំរីមុ្នម្រ បានឲ្យានការមធាើមតសរផតមៅម្ ឌ លសុែភារម្យួចាំននួតូច ផដល
ព្តូវបានទារទ់្ងមៅនឹងរផនលងានការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ។ មទាះបីជាការ
ផ នាា្ំ មីមនះព្តូវបានេនុម្ត័មៅរនុងផែម្នីា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ការែសរាែាយបានចាបម់ែរើម្ផតមៅរនុងផែ
តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៦ និងដូមចនះបានផចរដល់ផត ២ មែតរប៉ាុមណាណ ះមោយសារផតែាះ្វកិា ។ 
ជាព្បវតរិសាស្តសរ, ការប រុ ះបណារ ល / សិកាខ សាលារិមសស គឺជាម្មធាបាយសព្ាបែ់សរាែាយ
មោលការ ៍ផ នាា្ំ មី / រត័ា៌នបមចចរមទ្សដល់បុគគលិរឆ្មបមនះ ។ មៅមរលការោាំព្ទ្របស់ាច ស់
ជាំនយួរីខាងមព្ៅានការ្យចុះ, ានការមរើនម ើងតព្មូ្វការមដើម្បាីនបណារ ញរាំរុងបនរដាំម ើ រ
ការជាមទ្ៀងទាតត់ាម្រយៈការផដលអាចនឹងព្តូវបានែសរាែាយយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័្ស ។ 
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មៅមព្កាម្មោលការ ៍ផ នាាំរីាតុភារោម នមព្ោះថ្នន ររ់បស់ម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិង
ទាររ បានសនមតថ្ននឹងានរិចចព្បជុាំជាមទ្ៀងទាតន់នការសព្ម្បសព្មួ្លព្រុម្សម្ពន័ធឆ្មប (ឆ្មបមធាើការ
មៅម្ ឌ លសុែភារ និងម្នទីរមរទ្យបផងែររនុងព្សុរព្បតិបតរិនីម្យួៗ) ផដលានសការ នុរលអាចែរល់
ជាម្មធាបាយសព្ាបប់ញ្ជូ នយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័្សនូវរត័ា៌ន និងមោលនមយាបាយបមចចរមទ្ស្មីរីការ
បង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ព្រម្ទាាំងព្បធានបទ្ឆ្មបមែសងមទ្ៀត ។ 
មទាះជាយា៉ា ងណា, ការព្បជុាំសព្ម្បសព្មួ្លព្រុម្សម្ពន័ធឆ្មបានទ្ាំមនារមៅមរើតម ើងផតមៅរនុងទី្តាាំង
ផដលានការោាំព្ទ្រីខាងមព្ៅ និងការមផ្ទរ តអារម្ម ៍របស់ររួមគ,  ជាញឹរញាបព់្តូវបានតព្មូ្វជា
អាទិ្ភាររបស់ាច ស់ជាំនយួមនះប៉ាុមណាណ ះ ។ ការវាយតនម្លឆ្បរ់ហ័្សបានមធាើមោយរម្មវធីិជាតិបង្កា រការ
ចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ រនុងផែតុលាឆ្ន ាំ ២០១៦ 
បានររម ើញថ្នានផត ររ់ណារ លននព្សុរព្បតិបតរិប៉ាុមណាណ ះ ផដលព្បជុាំននការសព្ម្បសព្មួ្លព្រុម្
សម្ពន័ធឆ្មបជាញឹរញាបជ់ាម្យួកាលវភិាគម្និមទ្ៀងទាត ់មហ្ើយព្តូវបានរាំ តព់្បធានបទ្មៅតាម្ការ
មផ្ទរ តភាជ បផ់តម្យួគតម់ៅនឹងព្បភរមូ្លនីធិជាអាទិ្ភារ ដូចជាការរ ាំលូតរូនមោយសុវតែិភារ ។ ម្រ
ដល់សរាន្ាមនះ, ព្រុម្សព្ម្បសព្មួ្លសម្ពន័ធឆ្មបម្និព្តូវបានមព្បើព្បាស់មដើម្បែីសរាែាយរត័ា៌នននការ
បង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ឬរិភារាេាំរីបញ្ញា ផដលទារទ់្ងមៅនឹងការបង្កា រការ
ចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនផដលជាការែរខានឱកាសម្យួ រីមព្ ះររួមគនាាំម្រនូវគនលឹះនន
ការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល និងេនរែរល់មសវាសព្ាល ។ 
 

៤.១.៤ ការមោររតាម្មោលការ ៍ផ នាាំរបស់ព្រសួងសុខាភបិាលមោយវស័ិយឯរជន : 
វាាននិនាន ការមជឿនមលឿនមឆ្ព ះមៅមុ្ែននការមព្បើព្បាស់មសវាសម្ភរឯរជន ជារិមសសសព្ាបផ់ែនរ
សព្ាល ដូចបានបង្កា ញរនុងរូបភារទី្ ៧ ខាងមព្កាម្ ។ បទ្បញ្ាតរិននវស័ិយមវជជសាស្តសរឯរជន    
រាំរុងចាបម់ែរើម្ានដាំបូងមៅរនុងព្បមទ្សរម្ពុជា មោយានចាបផ់ដល ររ់ន័ធមៅផតសែិតរនុងដាំណារ់
កាលរាំរុងបមងាើត ។ មោយានររ ីមលើរផលងននគលីនិរេងគការមព្ៅរោា ភបិាលផដលព្គបព់្គង
មោយសាគម្សុែភារបនររូជរម្ពុជា (RHAC) ផដលជាេនរែរល់មសវាផ្ទាាំមុ្នសព្ាលមៅផែនរ
ឯរជន ជាធម្មតាម្និព្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍ និងសាា យសព្ាបស់្តសរីមទ្ ។ និងជាម្យួការមលើរ
ផលងននម្នទីរមរទ្យព្រះបាទ្ជយ័វរ មន័ទី្ ៧ ផដលជាម្នទីរមរទ្យសបបុរសជនឯរជន ែរល់មសវាឯរជន
រព្ម្ផែនរសព្ាលរូន រមួ្ទាាំងព្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍ចាំម ះស្តសរីម្និទានដឹ់ងសាែ នភារ ។ 
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រូភារទី្១០  

 
          

  ព្បភរ : CDHS 2005, 2010 and 2014 Datasets.  

         ចាំណាាំ : The 2005 survey did not ask about place of ANC. 

 

មៅមរលព្បជាជនននរាជធានីភនាំមរញមៅផតបនររព្ងីរនិនាន ការមឆ្ព ះមៅររការផ្ទាាំាតុភារឯរជន 
មនះគឺទ្ាំនងជានឹងបនរ ។ ការមព្បើព្បាស់មូ្លោា នសុខាភបិាលឯរជនសព្ាបក់ារផ្ទាាំាតុភារគឺជា 
ទូ្មៅមព្ចើនបាំែុតរនុងចាំមណាម្ស្តសរីមៅតាំបនទី់្ព្រុងផដលានេព្តាមព្បវា៉ា ងែ់ពស់ននការឆ្លងមម្មរាគ   
មេដស៍ជាងមៅតាំបនជ់នបទ្របស់ររួមគ ។ មលើសរីមនះមទ្ៀត ព្រុម្បនាទ បម់្យួចាំននួមែសងមទ្ៀតននស្តសរី
ានហានិភយ័ឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ែពស់ជាងម្ធយម្ អាចានទ្ាំមនារមៅមព្បើេនរែរល់មសវាឯរជនម្និមសមើ 
ោន សព្ាបម់ហ្តុែលជាមព្ចើន រមួ្ទាាំងការសែបម់ែពើម្ និងឧបសគគមរលមវលាបានែារភាជ បជ់ាម្យួនឹង 
ការង្ករមៅរនុងរផនលងរម្ានរ ឬមរាងចព្រ ។ 
 

៤.១.៥ ការមព្បើព្បាស់មសវាសម្ភរ : 

ចាំននួសរុបននការទ្ទ្ួលការផ្ទាាំមុ្នសព្ាលមៅរនុងព្បមទ្សរម្ពុជាានរព្ម្តិែពស់ (៩៥% ចាំម ះ 
ស្តសរីផដលានរាំម ើ តមៅចមនាល ះឆ្ន ាំ ២០០០-២០១៤ មបើមព្បៀបមធៀបមៅនឹងផត ៣៧.៧% មៅ ១៥ 
ឆ្ន ាំមុ្ន 30) ។ មទាះជាយា៉ា ងណារម៏ោយ ស្តសរីម្យួចាំនួនតូចផដលម្និបានទ្ទ្លួការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល 
អាចានម្យួចាំនួនម្និសាាព្តននស្តសរីផដលានហានិភយ័ែពស់ននការឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ ដូចជាជន
ចាំណារព្សុរនិងរម្មររមរាងចព្រ ។ ែ ៈមរលផដលមរាងចព្រកាតម់ដរព្តូវបានទាម្ទារមដើម្បែីរល់

                                                           
30 Cambodia Demographic and Health Suervys of 2000, 2005, 2010 and 2014. 
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បងព់្បារម់ៅឲ្យារ យរនុងការឈបស់ព្ារលាំផហ្ាតុភារ ររួមគម្និព្តូវបានែរល់នូវមរលមវលា 
មចញមដើម្បមីៅទ្ទ្លួការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល និងានតិចតចួណាស់ផដលបានមធាើដូមចនះ31 ។ 
 
៤.២ ឧបសគគរនុងការែរល់ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ 

ានឧបសគគ ៣ ចម្បងរនុងការែរល់ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ដល់ារ យនិងទាររាន
ដូចខាងមព្កាម្ : 

 ឧបសគគផែនរភសរុភាររនុងការដឹរជញ្ជូ នឱស្មៅម្ ឌ លសុែភារ និងម្នទីរមរទ្យបផងែរផដល
ម្និានទី្តាាំងរមួ្ោន ជាម្យួរផនលងែរល់ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ (ការ
ទ្ាំនារទ់្ាំនង, ការដឹរជញ្ជូ ន, ការចាំណាយ)  

 រងាះព្របែ ឌ ចាបម់ដើម្បធីានាថ្នមូ្លោា នសុខាភបិាលឯរជនព្បតិបតរិតាម្មោលការ ៍
ផ នាាំរបស់ព្រសួងសុខាភបិាល និង 

 ការសាន រម់ៅផ្ទាាំមព្កាយសព្ាលែលី ជារិមសសមៅម្ ឌ លសុែភារ ។ 
 

៤.២.១ ការដឹរជញ្ជូ នឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មៅម្ ឌ លសុែភារ ឬ ម្នទរីមរទ្យបផងែរ ផដលម្និ 
ានទី្តាាំងរមួ្ោន ជាម្យួរផនលងែរល់ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ : 
ស្តសរីភាគមព្ចើនផដលបានដឹងថ្នានែទុរមម្មរាគមេដស៍េាំ ុងមរលាននែទម ះ គឺបានទ្ទ្ួលការ 
រាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មុ្នមរលសព្ាល ប៉ាុផនរានររ ីែលះផដលជារផនលង 
ម្យួបានដឹងថ្ន ស្តសរីែទុរមម្មរាគមេដស៍ម្រសព្ាលរូនមោយរុាំទានច់ាបម់ែរើម្រាបាលមោយឱស្
ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ (៩ ររ ីមៅរនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ វតរាន ៦ នារ ់ មៅម្ ឌ លសុែភារ និង ៣ 
នារ ់ មៅម្នទីរមរទ្យបផងែរ) ។ ស្តសរីផដលបានដឹងថ្នានែទុរមម្មរាគមេដស៍ព្តូវបានមគផ នាាំយា៉ា ង
ខាល ាំងមដើម្បមីៅសព្ាលរូនមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរផដលានមសវារាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគ
មេដស៍មៅជាម្យួោន  និងការែរល់មសវាភាគមព្ចើនបានមធាើដូមចនះផដរ ។ មទាះជាយា៉ា ងណារម៏ោយ ការ
លាំបារភាជ បម់្រជាម្យួផដលែរល់ឲ្យរនុងការរាំ តម់រលមវលាននការឈមឺ ះសព្ាលមៅម្ ឌ ល 
សុែភារ ឬមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរម្យួចាំននួមោយមចៀសម្និរចួ ផដលម្និានមសវារាបាលមោយ    
ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ។ មលើសរីមនះមទ្ៀត, ស្តសរីជាមព្ចើនបានសព្ាលមៅម្ ឌ លសុែភារ
ផដលម្និដឹងសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍ និងស្តសរីម្យួចាំននួានលទ្ធែលមតសរព្បតិរម្មមៅមរលព្សាវ 
ព្ជាវ តព្មូ្វឲ្យានការមធាើដាំម ើ រជាបនាទ នម់ៅរផនលងានមសវារាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគ 
មេដស៍សព្ាបា់រ យព្រម្ទាាំងថ្នន ាំសព្ាបទ់ាររ ។ 
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រនុងសាែ នភារផបបហ្នឹង ម្ ឌ លសុែភារមសនើសុាំឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបា់រ យនិងរុាររី
សម្ភរននម្នទីរមរទ្យបផងែរ ។ មនះអាចចាំណាយមរលមព្ចើន ជារិមសសព្បសិនមបើម្ ឌ លសុែភារ
ានទី្តាាំងសែិតមៅឆ្ា យរីម្នទីរមរទ្យបផងែរ ។ មលើសរីមនះមទ្ៀត, មសវារាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំង
មម្មរាគមេដស៍ និងឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបរុ់ារ ម្និផតងផតអាចានមៅព្គបស់ម្ភរនន
ម្នទីរមរទ្យបផងែរមទ្ ជារិមសសរនុងម្នទីរមរទ្យបផងែរផដលម្និផម្នជារផនលងផដលានមសវារាបាល
មោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ផដលជាម្នទីរមរទ្យបផងែរព្សុរជាមព្ចើន32 ។ មនះបង្កា ញរីបញ្ញា នន
ការព្បឈម្ម្យួរនុងការធានាថ្នឱស្ទាាំងមនះព្តូវបានទ្ទ្ួលមុ្នមរលផដលស្តសរីាន រប់ានមៅែទះវញិ
ជារិមសស ព្បសិនមបើការសព្ាលមនះបានមរើតម ើងមៅខាងមព្ៅមា៉ា ងមធាើការធម្មតា ។ 
 

៤.២.២ ការេនុវតរនន៍នមូ្លោា នសុខាភបិាលឯរជនព្សបោន មៅនឹងមោលការ ៍ផ នាាំរបស់ព្រសួង
សុខាភបិាល 
 

ដូចផដលបានមរៀបរាបរី់មុ្នម្រ បទ្បញ្ាតរិននវស័ិយសុខាភបិាលឯរជន មទ្ើបផតចាបម់ែរើម្ម ើងមៅ
រនុងព្បមទ្សរម្ពុជា ។ ម្នទីរមរទ្យព្រះបាទ្ជយ័វរ មន័ទី្ ៧ ផដលជាម្នទីរមរទ្យសបបុរសជនឯរជន ផដល
បានែរល់ការសព្ាលព្បផហ្ល ១០% ននទាររព្បឈម្ឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ទាាំងេស់មៅរនុងព្បមទ្ស 
ផដលបចចុបបននរាំរុងែរល់ផត ៤៨ មា៉ា ងនន Nevirapine ជាជាង ៦ សបារ ហ៍្ ផដលជារិធីសាររបស់
ព្រសួងសុខាភបិាល (១២ សបារ ហ៍្ សព្ាបហ់ានិភយ័ែពស់) ។ មូ្លោា នសុខាភបិាលឯរជនមែសង
មទ្ៀតម្និែរល់ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មទ្ លុះព្តាផតមគដឹង ។ 
 

៤.២.៣ ការសាន រម់ៅរយៈមរលែលមីព្កាយការសព្ាល : 
មទាះបីជាស្តសរីព្តូវបានមលើរទឹ្រចិតររនុងការសាន រម់ៅយា៉ា ងមហាចណាស់ ២៤ មា៉ា ងបនាទ បរី់សព្ាល, 
ស្តសរីជាមព្ចើនបានព្ត បម់ៅែទះឆ្បជ់ាងមនះ, ជារិមសសមៅថ្នន រម់្ ឌ លសុែភារផដលជារផនលងាន
អាោរនិងបុគគលិរមៅានរព្ម្តិមៅមរលយប ់ ។ មនះអាចនាាំឲ្យានការព្ត បម់ៅែទះមុ្នមរល
ផដលឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍អាចព្តូវបានទ្ទ្លួសព្ាបទ់ាររនិងារ យ (ព្បសិនមបើម្និទានប់ាន
រាបាលរចួមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍) ព្បសិនមបើការសព្ាលបានមរើតម ើងមៅឯម្ ឌ ល
សុែភារ ឬម្នទីរមរទ្យបផងែរម្និបានសែិតមៅជាម្យួរផនលងែរល់ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំង 
មម្មរាគមេដស៍ ។ សូម្បផីតមៅមរលការសព្ាលមរើតម ើងមៅរនុងម្នទីរមរទ្យបផងែរផដលានមសវា 

                                                           
32 65 out of 88 RHs (73.8%) had an ART clinicin 2016 (20016 Health Congress report). 
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រាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍, ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ម្និផតងផតានមៅរនុង
សរុរននសម្ភរមទ្, មហ្ើយព្បសិនមបើការសព្ាលមរើតម ើងមៅចុងសបារ ហ៍្ ឬន្ាឈបស់ព្ារ មនាះវា
ម្និអាចទ្ទ្ួលបានឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មុ្នមរលផដលារ យមៅែទះមទ្ ។ 
 

៤.៣ ឧបសគគរនុងការចុះម ម្ ះមៅផែនររុារសព្ាបផ់្ទាាំជាំងឺមេដស៍ / តាម្ោនរុារព្បឈម្ : 
 

រតារ រីររវាងររួមគផដលានេព្តាទាបននការចុះម ម្ ះមៅផែនររុារសព្ាបផ់្ទាាំជាំងឺមេដស៍ មហ្ើយ
េព្តាទាបសូម្បផីតការចុះម ម្ ះទានម់រលមវលារម៏ោយ : 

 ចាំននួនិងទី្តាាំងននការែរល់មសវាផែនររុារសព្ាបផ់្ទាាំជាំងឺមេដស៍មៅានរព្ម្តិ; និង 

 ឧបសគគផែនររាងកាយ, ហ្ិរញ្ា វតែុនិងវបបធម្ម៌ដើម្បមីធាើដាំម ើ រសព្ាបព់្បកាសសព្ាលស្តសរី និង
ទាររ ។ 

៤.៣.១ ចាំននួនិងទី្តាាំងននមសវាផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារ: 
 បចចុបបននមនះានផែនរផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារចាំននួផត៣៨ រផនលងប៉ាុមណាណ ះរនុងព្បមទ្ស ជា
លទ្ធែលភាគមព្ចើនននម្នទីរមរទ្យបផងែរ រមួ្ទាាំង ររ់ណារ លននរផនលងទាាំងមនាះផដលានរផនលងែរល់
មសវារាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបម់្នុសសមរញវយ័ ប៉ាុផនរែាះមសវាផ្ទាាំជាំងឺ  
មេដស៍រុារ។ លទ្ធែលគឺថ្នស្តសរីានែទុរមម្មរាគមេដស៍ ជាញឹរញាបប់ានសព្ាលរូនមៅមូ្លោា ន  
សុខាភបិាលផដលម្និានផែនរផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារ និងារ យជាញឹរញាបព់្តូវផតនាាំយរទាររមៅទី្
តាាំងមែសងោន  (និងឆ្ា យមព្ចើនជាងមនះ) សព្ាបក់ារផ្ទាាំជាងគលីនិររាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំង   
មម្មរាគមេដស៍ផដលនាងបានចូលរមួ្មោយែលួននាងផ្ទទ ល់ ។ 
 

៤.៣.២ ឧបសគគមធាើដាំម ើ រសព្ាបម់ព្កាយសព្ាលចាំម ះស្តសរីនិងទាររ : 
 

 រនុងការបផនែម្មៅនឹងឧបសគគន្លមធាើដាំម ើ រមៅរផនលងឆ្ា យ តព្មូ្វការចាាំបាចផ់ដលស្តសរី
មព្កាយសព្ាល និងទាររមទ្ើបនឹងមរើតរបស់ររួមគរព្ម្នឹងមធាើដាំម ើ រឆ្ា យរីែទះ ។ ការរិតមនះាន
ឧបសគគជាព្បវតរិសាស្តសរែរល់ការផ្ទាាំមព្កាយមរលមរើត សូម្បផីតមោយម្ ឌ លសុែភារផដលានទី្
តាាំងសែិតមៅតាម្ធម្មតាមៅរនុង ុាំននលាំមៅោា ន ។ ការសាន រម់ៅជិតែទះនិងចូលរមួ្រនុងឥរយិាប្ផបប
ព្បនរ ីនានា គឺព្តូវបានចាតទុ់្រថ្នជាការសាំខានម់ដើម្បសុីែភាររបស់ស្តសរី មហ្ើយជាការរិតណាស់
ស្តសរីផដលបានសព្ាលរូន្មី គឺជាញឹរញាបម់ៅផតានរាងកាយឈ ឺ និងទ្នម់ែាយមធាើឲ្យានការ
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លាំបាររនុងការេនុវតរការមធាើដាំម ើ រ ជារិមសសមៅតាម្តាំបនជ់នបទ្ផដលែលូវានសាែ នភារម្និលែនិង
ម្៉ាូតូផដលជាម្មធាបាយធម្មតាននការដឹរជញ្ជូ ន ។ 
មៅមព្កាម្មោលការ ៍ផ នាាំផដលបានផរលម្ែ្ មីការមធាើ   មតសរ DNA PCR មលើរដាំបូងចាំម ះរុារ
ព្បឈម្ គឺព្តូវមធាើមៅមរលមរើតតាម្រយៈការព្បមូ្លែរុ ាំននគាំរូ្ម្សាួត មនះព្តូវបានសងឃមឹ្ថ្ននឹង
មោះព្សាយ, មបើម្និដូមចនះមទ្ ការមធាើមតសរានរព្ម្តិទាបយា៉ា ងខាល ាំង ។ មទាះបីជាសែិតរនុងដាំណារ់
កាលដាំបូងននការេនុវតរនវ៍ាគឺជាភសរុតាងចាស់លាស់រចួមៅមហ្ើយថ្ន មបើម្និដូមចនះមទ្េាីផដលជា
ម្មធាបាយផដលានព្បសិទ្ធភារននរាំម ើ ន ការមធាើមរាគវនិិចឆយ័ទាររយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័្សព្តូវាន
ឧបសគគមោយរ ាំរឹងថ្នបុគគលិរផែនរផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារ នឹងបូម្គាំរូ្ម្ ។ មលើសរីមនះមទ្ៀត 
ចាំននួមូ្លោា នសុខាភបិាលផដលានផែនរ ផ្ទាាំជាំងឺមេដស៍រុារមៅានរព្ម្តិ ផដលរផនលងទាាំង
មនាះានបុគគលិរផតរនុងេាំ ុងមា៉ា ងមធាើការង្កររបស់រោា ភបិាលធម្មតា ចាំផ រឯការសព្ាលរូនមរើត
ានមៅ ររ់ណារ លេព្ធាព្ត, ចុងសបារ ហ៍្ និងន្ាឈបស់ព្ារ ។ 
 

៥. ថ្ែនការយេុធសាស្តេតជាតិេព្ម្តប់បង្កា រការចម្ែងសម្សោគសអដេរ៍ីម្តត យសៅក្នូ 
២០១៦– ២០២០ 

៥.១.  មសចររីផ្លងការ ៍របស់ចរខុវស័ិយ : 

ចរខុវស័ិយននផែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ២០១៦–
២០២០ គឺសងគម្រម្ពុជាផដលជារផនលងផដលស្តសរីាននែទម ះទាាំងេស់រមួ្បញ្ចូ លទាាំងេនរផដលរស់មៅ
ជាម្យួមម្មរាគមេដស៍ បានទ្ទ្ួលការផ្ទាាំនែទម ះមុ្នមរលសព្ាលនិងការផ្ទាាំមរលសព្ាលរូន
ព្បរបមោយសុទិ្ដាិនិយម្ និងម្និានការឆ្លងជាំងឺរីារ យមៅទារររនុងេាំ ុងមរលាននែទម ះ ។ 
៥.២ ការទ្ាំនារទ់្ាំនង / ការមធាើឲ្យព្សបព្តវូោន  

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ២០១៦–២០២០ ព្តូវ
បានមធាើឲ្យព្តូវោន យា៉ា ងមរញមលញជាម្យួនឹងយុទ្ធសាស្តសរននវស័ិយនានាដូចខាងមព្កាម្ :  
 

 មសចររីព្ ងផែនការយុទ្ធសាស្តសរសុែភារ ២០១៦–២០២០ (HSP3) ផដលានមោលមៅ
ជាផែនរម្យួននយុទ្ធសាស្តសររបស់ែលួន « បមងាើនការព្គបដ រ បនិ់ងការទ្ទ្លួមសវាព្បរបមោយ 
គុ ភារចាំម ះការផ្ទាាំនែទម ះមុ្នសព្ាល, ការផ្ទាាំមរលសព្ាល, ការផ្ទាាំមព្កាយ
សព្ាល, ការសមស្តង្កគ ះបនាទ នម់ៅសម្ភរ , ការផ្ទាាំទាររមទ្ើបនឹងមរើត និងការបង្កា រការចម្លង
មម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន » ។ 
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 ផែនការយុទ្ធសាស្តសរសព្ាបព់្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរ និងកាម្មរាគ មៅរនុងវស័ិយ  
សុខាភបិាល ២០១៦–២០២០ (HSSP-HIV) ផដលានមោលមៅម្យួមដើម្បមីធាើឲ្យព្បមសើរ
ម ើងនូវលទ្ធែលននការបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន និងកាតប់នែយការឆ្លង    
មម្មរាគមេដស៍្មីមៅរុារតាម្រយៈការមធាើមរាគវនិិចឆយ័ររ ីផដលបានព្បមសើរម ើង និង
បមងាើនការទ្ទ្លួបាននូវការែរល់មសវាការបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ។  

 ផែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិសព្ាបសុ់ែភារែលូវមភទ្និងសុែភារបនររូជ ២០១៣–២០១៦ 
ផដលរមួ្បញ្ចូ ល និងមោលមៅមដើម្បរីព្ងឹងមសវាផដលទារទ់្ងនឹងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបស់្តសរី
ាននែទម ះ ។ 
 

ផែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ២០១៦–២០២០ ព្តូវ
បានមធាើឲ្យព្សបោន និងព្តូវោន ែងផដរជាម្យួមោលការ ៍ផ នាាំនានាដូចខាងមព្កាម្ : 
 

 មោលការ ៍ផ នាាំជាតិសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន និងជាំងឺសាា យ
ននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ និងម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើ
ផសបរ និងកាម្មរាគ មបាះរុម្ពមលើរទី្ ៤ មៅផែម្នីា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ។ 

 មោលការ ៍ផ នាាំសរីរីការព្គបព់្គងររ ីរមួ្បញ្ចូ លោន និងតាម្ោននដគូ និងការមធាើមតសរ
មម្មរាគមេដស៍ សព្ាបក់ារែរួចមែរើម្ 3.0 មៅរម្ពុជាននម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ 
មសើផសបរ និងកាម្មរាគ ផែតុលា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 

 និយាម្ផបបបទ្ព្បតិបតរិសព្ាបក់ារេនុវតរនវ៍ធីិសាស្តសរមឆ្លើយតបរមួ្ោន រវាងមេដស៍ និងសុែ
ភារែលូវមភទ្និងបនររូជសព្ាបក់ារលុបបាំបាតក់ារឆ្លង្មីននមម្មរាគមេដស៍និងជាំងឺសាា យរី
រាំម ើ តមៅរនុងព្បមទ្សរម្ពុជាននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ និងម្ជឈម្ ឌ ល
ជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរ និងកាម្មរាគ ផែមម្សា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ 

 រិធីសារជាតិព្គបព់្គងគលីនិរាតុភារោម នមព្ោះថ្នន រស់ព្ាបម់្នទីរមរទ្យបផងែរ និងម្ ឌ ល
សុែភារននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ។ 

 និយាម្ផបបបទ្ព្បតិបតរិសព្ាបក់ារមធាើមតសរមម្មរាគមេដស៍និងការែរល់ព្បឹរា (HTC) នន    
ម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរ និងកាម្មរាគ ផែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១២ ។  

 ឯរសារទ្សសនាទានសព្ាបក់ារមធាើការរព្ងីរការព្សាវព្ជាវជាំងឺសាា យរនុងចាំមណាម្ស្តសរីាន
នែទម ះរីឆ្ន ាំ ២០១០ ដល់ឆ្ន ាំ ២០១៥ មៅរនុងព្បមទ្សរម្ពុជាននម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹង
ជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរ និងកាម្មរាគ ឆ្ន ាំ ២០១០ ។ 
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 មោលការ ៍ផ នាាំជាតិសព្ាបក់ារេនុវតរនន៍នការបង្កា រជាវជិជានរនុងចាំមណាម្េនរែទុរ   
មម្មរាគមេដស៍មៅរនុងព្បមទ្សរម្ពុជាននម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរ 
និងកាម្មរាគ ឆ្ន ាំ ២០១០ ។ 

 ផែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិរម្ពុជាសព្ាបរ់ម្មវធីិចារថ់្នន ាំបង្កា រ ២០០៨ - ២០១៥ ។ 
 

វាគរួផតព្តូវបានរតស់ាគ ល់ថ្ន កាលបរមិចឆទ្ននមោលការ ៍ផ នាាំខាងមលើានការផព្បព្បួល និង
ាតិកាម្យួចាំននួរបស់ររួមគានការជានោ់ន  ។ រផនលងផដលានភារែុសោន មៅរនុងនិយាម្ផបបបទ្/ 
រិធីសារជារល់ារ ់ ឬសូចនាររ ជាមោលមៅចាំ ុចព្បភរ្មីបាំែុតផដលព្តូវបានមគមព្បើជាចាំ ុច
មយាងសព្ាបក់ារមធាើឲ្យព្សប ។ 
 

៥.៣ មោលមៅ 

 

 មោលមៅននផែនការយុទ្ធសាស្តសរជាតិសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន 
២០១៦–២០២០ គឺមដើម្បលុីបបាំបាតក់ារឆ្លងរីារ យមៅរូនននមម្មរាគមេដស៍, ជាំងឺសាា យ និងរលារ
ម្លើម្ព្បមភទ្មប 33  ។ សូចនារររព្ម្តិែពស់មនះ គឺជាេព្តាននការយរគាំរូននការបង្កា រការចម្លងមម្មរាគ    
មេដស៍រីារ យមៅរូន, េព្តាអាាំងសីុដងម់រើតជាំងឺសាា យរីរាំម ើ ត, និងការបមងាើត និងការេនុម្ត័នន
ផែនទី្បង្កា ញែលូវម្យួមដើម្បលុីបបាំបាតក់ារឆ្លងរីារ យមៅរូនននជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B ។ មោលមៅ
ចាំ ុច ឆ្ន ាំ ២០២០ សព្ាបក់ារចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន  គឺ < ៥០% និង េព្តាររ ី      
< ៥០/១០០ ០០០ រាំម ើ តរស់ ; សព្ាបេ់ព្តាអាាំងសីុដងម់រើតានជាំងឺសាា យរីរាំម ើ តផដលជា
មោលមៅចាំ ុចគឺ < ៥០/១០០ ០០០ រាំម ើ តរស់ ។ 
មោលមៅចាំ ុចទាាំងមនះគឺព្សបជាម្យួនឹងលរខ ៈវនិិចឆយ័ែលប៉ាះ ល់របស់េងគការសុែភារ
រិភរមលារសព្ាបក់ារលុបបាំបាតក់ារឆ្លងមម្មរាគមេដស៍និងសាា យ, មបើមទាះបីជាវាម្និព្តូវបានមគ
រ ាំរឹងថ្ន ព្បរន័ធ និងដាំម ើ រការទាាំងេស់មនាះ ព្តូវបានទាម្ទារឲ្យរព្ងឹងការលុបបាំបាតនឹ់ងានមៅនឹង
រផនលងមៅឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 
 

៥.៤ មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរ 
 

១. ការរាំ តព់្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍ សាា យព្តូវបានបមងាើនរនុងមរលាននែទម ះ ;  

                                                           
33 In the 2016-2020 National Immunization Strategy still in draft, Cambodia endorses the WHO Regional 

Framework goal of reducing the prevalence of chronic hepatitis in children under 5 to below 1%. However, the 

NIP Strategy does not currently include the prevalence of HBSAg as an indicator to be monitored.  Whether 

and how to measure this will be one of the issues to be addressed in the Roadmap. Hence, for the period 2016-

2020, the goal level indicator is formulation of the Roadmap. 
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២. ការផ្ទាាំបានមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងសព្ាបស់្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ ; 
៣. ការរាបាលព្តូវបានរព្ងឹងនិងការតាម្ោនរុារព្បឈម្ឆ្លងមម្មរាគមេដស៍ ;   
៤. ការរាបាលជាំងឺសាា យព្តូវបានរព្ងឹងរនុងមរលាននែទម ះ ; 
៥. ការចាតវ់ធិានការព្តូវបានរព្ងឹងមដើម្បបីង្កា រការចម្លងរីារ យមៅរូនននមម្មរាគរលារម្លើម្ 
     ព្បមភទ្ B ; 
៦. រត័ា៌នជាយុទ្ធសាស្តសរព្តូវបានមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រី     
     ារ យមៅរូន  ; 
៧. ការព្គបព់្គងរម្មវធីិការបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនព្តូវបានរព្ងឹង ។ 

៥.៥ លទ្ធែលនានាននគមព្ាងការង្ករ 

ជាព្របែ ័ឌ លទ្ធែលមរញមលញជាម្យួនឹងលទ្ធែលផដលចាាំបាចស់ព្ាបក់ារសមព្ម្ចបាននូវមោល
មៅនីម្យួៗនឹងានមៅមលើទ្ាំររ័បនាទ ប ់។ 
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មោលមៅ:  លុបបាំបាតក់ារចម្លងរីារ យមៅរូនននមម្មរាគមេដស៍ សាា យ នងិរលារម ល្ើម្ព្បមភទ្ B 

MTCT of HIV <5%, អាាំងសីុដងជ់ាំងឺសាា យរីរាំម ើ ត<50/100,000 រាំម ើ តរស់; ផែនទី្បង្កា ញែលូវសព្ាប់ eMTCT ននជាំងឺរលារម ល្ើម្ព្បមភទ្ B ព្តូវបានបមងាើត មៅឆ្ន ាំ 2020 

SO 1:ការព្សាវព្ជាវររមម្មរាគ 
មេដស៍ព្តូវបានបមងាើនរនុងមរល 
ាននែទម ះ 
90% EPW ដឹងរីសាែ នភារ
HIV មៅឆ្ន ាំ 2020 

SO 2:ការរាបាលព្តូវបាន 
រព្ងឹងសព្ាប់ស្តសរីាននែទម ះ
ែទុរមម្មរាគមេដស៍ 
90% HIV+ PW ទ្ទួ្ល 

ARV ការ រមៅឆ្ន ាំ 2020 

SO 3: ការរាបាល និងការតាម្
ោនរុារព្បឈម្ ព្តូវបានរព្ងឹង 

>90% HEI ទ្ទួ្ល ARV 

ការ រ 6 សបារ ហ៍្ ឬមលើសមៅឆ្ន ាំ
2020 

 

 

 

SO4:ការរាបាលជាំងឺសាា យព្តូវបាន
មធាើឲ្យព្បមសើរម ើងរនុងមរលាននែទម ះ                                   
80% PW បានបា៉ា នព់្បា ានជាំងឺ 
សាា យផដលទ្ទួ្លការរាបាលមៅឆ្ន ាំ 
២០២០ 

 

SO5:ការចាតវ់ធិានការ
ព្តូវបានរព្ងឹងមដើម្បបីង្កា រ
ការចម្លងរីារ យមៅរូន
ននមម្មរាគរលារម ល្ើម្ 
ព្បមភទ្ B. ផែនទី្បង្កា ញ
ែលូវសព្ាប់ eMTCT នន
ជាំងឺរលារ ម ល្ើម្ព្បមភទ្ B 
រនុង ព្បមទ្សរម្ពុជា ព្តូវ
បាន បមងាើតនិងេនុម្ត័
មោយព្រសួង             
សុខាភបិាល  

SO 6:រត័ា៌នជា    
យុទ្ធសាស្តសរព្តូវបានមធាើឲ្យ
ព្បមសើរម ើងសព្ាប់ 
PMTCT 

លទ្ធែល:  

1. >95% PW បានទ្ទួ្លការរិ
និតយនែទម ះយា៉ា ងតិច ១ ដង     
2. 80% ននម្ ឌ លសុែភារ
ផដលម្និានោចស់រុរមតសរររមម្
មរាគមេដស៍រនុងរយៈមរល ១២ ផែ
ចុងមព្កាយ                             
3. >95% ននស្តសរីរិនិតយនែទម ះ
មៅម្លូោា នសុខាភបិាលរដាផដល
ម្និបានដឹងរីសាែ នភារមម្មរាគមេដ
ស៍ បានសម័ព្គចិតរមធាើមតសរ                                 
4. 95%ននស្តសរីរិនិតយនែទម ះនិង 
សព្ាលមៅម្ូលោា នសុខាភបិាល 
រដាផដលានព្បតិរម្មមតសរមម្មរាគ
មេដស៍ បានមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់      
5.ព្បរន័ធធានាគុ ភារមៅនឹង 
រផនលងសព្ាប់មធាើមតសរមៅថ្នន រ ់
ម្ ឌ លសុែភារ          

6.េនរែរល់មសវាផ្ទាាំសម្ភរឯរជន 
ព្សាវព្ជាវេតិ្ិជនផ្ទាាំម្នុ 
សព្ាលររមម្មរាគមេដស៍ និង 
បញ្ជូ នររ ីានព្បតិរម្មទាាំងមនាះ 

លទ្ធែល: 

1.95%ននេតិ្ិជន
ផ្ទាាំម្នុសព្ាលព្តូវ
បានព្សាវព្ជាវររជាំងឺ
សាា យ          

2. 95% ននស្តសរីាននែទ 
ម ះានព្បតិរម្មជាំងឺ 
សាា យផដលទ្ទួ្លការមធាើ
មតសរបញ្ញជ រ ់                   
3. 95% ននស្តសរីាននែទ 
ម ះវជិជានមតសរបញ្ញជ រ់
ជាំងឺសាា យ ព្តូវបាន 
រាបាល                          
4. 95% ននគលីនិរ សុែ
ភារព្គួសារេនុវតរតាម្
រិធីសារថ្នន រ់ជាតិ 
សព្ាបរ់ាបាលជាំងឺ 
សាា យ 

 

 

លទ្ធែល: 

1:95%ននទាររទ្ទួ្ល
បានការចារវ់ា៉ា រស់ាាំង 
ការ រជាំងឺរលារម ល្ើម្ 
ព្បមភទ្ B រនុងរយៈមរល 
២៤ មា៉ា ងមៅមរលមរើត 

2.ការសិរាននការរា 
បាលបង្កា រមោយ ARV 
ព្តូវបានបញ្ចប់ និងព្តូវ 
បានែសរាែាយលទ្ធែល 

លទ្ធែល: 

1. ទិ្នននយ័ PMTCT គឺានគុ 
ភារអាចមជឿទុ្រចិតរបាន,     
េនររព្បតិបតរិការជាម្យួ HMIS និង
តព្មូ្វការរត័៌ាន ឱយានសុរល
ភារនន eMTCT ននមម្មរាគ មេដស៍
និងសាា យ                            

2. ភាគផបងននសូចនាររ និងធាតុ
ចូលរមួ្ជាគាំរពូ្តូវបានផែែរមលើ 
ទិ្នននយ័ព្បជាសាស្តសរ ម្ីបាំែុត          
3. ម្លូោា នទិ្នននយ័ PMTCT តាម្
ោនេាំរីវតរានព្បតិររសាំខាន់ៗ  រនុង
ម្លូោា នសុខាភបិាល      

4.ព្បរន័ធម្យួមៅនឹងរផនលងទារទ់្ង
មៅនឹងការផ្ទាាំម្នុសព្ាល /    
ជុាំវញិសព្ាល / មព្កាយសព្ាល, 
ART និងទិ្នននយ័ននការមធាើមរាគវនិិចឆ័
យដាំបងូចាំម ះទាររព្បឈម្ ទាាំង
គូរារ យនិងទាររ                     
5.ានរត័ា៌នរីការេនុវតរន៍ការ 
ចិញ្ច ឹម្ទាររព្បឈម្រិតព្បារដ និង
ការផ្ទាាំសុែភារបនររូជ ផសាងររ
ម ើញតាម្រយៈស្តសរីាននែទម ះែទុរ
មម្មរាគមេដស៍ 
 

 

 

លទ្ធែល: 

1. >95%ននរុារព្បឈម្ម្និាន ហា
និភយ័ែពស់សព្ាលមៅម្លូោា នសុខាភិ
បាលរបស់រដាទ្ទួ្ល NVP ៦ សបារ ហ៍្                                       
2. 50% ននរុារព្បឈម្ាន ហានិ
ភយ័ែពស់សព្ាលមៅម្ូលោា នសុខាភបិា
លរបស់រដាទ្ទួ្លបាន AZT ៦ សបារ ហ៍្ 
និង NVP ១២ សបារ ហ៍្                                 
3. 80% ននបនទបស់ម្ភរមៅម្នទីរ មរទ្យ
បផងែរជាម្យូមសវា ART រាយការ ៍រី
ការម្និោចស់រុរ ននឱស្ AZT និង 
NVP សព្ាបរុ់ារ មៅរនុងរយៈមរល 
១២ ផែម្នុ                                

4. 50%ននរុារព្បឈម្សព្ាល មៅ
ម្លូោា នសុខាភបិាលរបស់រដា ផដល
ទ្ទួ្លបានមតសរ DNA-PCR មៅមរល
មរើត                                            
5. >90% ននរុារព្បឈម្ផដល ទ្ទួ្ល
បានមតសរវរីសុសាស្តសរននមម្ មរាគមេដស៍
មៅរនុង២ផែននរាំម ើ ត                    
6. >90%ននរុារព្បឈម្បាន ចាប ់  
មែរើម្រាបាលបង្កា រមោយ 
cotrimoxazole រនុងរយៈមរល ២ ផែនន
រាំម ើ ត  

លទ្ធែល: 

1.95%ននស្តសរីាននែទម ះ 
ែទុរមម្មរាគមេដស៍ទ្ទួ្លបាន
ការផ្ទាាំម្នុសព្ាល       
2.>95% PW ែទុរមម្មរាគ
មេដស៍ផដលបានដឹងម្នុ 
សព្ាល ទ្ទួ្លបាន ART 
េាំ ុងមរលាននែទម ះ    
3. 80%ននេតិ្ិជន 
សព្ាលមៅរនុងម្លូោា ន សុ
ខាភបិាលរបស់រដា ផដល ម្និ
ដឹងសាែ នភារមម្មរាគ មេដស៍
បានទ្ទួ្លការមធាើ មតសរ
រហ័្ស                           
4. 80% ននស្តសរីផដលាន 
មតសរព្បតិរម្មមៅមរលឈឺ
ម ះសព្ាល និងមរល 
សព្ាលបានចាបម់ែរើម្ ART 
5.ម្នទីរមរទ្យសម្ភរឯរជន
ព្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍
មៅមរលឈមឺ ះសព្ាល 
និងមរលសព្ាល និងបញ្ជូ ន 
ររ ីវជិជាន 

លទ្ធែល: 

1. េនរព្គបព់្គងថ្នន រ់ជាតិ, មែតរ 
និងOD មព្បើទិ្នននយ័ PMTCT / 
HMIS មដើម្បរីាំ តម់្លូោា នសុ
ខាភបិាលផដលេនុវតរបាន ទាប
និងែរួចមែរើម្សរម្មភារបង្កា រ                      
2. េនរព្គបព់្គងថ្នន រ់ជាតិ,មែតរ
និងODព្តួតរិនិតយវតរានរបស់
មព្បើព្បាស់ PMTCT សាំខាន់ៗ
និងែរួចមែរើម្សរម្ម ភារមដើម្បី
បមញ្ច ៀសការោចស់រុរ           
3. ព្រុម្សព្ម្បសព្មួ្លសម្ពន័ធ  
ឆ្មប(MCAT)ព្តូវបានមធាើម ើងជា
មទ្ៀងទាតរ់នុងODនីម្យួៗ និង
ព្តូវបានមព្បើជាបណារ ញ សព្ាប់
ការែសរាែាយរិធីសារ និង
មោលនមយាបាយPMTCT               
4. រព្ងីរមៅទូ្ទាាំងព្បមទ្សនូវ
ការព្គបព់្គងររ ីសរម្មរមួ្ 
បញ្ចូលោន មោយជាំរញុខាល ាំងកាល  

 

SO 7:ការព្គបព់្គងរម្មវធីិ 
បង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រី
ារ យមៅរូន ព្តូវបានរព្ងឹង 
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៥.៦ លទ្ធែល, យុទ្ធសាស្តសរ និងសរម្មភារ 

៥.៦.១ មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ១ : ការរាំ តព់្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍ព្តវូបានបមងាើនរនុង
មរលាននែទម ះ 

សូចនាររសព្ាបម់ោលមៅជាយុទ្ធសាស្តសរ មនះគឺជាភាគរយបានបា៉ា នព់្បា ននស្តសរីាននែទម ះ
ទាាំងេស់ានែទុរមម្មរាគមេដស៍ផដលដឹងរីសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍របស់ររួមគ ។ មោលមៅចាំ ុច
សព្ាបឆ់្ន ាំ ២០២០ មនះគឺ ៩០%34   
៥.៦.១.១ លទ្ធែល : 

 >៩៥% ស្តសរីាននែទម ះទ្ទ្លួការផ្ទាាំមុ្នសព្ាលយា៉ា ងមហាចម្រងរីបុគគលិរសុខាភបិាល
បានប រុ ះបណារ លរចួ ; 

 ៨០% ននរបាយការ ៍ម្ ឌ លសុែភារោម នោចស់រុរមតសរមេដស៍មៅរនុង១២ផែរនលងម្រ ; 
 ៩៥% ននេតិ្ិជនផដលទ្ទ្លួមសវាផ្ទាាំនែទម ះមុ្នសព្ាលមៅរនុងមូ្លោា នសុខាភបិាល

របស់រោា ភបិាលផដលម្និដឹងសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍ព្តូវបានមធាើមតសរ35 ; 

 ៩៥% ននេតិ្ិជនផដលទ្ទ្លួមសវាផ្ទាាំនែទម ះមុ្នសព្ាល និងមរលសព្ាល ផដលាន
ព្បតិរម្មមតសរមម្មរាគមេដស៍ មហ្ើយបានទ្ទ្លួការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់; 

 ព្បរន័ធននការធានាគុ ភារមៅនឹងរផនលងសព្ាបក់ារមធាើមតសរមៅថ្នន រម់្ ឌ លសុែភារ ; 
 េនរែរល់មសវាផ្ទាាំសម្ភរឯរជន ព្សាវព្ជាវេតិ្ិជនផដលទ្ទ្លួមសវាផ្ទាាំនែទម ះមុ្ន

សព្ាលររមម្មរាគមេដស៍ និងបញ្ជូ នររ ីផដលានព្បតិរម្មទាាំងមនាះ ។ 
 

៥.៦.១.២ យុទ្ធសាស្តសរ : 
 

សម្ទិ្ធែលននមោលបាំ ងយុទ្ធសាស្តសរមនះនឹងតព្មូ្វឲ្យានទាាំងការែគតែ់គងនិ់ងេនររាគម្នខ៍ាងផែនរ
តព្មូ្វការ ។ មៅផែនរខាងតព្មូ្វការ ព្បជាជនផដលម្និទានប់ានមព្បើនឹងព្តូវបានរាំ ត ់និងទ្ទ្ួលនូវ
សារេាំរីសារសាំខាននិ់ងលទ្ធភារននការែរល់មសវាផ្ទាាំនែទម ះមុ្នសព្ាល និងវធិានការនឹងព្តូវបាន
យរមដើម្បធីានាឲ្យបានថ្ន ស្តសរីទាាំងេស់ផដលព្សាវព្ជាវម ើញានលទ្ធែលមតសរព្បតិរម្មទ្ទ្លួបាន
ការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់ ។ មៅផែនរខាងែគតែ់គង ់ លទ្ធភារអាចររបានននការែរល់មសវាផ្ទាាំនែទម ះមុ្ន
សព្ាល ផដលបាំមរញតាម្បទ្ោា នគុ ភារតិចតួច និងរមួ្ទាាំងការមធាើមតសរមេដស៍រហ័្សនឹងព្តូវ

                                                           
34 The target is aligned with that in the HIV Strategic Plan 2016 – 2020. 
35 Target aligned with that in the SOP for Boosted Linked Response. 
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បានមរើនម ើង, ទាាំងរីរមនាះតាម្រយៈវស័ិយសាធារ ៈ និងភារជានដគូសាធារ ៈនិងឯរជន ។ 
មៅរនុងវស័ិយសាធារ ៈមនះនឹងតព្មូ្វឲ្យានការធានាផែសចង្កា រែ់គតែ់គងព់្គបព់្ោនស់ព្ាបម់តសរ
រហ័្សមៅព្គបរ់ព្ម្តិននព្បរន័ធ : ឱស្សាែ នថ្នន រជ់ាតិ, ព្សុរព្បតិបតរិ និងមូ្លោា នសុខាភបិាល ។ 
បង្កា នន់ដននការមធាើមតសរបញ្ញជ រនឹ់ងព្តូវបានតាម្ោនតាម្រយៈការព្គបព់្គងររ ីសរម្ម និងគុ 
ភារននមតសររហ័្ស ផដលបានេនុវតរមៅម្ ឌ លសុែភារនឹងព្តូវបានធានា ។ 

 

៥.៦.១.៣ សរម្មភារជារល់ារ ់:  

១. ប រុ ះបណារ លឆ្មបមៅម្ ឌ លសុែភារនិងម្នទីរមរទ្យបផងែរ េាំរីការមព្បើមតសររហ័្ស្មរីមួ្បញ្ចូ ល 
ោន មម្មរាគមេដស៍ / សាា យ ។ 
២. ធានាឲ្យានមតសរមៅព្គបរ់ផនលងែរល់មសវាផ្ទាាំមុ្នសព្ាលរបស់រោា ភបិាលតាម្រយៈ (i) ការ 
រាររ ៍ព្គបព់្ោនស់ព្ាបល់ទ្ធរម្មមោយផែែរមលើតព្មូ្វការផដលបានរារររនុងការរិចារណារីសរុរ
បព្មុ្ងផដលព្តូវការ36  និងចាំននួេនុញ្ញា តឲ្យានែូចខាតែលះ (ii) ការតាម្ោននិងការព្តួតរិនិតយសរុរ
ជាមទ្ៀងទាតម់ៅឱស្សាែ នព្សុរព្បតិបតរិ និងម្ ឌ លសុែភារ/ម្នទីរមរទ្យបផងែរ ។ (iii) ការែរល់  
មតសរមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលផែែរមលើចាំនួនផ្ទាាំមុ្នសព្ាល ផដលបានចងព្រងជាឯរសារម្និ
ផម្នជាចាំនួនមព្បើព្បាស់រនលងម្រ និង (iv) ទ្ាំនារទ់្ាំនងយា៉ា ងជិតសនិទ្ធជាម្យួឃ្ល ាំងឱស្រណារ ល និង
ការោរម់សនើសុាំនន « សាំម ើ រិមសស » មៅមរលផដលចាាំបាចម់ដើម្បបីមញ្ច ៀសការោចស់រុរ ។ 
៣. រិនិតយម ើងវញិរីចាប ់ / នីតិវធីិផដលព្គបព់្គងទូ្ទឹ្រររមៅម្ ឌ លសុែភារមដើម្បេីនុញ្ញា តឱយ
ែទុរព្បតិររ / មតសរ ព្រម្ទាាំងវា៉ា រស់ាាំង ។ 
៤. សព្ម្បសព្មួ្លជាម្យួរម្មវធីិមសវាបមព្ងៀនឆ្មបដាំបូង មដើម្បមីធាើសាហ្រ រម្មននការមធាើមតសរររ
មម្មរាគមេដស៍ និងការែរល់ព្បឹរាមៅរនុងរម្មវធីិមម្មរៀនឆ្មបមុ្នដាំបូង ។ 
៥. បមងាើតនិងររាមូ្លោា នទិ្នននយ័ផដលឆ្មបមៅម្ ឌ លសុែភារបានទ្ទ្លួការប រុ ះបណារ លមៅ
រនុងការមធាើមតសរមម្មរាគមេដស៍និងការែរល់ព្បឹរា, បមងាើតនិងេនុវតរគមព្ាងផដលបានរាំ តម់្យួ
មដើម្បធីានាថ្នឆ្មបមៅម្ ឌ លសុែភារទាាំងេស់ានសម្តែភារមនះ ។ 
៦. បមងាើតព្បរន័ធព្បរបមោយនិរនររភារម្យួ មដើម្បោីាំព្ទ្ន្លមធាើដាំម ើ រសព្ាបត់ព្មូ្វការរបស់ស្តសរីមៅ
រនុងការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់ ។ ផសាងរររីការមព្បើព្បាស់មូ្លនីធិសម្ធម្សុ៌ែភារសព្ាបម់ោលបាំ ង
មនះ តាម្រយៈការរព្ងីរការព្គបដ រ បម់ដើម្បរីមួ្បញ្ចូ លការមធាើមតសរបញ្ញជ រម់ម្មរាគមេដស៍សព្ាប់
េតិ្ិជនទាាំងេស់ មោយម្និគិតថ្នមតើជនព្រីព្របានរាំ តរី់មុ្នម្រមទ្ ។ ផសាងររការោាំព្ទ្រីាច ស់
ជាំនយួមដើម្បទូី្ទាតក់ារចាំណាយបផនែម្មទ្ៀតមនះមៅព្បរន័ធមូ្លនីធិសម្ធម្សុ៌ែភារ ។ 

                                                           
36 6 month buffer at national level (CMS), 2 months at OD pharmacies and 1 month buffer at each health  

  facility. 
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៧. សព្ម្បសព្មួ្លជាម្យួនាយរោា នម្នទីរមរទ្យននព្រសួងសុខាភបិាល និងទី្ភាន រង់្ករមែសងមទ្ៀត / 
នដគូផដលមធាើការមៅរនុងចាបវ់ស័ិយឯរជន មដើម្បធីានាថ្នេនរែរល់មសវាផ្ទាាំមុ្នសព្ាលឯរជន
បានែរល់ជូននូវការរិនិតយមម្មរាគមេដស៍ និងបញ្ជូ នររ ីផដលានព្បតិរម្ម ។  
៨. េភវិឌ្ឍនិងេនុវតរព្បរន័ធធានាគុ ភាររាំរុងបនរននការមធាើមតសរមម្មរាគមេដស៍សព្ាបម់ៅថ្នន រ ់
ម្ ឌ លសុែភារ ។ 
៩. រព្ងីរការព្គបព់្គងររ ីសរម្មរមួ្បញ្ចូ លោន ផដលបានជាំរុញខាល ាំងកាល  (B-IACM) តាម្រយៈការ   
ប រុ ះបណារ លេនរព្គបព់្គងព្សុរព្បតិបតរិនិងម្ ឌ លសុែភារ / ម្នទីមរទ្យបផងែរ និងេនរែរល់ការ
រាបាលមម្មរាគមេដស៍ និងការេភបិាលមោយការោាំព្ទ្, ធានាឲ្យបាននូវការេមងាតនិងការតាម្ោន
ននស្តសរីផដលព្សាវព្ជាវម ើញព្បតិរម្ម ។ 
១០. ទារទ់្ងជាម្យួេងគការមព្ៅរោា ភបិាលផដលមធាើការជាម្យួព្បជាជនចាំណារព្សុរនិងព្រុម្ផដល
ានហានិភយ័ែពស់ និងជាម្យួេងគការមព្ៅរោា ភបិាល / េងគការមធាើការសហ្គម្នរ៍នុងតាំបនប់ានេនុវតរ
សរម្មភារទាបម្និធម្មតាមដើម្បជីាំរុញការមព្បើព្បាស់ការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល ។ 
១១. តស ូម្តិជាម្យួេងគការរលរម្មេនររជាតិ និងសាគម្មរាងចព្រកាតម់ដររម្ពុជាមដើម្បមីធាើឲ្យវាជា 
កាតរារិចចចាាំបាចស់ព្ាបម់រាងចព្រកាតម់ដរមដើម្បឲី្យរម្មររាននែទម ះានចាបឈ់បស់ព្ាបក់ារ
ផ្ទាាំមុ្នសព្ាល ។ 
១២. មធាើឲ្យព្បមសើម ើងនូវគុ ភារននការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល (មោយមហ្តុននការមរញចិតររបស់ 
េតិ្ិជនផដលមធាើឲ្យព្បមសើរម ើង) មោយរព្ងីរការមធាើមតសរសព្ាបជ់ាំងឺែាះ្ម្ និងព្បូមតេីុនរនុង
ទឹ្រមនាម្មៅម្ ឌ លសុែភារទាាំងេស់ : ការែរល់សាភ រ, ការប រុ ះបណារ ល និងការេភបិាល
ព្បរបមោយការោាំព្ទ្ ។ 

 មយាបល់ : សរម្មភារមនះនឹងែរល់ព្បមយាជនដ៍ល់ទាាំងរីរ; ស្តសរីាននែទម ះ / ទាររផដលមទ្ើប
នឹងមរើតទាាំងេស់និងារ យផដលានែទុរមម្មរាគមេដស៍និងទារររបស់ររួមគ ។ ស្តសរីផដល
រាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគេដស៍ានហានិភយ័ែពស់ជាងម្ធយម្ននជាំងឺព្រឡាមភលើង 
(eclampsia) និងែលវបិារាតាមែសងមទ្ៀត ។ 
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៥.៦.២ មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ២ : ការផ្ទាាំព្តវូបានមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងសព្ាបស់្តសរីាននែទ
ម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍           

សូចនាររសព្ាបម់ោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរមនះ គឺជាភាគរយននស្តសរីផដលាននែទម ះែទុរមម្មរាគ    
មេដស៍បា៉ា នព់្បា បានទ្ទ្លួ ART េាំ ុងមរលាននែទម ះមនះ ។ មោលមៅសព្ាបឆ់្ន ាំ ២០២០ 
មនះគឺ >៩០%37 ។ 
៥.៦.២.១ លទ្ធែល : 

 >៩៥% ស្តសរីមគដឹងថ្នានមម្មរាគមេដស៍ េាំ ុងមរលាននែទម ះទ្ទ្ួលបានការរាបាល
មោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ART ; 

 ៩៥% ស្តសរីាននែទម ះានែទុរមម្មរាគមេដស៍ ទ្ទ្ួលបានការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល ; 

 ៨០% ននេតិ្ិជនសព្ាលរូនមៅរនុងមូ្លោា នសុខាភបិាលរបស់រដាផដលម្និដឹងានសាែ ន
ភារមម្មរាគេដស៍បានទ្ទ្ួលការមធាើមតសរមម្មរាគមេដស៍រហ័្ស ; 

 ៨០% ននស្តសរីផដលានមតសរព្បតិរម្មមៅមរលឈមឺ ះសព្ាល និងរនុងមរលសព្ាលបាន
ចាបម់ែរើម្រាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ ART ; 

 ម្នទីរមរទ្យសម្ភរឯរជនបានព្សាវព្ជាវររសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍មៅមរលឈមឺ ះ 
សព្ាល និងរនុងមរលសព្ាលនិងបានបញ្ជូ នររ ីវជិជាន ។ 

 

៥.៦.២.២ យុទ្ធសាស្តសរ : 

ការសមព្ម្ចមោលបាំ ងយុទ្ធសាស្តសរមនះនឹងតព្មូ្វឲ្យានការបញ្ចូ លោន ននភារព្បមសើរម ើងរនុងការ
ព្សាវព្ជាវ និងការរាបាលបានព្បមសើរម ើង ។ ការព្សាវព្ជាវេាំ ុងមរលាននែទម ះព្តូវបានមោះ
ព្សាយរចួមហ្ើយមៅមព្កាម្មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ១ ។ ការព្សាវព្ជាវមៅមរលឈមឺ ះ និង
មរលសព្ាលសព្ាបស់្តសរីផដលម្និដឹងសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍នឹងព្តូវបានរព្ងឹងតាម្រយៈការ
ព្សាវព្ជាវជាព្បចាាំមៅព្គបមូ់្លោា នសុខាភបិាល រមួ្ទាាំងម្ ឌ លសុែភារទាាំងេស់ ។ យុទ្ធសាស្តសរ
ចម្បងសព្ាបក់ារបមងាើនការព្គបដ រ បក់ាររាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ននស្តសរីាន
នែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ផដលបានព្សាវព្ជាវនឹងព្តូវរព្ងឹងការព្គបព់្គងររ ីសរម្មជាម្យួនឹងការ
តាម្ោនលរខ ៈបុគគល និងការតាម្ោន, និងបញ្ញជ ររី់ឧបសគគរបស់េតិ្ិជនដូចជាការចាំណាយ

                                                           
37 This target is aligned with that in the National Strategic Plan for HIV 2016-2020. 90% is also the minimum 

achievement for validation of elimination (WHO 2014. Global Guidance on Criteria and Processes for 

Validation: Elimination of Mother-to0-Child Transmission of Syphilis). Note that unlike the outcome indicator 

the denominator for this is all estimated HIV+ pregnant women (based on modeling), not just identified cases.  
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ននការមធាើដាំម ើ រ ។ ការព្គបព់្គងររ ីសរម្មនឹងបមព្ម្ើែងផដរ មដើម្បធីានាថ្នស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្
មរាគមេដស៍ផដលបានព្សាវព្ជាវបានរិនិតយនែទម ះមុ្នសព្ាល ។  
 

៥.៦.២.៣ សរម្មភារជារល់ារ ់:  

១. រព្ងីរការព្គបព់្គងររ ីសរម្មរមួ្បញ្ចូ លោន ផដលបានជាំរុញខាល ាំងកាល  (B-IACM) តាម្រយៈការ   
ប រុ ះបណារ លេនរែរល់មសវា និងេនរព្គបព់្គងព្សុរព្បតិបតរិ និងការេភបិាលមោយោាំព្ទ្, ធានាឲ្យ
បាននូវការតាម្ោន និងតាម្ោនននស្តសរីានវជិជានមម្មរាគ និងរូនរបស់ររួមគ ។ 
២. ប រុ ះបណារ ល / តាម្ោនឆ្មបម្ ឌ លសុែភាររនុងការេនុវតរនម៍ោលការ ៍ផ នាា្ំ មីសព្ាប ់
ការមធាើមតសររហ័្សមៅមរលឈមឺ ះ និងមរលសព្ាលព្បសិនមបើម្និបានដឹងសាែ នភារមម្មរាគ     
មេដស៍របស់ារ យ និងការែរួចមែរើម្ននការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាប ់   
េតិ្ិជនានព្បតិរម្មមតសររាំរុងរងច់ាាំការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់។   
៣. ធានាការែគតែ់គងប់នាទ នន់នការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍មៅសម្ភរសព្ាលនន
ម្នទីរមរទ្យបផងែរតាម្រយៈការសហ្ការជាម្យួរផនលងរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ 
និងការព្តួតរិនិតយរព្ម្តិសរុរមោយេនរព្គបព់្គងព្សុរព្បតិបតរិ / ម្នទីរសុខាភបិាលមែតរ ។ 
៤. បមងាើតព្បរន័ធព្បរបមោយនិរនររភារ មដើម្បោីាំព្ទ្ដល់ន្លមធាើដាំម ើ រសព្ាបស់្តសរីានព្បតិរម្មមតសរ 
មៅមរលឈមឺ ះ និងមរលសព្ាលសព្ាបក់ារមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់ មោយម្មធាបាយននការដឹរជញ្ជូ ន
សម្ព្សបសព្ាបស់្តសរីផដលមទ្ើបនឹងសព្ាលរូន ។ ផសាងរររីការមព្បើព្បាស់មូ្លនីធិសម្ធម្,៌     
សុែភារសព្ាបម់ោលបាំ ងមនះ តាម្រយៈការរព្ងីរការព្គបដ រ បម់ដើម្បរីមួ្បញ្ចូ លការមធាើមតសរ
បញ្ញជ រម់ម្មរាគមេដស៍សព្ាបេ់តិ្ិជនទាាំងេស់មោយម្និគិតរីមុ្នរាំ តជ់នព្រីព្រ ។ ផសាងររការ
ោាំព្ទ្រីាច ស់ជាំនយួមដើម្បទូី្ទាតក់ារចាំណាយបផនែម្មទ្ៀតមនះមៅព្បរន័ធមូ្លនីធិសម្ធម្សុ៌ែភារ ។ 
៥. សព្ម្បសព្មួ្លជាម្យួនាយរោា នម្នទីរមរទ្យននព្រសួងសុខាភបិាល និងទី្ភាន រង់្ករមែសងមទ្ៀត/  
នដគូេភវិឌ្ឍផដលរាំរុងមធាើការមៅរនុងបទ្បញ្ាតរិវស័ិយឯរជន មដើម្បបីមងាើតយនរការមដើម្បធីានាឲ្យបាន
ថ្នមសវាសម្ភរឯរជនមធាើការព្សាវព្ជាវស្តសរីផដលម្និដឹងសាែ នភារមម្មរាគមេដស៍មៅមរលសព្ាល
រូន និងបញ្ជូ នររ ីវជិជាន និងការជូនដាំ ឹងមៅេនរព្គបព់្គងការព្គបព់្គងររ ីសរម្មរមួ្បញ្ចូ ល
ោន ផដលបានជាំរុញខាល ាំងកាល  ។ 
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៥.៦.៣ មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៣ : ការរាបាល និងការតាម្ោនរុារព្បឈម្ព្តវូបានរព្ងឹង 

សូចនាររសព្ាបម់ោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរមនះ គឺជាភាគរយននការបា៉ា នព់្បា រុារព្បឈម្
ទាាំងេស់ផដលទ្ទ្លួបានការរាបាលបង្កា រមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍យា៉ា ងមហាចណាស់ ៦  
សបារ ហ៍្ ។ មោលមៅចាំ ុចសព្ាបឆ់្ន ាំ ២០២០ មនះគឺ > ៩០%38 ។ 

៥.៦.៣.១ លទ្ធែល :  

 ៨០% ននបនទបស់ម្ភរមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរជាម្យួមសវារាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគ 
មេដស៍រាយការ ៍រីការម្និោចស់រុរ ននឱស្ AZT និង NVP សព្ាបរុ់ារ មៅរនុងរយៈ
មរល ១២ ផែមុ្ន ; 

 >៩៥% ននរុារព្បឈម្ម្និានហានិភយ័ែពស់ទ្ទ្ួល NVP ៦ សបារ ហ៍្ ; 

 ៥០% ននរុារព្បឈម្ានហានិភយ័ែពស់ទ្ទ្ួលបាន AZT ៦ សបារ ហ៍្ និង NVP ១២    
សបារ ហ៍្ (រិធីសារ្មី) ; 

 ៥០% ននរុារព្បឈម្បា៉ា នព់្បា ទាាំងេស់ ផដលទ្ទ្លួបានមតសរ DNA-PCR មៅមរល
មរើត ; 

 >៩០% ននរុារព្បឈម្ផដលទ្ទ្ួលបានមតសរវរីុសសាស្តសរសព្ាបម់ម្មរាគមេដស៍មៅរនុង  
២ ផែននរាំម ើ ត (រមួ្បញ្ចូ លទាាំងមៅមរលមរើត ឬមៅរនុងមរលមវលាណារវាងមរលមរើត និង
អាយុ ២ ផែននរាំម ើ ត) ; 

 >៩០% ននរុារព្បឈម្ផដលទ្ទ្លួបានបានចាបម់ែរើម្រាបាលបង្កា រមោយ cotrimoxazole 

រនុងរយៈមរល ២ ផែននរាំម ើ ត ។ 

៥.៦.៣.២ យុទ្ធសាស្តសរ :  

យុទ្ធសាស្តសរសព្ាបព់្គបដ រ បក់ាររាបាលបង្កា រមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ននរុារ
ព្បឈម្ និងការចុះម ម្ ះដាំបូងននរុារព្បឈម្រនុងផែនររុារននការផ្ទាាំមម្មរាគមេដស៍ (PAC) នឹង
ានការរមួ្បញ្ចូ លោន ននការបមងាើនភារានមសវា, រព្ងឹងការព្គបព់្គងររ ីសរម្មជាម្យួនឹងការមធាើ
មតសរ (Virologic) លរខ ៈបុគគលមៅមរលមរើតនឹងបមងាើនម ើងតាម្រយៈយុទ្ធសាស្តសររមួ្បញ្ចូ លោន នន

                                                           
38 This target is aligned with the National Strategic Plan for HIV 2016 – 2020. 
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ការធានាថ្នស្តសរីែទុរមម្មរាគមេដស៍ផដលបានសព្ាលរូនមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរ និងការចូលរមួ្របស់
េនរែរល់មសវាផ្ទាាំសព្ាលមៅរនុងការព្បមូ្លសាំណារ្ម្សាួត ។ 
 

៥.៦.៣.៣ សរម្មភារជារល់ារ ់:  

១. ផ នាាំឲ្យចាបម់ែរើម្មព្បើសីុរ ៉ាូ AZT សព្ាបរុ់ារព្បឈម្មព្បើមៅរនុងការរាបាលបង្កា រមៅរនុងការ
រាំ តហ់ានិភយ័ែពស់39 និងេនុវតររិធីសារ្មី : ៦ សបារ ហ៍្ AZT+១២ សបារ ហ៍្ NVP ។ 
២. ធានាឲ្យានឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបរុ់ារ រមួ្ទាាំងរី NVP និង AZT មៅសម្ភរនន
ម្នទីរមរទ្យបផងែរផដលសែិតមៅជាម្យួោន នឹងមសវារាបាលបង្កា រមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍40 
តាម្រយៈ (i) ការរាររ ៍គ នាព្គបព់្ោនស់ព្ាបល់ទ្ធរម្ម មោយផែែរមលើតព្មូ្វការផដលបាន
រាររ ៍ព្តឹម្ព្តូវ; (ii) ការតាម្ោន និងការព្តួតរិនិតយជាមទ្ៀងទាតន់នវតរានសរុរមៅឱស្សាែ ន
ម្នទីរមរទ្យបផងែរ និងមៅសម្ភរនិង (iii) ការទ្ាំនារទ់្ាំនងយា៉ា ងជិតសនិទ្ធជាម្យួឃ្ល ាំងឱស្រណារ ល 
(CMS) ។ 
៣. រព្ងីរការព្គបព់្គងររ ីសរម្មរមួ្បញ្ចូ លោន ផដលបានជាំរុញខាល ាំងកាល  (B-IACM) តាម្រយៈការ   
ប រុ ះបណារ លេនរែរល់មសវា និងេនរព្គបព់្គងព្សុរព្បតិបតរិ និងការេភបិាលមោយការោាំព្ទ្ធានា 
ឲ្យបាននូវការេមងាតនិងការតាម្ោនននស្តសរីវជិជានមម្មរាគនិងរូនរបស់មគ ។ 
៤. បមងាើតនិងេនុវតរនិយាម្ផបបបទ្ព្បតិបតរិការឲ្យបានចាស់លាស់ (SOP) សព្ាបក់ារព្បមូ្ល
សាំណារ្ម្សាួត (DBS) បនរមៅមរលមរើតផដលបង្កា ញរីតនួាទី្របស់ឆ្មប, ម្នទីរមរទ្យបផងែរ និង
បុគគលិរផែនររុារននការផ្ទាាំមម្មរាគមេដស៍ (PAC) ។ ប រុ ះបណារ លឆ្មបននម្នទីរមរទ្យបផងែរមៅ
រនុងការព្បមូ្លសាំណារ្ម្សាួតមៅមរលមរើត និងធានាឲ្យានសនលឹរកាតសព្ាបក់ារព្បមូ្ល   
សាំណារ្ម្សាួតមៅសម្ភរតាម្រយៈការរាររ ៍ព្គបព់្ោន,់ ការផចរចាយ និងការតាម្ោនជា
បនរននសរុរ ។ 
៥. មធាើការរព្ងីរផែនររុារននការផ្ទាាំមម្មរាគមេដស៍មៅកានព់្គបរ់ផនលងរាបាលបង្កា រមោយឱស្
ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍ទាាំងេស់ ។ 
៦. បមងាើតព្បរន័ធព្បរបមោយនិរនររភារមដើម្បោីាំព្ទ្ដល់ការចាំណាយមលើការមធាើដាំម ើ រសព្ាបរុ់ារ
ព្បឈម្សព្ាបត់ាម្ោនការមធាើមតសរវរុីសសាស្តសរ ។ ផសាងរររីការមព្បើព្បាស់មូ្លនីធិសម្ធម្ ៌    
សុែភារសព្ាបម់ោលបាំ ងមនះតាម្រយៈការរព្ងីរការព្គបដ រ បម់ដើម្បរីមួ្បញ្ចូ លការមធាើមតសរ
បញ្ញជ រម់ម្មរាគមេដស៍សព្ាបេ់តិ្ិជនទាាំងេស់ មោយម្និគិតរីមុ្នការរាំ តជ់នព្រីព្រ ។ ផសាងររ
ការោាំព្ទ្រីាច ស់ជាំនយួមដើម្បទូី្ទាតក់ារចាំណាយបផនែម្មទ្ៀតមៅព្បរន័ធមូ្លនីធិសម្ធម្សុ៌ែភារ ។ 
                                                           
39 Mother not on ART or started ART <4 weeks before delivery, or has Viral Load> 1000 per ml. 
40 On a case-by-case basis, NVP and AZT may also be stocked in the delivery ward of RHs without ART 

services if the distance to the nearest ART site is far and there is a history of delivery of HEI at that facility. 
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៥.៦.៤ មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៤ : ការរាបាលជាំងឺសាា យចាំម ះស្តសរីាននែទម ះព្តវូបាន
រព្ងឹង 
 

សូចនាររសព្ាបម់ោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរមនះគឺជាភាគរយននស្តសរីាននែទម ះផដលបានបា៉ា ន់
ព្បា ថ្នានជាំងឺសាា យផដលព្តូវបានរាំ ត ់និងរាបាល, មោលមៅគឺ ៨០% មៅឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 
៥.៦.៤.១ លទ្ធែល :  

 ៩៥% ននេតិ្ិជនផ្ទាាំមុ្នសព្ាលព្តូវបានរិនិតយព្សាវព្ជាវររជាំងឺសាា យ ; 

 ៩៥% ននស្តសរីាននែទម ះានព្បតិរម្មជាំងឺសាា យផដលទ្ទ្ួលការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់; 

 ៩៥% ននស្តសរីាននែទម ះវជិជានមតសរបញ្ញជ រជ់ាំងឺសាា យព្តូវបានរាបាល ; 

 ៩៥% ននគលីនិរសុែភារព្គួសារេនុវតរតាម្រិធីសារថ្នន រជ់ាតិសព្ាបជ់ាំងឺសាា យរនុងមរលាន
នែទម ះ41 ។ 

៥.៦.៤.២ យុទ្ធសាស្តសរ : 

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរមនះ និងលទ្ធែលទារទ់្ងរបស់ែលួននឹងព្តូវសមព្ម្ចបានតាម្រយៈទាាំង
ការរាំ តស់្តសរីាននែទម ះានជាំងឺសាា យបានព្បមសើរម ើង និងរាបាលជាំងឺសាា យបានព្បមសើរម ើង
ននស្តសរីាននែទម ះ និងរូនរបស់ររួមគ ។ ការមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងការរាំ តរ់រជាំងឺនឹងតព្មូ្វឲ្យាន
ផែសចង្កា រែ់គតែ់គងម់តសរព្តូវបានរព្ងឹង និងការចូលរមួ្របស់េនរែរល់មសវាផ្ទាាំមុ្នសព្ាលផែនរ       
វស័ិយឯរជន ។ ការមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងការរាបាលនឹងតព្មូ្វឲ្យានទាាំងការធានាឲ្យានឱស្ 
ផដលចាាំបាច ់ និងមោះព្សាយឧបសគគរបស់េនរែរល់មសវា ដូចជាការែាះការយល់ដឹងេាំរីរិធីសារ/  
ហានិភយ័ ននជាំងឺសាា យរីរាំម ើ ត និងការភយ័ខាល ចផដលទារទ់្ងមៅនឹងការចារថ់្នន ាំមប៉ានីសីុលីន 

(Penicillins) ផដលានសរម្មភារយូរ ។ 
៥.៦.៤.៣ សរម្មភារជារល់ារ ់: 
១. ប រុ ះបណារ លឆ្មបមៅម្ ឌ លសុែភារ និងម្នទីរមរទ្យបផងែរ រនុងការមព្បើមតសររហ័្ស្មរីីរបញ្ចូ ល
ោន  មម្មរាគមេដស៍ / សាា យ ។ 

                                                           
41 Mothers: Intramuscular benzathine penicillin 2.4 mU IM weekly x 3 weeks, unless allergic to penicillin, in 

which case 2 weeks of erythromycin. Symptomatic infant or infants born to inadequately treated mothers: 

aqueous penicillin G 100,000 – 150,000 U/kg/day divided into two daily doses x 10 days. In the latter case the 

FHCs, which are outpatient clinics, will have to refer to the RH for admission and treatment of the baby. 
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២. ធានាឲ្យានមតសរមៅព្គបរ់ផនលងែរល់មសវាផ្ទាាំមុ្នសព្ាលរបស់រោា ភបិាលតាម្រយៈ (i) ការ 
រាររ ៍ព្គបព់្ោនស់ព្ាបល់ទ្ធរម្មមោយផែែរមលើតព្មូ្វការផដលបានរារររនុងការរិចារណារីសរុរ
បព្មុ្ងផដលព្តូវការ42  និងចាំននួេនុញ្ញា តឲ្យានែូចខាតែលះ (ii) ការតាម្ោននិងការព្តួតរិនិតយសរុរ
ជាមទ្ៀងទាតម់ៅឱស្សាែ នព្សុរព្បតិបតរិ និងម្ ឌ លសុែភារ / ម្នទីរមរទ្យបផងែរ (iii) ការែរល់  
មតសរមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលផែែរមលើចាំនួនផ្ទាាំមុ្នសព្ាលផដលបានចងព្រងជាឯរសារម្និផម្ន
ជាចាំននួមព្បើព្បាស់រនលងម្រ និង (iv) ទ្ាំនារទ់្ាំនងយា៉ា ងជិតសនិទ្ធជាម្យួឃ្ល ាំងឱស្រណារ ល និងការ
ោរម់សនើសុាំនន « សាំម ើ រិមសស » មៅមរលផដលចាាំបាច ់មដើម្បបីមញ្ច ៀសការោចស់រុរ ។ 
៣. ទ្ាំនារទ់្ាំនងជាម្យួេងគការមព្ៅរោា ភបិាលមធាើការជាម្យួព្បជាជនចាំណារព្សុរនិងព្រុម្ផដល 
ានហានិភយ័ែពស់និងជាម្យួេងគការមព្ៅរោា ភបិាល / េងគការមធាើការសហ្គម្នរ៍នុងតាំបនប់ានេនុវតរ
សរម្មភារទាបម្និធម្មតាមដើម្បជីាំរុញការមព្បើព្បាស់ការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល ។ 

៤.បមងាើតព្បរន័ធព្បរបមោយនិរនររភារមដើម្បោីាំព្ទ្ន្លមធាើដាំម ើ រសព្ាបស់្តសរីផដលានមតសរព្បតិរម្ម
សព្ាបម់ធាើមតសរបញ្ញជ រ ់មោយម្មធាបាយដឹរជញ្ជូ នសម្រម្យសាំរាបស់្តសរីសព្ាលរូន្មីៗ។ ផសាងរររី
ការមព្បើព្បាស់ននមូ្លនិធិសម្ធម្សុ៌ែភារសព្ាបម់ោលបាំ ងមនះតាម្រយៈការរព្ងីរការព្គប     
ដ រ បម់ដើម្បរីមួ្បញ្ចូ លទាាំងការមធាើមតសរសាា យបញ្ញជ រស់ព្ាបេ់តិ្ិជនទាាំងេស់មោយម្និគិតថ្នមតើ
ានការរាំ តេ់តរសញ្ញា  ជនព្រីព្រមុ្នម្រឬេត។់ ផសាងររការោាំព្ទ្រីាច ស់ជាំនយួរនុងការចាប ់  
មែរើម្ការចាំណាយបផនែម្មទ្ៀតមនះមៅព្បរន័ធននមូ្លនិធិសម្ធម្សុ៌ែភារ។ 
 

៥ . ប រុ ះបណារ លបុគគលិរគលីនិរសុែភារព្គួសាររីរិធីសារ្មីសព្ាបក់ាររាបាលជាំងឺសាា យារ យ
និងទាររផដលមរើតរីារ យវជិជានជាំងឺសាា យ ។ មព្បើការប រុ ះបណារ លមដើម្បមីោះព្សាយរិមសសរី
ការភយ័ខាល ច និងការព្រួយបារម្ភរបស់េនរែរល់មសវាេាំរីភារអាចានព្បតិរម្ម, ទ្ាំហ្ាំម្ជុលជាមដើម្ និង
មដើម្បបីញ្ញជ រនូ់វែលវបិារជាេវជិជានននការរាបាលម្និព្គបព់្ោន ់ ។ រមួ្បញ្ចូ លទាាំងតព្មូ្វការរនុង
ការមធាើមតសរនិងរាបាលនដគូែងផដរ។ 
 
៦. ប រុ ះបណារ លបុគគលិរម្នទីរមរទ្យបផងែររនុងការព្សាវព្ជាវ និងការព្គបព់្គងជាំងឺសាា យរីរាំម ើ ត 
រមួ្ទាាំងការរាបាល, ការសនមតិជាមុ្នននទាររមទ្ើបនឹងមរើតចាំម ះារ យណាផដលានជាំងឺសាា យ
ផដលម្និបានទ្ទ្ួលការរាបាលរីមុ្នម្រ43 ។ 

៧. សព្ម្បសព្មួ្លជាម្យួនាយរោា នឱស្និងអាហារននព្រសួងសុខាភបិាល មដើម្បធីានាថ្នបញ្ជ ី  
ឱស្សារវនរានរមួ្បញ្ចូ លទាាំងបងហ់្ាទី្នមប៉ានីសីុលីន (benzathine penicillin) សព្ាបម់្នទីរមរទ្យ

                                                           
42 6 month buffer at national level (CMS), 2 months at OD pharmacies and 1 month buffer at each health  

  facility. 
43 The WHO protocol is now being incorporated into revised STI guidelines by NCHADS 
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បផងែរទាាំងេស់ (CPA 1, 2 និង 3) មដើម្បឲី្យរិធីសារខាងមលើអាចព្តូវបានេនុវតរ ។ 
៨. េនុវតរជាព្បរន័ធផដលរាំរុងបនរននការធានាគុ ភារសព្ាបក់ារមធាើមតសរសាា យមៅថ្នន រម់្ ឌ ល
សុែភារ ។ 

៩. ធានាការែគតែ់គងឲ់្យបានព្គបព់្ោន ់បងហ់្ាទី្នមប៉ានីសីុលីន (benzathine penicillin) មៅគលីនិរសុែ
ភារព្គួសារ និងម្នទីរមរទ្យបផងែរ ។ 
១០. បមងាើតព្បរន័ធព្បរបមោយនិរនររភារម្យួ មដើម្បោីាំព្ទ្ន្លមធាើដាំម ើ រសព្ាបត់ព្មូ្វការរបស់ស្តសរីមៅ
រនុងការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់ ។ ផសាងរររីការមព្បើព្បាស់មូ្លនីធិសម្ធម្សុ៌ែភារសព្ាបម់ោលបាំ ង
មនះ តាម្រយៈការរព្ងីរការព្គបដ រ បម់ដើម្បរីមួ្បញ្ចូ លការមធាើមតសរបញ្ញជ រស់ព្ាបេ់តិ្ិជនាន
ព្បតិរម្មមតសរសាា យទាាំងេស់ មោយម្និគិតថ្នមតើជនព្រីព្របានរាំ តរី់មុ្នម្រមទ្ ។ ផសាងររការោាំ
ព្ទ្រីាច ស់ជាំនយួមដើម្បទូី្ទាតក់ារចាំណាយបផនែម្មទ្ៀតមនះមៅព្បរន័ធមូ្លនីធិសម្ធម្សុ៌ែភារ ។ 
១១. រព្ងីរការព្គបព់្គងររ ីសរម្មរមួ្បញ្ចូ លោន  (IACM) តាម្រយៈការប រុ ះបណារ លេនរព្គប ់
ព្គងព្សុរព្បតិបតរ ិ និងការេភបិាលមោយការោាំព្ទ្, ធានាឲ្យបាននូវការេមងាតនិងការតាម្ោននន 
ស្តសរីផដលព្សាវព្ជាវម ើញានព្បតិរម្ម និងព្បសិនមបើបញ្ញជ រថ់្នវជិជាន និងរូនរបស់មគ ។ 
១២. មធាើការជាម្យួេងគភារននព្រសួងសុខាភបិាលទារទ់្ងនឹងចាបន់នវស័ិយឯរជន មដើម្បធីានាថ្ន
េនរែរល់មសវាផ្ទាាំមុ្នសព្ាលឯរជនព្សាវព្ជាវជាំងឺសាា យនិងបញ្ជូ នររ ីានព្បតិរម្ម ។ 
១៣. រព្ងឹងព្បរន័ធរិនិតយតាម្ោនសព្ាបជ់ាំងឺសាា យាតានិងជាំងឺសាា យរីរាំម ើ ត (មម្ើលមោលមៅ
ជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៦) ។ 
 

៥.៦.៥ មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៥ : វធិានការព្តវូបានរព្ងឹងមដើម្បបីង្កា រការចម្លងរីារ យមៅរូន
នន ជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B 

សូចនាររសព្ាបម់ោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរមនះ គឺជាផែនទី្បង្កា ញែលូវសព្ាបលុ់បបាំបាតក់ារចម្លង
រីារ យមៅរូនននជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B រនុងព្បមទ្សរម្ពុជា ព្តូវបានបមងាើតនិងេនុម្ត័មោយព្រសួង
សុខាភបិាល ។ 
៥.៦.៥.១ លទ្ធែល : 

 ៩៥% ននទាររទ្ទ្ួលបានការចារវ់ា៉ា រស់ាាំងការ រជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B រនុងរយៈមរល ២៤ 
មា៉ា ងមៅមរលមរើត ។ 

 សិរាននការរាបាលបង្កា រមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍បានបញ្ចប ់ និងលទ្ធែលផដល 
បានែសរាែាយ ។ 
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៥.៦.៥.២ យុទ្ធសាស្តសរ : 
មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរមនះនឹងព្តូវសមព្ម្ចបានតាម្រយៈវធីិសាស្តសរចាំននួរីរ : (1) មោល
នមយាបាយចារថ់្នន ាំបង្កា រផដលានព្សាបព់្តូវបានរព្ងឹងការេនុវតរន,៍ មោយទាាំងេនរែរល់មសវា     
សាធារ ៈនិងឯរជន និង (2) វភិាគនិងែសរាែាយលទ្ធែលននការសិរាមលើការរាំ ត ់និងការ
រាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងនឹងមម្មរាគវរុីសននស្តសរីាននែទម ះផដលានមម្មរាគជាំងឺរលារម្លើម្
ព្បមភទ្ B ព្តូវបានេនុវតរតាម្មោយការរិមព្ោះមយាបល់េនរ ររ់ន័ធ មដើម្បរីាំ តនូ់វេាីផដលជាវធីិ
សាស្តសរលែបាំែុតសព្ាបលុ់បបាំបាតក់ារចម្លងរីារ យមៅរូនននជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B រនុងព្បមទ្ស
រម្ពុជា ។ 
 

៥.៦.៥.៣ សរម្មភារជារល់ារ ់:  

១. បនរមលើររម្ពស់ការសព្ាលមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលរបស់រដាតាម្រយៈការែរល់ព្បឹរារនុងេាំ ុង
មរលផ្ទាាំមុ្នសព្ាល និងមលើររម្ពស់មោយ ព្រុម្ោាំព្ទ្សុែភារភូម្ ិ(VHSGs)។ 
២. មព្បើព្បាស់ព្រុម្ោាំព្ទ្សុែភារភូម្ ិ (VHSGs) មដើម្បធីានាបានថ្នស្តសរីផដលសព្ាលរូនមៅែទះព្តូវ
បានរាយការ ៍មៅកានម់្ ឌ លសុែភាររនុងរយៈមរល ២៤ មា៉ា ង មដើម្បឲី្យទាររមទ្ើបនឹងមរើតទ្ទ្លួ
បានការចារវ់ា៉ា រស់ាាំងរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B, តាម្រយៈការផ្ទាាំមព្កាយសព្ាលជាព្បចាាំមែសងមទ្ៀត
ផដលអាចព្តូវបានែរល់ឲ្យ ។ 

៣. មធាើការជាម្យួេងគភារននព្រសួងសុខាភបិាលទារទ់្ងនឹងចាបន់នវស័ិយឯរជន មដើម្បធីានាថ្នេនរ
ែរល់មសវាផ្ទាាំសព្ាលរូនផែនរឯរជនេនុវតរតាម្មោលការ ៍ផ នាាំរបស់ព្រសួងសុខាភបិាល 
សព្ាបច់ារវ់ា៉ា រស់ាាំងរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B មៅមរលមរើត ។  

៤. េនុវតរការសិរាមលើការព្សាវព្ជាវ និងការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងនឹងមម្មរាគវរុីសននស្តសរី
ាននែទម ះផដលានមម្មរាគជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្មប ផដលានវរុីសមព្ចើន (មៅរនុងដាំម ើ ការរចួ
មហ្ើយ) ។ 

 វភិាគលទ្ធែលននការសិរាព្សាវព្ជាវមម្ើលរីលទ្ធភារ និងតនម្លព្បរបមោយព្បសិទ្ធភារននការ
េនររាគម្នផ៍បបហ្នឹងមធៀបនឹងការរឹងផែែរផតមលើការចារថ់្នន ាំបង្កា រមរាគរបស់រុាររនុងរយៈមរល
២៤ មា៉ា ងមៅមរលមរើត និង៣ដូសបនរបនាទ បម់្រ ។ ផសាងររជាំនួយបមចចរមទ្សសម្ព្សបរីេនរ
ជាំនាញផែនរជាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B និងមសដារិចចសុខាភបិាល ។ 

 មធាើសិកាខ សាលារិមព្ោះមយាបល់ជាម្យួេនរ ររ់ន័ធសាំខានម់ដើម្បបីង្កា ញរីរបរគាំមហ្ើញនិង
យល់ព្រម្មលើ  « ផែនទី្បង្កា ញែលូវ » លែបាំែុតសព្ាបលុ់បបាំបាតជ់ាំងឺរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B មៅ
រនុងព្បមទ្សរម្ពុជា ។ 
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៥.៦.៦ មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៦ : រត័ា៌នជាយុទ្ធសាស្តសរព្តូវបានមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងសព្ាប់
បង្កា រការចម្លងរីារ យមៅរូន ។ 

៥.៦.៦.១ លទ្ធែល : 

 ទិ្នននយ័របស់រម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន គឺានគុ ភារអាចមជឿ
ទុ្រចិតរបាន,    េនររព្បតិបតរិការជាម្យួព្បរន័ធព្គបព់្គងរត័ា៌នសុខាភបិាល (HMIS) និង
ព្តូវមៅតាម្តព្មូ្វការរត័ា៌នសព្ាបសុ់រលភារននការលុបបាំបាតក់ារចម្លងរីារ យមៅរូននន
មម្មរាគ HIV និងសាា យ ។ 

 ភាគផបងននសូចនាររ និងធាតុចូលរមួ្ជាគាំរូព្តូវបានផែែរមលើទិ្នននយ័ព្បជាសាស្តសរ្មីបាំែុត ។ 
 តាម្ោនមូ្លោា នទិ្នននយ័របស់រម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន េាំរី

វតរានព្បតិររសាំខាន់ៗ  រនុងម្ ឌ លសុែភារនិងម្នទីរមរទ្យបផងែរមនះ ។ 
 ានព្បរន័ធម្យួមៅនឹងរផនលងផដលទារទ់្ងមៅនឹងការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល / ជុាំវញិសព្ាល / 

មព្កាយសព្ាល, ការរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងនឹងមម្មរាគមេដស៍ និងទិ្នននយ័ននការមធាើ
មរាគវនិិចឆយ័ដាំបូងចាំម ះទាររព្បឈម្សព្ាបទ់ាាំងារ យនិងទាររ ។ 

 ានរត័ា៌នរីការេនុវតរនក៍ារចិញ្ច ឹម្ទាររព្បឈម្រិតព្បារដ និងការផ្ទាាំសុែភារបនររូជ 
ផសាងររម ើញតាម្រយៈស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ ។ 

 
 
 
 
 

៥.៦.៦.២ យុទ្ធសាស្តសរ : 

លទ្ធែលទាាំងមនះនឹងព្តូវសមព្ម្ចបានតាម្រយៈការរមួ្បញ្ចូ លោន ននការមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងចាំម ះ  
មូ្លោា នទិ្នននយ័ននរម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូនមៅរនុងព្បរន័ធព្គបព់្គង
រត័ា៌នសុខាភបិាល (ការបផនែម្ / ការមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងននសូចនាររ, ការបមងាើតម្មធាបាយននការ
បញ្ចូ លទិ្នននយ័រីវស័ិយឯរជន), ការមធាើបចចុបបននភារននការបា៉ា នព់្បា ចាំននួព្បជាជន (ចាំននួសរុប
និងស្តសរីាននែទម ះ) មោយមព្បើទិ្នននយ័ផដលាន្មីបាំែុត, និងការសិរារិមសស ។ 
 

៥.៦.៦.៣ សរម្មភារជារល់ារ ់:  

 

១. ទ្ាំនារទ់្ាំនងជាម្យួនាយរោា នផែនការ និងរត័ា៌នសុខាភបិាល (DPHI) ននព្រសួងសុខាភបិាល 
វទិ្ាសាែ នសែិតិជាតិនិងាច ស់ជាំនយួសាំខាន់ៗ  មដើម្បបីមងាើតឲ្យានបចចុបបននភារចាំននួព្បជាជនមោយ
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ផែែរមលើការសទងម់្តិេនររជាំមរឿនមៅរម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០១៣ និងការេមងាតព្បជាសាស្តសរសុខាភបិាល ឆ្ន ាំ
២០១៤ (2014 CDHS) ។ ផរសព្មួ្លទិ្នននយ័មូ្លោា ន និងផែនការជាការចាាំបាចម់ៅមរលផដល
ភាគផបង្មីទាាំងមនះបានកាល យជាអាចមព្បើបាន ។             

២. ទ្ាំនារទ់្ាំនងជាម្យួនាយរោា នផែនការនិងរត័ា៌នសុខាភបិាល និងទី្ភាន រង់្ករជាំនួយការ 
បមចចរមទ្សរបស់ែលួន មដើម្បធីានាឲ្យបាននូវមូ្លោា នទិ្នននយ័ននរម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគ       
មេដស៍រីារ យមៅរូន, ការបរូរមៅរផនលងែទុរព្បរន័ធជាម្យួោន នឹងព្បរន័ធព្គបព់្គងរត័ា៌នសុខាភបិាល 
សាំខាន ់និងការបញ្ចូ លទិ្នននយ័សាំខាន់ៗ មៅព្បរន័ធទាាំងរីរព្តូវបានមធាើរនុងមរលផតម្យួផតម្រង ។ 

៣.បផនែម្សូចនាររដូចខាងមព្កាម្មនះមៅរនុងមូ្លោា នទិ្នននយ័ននរម្មវធីិជាតិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគ
មេដស៍រីារ យមៅរូន : 

 សាែ នភារននជាំងឺសាា យននារ យជាម្យួរូនសាល បម់រើត ។ 

 ចាំននួននការរលូតរូនមោយឯរឯងននការាននែទម ះមលើសរី ២០ សបារ ហ៍្ និងសាែ នភារ
ជាំងឺសាា យរបស់ារ យ ។ 

 ម្ ឌ លសុែភារផដលានមតសរមេដស៍/សាា យ, មតសររិនិតយទឹ្រមនាម្, ឧបររ ៍វាស់រព្ម្តិ 
វភិាគមេម្៉ាូរលូប នី និងម្ពី្រូគូផវត (microcuvettes) ។ 

 វតរានមៅផែនរសម្ភរនូវឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍សព្ាបា់រ យនិងទាររ (NVP និង 
AZT) និងរញ្ចបស់ាំណារ្ម្សាួត ។ 

 ចាំននួស្តសរីផដលានព្បតិរម្មមតសរសាា យ ទ្ទ្លួបានការមធាើមតសរបញ្ញជ រ់44 និង 

 ចាំននួស្តសរីផដលានព្បតិរម្មមតសរមម្មរាគមេដស៍មៅមរលឈមឺ ះនិងសព្ាល ទ្ទ្ួលបាន
ការមធាើមតសរបញ្ញជ រ។់ 

៤. សព្ម្បសព្មួ្លជាម្យួនាយរោា នផែនការនិងរត័ា៌នសុខាភបិាល និងនាយរោា នម្នទីរមរទ្យនន
ព្រសួងសុខាភបិាល មដើម្បបីញ្ចូ លជាំងឺសាា យរីរាំម ើ តជាផែនរម្យួននការមធាើមរាគវនិិចឆយ័មៅផែនរ      
រិនិតយជាំងឺមព្ៅ និងការរាយការ ៍មៅរនុងម្នទីរមរទ្យបផងែរ ។ 
៥. មធាើការសិរាព្សាវព្ជាវម្យួតាម្រយៈរផនលងរាបាលមោយឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍, ការ
ចិញ្ច ឹម្ទាររនិងការេនុវតរនន៍នសុែភារបនររូជននស្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ជាម្យួការាន
នែទម ះមៅ ៣ ឆ្ន ាំដាំបូង ។ 

                                                           
44 Currently the total screened reactive and the total confirmed positive are included but not the total who had a 

confirmatory test. 
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៦. មធាើការជាម្យួម្នទីរមរទ្យជាតិមដើម្បផីរផព្បបញ្ជ ីរតព់្តា និងរបាយការ ៍របស់ររួមគ មដើម្បផីបង 
ផចររវាងស្តសរីផដលមៅមូ្លោា នសុខាភបិាលមលើរដាំបូងរបស់ររួមគ និងស្តសរីផដលធាល បម់ៅរិនិតយ    
នែទម ះដាំបូង45 ។ 

៧. មធាើឲ្យព្បមសើរម ើង / ឲ្យានសរងោ់រនូវការមព្បើព្បាស់មលែរូដ PMTCT ជាម្មធាបាយននការ
ភាជ បរ់ត័ា៌នរបស់ការផ្ទាាំមុ្នសព្ាល និងការសព្ាលមៅឲ្យផែនរទ្ទ្លួមៅមសវា VCCT, ART 
និង PAC ។ 
៨. បមងាើតព្បរន័ធរបាយការ ៍សព្ាបក់ារផ្ទាាំមុ្នសព្ាល និងទិ្នននយ័ការែរល់មសវាមម្មរាគ      
មេដស៍ / សាា យ និងលទ្ធែល PMTCT មៅរនុងមូ្លោា នសុខាភបិាលឯរជន / ម្និផម្នរោា ភបិាលរមួ្
ទាាំងវធិានការមដើម្បមីជៀសវាងការរាបរី់រដងននេតិ្ិជនផដលទ្ទ្លួការផ្ទាាំមុ្នសព្ាលមព្ចើនជាង
ម្យួព្បមភទ្ននមូ្លោា នសុខាភបិាល ។ 
 
៥.៦.៧. មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៧ ការព្គបព់្គងរម្មវធីិ PMTCT ព្តវូបានរព្ងឹង 

៥.៦.៧.១ លទ្ធែល : 
 

 េនរព្គបព់្គងថ្នន រជ់ាតិ, មែតរ និងព្សុរព្បតិបតរិ មព្បើទិ្នននយ័ PMTCT / HMIS មដើម្បរីាំ ត ់  
មូ្លោា នសុខាភបិាលផដលេនុវតរបានទាប និងែរួចមែរើម្សរម្មភារបង្កា រ ។ 

 េនរព្គបព់្គងថ្នន រជ់ាតិ, មែតរ និងព្សុរព្បតិបតរិ ព្តួតរិនិតយវតរានរបស់មព្បើព្បាស់ជាគនលះឹ
សព្ាប ់PMTCT និងែរួចមែរើម្សរម្មភារ មដើម្បបីមញ្ច ៀសការោចស់រុរ / មធាើឲ្យានសរុរ  

 ព្រុម្សព្ម្បសព្មួ្លសម្ពន័ធឆ្មប (MCAT) ព្តូវបានមធាើម ើងជាមទ្ៀងទាតរ់នុងព្សុរព្បតិបតរិ         
នីម្យួៗ និងព្តូវបានមព្បើជាបណារ ញសព្ាបក់ារែសរាែាយរិធីសារ និងមោលនមយាបាយនន
ការបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ។ 

 រព្ងីរមៅទូ្ទាាំងព្បមទ្សនូវការព្គបព់្គងររ ីសរម្មរមួ្បញ្ចូ លោន មោយជាំរុញខាល ាំងកាល  ។ 

៥.៦.៧.២ យុទ្ធសាស្តសរ : 
យុទ្ធសាស្តសររមួ្មៅមព្កាម្មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរមនះ នឹងរព្ងឹងការទ្ាំនារទ់្ាំនងបមចចរមទ្ស និង
ការមោះព្សាយបញ្ញា មៅថ្នន រព់្សុរព្បតិបតរិ / ម្នទីរសុខាភបិាលមែតរ រនុងែ ៈមរលផដលការដឹរនាាំ
សរម្មព្បមសើរម ើងមៅថ្នន រជ់ាតិ ។ 
 

                                                           
45 Currently, these hospitals record all first visits to their facility as ANC1, whereas many women have had 

prior ANC at a HC or other facility. This in turn creates inflation of ANC1 numbers and under-estimation of 

ANC2/3/4 coverage. 
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៥.៦.៧.៣ សរម្មភារសាំខាន់ៗ  : 

១. មធាើការសារ រ / រព្ងឹងព្រុម្សម្ពន័ធសព្ម្បសព្មួ្លឆ្មប (MCAT) មៅថ្នន រព់្សុរព្បតិបតរិ ជាមវទិ្កាម្យួ
សព្ាបក់ារទ្ាំនារទ់្ាំនង និងការមោះព្សាយបញ្ញា ជុាំវញិបញ្ញា សុែភារាតារមួ្ទាាំងការបង្កា រការចម្លង
មម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ។ ការមនះនឹងកាតប់នែយតព្មូ្វការសព្ាបសិ់កាខ សាលាជាមព្ចើនផដល
ានព្បធានបទ្ផតម្យួ មោយែរល់នូវបណារ ញជាសាែ បន័ម្យួសព្ាបក់ារែសរាែាយរត័ា៌ន ។ 

 ប រុ ះបណារ ល / ជួយ ព្សុរព្បតិបតរិ និងម្នទីរសុខាភបិាលមែតរមដើម្បរីមួ្បញ្ចូ លការចាំណាយ
មលើការសព្ម្បសព្មួ្លព្រុម្សម្ពន័ធឆ្មប មៅរនុងផែនការព្បតិបតរិព្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ែលួន ។ 

 តស ូម្តិជាម្យួព្រសួងសុខាភបិាល, ាច ស់ជាំនយួ និងនាយរម្នទីរសុខាភបិាលមែតររនុងការ
បព្មុ្ងទុ្រធនធាន, មលើររម្ពស់ការយល់ដឹងននមោលបាំ ង និងតនម្លននព្រុម្សម្ពន័ធសព្ម្ប
សព្មួ្លឆ្មប និងព្បសិទ្ធភារតនម្លរបស់វា ផដលបានមព្បៀបមធៀបមៅនឹងសិកាខ សាលាតាម្ផែស
បមណារ យជាមព្ចើន ។ 

 តស ូម្តិជាម្យួម្នទីរសុខាភបិាលមែតរ / ព្សុរព្បតិបតរិ និងសម្ពន័ធាច ស់ជាំនួយននគមព្ាង
សម្ភារសុែភារ និងការផរលម្ែគុ ភារ (H-EQIP) មដើម្បមីធាើឲ្យានជាទិ្ននែលរ ាំរឹងទុ្រ
ម្យួននការសព្ម្បសព្មួ្លព្រុម្សម្ពន័ធឆ្មបជាមទ្ៀងទាតរី់ព្សុរព្បតិបតរិជាម្យួរិចចសនាផដល
ផែែរមៅមលើការេនុវតរន ៍។ 

 តាម្ោនចាំននួការសព្ម្បសព្មួ្លព្រុម្សម្ពន័ធឆ្មប MCAT ផដលបានព្បាររធម ើងនិងការចូល
រមួ្របស់ររួមគ ។ 

២. រព្ងីរមុ្ែង្កររបស់បុគគលិរលទ្ធរម្មននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតានិងទាររ មដើម្បបីញ្ចូ លការ
ព្គបព់្គងភសរុភារ រមួ្បញ្ចូ លទាាំងការព្តួតរិនិតយតាម្ោនសរុរមៅមូ្លោា នសុខាភបិាល និងទ្ាំនារ់
ទ្ាំនងជាម្យួឃ្ល ាំងឱស្រណារ ល, ម្ជឈម្ ឌ លជាតិព្បយុទ្ធនឹងជាំងឺមេដស៍ មសើផសបរ និងកាម្មរាគ
មដើម្បមីជៀសវាងការោចស់រុរ/មដើម្បផីរតព្មូ្វសរុរ ។ 
៣. រព្ងីរការព្គបព់្គងររ ីសរម្មរមួ្បញ្ចូ លោន  (IACM) តាម្រយៈការប រុ ះបណារ លេនរព្គបព់្គង
ព្សុរព្បតិបតរ ិ និងការេភបិាលមោយោាំព្ទ្ ធានាឲ្យបាននូវការតាម្ោនស្តសរីផដលព្សាវព្ជាវម ើញ
ានព្បតិរម្មមតសរ និងរូនរបស់ររួមគ ។
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៦. ថ្ែនការតាម្ដាន និងវាយតម្ម្ែ 

សូចនាររននយុទ្ធសាស្តសរជាតិសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ២០១៦ – ២០២០  

សូចនាររ ទិ្នននយ័ 

មូ្លោា ន 

ផែនការ 

ឆ្ន ាំ ២០២០ 

និយម្នយ័ ព្បភរ ការរនយល់ 

មោលមៅ : លុបបាំបាតក់ារចម្លងរីារ យមៅរូនននមម្មរាគមេដស៍ សាា យ និងរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B 

ការចម្លងមម្មរាគ      
មេដស៍រាីរ យមៅរូន 

៦.២%
(២០១៥) 

<៥% % រ ាំរឹងទុ្រននរុារែទុរផដលមរើតរី
ារ យែទុរមម្មរាគមេដស៍សព្ាលរូន
រនុងេាំ ុងមរល ១២ ផែរនលងមៅ 
(Modeled Rate) 

 

ការបា៉ា នព់្បា របស់ Spectrum រី 
NCHADS/ UNAIDS 

មោលមៅគពឺ្តូវបានមគមធាើឲ្យព្សបោន
ជាម្យួនឹងយុទ្ធសាស្តសរមេដស៍ថ្នន រ់
ជាតិ 

ការមរើតានម ើងនន
ជាំងសឺាា យរីរាំម ើ ត
រនុងចាំមណាម្ 
១០០,០០០ រាំម ើ ត
រស់ 

N/A <៥០/

១០០,០០០
រាំម ើ តរស់ 

ចាំនួនររ ីសាា យរីរាំម ើ តរនុង
ចាំមណាម្ ១០០,០០០ រាំម ើ តរស់ ។  
ររ ីជាំងឺសាា យរីរាំម ើ ត=ទាររ
សាល បម់រើតទាាំងេស់, រលូតរូនមរើត
ានម ើងបនាទ បរ់ីសបារ ហ៍្ទ្ី ២០ នន
អាយុនែទម ះនិងរាំម ើ តរស់មរើតម ើង
មលើស្តសរីែទុរមម្មរាគសាា យផដលបាន
រាបាលម្និព្តឹម្ព្តូវរនុងេាំ ុងមរល
ាននែទម ះ ។ 
ស្តសរីែទុរមម្មរាគសាា យ រនុងររ ីមនះ
ាននយ័ថ្នវជិជានមោយមតសរ   
បញ្ញជ រ ់។ ម្និផម្នព្តឹម្ផតលទ្ធែល

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT និងឯរសារ
រាបាលមៅម្ូលោា នសុខាភបិាល 
ររ ីសងសយ័ ព្តូវបានមគបញ្ញជ រត់ាម្រយៈ 
ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT: 
- ររ ីបញ្ញជ រម់ៅ ANC ម្និបាន
រាបាល 
- រូនសាល បម់រើត និងការរលូតរូនមលើសរី
២០ សបារ ហ៍្ចាំម ះស្តសរីផដលានែទុរ      
មម្មរាគសាា យ (ររ ីែលះអាចជាស្តសរី          
ដផដលៗ) មសនើមៅេនរសព្ម្បសព្ម្ួល OD 
ឬ CMC មដើម្បេីមងាត នងិែរល់ការលម្ែតិ
េាំរាីរ យបានទ្ទ្ួលការរាបាលសាា យ 

ឆ្មបព្តូវផតរិនិតយមម្មរាគសាា យព្គបស់្តសរី
ផដលានរូនសាល បម់រើតទាាំងេស់ ឬ  
រិនិតយមៅមព្កាយការរលូតរូន (អាយុ
នែទម ះមលើសរី ២០ សបារ ហ៍្)  ។ 
ររ ីដូចតមៅមនះ ព្តូវបានមគចាត់
ទុ្រថ្នជាជាំងសឺាា យរីរាំម ើ ត : 
- ទាររមរើតរស់រីារ យផដលបាន
បញ្ញជ រថ់្នជាជាំងសឺាា យផដលម្និបាន
រាបាលតាម្រិធីសាររនុងេាំ ុងមរល
ាននែទម ះ 
- រូនសាល បម់រើត ឬ ការរលូតរូនមោយ
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ព្បតិរម្មននមតសររហ័្សមនាះមទ្ 
 

មហ្ើយព្បសិនមបើដូមចនះ ថ្នមតើការរាបាល
មនាះមៅតាម្រិធីសារផដរឬមទ្?  ព្បសិនមបើ
ម្និដូមចនះមទ្ វារិតជាែទុរមម្មរាគសាា យរី
រាំម ើ ត ។ មបើការរតព់្តាម្និអាចររម ើញ 
រាំ តថ់្នម្និបានរាបាល, ដូមចនះ វាជា 
សាា យរីរាំម ើ ត ។ 
 

ឯងៗមលើសរី ២០ សបារ ហ៍្ចាំម ះស្តសរី
ានែទុរមម្មរាគសាា យផដលម្និបាន
រាបាលតាម្រិធីសារព្តឹម្ព្តូវ ។ 
ការបា៉ា នព់្បា ជាគាំរអូាចព្តូវបានមគ
មធាើម ើងមដើម្បោីរប់ញ្ជូ លសព្ាបរ់ាយ
ការ ៍តិចជាងធម្មតា ។ 

សូចនាររ ទិ្នននយ័ 

មូ្លោា ន 

ផែនការ 

ឆ្ន ាំ ២០២០ 

និយម្នយ័ ព្បភរ ការរនយល់ 

មោលមៅ : លុបបាំបាតក់ារចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន, សាា យ និងរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B (ត)  

ផែនទ្ីបង្កា ញែលូវសព្ាប់
លុបបាំបាតក់ារចម្លងជាំងឺ
រលារម្លើម្ព្បមភទ្ B រី
ារ យមៅរូន 

រុាំានផែន
ទ្ីបង្កា ញែលូវ 

បានមធាើផែនទ្ីបង្កា ញ
ែលូវរចួរាល់ និងបាន
ឯរភារជាែលូវការរី
ព្រសួងសុខាភបិាល 

ានឯរសារម្យួបរព្សាយរីយុទ្ធសាស្តសរនិង
សរម្មភារជារល់ារម់ដើម្បលុីបបាំបាតក់ារចម្លងមរាគរី
ារ យមៅរូនននជាំងរឺលារម្លើម្ព្បមភទ្ B ផដលបាន
បមងាើតម ើងនិងឯរភារមោយព្រសួងសុខាភបិាល 

ឯរសាររបស់
ព្រសួង 
សុខាភបិាល 

 

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្  ១ : ការរាំ តព់្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍ព្តវូបានបមងាើនរនុងមរលាននែទម ះ 

% ននស្តសរីនែទម ះដឹងរី
សាែ នភារមម្មរាគមេដស៍
(បានដងឹរីម្ុនម្រ និង
មទ្ើបផតដឹងមៅមរល 
រិនិតយនែទម ះ និងមរល
សព្ាលមនះ) 

៨៣%
(២០១៥) 

៩០% ភាគយរ=ចាំនួនស្តសរីនែទម ះផដលបានមធាើមតសរនិងទ្ទ្ួល
លទ្ធែលមតសររនុងេាំ ុងមរលាននែទម ះមលើរមនះបូរ
បផនែម្ចាំនួនស្តសរីនែទម ះផដលបានដឹងរីសាែ នភារ
វជិជានម្ុនមរលាននែទម ះមលើរមនះ បរូនឹងចាំនួនស្តសរី
នែទម ះផដលបានមធាើមតសរមៅមរលឈមឺ ះសព្ាល 
និងសព្ាល ។ 

ភាគយរ បានម្រ
រីម្ូលោា នទ្និននយ័ 
PMTCT 
 
ភាគផបង បានម្រ
រីវទិ្ាសាែ នជាតិ 

មោលមៅគពឺ្តូវបានមគមធាើឲ្យព្សបោន
មៅនឹងយុទ្ធសាស្តសរមេដស៍ថ្នន រជ់ាត ិ
ឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២០ 
 
(សូចនារររបស់ GARPR) 
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ភាគផបង=ស្តសរីនែទម ះរ ាំរឹងទុ្រ (មសមើចាំននួមរើតរ ាំរឹងទុ្រ) 

 

សែិតិននព្រសួង
ផែនការ 
 

 

% ននស្តសរីនែទម ះបាន
ទ្ទ្ួលការរិនិតយនែទម ះ
យា៉ា ងតិច ១ ដង 

៩៥%
(២០១៤) 

>៩៨% ភាគយរ=ចាំនួនស្តសរីនែទម ះបានរិនិតយនែទម ះមលើរទ្ី 
១ ឬមលើស ជាម្យួបុគគលិរសុខាភបិាល ។ 

ភាគផបង=ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះផដលបានមរើត
(សព្ាល) រនុងេាំ ុងមរលមយាងម្យួ ។ 

CDHS មោលមៅចាំ ុចព្តូវបានមគមធាើឲ្្
យព្សបោន ជាម្យួ SoP ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
សព្ាបរ់ម្មវធិជីាំរញុខាល ាំងកាល ននវធិីសា
ស្តសរមឆ្លើយតបរមួ្ោន ។ 
ព្បភរគឺរ ីCDHS ជាជាងម្លូោា ន
ទ្ិនននយ័ PMTCT/HMIS រីមព្ ះ 
CDHS ានទ្ិនននយ័ទាាំងផែនររដានិង
ឯរជន និងមដើម្បបីមញ្ច ៀសបញ្ញា រាប់
ចាំនួន ២ ដងជានោ់ន ររម ើញមៅរនុង
HMIS.46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Currently the national hospitals record a first visit to their facility as ANC1, even if the woman had prior ANC elsewhere, leading to double counting of ANC1 and underestimation of 

ANC2/3/4 
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មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ១ : ការរាំ តព់្សាវព្ជាវររមម្មរាគមេដស៍ព្តវូបានបមងាើនរនុងមរលាននែទម ះ (ត) 

% ននស្តសរីរិនិតយនែទម ះ
ផដលម្និបានដឹងរីសាែ ន
ភារមម្មរាគមេដស៍ បាន
សម័ព្គចិតរមធាើមតសរនិង
ទ្ទ្ួលលទ្ធល 

៨២.៥%
(២០១៥) 

>៩៥% ភាគយរ=ចាំនួនស្តសរីរិនិតយនែទម ះផដលបានមធាើមតសរ្ ម្ររ
មម្មរាគមេដស៍ និងទ្ទ្ួលលទ្ធែល 

ភាគផបង=ចាំនួនស្តសរីរិនិតយនែទម ះផដលម្និបានដឹងរីសាែ ន
ភារមម្មរាគមេដស៍  

  

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ 
PMTCT របាយ
ការ ៍ CDHS 
គិតជាភាគរយ
ផដលបានមធាើមតសរ
រនុងមរលាននែទ
ម ះនិងអាចព្តូវ
បានមគមព្បើមដើម្បរីរ
ភារព្តឹម្ព្តូវននការ
បា៉ា នព់្បា មចញ
រីម្ូលោា នទ្និននយ័ 
PMTCT 

មោលមៅព្តូវបានមគមធាើឲ្យព្សប
តាម្ SoP ឆ្ន ាំ ២០១៣ សព្ាប់
រម្មវធិជីាំរញុខាល ាំងកាល ននវធិីសាស្តសរ
មឆ្លើយតបរមួ្ោន  ។ 
បញ្ជូលផតស្តសរីរិនិតយនែទម ះមៅ
ម្ូលោា នសុខាភបិាលរដា, 
ចាំផ រម្ូលោា នសុខាភបិាល 
ឯរជនទ្ិនននយ័របាយការ ៍មែ្ើ
មៅព្រសួងសុខាភបិាល ។  
 
 

% ននស្តសរីនែទម ះផដល
ានលទ្ធែលព្បតិរម្ម
មោយមតសររហ័្សរនុង    
េាំ ុងមរលផ្ទាាំម្ុន
សព្ាល ឬ ឈមឺ ះ
សព្ាល និងសព្ាល 
បានទ្ទ្ួលការមធាើមតសរ
បញ្ញជ រ ់ 
 

៨៥.១% ៩៥% ភាគយរ=ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះផដលានលទ្ធែលព្បតិរម្ម  
រនុងេាំ ុងមរលផ្ទាាំម្ុនសព្ាល និងបានទ្ទ្ួលការមធាើមតសរ
បញ្ញជ រ ់បូរនងឹចាំននួស្តសរីាននែទម ះផដលានលទ្ធែល
ព្បតិរម្មមរលឈមឺ ះសព្ាល និងសព្ាល និងបានទ្ទ្ួល
ការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់។ 
ភាគផបង= ចាំនួនសរបុស្តសរីាននែទម ះផដលានលទ្ធែល
ព្បតិរម្មរនុងេាំ ុងមរលផ្ទាាំម្ុនសព្ាល បូរនងឹចាំននួស្តសរី
ាននែទម ះផដលានលទ្ធែលព្បតិរម្មមរលឈមឺ ះសព្ាល 
និងសព្ាល  

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ 
PMTCT 

មនះជាភាគរយផដលស្តសរីនែទម ះ
បានទ្ទ្ួលការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់
ម្និផម្នជាភាគរយ ផដលស្តសរីបាន 
បញ្ញជ រល់ទ្ធែលជាវជិជានមទ្ ។ 
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% ននម្ ឌ លសុែភារ
ផដលម្និានោចស់រុរ 
មតសរមម្មរាគមេដស៍ 
(HIV test kits) រនុងរយៈ
មរល ១២ ផែចុងមព្កាយ 

N/A ៨០% ភាគយរ=ចាំនួនម្ ឌ លសុែភារផដលបានរាយការ ៍ថ្នាន
មតសរមេដស៍ជាមរៀងរាល់ផែមៅរនុងរយមរល ១ ឆ្ន ាំ ។  

 

ភាគផបង= ចាំនួនសរបុម្ ឌ លសុែភារផដលរាយការ ៍រី  
សូចនាររមនះ 

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ 
PMTCT 

មនះតព្ម្ូវឲ្យានការបូរបផនែម្  
សូចនាររ្មមីៅរនុងព្បរន័ធទ្ិនននយ័
PMTCT 
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មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ២ : ការរាបាលព្តវូបានរព្ងឹងសព្ាបស់្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ 

% ននស្តសរីនែទម ះែទុរ 
មម្មរាគមេដស៍បានទ្ទ្ួល 
ART រនុងេាំ ុងមរល
ាននែទម ះ  
 
 
 
   
ចាំនួនស្តសរីនែទម ះែទុរ 
មម្មរាគមេដស៍ផដលមទ្ើប
ផតទ្ទ្ួល ART ្មីរនុង
េាំ ុងមរលាននែទម ះ
មនះ 

 
ចាំនួនស្តសរីនែទម ះែទុរ 
មម្មរាគមេដស៍បានទ្ទ្ួល 
ART  រចួមហ្ើយម្ុន
មរលាននែទម ះមនះ 

  ៩០% ភាគយរ=ចាំនួនស្តសរីនែទម ះសព្ាលរូនមៅម្ូលោា នសុខាភ-ិ
បាលបានទ្ទ្ួល ART េាំ ុងមរលាននែទម ះ ។ ម្និរមួ្     
បញ្ជូ លស្តសរីផដលបានចាបម់ែរើម្ទ្ទ្ួល ART េាំ ុងមរលឈឺ
ម ះសព្ាល, មរលសព្ាល និងមព្កាយសព្ាលមទ្ ។  

ភាគផបង = សរបុស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍រ ាំរឹងទុ្រ 

 

- ចាំនួនស្តសរីនែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ផដលបានររម ើញ្មីរនុង
េាំ ុងមរលាននែទម ះផដលបានទ្ទ្ួល ART បូរបផនែម្
ចាំនួនស្តសរីផដលបានដឹងរីសាែ នភារវជិជានមម្មរាគមេដស៍
ម្ុនមរលាននែទម ះ មហ្ើយបានចាបម់ែរើម្ទ្ទ្ួល ART មៅ
មរលាននែទម ះ 

ចាំនួនស្តសរីនែទម ះផដលបានដឹងរសីាែ នភារវជិជានមម្មរាគ 
មេដស៍ម្ុនមរលាននែទម ះ មហ្ើយបានទ្ទ្ួល ART រចួ
មហ្ើយម្ុនមរលាននែទម ះ 

ភាគយរ បានម្រ
រីម្ូលោា នទ្និននយ័ 
PMTCT  
ភាគផបង បានម្រ
រីការបា៉ា នព់្បា  
Spectrum របស់ 
NCHADS. 
 
របាយការ ៍មែសង
មទ្ៀតបានរីម្ូល  
ោា នទ្ិនននយ័
PMTCT  ផែនរ
សព្ាល 

មោលមៅព្តូវបានមគមធាើឲ្យព្សប
ជាម្យួយុទ្ធសាស្តសរមេដស៍ថ្នន រ់
ជាតឆិ្ន ាំ ២០១៦-២០២០ 
 
របាយការ ៍របស់ GARPR  
 
 
 
GARPR មសនើឲ្យរាយការ ៍ោច់
រីោន រវាងស្តសរីផដលបានចាបម់ែរើម្
មព្បើ ART ម្ុនមរលាននែទម ះ 
និងស្តសរីផដលបានចាបម់ែរើម្ទ្ទ្ួល 
ART មព្កាយមរលាននែទម ះ 
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សូចនាររ ទិ្នននយ័ 

មូ្លោា ន 

ផែនការ 

ឆ្ន ាំ ២០២០ 

និយម្នយ័ ព្បភរ ការរនយល់ 

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ២ : ការរាបាលព្តវូបានរព្ងឹងសព្ាបស់្តសរីាននែទម ះែទុរមម្មរាគមេដស៍ (ត) 
% ននស្តសរីនែទម ះផដល
ម្និបានដឹងរីសាែ នភារ     
មម្មរាគមេដស៍មៅមរល
ឈមឺ ះសព្ាល និង
សព្ាល បានទ្ទ្ួលការ
មធាើមតសរ 

៤៩.៥%
(២០១៥) 

៨០% ភាគយរ= ចាំនួនស្តសរីសព្ាលរូនមៅម្ូលោា នសុខាភបិាល
(ម្ ឌ លសុែភារ ឬម្នទីរមរទ្យ) ផដលបានមធាើមតសររហ័្ស
ររមម្មរាគមេដស៍ ។ 

ភាគផបង= ចាំនួនស្តសរីសព្ាលរូនមៅម្ូលោា នសុខាភបិាល
(ម្ ឌ លសុែភារ ឬម្នទីរមរទ្យ) ផដលម្និបានដឹងរសីាែ ន
ភារមម្មរាគមេដស៍រីម្ុន ។ 

 

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ 
PMTCT 

មយាងមៅមលើផតស្តសរីផដល
សព្ាលរូនមៅរនុងម្ូលោា ន
រដានិងម្ូលោា នឯរជនផដល
បានរាយការ ៍មៅព្រសួង  
សុខាភបិាល 

% ននស្តសរីនែទម ះផដល
ានលទ្ធែលមតសរ
ព្បតិរម្មមៅមរលឈមឺ ះ
សព្ាល និងសព្ាល
បានទ្ទ្ួល ART 

៦៦.២%
(២០១៥) 

៨០% ភាគយរ= ចាំនួនស្តសរីផដលបានមធាើមតសរមហ្ើយានលទ្ធែល
ព្បតិរម្មរនុងេាំ ុងមរលឈមឺ ះសព្ាល និងសព្ាល 
(L&D) ផដលបានទ្ទ្ួល ART 

ភាគផបង= ចាំនួនស្តសរីផដលបានមធាើមតសរមហ្ើយានលទ្ធែល
ព្បតិរម្មរនុងេាំ ុងមរលឈមឺ ះសព្ាល និងសព្ាល 
(L&D) 

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ 
PMTCT 

ភាគយរនិងភាគផបង អាចរមួ្
បញ្ជូ លស្តសរីផដលបានមគររ
ម ើញថ្នម្និផម្នវជិជាន     
មម្មរាគមេដស៍ននលទ្ធែល  
មតសរបញ្ញជ រដូ់ចមៅនឹងរិធី
សារជាតិមដើម្បចីាបម់ែរើម្ែរល់ 

ART ម្រងភាល ម្មោយម្និរងច់ាាំ    
លទ្ធែលមតសរបញ្ញជ រម់ ើយ  
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សូចនាររ ទិ្នននយ័ 

មូ្លោា ន 

ផែនការ 

ឆ្ន ាំ ២០២០ 

និយម្នយ័ ព្បភរ ការរនយល់ 

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៣ : ការរាបាល និងការតាម្ោនរុារព្បឈម្ព្តវូបានរព្ងឹង 

% ននទាររព្បឈម្
ផដលបានទ្ទ្ួល 
ARV 

៧០%
(២០១៥) 

>៩០% AZT ភាគយរ= ចាំនួនទាររព្បឈម្ផដលបានទ្ទ្ួល
ARV ៦ ផែ ។ ទ្ទ្ួល ARV រយៈមរលែលីជាង
មនះមទ្ៀត (e.g. ទ្ទ្ួលARV ផតម្យួម្ុែគតរ់នុង
េាំ ុង 48 មា៉ា ង) ម្និរមួ្បញ្ចូលរនុងភាគយរ
មទ្។ 

ភាគផបង= ចាំនួនទាររព្បឈម្បា៉ា នព់្បា 
សរបុ  

ភាគយរ បានម្ររីម្ូលោា ន
ទ្ិនននយ័ PMTCT  
ភាគផបង បានម្ររីការបា៉ា ន់
ព្បា  Spectrum  

ផែនការតព្ម្ូវតាម្យុទ្ធសាស្តសររបស់
រម្មវធិីមេដស៍ ។ 

 
សូចនាររ GARPR 

% ននទាររព្បឈម្
ផដលានហានភិយ័
ែពស់ បានទ្ទ្ួល AZT

និង NVP ៦ សបារ ហ៍្ 
បូរបផនែម្ NVP ៦  
សបារ ហ៍្ 

N/A ៥០% ភាគយរ= ចាំនួនទាររព្បឈម្ផដលមរើតរីារ យ
ទ្ទ្ួល ART តិចជាង ៤ អាទ្ិតយ ឬម្និបាន 
ទ្ទ្ួល ART មសាះ រនុងេាំ ុងមរលាននែទម ះ 
ផដលរូនបានទ្ទ្ួល និង NVP ៦ អាទ្ិតយ និង
បូរបផនែម្ NVP ៦ អាទ្ិតយ ។ 

ភាគផបង= ចាំនួនទាររព្បឈម្ផដលមរើតរីារ យ
ទ្ទ្ួល ART តិចជាង ៤ អាទ្ិតយ ឬម្និបាន 
ទ្ទ្ួល ART មសាះរនុងេាំ ុងមរលាននែទម ះ  

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT  
 

និយម្នយ័ននទាររព្បឈម្ែពស់រមួ្
ទាាំងារ យផដលាន Viral Load 

>1000 ។ ប៉ាុផនរម្និានម្ធាបាយ
ចាបយ់ររីម្ូលោា នទ្ិនននយ័ និងស្តសរី
ភាគមព្ចើនទាាំងហ្នឹងផដលទ្ទ្លួ ART 

តិចជាង ៤ អាទ្តិយ ។ 
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% ននផែនរសម្ភរផដល
ានឱស្ AZT និង
NVP មៅរនុងសរុរ 
សព្ាបរូ់នមរមងរនុង   
រយៈមរល ១២ ផែ
រនលងមៅមនះ 

៥៥.២% ៨០% ភាគយរ=ចាំនួនសម្ភរននម្នទរីមរទ្យបផងែរផដល
ានមសវា ART មៅជាម្យួោន ផដលានឱស្
AZT និង NVP ជាមរៀងរាល់ផែមៅរនុងសរុររនុង
ឆ្ន ាំរនលងមៅ ។ 

ភាគផបង= ចាំនួនម្នទីរមរទ្យបផងែរសរបុផដលាន
មសវា ART មៅជាម្យួោន  

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT  
 

ទ្ិនននយ័មដើម្ព្ោ ព្តូវបានរកីារមធាើ 
េមងាតមោយផែនរ PMTCT មៅរនុងផែ
វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៦  

ចាំនួនម្នទីរមរទ្យបផងែរផដលានផត   
ឱស្ហួ្សន្ារាំ តម់ព្បើព្តូវបាន
រិចារណាថ្នានោចស់រុរ 

 

% ននទាររព្បឈម្
ផដលបានសព្ាល
មៅម្ូលោា នសុខាភិ
បាល មហ្ើយបាន
ទ្ទ្ួលមតសរ DNA-

PCR មៅមរលមរើត 

0 ៥០% ភាគយរ= ចាំនួនទាររព្បឈម្ផដលមរើតរីារ យ
ែទុរមម្មរាគមេដស៍ មៅម្ូលោា នសុខាភបិាល 
មហ្ើយបានទ្ទ្ួលមតសរ DNA-PCR មៅមរល
មរើត 

ភាគផបង= ចាំនួនទាររព្បឈម្ផដលមរើតរីារ យ
ែទុរមម្មរាគមេដស៍មៅម្ូលោា នសុខាភបិាលទាាំង
េស់ 

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT  
 

មយាងមៅមលើផតការសព្ាលមៅម្ូល-
ោា នសុខាភបិាលរបស់រដា នងិឯរជន
ផដលរាយការ ៍មៅព្រសួង 
សុខាភបិាល ។ 

% ននទាររព្បឈម្
ផដលបានមធាើមតសរ
Virologic មម្ើល    
មម្មរាគមេដស៍រនុង     
រយៈមរល  ២ ផែ នន
រាំម ើ ត 

៤០% 

(NCHADS 

EID 

database 

២០១៥) 

>៩០% ភាគយរ= ចាំនួនទាររព្បឈម្អាយុតិចជាង ២
ផែផដលបានមធាើមតសរ DNA-PCR1 (DNA-

PCR មៅមរលមរើត ឬមៅមរលណាម្យួម្ុន
អាយុ ២ ផែ) 

ភាគផបង= ចាំនួនទាររព្បឈម្បា៉ា នព់្បា  

ភាគយរ បានម្ររីម្ូលោា ន
ទ្ិនននយ័ទាររព្បឈម្របស់ 
NCHADS 

ភាគផបង បានម្ររីការបា៉ា ន់
ព្បា  Spectrum 

ផែនការតព្ម្ូវតាម្នឹងយុទ្ធសាស្តសរ 
របស់រម្មវធិីមេដស៍ ។ 

 
សូចនររ GARPR 
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សូចនាររ ទិ្នននយ័ 

មូ្លោា ន 

ផែនការ 

ឆ្ន ាំ ២០២០ 

និយម្នយ័ ព្បភរ ការរនយល់ 

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៣ : ការរាបាល និងការតាម្ោនរុារព្បឈម្ព្តវូបានរព្ងឹង (ត) 
% ននទាររព្បឈម្ផដល
បានចាបម់ែរើម្រាបាល
បង្កា រមោយ
Cotrimoxazole រយៈ
មរល ២ ផែននរាំម ើ ត  

៤១.៤% >៩០% ភាគយរ= ចាំនួនទាររព្បឈម្ទ្ទ្ួល 
Cotrimoxazole មៅអាយុ ២ ផែ 

 ភាគផបង= ចាំនួនទាររព្បឈម្បា៉ា នព់្បា  
 

ភាគយរ បានម្ររីម្ូលោា ន
ទ្ិនននយ័ទាររព្បឈម្របស់ 
NCHADS 

ភាគផបង បានម្ររីការបា៉ា ន់
ព្បា  Spectrum 

ផែនការតព្ម្ូវតាម្នឹងយុទ្ធសាស្តសរ 
របស់រម្មវធិីមេដស៍ ។ 
 

សូចនររ GARPR  

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៤ : ការរាបាលជាំងឺសាា យព្តវូបានមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងរនុងមរលាននែទម ះ 

% ននស្តសរីនែទម ះានជាំងឺ
សាា យផដលបានមគររ
ម ើញ មហ្ើយទ្ទ្ួលការ
រាបាល 

២៩%
(២០១៥) 

៨០% ភាគយរ= ចាំនួនស្តសរីផដលបានមធាើមតសរបញ្ញជ រ់
វជិជានជាំងសឺាា យផដលបានទ្ទ្ួលការរាបាល 
ភាគផបង= ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះបា៉ា នព់្បា 
សរបុផដលានជាំងសឺាា យ ។ ការបា៉ា នព់្បា 
ដូចតមៅ :  ស្តសរីាននែទម ះរ ាំរឹងទុ្រ គុ នឹង 
០.០៣% (០.០០០៣) ។ (មនះព្តូវបានបា៉ា ន់
ព្បា មព្បវា៉ា ងផ់ែែរមៅមលើការមធាើមតសរនន
េតិ្ិជនផ្ទាាំម្ុនសព្ាល ឆ្ន ាំ ២០១៥)      
សូម្មម្ើលផែនរការេតាែ ធិបាយ 

ភាគយរ បានម្ររីម្ូលោា ន
ទ្ិនននយ័ PMTCT 

ភាគផបង បានម្ររវីទិ្ាសាែ នជាតិ
សែិតិននព្រសួងផែនការេាំរី 
ការបា៉ា នព់្បា ចាំននួព្បជាជន
មោយគុ នឹង ០.០០០៣  

ស្តសរីាននែទម ះរ ាំរឹងទុ្រមៅឆ្ន ាំ
២០១៥=៣៦៦ ១១៧ ។ 
មោយគុ នឹង ០.០០០៣=ចាំនួន
បា៉ា នព់្បា  ១១០ ររ ី ។ ររ ី
បានរាបាលគ ឺ៣២                
ដូមចនះ  ៣២/១១0=២៩%  
មព្បវា៉ា ង ់(០០០៣.០) អាចនឹងព្តូវ 
ផរតព្ម្ូវមៅតាម្ឆ្ន ាំបនរបនាទ ប ់ព្បសិន 
មបើបានបង្កា ញ  
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% ននស្តសរីរិនិតយនែទម ះ
បានរិនិតយររជាំងសឺាា យ 

៤៣.៤%
(២០១៥) 

៩៥% ភាគយរ= ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះផដលបានមធាើ  
មតសរសាា យ 

ភាគផបង= ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះរិនិតយនែទម ះ
មលើរទ្ី ១ ទាាំងេស់ 

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT  
 

មោលមៅព្តូវបានមគមធាើឲ្យព្សបជា
ម្យួ SOP ឆ្ន ាំ ២០១៣ សព្ាបវ់ធិី 
សាស្តសរជាំរញុមឆ្លើយតបរមួ្ោន  ។ 
 

% ននស្តសរីនែទម ះផដល
ានលទ្ធែលព្បតិរម្ម  
មតសរសាា យ មហ្ើយទ្ទ្ួល
ការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់

n.a. ៩៥% ភាគយរ= ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះផដលបានទ្ទ្ួល
ការមធាើមតសរបញ្ញជ រ ់
ភាគផបង= ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះផដលាន 
ព្បតិរម្មមតសរសាា យទាាំងេស់ 
 

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT  
 

មនះជាភាគរយផដលបានទ្ទ្លួការមធាើ
មតសរបញ្ញជ រ ់ម្និផម្នភាគរយវជិជាន
មទ្ ។ តព្ម្ូវឲ្យានសូចនាររ្មីមៅរនុង
ម្ូលោា នទ្ិនននយ័, PMTCT 

% ននស្តសរីនែទម ះវជិជាន
មម្មរាគសាា យផដលបាន
ទ្ទ្ួលការរាបាល 

៩១.៤%
(២០១៥) 

៩៥% ភាគយរ= ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះផដលបាន
រាបាលជាំងសឺាា យ  

ភាគផបង= ចាំនួនស្តសរីាននែទម ះផដលបានមធាើ 

មតសរសាា យវជិជានមោយមតសរបញ្ញជ រ ់

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT  
 

ម្និដូចជាសូចនាររមលើរដាំបងូមទ្  
មនះសាំមៅផតមៅនឹងររ ីផដលបាន
រាំ តជ់ាំងសឺាា យរនុងមរលាននែទ
ម ះ ម្និផម្នររ ីបា៉ា នព់្បា ថ្ន
ទាាំងេស់មទ្ ។ 
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សូចនាររ ទិ្នននយ័      
មូ្លោា ន 

ផែនការ 

ឆ្ន ាំ ២០២០ 

និយម្នយ័ ព្បភរ ការរនយល់ 

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៤ : ការរាបាលជាំងឺសាា យព្តវូបានមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងរនុងមរលាននែទម ះ (ត) 
% ននគលីនិរសុែភារ
ព្គួសារ ផដលបានមធាើ
ការរាបាលតាម្រិធី
សារជាតិចាំម ះជាំងឺ
សាា យរនុងេាំ ុងមរល
ាននែទម ះ 

នឹងព្តូវបានរាំ ត ់ ៩៥% ភាគយរ= ចាំនួនគលីនិរសុែភារព្គួសារ ផដលបាន
មធាើការរាបាលតាម្រិធីសារជាតិ4347. 

 

ភាគផបង= ចាំនួនគលីនិរសុែភារព្គួសារ ផដលឯរ
សាររបស់េនរជាំងឺសាា យព្តូវបានរិនិតយ  

ឯរសាររបស់េនរជាំងសឺាា យមៅ 
គលីនិរសុែភារព្គួសារ ។ រាំ ត ់
ព្សុរព្បតិបតរិជាម្យួររ ី
វជិជានរីម្ូលោា នទ្ិនននយ័ 
PMTCT និងមសនើមៅេនរជាំនយួ
ការព្គបព់្គងររ ី ម្ស្តនរទី្ទ្លួ
បនទុរមេដស៍ថ្នន រម់ែតរ ឬេនរ
សព្ម្បសព្ម្ួលព្សុរព្បតិបតរ ិ
មដើម្បទី្ទ្ួលយរឯរសារ
រាបាល 

ចាបត់ាាំងរីការព្បម្ូល
មនះ តព្ម្ូវឲ្យានការ
ែិតែាំព្បឹងផព្បង
រិមសសនឹងព្តូវបានមធាើ
ផតម្រងប៉ាុមណាណ ះរនុងម្យួ
ឆ្ន ាំ 
  

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៥ : ការចាតវ់ធិានការព្តវូបានរព្ងឹងមដើម្បបីង្កា រការចម្លងរីារ យមៅរូនននមម្មរាគរលារម្លើម្ព្បមភទ្ B 

%ននរុារទ្ទ្ួលបាន
ការចារវ់ា៉ា រស់ាាំងការ
 រជាំងឺម្លើម្ព្បមភទ្ B 
មៅមរលមរើត 

៨២.៦%   

(២០១៤ CDHS)  

៩៥% ភាគយរ= ចាំនួនរុារបានទ្ទ្ួលការចារវ់ា៉ា រ់
សាាំងការ រជាំងមឺ្លើម្ព្បមភទ្ B រនុង ២៤ មា៉ា ង
មៅមរលមរើតរនុងឆ្ន ាំរនលងម្រ 
ភាគផបង= ចាំនួនសរបុរុារអាយុរី ០ មៅ ១១ផែ  
 

ភាគយរ បានម្ររ ីHMIS.  
ភាគផបង បានម្ររវីទិ្ាសាែ ន
ជាតិសែិតនិនព្រសួងផែនការេាំរី 
ការបា៉ា នព់្បា ចាំននួព្បជាជន 

អាចទ្ទ្ួលបានរី 
CDHS តាម្កាល
រាំ ត ់

                                                           
47 Protocol= Mothers: Intramuscular benzathine penicillin 2.4 mU IM weekly x 3 weeks, unless allergic to penicillin, in which case 2 weeks of erythromycin. Symptomatic infant or infants 

born to inadequately treated mothers: aqueous penicillin G 100,000 – 150,000 U/kg/day divided into twice daily doses x 10 days. 
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ការសិរារននការបង្កា រ
មោយឱស្ ARV ព្តូវ
បានបញ្ចប ់នងិលទ្ធ
ែលព្តូវបានែសរាែាយ 

ការសិរាម្និទាន់
បានបញ្ចប ់

ការសិរាព្តូវបាន   
បញ្ចប ់និងលទ្ធែល 
ព្តូវបានែសរាែាយ
មៅេនរមធាើមោល
នមយាបាយ 
 

ការររម ើញននសិរាបានព្តូវមរៀបរាបរ់នុងរបាយ
ការ ៍ម្យួ ។ សិកាខ សាលា ឬរិចចព្បជុាំព្តូវបាន
ព្បាររធមធាើ មដើម្បមីធាើបទ្បង្កា ញនិងរិភារាេាំរីការ
ររម ើញ ។ 
 

ចាបច់ម្លងននរបាយការ ៍ ។ 
រាំ តម់ហ្តុព្បជុាំ ឬ 
សិកាខ សាលា ។ 
 

 

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៦ : រត័ា៌នជាយុទ្ធសាស្តសរព្តវូបានមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន 

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័រម្មវធិី
PMTCT តាម្ោន  
ម្ូលោា នសុខាភបិាល
ផដលានមតសរ និង    
ឱស្សាំខាន់ៗ របស់
រម្មវធិ ីPMTCT 

ម្និបានរមួ្បញ្ចូ ល 
សូចនាររេាំរីសាភ រ
មព្បើព្បាស់មទ្ 
 

រមួ្បញ្ចូ លសូចនាររ
េាំរសីាភ រមព្បើព្បាស់ 
 

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័, PMTCT ានសូចនាររ    
សព្ាបម់តសរមម្មរាគមេដស៍ / សាា យ មៅរនុង
ម្ ឌ លសុែភារ, ឱស្ព្បឆ្ាំងមម្មរាគមេដស៍
សព្ាបរុ់ារមៅម្នទីរមរទ្យបផងែរ 
  

ម្ូលោា នទ្ិនននយ័ PMTCT  
 

 

ភាគផបងននស្តសរីនែទម ះ
រ ាំរឹងទុ្រគឺព្តូវបានមគ
រាំ តយ់រមៅតាម្
ទ្ិនននយ័ព្បជាសាស្តសរ
ចុងមព្កាយបាំែុត 

ភាគផបងស្តសរីនែទម ះ
រ ាំរឹងទុ្រ មយាងមៅ
មលើការបា៉ា នព់្បា  
ចាំនួនព្បជាជនចាស់ 
 

 ភាគផបងស្តសរីនែទ
ម ះរ ាំរឹងទុ្រ 
មយាងមៅមលើការ
បា៉ា នព់្បា  ចាំនួន
ព្បជាជន្មី 

ការរាររ ៍រចីាំនួនព្បជាជនបានផរលម្ែ ព្តូវ
បានែសរាែាយមោយវទិ្ាសាែ នជាតិសែិតិនន
ព្រសួងផែនការ 
  

ការបា៉ា នព់្បា ចាំននួព្បជាជន
បានម្ររវីទិ្ាសាែ នជាតសិែិតិនន
ព្រសួងផែនការ 
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សូចនាររ ទិ្នននយ័   មូ្ល
ោា ន 

ផែនការ 

ឆ្ន ាំ ២០២០ 

និយម្នយ័ ព្បភរ ការរនយល់ 

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៦ : រត័ា៌នជាយុទ្ធសាស្តសរព្តវូបានមធាើឲ្យព្បមសើរម ើងសព្ាបប់ង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន (ត) 
រត័ា៌នផដលអាចររ
បានសរីេាំរកីារេនុវតរន៍
ជារផ់សរងននការចិញ្ច ឹម្
ទាររព្បឈម្ នងិការ
េនុវតរនសុ៍ែភារបនរ
រូជរបស់ារ យែទុរ      
មម្មរាគមេដស៍ 

រុាំានរត័ា៌ន
រីការេនុវតរន៍
ជារផ់សរង, ាន
ផតគាំនិតែរួច    
មែរើម្   មយាង
ប៉ាុមណាណ ះផដល
បានេធិបាយ  

ានរត័ា៌ន ការសិរាបានបញ្ចបផ់ដលមរៀបរាបេ់ាំរីការព្បព្រឹតរិនិង
គ នាការេនុវតរនក៍ារចិញ្ច ឹម្ទាររ និងមព្បើព្បាស់
ផែនការព្គួសារ ) រនាររាំម ើ ត  (មោយស្តសរីែទុរមម្មរាគ
មេដស៍ ។ 
 

របាយការ ៍ននការសិរា  

មោលបាំ ងជាយុទ្ធសាស្តសរទី្ ៧ : ការព្គបព់្គងរម្មវធីិបង្កា រការចម្លងមម្មរាគមេដស៍រីារ យមៅរូន ព្តវូបានរព្ងឹង 

% ននការយិាល័យសុខា
ភបិាលព្សុរព្បតិបតរ ិ
បានព្បជុាំ, ព្រុម្សព្ម្ប
សព្ម្ួលសម្ពន័ធឆ្មប 

៥៧.៣%
(២០១៦)  

៧៥% ភាគយរ= ចាំនួន ព្សុរព្បតិបតរិផដលបានព្បជុាំព្រុម្សព្ម្ប
សព្ម្ួលសម្ពន័ធឆ្មប (MCAT) យា៉ា ងមហាចណាស់រ ៏២ 
ដងរនុង ១២ ផែ  
ភាគផបង= ចាំនួនព្សុរព្បតិបតរិទាាំងេស់ 

េនរសព្ម្បសព្ម្ួលរម្មវធិី
ោាំ រាតានិងទាររព្សុរ
ព្បតិបតរ ិ

មសនើសុាំទ្ិនននយ័រត័ា៌នរី
េនរសព្ម្បសព្ម្ួលព្សុរ
ព្បតិបតរិព្បចាាំឆ្ន ាំ 
  

ម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រ
ាតានិងទាររានេនរ
សព្ម្បសព្ម្ួលផែនរ    
ភសរុភារ 

រុាំានរផនលង
សព្ាប់
បុគគលិរ 

រផនលងសព្ាប់
បុរគលិរព្តូវ
បានបមងាើត និង
បានបាំមរញការ 

បុគគលិរាន រផ់ដលានមៅរនុងម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រ
ាតានិងទាររ ជាម្យួតួនាទ្កីារង្ករផដលរមួ្បញ្ចូ លទាាំង
ការតាម្ោនសរុរសាភ ររបស់ PMTCT សាំខាន់ៗ  ។ អាច
េងគុយរនុងផែនរណាម្យួននម្ជឈម្ ឌ លជាតិោាំ រាតា
និងទាររ និងអាចជាបុគគលិរជាបរ់ិចចសនា / បុគគលិរ  
ធម្មតា ឬបគុគលិររដា ។ 

ការបរយិាយរីការង្ករ 
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