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 ដ/ឧបសម្ព ័ន្ធ 

ឧបសម្ពន័្ធទី ១: 
I.ការសិក្សាស្រាវស្រាវអំពីភាពា មំម្មោគស្រគុន្ចាញ់មៅន្ឹងថ្ន  ំDHA+PIP & A+M 

 
ការតាមដានជាររចាំររសិទ្នភាពថ្ប ាំ អាតេស៊ណូាេ ផ្សាំជាមួយតមរ៉លូគីន (ASMQ) និងដីអីុរដូអាតេមីសុីនីន ពីតរ៉រ៉គីន 
(DHA-PIP) សាំររ់ពាបាលជាំងឺ រគុនចញ់ ប៉ាល សមូដយូមហ្លល លស់ុប៉ីារ ៉ូមរាល ក្បុងររតទ្សក្មជុជា ឆ្នប ាំ ២០១១។ 

១.មសចក្សត ីម្ត ើម្ 

 ការតាមដានររសិទ្នភាពថ្ប ាំ អាតេស៊ូណាេ ផ្សាំជាមួយតមរ៉លូគីន (ASMQ) និងដីអីុរដូអាតេមីសុីនីន ពីតរ៉រ៉គី
ន (DHA-PIP) សាំររ់ពាបាលជាំងឺ រគុនចញ់ ប៉ាល សមូដយូមហ្លល ល់សុីប៉ារ ៉ូមរាល ក្បុងររតទ្សក្មជុជាត វ្ីតឡីងតៅ តាម
េាំរន់ ចាំណុចដដលបានក្ាំណេ់។ 
 ភាពាុាំថ្ប ាំរគុនចញ់បានរងកនូវការលាំបាក្រដនទមដល់ការររយុទ្ននិងជាំងឺរគុនចញ់ ក្បុងររតទ្សក្មជុជា។ ភ
សថុតាងននការតលចតឡីងនូវភាពាុ ាំថ្ប ាំរគុនចញ់សាំររ់ការពាបាលជាំងឺរគុនចញ់ ររតភទ្ប៉ាល សមូដយូមហ្លល ល់សុីប៉ារ ៉ូម 
បានរក្ត ីញតៅតាមរពាំររទ្ល់ក្មជុជានិងររតទ្សនៃ។តផ្ថីមដាំរូងគឺការចរ់តផ្ថីមមមានភាពាុ ាំររស់ថ្ប ាំគលរ ៉ូគីន(CQ) 
ដដលបានរយការណ៍តលីក្ដាំរូងក្បុងទ្សវេសទី្៧០តរកាយមក្រនថរឆ្ថ រ់តទ្ៀេរួមមានៈស៊ុលហ្លវ ដុក្សុីនពីរុមីីតាមីន 
(SP) តម៉រ៉លូ គីន (MQ) អាតេស៊ូណាេ (AS)។មជឈមណឍ លជាេិររយុទ្ននឹងជាំងឺរគុនចញ់ ប៉ារ៉សុីេាស្តសថ បាណក្ 
ាស្តសថនិង បានត វ្ីការសិក្ាតាមដានររសិទ្នភាពនិងសុវេទិភាពថ្ប ាំពាបាលរគុនចញ់ចរ់តាាំងពីនប ាំ១៩៩១មក្។ 
 សក្មមភាពតាមដានររសិទ្នភាពថ្ប ាំតៅនប ាំ២០១១មានអាតេស៊ណូាេ ផ្សាំជាមួយតមរ៉លូគីន (ASMQ) និង ដីអីុ
រដូអាតេមីសុីនីន ពីតរ៉រ៉គីន (DHA-PIP) ដដលបានសិក្ាតៅតេេថនរ៉លិនសាំររ់ការសិក្ាថ្ប ាំ ASMQនិង DHA-PIP
ដដលសិក្ាតៅវាលដវងក្បុងតេេថតោ្ិាេ់ តៅភបាំដដក្ក្បុងតេេថរពះវហិ្លរ និងតៅសបួលក្បុងតេេថរក្តចះ។ 

២.ការអន្ វត្តន្៏សក្សម្មភាពន្ិងលទធ្លមាន្ដូចខាងមស្រកាម្មន្េះ៖ 

ក្ស.វិធាីស្តសតនិ្ងសភំារេះ 

 ក្.១.ទី្ក្ដនលងសកិ្ា 
 ដូចរូរភាពទី្មួយបានរង្ហា ញរារ់ការសិក្ាបានត វ្ីតៅមណឍ លសុេភាពចាំនួនរួនរួមមានៈមណឍ លសុេ
ភាពអូរចក្បុងតេេថនរ៉លិនមណឍ លសេុភាពររតម៉ាយក្បុងតេេថតោ្ិាេ់មណឍ លសេុភាពភបាំដដក្ក្បុងតេេថរពះវហិ្លរនិង
មណឍ លសុេភាពេសឹមក្បុងតេេថរក្តចះ។ការតរជីសក្ដនលងសិក្ាតោងតៅតលកី្រណីជាំងឺរគុនចញ់តាមរដូវមានលទ្នភាព
ចូលទ្ទួ្លតសវ៉ាសុេភាពនិងចាំនួនររជាជនរគរដណថ រ់និងចលឆ្ររជាជនតាមរពាំដដនតៅតាមក្ដនលងសិក្ានិមួ
យៗ។មណឍ លសុេភាពការសិក្ាគឺតឡីងតៅក្ាំឡុងរដូវតភលៀងចរពីដេក្ក្កដា២០១១រហូេដល់កុ្មភៈ២០១២។ 
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រូរភាពីទី្១៖ក្ដនលងសិក្ានប ាំ២០១១ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ក្.២ អបក្ជាំងឺនិងដរររទ្ដនការសកិ្ា 
 

វ ិ្ ីាស្តសថននការសិក្ាគឺតោរពតាមពិ្ីការររស់អង្ហក រសុេភាពពិភពតោក្សាំររ់ការវាយេាំនលររសិទ្នភាពររស់ថ្ប ាំ
ពាបាលរគុនចញ់ (WHO, 2009) ។អបក្ជាំងឺរេូវបានវាយេាំនលតលលីក្ខណៈរគរ់រោន់តដាយពឹងដផ្ែក្តលីលក្ខ័ណនន
ការតរជីសតរសី ចូលរួមក្បុងការសិក្ារួមមានៈ 

 - អាយុតសមីឬតលីសពី២នប ាំ រគុន ( 37.5 C) ឬ មានររវេថិរគុនក្បុងរយៈតពលពីនផ្ៃក្នលងមក្ 
 - ឆលងតមតរគរគុនចញ់ររតភទ្ប៉ាល សមូដយូមហ្លល ល់សុប៉ីារ ៉មូក្ាំរេិរាលដេមួយររតភទ្ 
- មានតមតរគចរ់ពី៥០០រហូេដល់២០០០០០ក្បុងមួយមីលីដមរេគូរតលីក្ដលងដេតៅនរ៉
 លិនតយីងអាចយក្ចូលរួមក្បុងការសិក្ាតអាយដេមានតមតរគ។ 

             លក្ខ័ណមិនយក្ចូលរួមក្បុងការសិក្ារួមមានៈ 
- មាននផ្ធ  តោះ តក្មងរសីអាយុេិចជាង ១៨ នប ាំមិនទាន់តរៀរការ  
- មានសញ្ញដ រគុនចញ់ ៃ្ន់ ៃ្រក្ងវះអាហ្លរររូេទមភ  
- ក្ាំពុងមានជាំងឺអវីតផ្យងតទ្ៀេ រញ្ញា េាំរងតឆ្ម  តវទ្យិេភាព 
- មិនអាចតររីថ្ប ាំរគុនចញ់តដាយមានការដណឆ្ាំពីរគូតពទ្យ។ 
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ក្បុងដាំតណីរការចុះត ម្ ះចូលរមួក្បុងការសិក្ារគូតពទ្យសិក្ារាវរជាវបានក្េ់ររវេថិការពាបាលរគុនចញ់ររស់អបក្
ជាំងឺពិនិេយរងកាយនិងសញ្ញដ គលីនិក្។ការររ់តមតរគតៅតលីក្ញ្ច ក់្្មតដាយបានរាំោក់្ពណ៌នផ្ធ្មរកាស់តដាយ
តររី Giemsa ចាំនួន  តមតរគររ់តហីយគឺជាចាំនួនតមតរគក្បុងតកាសិការ្មសរចាំនួន ២០០ ។ អបក្តមីលអេិសុេុម
ទ្សន៏មានសមេទភាពពីរឆ្ក់្តមីលក្ញ្ច ក់្្មនិងររមិាណតមតរគរេូវរយការណ៍ជាម្យមភាគពីរចាំនួនតមតរគររស់
អបក្តមីលទាាំងពីរ ។ ក្បុងក្រណីដដលអបក្តមីលអេិសុេុមទ្សសន៍មានការេុសោប តលីសពី ៥០ ភាគរយតឡីង គឺេាំរូវតអាយ
មានអបក្ទី្រីមក្តមីលតដីមផីសាំតរចយក្ចាំនួនតមតរគតអាយបានរេឹមរេូវ ។  ការពិនិេយគលីនិក្រួមមាន វាស់ក្ាំតៅតៅគល់
តគលៀក្ ររ់តមតរគ ដដលរេូវត វ្ីជាររចាំរហេូដល់តមតរគ ដលងមានក្បុងេលួនររស់អបក្ជាំងឺរយៈតពលពីរនៃៃរនថរឆ្ធ រ់ោប ។ 
អបក្ជាំងឺរេូវវលិរេឡរ់មក្ក្ដនលងសិក្ាវញិរយៈតពលោ៉ងេិចមួយសបាថ ហ៍មថងរហូេដល់នៃៃទី្៤២។ការតាមអបក្ជាំងឺ
ដល់ផ្ធះរេូវបានត វ្ីតឡីងតៅតពលដដលអបក្ជាំងឺមិនមក្តាមការនៃៃក្ាំណេ់រេូវមក្ជួររគូតពទ្យ។ការសិក្ាទាាំងអស់បាន
ទ្ទួ្លការអនុញាេថិតដាយគណៈក្មាម ្ិការ រក្មសីល្ម៌ជាេិតៅវទិ្ាាទ នជាេិសុេភាពាធារតណៈភបាំតពញ និង 
រកុ្មពិនិេយរតចចក្តទ្សររស់អងគការសុេភាពពិភពតោក្ររចាំេាំរន់ប៉ាសុីហវិក្ខាងលិច ។   

ក្.៣ ការពាបាល 
 ក្.៣.១. DHA-PIP ផ្លិេតដាយ Zhejiang Holley Nanhu Pharamaceutical Co. Ltd, Jiaxing City 
តៅររតទ្សចិន ។ DHA-PIPមួយរោរ់មាន dihydroartemisinin ចាំនួន៤០mg និង Piperaquine ៣២០ mg។ 

- ក្ាំរេិថ្ប ាំសាំររ់មនុសយ ា្ំគឺ៤ mg/kg សាំររ់ dihydroartemisinin និងPiperaquine ២០ mg/kg 
សាំររ់តអាយតលរររចាំនៃៃរយៈតពល ៣ នៃៃ។ 
- ក្ាំរេិថ្ប ាំសាំររ់កូ្នតក្មងគឺ១.៦/១២.៨ mg/kg  តដាយតលរក្បុងចតឆ្ល ះតពលដូចោប ក្ាំរេិថ្ប ាំតនះ

 តយីងយក្រោរ់ថ្ប ាំោយជាមួយទឹ្ក្ចាំនួន៥មីលីរេ។ 
 

 ក្.៣.២  ASMQ តដាយ AS ផ្លិេតៅ  #17 Guilin Guangxi, តសៀងនហររតទ្សចិន, MQ ផ្លិេ  តៅ 
AECH រកុ្ងបាដសល ររតទ្សសវីស ។  AS តអាយក្បុងក្ាំរេិ 12 mg/kg និង MQ ក្បុងក្ាំរេិ 25 mg/kg ក្បុងរយៈតពល
៣នៃៃរនថរឆ្ធ រ់ោប ។ 
រគរ់តពលផ្ថល់ថ្ប ាំតអាយអបក្ជាំងឺតលររគូតពទ្យបានតៅពិនិេយតាមដានអបក្ជាំងឺរយៈ   ៣០ ឆ្ទី្ ររការដរក្ងអបក្ជាំងឺក្ែួេ
។អបក្ជាំងឺដដលក្ែួេតរកាយពីតអាយតលរថ្ប ាំតលីក្ទី្ពីររឆ្ធ រ់ពីក្ែួេតលីក្ទី្មួយមក្តឆ្ះនឹងរេូវដក្តចញពីការសកិ្ា។ 
អបក្ជាំងឺដដលមានក្ាំតៅវាស់តៅគល់តគលៀក្តលីសពី៣៧អងាតសតយីងតអាយប៉ារ៉តសតាមុលសាំររ់រញ្ចុ ះក្ាំតៅ ។ 

 ក្.៤ លទ្នផ្លគលីនិក្ 
 តយីងបានត វ្ីចាំណាេ់ថ្ប ក់្លទ្នផ្លននការពាបាលតដាយដផ្ែក្តៅតលីការវាយេាំនល  លទ្នផ្លប៉ារ៉គលីនិក្ និង 
លទ្នផ្លគលីនិក្ តដាយតោងតាមវ ិ្ ីាស្តសថដដលដណឆ្ាំ  តអាយតររីរបាសត់ដាយអងគការសេុភាពពិភពតោក្ (WHO, 
2009) ។ ការតឆលីយេរតៅនឹងការពាបាលរេូវបានត វ្ីចាំណាេ់ថ្ប ក់្តៅនៃៃទី្ ៤២ តដាយអាចជាៈ  ការពាបាលររ
ជ័យនរ់រហ័ស (ETF) ការពាបាលររជ័យគលីនិក្យឺេ (LCF) ការពាបាលររជ័យប៉ារ៉គលីនិក្យឺេ (LPF) និង 
អាចជា ការពាបាលតជាគជ័យទាាំង គលីនិក្និងប៉ារ៉ គលីនិក្ (ACPR) ។ ការដវក្ដញក្តដាយតររីរតចចក្វជិាជ  PCR បានត វ្ី
តឡីងតដាយតររី molecular markers ចាំនួនរីររតភទ្គឺ msp1, msp2និងglurp តដីមផីរញ្ញជ ក់្ ចាស់រវាងជាំងឺរគុន
ចញ់ោរ់តឡីងវញិនិងជាំងឺរគុនចញ់រងកតឡីងតដាយការចាំលងៃមី។ DNAររស់តមតរគរេូវបានដក្តចញពីេាំណក់្
្មដដលយក្តៅនៃៃទី្០និងតៅនៃៃដដមានតមតរគរគុនចញ់តឡីងវញិក្បុង្ម។សាំររ់អបក្ជាំងឺដដលតបាះរង់ពីការ
សិក្ាអបក្ដដលបានរ ាំតោភតលីពិ្ីការររសក់ារសកិ្ាឬអបក្ដដលឈតឺឡីងវញិតដាយារការចាំលងតមតរគៃមីឬមិនអាច
រញ្ញជ ក់្អាំពីលទ្នផ្លននការពាបាលបានគឺរេូវបានដក្តចញពីការវភិាគតៅក្បុងពិ្ីការនិមួយៗ។ 
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 ក្.៥ ការរណថុ ះតមតរគនិងការវាយេាំនលររសទិ្នភាថ្ប ាំតាមលក្ខណៈin vitro 
 

 ការសិក្ាររសិទ្នភាពថ្ប ាំតាមលក្ខណៈ in vitro រេូវបានត វ្ីតឡីងតដីមផីរញ្ញជ ក់្លទ្នផ្លការសកិ្ា,  តដាយតររី 
តេសថ classic isotopic តររីរយៈតពល៤៨តម៉ាង(Desjar dins, 1979) ។ 
 Artesunate dihydroartemisinin និង  mefloquine យក្មក្  ពី Sigma-Aldrich តៅសិងារូរ ី និង 
piperaquine មក្ពី Yick-Vic Chemicals & Pharmaceuticals  តៅហុងកុ្ង ។ លាយសថុក្ររស់ថ្ប ាំរគុនចញ់
រេូវបានតរៀរចាំតដាយតររីអាសុេីឡាក់្ទិ្ក្០.៥%សាំររ់piperaquine និងតម៉តាណុលសាំររ់ថ្ប ាំតផ្សងតទ្ៀេ ។ ក្ាំហ្លរ់
ចុងតរកាយបាល ក្ថ្ប ាំទី្មួយមានចតឆ្ល ះ ០.១-១០២.៤ nM សាំររ់ artesunate, ០.៦២៥-៦៤ nM សាំររ់  
dihydroartemisinin, ១-១០២៤ nM សាំររ់ mefloquine, ១.៩៥៣-២០០០ nM សាំររ់ piperaquine ។ ក្ាំ
ហ្លរ់និមួយៗសាំររ់ដាក់្ក្បុងរតដឋ ចាំនួនពីរក្បុងបាល ក្បាេសាំដរ៉េដដលមាន ៩៦រតដឋ   (ATGC, France) ។  លាយ
ថ្ប ាំចាំនួន៤០មីរកូ្លីរេរេូវបានដាក់្ក្បុងរតដថ និមួយៗ ។  បាល ក្រេូវ  បានសមៃួេក្បុង laminar flow hood (មួយបាច់
មាន ៣០ បាល ក្) តហីយរក្ាតៅសេុីណា ភាព ៤ អងាតស រហូេដល់តពលតគរេូវតររីរបាស់។ បាច់ររស់បាល ក្មិនទាន់
ដាក់្ថ្ប ាំរេូវបានតរៀរចាំជាតរៀងរល់សបាថ ហ៍តហីយជាទូ្តៅតគរេូវតររីរបាស់វាក្បុងរយៈតពលពីរសបាថ ហ៍ តរកាយពីការ
តរៀរចាំរួចមក្ ។  ភាពសមរសរររស់ររស់បាឆសាំររ់   តររីរបាស់សាំររ់ត វ្ីតេសថ in vitroរេូវបានរេួេពិនិេយតដាយ
តទ្ៀងទាេ់ (តេសថ in vitro ចាំនួនរីសាំររ់បាច់និមួយៗ)តដាយតររី3D7referencestrainដដលបានរក្ាក្បុងការរណថុ ះ
ជារនថរឆ្ធ រ់និងការរង្ហា ញតអាយត ីញនូវការតឆលីយេរតៅនឹងការត្ីវ  តេសថថ្ប ាំតរចីនររតភទ្ ។  សាំណាក្្ម
រសស់រេូវបានោងរីដងតដាយតររី RPMI 1640 medium (GibcoTM, Invitrogen Corporation, France) 
តដាយរងវិល (800g, 10min, +4°C) ។ តមតរគរេូវបានត វ្ីតេសថតរកាយពីបានរណថុ ះក្បុងរយៈតពលពីសបាថ ហ៍  ការ
រណថុ ះតដាយតររីពិ្ីាស្តសថដក្សាំរួល Trager and Jenson និងរក្ាតមតរគតៅ  ចតឆ្ល ះ.៥%-៣.០% តៅក្បុង្ម 
(Trager, W. and J. B. Jensen 1997) ។ មុនត វ្ីតេសថ តមតរគរេូវបានត វ្ីកាសមកាលក្មមតដាយតររី D-sorbitol 
ចាំនួន៥%ដូចបាន តរៀរររ់ខាងតលីរួចមក្ ។  សាំររ់ការត វ្ីតេសថ in vitroតកាសិកា្មដដលមាន តមតរគ (តអម៉ាេូ
រកី្េ២%, តមតរគក្បុង្ម០.១%-១%) រេូវបានរដណថ េក្បុង RPMI medium តដាយជាំនួយរដនទមនូវតសរ ៉ូមAB+ 
ររស់មនុសសចាំនួន១០% (Biomedia, France) និងរេូវបានការោរតដាយ25 mM/l Hepes, 11 mM/l D-(+)-
glucose and 25 mM/l NaHCO3 [8-3H] ។Hypoxanthine (0.5 µci/well; Amersham Biosciences, 
France)ក៏្បានដាក់្រដនទមក្បុងការរណថុ ះតដីមផីវាយេាំនលការដុះររស់តមតរគ។ លាយោយតហីយតយីដាក់្ចាំនួន
២០០មីរកូ្លីរេក្បុងរតដថ និមួយៗតៅក្បុងបាល ក្ត្ វីតេសថទាាំងអសដ់ដលមាន៩៦រតដថ ដដលបានដាក់្ថ្ប ាំរគុនចញ់រចួជា
តរសច។ក្បុងបាល ក្និមួយៗនិងសាំររ់ថ្ប ាំដដលរេូវត វ្ីតេសថនិមួយៗរតដថ ពីរដដលមិនមានថ្ប ាំរគុនចញ់ក៏្បានដាក់្រញ្ចូល
ផ្ងដដរសាំររ់ជាការរេួេពិនិេយ។បាល ក្រណថុ ះទាាំងអស់រេូវបានរក្ាទុ្ក្រយៈតពល៤៨តម៉ាងតៅសីេុណា ភាព៣៧អងា
តសក្បុងររដិាឌ នដក្វទាន។រាំដណក្និមួយៗរេូវបានត្ វីតេសថមថងក្បុងការចមលងក្បុងបាល ក្េូចៗជាមួយលាយរវររស់ថ្ប ាំជា
រនថរឆ្ធ រ់។ តរកាយពីបានរក្ាតហីយបាល ក្រេូវបានរងកក្តៅ២០°Cនិងរ ាំោយតកាសិការ។តរកាយពីបានររមូលរក្
ដាស់េាំរងglass-fiber តដាយតររីa cell harvester ចាំនួន [3H] hypoxanthine រូក្រញ្ចូ លររូ៉តេអីុនររស់តមតរគ
រេូវបានក្ាំណេ់តដាយWallac MicroBeta Trilux counter (Perkin Elmer, France)។លទ្នផ្លររស់ការវាយេាំ
នលររសិទ្នភាពររស់ថ្ប ាំតាមលក្ខណៈinvitroរេូវបានរយការណ៍ជាក្ាំហ្លរ់ក្ាំណក្(IC50)ដដលជាក្ាំណក្តៅ៥០%
ដនការរញ្ចូ លោប ដន[3H]hypoxanthineរេូវបានរ ាំងសធះតដាយតររៀរត្ៀរជាមួយរកុ្មតររៀរត្ៀរដដលមិនមានថ្ប ាំ។
េាំនលររស់IC50ក្ាំណេ់តដាយnonlinearregressionតដាយតររីរបាស់ក្មមវ ិ្ ីគណឆ្IC 
(http://www.antimalarial-icestimator.net/) ។ 

http://www.antimalarial-icestimator.net/
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េ. ការវភិាគទិ្នប័យ 
 ទិ្នប័យរេូវបានរញ្ចូ លពីរដងក្បុងតារង WHO Microsoft Office Excel តហីយការវភិាគទិ្នប័យរេូវបានតររី
Stata version 12 (ាជីវក្មម Stata, College Station, Texas 77945 USA) ។តយីងតររី Yate’s correction ឬ 
Fisher’s exact test សាំររ់តររៀរត្ៀរភាពេុសោប ររស ់categorical data សាំររ់តយីងតររី Kruskal-Wallis test 
ឬ oneway analysis of variance ។ 

 ក្កាថ ដដលមានឥទ្និពលតលីការពាបាលររជ័យររស់ថ្ប ាំរេូវបានវាយេាំនលតដាយតររី Cox Proportional-
Hazard regression និង   logistic regression សាំររ់រក្ក្តាថ រងកតរោះក្បុងការតអាយមានតមតរគតៅនៃៃទី្រី។ 

គ. លទ្នផ្ល 
គ.១. រុគគលកិ្លក្ខណៈររសអ់បក្ជាំងឺចូលរួមក្បុងការសកិ្ា 

 ក្បុងរយៈតពលចរ់តាាំងពីដេក្ក្កដា២០១១រហូេដល់កុ្មភៈ២០១២តយីងបានពិនិេយអបក្ជាំងឺ សរុរបានចាំនួន
១៣៨៤ឆ្ក់្។ ចាំនួនអបក្ជាំងឺដដលបានតរជីសតរសីចូលរួមការសិក្ាមានចាំនួន ១៩៤ឆ្ក់្ ក្បុងតឆ្ះនរ៉លិនចាំនួន២៩
ឆ្ក់្ វាលដវង៤៤ឆ្ក់្ ភបាំដដក្ចាំនួន៦១ឆ្ក់្ និងសបួលចាំនួន៦០ឆ្ក់្។តយីងសតងកេត ីញមានភាពេុសោប នូវរុគគលិក្
លក្ខណៈររស់អបក្ជាំងឺតៅនៃៃចូលសិក្ាដាំរូង។ជាម្យមទ្ាំងន់ររស់អបក្ជាំងឺរគុនចញ់តៅភបាំដដក្រាលជាងទ្ាំងន់អបក្
ជាំងឺតៅរក្តចះនិងនរ៉លិន(p=0.01)តហីយអបក្ជាំងឺតៅវាលដវងមានទ្ាំងន់ ៃ្ន់ជាងអបក្ជាំងឺតៅក្បុងក្ដនលងសិក្ាទាាំងរី
តទ្ៀេ(p<0.05)។ 

អបក្ជាំងឺតៅតាមក្ដនលងសិក្ានិមួយៗមានចាំនួនតមតរគតៅនៃៃចូលរួមក្បុងការសិក្ាររហ្លក់្ររដហលោប  

(p>0.05) សូមតមីលរូរទី្ ២ ។   

 

រូរទី្២:ចាំនួនតមតរគតៅនៃៃចូលរួមសកិ្ាតាមក្ដនលងសកិ្ានិមួយៗ 
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តារងទី្ ១៖ រុគគលកិ្លក្ខណៈររសអ់បក្ជាំងឺរគនុចញ់ប៉ាល សមូដយូមហ្លវ លស់ុប៉ីារ ៉ូមក្ាំរេិ រា តាមក្ដនលងសកិ្ានិមួយៗ 
 

District, province 
Pailin, 
Pailin  

Veal Veng, 
Pursat  

Rovieng, 
Preah 
Vihear 

Snuol, 
Kratie 

Drug ASMQ  DP  DP DP 
Number of 
patients 29 

 
44 

 61 
 60 

Male/female 27/2  37/7  45/16 44/16 
Mean age (yrs) 
(SD) 

29.6 
(13.3) 

 24.5 
(10.4) 

 22.8 
(14.4) 

25.9 
(14.6) 

 Range (12-57)  (5-48)  (4-58) (5-57) 
Mean weight (kg) 
(SD) 50 (11) 

 50.5 
(12.7) 

 42.9 
(16.4) 

44.3 
(13.2) 

 Range (23-67)  (17-68)  (11-66) (15-73) 
Mean body 
temperature (C) 
(SD) 

38.4 
(0.8) 

 

38.5 (0.9) 

 
38.8 
(0.8) 

38.7 
(0.8) 

 Range 
(36.5-
40) 

 (36.5-
40.2) 

 (37.5-
41) 

(37.5-
40.5) 

Parasitemia  
Geometric mean 
(/ul) 27625 

 

19006 

 

22027 18898 

 (95% CI) 
(14978-
50950) 

 (11681-
30456) 

 (13577-
35736) 

(12626-
28286) 

 

  គ.២. លក្ខណៈលទ្នផ្លពាបាល 
គ.២.១. ការពាបាលតដាយតជាគជ័យតៅនៃៃទី្៤២ក្បុងចាំតណាមអបក្ជាំងឺដដលបានពាបាលតដាយតររីASMQគឺ
 ១០០% ។ រុ៉ដនថអបក្ជាំងឺដដលតៅមានតមតរគតៅនៃៃទី្រីមានចាំនួន១៥ឆ្ក់្ក្បុងចាំតណាមអបក្ជាំងឺទាាំងអស់
 ចាំនួន២៩ឆ្ក់្ត វ្ីតអាយអរតានៃៃទី្រីវជិជមានមានចាំនួន៥១.៧% ។ 

 

គ.២.២. ចាំតោះរកុ្មអបក្ជាំងឺដដលទ្ទួ្លការពាបាលតដាយតររីDPតយីងសាំោល់ត ីញថ្ការពាបាលតជាគ
 ជ័យមានអរតា៩២.៣% ហ្លក់្ដូចជាទារជាងរកុ្មអបក្ជាំងឺតៅ ភបាំដដក្និង តៅសបួល រុ៉ដនថមិនមានេុសោប  
 ដាច់ខាេតាម លក្ខណៈាថ ្ីសធិក្តឆ្ះតឡីយ(p>0.05) សូមតមីលតារងទី្២  ។ក្បុងការពាបាលអបក្ ជាំងឺ 
 តៅតេេថ រក្តចះ និងរពះវហិ្លរអរតាអបក្ជាំងឺបានពាបាលជាមាន៩៦.៣% និង៩៦.៥%តាមលាំដារ់រងមក្។ 
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 រុ៉ដនថ អរតា តមតរគ តៅនៃៃទី្រីមាចាំនួយគួតអាយក្េ់សាំោល់តៅវាលដវងចាំនួន  (៣៦.៤%)តៅសបួលចាំនួន 
 (២០%)និងតៅ រពះវហិ្លរ ចាំនួន៩.៨% (p<0.001)។  

 
រូរទី្៤ : ការអសត់មតរគរគនុចញ់ក្បុងការពាបាលតដាយតររីថ្ប ាំDPពាតាម ក្ដនលងសកិ្ានិមួយៗ 

 
តារងទី្ ២:  លទ្នផ្លគលីនិក្និងប៉ារ៉គលនិីក្ក្បុងររសអ់បក្ជាំងឺពាបាលតាមររតភទ្ ថ្ប ាំពាបាលរគនុចញ់និងតាមក្ដនលង
សិក្ា 
 

 

District, 
province 

Pailin, Pailin 
 

Veal Veng, 
Pursat* 

Rovieng, 
Preah 
Vihear 

Snuol, 
Kratie 

N 2
9 

(100) 4
4 

(100) 6
1 

(100) 5
7 

(100) 

D3 positive (%) 15 (51.7) 16 (36.4) 6 (9.8) 
1
2 (20) 

LWE (%) 1 (3.4) 5 (11.3) 2 (3.2) 5 (8.3) 
LCF (%) 0  2 (5.1) 2 (3.4) 2 (0.0) 
LPF (%) 0  1 (2.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 

ACPR (D42) (%) 28 (100) 36 (92.3) 5
5 

(96.5) 5
2 

(96.3) 
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LWE = បាេ់, ដក្តចញពីការសិក្ា, LCF=ររជ័យដផ្បក្គលីនិក្យឺេ, LPF=ររជ័យដផ្បក្ប៉ារ៉គលីនិក្យឺេ, ACPR=
ពាបាលតជាគជ័យ. *បានវភិានិងដក្សាំរួលលទ្នផ្លតដាយតររីរតចចក្វជិាជ  PCR រួចតហីយ។ 

 
 

 
 
រូរទី្៤: ការអសត់មតរគរគនុចញ់តាមររតភទ្ថ្ប ាំDPនិងតាមក្ដនលងសកិ្ានិមួយៗ 

 
 ASMQ មានលទ្នភាពសាំអាេតមតរគក្បុង្មបានក្បុងមួយនៃៃបានចាំនួន13565ក្បុង មួយមីរកូ្លីរេក្បុងរយៈ 
តពលរីនៃៃននការសិក្ា(p<0.001, 95% CI: 9524-17605) ។តហីយចាំនួនររហ្លក់្ររដហលោប តនះដដរសាំររ់ រកុ្ម
អបក្ជាំងឺដដល ទ្ទួ្លការពាបាលជាមួយDPជាម្យមថ្ប ាំតនះមានលទ្នភាពសាំអាេតមតរគររចាំនៃៃបានចាំនួន 11899 
ក្បុងមួយមីរកូ្លីរេតៅវាលដវង (95% CI: 8515-15282, p<0.001) និង 12127 ក្បុងមួយ មីរកូ្លីរេ តៅរពះវហិ្លរ 
(95% CI: 9493-14758, p<0.001) និងចាំនួន10141 ក្បុងមួយ មីរកូ្ លីរេតៅសបួលក្បុងតេេថរក្តចះ (95% CI: 
7502-12790, p<0.001) ។  

 
តាមរូរទី្៤  ខាងតលីរញ្ញជ ក់្តអាយត ីញថ្ការសាំអាេតមតរគររស ់DPតៅវាលដវង តៅមានរយៈតពល យូជាង 
ក្ដនលងសិក្ាពីរតផ្សងតទ្ៀេ (p<0.001) ។ 
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រូរទី្ ៥: ភាពេុសោប ចាំនួនតមតរគតៅនៃៃចូលរួមសកិ្ា 
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រូរទី្ ៦ :អរតាហ្លគ ដមេេូសុេីតាមររតភទ្ថ្ប ាំនិងតាមក្ដនលងសកិ្ា 
ក្បុងចាំតណាមអបក្ជាំងឺដដលទ្ទួ្លការពាបាលតដាយតររីASMQ ឬ  DP តយីងសតងកេត ីញថ្ រកុ្មអបក្ជាំងឺ ដដលតៅ 
ដេវជិជមានតៅនៃៃទី្រីគឺមានតមតរគតរចីនជាងអបក្ដដលអវជិជមានតៅនៃៃទី្រីសូមតមីលរូរទី្៤ និងទី្៥ (p<0.001) ។ 

តារងទី្៣: ក្កាថ ដដលមានឥទ្និពលតៅតលនីៃៃទី្រីវជិជមានក្បុងចាំតណាមអបក្ជាំងឺពាបាលតដាយASMQនិងDP 

*Adjusted variables: age, sex, site, and parasite density day 0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ក្បុងចាំតណាមអបក្ជាំងឺដដលទ្ទួ្លការពាបាលតដាយតររីASMQ ឬ  DP អបក្ជាំងឺដដលតមតរគតរចីនcតៅនៃៃចូល រួម
សិក្ាដាំរូងគឺមានទ្ាំនងហ្លក់្ដូចជាតៅដេមានតមតរគតៅនៃៃទី្រី (OR: 26.4, p<0.001 សាំររ់ ASMQ និង  OR: 
4.5, p<0.05 សាំររ់DP)សូមតមីលតារងទី្៣។អបក្ជាំងឺតៅវាលដវងមានទ្ាំនងហ្លក់្ដូចជាតៅដេវជិជមានតៅនៃៃទី្រីតរី
តររៀរត្ៀរ នឹងអបក្ជាំងឺតៅភបាំដដក្ (OR: 7.2, p<0.001) ។ 
 

 
 

Determinants Adjusted
-OR* 

P-value 95% CI 

ASMQ day3 positive 
Parasite day0    
<40000/µl 1   
         40001-263300/µl 26.4 0.006 2.7-272.6 
DP day3 positive 
Study Site    
            Phnom Dek 1   

(Preah Vihear)    
            Snuol (Kratie)  

Veal Veng (Pursat) 
2.8 
7.2 

0.06 
0.001 

0.9-8.5 
2.3-22.5 

Parasite day0    
<40000/µl 1   
             40001-307958 4.5 0.001 1.9-10 
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តារងទី្៤ In vitro sensitivity of P. falciparum to antimalarials in Cambodia  

 Distri
ct, 
Provin
ce   

Pailin, 
Pailin 

Veal 
Veng, 
Pursat 

Rovea
ng, 
Preah   
Vihear 

Snuol, 
Snuol P-value 

AS N 29 51 11 11 
 

 

GMIC50 
(nM) 0.68 0.65 0.53 0.78 0.57 

 

CI 95% 
(nM) 

0,52-
0,88 

0,55-
0,77 

0,34-
0,83 

0,45-
1,29 

 

 

Range 
(nM) 

0,14-
2,92 

0,09-
1,68 

0,15-
1,5 

0,13-
2,04 

 
       MQ N 29 50 11 12 

 

 

GMIC50 
(nM) 29 40 37 53 0.17 

 

CI 95% 
(nM) 21-40 30-53 27-51 35-81 

 

 

Range 
(nM) 4,6-107 5-192 18-85 13-150 

 
       D N 29 51 9 12 

 

 

GMIC50 
(nM) 0.63 0.55 0.43 0.62 0.5 

 

CI 95% 
(nM) 

0,46-
0,85 

0,46-
0,66 

0,29-
0,65 

0,43-
091 

 

 

Range 
(nM) 0,12-4,8 

0,13-
1,84 

0,2-
1,01 

0,19-
1,26 

 
       P N 24 39 11 12 

 

 

GMIC50 
(nM) 52** 51** 43 35* 0.02 

 

CI 95% 
(nM) 42-64 44-59 37-50 28-42 

 
  

Range 
(nM) 24-144 24-216 33-60 15-50   
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           AS= Artesunate, MQ= Mefloquine, D= Dihydroartemisinin, P= Piperaquine 

           Source: Institute Pasteu of Cambodia (IPC), 2012 
 

អបក្មិនមានភាពេុសោប ដាច់ខាេតទ្នូវម្យមភាគ្រណីមារេនន IC50ររស់AS, MQ, Dតៅរគរ់ក្ននលងសិក្ា។តយីង
សតងកេត ីញថ្ក្ាំរេិតៅនរ៉លិននិងវាលនវងមានភាពសុេោប ដាច់ខាេតៅសបួល ។ 

 
តារងទី្៥.ផ្លរ ាំខាន់ររសថ់្ប ាំតាមមុេថ្ប ាំនិងតាមក្ននលងសកិ្ា 

 
 
 
 

District, Province Pailin, 
Pailin 

Phnom  
Dek, Preah 

vihear 

Snuol
, 

Kriate 

Veal 
Veng, 
Pursat 

 

Drug ASMQ DP DP DP P-value 
N 29 61 60 44  

Dizziness (%) 19 (65.5) 1 (1.6) 37(61.7) 13(29.5) <0.00
1 

Confusion (%) 1 (3.4) 0 0 0 0.12 

Headache (%) 28 (96.5) 60 (98.4) 49 
(81.7) 

24 (54.5) <0.00
1 

Insomnia (%) 10 (34.5) 34 (55.7) 14 
(23.3) 

1(2.27) <0.00
1 

Nausea (%) 19 (65.5) 1 (1.6) 13 
(21.7) 

1 (2.3) <0.00
1 

Vomiting (%) 2 (6.1) 1 (1.6) 7 (11.7) 1 (2.3) 0.07 

Diarrhea (%) 8 (27.6) 0 8 (13.3) 0 <0.00
1 

Abdominal pain 
(%) 

19 (65.5) 0 
0 0 <0.00

1 
Dark Urine (%) 0 0 2 0 0.21 
Palpitation (%) 1 (3.4) 0 7 (11.7) 0 <0.05 
Tachycardia (%) 0 0 5 (8.3) 0 <0.05 
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ក្បុងចាំតណាមអបក្ជាំងឺទ្ទួ្លការពាបាលតដាយមាន២៩%មានអាការៈ្ីងតធាងតរីតររៀរត្ៀរតៅនិងអរតា៦១.៥% 
២៩.៥%និង១.៦%ននអបក្ជាំងឺពាបាលតដាយDPតៅរក្តចះវាលដវងនិងតៅរវាង។ភាគតរចីនអបក្ជាំងឺេែូញដេែការឈឺ
ក្ាលសូមតមីលតារងទី្៥។ 

 
 .ការពិភាក្ា 

 
 ថ្ប ាំរគុនចញ់ទាាំងឡាយដដលក្ាំោយមក្ពីារធាេុអាដេមី៊សុីនីនរេូវបានតគតររីរបាស់ជា   ទូ្តៅសាំររ់តៅ
ក្បុងេាំរន់ដដលមានភាពាុ ាំថ្ប ាំរគុនចញ់តៅអាសុីអាតគបយ៍។      ក្បុងរយៈតពលជាង២០នប ាំចុងតរកាយតនះមាន
ការតលចតឡីងនូវភាពាុ ាំររស់តមតរគតៅនឹងថ្ប ាំពាបាលរគុនចញ់គួរតអាយបារមភ។ ថ្ប ាំតអមី៊សុីនីនមានររសិទ្ន
ភាពសាំររ់ការពាបាលប៉ាល សមូដយូមហ្លវ ល់សុប៉ីារ ៉មូថ្ប ាំតនះកាល យជាថ្ប ាំដដលរេូវបានតគតរជីសតរសីយក្សាំររ់ការពាបាល
រគុនចញ់ក្បុងេាំរន់ដដលមានភាពាុ ាំថ្ប ាំរគុនចញ់តរចីនររតភទ្។ការពាបាលតដាយតជាគជ័យររស់ASMQតៅវាល
ដវងក្បុងតេេថតោ្ិាេ់ក្បុងការតាមដានរយៈតពល៤២នៃៃគឺ១០០% តៅក្បុងនប ាំ២០០៧រុ៉ដនថថ្ប ាំតនះមានររសិទ្នភាព
បានរេឹមដេ៧៨.៥% ក្បុងរយៈតពលតាមដានដូចោប ក្បុងនប ាំដដដល(p<0.001)។តដាយារមានការៃយចុះនូវររសទិ្ន
ភាពររស់ASMQក្បុងនប ាំ២០០៧ក្នលងមក្មជឈមណឍ លជាេិប៉ារ៉សុីេាស្តសថបាណក្ាស្តសថនិងររយុទ្ននឹងជាំងឺរគុន
ចញ់បានសាំតរចរញ្ឈរ់ការតររីរបាស់ការពយបាលរគុនចញ់ប៉ាល សមូដយូមហ្លវ ល់សុីប៉ារ ៉ូមក្ាំរេិរាលតដាយតររីថ្ប ាំររតភទ្
តនះេតៅតទ្ៀេចរ់តាាំងពីនប ាំតឆ្ះមក្។DPជាថ្ប ាំដដលរេូវតរជីសមក្ជាំនួសASMQក្បុងនប ាំ២០០៨។ អរតាពាបាល
តជាគជ័យររស់DPគឺ៨៩.៣% តៅនប ាំ ២០១០ និង ៩២.៣%តៅនប ាំ ២០១១ (p>0.05) ។រុ៉ដនថការតកី្នតឡីងនូវអ
រតារគុនចញ់តៅនៃៃទី្រីសាំររ់ថ្ប ាំតនះមានចរ់ពី១០.៣%ក្បុងនប ាំ២០១០តៅ៣៦.៤%ក្បុងនប ាំ២០១១(p<0.001)។ 
 ក្បុងតេេថរពះវហិ្លរការពាបាលរគុនចញ់ររតភទ្ប៉ាល សមូដយូមហ្លវ ល់សុីប៉ារ ៉ូមក្ាំរេិរាលតដាយតររីថ្ប ាំDPបាន
តជាគជ័យចាំនួន១០០%រុ៉ដនថក្បុងនប ាំ២០១១តនះបានរេឹមដេ៩៦៥%(p>0.05)។ រសមោប តនះដដរការសាំអាតម
តរគមិនអស់តៅនៃៃទី្រីក៏្មានការតកី្នតឡីងពី៥%តៅនប ាំ២០០៩តៅ៩៨%ក្បុងនប ាំ២០១១រុ៉ដនថមិនមានការេុសោប
ដាច់ខាេតាមលក្ខណៈាថ ទី្សធិក្តឆ្ះតទ្(p>0.05) ។សាំររ់តេេថរក្តចះក្ដនលសិក្ាតៅសបួលគឺមានរពាំររទ្ល់ជារ់នឹង
ររតទ្សតវៀេណាមតហីយថ្ប ាំ DP មិនធាល រ់បានតររីរបាស់សាំររ់ការពាបាលរគុនចញ់តឆ្ះតទ្ក្នលងមក្សូមផីដេតលីទី្
ផ្ាក៏្មិនធាល រ់មានលក់្ថ្ប ាំររតភទ្តនះ ឬសណាថ នររសវ់ាថ្ប ាំតនះតទី្រដេបានតររីរបាសច់រ់ពីដេេុោ២០១១ក្នលងមក្
ដដលបានមក្ពីមជឈមណឍ លជាេិនិងរកុ្មសិក្ាភាពាុ ាំថ្ប ាំរគុនចញ់។រុ៉ដនថអវីគួតអាយបារមមណ៍គឺថ្ប ាំតនះមានអរតា
អបក្ជាំងឺតៅមានតមតរគតៅនៃៃទី្រីរហេូដល់២០% ដដលជាការរពួយបារមភក្បុងការសាំតរចយក្DPជាថ្ប ាំដដលរេូវតរជីស
តរសីសាំររ់ការពាបាលរគុនចញ់ររតភទ្ ប៉ាល សមូដយូមហ្លវ ល់សុប៉ីារ ៉ូមក្ាំរេិរាលក្បុងេាំរន់តនះក៏្ដូចជាទូ្ទាាំងររតទ្ស។
ការរក្ត ីញតនះរសរោប តៅនឹងការរយការណ៍ពីររតទ្សតវៀេណាមអាំពីការតកី្នតឡីងនូវអស្តតាថ រគុនចញ់តៅនៃៃទី្រី
ក្បុងការពាបាលរគុនចញ់ររតភទ្ប៉ាល សមូដយូមហ្លវ ល់សុីប៉ារ ៉ូមក្ាំរេិរាលថ្ប ាំDPតនះផ្ងដដរ។ 
 

ង/ការសនបិដាឌ ន 
 
 តរកាយពីបានរញ្ឈរ់ការតររីរបាសថ់្ប ាំASMQ ចរ់តាាំងពីនប ាំ ២០០៧មក្ររសទិ្នភាពររសថ់្ប ាំតនះហ្លក់្ដូចជា
មានភាពររតសីរតឡីងវញិតៅនប ាំ២០១១តនះ។រុ៉ដនថតដាយារចាំនួនអបក្ជាំងឺចូលរួមសិក្ាមានចាំនួនេិចគឺមានដេ២៩
ឆ្ក់្ក្បុងនប ាំ២០១១តនះនិងតដាយារដេអស្តតាថ រគុនចញ់តៅនៃៃទី្រីមានក្ាំរេិេជស់គឺជាង៥០%ត វ្ីតអាយតយីងមានការ
លាំបាក្ក្បុងការត វ្ីការសនបិដាឌ នតអាយបានចាសោ់ស ់       ដដលអាចទុ្ក្ចិេថបានចាំតោះររសទិ្នភាពពិេរបាក្ដររស ់
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ASMQ។ ការរពួយបារមមជាចាំរងគឺការតកី្នតឡីងនូវអស្តតាថ តមតរគតៅដៃៃទី្រីក្បុងពាបាលតដាយ តររីថ្ប ាំDPតៅ
ក្ដនលងសិក្ាទាាំងរីរួមមានតៅ វាលដវងក្បុងតេេថតោ្ិាេ់  ភបាំដដក្ក្បុងតេេថរពះវហិ្លរ  និងសបួលក្បុងតេេថរក្តចះជា
ពិតសសថ្ប ាំតនះមិនដដលធាល រ់បានតររីក្បុងេាំរន់តនះតទ្រុ៉ដនថមានអស្តតាថ តមតរគតៅនៃៃទី្រីេជស់គួរតអាយចរ់អារមមណ៍។   
 លទ្នផ្លសិក្ាររស់DPតៅវាលដវងពីរនប ាំជារ់ោប ក្នលងមក្តនះមិនបានរង្ហា ញតអាយត ីញសញ្ញដ គួរតអាយ
ទុ្ក្ចិេថបានសាំររ់ការពាបាលតដាយតររីថ្ប ាំតឆ្ះតទ្។ 
 រញ្ញា ទាាំងតនះពិេជារង្ហក រលាំបាក្ដល់អបក្សាំតរចចិេថនិងអបក្ត វ្ីនតោបាយក្បុងការតរជីសថ្ប ាំជាំតរសីទី្មួយក្បុង
ការពាបាលរគុនចញ់ររតភទ្ប៉ាល សមូដយូមហ្លវ ល់សុប៉ីារ ៉មូក្ាំរេិរាលតដាយតររីថ្ប ាំDPជាពិតសសេាំរន់តៅតាមរពាំររទ្ល់
ក្មជុជានៃនិងតវៀេណាមតដាយតហេុថ្ការសកិ្ាក្បុងនប ាំ២០១១តយីងមិនបានតរសីអបក្ជាំងឺចូលសកិ្ាសាំររ់ថ្ប ាំ ASMQ
អារស័យតហេុតនះក្បុងនប ាំ២០១២តនះតយីងនឹងអាចសិក្ាថ្ប ាំASMQតឡីងវញិតៅវាលដវងតរោះតយីងសងឈឹមថ្ក្ដនលង
សិក្ាតនះនឹងអាចអនុញ្ញដ េតអាយតយីងតរសីអបក្ជាំងឺបានរគរ់សាំររ់ការសិក្ាតដីមផីត វ្ីការវាយេាំនលតលីររសិទ្នភាព
ររស់ASMQតអាយមានភាពចាស់ោស់ដដលអាចទុ្ក្ចិេថបាន។ 
 ក្បុងនប ាំ២០១២តនះដដរតយីងនឹងវលិតៅក្ដនលងសិក្ាចស់ររស់ថ្ប ក់្ជាេិដដលបានផ្អែ ក្ការសិក្ាអស់រយៈ
តពលយូរនប ាំមក្តហីយ តដីមផីសិក្ាររសិទ្នភាពររស់ថ្ប ាំDP តរោះេាំរន់តនះក៏្រេូវបានចេ់ចូលជាេាំរន់ទី្មួយក្បុងការ
ទ្រ់ាក េ់ការរកី្ាយតមតរគរគុនចញ់ដដលមានភាពាុាំនឹងថ្ប ាំរគុនចញ់ដដលDPជាថ្ប ាំដដលរេូវតអាយដណឆ្ាំតអាយ
តររីរបាស់សាំររ់ការរគុនចញ់ររតភទ្ប៉ាល សមូដយូមហ្លវ ល់សុីប៉ារ ៉ូមក្ាំរេិរាលក្បុងេាំរន់តនះ។ 
 សាំណូមពរតអាយមានការរនថោាំរទ្ពីថ្ប ក់្ដឹក្ឆ្ាំតៅមជឈមណឍ លជាេិដល់គាំតរងសិក្ាតាមដានថ្ប ាំដដល
ដឹក្ឆ្ាំតដាយរកុ្មសិក្ារាវរជាវដផ្បក្សុខាភិបាលតរោះលទ្នផ្លបានមក្ពីការសិក្ាតនះមានារៈសាំខាន់រាំផុ្េសាំ
ររ់អបក្ត វ្ីការសាំតរចចិេថ និង អបក្ត វ្ីនតោបាយថ្ប ាំក្បុងការដក្ដររឬផ្អល សរ់ថូរថ្ប ាំដដលបាននឹងក្ាំពុងដាក់្តអាយតររីរបាស់
ក្បុងពិ្ីការពាបាលថ្ប ក់្ជាេិតអាយបានទាន់តពលតវោមុននឹងថ្ប ាំតនះបាេ់រង់សមមេទភាពពាបាលជាំងឺរគុនចញ់។
តហីយររការតនះជាការចូលរួមចាំដណក្ដល់ការកាេ់រនទយឬការោរដល់ការតលចតឡីងការផ្ធុះជាំងឺរគុនចញ់ដដលរ
ណាថ លមក្ពីថ្ប ាំពាបាលោម នររសទិ្នភាពតហីយវាក៏្ជាការចូលរួមចាំដណក្កាេ់រនទយដល់អរតារគុនចញ់ ៃ្ន់ ៃ្រនិងអ
រតាាល រ់តដាយារជាំងឺរគុនចញ់។ 
 
ច/តសចក្ថីដៃលងអាំណរគុណ 

 
 ជារឋមតយីងសូមសាំដដងនូវអាំណរអរគុណោ៉ងរជាលតរៅដល់អងគការ  USAID និងWHO, GF6 and 
BFGM ដដលបានផ្ថល់ៃវកិារសាំររ់ការសកិ្ាតាមដានតមីលររសទិ្នភាពនិងសវុេទិភាពថ្ប ាំពាបាលជាំងឺរគុនចញ់សាំររ់
ររតទ្សក្មជុជាតាាំងពីតដីមរហូេមក្ដល់តពលតនះ។ តយីងក៏្សូមដៃលងអាំណរគុណជាអតនក្ដល់តោក្ររធានមនធីរតៅ
តេេថនរ៉លិនតេេថតោ្ិាេ់តេេថរពះវហិ្លរតេេថរក្តចះតេេថក្ាំពុងនប ាំងនិងតេេថឧេថរមានជ័យដដលដេងដេបានជួយសាំររ
សាំរួលនិងបានអនុញាេរញ្ជូ នរុគគលិក្ររស់អស់តោក្ តោក្រសីមក្ចូលរួម សិក្ាោ៉ងសក្មមក្បុងការង្ហរសិក្ា
តនះ។  ការសិក្ាតនះររដហលជាមិនបានទ្ទួ្លតជាគជ័យដូតចបះតទ្ររសិនតរីមិនមានការោាំរទ្និង សហការណ៍
ោ៉ងកាល ាំងកាល ពីសាំណាក់្អស់តោក្តោក្រសីររធានមនធីរទាាំងអស់ដដលបានតរៀរររ់ខាងតលី។ ជាំនួសមុេតអាយ
រក្សួងសុខាភិបាលរកុ្មសកិ្ារាវរជាវសុខាភិបាលសូមដៃលងអាំណរគុណោ៉ងរជាលតរៅតៅដល់អងគការសុេភាព
ពិភពតោក្ដដលដេងដេផ្ថល់នូវការឧរេទមភោាំរទ្ ដៃទាាំដផ្បក្រតចចក្តទ្សនិងៃវកិារ ដល់គាំតរងសិក្ាភាពាុ ាំថ្ប ាំរគុន
ចញ់ជាតរៀងរហូេមក្តនះ ។ 
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ឧរសមជ័នន២៖ 
 
របាយការណ៍បាណក្ាស្តសថនិងសក្មមភាពររចាំនប ាំ២០១១ 
បាណក្ាស្តសថតៅក្បុងសុេភាពាធារណះគឺការសិក្ាតៅតលីជីវាស្តសថនិងររាិទ នាស្តសថតៅតលីភាប ក់្ង្ហរចាំ
លងដដលចាំលងជាំងឺរគុនចញ់និងរគុន្មនិងតមតរគតផ្សងៗតទ្ៀេ។ការសិក្ារអាំពីរុគគលិក្លក្ខណះននការខាាំ
ក្ដនលង 
សាំរក្តរកាយការខាាំអាយុររស់ររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងដង់សុីតេតាមតម៉ាងនិងដេគឺជាសុចចនក្រក្បុងការរតងកីេនិង
ររេិរេថតៅយុទ្នាស្តសថដ៏មានររសិទ្និភាពក្បុងការររង្ហក រភាប ក់្ង្ហរចាំលងតៅក្បុងររាិទ នតផ្សងៗោប ។តហេុដូចតនះ
ការតាម 
ដានបាណក្ាស្តសថការតាមដានអាំពីភាពាុ ាំររស់ថ្ប ាំបាណក្ឃាេដដលក្ាំពុងតររីរបាសត់ៅក្បុងេាំរន់រគុនចញ់គឺ
ជាមានារះសាំខាន់។ការរួមរញ្ចូ លពេ័មានបាណក្ាស្តសថនិងដផ្បក្ដនទ្តទ្ៀេគឺគនលឹះសាំខាន់សាំររ់ក្មមវ ិ្ ីជាេិ
ររយុទ្នជាំងឺរគុនចញ់ក្បុងការរតងីថេតៅយុទ្នាស្តសថររសិទិ្នភាពៃមីៗសាំររ់ទ្រ់ាក េ់នឹងជាំងឺរគុនចញ់។ 
 
ការសិក្ារបាណក្ាស្តសថតៅនប ាំ២០១១មានៈ 
១.ការសិក្ារបាណក្ាស្តសថតៅេាំរន់ដដលជាក្ដនលងតទ្សចណ៏មានក្រណីរគុនចញ់។ 
២.ការសិក្ារតាមដានអាំពីភាពាុ ាំររស់ថ្ប ាំបាណក្ឃាេដដលក្ាំពុងតររីរបាស់តៅក្បុងេាំរន់រគុនចញ់តៅភាគឥ
ានននររតទ្ស។ 
៣. ការសិក្ារតសរ ៉ូាស្តសថក្បុងនប ាំទី្២ដផ្ែក្តលីតសរ ៉ូសាំណាក្តៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់និងតសៀមររ។ 
៤. ការសិក្ាររដនទមតៅតរៅររតទ្សតលីការរគរ់រគងទិ្នបន័យដល់រុគគលិក្បាណក្ាស្តសថ។ 
 
១.តោលរាំណង 
តោលរាំណងទូ្តៅៈ 
- ផ្ថល់ពេ៌មានបាណក្ាស្តសថដល់អបក្ត វ្ីដផ្នការយុទ្នាស្តសថតដាយដផ្ែក្តៅតលីសុចចនក្រចាំលងនិងភាពាុ ាំ
ជាមួយ 
ជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងតៅក្បុងររោិកាសដររររួលររាិទ ន។ 

- ពរងឹងនិងរតងីកនសមទភាពរុគគលិក្បាណក្ាស្តសថ។ 
 
តោលរាំណងសាំខាន់ៈ 
- តាមដានជីវររាិទ នវទិ្ាររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាំងឺរគុនចញ់តៅក្បុងររោិកាសដររររួលររាិទ នននភាគឥ
ានននររតទ្សនិងក្ដនលងតទ្សចណ៏មានក្រណីរគុនចញ់។ 

- រនថការតាមដានជាររចាំភាពាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេក្ាំពុងតររីរបាស់និងដសវងរក្តៅ
យនថក្មមននភាពាុ ាំតពលក្រណីចាំបាច់។ 

- វាយេាំនលតៅចលនក្រចាំលងររស់ជាំងឺរគុនចញ់ជាមួយនិងយុទ្នវ ិ្ ីតផ្សងតទ្ៀេតរៅពីការសិក្ារបាណក្ា
ស្តសថ។ 

- អេថសញ្ញដ ណតៅចលនក្រចាំលងររស់ជាំងឺរគុនចញ់តៅតាមរតណាថ យរពាំដដនក្មជុជានិងតវៀេណាម។ 
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២ .វ ិ្ ីាស្តសថនិង សាំភារៈ 
-នប ាំ២០១១ 
-ៃវកិារៈរក្សួងសុខាភិបាល មូលនិ្ិសក្លGFR6, GFR9 និងITM។ 

២ .១.ក្ដនលងសិក្ារ 
២ .១.១.ការសិក្ារបាណក្ាស្តសថ 

 
-តៅេាំរន់តទ្សចរណ៍មានក្រណីរគនុចញ់ៈភូមិទី្១គឺសិក្ារតៅភូមិអង្ហក ញ់ចស់  ុាំ ាវ យតល ីរសុក្ ាវ យ
តលីតេេថតសៀមររជាេាំរន់ដាច់រសោលមានក្រណីរគុនចញ់និងជារ់តេេថរពះវហិ្លរមានអក្សកូ្អរតដាតនរ
រយះទ្ទឹ្ង13.575167'និងរយះរតណាថ យ104.337778'បានសិក្ារតាាំងពីនប ាំ២០០៩។តាមការសិក្ារបា
ណក្ាស្តសថក្នលងមក្តៅេាំរន់តនះភាប ក់្ង្ហរចាំលងសាំខាន់គឺAn. dirus,  minimus and An. maculatus 
។ភូមិទី្២គឺភូមិតលីេូច  ុាំក្ក់្ រសុក្ ររដក្វ តេេថរេនៈគីរមីានអក្សកូ្អរតដាតនររយះទ្ទឹ្ង13.703148'និង
រយះរតណាថ យ107.210599'ក្បុងតោលរាំណងសិក្ារក្បុងេាំរន់្មមជាេិតទ្សចរណ៍និងេាំរន់ចាំការតៅស៊ូ។ 
-តៅេាំរន់មានក្រណីរគនុចញ់េជសៈ់ភូមិភិតាមរតណាថ យរពាំដដនក្មជុជាតវៀេណាមក្បុងតេេថរេនះគីរមីានអក្ស
កូ្អរតដាតនររយះទ្ទឹ្ង13.773575'និងរយះរតណាថ យ107.490702'និងភូមិពូទិ្លតេេថមណឍ លគីរមីានអក្ស
កូ្អរដតនររយះទ្ទឹ្ង12.541154' និងរយះរតណាថ យ107.376022'ចរ់ពីដេកុ្មភះដល់ដេ ប្ូ។ 

២ .១.២ .ការសិក្ារតាមដានភាពាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេ 
 

ការសិក្ារតនះរនថពីគាំតរងMALVECASIAក្បុងការតាមដានរល់២នប ាំមថងសាំររ់ក្ដនលងសិក្ារនិមួយៗ។ក្បុង
នប ាំតនះការសិក្ាររររពឹេថតៅក្បុងតេេថ២គឺតេេថតកាះកុ្ងនិងរេនៈគីរ។ីមូសចិញ្ច ឹមក្បុងមជឈមណឍ លជាេិររយុទ្ន
ជាំងឺរគុនចញ់ក៏្បានត វ្ីការសិក្ារដដរក្បុងតោលរាំណងតររៀរត្ៀររវាងមូសចិញ្ច ឹមនិងមូសក្បុងនរព។ 

២ .១.៣.ការសិក្ារតសរ ៉ូាស្តសថ 
 

ការសិក្ារតនះដល់នប ាំទី្២ក្បុងតេេថតោ្ិាេ់និងតសៀមររ។ក្បុងតេេថតោ្ិាេ់មានភូមិសិក្ារចាំនួន៧
ដដលជាភូមិសិក្ារWHOPESPhaseIIIសាំររ់វាយេាំនលមុងរជលក់្ថ្ប ាំរយះតពលដវងគឺភូមិដីរក្ហមតរកាម ដី
រក្ហមតលី រកាាំងតលវៀង សធឹងៃមី ផ្ចឹេរជុាំតាាំងយ៉និងអួដីការចាំនួនសាំណាក្្ម១៣០៣។ក្បុងតេេថតសៀមររ
មានភូមិចាំនួន៣គឺភូមិអង្ហក ញ់ចស់អង្ហក ញ់ៃមីនិងរេោាំងាវ យចាំនួនសាំណាក្្ម៦០០។ 

២ .២ .វ ិ្ ីាស្តសថ 
២ .២ .១.ការសិក្ារបាណក្ាស្តសថ 

ការចរ់មូសរររពឹេថតៅ៣ក្ដនលងេុសោប ក្បុងផ្ធះតរៅផ្ធះនិងតលីសេវរេូវបានតរជីសតរសី។ការអតងកេនិមួយៗ 
រររពឹេថតៅពី៥តៅ៨យរ់ជារ់ោប ពីតម៉ាង៦ោៃ ចដល់តម៉ាង៦រពឹក្។ររជាជនក្បុងភូមិជាអបក្ចរ់មូសនិងរេួេ
ពិនិរេតដាយរុគគលិក្បាណក្ាស្តសថ។មួសរេូវបានក្ាំនេ់អេថសញ្ញដ ណររតភទ្តដាយដផ្ែក្តៅតលីឯក្ារ
តោង(e.g.NIMPEkey)សាំររ់ក្ាំនេ់ររតភទ្មួសរឆ្ធ រ់ពីក្ាំនេ់ររតភទ្រួចមូសរេូវបានរក្ារទុ្ក្មួយៗដាច់
ពីោប ក្បុងរាំពង់េូចមានតចះរននតៅតាមររតភទ្តម៉ាងទី្ក្ដនលងចរ់រូចរក្ារទុ្ក្ក្បុងតសាងបាល សធិក្មានររសស់ាំងួ
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េតៅខាងក្បុងនិងសរតសរត ម្ ះភូមិ។មូសទាាំងតនះរេូវបានរក្ារទុ្ក្ក្បុងមនធីរពិតា្ន៍បាណក្ាស្តសថសាំររ់
ការវភិាគរក្តមតរគរគុនចញ់តាមរយះELISAតេសថនិងរញ្ញជ ក់្ររតភទ្តាមរយះmolecular identification។ 

២ .២ .២ .ការសិក្ារតាមដានភាពាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេ 
 
តាមរទ្ពិតា្ន៍រតចចក្តទ្សពីគាំតរងMALVECASIA networks use in 2003-2006 វ ិ្ ីាស្តសថWHO test 
bio-assay tube រេូវបានតេសថជាមួយនិងភាប ក់្ចាំលងសាំខាន់ៗគឺAn. dirus s.l, An.  minimus s.l , An. 
maculatuss.landAn.epiroticuss.l។មូសរេូវបានចរ់ពីតម៉ាង៦ោៃ ចដល់តម៉ាង២រពឹក្តដាយររជាជនក្បុងភូមិ 
តៅតលីមនុសសនិងតលីសេវនិងវភិាគរក្ររតភទ្តៅតពលយរ់ដេមថងរូចត វ្ីតេសថតៅនៃៃរឆ្ធ រ់ជាមួយនិងរក្ដាស់
រជលក់្ថ្ប ាំបាណក្ឃាេ៣ររតភទ្តផ្សងោប គឺPermethrin 0.75%, Delthamethrin 0.05% and DDT 4% ។ 
មូសចិញ្ច ឹមក្បុងមជឈមណឍ លក៏្បានតេសថជា មួយររតភទ្ថ្ប ាំទាាំង៣មុេតនះដដរ។មូសចិញ្ច ឹមរមួមានAn diruss.lពូជ
មក្ពីតវៀេណាមculex ,aedes andVagusចរ់តាមេាំរន់ ជាយរកុ្ងភបាំតពញ។ 

 
២ .២ .៣.ការសិក្ារតសរ ៉ូាស្តសថ 
២ .២ .៣.១.ការអងកេតសរ ៉ូាស្តសថតរៀងរល់៦ដេ 

 
រល៦់ដេមថងររជាជនសាំណាក្ដដលបានតរជីសតរសីរេូវបានពិនិេយសាំររ់រយះតពល២នប ាំ(៤អតងកេ)។ការអតងកេ
ទី្១តៅដេមិឆ្និងមិៃុឆ្២០១០ការអតងកេទី្២តៅដេេុោនិង ប្ូ២០១០សាំររ់នប ាំទី្១និងតៅក្បុងដេដូចោប សាំ
ររ់នប ាំទី្២គឺ២០១១ក្បុងតេេថតសៀមររនិងតោ្ិាេ់។ត ម្ ះររជាជនសាំណាក្រេូវបានតរៀរចាំជាមុន។រលក់ារអ
តងថេរល់ររជាជនសាំណាក្រេូវបានតេតសថជាមួយនិងCareStartTMMalariapLDH/HRP2COMBOAntigenTest
សាំររ់រក្តមតរគរគុនចញ់និងត វ្ីតេសថ្មតលីក្ញ្ច ក់្តៅតពលមានតមតរគនិងទ្ទូ្លការពាបាលដូចោប
តដាយារដេមគគុតទ្សន៍សាំររ់ពាលបាលជាំងឺរគុនចញ់ដូចោប សាំររ់ការពាបាលចាំតោះតមតរគP.falciparum
និងP.vivax,P.malariae,orP.ovaleតៅេាំរន់ទី្១។ដាំណក់្្មតលីរក្ដាស់ក៏្រេូវបានររមូលពីររជាជន
សាំណាក្និមួយៗតោរពតាមមគគុតទ្សន៍គាំរូសាំររ់ការវភិាគរក្អងគររន ាំងតមតរគតាមរយះELISAតេសថនិងរក្
ររតភទ្តមតរគតាមរយះPCRតេសថក្បុងក្រណីចាំបាច់។ទ្ាំរង់សាំររ់ការអតងកេតសរ ៉ូាស្តសថមានការរាំតពញតៅអេថ
សញ្ញដ ណររជាជន 
សាំណាក្ អាយ ុតភទ្ ក្ាំតៅ តេសឋ លទ្នផ្លតេសថរហ័សនិងក្ាំនេ់ចាំណាាំតផ្សងៗ។ 

 
២ .២ .៣.២ .ការអងកេបាណក្ាស្តសថ 

 
ការអតងកេបាណក្ាស្តសថរររពឹេថតៅ២តលកី្ក្បង១នប ាំគឺដេសហី្លនិងវចិឆិកា៤តលកី្សាំររ់ការសិក្ា២នប ាំនិងមានដេ
១ភូមិតរជីសតរសីពីភូមិសិក្ារក្បុងតេេថនិមួយៗ។ការចរ់មូសរររពឹេថតៅ៨យរ់ជារ់ោប ខាងតរៅផ្ធះចាំនូន៣ក្ដនលង
ជិេនរពចាំង្ហយពីោប ១០០តៅ២០០ដម៉រេពីោប ចរ់ពីតម៉ាង៦ោៃ ចដល៦់រពឹក្។ការចរ់មូសលីសេវចាំនូន១ក្ដនលង
ចរ់ពីតម៉ាង៦ោៃ ចដល់តម៉ាង១២យរ់។ 
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៣.សក្មមភាព 
 

- តរជីសតរសីនិងពិនិរេក្ដនលងសិក្ារ 
- រតរងៀនអបក្ភូមិអាំពីការចរ់មូស 
- ការអតងកេបាណក្ាស្តសថៈ ចរ់មូសតលីមនុសសនិងសេវោ៉ងេិចចាំនួន៥នៃៃក្បុងការអតងកេនិមួយៗ 
- ការសិក្ារតាមដានភាពាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេៈការចរ់មូសរររពឹេថតៅរគរ់វ ិ្ ី
ាស្តសថក្បុងតោលរាំណងចរ់មូសតអាយបានតរចីនក្បុងការត វ្ីតេសថWHO bio assay tube ។bio-
chemical assay និងត វ្ីតៅតពលមានក្រណីាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំតកី្េតឡីងនិងតាមការចាំ
បាច់។ 

- រក្ារមូសទុ្ក្តៅក្ដនលងសុវេទភាពសាំររ់តេសថELISAតៅមនធីរពិតា្ន៍បាណក្ាស្តសថននមជឈមណឍ លជាេិ 
និងតផ្ញីរសាំណាក្មូសតមតរគវជិចមានសាំររ់ការរញ្ញជ ក់្ជាមួយនិងតេសថPCRតៅវជិាជ ឋាតនជាំងឺរេូពិក្ ររតទ្ស 
ដរលសសិក្។ 

- ការអតងកេតសរ ៉ូាស្តសថតលីក្ទី្៣និងទី្៤តៅដេមិឆ្ េុោនិងមិៃុឆ្ ប្ូ  ក្បុងតេេថតសៀមររនិងតោ្ិាេ់។ 
- ELISAតេសថតលីសាំណាក្រក្ដាស់្មននការអតងកេតលីក្ទី្១ ២និង៣សាំររ់តេេថទាាំង២។ 

 
៤.លទ្នផ្ល  
៤.១.ការអងកេបាណក្ាស្តសថ 

 
តៅេាំរន់តទ្សចរណ៍មានក្រណីរគនុចញ់ៈតេេថតសៀមររ រសុក្ ាវ យតលីដដលមានAn aconitus ចាំនួន
តរចីនជាងតគកាលពីការសិក្ារនប ាំក្នលងតៅ កាសិក្ារនប ាំទី្២គឺក្បុងតោលរាំណងតររៀរត្ៀរទិ្នបន័យ បា
ណក្ាស្តសថរវាងនប ាំ២០១០និង២០១១។តាមរយះរូរភាព1a រង្ហា ញពីភាប ក់្ង្ហរចាំលងរគុនចញ់សាំខាន់
An.dirus.s.l,An.minimus.s.l,An.maculatus.s.landAn.aconitusតៅដេមានចាំនួនតរចីនក្បុងរយះ
តពល២នប ាំននការសកិ្ារ។ក្បុងរូរភាពតនះក៏្រង្ហា ញផ្ងដដរតៅនប ាំពី២០១១ចាំនូនមូសមានការតកី្នតឡងី២៥ 
២៦៩និង១៤៣០ ឈមនឹង១០ ៦៣និង១១៤០សាំររ់An dirus s.l, An minimus s.l and An 
aconitus តាមលាំដារ់ ចាំដណក្An.maculatus.s.lមានចាំនូនររហ្លក់្ររដហល 
ក្បុងក្ាំឡុងតពល២នប ាំននការសិក្ារ។ក្បុងរូរភាព1bរញ្ញជ ក់្ពីចាំនូលចិេថខាាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលង តដាយAn 
dirus s.lចូលចិេថ១០០%ខាាំតៅតលីមនុសសខាងតរៅផ្ធះរឯីAn.minimus.s.l៥០%ខាាំតៅតលមីនុសសតៅខាង
តរៅផ្ធះនិង៣០%ខាងក្បុងផ្ធះ។An.maculatus.s.lមានភាពផ្ធុយតដាយចាំនូន៤០%ចរ់តលCីDCអឆ្ធ ក់្និង
តលីសេវ ២ដងតរចីនជាងតៅតលមីនុសស។៤០%ននAnaconitusខាាំតៅតលីមនុសសខាងតរៅផ្ធះនិង២៥%ខាាំ
ខាងក្បុងផ្ធះនិងតលីសេវ។ភូមិទី្២ក្បុងតេេថរេនៈគីរភូីមិតលីេូចៈក្បុងតារង1រង្ហា ញមូសដដក្តោលមាន២១
ររតភទ្ចាំនួនសរុរ៦៤៩ចរ់តលីមនុសសខាងក្បុងខាងតរៅផ្ធះនិងតលCីDCអឆ្ធ ក់្ក្បុងតឆ្ះក៏្មានAn.dirus.s.l
ផ្ងដដរ។An.dirus.s.lមានចាំនួន១១ចរ់តៅខាងតរៅផ្ធះតលីមនុសសនិងAn aconitus មានចាំនួនតរចីនជាង
តគគឺ៣២៧ រឯីមិនមានទាល់ដេតាះចាំតោះAn.minimus s.l។ 
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តៅេាំរន់មានក្រណីរគនុចញ់េជសៈ់តេេថរេនៈគីរភូីមិភិAndiruss.lចាំនួនតរចីនជាងតគកាលពីការសិក្ារនប ាំ
ក្នលងតៅ។ការចរ់មូសរររពឹេថតៅពីដេកុ្មភះដលដ់េ ប្ូ រយះ៦យរ់ជារ់ោប ក្បុងការអតងកេនិមួយៗចរ់មូសតៅ
តលី 
មនុសសតដាយ២ផ្ធះតៅខាងក្បុងនិង៣ផ្ធះខាងតរៅនិងCDCអឆ្ធ ក់្បានររេិរេថិផ្ងដដរ។តារង2aរង្ហា ញពី
ភាប ក់្ 
ង្ហរចាំលងដដលបានចរ់មាន២៥ររតភទ្ក្បុងតឆ្ះAndiruss.lតៅដេជាភាប ក់្ង្ហរចាំលងមានចាំនួនតរចីនជាងតគ
គឺ៣០២ រឆ្ធ រ់មក្តាមលាំដារ់២៧៥និង១៦៣ចាំតោះAn maculatus s.l, An aconitus ចាំដណក្An 
minimus មានចាំនួនរេឹមដេ១៧រុ៉តណាត ះ។Andirus s.lចរ់តៅតលីមនុសសមានចាំនួន១៧ដងតរចីនជាង
CDC អឆ្ធ ក់្(1.25/0.08)និង៣ដងតៅខាងតរៅផ្ធះជាងខាងក្បុងផ្ធះ(1.25/0.38)តមីលតារង2a។លក្ខណះ
ននការខាាំររស់Andiruss.lភាប ក់្ចាំលងសាំខាន់ទី្១រររពឹេថតៅតៅតពលយរ់និងរដូវតភលៀងតដាយការខាាំេជស់
រាំផុ្េគឺតៅតម៉ាង២២ម៉-២៣ម៉និង០១ម៉-២ម៉ក្បុងដេេុោ។Anminimuss.lគីភាប ក់្ចាំលងសាំខាន់ទី្២មិនមាន
ចាំនួនតរចីនរុ៉ឆ្ម នតទ្និងការខាាំេជស់រាំផុ្េរររពឹេថតៅតម៉ាង២០ម៉-២១ម៉ ក្បុងដេមិៃុឆ្-ក្ក្កដានិងវចិឆកា 
រង្ហា ញក្បុងរូរភាព2a &2b។ 
តេេថមណឍ លគីរភូីមិពូទិ្លៈក្បុងតារង2bរង្ហា ញពីចាំនួនសរុរមូសចរ់ពីដេមិឆ្ដល់ ប្ូ២០១១រររពឹេថិរយះ
តពល៥នៃៃជារ់ោប ក្បុងការអតងកេនិមួយៗ(តរៀងរល់ដេ)។មូស១៦ររតភទ្ចាំនួនសរុរ១៥៥បានចរ់តៅតលី
មនុសសនិងតៅតលីសេវតដាយតាមលាំដារ់៣២ ៦៧និង១២០ចាំតោះAn dirus s.l, An minimus s.l and 
An maculatuss.l។Andiruss.lចរ់តៅតលមីនុសសមានចាំនួន៥ដងចរ់ខាងតរៅតរចីនជាងខាងក្បុងនិង៣១
ដងតរចីនជាងតៅតលីសេវ(density/m/n O/ density m/n I;  density m/n O+I/ density C/n ) និង
មានចាំនួនតរចីនរាំផុ្េក្បុងដេេុោ។Anminimuss.lចរ់តៅតលីមនុសសមខាងតរៅមានលក្ខណះររហ្លក់្
ររដហលនិងខាងក្បុងផ្ធះរុ៉ដនថ៣២ដងតរចីនជាងតៅតលីសេវនិងមានចាំនួនតរចីនរាំផុ្េក្បុងដេសីហ្លនិងវចិឆិកា
(រូរភាព2c)។ការខាាំតាមតម៉ាងមានលក្ខណះមិនចាស់មិនអាចត វ្ីការសនបិដាឌ នបានតទ្តដាយ មូសមាន
ចាំនួនេិចេួច។ 

 
៤.២ .ការសិក្ារតាមដានភាពាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេ 
៤.២.១.តៅក្ដនលងសកិ្ារៈការសិក្ារត វ្ីតៅក្បុងតេេថរេនៈគីរនិីងតកាះកុ្ង។តេសថររេិរេថិភាគតរចីនជាមួយ
២០មូសតៅក្បុងរាំពង់តេសថនិមួយៗ រុ៉ដនថសាំររ់An dirus s.l, An minimus s.l and An maculatus s.l 
មានចាំនួនេិចជាង២០ក្បុងរាំពង់តេសថតៅតាមរដូវសាំរូរររស់ររតភទ្មូសនិមួយៗជាមួយនិងថ្ប ាំបាណក្ឃាេ
៣ររតភទ្permethrine0.75%,Delthamethrine0.05%andDDT4%។លទ្នផ្លតេសថអាចយក្មក្វភិាគ
បានលុះរតាដេអរតាាល រ់ររសត់េសថcontrolតៅចតឆ្ល ះ៥%និង២០%។លទ្នផ្លតេសថមិនអាចយក្មក្វភិាគ
បានតៅតពលអរតាាល រ់ររស់តេសថcontrolតរចីនជាង២០%។មូសត វ្ីតេសថសរុរតៅក្បុងតេេថរេនៈគីរមីាន
ចាំនួន១៧៩៧តាមលាំដារ់ ២១៥ ២០០ ២០២និង១១៨០សាំររ់An dirus s.l, An maculatus s.l, An 
minimus s.l and An vagus ជាមួយនិងក្ាំដនរអរតាាល រ់៩៨%-១០០% ៩៧%-៩៩% ៩៦%-៩៩%
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និង១៨%-៨៧%និងក្បុងតេេថតកាះកុ្ងAn epiroticus s.lមានចាំនួន៣២០ជាមួយនិងក្ាំដនរអរតាាល រ់
៩៤%-១០០%។លទ្នផ្លរង្ហា ញក្បុងតារង3a & 3b ។ 

 
៤.២.២.តៅក្ដនលងចិញ្ចមឹក្បុងមជឈមណឍ លជាេិៈ មូស៣រកុ្ម ា្ំៗ ១៣៩៩  An dirus s.l៩៨០ culex និង
៣០០ aedes រេូវបានតេសថជាមួយនិងpermethrine 0.75%, Delthamethrine0.05% and DDT4% ។ 
ក្ាំដនរអរតាាល រ់តាមលាំដារ់េិចជាង៦០% ២%-៩១% និង៨៣%-១០០%សាំររ់culex, aedes and An 
dirus s.l  តមីលតារង3a & 3b ។រូរភាព3a, 3b និង 3cរង្ហា ញរដនទមតៅលក្ខណះទូ្តៅររស់ភាពាុ ាំ 
ររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេ។ 
ការចេ់ថ្ប ក់្លក្ខណះររស់ភាពាុ ាំននភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេតាមមគគុតទ្សន៏រោងWHO 
២០១២ក្ាំដនរអរតាាល រ់គឺ 1: sensible 100% - ≥98%; 2: resistance to be confirmed <98% - 
90%; 3: resistance <90%. 

 
៤.២ .៣.តេសថBio-chemicalៈៈភាប ក់្ង្ហរចាំលងសាំខាន់ទាាំង៣An dirus s.l, An minimus s.l An 
epiroticus s.lតៅក្មជុជាមានភាពាុ ាំជាមួយនិងថ្ប ាំបាណក្ឃាេតៅតឡីយ។តយីងនិងរតងកីនការត វ្ីWHO 
test bio-assay tubeតេសថសាំររ់តាមដានភាពាុាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេតអាយ
កាន់ដេមាន ររសិទ្និភាពនិងតជឿជាក់្និងរក្ យនថក្មមននភាពាុ ាំររស់វាតៅតពលចាំបាច់។ 

 
៤.៣.ការសិក្ារតសរ ៉ូាស្តសថតដីមផីរក្ពីក្ាំោាំងចាំលងជាំងឺរគុនចញ់តៅក្បុ ងេាំរន់រគុនចញ់ 

 
ការសិក្ារតសរ ៉ាូស្តសថរយះតពល២នប ាំ២០១០ដល២់០១១មាន៤ការអងកេជាតរៀងរល់៦ដេមថងមិឆ្េុោសាំ
ររ់តេេថតសៀមររនិងមិៃុឆ្- ប្ូសាំររ់តេេថតោ្ិាេ់រេូវបានរញ្ច រ់។ការសិក្ារបាណក្ាស្តសថមាន៤ការ
អតងកេតៅដេសីហ្លនិងវចិឆិកាសាំររ់តេេថទាាំង២ក៏្បានរញ្ច រ់ផ្ងដដរ។ 

៤.៣.១.ការអតងកេតសរ ៉ូាស្តសថតរៀងរល់៦ដេៈ លទ្នផ្លដដលយក្មក្រក្រាយគឺជាលទ្នផ្លរឋមពីការអតងកេទី្១ 
ដល់ទី្៣ តទាះជាការអតងកេទី្៤ បានរញ្ច រ់ក៏្តដាយ ពីតរោះដេរេូវការតពលវាោសាំររ់វភិាគទិ្នបន័យ និង
ររេិរេថិតេសថELISA។រទ្បាទ្តនះមានការផ្ថល់តោរលនិ់ងជួយក្បុងការវភិាគទិ្នបន័យនិងរក្រាយពី Lies 
Durnez, PhD Biomedical Science, Entomologist មក្ពីវទិ្ាាទ នជាំងឺរេូពិក្ ទី្រកុ្ង Antwerp 
ររតទ្សដរលសសុីក្។ 

- ការតាមដាន 
តៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់ ការអតងថេទី្១មានចាំនួន១០៦៥ររជាជនចូលរួមតចញពី ចាំនួនររជាជនសរុរ ១៣០៣ 
នន២៥៣ផ្ធះតរជីសតដាយតរពៀវ(៨២%)។មានដេ៩១៧(៨៦%)និង៨៣៦(៧៨.៥%)ររជាជនវេថមានតាម
លាំដារ់សាំររ់ការអតងកេទី្២និងទី្៣។ជាសរុរមានដេ៧៨៩(៧៤%)មានវេថមានជារ់ជានិចចសាំររ់ការអតងកេទាាំង
៣ឆ្ាំតអាយមានការបាេ់២៥.៩%ននររជាជនរេូវតាមដាន។(តារង4a)តៅក្បុងតេេថតសៀមររការអតងថេទី្១មាន
ចាំនួន៥០៥(៨៤%)ររជាជនចូលរួមតចញពីចាំនួនររជាជនសរុរ៦០០ឆ្ក់្ពីការរសង់សិេទិ។មានដេ២៣៨
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(៤៧%)និង៣៧៣(៧៣%)ររជាជនវេថមានតាមលាំដារ់សាំររ់ការអតងកេទី្២និងទី្៣។ជាសរុរមានដេ២០៦
(៤១%)មានវេថមានជារ់ជានិចចសាំររ់ការអតងកេទាាំង៣ឆ្ាំតអាយមានការបាេ់៥៩%ននររជាជនរេូវតាមដាន។
(តារង4b) 

- លទ្នផ្លRDT 
លទ្នផ្លRDTsរង្ហា ញតៅក្បុងតារង4cនិង4dតៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់អរតាវជិជមានររស់P.falciparumមានចាំនួន
តរចីនននការ អតងកេទី្៣(៤.១%)ជាង ការអតងកេទី្១និងទី្២(០.៧%សាំររ់ការអតងកេទាាំងពីរ)។ រុ៉ដនថចាំតោះអ
រតាតររវ៉ាឡង់ររស់តមតរគPanវញិមិនមានលក្ខណះដូចតនះតទ្។អរតាតររវ៉ាឡង់តមតរគP.falciparumង់មាន
ចាំនួនតរចីនចាំតោះរកុ្មររជាជនសាំណាក្ដដលមានអាយុតរចីនជាង៥នប ាំននការអតងកេទី្៣។តដាយារអរតាតររវ៉ា
ឡង់មានចាំនួនទារននការអតងកេទី្១និងទី្២តយីងមិនអាចសនបិដាឌ នពីភាពេុសោប ននរកុ្មររជាជនសាំណាក្តាម
រយះអាយុ។តាមរយះការពិនិរេននការអតងកេទី្១និងទី្៣អរតាតររវ៉ាឡង់តមតរគ P.falciparumង់មានចាំនួនតរចីន
ចាំតោះរកុ្មររជាជនសាំណាក្ជាមនុសសររុសនិងរកុ្មមានមុេរររតៅក្បុងនរព។ចាំតោះអរតាតររវ៉ាឡង់ររសត់មតរគ
Pan មិនអាចសនបិដាឌ នតអាយបានចាស់តៅតាមអាយុបានតទ្។ អរតាតររវ៉ាឡង់មានចាំនួនតកី្នរនថិចចាំតោះរកុ្ម
ររជាជនសាំណាក្ជាមនុសសររុសនិងរកុ្មមានមុេរររតៅក្បុងនរពមានចាំតោះដេការអតងកេទី្១និងទី្២រុ៉តណាត ះ។
តៅក្បុងតេេថតសៀមររវញិមានដេការអតងកេទី្១រុ៉តណាត ះដដលមានអរតាវជិជមានចាំតោះតេសថ RDTs។អរតាតររវ៉ា
ឡង់តមតរគ P.falciparumមាន០.២%និងតមតរគPan មាន១.២%។តដាយារដេអរតាតររវ៉ាឡង់មានចាំនួន
ទារតយីងមិនអាចសនបិដាឌ នបានតទ្ចាំតោះរកុ្មររជាជនររឈមក្នឹងការឆលងជាំងឺ។ឆលងជាំងឺ។លទ្នផ្លមីរកូ្សកុរ
ចាំតោះវជិជមានតេសថRDTរង្ហា ញតៅក្បុងតារង4eនិងតារង4fរង្ហា ញពីគុណភាពននលទ្នផ្លមីរកូ្សកុរសាំររ់ជា
ឯក្ារតោង(n=110)។ 

- លទ្នផ្លតសរ ៉ូាស្តសថ 
ការក្ាំនេ់តសរ ៉ូវជិជមានគឺគណឆ្តាមthe mean PP of the seronegative distribution plus 3 standard 
deviations[ 1,3]។លទ្នផ្លតសរ ៉ូាស្តសថរង្ហា ញតៅក្បុងតារង4gនិង 4h។ការវភិាគតាមតេសថserology ELISA 
ររស់សាំណាក្រក្ដាស់្មទាាំងអស់មិនទាន់រញ្ច រ់តទ្សាំររ់រក្P. falciparum។តៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់ 
៧២០នន១០៦៥សាំណាក្រក្ដាស្មរេូវបានវភិាគដដលមានអរតាតសរ ៉ូររវ៉ាឡង់១៦%(១១៨)ននការ
អតងកេទី្១។ ៨៩៣នន៩១៧សាំណាក្រក្ដាស្មរេូវបានវភិាគដដលមានអរតាតសរ ៉ូររវ៉ាឡង់២៥%(២២៤)
នន ការអតងកេទី្២។សាំររ់ការអតងកេទី្៣ការមានអរតាតសរ ៉ូររវ៉ាឡង់២៤%(៧៧)ក្បុងចាំតណាម៣១៨សាំណាក្
រក្ដាស់្មបានវភិាគនន៨៣៦។តៅក្បុងតេេថតសៀមររ៥០៥សាំណាក្រក្ដាស់្មននការអតងកេទី្១និង
២៣៨ននការអតងកេទី្២បានររមូលរង្ហា ញតៅក្បុងតារង4f។ចាំនួនសរុរ២៤៩សាំណាក្រក្ដាស់្មននការ
អតងកេទី្១បានវភិាគជាមួយserologyELISAមានតសរ ៉ូររវ៉ាឡង់៣.៦%(៩)និងសាំណាក្្មទាាំងអស់ននការ
អតងកេទី្២បានវភិាតគជាមួយនឹងតសរ ៉ូររវ៉ាឡង់៦%(១៤)។ 

រគរ់ការអតងកេទាាំងអស់ក្តៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់ក្ាំតនីនអរតាតសរ ៉តូររវ៉ាឡង់គឺតៅក្បុងរកុ្មមនុសសវយ័ចាំណាស់និង
រកុ្មមនុសសររុស។រកុ្មមនុសសត វ្ីការក្បុងនរពមានក្ាំតនីនអរតាតសរ ៉តូររវ៉ាឡង់សាំររ់ការអតងកេទី្២និងទី្៣។ក្ាំតនីន
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អរតាតសរ ៉ូតររវ៉ាឡង់គឺតៅក្បុងរកុ្មមនុសសវយ័ចាំណាសរ់កុ្មមនុសសររុសនិងរកុ្មមនុសសត្ វីការក្បុងនរពសាំររ់សាំររ់
សាំណាក្រក្ដាស់្មបានវភិាគននការអតងកេទាាំងពីរតៅក្បុងតេេថតសៀមររ។ 
 
៤.៣.២ .ការអតងកេបាណក្ាស្តសថៈ  
តៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់ ភូមិតឈទីាលរជុាំ ការសិក្ារអតងកេ តៅនប ាំ ២០១០និង២០១១។តៅក្បុងតេេថតសៀមររ 
ភូមិរេោាំងាវ យដដលនរពតឈរីតសធីរដេបាេ់រង់អស់តៅក្បុងនប ាំ២០១០និងភូមិអង្ហក ញ់ដដលនរពតឈរីតៅមាន
ចាំនួនតរចីនតៅតឡីយ៣គ.មនៃ យពីភូមិរេោាំងាវ យតៅនប ាំ២០១១។ការចរ់មូសរររពឹេថិតៅតៅខាងតរៅផ្ធះតលី
មនុសសចាំនួន៦យរ់ជារ់ោប តៅក្បុង៣ក្ដនលងតផ្សងោប ចាំង្ហយោ៉ងេិច១០មពីក្ដនលងមួយៗសាំររ់ការអតងកេនិមួ
យៗ។តារង5a រង្ហា ញ៧១មូសដដក្តោល ចរ់ តៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់ ៤៨តៅក្បុងនប ាំ២០១០និង២៣តៅក្បុង
នប ាំ២០១១។An diruss.lមានចាំនួន៥និង៤ក្បុងនប ាំ២០១០និង២០១១និងមាន៧៥%ចរ់តៅក្បុងដេសីហ្ល
២០១០។មានចាំនូនេិចេូចរាំផុ្េចាំនូន២តៅក្បុងដេសីហ្ល២០១០។តៅ ក្បុងតេេថតសៀមររ មូសដដក្តោល ចរ់
បានមានចាំនួន១៧៧ តៅក្បុងភូមិរេោាំងាវ យនិង៩០១តៅក្បុងភូមិអង្ហក ញ់។ 
តារង5b រង្ហា ញAn aconitusមានចាំនូនតរចីនគឺ១៣៩(៧៨%)តៅក្បុងភូមិរេោាំងាវ យ និង An mininimus 
s/(Anminimuss.l+Anpampanai)មានចាំនូនតរចីនគឺ៣៦៣(៤០%)តៅក្បុងភូមិអង្ហក ញ់។រូរភាព5រង្ហា ញពី
ចាំនួនAndiruss.lតៅតាមដេនប ាំនិងតាមក្ដនលង។An dirus s.l មានចាំនូនតរចីនតៅក្បុងតេេថតសៀមររក្បុងដេវចិឆិកា
២០១១។ 

 
៥.លទ្នផ្លតេសថELISA 

 
តេសថELISA ររេិរេថិតាមពិ្ីាCDC -MR4 Plasmodium falciparum Sporozoite ELISA។លទ្នផ្ល
ELISA រង្ហា ញតៅក្បុងតារង៦។ក្បុងចាំតណាម១០៩៤មូសវភិាគមាន៣៤៣An dirus s.l ២១៩An minimus 
s.l ២៣២An maculatus s.l និង៣០០An epiroticus s.l សាំររ់រក្តមតរគររតភទ្PF, PV210 and PV247 
ពីតេេថរេនៈគីរ ីតោ្ិាេ់ តសៀមររនិងតកាះកុ្ង។ELISA វជិជមានសាំររ់An dirus s.l មាន៤(១.២%)និងមាន
ដេររតភទ្PF។សាំររ់An minimus s.l មានអរតាវជិជមាន៤(១%)ដដលក្បុងតឆ្ះមាន១PF  ១PV 210 និង២
PV247ជាមួយ និងពណ៌វជិជមានតសថីង។An maculatus s.l មានអរតាវជិជមានតរចីនជាង តគ១៤(៦%)ដដលក្បុង
តឆ្ះមាន១២PF និង ២ PV 210 ។ចាំតោះAn epiroticus s.l មិនមានអរតាELISAវជិជមានតទ្។ 

 
៦.ពិភាក្ា  
Anaconitusតៅដេមានចាំនូនតរចីនក្បុងតេេថតសៀមររសាំររ់ការសិក្ារ២០១០និង២០១១តនះរញ្ញជ ក់្តអាយ
កាន់ដេចាស់ពីការរាំដររាំរួលភាប ក់្ង្ហរចាំលងតៅតពលនរពតឈមីានរាំផ្អល ញសាំររ់សក្មមភាពតសដឌកិ្ចចដូចជាការវ ិ
និតោគចាំការតៅស៊ូការរតងកីេតៅេាំរន់តទ្សចរណ៍្មមជាេិដក្នចឆ។តៅក្បុងតេេថរេនៈគីរគឺីជាការសិក្ាររឋមតៅ
ក្បុងភូមិតលីេូច 
ដដលធាល រ់ជាេាំរន់រគុនចញ់េជស់។លទ្នផ្លរង្ហា ញតៅភាពររហ្លក់្ររដហលោប និងតេេថតសៀមររដដរគឺAn 
aconitus មានចាំនូនតរចីនតៅតពលមានក្ាំតនីនសក្មមភាពតសដឌកិ្ចចក្បុងេាំរន់តនះ។An dirus s.l and An 
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minimus s.l មានចាំនួនេិចតៅក្បុងភូមិទាាំង២តនះ។ផ្ធុយតៅវញិAn dirus s.l មានចាំនូនតរចីនតៅក្បុង ភូមិភិ
ដដល ជាភូមិ មានការលាំបាក្ក្បុងការតៅដល់។តៅក្បុងតេេថមណឍ លគីរមីានការលាំបាក្សររុលទ្នផ្លតដាយារដេ
មូសដដលចរ់បានមានចាំនួនេិច។រុ៉ដនថតទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយតយងីអាចចរ់បានមូសដដក្តោលនិងភាប ក់្ង្ហរ
ចាំលងសាំខាន់ដូចជាAn dirus s.l, An minimus s.l and An aconitus ។ការអតងកេជាទូ្តៅតៅក្ដនលងសិក្ា
រចាំតោះAn dirus s.l គឺចូលចិេថរាំផុ្េខាាំតលីមនុសសជាមួយនិងមានដង់សុតីេខាាំេជសរ់ាំផុ្េតៅតម៉ាង២២ម៉-២៣ម៉
និង១ម៉-២ម៉ ក្បុងដេ 
េុោ។An minimus s.l មានការចូលចិេថខាាំតលីមនុសសកាន់ដេតរចីននិងមានដង់សុីតេខាាំេជស់រាំផុ្េតៅតម៉ាង២០
ម៉-២១ម៉ ក្បុងដេមិៃុឆ្និងវចិឆិកា។An maculatus s.l មានការចូលចិេថខាាំទាាំងតៅតលីមនុសសនិងសេវ។An 
aconitus ដូចជាមានការចូលចិេថខាាំតលីមនុសស ជាងតលីសេវរុ៉ដនថតយងីរេូវការសកិ្ាររដនទមតទ្ៀេចាំតោះភាប ក់្ង្ហរ
ចាំលងតនះ។ 

 
លទ្នផ្លពីWHOtubebioassayរង្ហា ញលក្ខណះាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយនិងថ្ប ាំបាណក្ឃាេររហ្លក់្
ររដហលនិងលទ្នផ្លននគាំតរងMALVECASIA 2003-2006។មូសចរ់បានតៅទី្តាាំងសិក្ារAn dirus s.l, An 
minimus s.l and An maculatus s.l តៅដេមានលក្ខណះsensible ជាមួយនិង 2 Pyrethroides និង 
DDT4%តទាះជាមានមូសេលះននភាប ក់្ង្ហរចាំលងAn minimus s.l and An maculatus s.lមានភាពresistance 
to be confirmedមួយនិង២៤ក្ាំដនរអរតាាល រ់ជុាំវញិ៩៦%។ការអតងកេជាលក្ខណះទូ្តៅចាំតោះAn epiroticus 
s.l តៅដេមានភាពsensibleជាមួយនិងថ្ប ាំបាណក្ឃាេទាាំង៣តទាះជាមានAn epiroticus s.l មួយចាំនួនេូច
មានលក្ខណះpossibleresistanceជាមួយនិងdelthamethrin0.05%។សាំររ់មូសចិញ្ច ឹមតៅមជឈមណឍ លជាេិ
An dirus s.lមានភាពsensibleជាមួយនិង2 pyrethroidsនិងមួយដផ្បក្មានភាពresisistance ជាមួយនិង
DDT4%។culex s.land aedes s.lមានភាពresisistance ជាមួយនិងDDT4%និង2 pyrethroidsតទាះជាមាន
aedes s.lមួយចាំនួនមានភាពresistance to be confirmed ជាមួយនិងdelthamethrin 0.05% ជាមួយនិង
២៤ក្ាំដនរអរតាាល រ់ទារ។តដីមផីអាចសនបិដាឌ នតៅភាពាុ ាំពិេរបាក្ដររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងនិមួយៗជាមួយនិងថ្ប ាំ
បាណក្ឃាេណាមួយការចាំបាច់ក្បុងការត វ្ីតេសថរដនទមតលWីHOtubebio-assayដូចជាbiochemicalសាំររ់រក្
យនថការននការាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលង តេសថmolecularសាំររ់រក្ររតភទ្មូសរងរែូន។ 

 
ការសិក្ារតសរ ៉ាូស្តសថរង្ហា ញតអាយត ីញថ្អរតាររវ៉ាឡង់ររស់តមតរគវនិិចឆ័យតដាយតេសថRDTមានក្ាំរេិទាជាង 
តរចីនអរតាតសរ ៉ូររវ៉ាឡងសាំររ់តមតរគP.falciparum0.7%, 0.7% and 4.1% ឈមនឹង16%, 25% and 24%
តាមលាំដារ់ននការអងកេទី្១២និង៣តៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់។តទាះជាសាំណាក្រក្ដាស់្មតៅក្បុងតេេថតសៀម 
ររមានក្ាំរេិការេុសោប ននអរតាតររវ៉ាឡង់រវាងRDTsតេសថនិងតេសថseroELISAមានលក្ខណះរសតដៀងោប ដូច
តេេថតោ្ិាេ់ដដរសាំររ់តមតរគP.falciparum1.2% and 0%  ឈមនឹង3.6% and 5.9% តាមលាំដារ់ននការ
អងកេទី្១និង ២។ភាពរបាក្ដររស់តសរ ៉ាូស្តសថតេសថគឺជាគនលឹះៃមីមួយសាំររ់វនិិចឆ័យពីក្ាំោាំងចាំលងជាំងឺរគុនចញ់
តៅក្បុងេាំរន់តនះ។តដាយារដេPv-MSP-1antigen ផ្ថល់តដាយររភពតផ្សងេុសពីមុនមិនមានភាពជាក់្ោក់្ក្បុង
ការវនិិចឆ័យរក្អងគររន ាំងននP.vivax  តហេុតនះតេសថsero-ELISA សាំររ់P.vivax  មិនទាន់អាចត វ្ីបានតទ្។តេសថ
sero-ELISA សាំររ់P.vivax  និងត វ្ីតៅPv-MSP-1 antigenតពលមានលក្ខណះជាក់្ោក់្សាំររ់រក្វនិិចឆ័យរក្
អងគររន ាំងររស់វា។ 
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ការសិក្ារបាណក្ាស្តសថរយះតពល២នប ាំតៅក្បុងតេេថទាាំង២រង្ហា ញថ្តៅដេមានវេថមានភាប ក់្ង្ហរចាំលងAn 
dirus s.l,Anminimuss.lនិងមានចាំនួនតរចីនតៅក្បុងរដូវតភលៀង។តទាះជាមានចាំនួនេិចេួចរុ៉ដនថគឺជាគនលឹះមួយអាច
រញ្ញជ ក់្បានអាំពីការចាំលងជាំងឺរគុនចញ់គឺជាការចាំលងក្បុងេាំរន់។ 
Anaconitusគឺជាភាប ក់្ង្ហរចាំលងៃមីមួយសាំររ់អបក្បាណក្ាស្តសថត វ្ីការសិក្ាររាវរជាវពីជីវាស្តសថនិងររដិាឌ ន 
ាស្តសថររស់វា។ 
តៅតពលដដលទិ្នបន័យតសរ ៉ូាស្តសថសាំររ់ការអតងកេតលីក្ទី្៤អាចតររីរបាសប់ានការវភិាគគូរអា ាំងសុីដង់តមតរគនិង
អាចសនបិដាឌ នបាន។ cut-off for the sero-positivity និងមានការដររររួលតៅតាមភាគរយ sero-positivity នន
សាំណាក្រក្ដាស់្មររមូលបានទាាំង៤ននការអតងកេ។ទិ្នបន័យតសរ ៉ូាស្តសថរញ្ចូ លជាមួយនិងទិ្នបន័យបាណក្
ាស្តសថអាចតអាយតយីងសនបិដាឌ នពីក្ាំោាំងចាំលងជាំងឺរគុនចញ់ក្បុងក្ដនលងសិក្ារក្បុងតេេថតោ្ិាេ់និងតសៀម 
ររ។តាមលទ្នផ្លររសC់SP-ELISAតៅតលមូីសដដក្តោលរង្ហា ញអរតាតមតរគមាន១.២%ចាំតោះAn dirus s.l, 
០%ចាំតោះAn epiroticus s.l ១% ចាំតោះAn minimus s.l និង៦%ចាំតោះAn maculatus s.l ។ដដលភាគ
តរចីនមានពណ៌វជិជមានមានលក្ខណះ តសថី។តដាយារដេវជិជមានមិនពិេP. falc iparumមានចាំនូនតរចីនចាំតោះ
ភាប ក់្ង្ហរចាំលង រគុនចញ់តេសថ ជាមួយ CSP-ELISAជាពិតសសចាំតោះ ភាប ក់្ង្ហរចាំលងចូលចិេថខាាំតៅតលីសេវAn 
minimus s.l and An maculatus s.l តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជានិងតវៀេណាម[4] ការត វ្ីតេសថheated enzyme  
technic and/or molecular tool រដនទមសាំររ់រញ្ញជ ក់្ពីវជិជមានពិេរបាក្ដគឺមានការចាំបាច់។ 

 
៨.ការសនបិដាឌ ន 
 

នប ាំតនះការចរ់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាំងឺរគុនចញ់មានការតកី្នតឡីងោ៉ងតរចីនក្បុងររោិកាសេុសៗោប ។An 
dirus s. and An minimus s.lតៅមានវេថមានរគរ់ក្ដនលងសិក្ារតទាះមិនមានចាំនួនតរចីន រុ៉ដនថអាចរណាថ
ល មានការចាំលងក្បុងក្ាំរេិេជស់។An aconitusភាប ក់្ង្ហរចាំលងមានចាំនួនតរចីនជាងតគរងែស់តសធីររគរ់ទី្តាាំង
សិក្ាររាវរជាវដដលមានសក្មមភាពតសដឌកិ្ចចខាល ាំងខាល និងជាភាប ក់្ង្ហរចាំលងដដលជាចាំណារ់អារមមណ៍ៃមីសាំ
ររ់ការសិក្ារបាណក្ាស្តសថ។តទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយពេ៏មានធាេុអាកាសនិងរាំដររាំរលួររោិកាស មាន
ារះសាំខាន់សាំររ់ការសនបិដាប នថ្អរតាក្ាំតនីនររស់មូសពិេរបាក្ដ រក៏ី្រណាថ លមក្ក្តាថ ដនទ្តទ្ៀេ។ 
ការអតងកេជាទូ្តៅតៅភាពាុាំររសភ់ាប ក់្ចាំលងសាំខាន់An dirus s.l,An minimus s.l and An maculatus 
s.l and An epiroticus s.l  តៅដេsensitive ជាមួយនិង២pyrethroids and DDT4%។resistance to 
be confirmed ជាមួយនិងថ្ប ាំបាណក្ឃាេ១ក្បុងចាំតណាមថ្ប ាំបាណក្ឃាេទាាំង៣ររសភ់ាប ក់្ង្ហរចាំលងននAn 
minimus s.l, colonized dirus s.l , An maculatus s.l and An epiroticus s.lគឺជាគនឹលះសាំររ់ការ
សិក្ាររដនទមឆ្នប ាំខាង មុេ។ភាប ក់្ង្ហរចាំលងមិនដមនភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាំងឺរគុនចញ់culex s.l and aedes s.l 
មានភាពាុាំខាល ាំង ជាមួយ និងថ្ប ាំបាណក្ឃាេក្ាំពុងតររីរបាស់។ 

 
អរតាតមតរគវនិិចឆ័យតដាយតេសថ CSP-ELISA មានតៅក្បុង An dirus s.l ១.២%មានលក្ខណះររហ្លក់្
ររដហលនិងនប ាំ២០០៦ ១.៥%(Camalfor project 2006-2008)រញ្ញជ ក់្ការចាំលងតមតរគរគុនចញ់តៅ
ដេមានតៅក្បុងតេេថរេនៈគីរនិីងតេេថតសៀមររ។តៅក្បុងតេេថតោ្ិាេ់និងមណឍ លគីរមិីនអាចត វ្ីការ
សនបិដាឌ នបានតទ្តដាយារដេមួសមានចាំនួនេិចជាពិតសស An dirus ។មូសចូលចិេថខាាំតលីសេវដូចជា An 
maculatus s.l មានអរតាវជិជមាន CSPេជស់វនិិចឆ័យតដាយ ELISAតេសថ រេូវការត្ីវតេសថតផ្សងតទ្ៀេសាំររ់
រញ្ញជ ក់្រដនទមពីភាពរបាក្ដនន វជិជមាន CSP។ 
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តទាះជាមានការេុសោប តៅលក្ខណះភូមិាស្តសថនិងាទ នភាពក្រណីជាំងឺរគុនចញ់ក្បុងតេេថតោ្ិាេ់និង
តសៀមររក៏្តដាយ អរតាតសរ ៉តូររវ៉ាឡង់េជសប់ានរក្ត ីញតៅតលីមនុសសររុស រកុ្មមនុសសត វ្ីការក្បុងនរពនិង តលី
មនុសសវយ័ក្ណាថ លតៅក្បុងតេេថទាាំង២តនះ។ការសិក្ារតសរ ៉ូាស្តសថគឺជាគនឺលះមុេមា ាំមួយ មានភាពរបាក្ដេជស់
ក្បុងការវាយេាំនលពីក្ាំោាំងចាំលងជាំងឺរគុនចញ់ជាពិតសសក្បុងេាំរន់ដដលមានក្រណីជាំងឺរគុនចញ់ទារ។ 

 
ការរួមរញ្ចូ លតៅទិ្នបន័យបាណក្ាស្តសថនិងតសរ ៉ូាស្តសថជាមួយនិងក្តាថ ដនទ្តទ្ៀេដូចជាមុេរររអាយុតភទ្និងចាំ
តនះដឹងអាំពីភាពាុ ាំររស់ភាប ក្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេគឺជាគនលឺះសាំខាន់សាំររ់មជឈមណឍ លជាេិររយុទ្ន
នឺងជាំងឺរគុនចញ់ក្បុងការត វ្ីដផ្នការៃមីៗររក្រតដាយររសិទ្និភាពសាំររ់ររង្ហរភាប ក់្ង្ហរចាំលងក្បុងតោលតៅ្ន
ដល់ការលុររាំបាេ់ជាំងឺរគុនចញ់ឆ្នប ាំ២០២៥តៅទូ្ទាាំងររតទ្ស។ 

 
៩.សក្មមភាពនប ាំតរកាយ 
 

1. ការអតងកេបាណក្ាស្តសថរឋមក្បុងេាំរន់តទ្សចរណ៍មានក្រណីរគុនចញ់តេេថមណឍ លគីរនិីងរេនៈគីរ។ី 
2. ការអតងកេបាណក្ាស្តសថររចាំក្បុងេាំរន់មានក្រណីរគុនចញ់េជស់ក្បុងរររិទ្ននររោិកាសដររររូលនិងក្ាំ
តនីនននមុេរររទាក់្ទ្ងនិងដីតេេថតសៀមររនិងរេនៈគីរ។ី 

3. ការសិក្ារតាមដានភាពាុ ាំររស់ភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយថ្ប ាំបាណក្ឃាេក្ាំពុងតររីរបាស់ននជាំងឺរគុនចញ់ន
េាំរន់និរេីននររតទ្ស។ 

4. រនថោាំរទ្កាន់ដេតរចីនក្ដនលងចិញ្ច ឹមមូសតៅមជឈមណឍ លជាេិររយទុ្នជាំងឺរគុនចញ់សាំររ់ការតររីរបាស់រាវ
រជាវននភាប ក់្ង្ហរចាំលង។ 

5. ការសិក្ារតសរ ៉ូាស្តសថៈតរជីសតរសីក្ដនលងសិក្ារ៦ភូមិតទ្ៀេតៅក្បុងតេេថមណឍ លគីរនិីងរេនៈគីរ។ី 
6. ររេិរេថិ ELISAតេសថតៅតលមូីសនិងសាំណាក្រក្ដាស់្ មពីការអងកេទី្៤ននការសកិ្ារតសរ ៉ាូស្តសថសាំររ់ 
រក្តមតរគរគុនចញ់តៅមនធីរពិតា្ន៍ននមជឈមណឍ លជាេិររយុទ្នជាំងឺរគុនចញ់។ 

7. រង្ហា េ់រតរងៀនអាំពីបាណក្ាស្តសថដល់រុគគលិក្តេេថចាំនូន១០តេេថ។ 
8. ចូលរួមការររជុាំលក្ខណះអនថរជាេិអាំពីបាណក្ាស្តសថនិងការរស្តង្ហក រភាប ក់្ង្ហរចាំលងតៅតរៅររតទ្ស។ 
9. ររេិរេថិសហររេិរេថិការណ៍ាក្លផងក្បុងការររង្ហរភាប ក់្ង្ហរចាំលងជាមួយដផ្បក្ដនទ្តទ្ៀេអាំពីរគុនចញ់
តៅក្បុងសហគមន៍ក្បុងតេេថរេនៈគីរ។ី 

10. ការអតងកេបាណក្ាស្តសថរឋមតៅក្បុងគាំតរងការសិក្ារថ្ប ាំរតណថ ញមូសក្បុងតេេថរេនៈគីរ។ី 
Table1: Mosquitoes collected in Leutouch village Rattanakiri province 2011 

No Species I CDC light 
trap 

O Total 

1 ACONITUS 66 19 242 327 

2 ARGYROPUS 2 0 1 3 

3 BARBIROSTRIS 1 0 8 9 

4 COMPESTRIS 1 0 3 4 

5 CRAWFORDI 0 3 4 7 

6 DIRUS 0 0 11 11 

7 HYRCANUS 16 4 45 65 

8 JAMESI 8 2 30 40 



  Page 
121 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Table2a: mosquitoes caught on human and CDC light traps in PHI village Rattanakiri province 2011 

No Species 
Indoor collection CDC light trap 

Outdoor 
collection 

Total 

Nbr Density m/n Nbr 
density 

 light trap/n Nbr 
density 

 m/n 

1 ACONITUS 50 0.38 1 0.02 112 0.57 163 

2 ARGYROPUS 0 0.00 1 0.02 0 0.00 1 

3 BARBIROSTRIS 1 0.01 6 0.09 2 0.01 9 

4 COMPESTRIS 0 0.00 2 0.03 2 0.01 4 

5 CRAWFORDI 1 0.01 0 0.00 6 0.03 7 

6 DIRUS 50 0.38 5 0.08 247 1.25 302 

7 HYRCANUS 12 0.09 0 0.00 28 0.14 40 

8 JAMESI 1 0.01 0 0.00 3 0.02 4 

9 JEYPORIENSIS 1 0.01 0 0.00 6 0.03 7 

10 KARWARI 9 0.07 0 0.00 27 0.14 36 

11 KOCHI 0 0.00 7 0.11 2 0.01 9 

12 LESTERI 5 0.04 0 0.00 7 0.04 12 

13 MACULATUS 12 0.09 80 1.21 146 0.74 238 

14 MINIMUS 5 0.04 1 0.02 11 0.06 17 

15 NIGERRIMUS 9 0.07 0 0.00 25 0.13 34 

16 NITIDUS 1 0.01 0 0.00 2 0.01 3 

17 NIVIPES 2 0.02 0 0.00 20 0.10 22 

18 PAMPANAI 2 0.02 0 0.00 15 0.08 17 

19 PEDITAENIATUS 1 0.01 1 0.02 5 0.03 7 

20 PHILIPPINENSIS 11 0.08 9 0.14 81 0.41 101 

21 SINENSIS 4 0.03 0 0.00 3 0.02 7 

22 SPEUDOJAMESI 0 0.00 0 0.00 2 0.01 2 

23 TESSELLATUS 1 0.01 0 0.00 2 0.01 3 

24 VAGUS 0 0.00 1 0.02 1 0.01 2 

25 VARUNA 2 0.02 0 0.00 3 0.02 5 

  Grand Total 180   114   758   1052 

9 JEYPORIENSIS 2 0 1 3 

10 KARWARI 5 1 20 26 

11 KOCHI 5 1 4 10 

12 LESTERI 0 0 1 1 

13 MACULATUS 1 3 11 15 

14 NIGERRIMUS 2 3 20 25 

15 NIVIPES 1 0 0 1 

16 PEDITAENIATUS 0 0 1 1 

17 PHILIPPINENSIS 25 5 53 83 

18 SINENSIS 6 4 18 28 

19 SPLENDIDUS 4 2 21 27 

20 TESSELLATUS 0 0 1 1 

21 VAGUS 1 0 6 7 

22 Culex 45 123 57 225 

 Total 191 47 501 694 

calculation in total excluded Culex. I: inodoor human collection, O: outdoor 
human collection 
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Table 2b: mosquitoes caught on human and at cattle in Poutil village Modulkiri province March-December 
2011 

No Species 

Outdoor human 
collection  

indoor human 
collection  cattle collection 

Total 

O 
density 

m/n I density m/n C densitym/n 

1 minimmus s.l 40 0.8 25 0.5 2 0.04 67 

2 dirus s.l 26 0.52 5 0.1 1 0.02 32 
3 aconitus  32 0.64 5 0.1 12 0.24 49 

4 Jeporensis 5 0.1 6 0.12 5 0.1 16 

5 maculatus s.l 49 0.98 17 0.34 54 1.08 120 
6 Umbrosis 2 0.04 5 0.1 32 0.64 39 

7 Kochi 1 0.02 8 0.16 14 0.28 23 

8 Splenditus 4 0.08 3 0.06 16 0.32 23 
9 Vagus 7 0.14 2 0.04 102 2.04 111 

10 Jamesi 5 0.1 3 0.06 98 1.96 106 

11 hyrcanus 
group 3 0.06 2 0.04 12 0.24 17 

12 phillipinesis  5 0.1 2 0.04 78 1.56 85 

13 Barbirotrist 2 0.04 1 0.02 12 0.24 15 
14 Kawari 1 0.02 2 0.04 11 0.22 14 
15 Nivipes 5 0.1 2 0.04 58 1.16 65 

16 Sinensis 20 0.4 5 0.1 37 0.74 62 
 Total 34 0.68 10 0.2 111 2.22 155 
 I: inodoor human collection, O: outdoor human collection  
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Table3b:  Detailed Result of resistance statues of main malaria vectors tested by WHO tube bio-
assay with DDT4%, Permethrine0.75% and Delthametrine0.05% in Cambodia 2011  

 
WHO Guideline2012: mortality rate adjusted: 1: sensible 100% - ≥98%; 2: resistance to be confirmed 

<98% - 90%; 3: resistance <90% 
 

Resistance statues of mosquitoes with DDT4% by WHO tube bio-assay test in Cambodia 2011 

Resistance statues/Species % Mortality 
adjusted 24h  

CNM Kandal KohKong Rattanakiri 

Resistance 

Aedes 2  100   

culex 1 100    

2 100    

dirus s.l 83 60    

84 80    

85 100    

vagus 18    40 

38    100 

43    58 

46    80 

47    91 

53    19 

56    36 

75    100 

Resistance to be confirmed 

Table3a: Total number of mosquitoes tested with WHO tube bioassay test with DDT4%, 
deltamethrin0.05% and permethrin0.75% from Rattanakiri, KohKong and CNM 
insectariy.  

place/species DDT4% deltamethrin0.05% permethrin0.75% Total 

CNM 
    Culex 200 380 400 980 

dirus s.l 499 300 600 1399 

Total 699 680 1000 2379 

Kandal 
    Aedes 100 100 100 300 

Total 100 100 100 300 

KohKong         

epiroticus s.l 200 20 100 320 

Total 200 20 100 320 

Rattanakiri         

dirus s.l 60 55 100 215 

maculatus s.l 100 
 

100 200 

minimus s.l 102 
 

100 202 

vagus 524 282 374 1180 

Total 786 337 674 1797 

Grand Total 1785 1137 1874 4796 
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dirus s.l 90 60    

98 99    

maculatus s.l 97    100 

minimus s.l 96    32 

Sensible 

dirus s.l 100 100   60 

epiroticus s.l 99   100  

100   100  

minimus s.l 99    70 

Total   699 100 200 786 

Resistance statues of mosquitoes with Delthamethrin0.05% by WHO tube bio-assay test in Cambodia 2011 

Resistance statues/Species % Mortality 
adjusted 24h  

CN
M 

Kanda
l 

KohKon
g 

Rattanakir
i 

Resistance 

culex 9 100    

10 100    

13 100    

40 80    

vagus 52    100 

86    90 

87    92 

Resistance to be confirmed 

Aedes 91  100   

epiroticus s.l 94   20  

Sensible 

dirus s.l 99 100   55 

100 200    

Total   680 100 20 337 

Resistance statues of mosquitoes with Permethrin0.75% by WHO tube bio-assay test in Cambodia 2011 

Resistance statues/Species % Mortality 
adjusted 24h  

CN
M 

Kanda
l 

KohKon
g 

Rattanakir
i 

Resistance  

Aedes 87  100   

culex 22 200    

25 20    

36 100    

55 80    

vagus 53    100 

79    77 

82    97 

83    100 

Resistance to be confirmed 

dirus s.l 97 100    

minimus s.l 97    20 

Sensible 
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dirus s.l 98 60    

100 440   100 

epiroticus s.l 100   100  

maculatus s.l 99    100 

minimus s.l 100    80 

Total   100
0 

100 100 674 
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Figure3a: resistances of mosquitoes with Permethrine0.75% by WHO tube 

bio-assay test in Cambodia 2011 0
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Figure 2a: Biting rhymth of malaria vector in Rattanakiri province2011  
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Figure2b: Monthly distribution of malaria vectors  in PHI village Rattaanakiri 
province 2011 
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Figure2c: Monthly distribution of malaria vectors  in Poutil village Modulkiri  
province 2011 
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bio-assay test in Cambodia 2011 
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Table4a: Number of persons and percentage of follow up in Pursat as compared to survey 1 

 S1 S2 S3 S1-S2-S3 

Nbr persons  1065 917 836 789 

% of follow up  86.1% 78.5% 74.1% 

Figure3b: resistances of mosquitoes with Delthamethrine0.05% by WHO tube bio-assay test 

in Cambodia 2011 

Figure3c: resistances of mosquitoes with DDT4% by WHO tube bio-assay 

test in Cambodia 2011 
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Tabel 4b: Number of persons and percentage of follow up in Siem Reap as compared to survey 1  

 S1 S2 S3 S1-S2-S3 

Nbr persons 505 238 373 206 

% of follow up  47.1% 73.9% 40.8% 

Table5a: Total mosquitoes collected in CheurTealChrum village Pursat  province on outdoor 
human collection  

Year/Species August density/m/n November density/m/n 
 

Total 

2010           
ACONITUS 1 0.06 0 0.00 1 
BARBIROST

RIS 7 0.39 0 0.00 7 
DIRUS 3 0.17 1 0.06 4 
KOCHI 7 0.39 1 0.06 8 
MACULATU

S 1 0.06 0 0.00 1 
MINIMUS 2 0.11 0 0.00 2 
NIGERRIMU

S 1 0.06 0 0.00 1 
TESSELLATU

S 1 0.06 0 0.00 1 
VAGUS 23 1.28 0 0.00 23 
Total 46 2.56 2 0.11 48 

2011           
ACONITUS 4 0.19 8 0.38 12 
ARGYROPU

S 0 0.00 1 0.05 1 
DIRUS 0 0.00 1 0.05 1 
KOCHI 1 0.05 0 0.00 1 
VAGUS 8 0.38 0 0.00 8 

Total 13 0.62 10 0.48 23 

Grand Total 59 2.81 12 0.57 71 
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Table 5b: Total mosquitoes collected in Trapaing Svay village SiemReap province on outdoor 
human collection 2010 

Year/Species August density/m/n November density/m/n Total 

DIRUS 1 0.06 4 0.22 5 

ACONITUS 43 2.39 96 5.33 139 
MACULATU

S 6 0.33 12 0.67 18 

MINIMUS 5 0.28 10 0.56 15 

Total 55 3.06 122 6.78 177 

      
Total mosquitoes collected in AngKagn  village SiemReap province on outdoor human 
collection  2011 

Year/Species August density/m/n November density/m/n 
 

Total 

ACONITUS 71 3.38 145 6.90 216 
BARBIROST

RIS 21 1.00 51 2.43 72 
CULICIFACI

ES 17 0.81 34 1.62 51 

DIRUS 23 1.10 108 5.14 131 
MACULATU

S 12 0.57 23 1.10 35 

MINIMUS 57 2.71 125 5.95 182 

PAMPANAI 58 2.76 123 5.86 181 

VARUNA 11 0.52 22 1.05 33 

Total 270   631   901 

Grand Total 325   753   1078 

Table6: Result of ELISA test detecting P. facilparum and P. vivax 210 & 
P.vivax247done on 1094mosquitoes collected in Rattanakiri, Pursat, SiemReap and 
KohKong province 2011-2010.  

No Spcecies Province 
Nbr 
test  

Nbr 
postiv
es(%) 

species  postivity  

PF 
PV 
210 PV247 

1 An  dirus  Rattanakiri 211 3(1.4) 
3(+,+

+) 0 0 

  
Pursat 5 0 0 0 0 

  
SiemReap 127 1(0.8) 1(+) 0 0 

  
Total 343 4(1.2) 4 0 0 

2 

An 
mininimu
s s.l Rattanakiri 17 2(11) 0 1(+) 1(+) 

  
Pursat 2 0 0 0 0 

  
SiemReap 200 2(1) 1(+) 0 1(+) 

  
Total 219 4(1) 1 1 2 

3 

An 
maculatu

s s.l  Rattanakiri 215 12(5) 

10( 6 
+; 

4++) 2(+) 0 

  
Pursat 1 0 0 0 0 
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SiemRe
ap 16 

2(1.2
5) 

2(+, 
+(+)) 0 0 

    Total 
23
2 14(6) 12 2 0 

4 

An 
epiroticu
s s.l 

KohKon
g 

30
0 0 0 0 0 

  Total   
10
94 65 13 3 2 

Note:  
 + : color lighter than positive 
control 

    

 

 ++ : color the same as  positive 
control 

    

 

 +++ : color darker than positive 
control 

    

 
(+): color very light 

     

 

+(+): color  between + 
and ++  

     

 

ELISA test result is read 
visually.  
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Figure5: An dirus s.l collected in SiemReap and Pursat province 2010 &2011  
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1. សេចកី្តសផីើម  
ជាំងឺរេូពិចដដលតគមិនចរ់អារមមណ៍ (NTDs) គឺជាជាំងឺឆលងដដលតកី្េញឹក្ញារ់ ជាងតគតៅក្បុង ររតទ្ស រកី្

រក្រាំផុ្េឬររជាជនដដលតគមិនបានយក្ចិេថទុ្ក្ដាក់្។ មួយភាគ ា្ំនន រនធុក្ជាំងឺ NTD រណាថ លមក្ពីការឆលងរពូន ដូច
ជារពូនអាំតបាះ (LF), រពូនដដលចមលងតាមដី(STH), រពូនសុីសថូ  (SCH) និងពពួក្ រពូនតណម៉ាេូដ ដដលឆលងតាម
ចាំណីអាហ្លរ(FBT)។  តលីសតនះតទ្ៀេជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្ម(trachoma) គឺជាមូល តហេុចមផងនន
ភាពពិការដភបក្ដដល រណាថ លមក្ពីជាំងឺឆលងតៅក្បុងពិភពតោក្។ តសចក្ថីសតរមចចិេថននសនបិបាេ សុេភាពពិភព
តោក្ (WHA) តលេ 54.19 អាំោវឆ្វឱ្យរដឌជាសមាជិក្ទាាំងអស់ថ្ោ៉ងតហ្លចណាស់ 75% ននកុ្មារដដល្ន
ដល់អាយុចូលាោទាាំងអស់ដដលររឈមមុេនឹងជាំងឺ STH គួរទ្ទួ្លបាននូវការពិនិេយ និង ពាបាលឱ្យបានតទ្ៀង
ទាេ់។តសចក្ថីសតរមចចិេថននសនបិបាេសុេភាពពិភពតោក្តលេ 50.29 និង 51.11 ក៏្បានអាំោវឆ្វឱ្យលុររាំបាេ់
រពូនអាំតបាះ និងភាពពិការដភបក្ដដលជារញ្ញា សុេភាពាធារណៈសក្លផ្ងដដរ។សរមារ់ជាំងឺរពូន NTDs និង ជាំងឺ
រោក្ដភបក្រតាកូ្ម, ឱ្សៃដដលមានេនមលតថ្ក្ មានសុវេទិភាព និង ររសិទ្នភាពគឺអាចរក្ បាន តដីមផីកាេ់រនទយរនធុក្
ជាំងឺ និងផ្ថល់គុណភាពជីវេិដដលមានភាពររតសីរជាងមុនដល់ររជាជនតៅក្ដនលងេសេ់តេាយ្នធាន។តហេុដូតចបះ
តហីយតទី្រអងគការសុេភាពពិភពតោក្(WHO) ផ្ថល់អនុាសន៍ឱ្យ តររីថ្ប ាំទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក រ (PC) ជា
អនថរគមន៍សុេភាពររន ាំងនឹងជាំងឺរពូន និងជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្ម តដីមផីត វ្ីការកាេ់រនទយជាំងឺតាមរយៈការតររីថ្ប ាំ
ទ្មាល ក់្រពូនឱ្យបានតទ្ៀងទាេ់ និងឱ្សៃតផ្សងៗតទ្ៀេចាំតោះអបក្ដដលររឈមនឹងតរោះថ្ប ក់្។ ការលាំបាក្ដ៏ ា្ំរាំផុ្េគឺ
ពរងីក្ការរគរដណថ រ់ការតររីឱ្សៃតទ្ៀងទាេ់ ឱ្យដល់អបក្ដដលររឈម នឹង តរោះថ្ប ក់្ជាំងឺរពូន និងការឆលងជាំងឺរោក្
ដភបក្រតាកូ្មទាាំងអស់។ 

ជាំងឺ NTDsរេូវបានចមលងោ៉ងខាល ាំងសតមផីមតៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា4ជាំងឺ NTDs តៅក្បុង ររតទ្សក្មជុជា ដដល 
អាចទ្រ់ាក េ់ ឬលុររាំបាេ់តដាយតររីថ្ប ាំទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក រមានដូចខាងតរកាម៖ 

 ជាំងឺរពូនដដលចមលងតាមដី(STH) ដដលមានរពូនចងកឹះ(ascariasis), រពូនរ ាំោេ់តសះ (trichuriasis)និង
រពូនទ្ាំពក់្(hookworm) 

 រពូនសុីសថូ (SCH) 
 រពូនអាំតបាះ (LF) 
 រពូនដដលឆលងតាមចាំណីអាហ្លរ (FBT) ដដលមានរពូន opisthorchiasis, clonorchiasis, 

paragonimiasis, fascioliasis  
 តេញ៉ា និងតេញ៉ារជូក្ (Taeniasis and cysticercosis) 
 រពូនអង់ហគីលីលឬរពូនដេសអាំតបាះ (Strongyloidiasis) 
 ជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្ម(Trachoma)ផ្លវបិាក្ននការឆលងតរគទាាំងតនះមានដូចខាងតរកាម៖ 
 ត វ្ីឱ្យតកី្នអរតាក្ងវះអាហ្លររូរេទមភជាពិតសសក្បុងចាំតណាមស្តសថី និងកុ្មារ 
 ត វ្ីឱ្យលទ្នផ្លននការសិក្ាររស់កុ្មារធាល ក់្ចុះ 
 ត វ្ីឱ្យចុះផ្លិេភាពការង្ហរក្បុងចាំតណាមមនុសសតពញវយ័ 
 ត វ្ីឱ្យមានរញ្ញា សុេភាពរុ ាំនរ ៉និងមានជាំងឺតៃលីម 
 ត វ្ីឱ្យជាំងឺមហ្លរកី្រាំពង់ទឹ្ក្ររមាេ់តដាយារដេពួក្រពូន opisthorchiasis 
 ត វ្ីឱ្យតប៉ាងសនសរ្មរាំពង់អាហ្លរតដាយារដេពួក្រពូនសុីសថូ(schistosomiasis) 
 ត វ្ីឱ្យពិការដភបក្តដាយារដេជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្ម(trachoma) 
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 ត វ្ីឱ្យាយភាយការចមលងតរគនិង្នដល់ាល រ់ក្បុងចាំតណាមអបក្ដដលមានររព័នន ការោរ េលួនចុះតេាយ 
តដាយារដេពួក្រពូនអង់ហគីលីល(strongyloidiasis) 
រកុ្មមនុសស  ដដលររឈមមុេនឹងជាំងឺនីមួយៗគឺ៖ 

 
 STH: កុ្មារដដល្នដល់អាយុចូលាោ កុ្មារដដលក្ាំពុងតរៀន និងស្តសថីក្បុងវយ័ រនថពូជ (WCBA). 
 SCH:ររជាជនដដលរស់តៅតាមដងទ្តនលតមគងគចាំក្ដនលងដដមានការររឈមមុេេជស់ 
 LF:ររជាជនទាាំងអសដ់ដលរសត់ៅក្បុងរសុក្ដដលមានជាំងឺរេេាេជាររចាំទាាំង៦ (រកុ្មតនះបាន ទ្ទួ្លរួច 
តហីយនូវការពាបាលជាទូ្តៅដដលមាន រទ្ង់រទាយ ា្ំទាាំងរបាាំដង តហីយររដហលជាមិនមាន ការររឈម 
មុេេជស់តទ្ៀេតទ្) 

 FBT:កុ្មារ និងមនុសសតពញវយ័ដដលររតិភាគអាហ្លរតៅ 
 Trachoma:ររជាជនទាាំងអស់ដដលរស់តៅក្បុងតេេថ/រសុក្ដដលមានជាំងឺរេេាេជាររចាំជាពិតសស កុ្មារ 
េូចៗ 

 Strongyloidiasis:ររជាជនទាាំងអស់ដដលរស់តៅក្បុងតេេថ/រសកុ្ដដលមានជាំងឺរេេាេជាររចាំ ជាពិតសស 
កុ្មារេូចៗការត វ្ីដផ្នទី្ មិនទាន់បានចរ់ សពវរគរ់ តៅតឡីយតទ្ 

 សរមារ់ជាំងឺ NTDs ភាគតរចីន:អបក្ដដលរសត់ៅក្បុងភាពរកី្រក្ ជាទូ្តៅមិនសូវមានអឆ្ម័យ និងការហូរ ចុក្
មិនាែ េបាេ។ ជនជាេិភាគេិច និងរកុ្មអបក្ត វ្ីការមួយចាំនួន (ឧទាហរណ៍៖ អបក្តនាទ្ សរមារ់ ជាំងឺសុី
សថូ(SCH) និងស្តសថីក្សិក្រដដលត វ្ីការតាមដរសចាំការសរមារ់ជាំងឺរពូនទ្ាំពក់្) 

 
យុទ្នាស្តសថសាំខាន់ក្បុងការក្ាំចេ់ជាំងឺរពូន NTDs គឺការតររីថ្ប ាំទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក រ ដដលជាការពាបាល

តទ្ៀងទាេ់មួយចាំតោះររជាជនដដលររឈមនឹងជាំងឺរពូន និងតររីឱ្សៃ ដេមួយមុេ ឬតរចីនមុេោយរញ្ចូ លោប តៅ
តាមក្រណីជាំងឺតោលតៅនិមួយៗ។ 

ក្មមវ ិ្ ីលុររាំបាេ់ជាំងឺរពូនអាំតបាះ តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាបានរញ្ច រ់ ជុាំទី្របាាំរួចតហីយ ក្បុងការផ្ថល់ជាទូ្តៅ
ដដលមានរទ្ង់រទាយ ា្ំតៅក្បុងនប ាំ២០០៩។ ការអតងកេសថីពីការ រញ្ឈរ់MDA  (The stop-MDA surveys)តដីមផី
រញ្ញជ ក់្ថ្ពុាំមានការចមលងតៅក្បុងរសុក្ដដលមានការរេេាេជាររចាំបានរញ្ច រ់សពវរគរ់តៅក្បុងនប ាំ ២០១០ក្នលង
តៅ។  

ការអតងកេបានរង្ហា ញថ្ MDAអាចរេូវរញ្ឈរ់បានតៅរគរ់ក្ដនលងររេិរេថិការទាាំងអស់ (all IUs)។ក្មជុជា
រចចុរផនបតនះរេូវការផ្អល ស់រថូរតៅត វ្ីការអតងកេឃាល ាំតមីលជាររចាំតលដីាំណាក់្កាលតរកាយ MDAវញិ។ 

ក្មមវ ិ្ ីលុររាំបាេ់ជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្ម តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាបានរញ្ញជ ក់្ថ្ការរេេាេបានចុះមក្តៅ
រេឹមក្រមិេម្យម រុ៉ដនថការរេេាេតនះតៅមានក្រមិេេជស់តៅតឡីយ (ក្ដនលងេលះរហូេដល់តៅ20%)ក្បុងចាំតណាម
កុ្មារអាយុតរកាម១០នប ាំ។ មានដេសក្មមភាពទ្រ់ាក េ់តោលមួយចាំនួនេូចដេរុ៉តណាត ះដដលបានរនថត វ្ីតដាយពុាំជារ់
ោរ់តដាយារដេមានការលាំបាក្ដផ្បក្្នធាន។ ការលាំបាក្រចចុរផនបគឺររេិរេថិការដដលតៅសលពី់ការវះកាេ់ជាំងឺ
រោក្ដភបក្រតាកូ្មដដលរណាថ លមក្ពីTrachomatous Trichiasis( 84,000 TT cases) តដីមផីសតរមចបាននូវការ
លុររាំបាេ់ភាពពិការដភបក្តដាយារជាំងឺរតាកូ្មក្បុងនប ាំ២០១៥។ 

តៅតពលសតរមចបានតជាគជ័យក្បុងការលុររាំបាេ់ជាំងឺរពូនអាំតបាះ និងការក្ាំចេ់ជាំងឺ រពូន សុីសថូររក្រតដាយ
ររសិទ្នភាពតឆ្ះក្មជុជានឹងអាចត វ្ីជាររតទ្សគាំរូមួយតៅក្បុងេាំរន់។ 
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 2. ស្ថា នភាពរាតតាតជាប្រចាំននជាំងឺ NTDs សៅក្នងុប្រសេេក្មពជុា 

2.1. ជាំងឺរពនូដដលចមលងតាមដី(STH) 
 
ាទ នភាពរេេាេជាររចាំក្បុ ងតពលរចចុ រផនប 

ររតទ្សក្មជុជាមានការរេេាេតដាយជាំងឺរពូនដដលចមលងតាមដី(STH)ោ៉ងខាល ាំងកាល ទូ្ទាាំងររតទ្ស
តដាយារដេលក្ខេ័ណឍ អាកាសធាេុតសមីដដលអាំតណាយផ្លដល់ការចមលង េវះភាពាែ េបាេ និងក្ងវះអឆ្ម័យដូច
ជាការតររីោមក្មនុសសត វ្ីជាជីរក្បុងការរងករតងកីន ផ្លក្សិក្មម។ អរតា តររវឡ៉ង់ដាំរូងក្បុងនប ាំ២០០២ននជាំងឺរពូន
ចងកឹះគឺសទិេតៅ ចតឆ្ល ះ 40 - 63%, whipworm 15-60% និង hookworm 20-83%, ការឆលងជាំងឺរពូនចរមុះគឺ 60-
70%.5,6។ 

ររជាជនដដលររឈមមុេនឹងការឆលងជាំងឺ STH សរុរគឺរេូវតគប៉ាន់ររមាណថ្មានររដហល 8.4 ោនឆ្ក់្។
ពួក្តគទាាំងតឆ្ះរេូវដចក្តចញជារីរកុ្មតផ្សងៗោប  ដដលទ្ាំនងជាមានការោក់្ព័នននឹងផ្លរ៉ះោល់សុេភាពមួយចាំនួន
ដូចជា ភាពតសលក្ាល ាំង ក្ងវះអាហ្លររូរេទមភ និងការរសូរជាេិវតីាមីនតសមិនបានលែ។  

ពួក្ទាាំងរីរកុ្មតឆ្ះមាន៖ កុ្មារមុនវយ័ចូលាោ(pre-SAC),កុ្មារវយ័ចូលាោតរៀន(SAC) និងស្តសថី
ក្បុងវយ័ រនថពូជ តៅរគរ់ទី្ក្ដនលងននររតទ្ស (WCBA)។ 

រូរទី្1៖រង្ហា ញពីការដរងដចក្តេេថដដលមានការរេេាេតដាយជាំងឺSTH តដាយអនថរគមន៍រួមរញ្ចូ លក្បុង 
 ររតទ្សក្មជុជា ដដលស្តសថីនិងកុ្មារទ្ទួ្លការពាបាលក្បុងក្ាំឡុងតពលតទ្ៀងទាេ់។ 

រូរទី្ 1:ការដរងដចក្អនថរគមន៍ននជាំងឺSTHតាមភូមិាស្តសថតៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រូរទី្ 1. MDA សរមារ់ការក្ាំចេ់ជាំងឺរពូន STH:  

 ក្បុងតេេថពណ៌រក្ហមក្ដនលងដដលកុ្មារវយ័ចូលាោតរៀនទាាំងអស់ពយបាលពីរដងក្បុងមួយនប ាំ តហីយស្តសថមីាននផ្ធ
តោះនិងស្តសថី ក្ាំពុងរាំតៅតដាះកូ្នរេូវតគទ្មាល ក់្រពូនោ៉ងតទ្ៀងទាេ់។ 

 ក្បុងតេេថពណ៌តលឿងក្ដនលងដដលររជាជនទាាំងអសទ់្ទួ្លការពាបាលតដាយឱ្សៃ albendazole + DEC តដីមផី
ក្ាំចេ់រពូន អាំតបាះ(LF)។ 

 
 



  Page 
139 

 
  

ាទ នភាពរចចុ រផនបននសក្មមភាពក្ាំចេ់ជាំងឺ 
 
យុទ្នាស្តសថក្ាំចេ់ជាំងឺចមផងគឺការផ្ថល់ឱ្សៃAlbendazole(orMebendazole)ឱ្យបានតទ្ៀងទាេ់ដល់រកុ្ម

ររឈមនឹងតរោះថ្ប ក់្ទាាំងរី។រក្សួងសុខាភិបាល/មជឈមណឍ ល ជាេិក្ាំចេ់ ជាំងឺរគុនចញ់ ប៉ារ៉សុីេាស្តសថ និង បា
ណក្ាស្តសថ  (MoH/CNM)បាននិងក្ាំពុងសហការក្បុងការត វ្ីដផ្នការ ត វ្ីគតរមាងាក្លផង និងពរងីក្សក្មមភាព
តដីមផី ត វ្ីការក្ាំចេ់ជាំងឺNTD ជាមួយអងគការសុេភាពពិភពតោក្ នដគូអភិវឌណន៍តផ្សងតទ្ៀេ និងអងគការតរៅរដាឌ ភិបាល
អនថរជាេិឆ្ឆ្អស់រយៈតពល៧នប ាំមក្តហីយ។ កិ្ចចេិេេាំររឹងដររងរមួទាាំងតនះបានជួយឱ្យក្មជុជា ត វ្ីក្មមវ ិ្ ីទ្មាល ក់្រពូន
ដ៏ ា្ំមួយតៅក្បុងេាំរន់តដាយចាំណាយ េិចរាំផុ្េ.6តារងតលេ១រង្ហា ញពីវាិលភាពននការរគរដណថ រ់ការទ្មាល ក់្រពូន
ដដលមានរទ្ង់ រទាយ ា្ំដល់រកុ្មររឈមនឹងតរោះថ្ប ក់្តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាចរ់តាាំងពីនប ាំ២០០៧ដល់នប ាំ២០០៩។ 

 
តារង១: វាិលភាពននការរគរដណថ រ់ការទ្មាល ក់្រពនូដដលមានរទ្ង់រទាយ ា្ំដលរ់ក្មុររឈមនឹងតរោះថ្ប ក់្តៅ
ក្បុ ងររតទ្សក្មជុជានប ាំ២០០៦–២០០៩ (Source: CNM – MoH, Cambodia) 
Population group 2007 2008 2009 Remarks 
Preschool children 
Population at risk 1,324,6

50 
1,386,59

2 
1,124,66

8 
For operational 
reasons, total 
preschool population 
is considered eligible 
for deworming 

Population 
targeted 

1,324,6
50 

1,339,571 1,124,66
8 

 

Population treated 
& program 
coverage (%) 

1,226,5
30 

(90%) 

1,146,205 
(85.6%) 

966,960 
(86%) 

 

National coverage 
of population at 
risk 

90% 82.7% 86%  

Geographic 
coverage (of 
endemic 
provinces) 

24/24 
(100%

) 

23/24 
(96%) 

24/24 
(100%) 

 

School aged children 
Population at risk 2,574,1

97 
2,481,699 2,811,67

1 
 

Population 
targeted 

2,574,1
97 

2,481,699 2,811,67
1 
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Population treated 
& program 
coverage (%) 

2,377,4
93 

(92.4%
) 

2,429,114 
(97.9%) 

2,520,11
4 

(90%) 
 

 

National coverage 
of population at 
risk 

92.4% 97.9% 90%  

Geographic 
coverage (of 
endemic 
provinces) 

24/24 
(100%

) 

24/24 
(100%) 

24/24 
(100%) 

 

Women of Child Bearing age 
Population at risk 3,685,0

00 
3,800,00
0 

3,900,0
00 

 

Population 
targeted 
 

Antenat
al & 

lactatin
g 

women  
(360,0

00) 

Antenatal 
& 

lactating 
women 

(375,000
) 

Antenat
al & 

lactating 
women 
(414,00

0) 

The estimated 
number of AN and 
lactating women is 
2.8% of the total 
population 

Population treated 
& program 
coverage (%) 

226,33
3 

(62.8%
) 
 

290,461 
(77.4%) 

314,640 
(76%) 

 

National coverage 
of population at 
risk 

6.14% 7.6% 8.6%  

Geographic 
coverage (of 
endemic 
provinces) 

24/24 
(100%
) 

24/24 
(100%) 

24/24 
(100%) 

 

 
* តេេថទាាំងអស់តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាមាន STH endemicity >50% និងរេូវការ ទ្មាល ក់្ រពូន២ដងក្បុងមួយនប ាំ 
រុ៉ដនថមិនទាន់មានដផ្នការសរមារ់ជុាំទី្២តៅតឡីយតទ្។ 
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ដូចរង្ហា ញក្បុងតារងខាងតលី WCBA គឺជារកុ្មររឈមមុេេជស់ដដលទ្ទួ្លការរគរដណថ រ់េិច  ជាងតគរាំផុ្េ
តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា។ 
 
យុទ្នាស្តសថក្ាំចេ់ជាំងឺ 
 យុទ្នាស្តសថចមផងក្បុងការក្ាំចេ់ជាំងឺSTH គឺតររីថ្ប ាំទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក រដដលរួមមានការ ពាបាលតទ្ៀងទាេ់

ចាំតោះររជាជនដដលររឈមនឹងជាំងឺតដាយឱ្សៃទ្មាល ក់្រពូន តាមរយៈការតររីឱ្សៃដេមួយមុេ ឬតរចីនមុេោយ
រញ្ចូ លោប តៅតាមក្រណីជាំងឺតោលតៅ។ឱ្សៃមានសរមារ់ផ្ថល់ជូន ររជាជន ចាំណុចតដាយឥេរង់នៃល តាមរយៈ
អនថរគមន៍ដចក្ចយឱ្សៃរទ្ង់រទាយ ា្ំ។ ក្មមវ ិ្ ីផ្ថល់ឱ្សៃមួយចាំនួនក៏្មានតៅនឹងក្ដនលងដដរ។ ឩទាហរណ៍រកុ្ម
ហ៊ុនឱ្សៃJohnson&Johnson ផ្ថល់អាំតណាយឱ្សៃ mebendazole ររមាណ ជា5ោនរោរ់, រកុ្មហ៊ុន
Glaxosmithkline ផ្ថល់អាំតណាយឱ្សៃ albendazole 800,000 រោរ់, និងរកុ្មហ៊ុនKAHP ផ្ថល់ឱ្សៃ
praziquantel ចាំនួន150,000 រោរ់ និងឱ្សៃ albendazole ចាំនួន 200,000 រោរ់តរៀងរល់នប ាំ។ជាំនួយទាាំងតនះ
បានជួយសរមាលរនធុក្នន សក្មមភាពក្ាំចេ់ជាំងឺររស់ក្មមវ ិ្ ីជាេិ។ក្មជុជាបានរង្ហា ញពីលទ្នភាពក្បុងការត វ្ីសមាហរ
ណក្មមននការ ដចក្ចយឱ្សៃក្បុងរចឆ្សមជ័ននដដលមានរារ់  (ឩទាហរណ៍ ររព័ននាោតរៀន សក្មមភាពផ្ថល់
វតីាមីនអា សហជីពស្តសថ)ី និង រុគគលិក្(រគូរតរងៀន អបក្សម័រគចិេថតាមភូមិ) ដដលកាេ់រនទយបានកាន់ដេតរចីនក្បុងការ
ចាំណាយតលីភ័សថុភារ។សក្មមភាពពាបាលក៏្រេូវបានរួមរញ្ចូ លជាតរឿយៗផ្ងដដរ ជាមួយ នឹងារអរ់រ ាំសុេភាព។ 
តទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយ សក្មមភាពក្មមវ ិ្ ីជាេិពឹងដផ្ែក្ ោ៉ងតរចីន តលី្នធានហរិញ្ដវេទុពីខាងតរៅ ចាំដណក្ឯកា
រេិេេាំររស់រដាឌ ភិបាលគឺជាការេិេេាំដររ ហិរញ្ដវេទុ    តដីមផីទិ្ញឱ្សៃទ្មាល ក់្រពូនសរមារ់កុ្មារមុនវយ័ចូលាោ 
និងស្តសថីមាន នផ្ធតោះ/រាំតៅតដាះកូ្ន។ សរមារ់ការទ្មាល ក់្រពូនចាំតោះ កុ្មារមុនវយ័ចូលាោ យុទ្នាស្តសថចុះមូលដាឌ ន
រេូវបានតររីរបាស់ររក្រតដាយតជាគជ័យ តហីយរចឆ្ សមជ័ននតនះអាច រេូវពរងីក្តៅដល់រកុ្មស្តសថសីទិេក្បុងវយ័រនថពូជ
(WCBA)តទ្ៀេ។ សក្មមភាពចុះមូលដាឌ នទាាំង តនះ រេូវបានរាំតពញរដនទមតដាយអបក្សមរ័គចិេថសេុភាពភូមិ និងអបក្ត វ្ី
ការខាងជាំងឺ រគុនចញ់ តាមភូមិតាមរយៈសក្មមភាព ្មមតាតដីមផីជួយរតងកីនការរគរដណថ រ់តដាយត វ្ីការ ពាបាល
ដល់អបក្ដដលមិនបានចូលរួមក្បុងយុទ្នឆ្ការចុះមូលដាឌ ន។ 

 
ការលាំបាក្ដដលរេូវជាំនះតៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាគឺ (1) រក្ានិរនថន៍ភាពតសវារគរដណថ រ់តដាយឱ្សៃ 

albendazole ឬ mebendazole ក្បុងចាំតណាមកុ្មារវយ័ចូលាោ មុនវយ័ចូលាោឱ្យបានេជស់ តៅរគរ់េាំរន់
ទាាំងអស់ និង(2) ត វ្ីឱ្យមានភាពតជឿនតលឿនក្បុងការពរងីក្តសវា រគរដណថ រ់ក្បុង ចាំតណាមស្តសថសីទិេក្បុងវយ័រនថពូជ
(WCBA) តដីមផីរគរដណថ រ់អបក្ររឈមមុេទាាំងអស់ ោ៉ងតហីចណាស់ មួយនប ាំមថងតដាយរួមរញ្ចូ លជាមួយនឹង
យុទ្នឆ្ការដដលមានរារ់។ 

 សក្មមភាពពិតសសទាាំងតឆ្ះមាន៖ 
 

 ការរណថុ ះរណាថ លរគូរតង្ហគ ល (TOT) និងរណថុ ះរណាថ លរុគគលកិ្ថ្ប ក់្រសកុ្តៅតាមរណាថ  តេេថដដលមាន
ផ្ថល់ឱ្សៃរទ្ង់រទាយ ា្ំ (MDA) គឺជាការអនុវេថដររៃមីតលីក្ដាំរូងសរមារ់រកុ្ម តោលតៅ។ 

 វគគរណថុ ះរណាថ លរ ាំលឹក្សថីពីជាំងឺ STH រួមទាាំងការរណថុ ះរណាថ លរគូរតរងៀនដដលជាអបក្ផ្ថល់ឱ្សៃ អាំពីការវ ិ
វេថន៍ៃមីៗសថីពីសុេភាពាោដដលមានទាាំងដផ្បក្តផ្សងៗជាតរចីនតទ្ៀេអាំពីជាំងឺរពូន 

 ការដចក្ចយ ការតាមដាន និងការវាយេនមលតលីការចាំណាយសរមារ់ក្មមវ ិ្ ីទ្មាល ក់្រពូនតាម ាោតរៀន។ 
 ការចាំណាយតលីលទ្នក្មម និងការដចក្ចយឱ្សៃតដីមផីរគរដណថ រ់ដល់កុ្មារដលអ់ាយុចូលាោក្បុងក្ាំឡងុ
តពលយុទ្នឆ្ការផ្ថល់វតីាមីនអា។ 
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 ការចាំណាយតលីលទ្នក្មម និងការដចក្ចយឱ្សៃតដីមផីពរងីក្ពីការរគរដណថ រ់ស្តសថីមាននផ្ធតោះ និងរាំតៅ
តដាះកូ្នរហូេដល់រគរដណថ រ់ក្បុងចាំតណាមស្តសថីក្បុងវយ័រនថពូជទាាំងអស់(WCBA)។ 

 ត វ្ីយុទ្នឆ្ការអរ់រ ាំសុេភាព តដីមផីផ្សពវផ្ាយចាំតណះដឹងអាំពីអឆ្ម័យ 
 ដៃរក្ាទ្ាំឆ្ក់្ទ្ាំនង និងតរៀរចាំតវទិ្កាតផ្សងៗតដីមផីដចក្រ ាំដលក្/ផ្សពវផ្ាយព័េ៌មាន 
 ត វ្ីការអតងកេតដីមផីវាយេនមលប៉ារ៉សុេីាស្តសថ។ ត វ្ីការអតងកេមួយសរមារ់រកុ្មររឈមមុេនីមួយៗ តរៀងរលរី់
នប ាំមថងរឆ្ធ រ់ពីត វ្ីអនថរគមន៍។ 

 
 
តារង២: ចាំនួនតេេថដដលបានត វ្ីដផ្នការ MDA សរមារ់ការក្ាំចេ់ជាំងឺ STH 

Target Group 2012 2013 2014 2015 

SAC 24 24 24 24 

pre-SAC 24 24 24 24 

WCBA 12 24 24 24 

 
តារង ៣:ចាំនួនតេេថដដលបានត្ វីដផ្នការតាមដាន និងវាយេនមលក្បុងការក្ាំចេ់ជាំងឺSTH* 

 
Targe

t 
Group 

Indicator 20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

Pre-
SAC 

STH 
prevalence/Inte
nsity 

6*
*   6 

SAC  

school 
attendance,  
STH 
prevalence/Inte
nsity KAP 

  6  

WBC
A 

anaemia, STH 
prevalence/Inte
nsity KAP 

   6 

* សក្មមភាពM&E នឹងរេូវអនុវេថតាមក្ដនលងដដលមានការឃាល ាំតមីលជាររចាំក្បុងតេេថដដលត វ្ីដផ្នការនីមួយៗ។ 
*ពីរតេេថមក្ពីក្បុងេាំរន់នីមួយៗននេាំរន់តអកូ្ាស្តសថទាាំងរី (េាំរន់តឆបរសមុរទ្ េាំរន់ទ្ាំឆ្រក្ណាថ ល និងេាំរន់
េជង់ររ) តដីមផីេាំណាងឱ្យេាំរន់ទាាំងតនះ។ 



  Page 
143 

 
  

2.2. ជាំងឺរពនូសុសីថូ  (Schistosomiasis) 
ការរេេាេជាររចាំននជាំងឺរពូនសុសីថូ(Schistosomiasis)តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាមានតៅក្បុងតេេថសធឹងដរេង 

និងតេេថរក្តចះដដលសទិេតៅតាមដងទ្តនលតមគងគដដលមានលក្ខេណឍ តអកូ្ាស្តសថក្បុងការ ចមលង តៅដេរនថមាន (សូម
តមីលរូរតលេ២)។ តៅររតទ្សក្មជុជាជាំងឺតនះរងករតដាយតមតរគ Schistosoma mekongiនិងភាប ក់្ង្ហរចមលងតរគ
ត ម្ ះNeotricula aperta ដដលជាេយងទ្តនលរស់តៅតាមចដងវក្ៃមក្បុងទឹ្ក្។ សេវផ្ធុក្តមតរគជាចមផងគឺដឆកដដល
ទ្ាំនងជាអបក្ផ្ធុក្តមតរគដ៏សាំខាន់ ដដលឆ្ាំឱ្យ ការចមលងតៅដេមានជានិចច។មនុសសដដលររឈមនឹងតរោះថ្ប ក់្រេូវតគ
ប៉ាន់ររមាណថ្ មានតលីសពី៨០០០០ ឆ្ក់្(>80,000 people)។ក្រមិេននការរេេាេជាមូលដាឌ នមុនតពលអនុ
វេថវធិានការទ្រ់ាក េ់ មានតលីសពី 70% ក្បុងចាំតណាមកុ្មារក្បុងវយ័ចូលាោ និង 49% ចាំតោះររជាជនទូ្តៅដដល
ក្បុងតឆ្ះមានក្រណី ៃ្ន់ ៃ្រររមាណជាង 12,000 ក្រណី និងាល រ់ររមាណជា 25 ក្រណីជាតរៀងរល់នប ាំ. 7,8,9 

 
រូរទី្ 2:ដផ្នទី្ររតទ្សក្មជុជារង្ហា ញពីេាំរន់ដដលមានការរេេាេតដាយជាំងឺរពនូសុសីថូ  (ពណ៌រក្ហម) 
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រូរទី្ 3:អបក្ជាំងឺដដលមានផ្លវបិាក្ ៃ្ន់ ៃ្រត ញីមានជាទូ្តៅកាលពីមុន 

 

វធិានការទ្រ់ាក េ់រួមមានការពាបាលតដាយឱ្សៃ praziquantel បានរេូវអនុវេថចរ់តាាំងពីនប ាំ ១៩៩៦។ 
 យុទ្នាស្តសថចមផងទាាំងតឆ្ះមាន៖ 

a) ការអតងកេដររតអពីតដមីាស្តសថជាររចាំ (Epidemiological surveillance)រួមទាាំងការអតងកេតាមដាន
ជាររចាំ និងការអតងកេតដាយមិនឱ្យដឹងមុន 

b) ការតររីឱ្សៃក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំ 
c) ការរាវរជាវរក្ក្រណីជាំងឺ និងការពាបាលដររអក្មម 
d) ការអរ់រ ាំសុេភាព 
 
ចរ់តាាំងពីអនុវេថវធិានការទ្រ់ាក េ់ទាាំងតនះ និងតដាយទ្ទួ្លបានក្រមិេននការរគរដណថ រ់តលីស ពី 80% 

ជាតរចីននប ាំមក្តហីយ អរតាតររវ៉ាឡង់បានៃយចុះរនថិចមថងៗរហូេដល់េិចជាង 1% ននក្រណី ក្បុងមួយនប ាំ គិេមក្
ដល់នប ាំ២០០៦.9តទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយ ការសិក្ាដដលក្ាំពុងដេដាំតណីរការត វ្ីតដាយ CNM សហការជាមួយ
ាក្លវទិ្ាល័យតវជជាស្តសថដុក្េយ(ូDokkyo Medical University) ននររតទ្ស ជរុ៉ន ដដលតររីទាាំងតេសថ ELISA 
និងរតចចក្តទ្សពិនិេយោមក្ រង្ហា ញថ្មក្ដល់នប ាំ២០០៨ អរតាឆលងារៃមីមាន 30%។ តទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយ 
ក្មាល ាំងននការឆលងតនះមានក្រមិេទាររាំផុ្េ។ លទ្នផ្ល ទាាំងតនះសឱ្យត ញីថ្ររសិនតរីរញ្ឈរ់ការពាបាលតទ្ៀងទាេ់
ក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំ ក្រមិេននអរតាតររវ៉ាឡង់ នឹងវលិមក្រក្ក្រមិេតដីមវញិក្បុងក្ាំឡុងតពលពីររីនប ាំ ដូចក្រណីតៅររតទ្ស
ឡាវ។ 

សក្មមភាពក្បុងនប ាំ២០០៩/២០១០៖ 

ការតររីឱ្សៃក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំរេូវបានត វ្ីតៅក្បុងតេេថចាំនួនពីរគឺតេេថរក្តចះ និងតេេថសធឹងដរេង តដាយមាន
ជួយឧរេទមភពីគតរមាង HSSP2។ការរគរ់ដណថ រ់ទ្ទួ្លបាន 92% ក្បុងចាំតណាមររជាជនសរុរ 81,000 ឆ្ក់្ដដលរស់
តៅេាំរន់ររឈមមុេេជស់។ដផ្នការសរមារ់នប ាំ២០១២ និងនប ាំតរកាយៗតទ្ៀេដផ្ន ការលាំអិេរនថ MDA និងការអរ់រ ាំ
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សុេភាពរេូវបានតរៀរចាំតហីយ ក៏្រុ៉ដនថ្នធានៃវកិាមិនទាន់បានរញ្ញជ ក់្ថ្បានតៅតឡីយតទ្។ មូលនិ្ិាាកាវ៉ា
(Sasakawa) បានផ្អែ ក្តាាំងពីនប ាំ២០០៨ តហីយ ADB-CDC1 ផ្អែ ក្តាាំងពីនប ាំ2009។ 

 
ររសិទ្ឌិភាពននការអនថរគមន៍តលីជាំងឺរពូនសុីសថូ៖ 

ក្រណីគលីនិក្ ៃ្ន់ ៃ្រននជាំងឺរពូនសុីសថូ  មិនរេូវបានតគរយការណ៍តទ្កាលពីទ្សសវេសមុន  តរីតទាះ ជាការអតងកេ
ឃាល ាំតមីលជាររចាំមានការតកី្នតឡីងក៏្តដាយក្រណី ៃ្ន់ ៃ្រត ីញមានជាទូ្តៅកាលពីមុន។ ការអតងកេដររប៉ារ៉សុីេ
ាស្តសថរញ្ញជ ក់្ថ្និឆ្ប ការមានការៃយចុះជាមួយនឹងការពាបាល តរចីនជុាំដដលមានលក្ខណៈតទ្ៀងទាេ់។ មានក្រណី
វជិជមានដេរួនតទ្ដដលបានរេូវរយការណ៍ក្បុងនប ាំ២០០៧។ តទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយ ក្បុងនប ាំ២០០៨ តគបានរក្
ត ីញការឆលងក្បុងពពួក្សេវេយង និងមានការតកី្នចាំនួនក្បុងចាំតណាមមនុសស។ តគតៅដេមិនទាន់ដឹងតៅតឡីយអាំពីេួ
ឆ្ទី្ននសេវផ្ធុក្តមតរគដដលត វ្ីឱ្យការចមលងតៅ ដេ មាន តរីតទាះជាតគត វ្ីការតបាសសាំអាេអស់នូវការចមលងក្បុង
ចាំតណាមមនុសសក៏្តដាយ។  

 តលីសតនះតទ្ៀេក្រណីមួយចាំនួនតទ្ៀេរេូវបានតគរយការណ៍ក្បុងតេេថរេនគិរ(ី៦ក្រណីវជិជមាន) និងតេេថក្ាំ
ពង់ចម (២ក្រណីវជិជមាន) ក្បុងនប ាំ២០០៨។ 

 

2.3. ជាំងឺរពនូអាំតបាះ (Lymphatic Filariasis) 
 

ាទ នភាពរេេាេរចចុរផនប និងសក្មមភាពលុររាំបាេ់ជាំងឺ 

ជាំងឺរពូនអាំតបាះ (LF) ដដលរងកតដាយតមតរគត ម្ ះWucheraria bancroftiជាជាំងឺរេេាេជាររចាំតៅក្បុង
តេេថចាំនួនរួន។ ររតទ្សក្មជុជាបានតរថជាញ លុររាំបាេ់ជាំងឺតនះជាមួយនឹងក្មមវ ិ្ ីសក្លតដីមផីលុររាំបាេ់ជាំងឺរពូនអាំតបាះ
ការត វ្ីដផ្នទី្េាំរន់រេេាេតដាយត វ្ីតេសថ ICT តដីមផីពិនិេយរក្ដងកូវរពូនអាំតបាះេូចៗក្បុង្ម(microfilaria) បាន
រញ្ច រ់ក្បុងនប ាំ២០០៤។ មានរសុក្រហូេដល់១៨ក្បុងតេេថចាំនួន៤គឺ៖ រេនគិរ ីសធឹងដរេង រពះវហិ្លរ និង តសៀមររ រេូវ
បានក្ាំណេ់ថ្ជាក្ដនលងដដលក្ាំពុងមានការចមលង។ររូភាពទី្៤ រង្ហា ញពីេាំរន់ដដលមានការរេេាេតដាយជាំងឺរពូនអាំ
តបាះ។ ររជាជនររឈមមុេនឹងតរោះថ្ប ក់្តៅក្បុងរសុក្ដដលមានការរេេាេ មានររមាណជា 475,000 ឆ្ក់្។ 
តដាយមានដផ្នការយុទ្នាស្តសថជាេិសថពីីការលុររាំបាេ់ជាំងឺរពូនអាំតបាះដដលសរតសរបានលែ ក្មមវ ិ្ ីជាេិរេូវបានចរ់
តផ្ថីមអនុវេថក្បុងនប ាំ២០០៥។  ការពាបាលជាទូ្តៅក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំ(MDA) បានត វ្ីរបាាំដងក្បុងនប ាំ២០០៩។ ការ
អតងកេសថីពីការរញ្ឈរ់ការពាបាលជាទូ្តៅក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំ(Stop-MDA) ដដលត វ្ីក្បុងនប ាំ២០១០ បានរង្ហា ញថ្ការ
ចមលងជាំងឺរពូនអាំតបាះបានចុះៃយតរកាមក្រមិេចាំបាច់តដីមផីរញ្ឈរ់ MDA។ រចចុរផនបតនះក្មមវ ិ្ ីជាេិលុររាំបាេ់ជាំងឺ
រពូនអាំតបាះក្ាំពុងត វ្ីការផ្អល ស់រថូ រតៅរក្ដាំណាក់្ កាលតាម ឃាល ាំតមីល តរកាយអនថរគមន៍។ 
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រូរទី្ 4: ការតររីឱ្សៃក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំតដីមផីររន ាំងនឹងជាំងឺរពូនអាំតបាះ 

 

 
 
រូរទី្ 5:ដផ្នទី្ររតទ្សក្មជុជារង្ហា ញពីេាំរន់ដដលមានការរេេាេតដាយជាំងឺ LF 

 
ការរគរដណថ រ់ និងការតាមដាន 

ការអតងកេតដីមផីវាយេនមលពីការរគរដណថ រ់បានរញ្ញជ ក់្ថ្េួរតលេប៉ាន់ាម ន សទិេក្បុង ចតឆ្ល ះ 79 – 90% តៅ
តាមក្ដនលងអនុវេថតផ្សងៗោប ។ ជាទូ្តៅ ការរគរដណថ រ់ក្បុង ការពាបាលតដាយឱ្សៃទ្មាល ក់្រពូនតដីមផី រង្ហក រក្បុង
ចាំតណាមររជាជនររឈមមុេនឹងតរោះថ្ប ក់្សទិេក្បុងក្រមិេមួយ ដដលអាចទ្ទួ្ល យក្បានចរ់តាាំងពីនប ាំ២០០៥។
តលីសពី តនះតទ្ៀេ ការពិនិេយរាវរជាវរក្កូ្ន ដងកូវរពូនអាំតបាះេូចៗក្បុង្ម (microfilareamia) ដដលបានត វ្ី
តឡីងក្បុងក្ដនលងឃាល ាំតមីលជាររចាំ រញ្ញជ ក់្ថ្អរតារពូនអាំតបាះេូចៗក្បុង្ម  ក្បុងក្ដនលងអនុវេថទាាំងអស់មានការចុះ
ៃយ 100% រឆ្ធ រ់ពីការតររី MDA ពីរជុាំមក្។ 

ការអតងកេសថីពីការរញ្ឈរ់ MDA ក្បុងនប ាំ ២០១០ 

 ការអតងកេសថីពីការរញ្ឈរ់ MDA រេូវបានត វ្ីតឡីងតៅរគរ់ក្ដនលងអនុវេថទាាំងអស់ក្បុងនប ាំ២០១០តដាយតររី
សាំណាក្គាំរូ ICT ចាំនួន ៩០០ សរមារ់ក្ដនលងអនុវេថនីមួយៗ។ តហេុដូតចបះតហីយមិនចាំបាច់ត វ្ី MDA តទ្ៀេតឡីយ។  
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ការកាេ់រនទយពិការភាព 

 រចចុរផនបតនះ ចាំនួនក្រណីអបក្ឆលងរពូនដដលរាវរជាវត ីញតដាយក្មមវ ិ្ ីមានមិនតរចីន រុ៉ឆ្ម នតទ្គឺររមាណ
ជា 50 ក្រណី lymphoedema និង hydrocele រុ៉តណាត ះ។ អបក្ជាំងឺទាាំងតនះមានអាយុតលីស 50 នប ាំ តហីយក្រណីគលី
និក្ៃមីក្បុងចាំតណាមររជាជនវយ័តក្មងមិនរេូវបានរាវរជាវត ីញ តទ្ក្បុងរយៈតពលរុ៉ឆ្ម ននប ាំតរកាយតនះ។ ភាគតរចីននន
អបក្ ជាំងឺទាាំងតនះទ្ទួ្លការដៃទាាំតៅតាមររព័ននសុខាភិបាលទូ្តៅ។  តៅដាំណាក់្ដាំរូងននក្មមវ ិ្ ី រគូតពទ្យតៅតាម
េាំរន់ដដលមានការរេេាេបានទ្ទួ្ល ការរណថុ ះរណាថ លសថីអាំពីការកាេ់រនទយពិការភាពតដាយារជាំងឺរពូនអាំ
តបាះ។ 

 ដផ្នការសរមារ់នប ាំ២០១២ និងនប ាំតរកាយៗតទ្ៀេររតទ្សក្មជុជារចចុរផនបតនះអាច្នដល់ដាំណាក់្កាល
ឃាល ាំតមីលតរកាយអនថរគមន៍។ ការឃាល ាំតមីលតរកាយMDA ដាំណាក់្កាលទី្ 1 គួររេូវត វ្ីក្បុងនប ាំ 2012 តហីយការឃាល ាំតមីល
តរកាយ MDA ដាំណាក់្កាលទី្2គួររេូវត វ្ីក្បុងនប ាំ 2015។ ការឃាល ាំតមីលទាាំងតនះគួររេូវត វ្ីតដាយអនុតោមតាមតោល
ការណ៍ដណឆ្ាំៃមីររស់ អងគការសុេភាពពិភពតោក្។ ការតរេៀមតដីមផី តផ្ធៀងផ្អធ េ់ឯក្ារគួររេូវដាក់្ដផ្នការ សរមារ់ 
នប ាំ 2015/2016។ ការរាវរជាវគួរត វ្ីតដីមផីក្ាំណេ់រកុ្ម ររជាជនដដលរេូវដេដក្តចញពី MDA ឩៈ អបក្តទាសក្បុងពនន
្ឆ្ោរ អបក្ត វ្ីការក្បុងនរព។ ការតាមដានពីខាងតរៅក៏្គួរត វ្ីដដរ តដីមផីរដនទមតៅតលកីារតាមឃាល ាំតមីលតរកាយ MDA។ 

2.4 ជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្ម (Trachoma) 
 

ាទ នភាពរេេាេជាររចាំក្បុងតពលរចចុរផនប និងសមមភាពកាេ់រនទយជាំងឺ 

ក្មមវ ិ្ ីក្ាំចេ់ជាំងឹរោក្ដភបក្រតាកូ្ម បានចរ់តផ្ថីមតៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាតាាំងពីនប ាំ១៩៩៥។ ររតទ្សក្មជុជា
មានដផ្នការយុទ្នាស្តសថជាេិតដីមផីការោរភាពពិការដភបក្ 2008 – 2015 តហីយការកាេ់រនទយជាំងឹរោក្ដភបក្រតាកូ្ម 
គឺជាមាេិកាសាំខាន់មួយតៅក្បុងដផ្នការតនះ។ ក្មមវ ិ្ ីជាេិសុេភាពដភបក្ (NPEH) រេូវបានរតងកីេក្បុងនប ាំ 1995 
(ដដលមាន មូលដាឌ នតៅមនធីរតពទ្យដភបក្ជាេិក្បុងរកុ្ងភបាំតពញ)។ ក្មមវ ិ្ ីជាេិសុេភាពដភបក្ បានដឹក្ឆ្ាំក្បុងការត វ្ីសក្មម
ភាពក្ាំចេ់ជាំងឺទាាំងអស់តដាយយក្ SAFE ជាយុទ្នាស្តសថគនលឹះរួម មានការរតងកីេតោលការណ៍ដណឆ្ាំសរមារ់រុគគល 
និងដក្លមែអឆ្ម័យររាិទ ន ការពាបាលជាំងឺរតាកូ្មសក្មមតដាយឱ្សៃសមាល រ់តមតរគ និងឱ្សៃររន ាំងនឹងតមតរគ 
និងការវះកាេ់ជាំងឺTrachomatous Trichiasis (TT) តៅក្បុងសហគមន៍។ 

តៅររតទ្សក្មជុជា មានដេឱ្សៃ Tetracycline តទ្ដដលរេូវតគតររីក្បុង ការពាបាលតដាយឱ្សៃររន ាំងតម
តរគ។ តដាយារពុាំមានមូលនិ្ិ និងមូលតហេុ តផ្សងៗតទ្ៀេ ឱ្សៃ azythromycin ឫ MDA មិនរេូវបានតររីតឡី
យ។ ការសិក្ា វាយេនមលរហ័សមួយចាំនួនរេូវបានត វ្ីក្បុងនប ាំ2000 និង 2004។ រូរទី្ 6 រង្ហា ញពីេាំរន់ដដលត វ្ីអតងកេ 
និងក្រមិេននការរេេាេ។ អរតាតររវ៉ាឡង់រួមននជាំងឺរតាកូ្មសក្មមសរមារ់ កុ្មារអាយុតរកាម 10 នប ាំ សទិេក្បុងចតឆ្ល ះ 
1–15% ក្បុងនប ាំ 2004។ តោលតៅចុងតរកាយ ននអនថរគមន៍(UIGs) តសបីរតដាយ WHO តដីមផីលុររាំបាេ់ជាំងឺរតាកូ្ម
ដដលឆ្ាំឱ្យពិការដភបក្ររដហលជាមិនអាចសតរមចបានតទ្ ររសិនតរីអនថរគមន៍ទាាំងតឆ្ះមិនបានត្ វីរគរ់រោន់។ ចាំនួន
អបក្ជាំងឺ TT រេូវតគប៉ាន់ររមាណថ្មានតលីសពី 84,000 ក្រណី។ តហេុដូតចបះតហីយ ការលាំបាក្ក្បុងការក្ាំចេ់ជាំងឺ
រោក្ដភបក្រតាកូ្ម តៅក្មជុជា រួមមានទាាំងររេិរេថិការវះកាេ់តដីមផីតដាះរាយការង្ហរ TT ដដលតៅតសសសល់ តដីមផី
សតរមចបាននូវ ការក្ាំចេ់ភា ាំពិការដភបក្តដាយារជាំងឺរតាកូ្មក្បុងនប ាំ2015។ 

រូរទី្6:ដផ្នទី្ររតទ្សក្មជុជារង្ហា ញពីេាំរន់ដដលមានការរេេាេតដាយជាំងឺរតាកូ្ម ដដល បានក្ាំណេ់ភិនភាគ
រេឹមនប ាំ 2010 (ការគូសដផ្នទី្ទូ្ទាាំងររតទ្សមិនទាន់ រញ្ច រ់តៅ តឡីយតទ្) 
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យុទ្នាស្តសថសរមារ់ក្ាំចេ់ភាពពិការដភបក្តដាយារជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្មតៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាក្បុងនប ាំ 2015 

តោលតៅគឺតដីមផីកាេ់រនទយអរតាតររវ៉ាឡង់នន TT ឱ្យមក្តៅតរកាម 1% តៅថ្ប ក់្សហគមន៍។ យុទ្នាស្តសថ 
SAFE ដដលផ្ថល់អនុាសន៍តដាយអងគការសេុភាពពិភពតោក្ (Surgery សរមារ់trichiasis), Antibiotics តដីមផី
ពាបាលការចមលងតរគC. trachomatis, Facial មុេាែ េនិងEnvironmental improvements ដក្លមែររាិទ ន 
តដីមផីកាេ់ រនទយការចមលងតរគC. trachomatis ពីមាប ក់្តៅមាប ក់្) នឹងរេូវរនថក្បុងនប ាំខាងមុេ។ ការគូសដផ្នទី្សថីពី
ក្រមិេននការរេេាេសរមារ់រគរ់តេេថទាាំងអស់ដដលមិនទាន់បានត វ្ីតៅតឡីយតទ្ គឺជាអាទិ្ភាព។ សមាសភាព A 
និង S នឹងកាល យជាសក្មមភាព សបូលក្បុង តេេថដដលមានការរេេាេ។  សមាសភាព F និង E នឹងរេូវរក្ាឱ្យមាន
និរនថរភាព និងរួមរញ្ចូ លក្បុងក្មមវ ិ្ ីតផ្សងៗតទ្ៀេដូចជា ក្មមវ ិ្ ីសុេភាពាោ ក្មមវ ិ្ ីផ្ថល់ទឹ្ក្ាែ េ និងដក្រលមែអឆ្
ម័យ។ សមាសភាព A នឹងរេូវអនុវេថសរមារ់អបក្ជាំងឺតរកាយតពលវះកាេ់។ 

េនមលននការវះកាេ់ TT មួយក្រណីរេូវតគប៉ាន់ាម នថ្អស់ររដហលជា 50 ដុោល រអាតមរកិ្។តេេថដដលមានការ
រេេាេទាាំងអស់នឹងអាចអនុវេថនូវដផ្នការសក្មមភាព វាយេនមលពីចាំនួនពិេរបាក្ដននក្រណី TT ត វ្ីការរណថុ ះរណាថ
លដល់អបក្រតរមីសុេភាពសហគមន៍តដីមផីអនុវេថការរាវរជាវក្រណី និងផ្ថល់ការវះកាេ់តៅតាមមនធីរតពទ្យថ្ប ក់្តេេថ 
ឫរសុក្។ រគូតពទ្យវះកាេ់TT អាចជាអបក្ឯក្តទ្សដភបក្ ឫរគូតពទ្យដភបក្តៅថ្ប ក់្តេេថ ឫរសុក្។ លទ្នផ្លគួរដេក្េ់រតា
ទុ្ក្ និងរយការណ៍ឱ្យបានតទ្ៀេទាេ់ក្បុងតោលរាំណងតដីមផីត វ្ីការតាមដាន និងវាយេនមល។ សក្មមភាពគនលឹះតដីមផី
ទ្ទួ្លបានអរតារគរដណថ រ់ក្រមិេេជស់ក្បុងតេេថដដលមានអាទិ្ភាពមានដូចខាងតរកាម៖ 

 ការរាវរជាវរក្ជាំងឺTT តៅរគរ់តេេថដដលមានការរេេាេជាំងឺទាាំងអស់ 
 អនុវេថ F & E (ននយុទ្នាស្តសថ SAFE) 
 ត វ្ីការវះកាេ់ TT តៅរគរ់តេេថដដលមានការរេេាេជាំងឺទាាំងអស់ 
 សិកាខ ាោ ការរគរ់រគងក្មមវ ិ្ ី ការអភិបាល ការតាមដាន និងវាយេនមល  
 វាយេនមលរហ័ស 
 តសចក្ថីររកាស់ពីការលុររាំបាេ់ជាំងឺរេឹមនប ាំ 2015 
 រតងកីេររព័ននឃាល ាំតមីលជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្មតដាយរួមរញ្ចូ លជាមួយនឹងក្មមវ ិ្ ីដៃទាាំសុេភាពរឋម 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In pink: Battam Bang, Kampong 
Chhnang, Phnom Penh provinces   
 
TF/TI >2% 
TT -  1 – 4% 
In blue: Takeo, Svay Rieng, Prey Veng 
provinces 
TF/TI - 6.2% 
TT – 2 - 11% 
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2. 5 រពូនដដលឆលងតាមចាំណីអាហ្លរ (Foodborne Trematodiasis) 
 

ាទ នភាពរេេាេជាររចាំក្បុងតពលរចចុរផនប 
 
តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា ជាំងឺប៉ារ៉សុីេចមផងដដលឆលងតាមចាំណីអាហ្លរ(ទ្ាំោរ់ហូររេីតៅនិងេយងតៅ)គឺ 

opisthorchiasis និង echinostomiasis។ រូរទី្ 7 រង្ហា ញពីក្រមិេននការរេេាេក្បុងតេេថតផ្សងៗរាវរជាវត ញីពី
ការត វ្ីដផ្នទី្ក្បុងក្ាំឡុងនប ាំ 2007 - 2010 តលីជាំងឺ opisthorchiasis, echinostomiasis និង strongyloidiasis។ 

 
រូរទី្ 7: ក្រមិេរេេាេជាររចាំននជាំងឺ opisthorchiasis, strongyloidiasis និង echinostomiasis តៅក្បុង
ររតទ្សក្មជុជា 

 
 
2.5.1 ជាំងឺ Opisthorchiasis 

ជាំងឺ Opisthorchiasis ដដលភាគតរចីនរណាថ លមក្ពីដងកូវរពូនត ម្ ះOpisthorchis viverrini រេូវ បាន 
រយការណ៍ពីេាំរន់តផ្សងៗននររតទ្ស រុ៉ដនថភាគតរចីនរេូវបានរយការណ៍ពីភាគខាងេផូង និងភាគខាងតជីង នន 
ររតទ្សជាពិតសសពីេាំរន់រពាំដដន ដដលមានអរតាតររវ៉ាឡង់ចតឆ្ល ះ 1– 54%។ 

ការអតងកេតដាយតររីក្រមងសាំណួរ និងរឆ្ធ រ់មក្ត វ្ីការពិនិេយោមក្ដដលត វ្ីតដាយ MoH ក្បុងតេេថចាំនួន 18 
តដីមផីត វ្ីដផ្នទី្សថីពីការរេេាេជាររចាំននជាំងឺ opisthorchiasis និងជាំងឺechinostomiasis ក្បុងនប ាំ 2007 បាន
សនបិដាឌ នថ្ មានតេេថចាំនួន ៥គឺតេេថ ក្ាំពង់ចម ក្ណាថ ល តាដក្វ តោ ិ្៍ាេ់ និងសធឹងដរេងមានការរេេាេតដាយ
ជាំងឺទាាំងតនះ (សូមតមីលរូរតលេ 7)។ 

ការរាវរជាវនិងពាបាលដររអក្មម មានរួចតហីយតៅក្ដនលងេលះរុ៉ដនថយុទ្នាស្តសថពាបាលក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំ
មិនទាន់បានអនុវេថតៅតឡីយតទ្តដាយតោងតលីតហេុផ្លមួយចាំនួន។ វាជាការសាំខាន់ដដលរេូវរញ្ច រ់ការត វ្ីដផ្នទី្
េាំរន់រេេាេជាំងឺនិងរនថការឃាល ាំតមីលជាររចាំតលីជាំងឺតនះ។ យុទ្នាស្តសថតដីមផកី្ាំចេ់ជាំងឺរេូវការអនុវេថឱ្យបានតលឿន។ 

 

 

S.s = 40.6%

O.v = 5.6 – 45%

O.V = 25%

S.s = 33 – 49.3%

O.v = 30 – 54%

Echinostoma

spp = 15.7%

O.v = 2%

O.v = 1%

O.v = Opisthorchis viverrini

S.s = Strongyloides stercoralis

O.v = 1%

O.v = 14%

O.v = 0.1%

O.v = 7 %

O.v = 0.4 %

O.v = 0.7%

O.v = 0.2%

O.v = 0.2%

O.v = 0.6%
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2.5.2 ជាំងឺ Echinostomiasis  

 ជាំងឺ Echinostomiasis ជាជាំងឺដដលឆលងតាមចាំណីរអាហ្លរដ៏ខាល ាំងមួយតៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា រុ៉ដនថតគដឹងេិច
េួចណាស់អាំពីលក្ខណៈគលីនិក្ររស់វាតៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា។ តទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយ ការឆលងជាំងឺតនះមិនរេូវបាន
រក្ត ីញថ្រងករឱ្យមានលក្ខណៈ ៃ្ន់ ៃ្រតៅតាមក្ដនលងតផ្សងៗក្បុងពិភពតោក្តទ្។ តដាយារទ្មាល រ់ហូរេយងដដលចាំ
អិនមិនបានឆែិនលែ ដដលជាភាប ក់្ង្ហរចមលងតរគននជាំងឺechinostomaជាំងឺតនះត ីញមាន ញឹក្ញារ់តៅតរចីនក្ដនលងក្បុង
ររតទ្សជាពិតសសក្បុងភាគខាងតជីងនិងភាគខាងេផូង។ មានររតភទ្ដងកូវរពូនជាតរចីនក្បុងរកុ្ម  echinostoma បាន
ជារ់ទាក់្ទ្ងក្បុងការរងករតរគ តហីយមក្មដល់រចចុរផនបតនះ អរតាតររវ៉ាឡង់ដដលតគរយការណ៍សទេិតៅចតឆ្ល ះ 0.3 – 
16.5 %។ អរតាចមលងតរគននជាំងឺ echinostoma តដាយមិនគិេថ្វាដសថងតចញជាគលីនិក្ ឫអេ់តឆ្ះ គឺជាក្ាំណេ់
ចាំណាាំននទ្មាល រ់ហូរចុក្ដដលររឈមមុេនឹងតរោះថ្ប ក់្។  

ាទ នភាពរចចុរផនបននសក្មមភាពក្ាំចេ់ជាំងឺដងកូវរពូន 

តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា ជាំងឺរពូនtrematode គឺជាពពួក្ជាំងឺប៉ារ៉សុីេដដលឆលងតាមចាំណីរអាហ្លរ តហីយជារ់
ទាក់្ទ្ងនឹងទ្មាល រ់ហូរចុក្ររស់មនុសស។ ទ្មាល រ់ននការហូរចុក្មាូរតៅគឺតៅដេត ីញមានញឹក្ញារ់តៅតឡីយតៅ
តាមក្ដនលងជាតរចីន។ 

សរមារ់ជាំងឺ opisthorchiasis អងគការសុេភាពពិភពតោក្តៅក្មជុជា និងមជឈមណឍ ល CNM បានតរជីស
យក្េាំរន់េលះដដលមានការរេេាេ តហីយដដលអរតាននការឆលងតរគតរចីនជាង 20% សរមារ់ការពាបាលក្បុង
រទ្ង់រទាយ ា្ំ។ ក្បុងនប ាំ 2009 និង 2010 ភូមិចាំនួន 16 រេូវបានតរជីសតរសីសរមារ់ការពាបាលតដាយឱ្សៃ 
praziquantel តលីររជាជន 9600 ឆ្ក់្។ 

យុទ្នាស្តសថក្ាំចេ់ជាំងឺ 

យុទ្នាស្តសថក្ាំចេ់ជាំងឺដដលឆលងតាមចាំណីរអាហ្លរមាន៖ 

i) ការការត វ្ីដផ្នទី្ននក្រមិេរេេាេមូលដាឌ ន និង    ការវាយេនមលតលីតររវ៉ាឡង់       សហគមន៍
សថីពីទ្មាល រ់ររតិភាគរេីតៅ។  

ii) ការតររីឱ្សៃក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំក្បុងក្ដនលងអនុវេថដដលមានការរេេាេេជស់ (មួយនប ាំមថងតៅ
ក្ដនលងដដលមានតររវ៉ាឡង់>20%,និងពីរនប ាំមថងតៅក្ដនលងដដលមានក្រមិេតររវ៉ាឡង់ 5–20%)  

iii)  ពាបាលក្រណីក្រណីសងសយ័/ក្រណីដដលត វ្ីតរគវនិិចឆ័យតហីយ 
iv) ដាក់្ឱ្យមានក្បុងសថុក្នូវឱ្សៃ praziquantel ដល់ាទ រ័នសុខាភិបាលទាាំងអស់ដដលសទិេតៅ
ក្បុងរសុក្ដដលមានការរេេាេ 

v) ការអរ់រ ាំសុេភាពសថីពីការររេិរេថិររក្រតដាយអឆ្ម័យក្បុងការហូរចុក្ និងដាំតណីរការននការផ្
លិេក្សិផ្ល។ 

Praziquantel គឺជាឱ្សៃជតរមីសសរមារ់ត វ្ីការពាបាលជាំងឺ opisthorchiasis។ យុទ្នឆ្ការពាបាលនឹង
រួមរញ្ចូ លទាាំងការ អរ់រ ាំសុេភាពផ្ងដដរ។ ររតទ្សក្មជុជាបានទ្ទួ្លអាំតណាយឱ្សៃpraziquantel ។ 

តដីមផីក្ាំចេ់ជាំងឺដដលឆលងតាមចាំណីរអាហ្លរពីសមាគមកូ្តរត៉ដីមផីការតលកី្ក្មជស់សេុភាព សរមារ់រសុក្ចាំនួន 
16តៅក្បុងេាំរន់អនុវេថគតរមាងាក្លផង។ អាំតណាយតនះររដហលជាមិនរនថតទ្ៀេតទ្រឆ្ធ រ់ពីនប ាំ 2012។ សក្មមភាព
ក្ាំចេ់ជាំងឺគនលឹះតដីមផីសតរមចបានការរគរដណថ រ់ក្រមិេេជស់ ក្បុងតេេថអាទិ្ភាពតៅររតទ្សក្មជុជាគួរមាន៖ 

 ការរណថុ ះរណាថ លតដាយអនុវេថផ្អធ ល់សរមារ់រុគគលិក្រក្សួងសុខាភិបាល 
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 ការត វ្ីលទ្នក្មមឱ្សៃ (praziquantel) សរមារ់តេេថដដលមានការរេេាេ 
 ការចាំណាយតលីការដចក្ចយឱ្សៃ 
 ការអរ់រ ាំសុេភាព 
 ការសហការជាមួយដផ្បក្សុវេទិភាពចាំណីរអាហ្លរ និងសុេភាពសេវ 
 ការតាមដាន និងវាយេនមល 
 ការរាវរជាវដររររេិរេថិ 

2.6 Strongyloidiasis 
 ជាំងឺរពូនអង់ហគីលីល(Strongyloidiasis) ដដលរណាថ លមក្ពីតមតរគStrongyloidus stercoralis រេូវបាន
តគរក្ត ីញថ្ជារញ្ញា សុេភាពចមផងមួយក្បុងការសិក្ាតអពីតដមីាស្តសថដដលតទី្រនឹងត វ្ីក្បុងតពលៃមីៗ ក្នលងតៅ។ 

ជាំងឺប៉ារ៉សុីេតនះគឺចមលងតាមដីដេក៏្អាចមានរតរៀរចមលងតផ្សងតទ្ៀេដដររួមទាាំងការចមលងេលួនឯង។ វារណាថ លឱ្យតកី្េ
មានជាំងឺោ៉ងតរចីនសតមផីម រពមទាាំងាល រ់ក៏្តរចីនដដរជាពិតសសក្បុងចាំតណាមអបក្ ដដលមានររព័ននការោររងគកាយ
ចុះតេាយ។ យុទ្នាស្តសថពាបាលរចចុរផនបជាពិតសសការពាបាលតដាយ ivermectin ហ្លក់្ដូចជាមានររសទិ្នភាព តរី
តាមការក្េ់សមាគ ល់ក្បុងចាំតណាមការពយបាលតលីមនុសសមួយចាំនួនេូចតៅក្មជុជា។ 

 វទិ្ាាទ នសុេភាពាធារណៈរេូពិចននររតទ្សសវសី (Swiss TPH) បានឩរេទមភក្បុងការត វ្ីអតងកេវាយេនមល
មូលដាឌ នក្បុងនប ាំ 2009/2010។អរតាឆលងតរគមាន 40 – 60% ក្បុងរសុក្មួយចាំនួនក្បុងតេេថពីរដដលត វ្ីអតងកេក្នលងម
ក្។ Swiss TPH នឹងជួយឧរេទមភ ក្បុងការត វ្ីអតងកេតៅតេេថមួយតទ្ៀេក្បុងនប ាំ 2012។ រូរទី្ 8 រង្ហា ញពីការដរងដចក្
តាមអាយុននក្រណីជាំងឺអង់ហគីលីល តៅក្បុងតេេថដដលបានរញ្ច រ់ការវាយេនមលអាំពីការរេេាេននជាំងឺ។ការសិក្ាបាន
រង្ហា ញថ្ជាំងឺមានការរេេាេខាល ាំងតៅក្បុងតេេថដដលបានត វ្ីការវាយេនមលតដាយរ៉ះោល់រគរ់រកុ្មអាយុទាាំងអស់។ 

 
រូរទី្ 8: ការដរងដចក្អរតាតររវ៉ាឡង់Strongyloides stercoralisតាមរកុ្មអាយុតៅក្បុងតេេថរពះវហិ្លរ ររតទ្ស
ក្មជុជា (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មានេរមូវការចាំបាច់ក្បុងការវាយេនមលក្រមិេននការរេេាេ ជាររចាំក្បុង    តេេថដដលតៅសលទ់ាាំងអស់ (21) ក្បុង
ររតទ្សក្មជុជា និងចរ់តផ្ថីមសក្មមភាពក្ាំចេ់ជាំងឺឱ្យបានតលឿន។ 
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3.ផផនការជាតិេីពីីការក្ាំចតជ់ាំងឺប្តូពិចផែលសេមិនបានចបអ់ារមមណរ៍មួបញ្ចូ ល  

3.1 តោលតៅ និងវេទុ រាំណង 
តោលតៅននក្មមវ ិ្ ីគឺ (i) តដីមផីសតរមចបាននូវការលុររាំបាេ់ជាំងឺរពូនអាំតបាះ និងជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្ម និង 

(ii) តដីមផីកាេ់រនទយអរតាឈដឺដលរណាថ លមក្ពី ជាំងឺរពូនដដលចមលងតាមដី រពូនដដលឆលងតាមចាំណីអាហ្លរ រពូន
អង់ហគីលីល តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា តាមរយៈយុទ្នាស្តសថក្ាំចេ់ជាំងឺរួមរញ្ចូ លតដាយតររីការពាបាលតដាយឱ្សៃ
ទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក ររួមជាមួយនឹងការអរ់រ ាំសុេភាព។ 

វេទុរាំណងតដាយដឡក្ននក្មមវ ិ្ ីសរមារ់ជាំងឺនិមួយៗមានដូចខាងតរកាម៖ 

1) រគរដណថ រ់កុ្មារមុនវយ័ចូលាោ និងកុ្មារក្បុងវយ័ចូលាោទាាំងអស់ដដលររឈមមុេនឹងជាំងឺ STH; 
2) រតងកីនចាំនួនស្តសថីក្បុងវយ័មានកូ្ន (WCBA) ឱ្យទ្ទួ្លបាននូវការពាបាលតដាយឱ្សៃទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក រ
ជាំងឺ STH។ 

3) រគរដណថ រ់ររជាជនទាាំងអស់ដដលររឈមមុេនឹងជាំងឺរពូនសុសីថូ(SCH)និងអនុវេថការឃាល ាំតមីលឱ្យបានខាល ាំង
កាល  

4) អនុវេថការឃាល ាំតមីលតរកាយ MDA តដីមផីលុររាំបាេ់ជាំងឺរពូនអាំតបាះ 
5) អនុវេថការវាយេនមលមូលដាឌ ន ការពាបាលតដាយឱ្សៃទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក រ និងការវះកាេ់ (យុទ្នាស្តសថ

SAFE) តដីមផីលុររាំបាេ់ជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្មរេឹមនប ាំ 2015 
6) រគរដណថ រ់រុគគលទាាំងអស់ដដលររឈមមុេនឹងជាំងឺរពូនដដលឆលងតាមចាំណីអាហ្លរ (ការហូររេីតៅ)

(opisthorchiasis)  
7) អនុវេថការវាយេនមលមូលដាឌ ន ការពាបាលតដាយឱ្សៃទ្មាល ក់្រពូន និងការអរ់រ ាំសុេភាពតដីមផីក្ាំចេ់ជាំងឺរពូន
អង់ហគីលីល(strongyloidiasis) 

3.2. យុទ្នាស្តសថររេិរេថិ  
 

 យុទ្នាស្តសថតោលសរមារ់ក្ាំចេ់ជាំងឺរពូន NTDs គឺតៅដេជាការដចក្ឱ្សៃទ្មាល ក់្រពូនក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំដល់
រកុ្មររជាជនដដលររឈមនឹងជាំងឺក្បុងចតឆ្ល ះតពលតទ្ៀងទាេ់។    យុទ្នាស្តសថតនះដេឯងកាេ់រនទយគួរឱ្យក្េ់សមាគ ល់
នូវអរតាជាំងឺដដលជារ់ទាក់្ទ្ងនឹង NTD រុ៉ដនថ   មានការឆលងារតឡីងវញិ។តទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយ មានភសថុតាង
រញ្ញជ ក់្ថ្ការពាបាលក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំតដាយតទ្ៀេទាេ់ក្បុងរយៈតពលរុ៉ឆ្ម ននប ាំមក្ ឆ្ាំឱ្យមានការចុះៃយចាំនួនតររវ៉ា
ឡង់តៅក្បុងសហគមន៍។ 
 រញ្ញា តនះបានរេូវរាយរាំភលឺសរមារ់ក្រណីជាំងឺ LF និង STH ក្បុងេាំរន់ដដលមានការពាបាលក្បុងរទ្ង់រទាយ
ា្ំតដាយតទ្ៀេទាេ់ក្បុងរយៈតពលរុ៉ឆ្ម ននប ាំមក្តដាយរគរដណថ រ់តរចីនក្ដនលង។ ការអរ់រ ាំសុេភាពជាដផ្បក្រួមរញ្ចូលមួយ
ននអនថរគមន៍ទាាំងអស់។ តទាះជាោ៉ងណាក៏្តដាយ មានការង្ហរតរចីនតទ្ៀេដដលរេូវត វ្ីតដីមផីដក្លមែIEC និងរាំោស់
រថូរឥរោិរៃតៅជាលែ។ តៅក្ដនលងណាដដលអាចត វ្ីបាន និងមាន្នធាន ការដក្លមែអឆ្ម័យនឹងរេូវគិេគូរ។ ការ
សហការជិេសបិេជាមួយនឹងដផ្បក្សេុភាពសេវនឹងរេូវដៃរក្ាផ្ងដដរ តដាយតផ្អថ េតលីការឃាល ាំតមីល និងការក្ាំចេ់ជាំងឺ
ដដលចមលងតាមចាំណីរអាហ្លរ។ ការចរ់អារមមណ៍ក៏្ចាំបាច់រេូវតផ្អថ េតលីការឃាល ាំតមីល និងការដក្លាំអគុណភាព ការ
តផ្ធៀងផ្អធ េ់និងការរយការណ៍ទិ្នបន័យផ្ងដដរ។  
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 3.2.1. ភាពជាមាច ស់ររស់រដាឌ ភិបាល  

មជឈមណឍ លជាេិក្ាំចេ់ជាំងឺរគុនចញ់ ប៉ារ៉សុីេាស្តសថ និង បាណក្ាស្តសថ (CNM) ដដលជាាទ រ័នររស់
រក្សួងសុខាភិបាល(MoH) ទ្ទួ្លេុសរេូវតលកីារក្ាំចេ់/លុររាំបាេ់ជាំងឺ STH, SCH, LF, FBT, strongyloidiasis 
និងជាំងឺប៉ារ៉សុីេតផ្សងៗតទ្ៀេ។ មនធីរតពទ្យដភបក្ជាេិដដលជាាទ រ័នររសរ់ក្សងួសខុាភិបាលដដរតឆ្ះតដាយ សហការ
ជាមួយនឹង CNM ទ្ទួ្លេុសរេូវតលីការលុររាំបាេ់ជាំងឺរតាកូ្ម។  

ដាំណាក់្កាលដូចតរៀរររ់ខាងតរកាមនឹងរេូវត វ្ីតដីមផធីាឆ្ពីភាពជាមាច សនិ់ងភាពជាអបក្ដឹក្ឆ្ាំតដាយអាជាញ ្រ
រដាឌ ភិបាលតៅថ្ប ក់្ជាេិ និងថ្ប ក់្តេេថ៖ 

 ការររជុាំភាគីោក់្ព័នន(Stake holders' meetings) នឹងរេូវតរៀរចាំតៅទី្រកុ្ងភបាំតពញពីរដងក្បុងមួយនប ាំដដល
មស្តនថីោក់្ព័ននមក្ពីរក្សួងសុខាភិបាល រក្សួងអរ់រ ាំយវុជន និងកី្ឡា ររធានក្មមវ ិ្ ី និងអបក្ដឹក្ឆ្ាំក្មមវ ិ្ ីតៅ 
CNM អបក្ដឹក្ឆ្ាំគតរមាងថ្ប ក់្តេេថនិងរុគគលិក្សហជីពស្តសថី នឹងជួរោប តដីមផីពិនិេយារតឡីងវញិនូវក្មមវ ិ្ ី
ដដលក្ាំពុងដាំតណីរការររស់ពួក្តគ និងដក្លាំអដផ្នការយុទ្នាស្តសថសរមារ់ក្ាំចេ់ និងលុររាំបាេ់ជាំងឺ NTDs 
តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា តដាយមានជាំនួយឩរេទមភពីអងគការ WHO និងភាគីោក់្ព័ននដនទ្តទ្ៀេដូចជា ADB, 
Swiss TPH និងអងគការ NGOs ដដលត វ្ីការក្បុងដផ្បក្តនះ។ 

 សក្មមភាពក្ាំចេ់ជាំងឺទាាំងអស់នឹងរេូវត វ្ីតដាយរុគគលិក្រដាឌ ភិបាលផ្អធ ល(់ភាគតរចីនមក្ពីMoH/CNM/NPEH 
រុ៉ដនថក៏្មានមក្ពីរក្សួង MOEYS េលះដដរក្បុងក្រណីក្មមវ ិ្ ីត វ្ីតៅតាមាោ)។ ក្បុងេាំរន់ដដលមានជនជាេិ
ភាគេិចរស់តៅនឹងមានកិ្ចចេាំររឹងដររងតដីមផឱី្យមានរុគគលកិ្ររសM់oH/ MOEYS ដដលជាជនជាេិភាគេិច
ចូលរួមផ្ងដដរ។ 

 តដីមផីរដនទមក្មាល ាំងតលីភាពជាមាច ស់តដាយរុគគលិក្ថ្ប ក់្តេេថតេេថនិមួយៗ នឹងរេូវផ្ថល់ឱ្យនូវៃវកិាសរមារ់
សក្មមភាពដចក្ឱ្សៃ។ រដនទមតលីសក្មមភាពដចក្ឱ្សៃ តេេថនិមួយៗនឹងរេូវផ្ថល់សិទ្និតពញតលញក្បុងការ
តរជីសតរសីសក្មមភាពតគៀងគរសងគមដដលសមរសររាំផុ្េ។ សក្មមភាពតគៀងគរសងគមដដលអនុវេថតៅក្បុង
តេេថនិមួយៗនឹងដររររួល៖ ទ្សសនកិ្ចចតៅាោននរុគគលិក្សុខាភិបាលមុននិងក្បុងក្ាំឡុងនៃៃត វ្ីការដចក្
ចយ, ការផ្លិេផ្អធ ាំង banners និង posters, ការតរៀរចាំររជុាំសហគមន៍, ការរក្ដររារពេ៌មានឱ្យតៅជា
ភាាជនជាេិភាគេិចតដាយមានឧរក្រណ៍រាំពងសតមលង ឫវទិ្យុតៅនឹងក្ដនលង។ ក្បុងរគរ់ក្រណីទាាំងអស់ 
សក្មមភាពឧរេទមភទាាំងតនះនឹងចេ់ទុ្ក្ថ្ជាការសតរមចចិេថថ្ប ក់្មូលដាឌ ន តហេុដូតចបះតហីយ រេូវត វ្ីឱ្យបាន
ររតសីរជាងការេរមូវពីថ្ប ក់្តលី។ 

 
វធិានការខាងតលីតនះមានរចួជាតរសចតហីយសរមារ់េាំរន់រគរដណថ រ់រចចុរផនប និងឆ្ាំឱ្យមានភាពជាអបក្ដឹក្

ឆ្ាំររក្រតដាយររសិទ្នភាពនិងភាពជាមាច ស់ដ៏ខាល ាំងតៅរគរ់លាំដារ់ថ្ប ក់្ទាាំងអស់ននរចឆ្សមជ័ននរដាឌ ភិបាល។ តយីង
ចេ់ទុ្ក្ថ្វានឹងតៅជាង្ហយរសួលអនុវេថយុទ្នាស្តសថដដលមានរារ់តៅក្ដនលងៃមីតទ្ៀេដដលបានត វ្ីដផ្នការតហីយ
តដីមផីរគរដណថ រ់។  
 3.2.2. ការរណថុ ះរណាថ ល និងការក្ាងសមេទភាព 

អនថរគមន៍ដចក្ឱ្សៃជាតោលការណ៍គឺាមញ្ដណាស់ ក៏្រុ៉ដនថអាចតៅជាពិបាក្អនុវេថតៅតពលដដលតគចង់
ឱ្យសតរមចដផ្នការក្បុងរយៈតពលេលីចាំតោះរកុ្មររជាជនដដលមានចាំនួនតរចីន។ តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា អនថរគមន៍ដចក្
ឱ្សៃទាាំងអស់រេូវបានពរងីក្ជាលាំដារ់ពីដាំណាក់្កាលាក្លផងដដលរគរដណថ រ់ដេពីររីតេេថមានររជាជនសរុរ
250000 -300000 ឆ្ក់្។ រុ៉តណតះលមមរគរ់រោន់ដដលត្ វីឱ្យរុគគលកិ្ MoH/CNM ដឹងពីរញ្ញា ដដលអាចតកី្េមានក្បុង
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តពលដចក្ចយចាំដណក្ឯរញ្ញា ក៏្អាចរសួលតដាះរាយតដាយារដេររេិរេថិការមានទ្ាំហាំេូចលមម។
 តដាយារដេទ្ាំហាំននក្មមវ ិ្ ីតកី្នតឡីងរនថិចមថងៗ អបក្រគរ់រគងថ្ប ក់្តេេថ និងថ្ប ក់្រសុក្ក៏្កាន់ដេពូដក្និងមាន
រទ្ពិតា្ន៍តរចីនតឡីងដដរ។ រុគគលិក្រចចុរផនបទាាំងចស់ និងៃមី បានឆលងកាេ់កាន់ដេតរចីនតឡីងៗនូវសក្មមភាពក្មមវ ិ
្ី។  តលីសតនះតៅតទ្ៀេ រុគគលិក្ចស់េលះមានគុណវឌណសិក្ា ក៏្ដូចជារទ្ពិតា្ន៍ជាក់្ដសថងក្បុងការរគរ់រគងសុេ
ភាពគួរឱ្យក្េ់សមាគ ល់។  ការរណថុ ះរណាថ លរគូរតង្ហគ ល(TOT) តដាយតផ្អថ េតោលតៅតលីរុគគលិក្ថ្ប ក់្តេេថ និងរ
ណថុ ះរណាថ លរុគគលិក្ថ្ប ក់្រសុក្តដាយតផ្អថ េតោលតៅរុគគលិក្សុេភាពសហគមន៍ រុគគលិក្អរ់រ ាំ និងរុគគលិក្សហ
ជីពស្តសថីតៅថ្ប ក់្រសុក្នឹងរេូវអនុវេថដេក្បុងតេេថដដលតទី្រដេអនុវេថ MDAៃមីៗ។ 
 3.2.3. ការតររីឱ្សៃក្បុ ងរទ្ង់រទាយ ា្ំ 

 រពូនដដលចមលងតាមដី (STH): រក្ាការរគរដណថ រ់ននការដចក្ចយឱ្សៃ albendazole ឫ 
mebendazole ក្បុងចាំតណាម SAC និង Pre-SAC ឱ្យតៅេជស់, ក្បុងរគរ់តេេថដដលអរតាតររវ៉ាឡង់ននជាំងឺ 
STH ពីម្យមតៅេជស់; រតងកីនជាលាំដារ់នូវការរគរដណថ រ់ការដចក្ចយឱ្សៃក្បុងចាំតណាមស្តសថី WCBA, 
តដីមផីរគរដណថ រ់អបក្ររឈមមុេនឹងជាំងឺទាាំងអស់ឱ្យបានោ៉ងតហ្លចណាស់មួយនប ាំមថង តដាយរួមរញ្ចូ ល
នឹងយុទ្នឆ្ការដដលមានរារ់។ 

 ជាំងឺរពនូសុសីថូ (SCH):ការដចក្ឱ្សៃ praziquantel តៅក្បុងរសុក្ដដលមានរេេាេជាររចាំសរមារ់ជាំងឺ
រពូនសុីសថូតដីមផីរគរដណថ រ់ររជាជនទាាំងអស់ដដលររឈមនឹងជាំងឺឱ្យបានពីរនប ាំមថង។ 

 រពូនដដលចមលងតាមចាំណីរអាហ្លរ (FBT):ការដចក្ឱ្សៃ praziquantel តៅក្បុងរសុក្ដដលមានការ
រេេាេជាររចាំសរមារ់ជាំងឺរពូន opisthorchiasis 

 រពូនអង់ហគលីលី (Strongyloidiasis):ការដចក្ចយឱ្សៃ ivermectin តៅក្បុងរសុក្ដដលបានក្ាំណេ់ភិន
ភាគថ្មានការរេេាេជាររចាំ។ 

 3.2.4. ការលុររាំបាេ់ជាំងឺ 
 រពូនអាំតបាះ (LF):ការដៃទាាំចាំតោះអបក្ជាំងឺដដលបានដសថងជាសញ្ញដ គលីនិក្ននការឆលងរពូនអាំតបាះ ( 50 ក្រណី។ 
ផ្ថល់ការដៃទាាំតាមរយៈការដៃទាាំសុេភាពរឋមទូ្តៅ) 

 រពូនសុសីថូ (Schistosomiasis): ការដៃទាាំចាំតោះអបក្ជាំងឺដដលបានដសថងជាសញ្ញដ គលីនិក្ននការឆលង រពូនសុីសថូ 

 ជាំងឺរោក្ដភបក្រតាកូ្ម(Trachoma):ត វ្ីការវះកាេ់ចាំតោះអបក្ជាំងឺដដលរស់តៅក្បុងេាំរន់ដដលមានការរេេា
េជាររចាំទាាំងអស់តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា (មានររដហល 84,000 ឆ្ក់្) 

 3.2.5. ការវាយេនមល/ការឃាល ាំតមីលជាររចាំតដីមផីលុររាំបាេ់ជាំងឺ 
 រពូនអាំតបាះ(LF):ការឃាល ាំតមីលជាររចាំតរកាយMDA នឹងរេូវអនុវេថសរមារ់រយៈតពលរបាាំនប ាំ (2012-2015)។ 
តៅចុងរញ្ច រ់ននការឃាល ាំតមីលជាររចាំ រេូវត វ្ីការវាយេនមលចុងតរកាយ។ ររសិនតរីោម នក្រណីវជិជមានតទ្ ការ
តផ្ធៀេផ្អធ េ់ពីាទ នភាពននការលុររាំបាេ់ជាំងឺរពូនអាំតបាះនឹងចរ់តផ្ថីម និងឯក្ារក៏្នឹងរេូវតរៀរចាំ។  

 រោក្ដភបក្រតាកូ្ម (Trachoma):ការវាយេនមលរហ័សនឹងរេូវត វ្ីក្បុងតេេថដដលមិនបានទ្ទួ្លការវាយេនមល
ក្នលងមក្។ រឆ្ធ រ់មក្ ការតាមដាននិងឃាល ាំតមីលជាររចាំនឹងរេូវអនុវេថសរមារ់របាាំនប ាំតដីមផីត វ្ីការររកាស់ជា
ផ្លូវការសថីពីការលុររាំបាេ់រេឹមនប ាំ 2015។ 
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 3.2.6. ការតក្ៀងគរសងគម 

អនថរគមន៍ដចក្ឱ្សៃទាាំងអស់ដដលបានត វ្ីតៅក្បុងររតទ្សក្មជុជាសតរមចបានការរគរណថ រ់លែ (តលីស 
80%) តលីររជាជនចាំណុច។ សមាសធាេុគនលឹះេលះដដលតៅពីតរកាយការអនុវេថររក្រតដាយតជាគជ័យតនះគឺ៖ 

 ផ្ថល់ដាំណឹងដល់ររជាជនអាំពីអនថរគមន៍ និងតហេុផ្លជាមុន។ 
 ផ្ថល់ព័េ៌មានក្បុងអាំឡុងតពលយុទ្នឆ្ការដចក្ឱ្សៃ ក្បុងរូរភាពជាការដចក្ posters, សនលឹក្រេ់ (leaflets) 
និងតោលការណ៍ដណឆ្ាំសថពីីការពាបាលជាំងឺរពូន ដដលផ្លិេតដាយរក្សួងសុខាភិបាលក្បុងនប ាំ 2003 ជា
តពលដដលត វ្ី MDA។ 

 ការចូលរួមពីសាំណាក់្រុគគលិក្មូលដាឌ ន (ជាពិតសសពីរុគគលិក្ដដលជាជនជាេិភាគេិច) ក្បុងតពលដចក្ឱ្
សៃ និងផ្ាយព័េ៌មាន។ 

 ការចូលរួមពីសាំណាក់្អបក្សម័រគចិេថសុេភាពភូមិតដីមផីផ្ាយព័េ៌មាន និងតលីក្ទឹ្ក្ចិេថររជាជនឱ្យត វ្ីតាម 
MDA។ 

 ផ្ថល់ព័េ៌មានរេឡរ់សថីពីសក្មមភាពដដលបានត វ្ីដល់រគរ់លាំដារ់ថ្ប ក់្ទាាំងអស់ 
 3.2.7. សមាហរណក្មម 

 
ការតររីរបាស់រចឆ្សមជ័ននរដាឌ ភិបាល និងរុគគលិក្ដដលមានរារ់សរមារ់ដចក្ឱ្សៃគឺជាវ ិ្ ីដ៏លែរាំផុ្េតដីមផី

កាេ់រនទយការចាំណាយ និងរតងកីនររសិទ្នផ្លននអនថរគមន៍។តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា មានដេតហដាឌ រចឆ្សមជ័ននរដាឌ ភិ
បាលដដលមានរារ់តទ្ ដដលរេូវបានតររីតដីមផីផ្ថល់ MDA។ ររតទ្សតនះបានរាំភលឺអាំពីតោលនតោបាយសមាហរ
ណក្មម សក្មមភាព និងការអនុវេថតៅនឹងក្ដនលងត វ្ីការតដីមផីរតងកីនដៃមតទ្ៀេនូវររសិទ្នផ្ល ដដលរួមមាន៖ 

 តៅក្បុងក្ដនលងអនុវេថទាាំង 6 (រសុក្ និងតេេថ) ដដលត វ្ី MDA តដីមផីសាំោរ់រពូនអាំតបាះតដាយតររីថ្ប ាំ
Albendazoleនិង DEC តដាយរេូវផ្ឋល់តអាយមថងក្បុងមួយនប ាំ, អាំឡុងតពលដចក្ចយរេូវតរៀរចាំតៅតាម
ររេិទិ្នននការពាបាលដដលេរមូវឱ្យក្ាំចេ់ជាំងឺតដាយរួមរញ្ចូ លជាមួយនឹងSTH។ 

 តៅក្បុងតេេថពីរដដលជាំងឺរពូនសុីសថូរេេាេជាររចាំ ការដចក្ឱ្សៃ praziquantel រេូវរួមោប ជាមួយនឹងឱ្
សៃ mebendazole តដីមផីក្ាំចេ់រពូន STH និងរពូន SCH ជាមួយោប ។ 

 តហដាឌ រចឆ្សមជ័ននដដលមានតៅនឹងក្ដនលងសរមារ់ត វ្ីយុទ្នឆ្ការផ្ថលវ់តីាមីនអា រេូវតររីរបាស់តដីមផីជួរកុ្មារ
ក្បុងវយ័ចូលាោតដីមផីទ្មាល ក់្រពូន ដូតចបះត វ្ីឱ្យមានការកាេ់រនទយោ៉ងតរចីនតលកីារចាំណាយក្បុងការទ្មាល ក់្
រពូន។  

 3.2.8. ភាពជានដគូ 

នដគូទាាំងអស់សក្មមតៅតាមក្ដនលងត វ្ីការក្ាំចេ់ NTD  ឬចូលរួមក្បុងសក្មមភាពដដលរាំដររតោលតៅតៅរក្
រកុ្មអាយុដូចោប  រេូវបានអតញ្ជ ីញឱ្យចូលរួមក្បុងការពិភាក្ាតដីមផីត វ្ីដផ្នការតសធីរដេរគរ់ក្រណីទាាំងអស់។ ត វ្ីោ៉ង
តនះគឺតដីមផីទាញយក្ររតោជន៍ឱ្យបានតរចីនជាអេិររមាពី្នធានដដលមាន និងសក្មមភាព ដដលបានត វ្ីរួចតហយី។ 
ឩទាហរណ៍ៈ ក្ដនលងដដលមជឈមណឍ លជាេិោាំោរមាតា និងទារក្/អងគការ UNICEF បានផ្ថល់វតីាមីនអាដលកុ់្មារមុន
វយ័ចូលាោ សមាភ រៈភសថុភារទាាំងតឆ្ះនឹងរេូវតររីតដីមផីត វ្ីការទ្មាល ក់្រពូនដល់រកុ្មអាយុដូចោប ។ តហេុដូតចបះ វាត វ្ី
ឱ្យមានការរគរដណថ រ់កុ្មារមុនវយ័ចូលាោោ៉ងតរចីនតដាយរោន់ដេចាំណាយេិចេួច។ 

 ជា្មមតាការសហការដររតនះវាបានផ្លលែសរមារ់នដគូដដលតោរពោប ៖ 
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 ការរគរដណថ រ់ននយុទ្នឆ្ការផ្ថល់ថ្ប ាំរង្ហក រ តកី្នតៅតពលដដលផ្ថល់ឱ្យអបក្ចូលរួមនូវផ្លររតោជន៍
រដនទមដូចជាវតីាមីនអា ឫការទ្មាល ក់្រពូន។ 

 ចាំណាយតលីការទ្មាល ក់្រពូនរេូវកាេ់រនទយោ៉ងតរចីន (ចាំណាយេិច) តដាយារភសថុភារ និងរុគគលិក្
មានតៅនឹងក្ដនលងរារ់។ 

 3.2.9. ទ្ាំឆ្ក់្ទ្ាំនងអនថរវសិ័យ (ទឹ្ក្ អឆ្ម័យ ក្សិក្មម ការចិញ្ច ឹមសេវ) 

 ជាំងឺ NTDs ភាគតរចីនរេូវបានតគរក្ត ីញតៅក្ដនលងដដលហូរទឹ្ក្មិនាែ េ ក្ងវះអឆ្ម័យ និងការររេិរេថិ
មិនមានភាពាែ េបាេរគរ់រោន់។ តហេុដូតចបះតហីយការតលីក្ក្មជសា់ទ នភាពអឆ្ម័យនិងការររេិរេថិររក្រតដាយ
ភាពាែ េបាេដល់ររជាជនចាំណុចគឺជាដផ្បក្រួមរញ្ចូ លននអនថរគមន៍ក្ាំចេ់ជាំងឺដដលតគមិនបានចរ់អារមមណ៍NTDs។ 

 ទ្ាំឆ្ក់្ទ្ាំនងអនថរវសិ័យនឹងរេូវរតងកីេរវាងក្មមវ ិ្ ីក្ាំចេ់ជាំងឺ NTD និងក្មមវ ិ្ ីតផ្សងតទ្ៀេដដលមានរាំណងតលកី្
ក្មជស់អឆ្ម័យ និងការពាបាលទឹ្ក្ដដលតររីតហីយ (ឩ. រក្សួងអរ់រ ាំ រក្សួងកិ្ចចការឆ្ររីក្សួងក្សិក្មម រក្សួង
អភិវឌណន៍ជនរទ្ អងគការ FAOអងគការ UNICEFអងគការ UNDP ។ល។)។ តៅតពលដដល MoH, CNM និង NEH 
ទ្ទួ្លេុសរេូវតលីទិ្ដឌភាពតវជជាស្តសថ និងប៉ារ៉សុីេាស្តសថននក្មមវ ិ្ ីក្ាំចេ់ជាំងឺ NTD រណាថ ញអនថរវសិ័យនឹងធាឆ្ថ្
សក្មមភាពដដលបានត វ្ីតដាយក្មមវ ិ្ ី និងវសិ័យតផ្សងៗ តដីមផីតលីក្ក្មជស់អឆ្ម័យ និងការររេិរេថិក្បុងការដាាំដុះ 
រាំដររតោលតៅតលេីាំរន់ដដលមានការរេេាេតដាយជាំងឺ NTDតដីមផីរញ្ចូ លផ្លឱ្យបានរពមោប តលីការលុររាំបាេ់ 
និងក្ាំចេ់ជាំងឺ NTDs។ 

 3.2.10. ការតាមដាន និងវាយេនមល 

ការតាមដានតលី អនថរគមន៍ពាបាលតដាយថ្ប ាំទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក របានរេូវអនុវេថោ៉ងតទ្ៀេទាេ់តៅក្បុង
ររតទ្សក្មជុជា។ អងគការសុេភាពពិភពតោក្នឹងរនថការេិេេាំ ររឹងដររងររស់តគតៅក្បុងេាំរន់តដីមផដីក្លាំអគុណភាព 
ភាពជាក់្ោក់្ និងភាពទាន់តពលសថពីីទិ្នបន័យទាាំងអសដ់ដលទាក់្ទ្ងនឹងជាំងឺ NTDs។ ខាងតរកាមតនះជាការង្ហរគនលឹះ 
ដដលរេូវតផ្អថ េការយក្ចិេថទុ្ក្ដាក់្តៅក្បុងររតទ្សក្មជុជា៖ 

 ការតាមដានផ្លរ៉ះោលស់េុភាព (Monitoring of the health impact): ការអតងកេដដលតទ្ៀងចតឆ្ល ះ
តពលតដីមផីវាយេនមលអរតាតររវ៉ាឡង់ជាំងឺ NTD និងាទ នភាពប៉ារ៉សុីេាស្តសថ និងអាហ្លរូរេទមភននររជាជន
ដដលររឈមនឹងជាំងឺនឹងរេូវត វ្ីតរៀងរល់ 2-3 នប ាំមថង។ 

 ការតាមដានការរគរដណថ រ់ (Monitoring of coverage) 

ររតទ្សក្មជុជាមានររព័ននតៅនឹងក្ដនលងតដីមផីរគរដណថ រ់ទិ្នបន័យ។ ការតាមដានការរគរដណថ រ់នឹងរេូវត វ្ី
តដាយមានលក្ខណៈជាររព័នន តហីយការដក្លាំអនឹងត្ វីតៅតពលតយីងក្ាំពុងដាំតណីរការ។ ការវាយេនមលតលកីារ
រគរដណថ រ់ដដលបានរយការណ៍ ក៏្នឹងរេូវត វ្ីតដាយការសកិ្ាដដលមានសាំណាក្គាំរូ។ តលីសតនះតទ្ៀេ ការ
សិក្ានឹងរេូវដាក់្ដផ្នការតដីមផីវាយេនមលសូចចឆ្ក្រប៉ារ៉សុីេាស្តសថ និងអាហ្លរូរេទមភ (e.g. Hb %) 2-3 
រឆ្ធ រ់ពីអនថរគមន៍ននការពាបាលតដាយថ្ប ាំទ្មាល ក់្រពូនតដីមផីរង្ហក រក្បុងរទ្ង់រទាយ ា្ំ។ ក្មមវ ិ្ ីជាេិតរថជាញ ជា
ទូ្តៅតដីមផីត វ្ីការសិក្ាឱ្យតទ្ៀងទាេ់ និងតលីសតនះតទ្ៀេ តដីមផីរាំតពញចតឆ្ល ះដដលតគរក្ត ីញ។ សាំតណីរ
តដីមផីសុាំៃវកិានឹងរេូវដាក់្តដាយដឡក្ពីោប តៅនដគូសរមារ់ការតាមដាន និងវាយេនមល។ 

 ការរយការណ៍ពីរពឹេថិការណ៍មិនលែ (Reporting of adverse events):ររតទ្សក្មជុជាមានររព័ននរបាយ
ការណ៍អក្មមមួយតៅនឹងក្ដនលងរារ់តដីមផីរយការណ៍អាំពីរពឹេថិការណ៍មិនលែ្ ៃន់ ៃ្ររឆ្ធ រ់ពីត វ្ី MDA។ 
ររព័ននសរមារ់រយការណ៍អាំពីរពឹេថិការណ៍មិនលែ ៃ្ន់ ៃ្រ ដដលរតងកីេតដាយរកុ្មហ៊ុនឱ្សៃនិងអងគការ WHO 
នឹងរេូវរតងកីេតាមតរកាយ។ 



  Page 
157 

 
  

4.References: 
 

1- World Health Organization. Global plan to combat neglected tropical diseases 2008–2015. Geneva, 
World Health Organization, 2007 (WHO/CDS/NTD/2007.3). 
 

2- World Health Organization. Trachoma control: a guide for programme managers. Geneva, Worl d 
Health Organization,2006 (also available at 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546905_eng.pdf 
 

3- WHO –UNICEF Joint Statement. Prevention and control of schistosomiasis and soil transmitted 
helminthiasis. Available at: 
http://www.who.int/wormcontrol/documents/joint_statements/en/ppc_unicef_finalreport.pdf 
 

4- Montresor A, Dai Tran Cong, M. Sinuon, R. Tsuyuoka, C. Chanthavisouk, R Velayudhan, C. Capuano, 
Strandgaard H. A.S. Tee Dató. Helminth control in Western pacific countries: six year later PLoS Negl 
Trop Dis. 2008;2(8):e278. Epub 2008 Aug 27. 
 

5- Centre for Parasitology, entomology and Malariology (CNM). National data at CNM, Ministry of 
Health, Cambodia. Dec 2010.  
 

6- Sinuon M,  Tsuyuoka R, Socheat D, Montresor A, Palmer K. Financial costs of deworming children in 
all primary schools in Cambodia (2005) Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene, 99, 664-668. 
 

7- Ministry of Health, Cambodia. National policy and guideline for helminth control in Cambodia by the 
National Task Force for the control of soil-transmitted helminthiasis, schistosomiasis and for the 
elimination of lymphatic filariasis. Phnom Penh 2003. 
 

8- Stich AHR, Biays S, Odermatt P et al. Foci of Schistosomiasis mekongi, Northern Cambodia: 
distribution of infection and morbidity. Tropical Medicine and International Health 1999;4:674-685. 
 

9- Hisakane N. Mathematical modelling for transmission of Schistosomiasis mekongi; Kratie province 
Cambodia. Proceedings of Asia Pacific Congress for Parasitic Zoonosis, Gifu Japan 22 – 24 August 
2006. 
 

10- Ottesen EA et al. The global programme to eliminate lymphatic filariasis: health impact after 8 years. 
PLoS Neglected Tropical Diseases, 2008, 2(10):e317 (also available at 
http://www.plosntds.org/article/info:doi/10.1371/journal.pntd.0000317 

 
11- Annual Report for the National Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis, Ministry of Health, 

Cambodia. 2008. 
 

12- National strategic plan for prevention of blindness . National Programme for Eye Health, 
NationalEyeHospital, Ministry of Health, Phnom Penh.1995. 

 
13- Global elimination of blinding trachoma (Resolution WHA51.11).[Adopted by the Fifty -first World 

Health Assembly on 16 May 1998 .]Geneva, World Health Organization, 1998 (also available at 
http://www.who.int/blindness/causes/WHA51.11/en/index.html  

 
14- Report of the WHO Expert Consultation on Food-Borne Trematode Infections and 

Taeniasis/Cysticercosis. Vientiane, Lao People’s Democratic Republic, 12–16 October 2009. Geneva, 
World Health Organization, 2010 

 

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546905_eng.pdf
http://www.who.int/wormcontrol/documents/joint_statements/en/ppc_unicef_finalreport.pdf
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'PLoS%20Negl%20Trop%20Dis.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'PLoS%20Negl%20Trop%20Dis.');
http://www.plosntds.org/article/info:doi/10.1371/journal.pntd.0000317
http://www.who.int/blindness/causes/WHA51.11/en/index.html


  Page 
158 

 
  

 
5. Budget summary (USD): 

 

NTD NTD Activities 2012 2013 2014 2015 
4-

Year 
Total 

STH 

Advocacy 20,000 20,000 20,000 30,000 90,000 

Mapping      

Social Mobilization 

and Health 
Education 

100,000 
100,00

0 
100,00

0 
100,00

0 
400,00

0 

Training & refresher 
training 

30,000 30,000 60,000 30,000 
150,00

0 

Mass Drug 

Administration 
200,000 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

800,00
0 

Drug Distribution 100,000 
100,00

0 
100,00

0 
100,00

0 
400,00

0 

Data collection 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000 

Monitoring and 
Evaluation 

80,000 24,000 80,000 80,000 
264,00

0 

SCH 

Social Mobilization 
and Health 
Education 

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

Training & refresher 
training 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

Mass Drug 
Administration 

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

Monitoring and 
Evaluation 

5,000 10,000 5,000 5,000 25,000 

LF 

Post-MDA 
Surveillance 1 

0 
100,00

0 
0 

100,00

0 

200,00

0 

Post-MDA 

Surveillance 2 
0 0 0 

100,00

0 

100,00

0 

Preparation of 

dossier 
0 0 0 30,000 30,000 

Finding any new 
focus & treatment 

10,000 
10,00

0 
10,00

0 
0 

30,00
0 

FBT 

MDA, IEC and 
supervision 

100,000 
100,00

0 
100,00

0 
100,00

0 
400,00

0 

Mapping, study 50,000 0 0 0 50,000 

Trac

hom
a 

TF/TI surveys, TT 
screening in 
endemic provinces 

50,000 0 0 0 50,000 

TT surgery 220,000 
220,00

0 
220,00

0 
0 

660,00
0 

Workshop, 
monitoring and 
evaluation 

30,000 30,000 30,000 0 90,000 

Rapid assessment 
and elimination 
declaration 

   
120,00

0 
120,00

0 

Stro
ngyl

oidia
sis 

Advocacy 0 
100,00

0 
0  

100,00

0 

Mapping 60,000 0 0 0 60,000 

Social Mobilization 

and Health 
Education 

50,000 50,000 50,000 50,000 
200,00

0 

Training & refresher 0 60,000 0 0 60,000 
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training 

Mass Drug 
Administration 

50000 
10000

0 
10000

0 
10000

0 
350,00

0 

Monitoring and 
Evaluation 

15,000 30,000 15,000 15,000 75,000 

TOTAL 1,229,000 
1,343,

000 
1,149,

000 
1,219,

000 
4,940,

000 
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