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ង្សចកដ៊ីណលែកអណំររុណ 

គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការប្រព័ន្ធអគកេតតាមដាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់គន្េះ ប្តូវបាន្គរៀរគរៀកគ ើកតាម 
រយៈែាំគណើ រការររោិរន្ន គដាយមាន្រិចចប្រជុាំ និ្ករិកាខ សាោជារន្តរនា រ់គដាយមាន្ការប្តួតពិនិ្តយពិសាដ រគលើ
ឧតដមានុ្វតតន៍្ និ្កការប្សាវប្ជាវង្ើៗជាមួយរមាជិរប្រុមការងារតាមដាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅចគនា េះណខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ
២០២០ និ្កណខមើន ឆ្ន ាំ២០២១។

រមាជិរខ្កគប្កាមមរពើមជឈមណឌ លជាតិប្រយុទធនឹ្កជាំកឺប្រុន្ចាញ់ បា៉ា ោ៉ា រុើតសាស្តរត និ្កបាណរសាស្តរដ 
(ម.រ.ច) រ៏ប្តូវបាន្ណងាកអាំណររុណោ៉ា កប្ជាលគប្ៅផកណែរមាន្ គវជា. ហ ុយ គរ ៉ារុល, គវជា. ជា ហ ុច, គវជា.  រឹ ឌើរូ
 ើ, គវជា. រ ូគខក ថាវរ ើន្, គវជា. រុើវ រុវណាា រត័ន, គវជា. រ៉ាូ លើ, គវជា. ប្រើ រុផ្លណារត័ន

មជឈមណឌ លជាតិប្រយុទធនឹ្កជាំកឺប្រុន្ចាញ់ បា៉ា ោ៉ា រុើតសាស្តរត និ្កបាណរសាស្តរដ (ម.រ.ច) រ៏រូមណងាក
អាំណររុណែល់រមាជិរប្រុមការងាររគចចរគទរអគកេតតាមដាន្ ណែលបាន្អគញ្ា ើញចូលរមួគៅរនុករិចចប្រជុាំ រនុក
ការរគកេើត និ្កពិនិ្តយគ ើកវញិ ណែលបាន្រមួចាំណណរែ៏មាន្តនមារនុកការងារគន្េះ (តាមលាំដារ់អរខរប្រម)៖

អកគការរាើន្តុន្ណហលសណអរគររ 
អុើន្ើតរុើគអធើវ (CHAI) 

Michelle Pahl, Inessa Ba, Julia Dunn, Bunmeng 
Chhun, Elijah Filip,  
Vichka Khy, Yucheng Tsai, Lalit Sharma 

អកគការកាតូលិរ រ ើលើរ រឺវ ើរ
(CRS) 

. Em Savy, Mr. Peng Sovann

អកគការប្រុមឯរគទរជាំកឺប្រុន្ចាញ់ 
(MC)

គវជា. Htin Kyaw Thu, Lieven Vernaeve

អកគការរហប្រជាជាតិ រប្មារ់ គរ
វារគប្មាក (UNOPS)

គវជា. Muhammed Farooq Sabawoon

អកគការ យូ អរ រុើ (URC) គវជា. Sharon Thangadurai, គវជា. Soy Ty Kheang, គវជា.
Nguon Sokomar, 

គវជា. Top Samphor Narann

អកគការរុខភាពពិភពគោរ 
(WHO) 

គវជា. Luciano Tuseo, គវជា. Jean Olivier Guintran

គរចរដើប្ពាកគោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការរ៏ប្តូវបាន្ពិនិ្តយគ ើកវញិគដាយអនរជាំនញមរពើរណាដ អកគការខ្ក
គប្កាមណែលបាន្ផដល់មតិគោរល់លមែិត (តាមលាំដារ់អរខរប្រម)៖ អកគការរាើន្តុន្ណហលសណអរគររ 
អុើន្ើតរុើគអធើវ (CHAI), អកគការកាតូលិរ រ ើលើរ រឺវ ើរ (CRS), អកគការប្រុមឯរគទរជាំកឺប្រុន្ចាញ់ (MC), រាំនិ្ត
ផតួចគផតើមជាំកឺប្រុន្ចាញ់រររ់ប្រធានធិរតើោគមររិ(PMI), អកគការរហប្រជាជាតិរប្មារ់គរវារគប្មាក 
(UNOPS), អកគការ យូ អរ រុើ (URC), និ្កអកគការរុខភាពពិភពគោរ (WHO).
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ពាកយកាត ់

ACD  ការរុរររររណើ គដាយររម ្

ACT ឱរងរមួផសាំោគតមើរុើន្ើន្ 

AFS ការពិន្ិតយររជាំកឺប្រនុ្គដដ ណររររម ្

AHA ោរុើត អុើប្ែុររុើោល់ហាា  
API ោាំករុើែក់បា៉ា ោ៉ា រុើតប្រចាាំឆ្ន ាំ 
AS-MQ ោគតរ ុយណាតគមផាូរើន្ 

BCC ទាំនរ់ទាំន្កគែើមបើផ្លា រ់រដូរឥរោិរង 

CBNC វធិើចារ់មូរគដាយគប្រើធាន រ់រតាគោ 

CNM មជឈមណឌ លជាតិប្រយុទធន្ឹកជាំកឺប្រុន្ចាញ់   
បា៉ា ោ៉ា រុើតសាស្តរត ន្ិកបាណរសាស្តរដ (ម.រ.ច) 

DH មន្ាើរគពទយប្ររុ 

DHA-PIP ឱរងឌើអុើប្ែោូគតមើរុើន្ើន្ពើគរ៉ាោ៉ារើន្ 

G6PD អក់រុើមរាុយរូរ៦-គែអុើប្ែូណរន្ ហាូរសាា ត 
GIS ប្រព័ន្ធពត័៌ាមាន្ភូមិសាស្តរដ 
GMS មហាអនុ្តាំរន្់ទគន្ាគមរកគ 
HC       មណឌ លរុខភាព 
HLC វធិើចារ់មូរគដាយគប្រើធាន រ់មនុ្រស 
HMIS ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រក ព៏ត៌ាមាន្រុខ្ភិបាល 

HP រ៉ាុរដិ៍រុខភាព 
IDES ប្រព័ន្ធតាមដាន្ប្ររិទធភាពឱរងណែលបាន្គធាើ

រមាហរណរម ្

IEC ព័ត៌ាមាន្ ការអរ់រ ាំ ការប្បាប្រយ័ទរ់ទក 

IPTf ការពាបាលទរ់សាេ តព់ើរណន្ាកមួយគៅរណន្ាក
មួយរប្មារ់អនរចូលលុរនប្ព 

LAMP រគចចរគទរគធាើគោរវនិ្ិចឆយ័ ណររ LAMP 

LLIHN មុកអប្កកឹប្ជលរ់ថាន ាំរយៈគពលណវក 

LLIN មុកប្ជលរ់ថាន ាំរយៈគពលណវក 
M&E  ការពិន្ិតយតាមដាន្ ន្ិកវាយតនមា 
MDR ភាពសុាាំន្កឹឱរងគប្ចើន្មុខ 

MEAF អភិប្រមការងារលុររាំបាតជ់ាំកបឺ្រុន្ចាញ់ 

MIS ប្រព័ន្ធពត័៌ាមាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ 
MMP ប្រជាជន្ចល័ត ន្ិកចាំណារប្រុរ 

MMWsអនររ្័ប្រចិតតជាំកឺប្រុន្ចាញ់ចលត័ 

MoH ប្ររួករុខ្ភិបាល 

NRL មន្ាើរពិគសាធន្៍រណកែរជាត ិ

NTG មរគគទររ៍ជាតពិាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ 

OD ការោិល័យរុខ្ភិបាលប្ររុប្រតិរតត ិ

P.f.  គមគោរផ្លា រ៉ា្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាមូ 

P.v. គមគោរផ្លា រ៉ា្ូែយូម វ ើវា៉ារ ់

PCD ការរុរររររណើ ណររអរម ្

PCR ការគធាើគោរវនិ្ិចឆ័យគដាយ Polymerase Chain 

Reaction 

PHD មន្ាើររុខ្ភិបាលគខតត 
PPM ការរហការវរិយ័សាធារណៈ ឯរជន្ 

QA ការធានរុណភាព 

RACD ការរុរររររណើ គដាយររមជ្ាង្ើ 
RCAF រកយុទធពលគខមរភូមនិ្ា 
RDT គតរដរហ័រ 

REC ជាំកឺគរ ើគ ើកវញិ 

REL ការោរ់គ ើកវញិ 

RH មន្ាើរគពទយរណកែរ 

TDA ការផដល់ឱរងតាមគោលគៅ 

TES ការរិរាប្ររទិធភាពនន្ការពាបាល 

VMWs អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ភូម ិ

WHO អកគការរុខភាពពិភពគោរ
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សទ្ទា ន្ុប្កម 

 

ការរកុរកករណ៊ី ង្ដាយសកមម(ACD)៖ ការររគ ើញការឆ្ាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់គៅរហរមន្៍ ន្ិកប្រសួាររនុក
ចាំគណាមប្រមុប្រជាជន្ណែលគររិតថាប្រឈមហាន្ិភ័យខពរ់។ ការរុរររររណើ គដាយររម្ រមួមាន្ការពិន្ិតយររជាំកឺប្រុន្គដដ
គលើអនរភូមិ រនា រ់បាន្ពិន្តិយររបា៉ា ោ៉ា រុើតគលើអនរជាំកឺប្រនុ្គដដ  រចួគធាើគតរដឈាមប្រុមគោលគៅទាំកអរ់ណតមដក គដាយមិន្
ចាាំបាច់ថា ោត់មាន្គដដ ខាួន្ណែរឬោ៉ា កណាគនេះគទ។  ការរុរររររណើ គដាយររម្ោចប្តូវបាន្គធាើគ ើកគែើមបើរាំគពញចគនា េះខាេះ
ខ្តគៅរនុកប្រព័ន្ធរុរររររណើ ណររអរម្ ន្កិោចររគ ើញការឆ្ាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់បាន្ឆ្ររ់ហ័រ រនុកចាំគណាមប្រជាជន្ណែល
ោចប្រឈមន្ឹកអប្តាឆ្ាកខពរ។់ 

អប្តាពនិ្ិតយឈាមប្រចាឆំ្ន (ំABER)៖ ចាំន្ួន្ប្រជាជន្ណែលទទលួបាន្គតរដឈាមររគមគោរប្រនុ្ចាញ់រនុក
ចាំគណាមប្រជាជន្១០០នរ់ រនុកមួយឆ្ន ាំ 

ការតាមដាន្ណអែកង្លើករណ៊ី ជំក៖ឺ ោល់ររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្តូវបាន្ោយការណ៍ ន្កិចុេះគធាើការអគកេតភាា មៗ។ 

 

ន្ិយមន្យ័ករណ៊ី ជំកឺប្រនុ្ចាញ៖់  
▪ ជំកឺប្រនុ្ចាញប់ាន្រញ្ជា ក់៖ ររណើ ណែលអនរជាំកមឺាន្បា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រនុកឈាមរររអ់នរ

ជាំកឺ តាមរយៈមើប្រូទរសន្៍ គតរដរហ័រ ឬគតរដគោរវនិ្ចិឆយ័ម៉ាូលើរុល គដាយមនិ្រិតថាមាន្ ឬោ្ន្គោររញ្ញា រាើន្រិ
គ ើយ។ 

▪ ជំកឺប្រនុ្ចាញស់កសយ័៖ ជាអនរជាំកឺណែលរុរគលរិរុខ្ភិបាលរកសយ័ថាមាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ តាមធម្តា      
លរខណៈវនិ្ិចឆយ័មាន្រញ្ញា ប្រនុ្គដដ ។ អនរជាំកឺទាំកអរ់ណែលរកសយ័មាន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់រួរទទួលបាន្ការគធាើគតរដគោរ
វនិ្ិចឆ័យជាំកឺប្រុន្ចាញ់គដាយមើប្រូទរសន្៍ ឬគតរដរហ័រ។ 

 

ចំណាតថ់ាន កក់រណ៊ី ៖  
▪ ប្រុន្ចាញន់ចំលូ៖ ជាររណើ អនរជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ណែលគរោចតាមដាន្ប្រភពគែើមនន្ជាំកឺគន្េះគៅគប្ដប្រគទររមពុជា 

គហើយគោរវនិ្ិចឆ័យរ៏ប្តូវបាន្ែកឹគៅទើគនេះណែរ។ 

▪ អុ៊ីន្ឌ៊ីជ៊ីណឹស (indigineous) ៖ ររណើ ចមាករនុកតាំរន្់គដាយោ្ន្ភរដុតាកណាមយួរញ្ញា រ់ពើនាំចូលពើខ្កគប្ដ 
ន្ិកោ្ន្ទាំនរ់ទាំន្កផ្លា ល់គៅន្ឹកការចមាកពើររណើ ប្រុន្ចាញ់នាំចូលគនេះគ ើយ។  

▪ អុ៊ីន្ឌយសូ (induced) ៖ ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលប្រភពគែើមជារាំណល់នន្ការរញ្ចូ លឈាម ឬទប្មក់គផសកគទៀត
នន្ការចមាកពើមាដ យរនុកអាំ ុកគពលមាន្នផាគពាេះ មិន្ណមន្គដាយសារឆ្ាកពើមូរគនេះគទ។  

▪ អុ៊ីន្ប្តឌូយសូ (introduced) ៖ ររណើ ចមាករនុកតាំរន្់គដាយមាន្ភរដុតាកគអពើគែមើសាស្តរតោ៉ា កចារ់ថា មាន្
ទាំនរ់ទាំន្កផ្លា ល់គៅន្ឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់នាំចូលពើខ្កគប្ដណែលគរបាន្ែឹក (គរើតគ ើកែាំរូកគចញពើររណើ ប្រនុ្
ចាញ់នាំចូលពើខ្កគប្ដ ឧ. មូរមាន្គមគោរប្រុន្ចាញ់ពើររណើ មួយណែលគរចាត់ថាន រថ់ាជា ប្រុន្ចាញ់នាំចូលពើខ្ក
គប្ដ)។ 

▪ ចមែកកនកុតំរន្ ់(Local Transmitted) ៖ ររណើ ចមាករនុកតាំរន្់តាមរយៈការចមាកពើមូរ។ ររណើ ចមាករនុកតាំរន្់
ោចជាអុើន្ឌើជើណឹរ (indigineous), អុើន្ប្តូឌយូរ (introduced) ឬការោរ់គ ើកវញិ រ ើឯពារយថា 
“autochthonous” មិន្ប្តូវបាន្គប្រើប្បារជ់ាទូគៅគនេះគទ។ 

 

 ករណ៊ី  សន្ាសសន្ ៍(Case index) ៖ ររណើ ណែលជាំកឺប្រុន្ចាញ់មួយមាន្លរខណៈគអពើគែមើសាស្តរតគផសកៗណែលោច
រកេឲ្យមាន្ររណើ ររម្រណន្ថម ឬររគ ើញការឆ្ាក។ គររ៏គប្រើប្បារ់ពារយគន្េះគលើររណើ ណែលររគ ើញថា វាជាប្រភពនន្ការ
ចមាកែល់អនរ អុើន្ប្តូឌយូរមយួ ឬគប្ចើន្ររណើ គផសកគទៀត។ 
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ការអង្កេតករណ៊ី ជកំឺប្រនុ្ចាញ៖់ ការប្រមូលពត័៌ាមាន្គែើមបើអនុ្ញ្ញា តឲ្យគធាើចាំណាតថ់ាន រ់នន្ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់
តាមប្រភពនន្ការចមាកគមគោរ។ ការអគកេតររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រមួមាន្ការគរៀរចាំជារប្មករាំណួររដកដ់ារមួយរប្មាររុ់រគល
មាន រ់ណែលបាន្គធាើគោរវនិ្ចិឆ័យថា រុរគលគនេះមាន្ឆ្ាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ណែរឬោ៉ា កណា។ 

 ការតាមដាន្ការពាបាល៖ ជាការពិន្តិយអនរជាំកឺប្រុន្ចាញ់គ ើកវញិតាមកាលរាំណត់ គដាយោចពិន្ិតយឈាម 

ន្ិកពាបាលគ ើកវញិ ប្ររនិ្គរើអនរជាំកឺគនេះមិន្បាន្ធូរគរបើយតរគៅន្ឹកការពាបាលគដាយឱរងគលើរមុន្។ ការតាមដាន្
ការពាបាលរជឺាណផនរមយួនន្ការតាមដាន្។ 

 ការប្ររ់ប្រកករណ៊ី ៖ គោរវនិ្ិចឆ័យ ការពាបាល ការណងទាំ ន្ិកតាមដាន្រន្តនន្ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ 

 ការជូន្ដ្ណឹំកករណ៊ី ប្រនុ្ចាញ៖់ ការគធាើរបាយការណ៍ជាចាាំបាច់អាំពើររណើ ជាំកឺប្ោន្់ចាញ់ណែលបាន្ររគ ើញ
គដាយោល់អកគភាពរុខ្ភិបាល ន្ិកប្រូគពទយពាបាល រហូតែល់មន្ាើររុខ្ភិបាល ឬគរវាលុររាំបាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ (ែូចមាន្
ណចកគដាយចារ ់ឬរទរញ្ញា )។ 

 ករណ៊ីលារ់ង្ ើកវញិ៖ ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលរន្ត្ថា មរពើររម្ភាពនន្ហុើរណូហសយនន្ផ្លា រ្៉ា៉ូែយូមវ ើវា៉ារ ់
ឬផ្លា រ្៉ា៉ូែយូម អូវា៉ា គ ណែលបាន្ចមាកពើមុន្មរ 

 លខិតិរញ្ជា ក់សាា ន្ភាពោម ន្ជកំឺប្រុន្ចាញ៖់ គចញគដាយអកគការរុខភាពពិភពគោរ រនា រព់ើមាន្ភរដុ
តាករញ្ញា រោ់៉ា កចារថ់ា ណខសរងាា រ់នន្ការចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់គដាយមូរោណូណហាលប្តូវបាន្កាតផ់្លដ ច់ទាំកប្រុកគៅទូទាំក
ប្រគទររមពុជាអរ់រយៈគពល៣ឆ្ន ាំជារ់ៗោន ។ 

 ការលរុរំបាតជ់ំកឺប្រុន្ចាញ៖់ ការកាត់រន្ថយអប្តាោាំករុើែក់នន្ការឆ្ាកអុើន្ឌើជើណឹរ គដាយបា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់រររម់នុ្រសែលរ់ប្មិតរូន្យគៅរនុកតាំរន្់ភូមិសាស្តរដណែលបាន្រាំណត់ ជាលទធផលនន្រិចចប្រកឹណប្រករន្ាកមរ។ វាតប្មវូ
ឲ្យមាន្វធិាន្ការរន្ដគែើមបើទរស់ាេ ត់ការរគរើតគ ើកវញិនូ្វការចមាក។ 

 តំរន្ឆ់្ែកប្រុន្ចាញ៖់ រាំគៅែលត់ាំរន្់ណែលគៅមាន្ោាំករុើែក់អនរជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ណែលោចវារ់ណវកបាន្ ន្ិក
មាន្ការចមាកពើមូរគៅរនុកតាំរន្់មួយអរ់រយៈគពលរ៉ាុន្ន្ឆ្ន ាំជារ់ោន ។ 

 ការរ ៊ីករលដាលជំក៖ឺ ការគរើតគ ើកនន្ររណើ គលើរពើចាំន្ួន្ណែលរ ាំពកឹទុរគៅរនុកទើរណន្ាក ន្ិកគពលគវោជារ់
ោរ់មួយ។ 

 ការលរុរំបាតជ់ំក៖ឺ ការកាត់រន្ថយែល់រប្មតិរូន្យជាអចិនស្តន្តយនូ៍្វោាំករុើែក់នន្ការឆ្ាកទូទាំកពិភពគោរ
រណាដ លមរពើបា៉ា ោ៉ា រុើតអនរជាំកឺប្រុន្ចាញ់ជាលទធផលនន្រិចចប្រឹកណប្រករន្ាកមរ។ គៅគពលណែលការលុររាំបាត់ជាំកបឺាន្
រគប្មចគជារជ័យ គរណលកប្តវូការវធិាន្ការអន្តោរមន្៍គទៀតគហើយ។ 

 ការវាយតម្មែ៖ ការពាោមគែើមបើរាំណត់ភាពពារ់ពន័្ធ ប្ររិទធភាព ន្កិផលរ៉ាេះពាល់នន្ររម្ភាពជាលរខណៈ
ប្រព័ន្ធ ន្កិមាន្វតថុរាំណកជារោ់រ់ពារព់័ន្ធន្កឹវតថុរាំណកទាំកគនេះ។ 

 ការវាយតម្មែរណុភាពព៊ីខាកង្ប្ៅ៖ ជាប្រពន័្ធប្តួតពិន្តិយការងាររររ់មន្ាើរពិគសាធន្៍ណែលគធាើគ ើកគដាយ
មាន្វតថុរាំណកជារ់ោរគ់ដាយទើភាន រ់ងារពើខ្កគប្ដ ឬប្រឹេះសាថ ន្ ឬមន្ាើរពិគសាធន្៍រណកែរណាមួយ។ 

 អវិជាមាន្ណកែកកាែ យ (ឬវិជាមាន្ណកែកកាែ យ)៖ ជាលទធផលគតរដវជិាមាន្ ឬអវជិាមាន្ណាមួយណែលផាុយពើ
ការពិត។ 

 សរំកុចមែក៖ ជាការរាំណត់តាំរន្ជ់ារ់ោរ់ណាមួយគៅរនុកតាំរន្់ឆ្ាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់រចចុរបន្ន ឬអតើតកាល គហើយ
រាំពុកមាន្រតាដ គអពើគែមើសាស្តរតជារន្ត ឬពើរណន្ាកមយួគៅរណន្ាកមួយរប្មារ់ការចមាកជាំកបឺ្រុន្ចាញ់។  

 កាណម៉ាតសូាយ ៍ (Gametocyte) ៖ ជាែាំណារ់កាលរន្តពូជនន្បា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ណែលមាន្វតតមាន្គៅរនុក
គការិកាឈាមប្រហមរររ់អនរផាុរគមគោរគន្េះ។ 

 រយៈង្ពលសមងំ៖ រយៈគពលចគនា េះពើការឆ្ាក (គដាយការខ្ាំចារ់រញ្ចូលគមគោរ ឬគដាយវធិើគផសកពើគន្េះ) ន្ិកការគលច
គចញគលើរែាំរូកនូ្វរញ្ញា រាើន្រិនន ជាទូគៅ រញ្ញា ប្រុន្គដដ ។ 
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រញ្ា ៊ីរនា ត៖់ ជាពត័៌ាមាន្នន្ររណើ ណែលបាន្រត់ប្តាគៅរនុកជួរគែរ ន្ិកជួរឈរនន្រញ្ា ើរមួជាមួយន្ឹកទនិ្នន្័យរររ់
អនរជាំកមឺាន រ់ៗផកណែរ។ ព័ត៌ាមាន្ទាំកគនេះរមួមាន្ គលខរាំណតអ់តតរញ្ញា ណអនរជាំកឺ រតាត ប្រជាសាស្តរត (គឈ្ាេះ ោរយដាា ន្ 
ោយុ គភទរររ់អនរជាំកឺ) រតាត រាើន្ិរ (កាលររគិចឆទមរពិន្តិយជាំកឺ ប្រគភទគតរដឈាម, លទធផលគតរដ, ការពាបាលណែលទទលួ
បាន្) រតាត អន្តោរមន្៍ (ការបាញ់មូរតាមផាេះ មាន្មុកប្ជលរ់ថាន ាំ ការគលរថាន ាំការពារជាមុន្)។  

ការចមែកជំកឺប្រុន្ចាញព់៊ីមសូកនកុតំរន្់៖ ការគរើតគ ើកនូ្វររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលឆ្ាកគៅរនុកតាំរន្់ជារ់
ោរ់មួយតាមរយៈមូរោណូណហាលណែលមាន្គមគោរប្រនុ្ចាញ់ខ្ាំ។ 

ករណ៊ី ជកំឺប្រុន្ចាញ៖់ រុរគលណែលមាន្បា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅរនុកឈាមគរ្ើន្កឹពារយថា ការឆ្ាកជាំកឺប្រុន្
ចាញ់ផកណែរ។  គៅរនុកតាំរន្់ណែលរាំពុកមាន្ការលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រុន្ចាញ់ោ៉ា កររម្ “ររណើ ” មួយរឺការគរើតគ ើកនូ្វការឆ្ាក
ជាំកឺប្រុន្ចាញ់បាន្រញ្ញា រ់ គដាយមិន្រតិថាមាន្ ឬោ្ន្គោររញ្ញា រាើន្រិគនេះគ ើយ។ បា៉ា ោ៉ា រុើតោចររគ ើញគដាយមើប្រទូរសន្ ៍

ឬគតរដរហ័រ។ គមគោរណែលមើប្រូទរសន្៍គមើលមិន្គ ើញោចររគ ើញគដាយរមាា រទាំគន្ើរែនទគទៀត (ឧ. ការវភិារប្រតរិតតិរម្
ណខសរងាា រ់គែើមបើររឲ្យគ ើញ DNA ឬ RNA រររ់បា៉ា ោ៉ា រុើត)។ 

សាា ន្ភាពោម ន្ជំកឺប្រុន្ចាញ៖់ ជាតាំរន្ម់ួយណែលមិន្មាន្ការចមាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ពើមូររនុកតាំរន្់ គហើយ     
ហាន្ិភ័យណែលោចចមាកជាំកបឺាន្រឺមាន្ណតររណើ អុើន្ប្តូឌយូររ៉ាុគណាា េះ។ 

អាកំសុ៊ីដ្កជ់ំកឺប្រុន្ចាញ៖់ ចាំន្ួន្ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលគទើរគធាើគោរវនិ្ចិឆ័យង្ើ រនុកអាំ ុកគពលគវោជារ់
ោរ់មួយគៅរនុកប្រជាជន្គោលគៅ។ 

អប្តាង្ប្រវា៉ា  ក់ជំកឺប្រនុ្ចាញ៖់ រមាមាប្តនន្ប្រជាជន្គោលគៅណែលមាន្ការឆ្ាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ រនុកគពល
គវោជារ់ោរម់ួយ។ 

ការអដលឱ់សលជាលកខណៈសមហូភាព៖ ការគរៀរចាំជាឱរងពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅែលប់្ររ់រមាជិរនន្
ប្រជាជន្គោលគៅ ឬរុរគលប្ររ់រូរណែលរាំពុកររ់គៅរនុកតាំរន្់ភូមសិាស្តរដណែលបាន្រាំណត់ (គលើរណលកណតអនរណែលប្តវូបាន្
ហាមឃាត់មនិ្ឲ្យគប្រើថាន ាំគន្េះ) រនុកគពលែាំណាលោន  គហើយជាគរឿយៗគធាើគៅចគនា េះគពលប្តឹមប្តូវគដាយមាន្ការរ ាំឭរជាង្ើ។ តាម
ធម្តា គរអនុ្វតតណររគន្េះគែើមបើកាត់រន្ថយចាំន្ួន្អនរផាុរបា៉ា ោ៉ា រុើតប្រុន្ចាញ់ ន្កិកាតរ់ន្ថយការចមាកែល់ប្រជាជន្។ 

ការពិន្ិតយរកជាលកខណៈសមូហភាព, ការង្ធវើង្តសដ ន្ិកការពាបាល៖ ជាររម្ភាពអគកេតគលើប្រជា
ជន្ទាំកមូលគែើមបើរររតាត ហាន្ិភ័យជាំកឺប្រុន្ចាញ់ គដាយគធាើគតរដអនរណែលប្រឈមហាន្ភិ័យ រចួពាបាលអនរណែលមាន្លទធ
ផលគតរដវជិាមាន្។ 

ការង្ធវើង្តសដជាសមូហភាព ន្កិការពាបាលប្រជាជន្កនកុសរំុកចមែក៖ ការគធាើគតរដគលើប្រជាជន្ 
ន្ិកផដលក់ារពាបាលប្រុមប្រជាជន្ ឬប្រសួារទាំកអរ់ណែលគរបាន្ររគ ើញមាន្ររណើ ប្រុន្ចាញ់មាន រ់ ឬគប្ចើន្នរ់រនុក
ចាំគណាមពរួោត។់  

ការង្ធវើង្តសដជាសមូហភាព ន្កិការពាបាល៖ ការគធាើគតរដគលើប្រជាជន្ទាំកមូល ន្ិកផដល់ការពាបាល
រុរគលណែលមាន្លទធផលគតរដវជិាមាន្ 

ការពិន្ិតយតាមដាន្ (ម្ន្កមមវិធ៊ី)៖ ការពនិ្ិតយគ ើកវញិតាមកាលរាំណត់គលើការអនុ្វតតររម្ភាព គដាយរាេះ
ណរាកធានថា ធាតុចូល ការផដល់គរវា កាលវភិារការងារ ធាតុគចញណែលបាន្រាំណត់គោលគៅ ន្ិកររម្ភាពែនទណែលបាន្
តប្មូវរាំពុករន្តណផន្ការគៅមុខ។ 

រញ្ា ៊ីកត់ប្តាសរំកុចមែកថាន កជ់ាត៖ិ មូលដាា ន្ទិន្នន្័យរនុករុាំពយូទ័ររត់ប្តាោលរ់ាំរុរចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅរនុ
ក។ 

រញ្ា ៊ីកត់ប្តាករណ៊ី ជកំឺប្រុន្ចាញថ់ាន កជ់ាត៖ិ មូលដាា ន្ទនិ្នន្័យរនុករុាំពយូទ័ររតប់្តាោល់ររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់
គៅរនុកប្រគទរ គដាយមិន្រតិថា គតើបាន្គធាើគោរវនិ្ិចឆ័យ ន្ិកពាបាលគៅទើណា ន្កិគដាយរគរៀរណាគនេះគទ។ 
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មន្ា៊ីរពិង្សាធន្រ៍ណកែកជាតិ៖  គន្េះោចជាណផនរមួយនន្មន្ាើរពិគសាធន្៍រុខភាពសាធារណៈ រម្វធិើជាតិរាំចាត់ជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់ (NMCP) ឬសាថ រ័ន្រដាា ភិបាលគៅរនុកោជរណឌិ តរភាព។ វាគែើរតួនទើោ៉ា ករាំខ្ន្់រនុកការគរៀរចាំគោលការណ៍
ណណនាំ រដើពើវធិើសាស្តរដរដកដ់ារន្ើយរម្ ការររាទុររញ្ចរឈ់ាម ការផលតិរមាា ររណដុ េះរណាដ លរប្មរតាមតាំរន្់ ផដល់ការ
រណដុ េះរណាដ លជាមូលដាា ន្ ន្ិករាំរ៉ាន្រណន្ថម ការប្តួតពនិ្តិយគលើររម្ភាពរណដុ េះរណាដ ល ការធានរុណភាពនន្ការគធាើគតរដ 
ន្ិកការោាំប្ទការធានរុណភាព (QA) ពើខ្កគប្ដគដាយរហការជាមយួរម្វធិើជាតិរាំចាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ (NMCP)។ 

រញ្ា ៊ីកត់ប្តាពិង្ប្ោោះជកំងឺ្ប្ៅ៖ ជារញ្ា ើរត់ប្តាអនរជាំកណឺែលបាន្មរពិគប្ោេះជាំកឺគៅរនុកប្រឹេះសាថ ន្រុខភាព ណែល
ោចរមួមាន្ កាលររគិចឆទពិគប្ោេះជាំក ឺោយុអនរជាំកឺ ទើលាំគៅ សាថ ន្ភាពរុខភាព ការគធាើគតរដ ន្ិកគោរវនិ្ិចឆ័យ។ 

ង្ប្រវា៉ា  ក់បា៉ា រ៉ា សុ៊ីត៖ រមាមាប្តនន្ប្រជាជន្ណែលបាន្ឆ្ាកគមគោរផ្លា រ៉ា្ូែយូមប្តូវបាន្ររគ ើញរនុកគពលគវោ
ជារ់ោរម់ួយជាមយួន្ឹកគតរដគោរវនិ្ិចឆ័យ (តាមធម្តា មើប្រូទរសន្៍ ឬគតរដរហ័រ)។ 

ការរកុរកករណ៊ី ណររអកមម (Passive case detection) ៖ ការរុរររររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រនុកចាំគណាមអនរជាំកឺ
ណែលមរររគរវាពាបាលជាំកតឺាមទើតាាំកគែើមបើគធាើគោរវនិ្ចិឆយ័ ន្ិកពាបាលគដាយមាន្រាំន្ិតផដួចគផដើមខាួន្ឯក គដាយសាររញ្ញា
ប្រុន្គដដ ។ 

ប្រជាជន្ប្រឈមហាន្ភិ័យ៖ ប្រជាជន្ណែលររ់គៅរនុកតាំរន្់ភូមិសាស្តរដ ណែលររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ឆ្ាករនុក
តាំរន្់បាន្គរើតគ ើករនុកមូលដាា ន្រចចុរបន្ន ន្កិ/ឬរនុកឆ្ន ាំរន្ាកគៅ។ 

ការរកុរកករណ៊ី ង្ដាយសកមម (Pro-active case detection) ៖ ប្រគភទនន្ការរុរររររណើ គដាយររម្ណែល
មិន្រកេគ ើកគដាយររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់។  តាមធម្តា ពារ់ព័ន្ធន្កឹការពិន្តិយររ ន្ិកការពាបាលគៅរនុករហរមន្៍ ន្ិករនុក
ចាំគណាមប្រមុណែលប្រឈមហាន្ិភ័យខពរ់ជារោ់រ។់ 

ការង្ធវើង្តសដវាសស់ាកស់មតាភាព (QC) ៖  រឺជាប្រព័ន្ធមយួណែលរនុកគនេះមន្ាើរពិគសាធន្រ៍ណកែរគផ្ើរាំណារ
ឈាមគៅឲ្យមន្ាើរពិគសាធន្គ៍ែើមបើពិន្ិតយ គហើយមន្ាើរពិគសាធន្៍ណែលទទលួបាន្រញ្ចរឈ់ាមមិន្បាន្ប្បារល់ទធផលឈាមឲ្យ
បាន្ប្តឹមប្តូវគនេះគទ រហូតែល់មន្ាើរពិគសាធន្ប៍ាន្ោយការណ៍លទធផលណែលោត់បាន្ររគ ើញគនេះមរមន្ាើរពិគសាធន្រ៍ណកែរវ ិ
ញ។ 

ការធានរណុភាព៖ ការររាទុរ ន្ិកការប្តតួពិន្តិយភាពប្តឹមប្តូវ ភាពោចគជឿជារប់ាន្ ន្ិកប្ររិទធភាពនន្ការ
ផដល់គរវាមន្ាើរពិគសាធន្៍។ ការធានរុណភាព «QA» រញ្ញា រ់ចារ់នូ្វរតាត ទាំកឡាយណែលោចរ៉ាេះពាលែ់លក់ារងារមន្ាើរ
ពិគសាធន្រ៍នុកគនេះរមួមាន្ការគធាើគតរត (វាយតនមារុណភាព`QC`នផារនុក ន្ិកមរពើគប្ដ) រុណភាពនន្ឧរររណ៍ ន្កិប្រតិររ 
`reagents` រន្ាុរការងារ លរខខណឌ គៅរណន្ាកគធាើការ ការរណដុ េះរណាដ ល ន្ិកអភិបាលែល់រុរគលិរមន្ាើរពិគសាធន្៍ ន្ិកការណរ
លមែរុណភាពជារន្ត គដាយោរ់រញ្ចូ លទាំកន្ើតិវធិើគែើមបើធានបាន្នូ្វភាពប្តឹមប្តូវនន្ការគធាើគតរត ន្ិករបាយការណ៍លទធផល។ 

ការប្ររ់ប្រករណុភាព៖  ជាការវាយតនមារុណភាពនន្ការគធាើគតរតមួយ ឬប្រតិររ reagents មួយ។ ការប្តួត        
ពិន្ិតយរុណភាព រមួមាន្ការប្តួតពិន្តិយរុណភាពគដាយអនរវាយតនមាពើគប្ដ ន្កិការប្តួតពនិ្ិតយរុណភាពប្រតិររ”reagents”។ 
ការប្តួតពិន្តិយរុណភាពពើខ្កគប្ដរឺជាប្រព័ន្ធគផាៀកផ្លា ត់ “crosschecked” គែើមបើភាពប្តឹមប្តូវ គហើយគធាើគ ើកគដាយអនរ
ប្ររ់ប្រក ឬមន្ាើរពិគសាធន្ជ៍ាតិ ឬតាំរន្់។ ការប្តួតពនិ្ិតយរុណភាពប្រតិររ “reagents QC” រឺជាប្រពន័្ធរប្មារ់ការប្តតួពិន្ិតយ
ជាផាូវការគលើរុណភាពនន្ប្រតរិរ “reagents” ណែលបាន្គប្រើគៅមន្ាើរពិគសាធន្។៍ 

ង្តសដរហស័៖ ជាការគធាើគតរតគដាយណផែរគលើការររអក់ទើណហសន្ antigens plasmodial រររ់គមគោរប្រុន្ចាញ់ជា
មូលដាា ន្ណែលរនុកគនេះការគលចគ ើកនូ្វឆ្នូតមួយណែលមាន្ពណ៌ា រងាា ញថា ប្រនុ្ចាញ់វជិាមាន្រនុកឈាម។ 

អប្តាវជិាមាន្ង្ដាយង្តសដរហស័៖ ជារមាមាប្តនន្លទធផលវជិាមាន្រនុកការគធាើគតរតគោរវនិ្ិចឆយ័គដាយគតរត
រហ័រគធៀរន្កឹចាំន្នួ្ណែលបាន្គធាើគតរតទាំកអរ់។ 

សកាដ ន្ុពលចមែក៖ វតតមាន្នន្ភាន រ់ងារចមាកមូរោណូណហាល “anopheline” ជាគប្ចើន្ប្ររ់ប្ោន្ន់្ឹកចមាកជាំកឺ រមួ
ជាមួយន្ឹករតាត គអរូសាស្តរត ន្កិរតាត ោការធាតុគផសកគទៀតណែលរប្មលួែល់ការចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ 
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ការលារ់ង្ ើកវិញ៖ ការគរើតគ ើកវញិនន្គមគោរផ្លា រ្ូែយូមវ ើវា៉ា រ់ ឬអូវា៉ា គលគនែាំណារ់កាលគរក្ខចើ ណែលវាគរើតពើ
ទប្មក់ពនួ្រមៃាំគៅថាហុើរណូហសយ “hypnozoites”។ គពលណែលគមគោរប្តូវបាន្រមាា រ់អរ់រនុកអាំ ុកែាំណារ់កាលវតតគៅ
រនុកឈាមរររ់វាគៅមាន្ទប្មក់ពិគររមួយគទៀតរឺ ហុើរណូហសយ hypnozoites រររ់គមគោរណែលតរ ូរមៃាំរនុកជាលិកា
គងាើមណែលគប្កាយមរវវិឌឍគៅជាចារ់ទុាំ ន្ិកកាា យជាទប្មករ់គើហសុករនុកគងាើម “schizonts”។ រនា រ់ពើចគនា េះគពលមួយណែលជា
ទូគៅពើ៣របាដ ហ៍គៅ១ឆ្ន ាំរគើហសុកគងាើមគន្េះបាន្ផាុេះណររគរើតបាន្ជាទប្មក់គមរ ៉ាូហសយ merozoites ជាគប្ចើន្ចារចូ់លគៅរនុក
ចរន្តឈាម។ 

សមតាភាពវិន្ចិឆ័យវិជាមាន្ (ម្ន្ង្តសដ)៖ រមាមាប្តនន្ប្រជាជន្ណែលឆ្ាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ (វជិាមាន្ពិត) ណែល
មាន្លទធផលគតរដវជិាមាន្។ 

អប្តាវជិាមាន្ង្ដាយកញ្ចកឈ់ាម៖ រមាមាប្តនន្រញ្ចរឈ់ាមណែលររគ ើញវជិាមាន្រនុកចាំគណាមរញ្ចរ់
ឈាមណែលបាន្ពនិ្ិតយ។ 

ភាពជាក់លាក ់(ម្ន្ង្តសដ)៖ ជាភាររយនន្ចាំន្នួ្អនរណែលមិន្ណមន្មាន្គមគោរប្រុន្ចាញ់ (អវជិាមាន្ពិត) គហើយ   

គតរតឈាមគ ើញលទធផលអវជិាមាន្ណមន្។ 

ង្មង្ររណដ្លម៊ីប្កទូ្សសន្៍ង្មើលមិន្ង្ ើញ៖ ែករុ់ើគតគមគោរជាំកឺប្រុន្ចាញ់រនុកឈាមទរខ្ា ាំកណែលមិន្ោច
ររគ ើញគដាយមើប្រូទរសន្៍ធម្តាបាន្។ 

ការតាមដាន្៖ ជាណផនរមួយនន្រម្វធិើជាតិណែលរគកេើតគ ើករប្មារក់ាររាំណត់អតតរញ្ញា ណ អគកេត ន្ិកលុររាំបាត់
នន្ការរន្តចមាក ការរងាេ រ ន្កិការពាបាលជាំកឺ គហើយចុកគប្កាយរឺលុររាំបាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់តាមរាំណក។ 

អាកំដ្ក់សុ៊ីង្តម្ន្ការចមែក៖ ជាអប្តាណែលប្រជាជន្រនុកតាំរន្់ទូគៅបាន្ការចមាកគមគោរប្រុន្ចាញ់គដាយរតា
មូរ។ ោចគៅថាអប្តាចារ់រញ្ចូ លគមគោរប្រចាាំឆ្ន ាំ “annual entomological inoculation rate” ណែលជាចាំន្ួន្ចាររ់ញ្ចូ ល
បា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺប្រុន្ចាញ់រប្មារ់មនុ្រសមាន រ់រនុក១ឆ្ន ាំ។ 

រដ្ូវកាលចមែក៖ រយៈគពលមួយរនុកឆ្ន ាំ ណែលតាមធមត្ា រនុកអាំ ុកគពលគនេះមាន្ការចមាកមូរជាំកឺប្រុន្ចាញ់
គដាយរតាមូរបាន្គរើតគ ើក។ 

ការរកុរកករណ៊ី ប្រុន្ចាញស់ាជាលម៊ីជុវំិញករណ៊ី ង្ោល៖ គែើមបើរុរររប្រររ់រណើ ប្រុន្ចាញ់ ណែលររណើ
មាន្ប្រភពណតមួយឬគរើតទន្ាឹមគពលជាមយួោន  ឬររណើ ឆ្ាករន្តផ្លា លព់ើររណើ គោលណែលចារ់មិន្បាន្តាមប្រព័ន្ធរុរររររណើ
ណររអរម្ ន្ិកគែើមបើកាត់រន្ថយការចមាកគៅទើតាាំករាំរុរចមាកន្ិក គែើមបើគជៀរវាកការចមាករន្ត។ រគប្មចគៅបាន្តាមរយៈ
ការគធាើគតរតឈាមគលើប្រសួារណែលររ់គៅជិតរាំផុតគៅន្កឹផាេះអនរជាំកឺ ឬអនររមួែាំគណើ រជាមួយ រចួគហើយផតល់ការពាបាលជា
រនា ន្់គលើររណើ រណន្ថមណែលបាន្ររគ ើញង្ើគនេះ។ 

ប្រសទិ្ធភាពម្ន្ភាន កង់ារចមែក៖ ជាប្រគភទរតាមូរណែលមាន្លទធភាពជាលរខណៈធម្ជាតរិនុកការចមាកជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់ គធៀរជាមួយន្ឹកប្រគភទរតាមូរគផសកគទៀតណែលររ់គៅរនុកររោិការោការធាតុប្រគែៀកោន ។ រមតថភាពនន្
ភាន រ់ងារចមាក “Vectorial capacity” ជាចាំន្ួន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ង្ើណែលរតាមូរបាន្ចមាក រនុកមាន រ់/រនុក១នងៃ គៅទើរណន្ាកន្ឹក
គពលគវោជារោ់រម់ួយ, គដាយរន្ត្ថាប្រជាជន្មនិ្មាន្ភាពសុាាំន្ឹកជាំកឺគសាេះ។ រតាត ទាំកឡាយណែលមាន្ឥទធិពលែល់
រមតថភាពនន្ភាន រ់ងាររមួមាន្៖ (i) ែក់រុើគត នន្រតាមូរញើ anophelines គធៀរន្ឹកចាំន្ួន្មនុ្រសរនុកតាំរន្់ (ii) ជើវតិរររ់
មូរ, ភាពញឹរញារ់ណែលវាបាន្ខ្ាំមនុ្រស ន្ិកចរតិផ្លា លខ់ាួន្រររមូ់រ ន្ិក (iii) រយៈគពលនន្វែតរររ់គមគោរគៅគប្ដខាួន្
មនុ្រសផកណែរ។ 

ភាពងាយរកង្ប្ោោះ៖ ជាតាំរន្់ណែលគៅគរៀរន្ឹកតាំរន្ជ់ាំកឺប្រុន្ចាញ់ ឬមាន្ការគចញចូលញឹរញារ់នន្រុរគល ឬ
ប្រមុមនុ្រសណែលមាន្គមគោរ ន្ិក/ឬមូរោណូណហាល anophelines ណែលផាុរឆ្ាកគមគោរ។ 
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ង្ោលរំណកម្ន្ង្ោលការណ៍ណណនបំ្រតិរតតិការ ប្រព័ន្ធអង្កេតតាមដាន្ជំកឺ
ប្រុន្ចាញ់ 
 

គោលការណ៍ណណនាំគន្េះមាន្គោលរាំណកគរៀរចាំជាប្រពន័្ធនូ្វយុទធសាស្តរដតាមដាន្ ណែលប្តូវអនុ្វតតទូទាំកប្រគទរ
គែើមបើរគប្មចបាន្គោលគៅរមួនន្ការលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រនុ្ចាញ់ គៅប្តឹមឆ្ន ាំ២០២៥។ ន្ិោមណរររទរប្មារ់អនុ្វតតន្៍ណែល
ភាា រ់ជាមួយនូ្វគោលការណ៍ណណនាំគន្េះ រឺជាមរគគទររជ៍ារ់ណរដកអាំពើរគរៀរអនុ្វតតយុទធសាស្តរដទាំកគន្េះតាមរដក់ដារគៅថាន រ់
រណាដ ល ថាន រ់គប្កាមជាត ិន្ិកថាន រ់រហរមន្។៍ 

 

គោលការណ៍ណណនាំគន្េះរឺជាការរមួចាំណណរែរ៏ាំខ្ន្ម់ួយគៅរនុកប្ររខណ័ឌ យុទធសាស្តរដ គែើមបើលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រនុ្
ចាញ់គៅរមពុជា។ គលើរពើគន្េះគៅគទៀត វាផដលក់ារណណនាំលមែិតរប្មារក់ារអនុ្វតតការងារមូលដាា ន្ ណែលគធាើគ ើកគដាយ 

រុរគលិររុខ្ភិបាលប្រុរ មស្តន្តើមណឌ លរុខភាព អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិ ន្ិកទើរណន្ាកពាបាលគផសក   
គទៀត។ គរៀវគៅណណនាំគន្េះន្ឹកប្តូវណចរជូន្រុរគលិរថាន រគ់ប្កាមជាតិ ន្កិរ ាំគលចគចញនូ្វន្ិោមណរររទរប្មារអ់នុ្វតតន្ ៍
(SOPs) ណែលរុរគលិររុខ្ភបិាលប្រររ់ប្មិតប្តូវបាន្រ ាំពឹកថាន្ឹកអនុ្វតតតាម។ 

គោលការណ៍ណណនាំប្រតរិតតកិារ ប្រព័ន្ធអគកេតតាមដាន្ជាំកបឺ្រុន្ចាញ់មាន្រើជាំពូរែូចខ្កគប្កាម៖ 

 
 

 

ទិែាភាពទូគៅនន្យុទធសាស្តរតតាមដាន្រងាា ញសាថ ន្ភាពទូគៅនន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ន្ិកយុទធសាស្តរតតាមដាន្
គែើមបើលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅរមពុជា។ 

 
 
 
 
 

ប្រព័ន្ធអគកេតតាមដាន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រឺជាមរគគទររ៍ជារ់ណរដកគែើមបើអនុ្វតតររម្ភាព
តាមដាន្គែើមបើលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រុន្ចាញ់។ 

 
 

 
 

 

ការប្ររ់ប្រក ន្ិកការវភិារទិន្នន្័យរឺជាមរគគទររ៍ជារ់ណរដករប្មាររុ់រគលិរ ម.រ.ច រដើពើការប្ររ់ប្រក 

ន្ិកការវភិារជាប្រចាាំ។ 
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ជំពូកទ្៊ី១-១៖ ទ្ិដ្ឋភាពទ្ូង្ៅម្ន្យទុ្ធសាស្ត្សតតាមដាន្ 
១.១ សាា ន្ភាពជំកឺប្រុន្ចាញង់្ៅកមពុជា 

ររូភាពទ្៊ី១៖ អាកំសុ៊ីដ្កប់ា៉ា រ៉ា សុ៊ីតប្រចាឆំ្ន តំាមប្សុកប្រតិរតតិឆ្ន ២ំ០២០1 

 
1 ទិន្នន្យ័ប្រពន័្ធពត័ម៌ាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់ 

យទុ្ធសាស្ត្សដ 
ប្រព័ន្ធតាមដាន្ 

 

០១ 
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គៅរមពុជា ការចមាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់គរើតមាន្គៅរនុកគខតត២១ រនុកចាំគណាមគខតតទាំក២៥ គហើយការចមាកគន្េះភារ
គប្ចើន្គរើតគ ើកគៅរនុករែូវគដដ  ន្ិករែូវវរា គៅចគនា េះណខររេដា ន្ិកណខវចិឆិកា។ ប្រជាជន្ប្រមាណ៦២% ឬប្រណហល៩.៤
ោន្នរ់    ររ់គៅតាំរន្់ប្រឈមហាន្ភិ័យជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ ហាន្ភិ័យជាំកឺប្រុន្ចាញ់គរើតមាន្ខពរ់រាំផុតគៅរនុកតាំរន្់នប្ព ឬ
ជាយនប្ពគៅភារឦសាន្នន្ប្រគទររមពុជា (រូមគមើលរូរភាពទើ១)។ ប្ររុប្រតរិតតិចាំន្នួ្១១ រនុកចាំគណាមប្រុរប្រតរិតតិ
ររុរចាំន្នួ្៥៥មាន្ចាំន្នួ្ររណើ ប្រុន្ចាញ់រហូតែល់ ៨៥% នន្ប្រររ់រណើ ទាំកអរ់ណែលបាន្ោយការណ៍គៅ  រនុក ប្រគទរ
រមពុជារនុកឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

គៅឆ្ន ាំ២០២០ ប្រគទររមពុជាបាន្រត់ប្តាររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ៩,១៦១ បាន្ររគ ើញគដាយមូលដាា ន្រុខ្ភិបាល
សាធារណៈ ន្ិកអនររ្័ប្រចិតតភូមិពាបាលជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ (VMWs)/អនររ្័ប្រចិតតភូមិពាបាលជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ចល័ត 
(MMWs)  ណែលបាន្ងយចុេះចាំន្ួន្៨២%គប្រៀរគធៀរន្កឹឆ្ន ាំ២០១៥។ ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅរមពុជារណាដ លមរពើបា៉ា ោ៉ា រុើ
ត ផ្លា រ្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម, បា៉ា ោ៉ា រុើត ផ្លា រ្ូែយូម   វ ើវា៉ា រ ់ ន្ិកប្រគភទចប្មេុះណែលរមួរញ្ចូ លោន រវាកប្រគភទបា៉ា ោ៉ា រុើតទាំកពើរ។ 
រ៉ាុន្ន្ឆ្ន ាំចុកគប្កាយគន្េះ ម.រ.ច បាន្គផ្លដ តរាំខ្ន្់គលើការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ផ្លា រ្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម គដាយសារណត
ណផែរគលើអប្តាឆ្ាក ន្កិអប្តាមរណភាពែ៏ខពរ់នន្បា៉ា ោ៉ា រុើត ន្ិកហាន្ិភយ័នន្ការរ ើរោលដាលភាពសុាាំន្ឹកឱរងោគតមើរុើន្ើន្។ 
រប្មិតោាំករុើែក់បាន្ធាា រ់ចុេះោ៉ា កខ្ា ាំករនុកឆ្ន ាំ២០២០ ណែលប្តូវអររុណែល់ណផន្ការពប្កកឹណែលប្តូវបាន្អនុ្វតតគៅរនុក
រណាដ រតាំរន្់ណែលមាន្ហាន្ិភយ័ខពរ់រាំផុត រនុករយៈគពលរ៉ាុន្ន្ឆ្ន ាំចុកគប្កាយមរគន្េះ។ រនុកឆ្ន ាំ២០២០ ររណើ វជិាមាន្ជាំកឺប្រុន្
ចាញ់ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម មាន្ចាំន្ួន្ណត១០%រ៉ាុគណាា េះ ខណៈវាមាន្ចាំន្នួ្៥០% គៅរនុកឆ្ន ាំ២០១៥ គរើគប្រៀរ
គធៀរជាមួយប្ររ់ប្រគភទររណើ ទាំកអរ់ [១]។ ផាុយគៅវញិចាំន្ួន្ភាររយរររ់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ា រ់ មិន្បាន្ធាា រ់ចុេះ
ែូចគៅន្ឹក ផ្លា រ្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម  គនេះគទ គហើយរចចុរបន្ន ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ា រ់ រឺជាប្រគភទបា៉ា ោ៉ា រុើតណែលមាន្ចាំន្នួ្ភាររយ
គប្ចើន្គលើរលុរគរើគប្រៀរគធៀរជាមួយចាំន្ួន្ររណើ ទាំកអរ ់ ណែលតប្មូវគោយចារ់គផតើមរម្វធិើពាបាលផ្លត ច់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់
ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូមវ ើវា៉ា រ់គន្េះ គដាយរគប្មាកបាន្ចារ់គផតើមគៅចុកឆ្ន ាំ២០១៩។ គៅរនុកឆ្ន ាំ២០២០ ររណើ វជិាមាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់
ប្រគភទ ផ្លា រ្ូែយូមវ ើវា៉ា រ់ មាន្ចាំន្ួន្៩០% (៨,២៩៨) នន្ររណើ ណែលបាន្ោយការណ៍ទាំកអរ់។ 

 

អនររ្័ប្រចិតតភូមិពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ គៅណតជាណផនរមួយែរ៏ាំខ្ន្់គៅរនុកររមភ្ាពលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រនុ្ចាញ់គៅរនុក         
ប្រគទរ។ គៅរនុកឆ្ន ាំ២០២០ អនររ្័ប្រចិតតភូមិពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់បាន្គធាើគតរតបាន្ចាំន្ួន្៧៣% នន្ចាំន្ួន្គធាើគតរតររុរ
ទាំកអរ ់ ន្ិកបាន្ពាបាលចាំន្ួន្ ៦១% នន្ររណើ វជិាមាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ទាំកអរ។់ ចារ់តាាំកពើណខគមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ រម្វធិើ
រហការជាមយួវរិ័យឯរជន្ប្តូវបាន្រញ្ចរ់ ណែលតប្មូវគោយប្ររ់ររណើ រកសយ័ទាំកអរ់ប្តូវរញ្ាូ ន្ ន្កិពាបាលគៅតាម
មូលដាា ន្រុខ្ភបិាលសាធារណៈណតរ៉ាុគណាា េះ គែើមបើពប្កឹកការផតល់គរវាគោយកាន្់ណតប្រគរើរគ ើក។ 

មូរណែរគោលប្រគភទនែរុរ An.dirus, ប្រគភទមើន្ើមុរ An.minimus s.l. ន្ិកប្រគភទមា៉ា រុឡាទុរ 
An.maculatus រឺជាភាន រ់ងារចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ែ៏ចមបក។ គរររគ ើញមូរណែរគោលប្រគភទនែររុ An.dirus គៅតាម
តាំរន្់ភនាំ ន្ិកគជើកភនាំណែលមាន្នប្ពគឈើដាាំែុេះ ន្កិចមាេ រគដរ ូ រ ើឯមូរណែរគោលប្រគភទមើន្ើមុរ An.minimus ប្តូវបាន្ររគ ើញ
គៅតាមជប្មរគផសកៗពើតាំរន្់នប្ពរហូតែល់ចមាេ រររិរមល្ាគលាវ [២ ]។ គរបាន្ររគ ើញមូរណែរគោលប្រគភទមា៉ា រុឡាទុរ 
An.maculatus គៅតាំរន្ភ់នាំតូច ន្កិធាំ ន្ិករន្តពូជគៅរនុក ឬគៅណរបរនផាទឹរសាែ តណែលមាន្ទឹររឹកណតអចិនស្តន្តយ ៍ ឬ
ពារ់រណាដ លអចិនស្តន្តយ ៍ែូចជា ណខសទឹរ ឬទគន្ា ជាគែើម។ ភាន រ់ងារចមាកទាំកគន្េះខ្ាំប្ររគ់មា៉ា កគពញមយួយរ់ រ៉ាុណន្តតាមធម្តាគរ
គ ើញវាចូលចតិតខ្ាំជាកគរគៅចគនា េះគមា៉ា ក៨យរ់ ន្កិគមា៉ា ក១២យរ់។ មរែល់គពលរចចុរបន្នគន្េះ   ពុាំគ ើញមាន្ភាពសុាាំនន្
ភាន រ់ងារចមាកែ៏ចមបកទាំកគនេះគៅន្ឹកថាន ាំរមាា រ់រតាលែិតគនេះគទ។ 
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១.២  យទុ្ធសាស្ត្សដតាមដាន្ អភិប្កមការងារលរុរំបាត់ជំកឺប្រុន្ចាញ ់(MEAF2) 

ែូចបាន្គរៀរោរ់គៅរនុកអភិប្រមការងារលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រនុ្ចាញ់ (MEAF2) ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ប្រគទររមពុជា
មាន្គោលរាំណកកាតរ់ន្ថយអប្តាោាំករុើែកជ់ាំកឺប្រុន្ចាញ់មរគៅប្តឹមតិចជាក០.១ររណើ  រនុកចាំគណាមប្រជាជន្ណែលមាន្
ហាន្ិភ័យ ១០០០នររ់ប្មារ់ ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម គៅប្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ លុររាំបាត់ ផ្លា រ្ូែយូមហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម គៅ
ប្តឹមឆ្ន ាំ២០២៣ ន្ិកលុររាំបាត់ប្ររ់ទប្មក់ប្តមឹឆ្ន ាំ២០២៥។ គែើមបើរគប្មចបាន្គោលគៅគន្េះ MEAF2 បាន្រញ្ចូ លនូ្វ
ររម្ភាពទរទ់កន្កឹការគធាើគោយប្រគរើរគ ើក ន្ិកការណងររានូ្វប្រព័ន្ធតាមដាន្ទូទាំកប្រគទរ។ 

 

 តារកទ្៊ី1៖ ភាពទ្ំនកទ់្ំន្កោន រវាក ង្ោលរណំកចមបកររស ់ (MEAF2) ន្ិកង្ោលរណំក
ររសប់្រព័ន្ធតាមដាន្ ៖ 
 

១) ណរាកររររណើ  ន្កិពាបាលគោយបាន្១០០%  ប្រររគដាយប្ររិទធភាព ន្ិករុវតថភិាព ន្ិកផដល់ការការពារពើភាន រ់ងារ
ចមាកប្រររគដាយប្ររទិធភាពែល់ប្រជាជន្ណែលមាន្ហាន្ភ័ិយខពរ់ោ៉ា កគហាច ៩០% 

១.៦ គធាើគតរដ ន្កិពិន្តិយប្ររទិធភាពរររ់ឱរងជាប្រចាាំ 
១.៩ ពប្កឹកប្រពន័្ធតាមដាន្បាណរសាស្តរដ ោលជ់ាំកឺណែលរកេគដាយភាន រ់ងារចមាក តាមរយេះការគធាើរម្ាហរណរម្

ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រកភាន រ់ងារចមាក 

១.១០ ប្តួតពិន្តិយភាពសុាាំន្ឹកថាន ាំរមាា ត់រតាលែិតជាប្រចាាំ 
២) ពប្កឹកអន្តោរមន៍្ចមបកគែើមបើកាត់ផ្លដ ច់ការចមាកគៅរនុកតាំរន់្ឆ្ាកប្រនុ្ចាញ់ណែលមាន្ហាន្ិភ័យខពរ់រាំផុត     (រមួមាន្ 
ប្រជាជន្ចាំណារប្ររុចល័ត / អនរចូលនប្ព) គែើមបើរគប្មចបាន្ោាំករុើែក់បា៉ា ោ៉ា រុើតប្រចាាំឆ្ន ាំតិចជាក ០.១ រប្មារ់គមគោរ  
បាា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម គៅប្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិកប្ររ់ទប្មក់ គៅប្តឹមឆ្ន ាំ២០២៥ 

២.១ គប្រើការណរកណចរចាំណាត់ថាន រហ់ាន្ិភ័យ ន្ិករូរណផន្ទើ គែើមបើរាំណត់ ន្ិកប្ររ់ប្រកត់ាំរន្ហ់ាន្ិភ័យខពរ់ពើការចមាក
ជាំកឺ ន្ិករគកេើតរណាត ញផតល់គរវា MMW 

២.៥ ធាននូ្វការប្តួតពិន្ិតយ ន្ិកការអភិបាលររមភ្ាពរររ់ MMW គៅរនុកតាំរន្់ណែលមាន្ហាន្ិភ័យខពរ ់

៣) អគកេត ជប្មេះ រត់ប្តា ន្ិកតាមដាន្ ១០០% នន្ររណើ  ន្ិករាំរុរចមាក គែើមបើកាត់ផ្លដ ច់ការចមាក ន្ិកទរ់សាេ ត់ការរគរើត
គ ើកវញិនន្ជាំក ឺ

៣.១ ពប្កឹករមតថភាពនន្ការប្ររ់ប្រក ការប្តួតពិន្ិតយ ន្ិកគធាើការប្ររ់ប្រកោលរ់រម្ភាពអគកេតតាមដាន្ 

៣.២ គធាើរចចុរបន្នភាពមុខងាររររ់ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រកជាប្រចាាំ មុខងារ ន្ិកការរាំណតល់រខណៈរររ់ប្រព័ន្ធព័ត៌ាមាន្ជាំកឺប្រុន្
ចាញ់ (MIS) គែើមបើគធាើគោយមាន្ភាពប្រគរើរគ ើកនូ្វផ្លា ាំកទិន្នន្័យ ការររប្សាយ ន្កិការគប្រើប្បារ់ទនិ្នន្័យប្ររ់
រប្មិត 

៣.៣ ណរលមែែាំគណើ រការ ឧរររណ៍ ន្ិកការរណដុ េះរណាដ លគែើមបើធានថាប្រររ់ប្មិតបាន្រញ្ចូ ន្របាយការណ៍ ប្តឹមប្តវូ 
ន្ិកទន្់គពលគវោ 

៣.៤ ធានថា ោល់ររណើ វជិាមាន្ប្ររ់ប្រគភទទាំកអរ់ប្តូវបាន្ជូន្ែាំណឹក អគកេត ន្ិកចាត់ចាំណាត់ថាន រ់រនុក   រាំ ុក
គពល២៤គមា៉ា ក ន្ិកគឆ្ាើយតររនុករាំ ុកគពល៣នងៃ 

៣.៥ អគកេត ន្កិចាតថ់ាន រ់ោលរ់ាំរុរចមាកណែលររមង្្ើៗ រនុករាំ ុកគពល៧នងៃ 
៣.៧ រុរររ ន្ិកគឆ្ាើយតរនូ្វោល់ការផាុេះគ ើក រនុករាំ ុកគពល៧នងៃ  
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១.៣  យទុ្ធសាស្ត្សតណរកណចកចណំាត់ថាន ក់ កនកុអភិប្កមការងារលរុរំបាត់ជំកឺប្រុន្ចាញ(់MEAF) 

សាថ ន្ភាពជាំកឺប្រនុ្ចាញ់គៅរមពុជាមាន្លរខណៈខុរៗោន  គដាយសារណតការណប្រប្រលួ នន្ការចមាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់គៅ
តាមតាំរន្់ភូមសិាស្តរដ ការគរើន្គ ើកភាពសុាាំន្ឹកឱរងគប្ចើន្មុខ (MDR) ន្កិការចល័តរររ់ប្រជាជន្ប្រឈមន្កឹហាន្ិភ័យ។ 
គៅរនុកអភិប្រមការងារលុររាំបាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ (MEAF) ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ប្រុរប្រតិរតតទិាំកអរ់គៅរនុកប្រគទរប្តូវ
បាន្ណរកណចរជារើែាំណារ់កាល៖ បាន្លុររាំបាតជ់ាំកឺប្រនុ្ចាញ់ អន្តរកាល ន្ិកហាន្ិភយ័ខពរ។់ គៅរនុកអភិប្រមការងារលុរ
រាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ (MEAF) ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ ប្ររុប្រតិរតតិទូទាំកប្រគទរន្ឹករថិតរនុកែាំណារ់កាលលុររាំបាត់ជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់ គដាយគផ្លត តរាំខ្ន្់គលើការកាតរ់ន្ថយររណើ ជាំកបឺ្រុន្ចាញ់។ រូរភាពទើ២ បាន្រងាា ញពើគោលគៅណែលបាន្គប្ោក
ទុររប្មារ់ប្រុរប្រតិរតតិន្ើមយួៗណែលមាន្APIប្រចាាំឆ្ន ាំខពរ់ ថាគតើគៅគពលណាណែលប្តូវរគប្មចគោលគៅAPI ប្រចាាំឆ្ន ាំតិច
ជាកមួយ គៅរាំ ុកគពលប្បាាំឆ្ន ាំរនា រ ់ គែើមបើរគប្មចបាន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ទាំកប្រុកគៅប្តឹមឆ្ន ាំ២០២៥។ ការគធាើ
អន្តោរមន្ន៍នន្កឹប្តូវគធាើគ ើកគដាយណផែរគលើការណរកណចរចាំណាត់ថាន រ់ប្រតរិតតិ តាមរយេះការផតលព់ិន្ាុ/ចាំណាត់ថាន រ ់គៅតាម
ភូមិន្ើមយួៗ ន្ិកណផែរគលើរតាដ ណែលបាន្រាំណត់ទុរជាមុន្ (០-ោ្ន្ហាន្ភិ័យ ១-ហាន្ិភយ័ទរ ២-ហាន្ិភយ័មធយម ៣-ហាន្ិ
ភ័យ ៤-ហាន្ិភយ័ខពរ់)។ ការណរកណចរចាំណាត់ថាន រ់រររ់ភូមិ រជឺាការរាំណតនូ់្វអន្តោរមន្៍ណែលប្តូវគធាើគៅភូមិគនេះរ៉ាុណន្ត
ររម្ភាពអគកេតតាមដាន្ ន្កឹប្តូវគធាើែូចោន ទាំកអរ់គៅទូទាំកប្រគទរ។  
ោល់ររមភ្ាពអគកេតតាមដាន្ មាន្ែូចជាការអគកេតររណើ  ន្ិកការគឆ្ាើយតរ ការអគកេតរាំរុរចមាក ន្កិការគឆ្ាើយតរ ន្ិកការ
រិរា TES/iDES រឺជាការគធាើអន្តោរមន្៍មួយែ៏រាំខ្ន្់ ជាពិគររគៅភូមិណែលមាន្ហាន្ិភ័យខពរ់ គែើមបើប្តួតពិន្ិតយ ន្ិកកាត់
រន្ថយររណើ ទាំកគនេះ។ 

 
រូរភាពទើ២៖ ខ្កគឆ្ាក៖ ប្រុរប្រតិរតតិណែលមាន្API ពើទរ គៅ ខពរ់(ទិន្នន័្យ២០១៩) ខ្កសាដ ាំ៖ គោលគៅរប្មារ់ប្រុរប្រតិរតតិ រគប្មចគោយបាន្
API < ១ (អភិប្រមការងារលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ (MEAF) ២០២១-២០២៥) 

១.៤  ការរកុរកករណ៊ី ជំកឺប្រនុ្ចាញ ់

ន្ិយមន្័យ រររ់ររណើ វជិាមាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រនុកអភិប្រមការងារលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រឺរាំគៅគលើ រុរគលណែល
មាន្បា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅរនុកឈាម តាមការរញ្ញា រ់គដាយមើប្រូទរសន្៍ ឬគតរដរហ័រ គដាយលរខខណឌ គន្េះគរ្ើន្ឹកការ
ឆ្ាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ គៅរនុកតាំរន្់ណែលរាំពុកលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ោ៉ា កររម្ “ររណើ វជិាមាន្” រឺជាការគរើតគ ើកនន្អនរ
ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ តាមរយេះការរញ្ញា រ់គដាយមើប្រូទរសន្៍ ឬគតរដរហ័រ គដាយមិន្រិតថា មាន្ ឬរ៏ោ្ន្គោររញ្ញា រាើន្ិរគនេះគទ។ 
គៅរនុករររិទគនេះ ការររគ ើញររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រ៏ោចរាំណត់ពើគោររញ្ញា នន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់បាន្ផកណែរ។ 

បា៉ា ោ៉ា រុើតោចររគ ើញជាប្រចាាំតាមរយេះមើប្រូទរសន្៍ ឬគតរដរហ័រ។ គមគោរតូចៗមួយចាំន្ួន្  ណែលមាន្រប្មតិ         

រាំហារ់ទរខ្ា ាំកគៅរនុកឈាមគៅគពលណែលបាន្ឆ្ាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ប្រណហលមិន្ោចររគ ើញគដាយមើប្រូទរសន្៍បាន្គ ើយ 
រ៉ាុណន្តោចររគ ើញគដាយរមាា រទាំគន្ើរែនទគទៀត (ឧ.ការវភិារប្រតិរតតិរម្ណខសរងាា រ់គែើមបើររឲ្យគ ើញ DNA ឬ RNAរររ់
បា៉ា ោ៉ា រុើត)។ 
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១.៤.១ ការទ្ទ្លួបាន្ជាសាកលន្វូការង្ធវើង្ររវិន្ចិឆយ័ ន្កិការពាបាល 

គប្កាមអភិប្រមការងារការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ (MEAF) ការគធាើគោរវនិ្ិចឆ័យជាំកឺប្រុន្ចាញ់គោយបាន្រហ័រប្តូវណត
ផដល់ជូន្ជាសារលគៅកាន្់ប្ររ់ររណើ រកសយ័ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ទាំកអរ់ គែើមបើណរាកររបា៉ា ោ៉ា រុើតភាា មៗ ន្ិករនុករាំ ុកគពល ៤៨
គមា៉ា ករនា រ់ពើគចញគោររញ្ញា ។ ប្តូវណតមាន្ការខិតខាំប្រឹកណប្រកោ៉ា កណាគោយទទួលបាន្ការគធាើគោរវនិ្ិចឆ័យបា៉ា ោ៉ា រុើតែល ់   
ប្រជាជន្ប្រឈមហាន្ិភ័យទាំកអរ់ គែើមបើរគប្មចបាន្នូ្វការគធាើគោរវនិ្ិចឆ័យគោយបាន្រហ័រគន្េះ។ រតាត  ភូមិសាស្តរដ ន្ិកហរិញ្ា
វតថុ ន្ឹកប្តូវបាន្គដាេះប្សាយតាមរយេះការរគកេើតគោលន្គោបាយែ៏មាន្ភាពរមប្ររ។ គលើរពើគន្េះគៅគទៀត យុទធសាស្តរដ អររ់ ាំ
ផសពាផាយណែលមាន្ការចូលរមួរររ់រហរមន្៍ ន្ឹកប្តូវអនុ្វតតគែើមបើណរាកររគរវាពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់គប្កាយគពលគចញគោរ
រញ្ញា ។ 

គៅរមពុជា គរវាការពាបាល ន្ិកគោរវនិ្ិចឆយ័ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្តូវបាន្ផដល់ជូន្តាមរយៈ៖ 

• ប្រឹេះសាថ ន្រុខ្ភបិាលសាធារណៈ៖ មន្ាើរគពទយរណកែរ អតើតមន្ាើរគពទយប្រុរ មណឌ លរុខភាព (HC), ន្ិក
រ៉ាុរដិ៍រុខភាព (HP) 

• រណាត ញរុខភាពរហរមន្៖៍ អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ភូមិ (VMWs) ន្ិកអនររ្័ប្រចិតតពាបាល
ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ចល័ត (MMWs)។ 

• គរវារុខភាព រររ់គោធា ន្កិន្ររបាល។ 

 

១.៤.២ ការកំណត់អតដសញ្ជា ណករណ៊ី ជំកឺប្រុន្ចាញ ់
ការកំណត់អតដសញ្ញា ណករណីសង្សយ័៖ 
រុរគលប្ររ់រូរណែលបាន្មរមូលដាា ន្រុខ្ភិបាល ឬរណាត ញរុខភាពរហរមន្ ៍ ណែលមាន្គោររញ្ញាណាមួយរនុក

ចាំគណាមគោររញ្ញា ែូចខ្កគប្កាម៖ ប្រវតតិប្រុន្គដដ  រងាញារ់ ណររគញើរ ឈរឺាល ចគងាែ រ រែួត ឬោរ រួរប្តូវបាន្វាយតនមា
គដាយយរចតិតទុរដារ់គែើមបើរន្និដាា ន្ថាជាជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណមន្ឬគទ។ 

 

គរចរដើណណនាំលមែិតរណន្ថម គែើមបើវាយតនមាររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់រកសយ័ោចររបាន្គៅរនុក មរគុគទររ៍ជាតពិាបាល
ជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ 
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រោគវិនិច្ឆយ័ប៉ា ោ៉ាស ីត 
វធិើសាស្តរតរាំខ្ន្់ៗចាំន្ួន្ពើរណែលគប្រើប្បារ់ជាប្រចាាំរប្មារក់ាររញ្ញា រ់បា៉ា ោ៉ា រុើតនន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់រឺ មើប្រូទរសន្៍ ន្កិ

គតរដរហ័រ (RDT)។ រប្មារ់ន្ិោមការប្ររ់ប្រកជាំកឺប្រនុ្គដត ង្ើ រុណភាពនន្ការគធាើគតរតគដាយមើប្រទូូរសន្ ៍ន្ិកគតរដរហ័រ
រឺប្តូវមាន្លទាផលែូចោន ចាំគពាេះការគធាើគតរតអនរជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្សាល។ ការគធាើគោរវនិ្ចិឆ័យគដាយគតរតរហ័រន្ឹកប្តូវគធាើគៅតាម
មូលដាា ន្រុខ្ភបិាល រណាត ញរុខភាពរហរមន្(៍VMW/MMW) ន្ិកមើប្រទូរសន្៍គៅតាមមន្ាើរគពទយ។ 

 
ច្ំណាតថ់្នា ក់ននករណីបនបញ្ញា ក់  
ប្ររ់ររណើ ទាំកអរ់ន្ឹកប្តូវបាន្ពិន្ិតយពើរប្មិតនន្រញ្ញា គប្ោេះថាន រ់ទូគៅ ន្ិកលរខណៈរររ់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ធៃន្់រប្មារ់

គធាើការណងទាំប្ររិន្គរើមាន្គោររញ្ញា ។ ររណើ វជិាមាន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ប្តូវោយការណ៍ែូចោន មិន្ថាប្រុន្ចាញ់ប្សាល ឬធៃន្់គ ើយ 
(រូមគមើលព័ត៌ាមាន្លមែិតននគលើរញ្ញា  ឬគោររញ្ញា ប្រុន្ចាញ់ធៃន្់ធៃរគៅរនុកមរគុគទររ៍ជាតិពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់)។ 

 

១.៤.៣ ការពាបាលករណ៊ី ជកំឺប្រុន្ចាញ ់

គោលរាំណកនន្ការពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅរនុករររិទនន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ រឺជាការពាបាលបា៉ា ោ៉ា រុើត
ណែលមាន្គៅរនុកខាួន្ ន្កិរមួទាំកគៅរនុកែាំណារ់កាលរន្តពូជរររ់វាផកណែរ។ ការពាបាលប្តូវគធាើគោយបាន្គពញគលញ ន្កិ
រហ័ររាំផុត គប្ពាេះវាមិន្ប្តឹមណតបាន្ជួយទរ់សាេ ត់ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ធៃន្រ់៉ាុគណាា េះគទ រ៉ាុណន្តរ៏បាន្ជួយទរ់សាេ តក់ាររគរើតនន្
គការិការន្តពូជបា៉ា ោ៉ា រុើតផកណែរ ែូគចនេះហាន្ិភ័យការគរើតជាំកឺប្រុន្ចាញ់គប្កាយការពាបាលប្តូវបាន្កាត់រន្ថយជាអតិរបរមា។ 
 

អារតស  យណាត-រេផ្លូ គីន (AS-MQ) ជាថ្នា សំម្រាប់ព្យាបលជំងឺ្ម្រគុនចាញច់្េបង្ 
 

លទធផលនន្ការរោជយ័នន្ការពាបាលគដាយថាន ាំ DHA-PPQ ឥ ូវប្តូវបាន្ចកប្រកទុរជាឯរសារ។ តាមទនិ្នន្យ័ 

ររូភាពទ្៊ី៣៖ លកខណៈវនិ្ិចឆ័យសប្មារ់ង្ធវើង្តសដង្ររវនិ្ិចឆយ័ជកំឺប្រុន្ចាញ ់
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ការរិរា TES រញ្ញា រ់ថាថាន ាំោគតរ ុយណាត-គមផាូរើន្ពតិជាមាន្ប្ររិទធភាពគពញគលញរនុកការពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ ថាន ាំ 
ោគតរ ុយណាត-គមផាូរើន្ ណែលបាន្ទទួលសាគ ល់គដាយអកគការរុខភាពពិភពគោរ ជាថាន ាំរមួផសាំ បាន្ដារ់គោយពាបាលជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់ចមបកគៅប្ររ់គខតតទាំកអរ។់ ខណៈគពលគន្េះ មិន្មាន្ការណណនាំគោយផ្លា រ់រតូរថាន ាំគទ គដាយថាន ាំោគតរ ុយណាត-
គមផាូរើន្ គៅណតមាន្ប្ររិទធភាពខពរ់ គទេះរើោ៉ា កណាការរិរាថាន ាំ TES ន្កឹគៅណតរន្តការងារររ់ខាួន្គៅរនុកប្រគទររមពុជា 

ជាមួយន្ឹកការរិរាណររ IDES គែើមបើប្តួតពនិ្ិតយគមើលពើប្ររិទធភាពការពាបាល ន្ិកជូន្ែាំណឹកពើរកាត នុ្ពលនន្ការផ្លា រ់រដូរ
ថាន ាំពាបាលចមបក។ 

 

ការព្យាបល Gametocytocidal  

មណឌ លរុខភាព អនររ្័ប្រចតិតភូមពិាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់  អនររ្័ប្រចិតតភូមិពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ចល័ត ន្ឹកផតលថ់ាន ាំ
ប្ពើមា៉ា រើន្រប្មិតទរ១ែករតែ់ល់អនរជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម ។ គៅឆ្ន ាំ២០១៩ គោលការណ៍ណណនាំឲ្យគប្រើថាន ាំ 
ប្ពើមា៉ា រើន្ ប្តូវបាន្គធាើរចចុរបន្នភាពគែើមបើណណនាំគោយគប្រើប្បារ់ថាន ាំរប្មិត ៧.៥ ម.ប្ររប្មារ់អនរជាំកឺមាន្ទមៃន្ច់គនា េះពើ ២០-
៥០រើ ូប្កាម ន្ិកថាន ាំរាំរតិ ១៥ ម.ប្រ រប្មារ់អនរជាំកមឺាន្ទមៃន្់គលើរពើ ៥០រើ ូប្កាម។  
 

ការព្យាបលផ្តា ច្់ជំងឺ្ម្រគុនចាញ់ម្រររេទ ផ្តល សមូដ្យូេ វីវ៉ាក ់
អនរជាំកណឺែលបាន្គធាើគតរដវជិាមាន្ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ ់ ឬចប្មុេះ ន្ឹកមាន្រិទធិទទួលបាន្ការពាបាលផ្លត ច់ណែលមាន្រុវតថិ

ភាពគដាយគប្រើប្បារ់ថាន ាំប្ពើមា៉ា រើន្ គហើយការគប្រើថាន ាំគន្េះ តប្មូវគោយគធាើគតរតរររប្មតិ G6PDជាមុន្រនិ្ ។ គែើមបើធានបាន្នូ្វ
ការរញ្ចរ់ការពាបាលមាន្ប្ររិទធភាព ន្ើតិវធិើរប្មារ់ការតាមដាន្គលើការគលរថាន ាំប្តូវបាន្រគកេើត គដាយណផែរគលើ    ភរតុតាក ន្កិ
អាើណែលបាន្គ ើញពិតប្បារែ។ គលើរពើគន្េះគៅគទៀត ការរគកេើតប្រព័ន្ធព័ត៌ាមាន្ឱរង រឺពិតជាមាន្សាររាំខ្ន្់ណារ់រនុកការ
ប្តួតពិន្ិតយតាមដាន្ពើផលរ ាំខ្ន្រររ់ឱរង។ 

១.៥  ង្ោលរនំ្ិតជាមលូដាឋ ន្សដ៊ីព៊ីការលរុរំបាត់ជំកឺប្រុន្ចាញ ់

និយេនយ័សដីពី្យការល បបំបត់ជំងឺ្ម្រគុនចាញ ់
ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ រឺជាការកាតផ់្លដ ច់ការចមាកជាំកបឺ្រុន្ចាញ់គដាយភាន រ់ងារចមាក (មូរណែរគោល) រនុក

តាំរន្់ ន្ិកការកាត់រន្ថយែល់រប្មតិរូន្យនន្រប្មិតោាំករុើែក់នន្ការឆ្ាករណាដ លមរពើបា៉ា ោ៉ា រុើតអនរជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅតាម
តាំរន្់ភូមិសាស្តរតណែលបាន្រាំណត់ជាលទធផលនន្រិចចប្រកឹណប្រករន្ាកមរ។ រនា រ់ពើការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ទទលួបាន្
គជារជ័យ ប្តូវណតមាន្ការរគកេើតវធិាន្ទរស់ាេ ត់ការរគរើតគ ើកវញិនូ្វការចមាក។ 

 

ការកាត់ផ្លដ ចក់ារចមាកគៅរនុកតាំរន្់ោចរគប្មចគៅបាន្ គរើគទេះរើជាមាន្វតតមាន្នន្ភាន រ់ងារចមាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ន្កិ
ការនាំចូលបា៉ា ោ៉ា រុើតពើររគទរតាមរយេះការគធាើែាំគណើ រ ន្ិកការគធាើចាំណារប្រុរោ៉ា កណារ៏គដាយ។  វាមិន្ទមទរឲ្យមាន្ការ
លុររាំបាត់ភាន រង់ារចមាកជាំក ឺ ឬអវតតមាន្ទាំកប្រកុនន្របាយការណ៍ររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់៖ ប្រុន្ចាញ់នាំចូល ររណើ ជាំកឺប្រុន្
ចាញ់ន្ឹករន្តររគ ើញ គហើយគពលខាេះោចរណាដ លឲ្យមាន្ការគរើតគ ើកនូ្វររណើ ឆ្ាកង្ើ ណែលគន្េះរឺជាជាំនន្់ែាំរូកនន្ការចមាក
រនុកតាំរន្់រណាត លមរពើររណើ ប្រុន្ចាញ់នាំចូល។ ជារ់ណរដក អវតតមាន្ររណើ ង្ើគដាយសារការចមាករនុកតាំរន្់រឺជាការរងាា ញពើ
ការកាត់ផ្លដ ចក់ារចមាក ន្ិកការរញ្ឈរ់ររម្ភាពរមបុរចមាក។ 

 

ការល បបំបតជំ់ងឺ្ម្រគនុចាញ ់ហ្វា ល់ស ីប៉ា រ ៉ាូេដដ្លស នឹំង្ឱសថរម្រច្ើនេ ខ  
ចារត់ាាំកពើឆ្ន ាំ២០០៨មរ អកគការរុខភាពពិភពគោរបាន្រប្មររប្មលួរិចចខិតខាំប្រកឹណប្រកអន្តរប្រគទរគែើមបើ

ប្ររ់ប្រកភាពសុាាំន្កឹថាន ាំគអគតមើរុើន្ើន្ (artemisinin-resistant) គៅគមគោរប្រគភទហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម  រនុកមហាអនុ្តាំរន្់គមរកគ 
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គដាយមាន្រាំណកទរស់ាេ ត់ការរ ើរោលដាលនន្ភាពសុាាំន្ឹកថាន ាំគអគតមើរុើន្ើន្ គដាយបា៉ា ោ៉ា រុើតផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូ ។ រ៉ាុណន្តគរ
បាន្ររគ ើញថា      ភាពសុាាំន្ឹកថាន ាំគអគតមើរុើន្ើន្ រររប់ា៉ា ោ៉ា រុើតផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម គៅរនុកតាំរន្រ់ន្តរ ើរោលដាល ន្ិក
គលចគ ើកនូ្វការរគរើតគ ើកង្ើ  (de novo) រងាា ញថា វធិើសាស្តរតគន្េះមិន្មាន្ប្ររទិធភាពគ ើយ។ គលើរពើគន្េះគៅគទៀត ភាព
សុាាំរប្មិតខពរ់ចាំគពាេះថាន ាំប្រុន្ចាញ់ ACT គៅប្រគទររមពុជាប្តូវបាន្ចកប្រកជាឯរសារ (ភាពសុាាំន្ឹកថាន ាំគអគតមើរុើន្ើន្ ន្ិកថាន ាំ
នែរូ)។ ចាំគពាេះគហតុផលគន្េះ ការលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រនុ្ចាញ់នន្ផ្លា រ្ូែយូមហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម រជឺាវតថុរាំណករប្មារ់ប្រគទររមពុជា
គៅប្តឹមឆ្ន ាំ២០២៣។ 

 

ការល បបំបតជំ់ងឺ្ម្រគនុចាញត់ាេម្រររេទននប៉ា ោ៉ាស ីត  
ផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម តាមធម្តាប្តូវបាន្លុររាំបាតមុ់ន្គរ ពើគប្ពាេះវាមាន្ចគនា េះរយៈគពលរមៃាំយូរជាក ន្កិរយៈ

គពលរមៃាំខាើជាកផ្លា រ្ូែយូមវ ើវា៉ារ់។ គលើរពើគន្េះគៅគទៀតផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ់ រគកេើតហុើរណូហសយជារ់ោរ់ណែលពិបាររនុកការ
ពាបាលផ្លត ច់ណែលរចចុរបន្នគន្េះរឺជាការពាបាលគដាយគប្រើថាន ាំ ប្ពើមា៉ា រើន្ណែលមាន្ការលាំបារជាមួយន្ឹកភាពប្តឹមប្តូវ ន្ិកភាព
ោចទទួលយរបាន្។ ប្រគទរមួយោចរគប្មចចិតតគរៀរចាំណផន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់មួយប្រគភទជាមុន្ ជារមិទធផលមួយ
ណែលគៅណតជាចាំណុចគៅចមបក។  រ៉ាុណន្តរចចុរបន្នគន្េះ អកគការរុខភាពពិភពគោរន្កឹផតល់វញិ្ញា រន្រ័ប្តរញ្ញា រព់ើការលុររាំបាត់
ជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅរនុកប្រគទរមួយ រឺគៅគពលណាប្រគភទបា៉ា ោ៉ា រុើតទាំកអរ់ណែលរកេជាំកឺប្រុន្ចាញ់ែល់មនុ្រសប្តូវបាន្លុរ
រាំបាត់គចាល។ គៅប្រគទររមពុជា ការលុររាំបាត់ោល់ប្រគភទជាំកឺប្រុន្ចាញ់ប្តូវបាន្រាំណត់គោលគៅគៅប្តមឹឆ្ន ាំ២០២៥ ។ 

 

វិញ្ញា បនប័ម្រតបញ្ញា កក់ារល បបំបតជំ់ងឺ្ម្រគុនចាញ ់
ការទទួលសាគ ល់ជាផាូវការនូ្វសាថ ន្ភាពោ្ន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលគចញគដាយអកគការរុខភាពពិភពគោរ រនា រ់ពើមាន្

ការរញ្ញា រ់ោ៉ា កចារ់ោរ់ប្តឹមប្តូវថា ណខសរងាា រ់នន្ការចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់រនុកប្ររុតាមរយៈមូរណែរគោលញើប្តូវបាន្
កាត់ផ្លដ ច់ទាំកប្រុកគៅទូទាំកប្រគទររមពុជារយៈគពល៣ឆ្ន ាំជារ់ៗោន  ន្កិមាន្ភរដុតាករញ្ញា រ់ថាប្រព័ន្ធតាមដាន្រឺប្តូវបាន្
រគកេើតគ ើកប្ររ់ប្ោន្គ់ែើមបើររគ ើញនូ្វររណើ ជារន្តរនា រ់។ រញ្ា ើឯរសារទាំកអរ់រប្មារ់ការលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រុន្ចាញ់ោច
ររបាន្គៅរនុកឯរសារគបាេះពុមពង្ើៗ “ការគរៀរចាំវញិ្ញា រន្រប្តគែើមបើលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រនុ្ចាញ់” គដាយអកគការរុខភាពពិភព
គោរ[2]។ 
 

ការទបស់ា ត់ការករកើតរ ើង្វិញនូវការច្េលង្ 
ប្រគទរននណែលបាន្លុររាំបាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្តូវណតការពារការរគរើតគ ើកវញិនូ្វការចមាក ែូគចនេះការររាប្រព័ន្ធ

តាមដាន្គែើមបើរាំណត់ឲ្យបាន្ឆ្រ់រហ័រនូ្វោល់ររណើ ទាំកអរ់នន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលោចរងាា ញពើការគលចគចញនន្ការ
ចមាក គទេះរើជាររម្ភាពខាេះប្តូវបាន្កាត់រន្ថយរ៏គដាយ។ ប្រពន័្ធតាមដាន្គៅែាំណារ់កាលគន្េះ រួរណតប្តូវបាន្រមួរញ្ចូ ល
ជាមួយន្ឹកប្រព័ន្ធតាមដាន្ជាំកឲឺ្យកាន្់ណតទូលាំទូោយគៅទូទាំករហរមន្ ៍សាធារណៈ ន្ិកវរិ័យឯរជន្គរើមាន្ការចាាំបាច់។ 
ការររគ ើញគៅ ទូទាំកប្រគទរ ន្ិកការពាបាលឆ្រ់រហ័រនន្ររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់នាំចូល ណែលោចនាំឲ្យមាន្ការរគកេើតគ ើក
វញិនូ្វការចមាក ន្ិកការពិន្ិតយតាមដាន្ការផ្លា រ់រតូរតាត អាំគណាយផល ន្ិករតាត ងាយរកគប្ោេះោចជាោទិភាពមួយ។ 

 

លកខណៈវិនិច្ឆ័យននការករកើតរ ើង្វិញនូវការច្េលង្ 
ការរគរើតគ ើកវញិនូ្វការចមាកប្តូវបាន្រាំណត់គដាយការគរើតគ ើកនូ្វររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ចាំន្ួន្៣ររណើ គ ើកគៅ 

រនុកប្រគភទបា៉ា ោ៉ា រុើតន្ើមួយៗរនុករយៈគពល១ឆ្ន ាំគៅរមបុរចមាកណតមួយ រនុករាំ ុកគពលរើឆ្ន ាំជារ់ោន ។ 

 

 
2 Preparing for certification of malaria elimination. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CCBY-NC-SA3.0IGO. 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005624 
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ការល បបំបតជំ់ងឺ្ម្រគនុចាញ ់
ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រជឺាការកាត់រន្ថយែល់រប្មតិរូន្យជាអចិនស្តន្តយនូ៍្វោាំករុើែក់ នន្ការឆ្ាកទូទាំកពិភព

គោរណែលរណាដ លមរពើប្រគភទបា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ណាមួយ។ គរណលកប្តូវការវធិាន្ការអន្តោរមន្៍គទៀតគហើយ គៅគពល
ណែលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ប្តូវបាន្លុររាំបាត់គដាយគជារជយ័។ 

 
ការតាេដាន  
គៅរនុករររិទគន្េះ ការតាមដាន្រឺប្តូវបាន្រាំណត់គដាយការរត់ប្តា ការចកប្រក ការវភិារ ន្ិកការគប្រើប្បារ់ទនិ្នន្័យ

ជាប្រព័ន្ធគលើអនរជាំកឺណែលប្តូវបាន្ពិន្តិយ ន្ិកគធាើគតរតររជាំកបឺ្រុន្ចាញ់ ោាំករុើែក់ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់បាន្រញ្ញា រ់ ន្ិកការវាយ
តនមាផលរ៉ាេះពាល់នន្ការទរស់ាេ ត់ ន្ិកររម្ភាពគឆ្ាើយតរ។ 

 

ការតាេដានករណីជំងឺ្ម្រគុនចាញ់ កា ង្ការល បបបំត់ជំងឺ្ម្រគុនចាញ ់
ការអនុ្វតតការតាមដាន្ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណផែរគលើភាពជារ់ោរ់ ន្ិករាំណត់រតក់ដារតកឹរុកឹនន្រម្វធិើលុររាំបាតជ់ាំកឺ

ប្រុន្ចាញ់។ គោលរាំន្ិតចមបកនន្ប្រព័ន្ធតាមដាន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ រឺរាំណត់អតតរញ្ញា ណ ន្ិកការអគកេតររណើ ជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់ ន្កិរមបុរចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់រាំណត់វតតមាន្នន្ការចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ 

 

រនុកអាំ ុកគពលលុររាំបាត់ជាំកបឺ្រុន្ចាញ់ ការតាមដាន្រឺជាអន្តោរមន្ែ៍៏ចមបក ពើគប្ពាេះគោលរាំណកនន្ការតាមដាន្
មិន្ប្តឹមណតោយការណ៍ពើជាំកឺោុ ាំនរ ៉ា ន្ិកជាំកឺឆ្ាករ៉ាុគណាា េះគទ រ៉ាុណន្តោរ់រញ្ចូលនូ្វការលុររាំបាតក់ារឆ្ាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ មួយររណើ មដក 

ន្ិកមួយរមបុរចមាកមដក។ វតថុរាំណកនន្ប្រព័ន្ធតាមដាន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ រឺគែើមបើផ្លា ររ់តូររមបុរចមាកពើការប្ោន្់
ណតគធាើរបាយការណ៍ពើចាំន្ួន្ររុរនន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់គៅជាការគប្រើប្បារ់ទនិ្នន្័យណែលបាន្ោយការណ៍ គែើមបើរាំណត់គោលគៅ
រតាត ជាំរុញជារ់ោរ់នន្ការចមាក។ ការតាមដាន្រនុកការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រឺជារកាលិជុាំរន្តោន រនុកការរាំណត់ ការគធាើរបាយ
ការណ៍ ការវភិារ ន្កិការគឆ្ាើយតរចាំគពាេះររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់គដាយោ្ន្ររណើ ចមាករនុកតាំរន្ ់ន្ិកការបាតរ់មបុរចមាកររម្
ណែលជាគោលគៅ។  



គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការ ប្រពន័្ធតាមដាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់គៅកមពុជា គ ោះពុមពផ្សាយឆ្ន ាំ២០២១  
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ជំពូកទ្៊ី២៖ ប្រព័ន្ធអង្កេតតាមដាន្ការលរុរំបាត់ជំកឺប្រុន្ចាញ ់
 

រនា រ់ពើការអនុ្វតតររម្ភាពលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ បាន្ដារ់គចញគៅអភិប្រមការងារលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់
រមពុជាទើមួយ (MEAF-1) ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ន្កិគដាយសារការងយចុេះនូ្វចាំន្ួន្ររណើ ផាុរជាំកឺប្រនុ្ចាញ់គៅប្រគទររមពុជា 
ប្រុរប្រតរិតតិទាំកអរ់គៅរនុកប្រគទរបាន្រាំណត់គោលគៅគែើមបើអនុ្វតតររម្ភាពប្រព័ន្ធអគកេតតាមដាន្ការលុររាំបាតជ់ាំកឺ
ប្រនុ្ចាញ់ចារ់ពើឆ្ន ាំ២០២០ តគៅ។  

 

ណផែរគលើររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ប្រព័ន្ធអគកេតតាមដាន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់មាន្គោលរាំណកគែើមបើររឲ្យគ ើញ 
ន្ិកជូន្ែាំណឹកភាា មៗនូ្វររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ទាំកអរ់គែើមបើធានថា ការពាបាលប្រររគដាយប្ររទិធភាព ន្កិោយការណ៍ជា
រនា ន្់ គែើមបើទរ់សាេ តរ់រណើ ។  គៅគពលគនេះររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ន្ើមួយៗ ប្តូវបាន្អគកេតគែើមបើរាំណត់ថាគតើវាប្តូវបាន្ឆ្ាករនុក
ភូមិ ឬប្រុន្ចាញ់នាំចូល ន្ិកគែើមបើរាំណត់រតាត ហាន្ិភយ័ពារ់ព័ន្ធន្កឹការឆ្ាក។ គៅគពលណែលររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រនុកភូមិប្តូវ
បាន្ររគ ើញ ន្ិកការអគកេតរាំរុរចមាកណែលបាន្ជូន្ែាំណឹកប្តូវបាន្អនុ្វតតគដាយរុរគលិរណផនរជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ណែលបាន្រណតុ េះ
រណាត លគែើមបើវាយតនមាប្ររទិធភាពនន្ភាន រ់ងារចមាក ន្ិករតាត ងាយរកគប្ោេះនន្តាំរន្់មួយណែលជាំរុញការឆ្ាក ន្ិកគែើមបើរាំណត់
ថាគតើមាន្អន្តោរមន្៍អាើខាេះណែលចាាំបាច់គែើមបើកាតផ់្លដ ច់ការចមាកគដាយគជារជ័យ។  

 

តាោកទើ២ ខ្កគប្កាមមាន្រញ្ា ើររមភ្ាពជារ់ោររ់ណន្ថមណែលប្តូវគធាើគៅរនុកប្ររុប្រតរិតតិទាំកអរ។់ 

 

វតថុរាំណកប្រតរិតតិការនន្ប្រពន័្ធអគកេតតាមដាន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់រ៖ឺ 

• គធាើគតរដគោរវនិ្ចិឆ័យភាា មៗនូ្វោល់ររណើ រកសយ័ទាំកឡាយ ន្ិកប្តូវណផែរគលើរុណភាព។ 

• ោល់ររណើ បាន្ររគ ើញប្តូវបាន្ទទលួការពាបាលគពញគលញប្រររគដាយប្ររិទធភាព ឲ្យបាន្ឆ្រ់រហ័រ។ 

០២ 

ប្រព័ន្ធតាមដាន្ការលរុ
រំបាត់ជំកឺប្រុន្ចាញ ់
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• ការគធាើរបាយការណ៍ អនរផដល់គរវារុខភាពទាំកអរ់ ន្ិកប្តវូគធាើឲ្យបាន្ទន្់គពលគវោ ន្កិប្តឹមប្តូវគពញគលញ។ 

• ការជូន្ែាំណឹក គលើររណើ  ការអគកេត ន្កិចាំណាត់ថាន រ់ប្តូវ គធាើគ ើកភាា មៗ។ 

● ោល់ររណើ  ន្ិករាំរុរចមាកប្តវូបាន្អគកេត ចាំណាត់ថាន រ់ គឆ្ាើយតរ ន្កិោយការណ៍ឲ្យបាន្គពញគលញ។ 

• រាំណត់ប្តា ប្តូវបាន្ណងទាំ ន្កិររាទុរជាអចិនស្តន្តយគ៍ៅរនុកប្រព័ន្ធពត័៏មាន្ប្រនុ្ចាញ់ MIS រប្មារណ់ណនាំរនុកការ   
អនុ្វតត ជាឯរសារគោកនគពលអនរត ន្កិរគកេើតជាមូលដាា ន្ភរដុតាករប្មារ់គធាើគរចរដើរញ្ញា រ់ជាយថាគហតុ។ 

 

តារកទ្៊ី២៖ សមាសភារម្ន្ប្រពន័្ធអង្កេតតាមដាន្ការលរុរបំាតជ់កំឺប្រុន្ចាញ ់
សាសភាគ សកេមភាព្យ 

 

ការរុរររររណើ  
អរម្ន្ិកររម ្ គដាយប្រឹេះសាថ ន្រុខ្ភិបាលសាធារណៈ ន្ិក
អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូមិ/MMWs 

ការរុរររររណើ គដាយររម ្

ររម្ភាពអរ់រ ាំផសពាផាយ គធាើគ ើកគដាយមណឌ លរុខភាពអនរ
រ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិន្កិ MMWs គៅរនុក
ភូមិប្រឈមហាន្ិភយ័ខពរ ់ន្កិណែលមាន្ប្រជាជន្ប្រឈមហាន្ិ
ភ័យ 

 

ការគធាើរបាយការណ៍ររណើ  
ការជូន្ែាំណឹកភាា មៗគលើររណើ គលើគអ ចិប្តនូ្ិរ/ណផែរគលើ
ប្រដារសាន ម 

ចាំណាត់ថាន រ់ររណើ  
ោល់ររណើ ទាំកអរ់ ប្តូវគធាើចាំណាត់ថាន រ់គដាយ ប្ររ់គរវា  
មូលដាា ន្រុខ្ភបិាល (HC &VMW/MMW) 

DOT ន្ិកការតាមដាន្ររណើ
ប្រុន្ចាញ់ 

DOT រប្មារ់ែូរទើ១ប្តូវបាន្គធាើគ ើករប្មារ់ោលរ់រណើ  
ការតាមដាន្ប្តូវប្រកាន្់ខ្ា រ់នូ្វការពាបាលររណើ  ផ្លា រ្ូែយូម     
វ ើវា៉ារ ់

ការរុរររររណើ ររម្ជាង្ើ 
រប្មាររ់រណើ ផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម/ចប្មុេះ ណែលបាន្           
ចាំណាត់ថាន រ់ជាររណើ គរើតរនុកប្រគទរ (LC* ឬររណើ ប្រុន្ចាញ់
នាំចូល) ន្ិកររណើ គរើតរនុកភូមិ (L1) រាំោរ់ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ ់ 

 

ការអគកេតរាំរុរចមាក 
រប្មារ់ ណតររណើ ផ្លា រ្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូ/ចប្មុេះ ណែលបាន្ចាំ
ណាត់ថាន រជ់ាររណើ គរើតរនុកភូមិ (L1)  

ចាំណាត់ថាន រ់រាំរុរចមាក 
រប្មារ់ោលរ់ាំរុរចមាកណែលបាន្អគកេតន្ិកចាត់ថាន រជ់ា ររម ្

រាំណល់ ឬបាន្រមាែ ត ន្កិគធាើរចចុរបន្នភាពគរៀកោលឆ់្ន ាំ 
ការប្ររ់ប្រករាំរុរចមាក គដាយណផែរគៅគលើចាំណាត់ថាន រ់រាំរុរចមាក 

 

1 

2 

3 

១ 

២ 

៣ 
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* LC ជាពារយរាំប្ពួញរប្មារ ់“ររណើ ណែលគរើត រនុ កតាំរន្រ់នុ កប្រគទររមពុជា (Local Cambodia)” និ្កជាចាំណាតថ់ាន រ់មយួ
រនុ កចាំគណាមចាំណាត់ថាន រ់ររណើ ននែូចបាន្គរៀរោរ់។ LC រងាា ញពើររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ណែល មាន្ប្រភពគែើមគៅរនុ ក
ប្រគទររមពុជា រ៉ាុណន្តមិន្ណមន្គៅរនុ កភូមិណែលអនរជាំកឺររ់គៅគនេះគទ។ 

 

ររូភាពទ្៊ី១៖ ការចារម់សូង្ពលយរ ់
 

២.១  ការរកុរកករណ៊ី  
២.១.១ ការរកុរកករណ៊ី ណររអកមម 

ការររគ ើញររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមរយៈការគធាើគតរតែ៏ហត្ច់ត់ គៅគលើប្រជាជន្ណែលមាន្គោររញ្ញា មរទទួលគរវា
គៅមន្ាើរគពទយរែា មណឌ លរុខភាព អនររ្័ប្រចតិតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូមិ ប្តូវបាន្គរគៅថាជាការតាមដាន្ណររអរម។្ 
ការតាមដាន្អរមរ្ឺជាវធិើសាស្តរតរឋមនន្ការគធាើរបាយការណ៍ ការពិន្ិតយតាមដាន្ ន្ិកការគឆ្ាើយតរគៅប្រគទររមពុជា។ 

 

រនុករម្វធិើលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រនុ្ចាញ់ វតថុរាំណកនន្ការរុរររររណើ ណររអរម្រឺគែើមបើពាបាលការរកេគោរឲ្យបាន្ឆ្រ់
គៅគពលពរួគររងាា ញគៅទើរណន្ាកពាបាលគែើមបើកាតរ់ន្ថយចាំន្ួន្អនរផាុរបា៉ា ោ៉ា រុើតប្រនុ្ចាញ់ ន្ិកទរ់សាេ ត់ការឆ្ាករនា រ។់ 
គន្េះរញ្ញា រ់ថា រុរគលណែលគចញគោររញ្ញា ឆ្ាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ទាំកអរ់ ប្តូវបាន្រាំណតអ់តតរញ្ញា ណ ន្កិពាបាលជាដាច់ រមួ
ទាំកកាណម៉ាតូសាយត ៍ ន្ិក វ ើវា៉ារ់ ហុើរណូហសយ (gametocytes and P. vivax hypnozoites) ។ 

  
មូលដាា ន្រុខ្ភបិាលគធាើររម្ភាពរុរររររណើ ណររអរម ្ ន្ិកផដល់ការគធាើគតរដ ន្កិពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ទូទាំក

ប្រគទរ។  គទេះរើជាការចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ភារគប្ចើន្ប្តវូបាន្ប្រមូលផតុ ាំគៅរនុកតាំរន្់ណែលពិបារគៅែល ់ ន្ិករនុកចាំគណាម
ប្រជាជន្ចល័ត ន្ិកចាំណារប្រុរ ន្កិអនរចូលលុរនប្ពោ៉ា កណារ៏គដាយ។ គរវារម្ប្ររ់ប្រកររណើ ប្តូវបាន្គធាើឲ្យមាន្ភាព
ងាយប្រួលរប្មារ់ប្រជាជន្ណែលពិបារគៅែល់។ 

 

អាកសម័ម្រគចិ្តាព្យាបលជំងឺ្ម្រគនុចាញ់េូេិ (VMWs) និង្អាកសម័ម្រគចិ្តាព្យាបលជំងឺ្ម្រគុនចាញ់ច្ល័ត  (MMWs) 

អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ភូមិប្តូវបាន្គរដារ់ពប្ងាយគៅរនុកតាំរន្់ោទិភាព ណែលមាន្ការចមាកជាំកឺប្រនុ្
ចាញ់ខពររ់ាំផុតគដាយណផែរគលើការការណរកណចរចាំណាត់ថាន រ់ណែលគធាើគ ើកគដាយ មជឈមណឌ លជាតិប្រនុ្ចាញ់(ម.រ.ច) ។       
រណាត ញផតល់គរវារហរមន្គ៍ផ្លត តរាំខ្ន្់គលើជាំកឺប្រុន្ចាញ់គន្េះមាន្គោលរាំណកគប្រើប្បារ់ការចូលរមួពើរហរមន្៍ ន្ិកការ
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ទទួលបាន្ជាំន្យួពើរហរមន្គ៍ែើមបើទរស់ាេ ត់ ការពារ ន្កិពាបាលជាំក។ឺ អនរភូមិប្តូវបាន្គប្ជើរគរ ើរជាអនររ្័ប្រចិតតពាបាល
ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ភូមិគៅរនុកភូមិន្ើមួយៗតាមរយៈការឯរភាពោន រនុករហរមន្ ៍ន្កិរណតុ េះរណាត លគដាយ ម.រ.ច។ អនររ្ប័្រចិតត
ពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូមិទទួលខុរប្តូវរនុកការផដល់គរវាប្ររ់ប្រកររណើ ែលរ់ហរមន្៍រររ់ពួរគរ ការប្រមូល ន្ិកការ
គធាើរបាយការណ៍ទិន្នន្័យតាមយុទធសាស្តរតតាមដាន្ថាន រ់ជាត ិន្ិកធានថា ឧរររណ៍ទរ់ទកន្ឹកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ោចទទលួបាន្
ការគធាើគោរវនិ្ិចឆ័យ ន្ិកការពាបាលអនរជមៃឺប្រនុ្ចាញ់គៅរនុករហរមន្៍រររព់ួរគរ។ រម្វធិើរររ់ VMW រ៏មាន្តនួទើរាំខ្ន្់
ផកណែររនុកការគរៀរចាំការតាមដាន្ ន្ិកប្រតិរតតិការតាមមូលដាា ន្ោ៉ា កររម។្ 

 

អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ចលត័  (MMWs) មាន្ការទទលួខុរប្តូវែូចោន ន្ឹកអនររ្័ប្រចតិតពាបាលជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់តាមភូមិណែរ។ MMWs ប្តូវបាន្គរដារ់ពប្ងាយគែើមបើប្រជាជន្ មាន្ហាន្ភិ័យខពរ ់ (MMPs) បាន្ទទួលគរវា    
(ឧ. អនរចូលនប្ព ឬអនរតាាំកលាំគៅង្ើ) អនរណែលមាន្អប្តាជាំកឺប្រុន្ចាញ់ខពរ។់ MMWs បាន្ចុេះគៅតាំរន្់នប្ពជុាំវញិតាំរន្់ពួរគរ
គធាើែាំគណើ រពើរែករនុកមួយណខ ការគធាើគតរដអនរចូលនប្ពោ៉ា កតិច ២០នរ់រនុកការគធាើែាំគណើ រមួយគលើរៗ។ ការណរកណចរចាំណាត់
ថាន រ់នន្ហាន្ភិ័យន្កឹប្តូវគធាើគ ើកគដាយ ម.រ.ច ជាប្រចាាំ គហើយន្ឹកប្តូវបាន្គប្រើជាមូលដាា ន្រប្មារ់ការពប្កើរ ន្ិកគធាើរិចចរន្ា
រម្វធិើ VMW ន្ិក MMW គែើមបើគដាេះប្សាយតាំរន្់ណែលមាន្ហាន្ិភ័យខពររ់ាំផុតគៅរនុកប្រគទរ។ 

 

អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ភូមិ (VMWs) ន្ិកអនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ចល័ត  (MMWs) គៅណត
ជារមារភាររាំខ្ន្់នន្រិចចខិតខាំប្រកឹណប្រកលុររាំបាត់ជាំកបឺ្រុន្ចាញ់។ អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិ

(VMWs) បាន្ចូលរមួចាំណណរគប្ចើន្ជាក ៧៣% នន្គតរតណែលបាន្គធាើគ ើករនុកឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិក ៦១% នន្ររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់
ររុរណែលប្តូវបាន្ពាបាលគដាយអនររ្័ប្រចតិតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូមិ/អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ចល័ត ។ 

 

កេមវិធរីសវឯកជន (PPM)  

អនរផដលរ់ម្វធិើគរវាឯរជន្ពុាំអនុ្ញ្ញា តឲ្យមាន្ការគធាើគតរត ន្ិកពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់គទៀតគទ រ៉ាុណន្តរុរគលិរប្ររុ
ប្រតិរតតនិ្ឹករន្តផដលក់ារចុេះប្តតួពិន្ិតយគែើមបើគលើរទឹរចតិតអនរផដល់រម្វធិើគរវា ឯរជន្ គែើមបើរញ្ាូ ន្អនរជាំករឺកសយ័មាន្ររណើ
ជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅប្រេឹះសាថ ន្រុខ្ភិបាលសាធារណៈណែលគៅជិតរាំផុត។ 

 

រសវស ខភាព្យកង្រោធព្យលរខេរេូេិនទ នងិ្នគរបល 
រករមាា ាំករន្តិរុខមួយចាំន្ួន្ណែលឈរគជើកគៅតាំរន្់តាំរន្់ឆ្ាកប្រុន្ចាញ់ ប្រឈមន្ឹកហាន្ិភ័យនន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ខពរ ់

ជាពិគររ គៅគពលពួរគរគធាើប្រតិរតតិការគៅរនុកតាំរន្់នប្ព។ គរវារុខភាពរររ់ពួរគរន្កឹប្តូវបាន្ោាំប្ទគដាយ ម.រ.ច គែើមបើ
អនុ្វតតវធិាន្ការរងាេ រណែលមាន្ប្ររិទធភិាព ផតលនូ់្វពិធើសារគធាើគោរវនិ្ិចឆ័យន្កិពាបាលប្រររគដាយប្ររិទធភាពរាំផុត ន្ិកប្តូវ
បាន្រញ្ចូលព័ត៌ាមាន្គៅរនុករណាដ ញព័ន្ធមាន្ប្រនុ្ចាញ់ MIS ។ 

គរវារុខភាពរកគោធពលគខមរភូមនិ្ា ន្ិកន្ររបាលមាន្តនួ្នទើែូចប្រេឹះសាថ ន្រុខ្ភិបាលសាធារណៈ/អនររ្័ប្រចតិត
ពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ភូម/ិអនររ្័ប្រចតិតពាបាលជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ចលត័។ 

 

២.១.២ ការរកុរកករណ៊ីសកមម  
ការរុរររររណើ ររមរ្ឺជាការររគ ើញររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់គៅរហរមន្៍ ន្ិកប្រួសារ ជួន្កាលរនុកប្រមុប្រជាជន្

ណែលបាន្ចាត់ទុរជាការប្រឈមហាន្ភិ័យខពរ់។ ការរុរររររណើ ររម្ប្តូវបាន្គប្រើប្បារ់គែើមបើរាំគពញចគនា េះគៅរនុកប្រព័ន្ធ
រុរររររណើ ណររអរម្ ន្កិគែើមបើររឲ្យគ ើញការឆ្ាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ឲ្យបាន្ឆ្រ់តាមណែលោចគធាើគៅបាន្គៅរនុកប្រជាជន្ណែល
ោចមាន្ការប្រឈមហាន្ិភយ័ខពរ់គៅន្ឹកការឆ្ាកគោរ។ វតថុរាំណកចុកគប្កាយនន្ការរុរររររណើ ររម្រឺប្តូវររឲ្យគ ើញនូ្វ



គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការ ប្រពន័្ធតាមដាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់គៅកមពុជា គ ោះពុមពផ្សាយឆ្ន ាំ២០២១                      29 

ការឆ្ាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ទាំកអរោ់៉ា កររម្មិន្ថាមាន្គោររញ្ញា  ឬអត់គោររញ្ញា គទ គហើយប្តូវប្បារែថាពួរគរប្តូវបាន្
ពាបាលោ៉ា កឆ្រ់រហ័រគែើមបើមិន្រកេរឲ្យមាន្ររណើ រនា រ។់ 

 

ការរុរររររណើ ររម្ោចមាន្ការពិន្ិតយររប្រុន្គដត អមគដាយការពិន្ិតយររបា៉ា ោ៉ា រុើតគលើអនរជាំកឺប្រនុ្គដត  febrile ទាំក
អរ់ ឬជាការពិន្តិបា៉ា ោ៉ា រុើតនន្ប្រជាជន្គោលគៅគដាយមនិ្មាន្ការពនិ្ិតយជាំកឺប្រុន្គដត ជាមុន្គ ើយ។ 

១. ការរ ករកករណីសកេម ោចប្តូវបាន្អនុ្វតតរនុកការគឆ្ាើយតរគៅន្ឹកររណើ ណែលបាន្រញ្ញា រ់ ឬរណដុ ាំ ររណើ ប្រជាជន្ែ៏
មាន្រកាត នុ្ពលទរ់ទកន្ឹកររណើ រន្ារសន្ ៍ ប្តូវគធាើការពិន្តិយ ន្ិកគធាើគតរត។ វតថុរាំណកគែើមបើររឲ្យគ ើញការឆ្ាកគមគោរមុន្ៗ 
ន្ិកទរស់ាេ ត់ការឆ្ាកគមគោររនា រ់។ 

 ២. ការរ ករកករណីសកេមជាេ ន ោចប្តូវបាន្គធាើគ ើករនុកប្រជាជន្ណែលមាន្ហាន្ភិ័យខពរ់ ឧ. ប្រជាជន្ - ជន្ចាំណារ
ប្រុរចល័តណែលរថិតគៅចាំណុចប្តួតពិន្ិតយតាមប្ពាំណែន្ មិន្បាច់តាមរយៈការររុររររណើ រន្ារសន្៍ជាមុន្គ ើយ។ គៅប្រគទរ
រមពុជា ការគធាើណររគន្េះប្តូវបាន្គធាើគ ើកតាមរយៈអនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ភូមិ/អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់
ចល័តចុេះគធាើររមភ្ាពគធាើគតរតគៅជុាំវញិភូមិ ឬគៅតាមតាំរន្់ប្ពាំណែន្នប្ពគឈើ ឬការចុេះគធាើររម្ភាពប្រជាជន្ណែលមាន្       
ហាន្ិភ័យខពរ់។  

២.២  ការជូន្ដ្ណឹំករនា ន្់ណអែកង្លើករណ៊ី  ការអង្កេត ន្ិកចំណាត់ថាន ក ់
(សូេរេើលព្យត័៌ានលេអិតកា ង្ “SOP សម្រាប់ការជូនដំ្ណឹង្បន្ទទ ន់ដផ្អករលើករណី ការអរង្ាត និង្ច្ណំាត់ថ្នា ក់”) 

 

២.២.១ ការជនូ្ដ្ណឹំកណអែកង្លើករណ៊ី  
ប្រឹេះសាថ ន្រុខ្ភបិាលសាធារណៈ/អនររ្័ប្រចតិតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ភូមិ/អនររ្័ប្រចតិតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់

ចល័ត ទាំកអរ់ប្តូវការជូន្ែាំណឹកឬ ការគធាើរបាយការណ៍ នន្ររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ណែលបាន្ររគ ើញគៅ ប្រពន័្ធព័ត៌ាមាន្ប្រុន្
ចាញ់ (ែូចមាន្ណចកគដាយចារ់ ឬរទរញ្ញា )។ 

 

វតថ បំណង្៖ ោល់ករណីជំង្មឺ្រគុនចាញ់ទងំ្អស់គឺម្រតូវបនជូនដំ្ណឹង្រៅនថៃជាេួយគ្នា នឹង្រោគវិនិច្ឆយ័ (នថៃរធើារោគវិនិច្ឆយ័)។  
ប្ររទ់ើរណន្ាកពាបាលទាំកអរ់ប្តូវោយការណ៍ររណើ  ជារនា ន្់គែើមបើោចគធាើការគឆ្ាើយតរបាន្ឆ្រ់រហ័រ។ ប្ររិន្គរើ

ពួរគរមនិ្បាន្ោយការណ៍រនា ន្់គទ ប្ររទ់ើរណន្ាកពាបាលទាំកអរន់្ឹករញ្ចូ លជារបាយការណ៍រនុក (line-list) MIS ប្រចាាំណខ
គដាយណផែរគលើររណើ ជូន្ែាំណឹករនា ន្់តាមរយៈរម្វធិើ MIS App (Android) ណែលបាន្ែាំគ ើកគៅគលើទូររពា ឬគងគរាត។  

 

គៅគពលគតរតអវជិាមាន្ ការជូន្ែាំណឹកគន្េះប្តូវបាន្ោយការណ៍ណតលទធផលគតរត ន្កិព័ត៌ាមាន្មូលដាា ន្រររអ់នរជាំកឺ
ណែលបាន្រត់ប្តា។ ផាុយគៅវញិ គៅគពលណែលមាន្ររណើ វជិាមាន្ ប្តូវោយការណ៍ ព័ត៌ាមាន្ែូចោន គៅគលើរញ្ា ើ (line-list) MIS  

រមួទាំកចាំណាត់ថាន រ់នន្ររណើ  (រូមគមើល ២.២.២)។ គន្េះោរ់រញ្ចូ លទាំកភូមិណែលអនរជាំករឺរ់គៅរចចុរបន្នណែលប្តូវបាន្ដារ់ឲ្យ
គប្ជើរគរ ើរ (standard drop-down list) ន្ិកគលខទូររពារររ់អនរជាំក។ឺ 

 

ព័ត៌ាមាន្លមែិតរណន្ថមទាំកអរអ់ាំពើការជូន្ែាំណឹករនា ន្់ណផែរគលើររណើ ណែលបាន្ផដល់ជូន្ទាំរ់ទកន្កឹ “SOP រប្មារ់
ការជូន្ែាំណឹករនា ន្់ណផែរគលើររណើ  ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់” គៅរនុកឧររមព័ន្ធទើ១។ 

 

២.២.២ ការអង្កេត ន្ិកចំណាតថ់ាន កក់រណ៊ី ជកំឺប្រុន្ចាញ ់
ចាំណាត់ថាន រ់ររណើ កាា យជាគរឿករាំខ្ន្រ់នុកអាំ ុកែាំណារ់កាលចុកគប្កាយនន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ន្ិកជា

គហតុផលចមបករប្មារ់ការអគកេតររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់។ ការអគកេតររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រឺជាការប្រមូលព័ត៌ាមាន្គែើមបើរត់ប្តា



គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការ ប្រពន័្ធតាមដាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់គៅកមពុជា គ ោះពុមពផ្សាយឆ្ន ាំ២០២១                      30 

ប្រវតតិគធាើែាំគណើ រ ប្រវតតពិាបាលជាំកឺ ន្ិកពត័៌ាមាន្រាំខ្ន្់គផសកគទៀតពើររណើ ណែលបាន្ររគ ើញគែើមបើគធាើចាំណាតថ់ាន រ់ពរួគរតាម 
រយៈប្រភពគែើមនន្ការចមាក។ ររណើ មួយប្តូវបាន្អគកេត វាប្តូវបាន្ចាត់ថាន រ់គៅរនុកប្រគភទមួយរនុកចាំគណាមប្រគភទខ្ក
គប្កាម៖ រនុកតាំរន្ប់្រុន្ចាញ់នាំចូល ឬការោរ់គ ើកវញិ/ជាំកឺគរ ើគ ើកវញិ។ ទប្មក់ជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់ណែលោរ់រញ្ចូ ល
រាំណួរអគកេតររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ន្ិកការចាំណាត់ថាន ររ់រណើ  ន្កឹប្តូវបាន្ផាុរគ ើកគដាយផ្លា ល់គៅរនុកប្រពន័្ធព័តម៏ាន្ MIS 

រនា រ់ពើការរញ្ចរ។់ 

 

វតថ បំណង្៖ ម្រគប់ករណីទងំ្អសគ់អឺរង្ាត នងិ្ចាតថ់្នា ក់រៅនថៃជាេួយគ្នា នឹង្រោគវិនិច្ឆយ័ (នថៃរធាើរោគវិនចិ្ចយ)។ 
ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ប្តូវបាន្អនុ្វតតគដាយប្ររទ់ើរណន្ាកពាបាល (មន្ាើរគពទយ  មណឌ លរុខ

ភាព VMW, MMW ឬរ៉ាុរដិ៍រុខភាព) ណែលប្តូវបាន្គរររគ ើញររណើ ។ ការផតលក់ាររណតុ េះរណាត ល ការណណនាំ ន្កិការចុេះ
អភិបាល ប្តួតពនិ្ិតយ មាន្សាររាំខ្ន្ណ់ារ់គែើមបើធានឲ្យមាន្ ការអគកេត ន្កិចាំណាត់ថាន រគ់លើររណើ ឲ្យមាន្មាន្រុណភាព  
ខពរ់។ មាន្ចាំណាត់ថាន រ់ររុរចាំន្ួន្៤ គដាយណផែរគលើរណន្ាកណែលការឆ្ាកប្តូវបាន្គរគជឿថា បាន្គរើតគ ើកទរទ់កន្កឹភូមណិែល
អនរជាំកឺររ់គៅរចចុរបន្ន៖ 

• “L1” ចមាករនុកភូមិ (រនុកភូមណិតមួយ) ៖ រប្មារ់ររណើ ណែលបាន្សាន រ់គៅជាគរៀកោលយ់រ់គៅរនុកភូមិរនុករយៈគពល
ពើររបាដ ហ៍រន្ាកមរគន្េះ។  

• “LC” ចមាកគប្ដភូម៖ិ រប្មារ់ររណើ ណែលបាន្គែរោ៉ា កគហាចណារ់មួយយរ់គៅគប្ដភូមិនន្ទើលាំគៅរចចុរបន្នរររ់
ពួរគរ រ៉ាុណន្តគៅរនុកប្រគទររមពុជារនុករយៈគពលពើររបាត ហ៍រន្ាកមរគន្េះ។ 

• “Imported” ររណើ ប្រុន្ចាញ់នាំចូល៖ រប្មារ់ររណើ ណែលបាន្គែរោ៉ា កគហាចមួយយរ់គៅគប្ដប្រគទររនុករយៈ
គពលពើររបាត ហ៍រន្ាកមរគន្េះ។ 

• “Relapse/recruidescent”ការោរ់គ ើកវញិ/ជាំកឺគរ ើគ ើកវញិ៖ រប្មាររ់រណើ ណែលអនរជាំកឺប្តូវបាន្គរគធាើគោរវនិ្ចិឆ័
យថាមាន្ការឆ្ាកគមគោរប្រគភទ វ ើវា៉ារ់  គហើយប្តូវបាន្គរោយការណ៍ថាមាន្ វ ើវា៉ារ់ រនុករយៈគពល១២ណខរន្ាកមរគន្េះ។ 

       

រប្មារ់ពត័៌ាមាន្លមែិតអាំពើរាំណួរជារោ់រ់ណែលប្តូវបាន្គប្រើគែើមបើឈាន្ែលច់ាំណាតថ់ាន រ់ទាំកគន្េះ រូមគមើលរូរភាពទើ៥។ 



គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការ ប្រពន័្ធតាមដាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់គៅកមពុជា គ ោះពុមពផ្សាយឆ្ន ាំ២០២១                      31 

 

ររូភាពទ្៊ី៥៖ ចំណាត់ថាន ក់ករណ៊ីតាមតរំន្ ់
 

 

 



គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការ ប្រពន័្ធតាមដាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់គៅកមពុជា គ ោះពុមពផ្សាយឆ្ន ាំ២០២១                      32 

 

 

ររូភាពទ្៊ី៦៖ ចំណាត់ថាន ក់ករណ៊ី   algorithm 



គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការ ប្រពន័្ធតាមដាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់គៅកមពុជា គ ោះពុមពផ្សាយឆ្ន ាំ២០២១                      33 

 
 

តារកទ្៊ី៣៖ ចំណាត់ថាន ក់ករណ៊ី  ន្ិកណអែកង្លើករណ៊ីការង្ឆ្ែើយតរ 

ពាកយកាត ់
ម្ររេព្យរដ្ើេដដ្ល
សង្សយ័ ច្ំណាតថ់្នា ក់ករណី លកខណៈវិនចិ្ឆ័យ ដផ្អករលើករណីរ្លើយតប 

L1 រនុកភូម ិ
មរពើភូមិណែលអនរ
ជាំកឺររ់គៅ 

គែរគរៀកោល់យរ់គៅរនុក
ភូមិ(ទើលាំគៅរចចុរបន្ន)
រនុករយៈគពលពើររបាដ ហ៍
រន្ាកមរ 

ផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម ឬររណើ
ចប្មុេះ៖ មិន្មាន្ររម្ភាពគឆ្ើាយ
តរគទ (រកចាាំគធាើ ការអគកេតរាំរុរ
ចមាកណផែរគលើការគឆ្ាើយតរគៅរនុក 

២.៣.៣) 

ររណើ ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ់ ៖ ការរុរររ
ររណើ ររមជ្ាង្ើគៅរនុកភូមិណែល
អនរជាំកឺររ់គៅ។ 

LC 
រនុកគប្ដភូមិ
(រនុកប្រគទរ) 

មរពើរណន្ាកគផសក
គទៀតគៅប្រគទរ
រមពុជាគប្ដពើភូមិទើ
លាំគៅ 

គែរោ៉ា កគហាចណារ់
មួយយរ់គៅខ្កគប្ដ
ភូមិនន្លាំគៅដាា ន្រនុករ
យៈគពលពើររបាត ហ៍ 
រន្ាកមរ 

ផ្លា រ្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម ឬររណើ
ចប្មុេះ៖ ការរុរររររណើ ររមជ្ា
ង្ើ រនុកភូមិណែលបាន្រាំណត់អតដ
រញ្ញា ណ 

ររណើ ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ៖់ មិន្មាន្
ររម្ភាពគឆ្ើាយតរគទ 

IMP 

ប្រុន្ចាញ់នាំ
ចូល (គប្ដ
ប្រគទរ) 

មរពើប្រគទរគផសក 

គែរោ៉ា កគហាចណារ់
មួយយរ់គៅប្រគទរ
មួយគផសកគទៀតរនុករយៈ
គពលពើរបាត ហ៍រន្ាកមរ 

ផ្លា រ្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម ឬររណើ
ចប្មុេះ៖ ការរុរររររណើ ររមជ្ាង្ើ 
រនុកភូមិណែលបាន្រាំណតអ់តដរញ្ញា
ណ។ 

ររណើ ផ្លា រ្ូែយូមវ ើវា៉ារ៖់ មនិ្មាន្
ររម្ភាពគឆ្ើាយតរគទ 

REL / REC ោរ់គ ើកវញិ 

មរពើែាំណារ់កាល
គរើតមាន្ជាំកឺប្រុន្
ចាញ់ខ្កគែើម 

មាន្ វ ើវា៉ារ់ ន្កិបាន្ទទួល 

វ ើវា៉ារ់ រនុករយៈគពល១២
ណខរន្ាកមរគន្េះ 

មិន្មាន្ររមភ្ាពគឆ្ើាយតរគទ 

 

២.២.៣ ការចុោះរញ្ា ៊ីករណ៊ី  ន្កិការឲ្យដ្ណឹំកង្ដាយសវយ័ប្រវតតិ  
ប្រររ់រណើ បាន្រញ្ញា រ ់(គដាយមិន្រតិពើប្រគភទ) ណែលបាន្ជូន្ែាំណឹក អគកេត ន្ិកចាតថ់ាន រ់ប្តូវបាន្ផតល់គលខរាំណត់

អតតរញ្ញា ណណតមួយតាមលាំដារ ់ន្ិកប្តូវបាន្ររាទុរគៅរនុកប្រពន័្ធព័ត៏មាន្រររ់ MIS ណែលប្តូវបាន្ផតល់ជូន្រប្មារ់ការចុេះ
គឈ្ាេះររណើ ថាន រជ់ាត។ិ 

 

ការជូន្ែាំណឹកប្ររ់ប្រគភទររណើ ទាំកអរ់ ណែលបាន្ោយការណ៍គដាយរណន្ាកពាបាល ន្ឹកជូន្ែាំណឹកែលម់ណឌ ល
រុខភាព ប្រុរប្រតិរតតិ ន្ិកមន្ាើររុខ្ភបិាលគខតតជាភូមិណែលអនរជាំកឺររ់គៅ រែូ៏ចជា ម.រ.ច ។ វតថុរាំណករឺផតល់ព័ត៌ាមាន្ែល់
រុរគលិរប្រុរប្រតិរតតគិែើមបើគផាៀកផ្លា ត់ថាោលរ់រណើ ទាំកអរប់្តូវបាន្អគកេត ន្ិកចាត់ថាន រ់បាន្ប្តឹមប្តូវ ន្ិកទទួលបាន្ការ
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រញ្ញា រ់គលើររណើ  L1 គែើមបើគប្តៀមរប្មារ់ការអគកេតរាំរុរចមាកែម៏ាន្រកាត នុ្ពល ន្កិការគឆ្ាើយតរ។ ការជូន្ែាំណឹកជាមុន្
គន្េះរមួមាន្ ោយុ គភទ ភូមិណែលររ់គៅ ន្កិគលខទូររពារររ់អនរជាំកឺ រ៉ាុណន្តរ៏ោរ់រញ្ចូលពត័៌ាមាន្អាំពើប្រវតតិររណើ គធាើែាំគណើ រផក
ណែរ ចាំណាត់ថាន រ់ររណើ  ទើរណន្ាកពាបាល រមួទាំកប្រគភទ (ឧ. VMW/MMW/មណឌ លរុខភាព/រ៉ាុរដិ៍រុខភាព) ន្ិកទើតាាំក។ 

 
 

តារកទ្៊ី៤៖ ទ្៊ីកណន្ែកអតលង់្សវា ន្ិកទ្ប្មក់រយការណ៍ណដ្លតប្មូវឲ្យមាន្  
ម្រររេទ ទីកដនលង្ព្យាបល កេមវិធី MIS 

មូលដាា ន្រុខ្ភបិាល 

មន្ាើរគពទយរណកែរ  រុាំពយូទ័រ/គងរគផាត 

អតើតមន្ាើរគពទយប្ររុ រុាំពយូទ័រ/គងរគផាត 

មណឌ លរុខភាព រុាំពយូទ័រ/គងរគផាត 

រ៉ាុរដិ៍រុខភាព រុាំពយូទ័រ/គងរគផាត 

រុរគលិររុខ្ភិបាលរហរមន្៍ 
អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិ ទូររពាឆ្ា តនវ 
អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ចលត័ ទូររពាឆ្ា តនវ 

គោធា គោធា រុាំពយូទ័រ/គងរគផាត 

ន្ររបាល ន្ររបាល រុាំពយូទ័រ/គងរគផាត 

 

 

២.២.៤ DOT ន្កិការតាមដាន្ករណ៊ី ប្រនុ្ចាញ ់

(សូេរេើលព្យត័៌ានលេអិតរៅកា ង្ “SOP សម្រាប់ DOT និង្ការតាេដានករណីម្រគុនចាញ់”) 

ការពាបាលគដាយអគកេតផ្លា ល់នងៃរូន្យ (DOT) ែូរទើមយួនន្ការពាបាលឱរងរមួផសាំោគតមើរុើន្ើន្ (ACT) ប្តូវ
បាន្ផតលជូ់ន្ភាា មៗគៅនងៃរូន្យ គហើយរួរណតប្តូវបាន្អគកេតគដាយអនរផតល់គរវាណងទាំរុខភាព (មណឌ លរុខភាព/VMW/

MMW) រប្មារ់ោល់ររណើ  (ផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម, ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ់ ន្ិក ចប្មុេះ)។  

 

ការតាមដាន្អនរជាំកឺគលើការប្រកាន់្ខ្ា រ់នូ្វការពាបាល – ការឆ្ាកគមគោរប្រគភទផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម ។ 

ររម្ភាពគន្េះោចប្តូវបាន្អនុ្វតតណតគៅរនុកភូមិណែលមាន្ VMW/MMW ររម្រ៉ាុគណាា េះ។ ោលអ់នរជាំកឺណែលបាន្រញ្ញា រ់ថា
មាន្ការឆ្ាកគមគោរផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូ ន្ឹកគលរថាន ាំតាមែូររររ់ខាួន្ជារន្តរនា រត់ាមនងៃទើ១ ន្ិកនងៃទើ២ ជាពិគររ គៅ
រនុកវតតមាន្នន្ VMW/MMW។ ប្ររិន្គរើមនិ្ោចគធាើគៅបាន្ VMW/MMW រួរណតគៅជួរអនរជាំកឺគៅនងៃទើ៣ គែើមបើរញ្ញា រ់
ថា ការពាបាលប្តូវបាន្រញ្ចរ់។ 

  

ការអគកេតតាមដាន្ប្ររទិធភាពឱរង (IDES) រប្មារ់អនរជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូ ។ ោល់
ររណើ ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូមហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម/គមគោរចប្មេុះ ន្កឹប្តូវតាមដាន្រយៈគពល៤២នងៃរនា រ់ពើការពាបាលណែលបាន្ប្តួត     
ពិន្ិតយម៉ាត់ចត ់គដាយ VMW គលើនងៃទើ១ ន្ិកនងៃទើ២ គែើមបើងាឹកណងាកប្ររទិធភាពនន្ការពាបាលថាន ាំ ACT ។ គោរវនិ្ចិឆ័យែាំរូកគៅ
នងៃរូន្យប្តូវបាន្អនុ្វតតគដាយគប្រើគតរដគោរវនិ្ចិឆ័យរហ័រតាមរតក់ដារ ឬមើប្រទូរសន្ ៍ គហើយយរែាំណរ់ឈាមរៃួតគៅគលើ
ប្រដារ (dry blood spot) ន្ឹកប្តូវគរប្រមូលយររប្មារគ់ធាើ PCR /ណហសន្គណទិរ។ ែាំណរឈ់ាមរៃួតគនេះន្ឹកប្តូវគប្រើគែើមបើ
រញ្ញា រ់គោរវនិ្ិចឆយ័គដាយ PCR គែើមបើណរកណចររវាកការឆ្ាកគមគោរគ ើកវញិ ន្កិការោរ់គ ើកវញិរនុកររណើ មាន្ការគលច
គចញជាង្ើនន្   គមគោររនុកឈាម ន្ិកគែើមបើររមា៉ា រ រ័ម៉ាូគលរុល នន្ភាពសុាាំន្កឹថាន ាំ។ ការយរឈាមរប្មារក់ារពិន្តិយគដាយមើ
ប្រូទរសន្៍ ន្ិកែាំណរ់ឈាមរៃួតទើ២ ន្ឹកប្តូវប្រមូលរយៈគពល ៤២នងៃរនា រ់ពើការពាបាល ឬគពលពាបាលប្ររនិ្គរើអនរជាំកឺ
មាន្គលចគចញគោររញ្ញា ប្រនុ្ចាញ់។ រញ្ចរឈ់ាមន្កឹប្តវូគរវនិ្ិចឆ័យ រនុករយៈគពល២៤គមា៉ា កគដាយមន្ាើរពិគសាធន្៍ណែលមាន្



គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការ ប្រពន័្ធតាមដាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់គៅកមពុជា គ ោះពុមពផ្សាយឆ្ន ាំ២០២១                      35 

រុណភាពគដាយគប្រើមើប្រូទរសន្៍ ។ អនរជាំកនឺ្ិកអនរផតល់គរវាណងទាំរុខភាពរណកែរប្តូវបាន្ជូន្ែាំណឹកជារនា ន្់អាំពើលទធផល 
ន្ិកអនរណែលមាន្លទធផលវជិាមាន្ណែលប្តូវពាបាលថាន ាំជាំគរ ើរទើ២។  

 
ការតាេដានអាកជំង្ ឺរដ្ើេបធីាន្ទបនការព្យាបល – ផ្លា រ្ូែយូម វីវ៉ាក់ ឬការ្លង្រេរោគច្ម្រេុុះ។  
រប្មារ់អនរជាំកឺណែលទទទួលបាន្គតរតរហ័រវជិាមាន្ ឬមើប្រូទរសន្ ៍លទធផលរប្មារជ់ាំកឺប្រុន្ចាញ់ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូម 

វ ើវា៉ារ់ ប្តូវគធាើគតរតររអករុ់ើម G6PD គដាយរុរគលរិប្រឹេះសាថ ន្រុខភាព ទាំកអនរជាំកឺប្ររុន្ិកប្រើគែើមបើរាំណត់បាន្ការពាបាល
ផ្លត ច់ប្រររគដាយរុវតតិភាព (ោ៉ាឌើកាល់)។ ការផតល់ថាន ាំ Primaquine រយៈគពល ១៤នងៃ រប្មារ់អនរជាំកឺណែលមាន្អក់រុើម 
G6PD រាំរតិធមត្ា គប្កាមការប្ររ់ប្រកន្កឹប្តូវបាន្តាមដាន្នូ្វការពាបាលគដាយមណឌ លរុខភាព ឬ VMW/MMW ។ 

ប្ររិន្គរើ VMW/MMW មាន្វតតមាន្គៅរនុកភូមិ ន្ឹកប្តូវតាមដាន្អនរជាំកឺគៅនងៃទើ៣ ទើ៧ ន្កិទើ១៤។ គៅរនុកអាំ ុកគពល
គន្េះ VMW រួរពើប្រវតតផិលរ ាំខ្ន្ ន្ិករួរ អគកេតគោររញ្ញា ហូរឈាមគអម៉ាូលើរ (AHA) រររ់អនរជាំកឺ ចារព់ើគពលគលរថាន ាំនន្
ែូរទើមយួ ឬចារ់ពើគពលណាត់ជួរចុកគប្កាយរររ់ VMW ។ ប្ររិន្គរើ VMW ររគ ើញរញ្ញា គប្ោេះថាន រ់មយួ ឬគប្ចើន្ ពួរ
គរន្ឹក (i) ទូររពាគៅរុរគលិរមណឌ លរុខភាពគែើមបើប្រឹរាគោរល់ ប្ររិន្គរើគរប្តូវការរញ្ាូ ន្អនរជាំកឺ ឬ (ii) រញ្ាូ ន្អនរជាំកឺ
គៅមណឌ លរុខភាព ឬមន្ាើរគពទយគខតតណែលគៅជតិរាំផុត ប្ររិន្គរើរុរគលិរមណឌ លរុខភាពមិន្ោចគៅែល់ ឬររណើ គន្េះ
មាន្ផលរ ាំខ្ន្ធៃន្់ធៃរ។ រនុកការណាត់ជួរមួយគលើរៗ VMW ន្ឹករួរអនរជាំកឺថាបាន្គលរថាន ាំរ៉ាុន្ន្ប្ោរ់គហើយ ពិន្តិយចាំន្ួន្ថាន ាំ
ប្ោរ់ណែលគៅរល ់តាមដាន្ទប្មក់ោយការណ៍ការពាបាលរររអ់នរជាំកឺ ន្ិកបាន្រញ្ចូលទិន្នន្យ័ការពាបាលគៅរនុកប្រព័ន្ធ
ព័ត៏មាន្ MIS ។ ប្ររិន្គរើមនិ្មាន្ VMW/MMW គៅរនុកភូមិរររ់អនរជាំកឺគទ គនេះរុរគលិរមណឌ លរុខភាពន្កឹទូររពាគៅ
អនរជាំកឺគៅនងៃទើ៣ ទើ៧ ន្កិទើ១៤ គែើមបើពិន្ិតយគលើការប្រកាន្់ខ្ា រ់នូ្វការពាបាលគនេះ។ រនា រ់មរ មណឌ លរុខភាពន្ឹកោយ
ការណ៍ពត័៌ាមាន្គន្េះគៅរនុកប្រព័ន្ធព័តម៏ាន្ MIS។  
 

២.២.៥ ការរកុរកករណ៊ី ង្ដាយសកមមជាលម៊ីសប្មារជ់កំឺប្រុន្ចាញប់្រង្ភទ្ផ្លែ សមដូ្យមូ ហាវ លស់ុ៊ីបា៉ា រ ៉ាមូ 
ឬចប្មោុះ ចំង្ពាោះ LC ន្កិករណ៊ី ប្រុន្ចាញន់ចំលូ ន្កិ ករណ៊ី ជំកឺប្រុន្ចាញប់្រង្ភទ្ផ្លែ សមដូ្យមូ វ៊ីវា៉ា ក ់
ចំង្ពាោះ L1s 
 

(សូេរេើលព្យត័៌ានលេអិតរៅកា ង្ (“SOP សម្រាប់ការរ ករកករណីរដាយសកេមជាថមី សម្រាប់ PF/ជំងឺ្ម្រគុនចាញច់្ម្រេុុះ LC និង្ករណី
ម្រគុនចាញ់ន្ទចំ្លូ និង្ L1 PV” )  

គៅគពលណែលមាន្ររណើ ផ្លា រ្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូ ឬចប្មេុះ ណែលប្តូវបាន្ចាត់ថាន រ់ជា “LC” ឬ “ប្រុន្ចាញ់នាំចូល” 

ឬ ររណើ ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ់ ប្តវូបាន្ចាត់ថាន រ់ជា “L1” ការរុរររររណើ គដាយររម្ជាង្ើប្តូវបាន្គរៀរចាំគ ើកគែើមបើររឲ្យគ ើញ 
ការឆ្ាកគមគោររនា រ់រន្សាំណែលោចគរើតមាន្ ណែលមនិ្ចារ់បាន្តាមរយៈការគធាើណររអរម្។ 

 

មណឌ លរុខភាពទទួលខុរប្តូវគលើតាំរន្់ប្ររែណដ រ់ណែលរមួរញ្ចូ លទាំកភូមិណែលអនរជាំករឺរ់គៅ ន្ឹកគធាើការរុរររ
ររណើ គដាយររម្ជាង្ើរនុកអាំ ុករើនងៃ នន្ការជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់ ន្កិចាំណាត់ថាន រ់។ 

  

ព័ត៌ាមាន្លមែិតរណន្ថមអាំពើភាពជារ់ោរ់នន្រគរៀររុរររររណើ គដាយររមជ្ាង្ើរប្មារ ់ LC ឬប្រុន្ចាញ់នាំចូលផ្លា រ្ូ
ែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូ ន្ិក ររណើ ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ់ L1 ណែលប្តូវអនុ្វតត ោចររបាន្គៅរនុកន្ិោមណរររទរប្មារ់អនុ្វតតន្ ៍
(SOPs) គៅរនុកឧររមពន័្ធទើ៥។ 
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តារកទ្៊ី៥៖ ង្សចកដ៊ីសង្កខរសដ៊ីព៊ីការរកុរកករណ៊ីសកមមជាលម៊ី 
រនុះទក់ទង្នងឹ្ការណាតជ់ួបព្យីផ្ទុះេួយរៅផ្ទុះេួយជាេួយរដាយាន៖ 

០១ 
ោល់រមាជរិប្រួសារណែលមាន្ររណើ  រួរប្តូវបាន្គធាើគតរតររជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ន្ិកពាបាល ប្ររិន្គរើររគ ើញថា
មាន្វជិាមាន្  

០២ 

ប្រួសារជិតខ្កចាំន្នួ្ ២០ (ឬប្រួសារទាំកអររ់ថិតគៅចមាៃ យ ១រើ ូណម៉ាប្ត ជុាំវញិ ប្ររិន្គរើមាន្តិចជាក ២០
ប្រួសារគៅណរបរគនេះ) រួរប្តូវណាត់ជរួ។ ប្រួសារទាំកគនេះរួរប្តូវបាន្គធាើគតរតគដាយគប្រើគតរដរហ័រ ប្ររិន្គរើពួរ
គរមាន្រតាត ហាន្ិភ័យែូចតគៅ៖  
- ប្រុន្គដត  ញារ់ ណររគញើររនុករយៈគពលពើររបាដ ហ៍រន្ាកមរគន្េះ។ 

- បាន្គែរគៅរនុកនប្ព ឬគៅការដាា ន្ / ចមាេ រ រនុករយៈគពល ៣០នងៃ។  
- បាន្ប្ត រម់រពើការគធាើែាំគណើ ររនុកតាំរន្់មាន្ហាន្ិភ័យជាំកឺប្រុន្ចាញ់ខពរ់រនុករយៈ ៣០នងៃចុកគប្កាយគន្េះ។ 

- ធាា រ់មាន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ពើមុន្។ 

- មាន្ន្រណាមាន រ់មាន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់គៅរនុកប្រួសារកាលពើណខមុន្។ 

០៣ 

អនររមួែាំគណើ រទាំកអរ់ណែលមនិ្បាន្ប្ររែណត រ់គលើការគធាើគតរតនន្ប្រសួារជិតខ្ក ប្តវូគធាើការណាតជ់ួរន្កិគធាើ    
គតរតគដាយមនិ្រិតពើគោររញ្ញា ។ ប្ររនិ្គរើអនររមួែាំគណើ រគៅរនុកភូមិណរបរគនេះ មាន្អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិ (VMW) អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូមិទាំកគនេះរួរណតប្តូវបាន្គរទរ់ទក ន្ិក
ជូន្ែាំណឹកអាំពើអនររមួែាំគណើ រណែលមាន្រកាត នុ្ពលរនុកការគធាើគតរត ន្ិកពាបាល។  

០៤ 

រុរគលមាន្វជិាមាន្ណែលបាន្ររគ ើញរនុកអាំ ុកគពលរុរររររណើ គដាយររម្ជាង្ើទទួលបាន្ការពាបាលតាម 
រតក់ដារ គហើយប្តូវោយការណ៍រនុកប្រព័ន្ធព័ត៏មាន្ MIS គដាយគប្រើទប្មកជូ់ន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់ ការអគកេត 

ន្ិកចាំណាត់ថាន រត់ាមរតក់ដារ។ 

០៥ 

ទិន្នន្័យប្តូវបាន្ប្រមូលរនុកអាំ ុកគពលរុរររររណើ គដាយររម្ជាង្ើ (ចាំន្នួ្គតរតណែលបាន្គរៀរចាំគ ើក ចាំន្ួន្
វជិាមាន្ណែលបាន្ររគ ើញ ។ល។) ន្កឹប្តូវប្រមូលតាមទប្មក់ការរុរររររណើ គដាយររម្ជាង្ើ (ឧររមពន័្ធទើ៦) 

គហើយន្ឹកប្តូវរញ្ចូ លគៅរនុកប្រព័ន្ធពត័៏មាន្ MIS គដាយមណឌ លរុខភាព 

 

រាំណត់រមាគ ល់រាំខ្ន្់៖  
 

• ការរុរររររណើ ររម្ជាង្ើ ប្តវូបាន្គធាើគ ើកគដាយគប្រើគតរដគោរវនិ្ិចឆ័យរហ័រ ពើគប្ពាេះគពលរចចុរបន្នមាន្ណតឧរររណ៍
គធាើគោរវនិ្ិចឆ័យគន្េះគៅតាមគរវាពាបាល។ ការគប្រើប្បារ់ឧរររណ៍គធាើគោរវនិ្ិចឆ័យណែលលែជាកគន្េះ (ចារ់បាន្គមគោរ
គប្ចើន្ជាក) ែូចជាគប្រើរគចចរគទរ រគកេើន្ោរុើតនុ្យគរាអុចិ មាន្គតរតណររ Polymerase Chain Reaction (PCR) 

គធាើគោរវនិ្ិចឆ័យ (LAMP) ឬគតរតគោរវនិ្ិចឆយ័រហ័រណែលមាន្រាំរតិចារ់បាន្ខពរ ់ (hsRDTs) មិន្ប្តូវបាន្ណណនាំគទ 
ពើគប្ពាេះមនិ្ទន្់មាន្ភរតុតាកជារ់ោររ់ងាា ញពើអតថប្រគោជន្៍ចារោ់រណ់ាមួយ ជាកការគប្រើមើប្រទូរសន្ឬ៍គតរដ
គោរវនិ្ិចឆ័យរហ័រតាមរតក់ដាររចចុរបន្នគ ើយ។  
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ររូភាពទ្៊ី៧៖ ជងំ្រឿន្ប្រសួារជតិខាក 
២.២.៦ តួនទ្៊ី ន្កិការទ្ទ្លួខសុប្តូវ 

ោទិភាពរធឺានថា ោលរ់រណើ ទាំកអរប់ាន្ររគ ើញ ប្តូវជូន្ែាំណឹក អគកេត ន្ិកចាត់ថាន រ់ភាា មៗ។ ទាំករុរគលិរ
មណឌ លរុខភាព ន្ិក VMW មាន្តួនទើគប្ចើន្ គដាយសារណតពួរគរជាអនរអនុ្វតតែរ៏ាំខ្ន្រ់ប្មារ់ការរុរររររណើ  ការអគកេត ចាំ
ណាត់ថាន រ ់ន្ិកការរុរររររណើ ររម្ជាង្ើ។ 

 

ប្ររ់រណន្ាកផតល់គរវាទាំកអរ ់ ប្តូវទទលួខុរប្តូវរនុកការរាំណតរ់រណើ រកសយ័ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ទាំកអរ់ ន្ិកគធាើគោរ
វនិ្ិចឆ័យ ន្ិកពាបាលររណើ ប្រុន្ចាញ់ឲ្យបាន្ប្តមឹប្តូវ។ គលើរពើគន្េះគៅគទៀត អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិ
បាន្តប្មូវោ៉ា កតិចមតករនុកមយួណខគែើមបើឲ្យគធាើគតរតមនុ្រសោ៉ា កតិច២៥នរ់គៅរនុករហរមន្៍រររ់ពរួគររនុកអាំ ុកគពលគធាើ
ររម្ភាពមូលដាា ន្។ MMW ប្តូវបាន្តប្មូវពើរែករនុកមយួណខគែើមបើគធាើររមភ្ាពមូលដាា ន្គៅរនុកតាំរន្ជ់ិតខ្ក។ 

  

គរវាពាបាលទាំកអរ់ប្តូវទទួលខុរប្តូវរនុកការអនុ្វតត ការអគកេត ន្ិកចាំណាត់ថាន រ់ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ររម្ភាព
រប្មារ់ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលបាន្ររគ ើញគៅប្រេឹះសាថ ន្រុខភាពរររខ់ាួន្គៅនងៃគធាើគោរវនិ្ិចឆ័យ (នងៃរូន្យ)។ មណឌ លរុខ
ភាពន្ឹកទទួលខុរប្តូវរនុកការគរៀរចាំររម្ភាពរុរររររណើ គដាយររម្ជាង្ើរនុកការគឆ្ាើយតរគៅន្ឹក LC ន្ើមួយៗ ឬប្រុន្
ចាញ់នាំចូលផ្លា រ្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម ន្កិ ចប្មុេះ ន្ិកររណើ ផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ ់L1 ណែលបាន្ររគ ើញគៅរនុកតាំរន្់ប្ររែណដ រ់
រររ់ខាួន្ រនុកអាំ ុករើនងៃនន្ការជូន្ែាំណឹក។ អនររ្័ប្រចតិតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូមិន្ឹកជួយរុរគលិរមណឌ លរុខភាព
ជាមួយន្ឹកការរុរររររណើ គដាយររម្ជាង្ើ ប្ររិន្គរើពួរគរមាន្វតតមាន្គៅរនុកភូមិណែលជារណន្ាកណែលពួរគរគធាើររម្ភាព។ 

 

តួនទើ ន្ិកការទទួលខុរប្តវូលមែិតរណន្ថមរប្មារ់ររមភ្ាពទាំកគន្េះ ោចររបាន្គៅរនុកន្ិោមណរររទរប្មារ់
អនុ្វតតន្៍ (SOPs) រប្មារ់ររម្ភាពន្ើមួយៗគៅរនុកឧររមព័ន្ធគន្េះ ន្ិកពត័៌ាមាន្រណន្ថមរតើពើររមភ្ាពអរ់រ ាំផសពាផាយោចររ
បាន្គៅរនុក SOP នន្ណផន្ការពប្កឹកទើ២។ 
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តារកទ្៊ី៦៖ តួនទ្៊ី ន្កិការទ្ទ្លួខសុប្តវូសប្មារ់ការរកុរកករណ៊ីសកមមជាលម៊ី (RACD) 

ម្រររេទ កម្រេិត ការទទួលខ សម្រតវូ 

មូលដាា ន្រុខ្ភិបាល 

មន្ាើរគពទយ
រណកែរ 

- ការរុរររររណើ ណររអរម ្

- ការជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់ ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់ 
- DOT គៅនងៃរូន្យ 

អតើតមន្ាើរគពទយ
ប្រុរ 

- ការរុរររររណើ ណររអរម ្

- ការជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់ ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់ 
- DOT គៅនងៃរូន្យ 

មណឌ លរុខ
ភាព/រ៉ាុរដិ៍រុខ

ភាព 

 

- ការរុរររររណើ ណររអរម្ ន្ិកររម ្

- ការជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់, ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់ 
- DOT គៅនងៃរូន្យ ការតាមដាន្អនរជាំកឺគលើការប្រកាន្់ខ្ា រ់នូ្វ

ការពាបាល ន្កិ/ឬប្រព័ន្ធអគកេតតាមដាន្ប្ររិទធភាពឱរ 
តាមរគរៀរ IDES 

- ការរុរររររណើ គដាយររមជ្ាង្ើ 

រុរគលិររុខ្ភិបាល
រហរមន៍្ 

អនររ្័ប្រចិតត
ពាបាលជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់តាម

ភូម ិ

- ការរុរររររណើ ណររអរម្ ន្ិកររម ្

- ការជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់ ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់ 
- DOT គៅនងៃរូន្យ ការតាមដាន្អនរជាំកឺគលើការប្រកាន្់ខ្ា រ់នូ្វ

ការពាបាល ន្កិ/ឬប្រពន័្ធអគកេតតាមដាន្ប្ររិទធភាពឱរង 
តាមរគរៀរ IDES 

- ការរុរររររណើ គដាយររមជ្ាង្ើ  

MMW 

- ការរុរររររណើ ណររអរម្ ន្ិកររម ្

- ការជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់ ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់ 
- DOT គៅនងៃរូន្យ ការតាមដាន្អនរជាំកឺគលើការប្រកាន្់ខ្ា រ់នូ្វ

ការពាបាល ន្ិក/ឬប្រពន័្ធអគកេតតាមដាន្ប្ររទិធភាពឱរង
តាមរគរៀរ IDES 

គោធា គោធា 

- ការរុរររររណើ ណររអរម ្

- ការជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់, ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់ 
- DOT គៅនងៃរូន្យ ការតាមដាន្អនរជាំកឺគលើការប្រកាន្់ខ្ា រ់នូ្វ

ការពាបាល ន្ិក/ឬប្រពន័្ធអគកេតតាមដាន្ប្ររទិធភាពឱរង
តាមរគរៀរ IDES 

ន្ររបាល ន្ររបាល 

- ការរុរររររណើ ណររអរម ្

- ការជូន្ែាំណឹកររណើ ប្រុន្ចាញ់, ការអគកេត ន្ិកចាំណាតថ់ាន រ់ 
- DOT គៅនងៃរូន្យ ការតាមដាន្អនរជាំកឺគលើការប្រកាន្់ខ្ា រ់នូ្វ

ការពាបាល ន្ិក/ឬប្រពន័្ធអគកេតតាមដាន្ប្ររទិធភាពឱរង
តាមរគរៀរ IDES 
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ប្ររុប្រតិរតត ិ  

- ពិន្ិតយគ ើកវញិនូ្វទិន្នន្័យចាំណាត់ថាន ររ់រណើ   
- ចុេះប្តួតពិន្ិតយមណឌ លរុខភាព រប្មារក់ារអគកេតររណើ ជាំកឺ

ប្រុន្ចាញ់ ចាំណាតថ់ាន រ់ ន្កិការរុរររររណើ គដាយររមជ្ាង្ើ 

មន្ាើររុខ្ភបិាលគខតត  
- ពិន្ិតយគ ើកវញិនូ្វទិន្នន្័យចាំណាត់ថាន ររ់រណើ   
- ចុេះប្តួតពិន្ិតយប្រុរប្រតិរតត ិ

ម.រ.ច  
- គធាើការប្ររ់ប្រក ន្ិកការវភិារទិន្នន្័យ 

- ចុេះប្តួតពិន្ិតយមន្ាើររុខ្ភិបាលគខតត ន្កិប្ររុប្រតិរតត ិ
 
 

២.៣  ការអង្កេត ចំណាត់ថាន ក ់ន្ិកការប្ររ់ប្រក សរំកុចមែក  

អន្តោរមន្រ៍នុកអាំ ុកគពលលុររាំបាតជ់ាំកឺប្រុន្ចាញ់រឺណផែរគលើការអគកេតរាំរុរចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ គែើមបើ     រន្្តថា 

ការចមាកប្តូវបាន្ទរ់សាេ តទូ់ទាំកប្រគទរ។ ការពិន្តិយតាមដាន្សាថ ន្ភាពនន្រាំរុរចមាក, ការរាំណត់អតដរញ្ញា ណសាថ ន្ភាព
មុខងាររររ់ខាួន្ចារ់ោរ់ រឺជាមូលដាា ន្ប្រេឹះគែើមបើគជារជ័យរនុកការកាត់ផ្លដ ច់ការចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់។  

វតថុរាំណករឺគែើមបើដាររ់ប្មិតអន្តោរមន្៍គៅតាំរន្់ណែលរាំពុកណែលគរើតមាន្ ឬរន្តមាន្ហាន្ិភ័យមតកគទៀត ប្តូវបាន្
ចកប្រកជាឯរសារទុរ គហើយប្តូវបាន្ប្តួតពិន្ិតយជាប្រចាាំ។ 

  
រាំរុរចមាករជឺា “តាំរន្់ណែលបាន្រាំណត់ រប្មិតប្ពាំណែន្ណែលរថិតគៅរនុកតាំរន្់ឆ្ាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ង្ើ ឬចារ់ មាន្ផាុរ

នូ្វរតាត គអពើគែមើសាស្តរត ន្ិកគអរូ ូរុើជាប្រចាាំ ឬគរើតគ ើក ណែលចាាំបាចរ់ប្មារ់ការចមាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់”។ គៅប្រគទររមពុជា 

រាំរុរចមាកប្តូវបាន្រាំណតជ់ាភូមិ។ ែូគចនេះរាំរុរចមាកន្កឹកាា យជាភូមិមួយណែលប្តូវបាន្រាំណត់ជាប្រភពនន្ការឆ្ាកគមគោរ
រប្មារ់ររណើ រនុកតាំរន្់។ គន្េះរកេត់ធៃន្់គៅគលើលរខណៈគអរូ ូរុើនន្រាំរុរចមាកណែលជាការរមួរញ្ចូលនន្រតាត ររសិាថ ន្រូរវន្ត 
ន្ិករតាត ចាំន្ួន្រើរូរណែលប្តូវការរប្មារ់ការចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ (មនុ្រស មូរ ន្ិកបា៉ា ោ៉ា រុើត) ប្ពមទាំករតាត រាំណត់ជើវសាស្តរត
ែនទគទៀត ជាពិគររ រតាណែលោចគែើរតួជាប្រភពឈាមជាំន្ួរ រាំោរ់ភាន រ់ងារចមាករនុកប្រុរ។ 

 

គែើមបើរគប្មចគជារជ័យរនុកការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ រាំរុរចមាក រួរណតជាតាំរន្៖់ 

• មាន្ការតាមដាន្ ន្ិកការពាបាលទន្់គពល ន្ិកហត្់ចត ់ែូគចនេះមាន្ររណើ ង្ើណាមួយប្តូវបាន្ររគ ើញ ន្ិកពាបាល
ោ៉ា កឆ្រ់រហ័រគែើមបើទរ់សាេ ត់ការចមាកគៅមនុ្រស។  

• អន្តោរមន្ត៍ប្មូវគោយរន្ថយការនាំចូលបា៉ា ោ៉ា រុើតន្កិ/ឬភាន រ់ងារចមាក ណែលប្តូវអនុ្វតតតាមការណណនាំជាផាូវការ 
គដាយគធាើអន្តោរមន្៍ប្រររគដាយប្ររិទធភាព វសិាលភាពគពញគលញ គែើមបើទរស់ាេ ត់ការចមាករន្ត។ 

 

២.៣.១ ការអង្កេតសរំកុចមែក  

សូេរេើលព្យ័តា៌នលេអិតរៅកា ង្ (“SOP សម្រាប់ការអរង្ាត និង្ច្ណំាត់ថ្នា ក់សំប កច្េលង្”) 
ការអរង្ាតសំប កច្េលង្សកេមថមី  
ចាត់ថាន ររ់ាំរុរចមាកង្ើទាំកអរ់ចាាំបាច់ប្តូវគធាើការអគកេតរាំរុរចមាក។ រាំរុរចមាកររម្ង្ើប្តូវបាន្រាំណត់ជាភូមិ

មួយណែលប្តូវបាន្គររាំណតថ់ា ជាប្រភពគែើមនន្ការចមាកផ្លា រ្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម ឬររណើ ចប្មេុះ  រនុកភូម ិ(L1)។ ការអគកេត
រាំរុរចមាកររមង្្ើប្តូវបាន្រកេគ ើកគដាយផ្លា រ្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម ឬររណើ ចប្មេុះ L1 គហើយរួរណតរញ្ចររ់នុករយៈគពលមួយ
របាត ហ៍រនា រ់ពើនងៃររគ ើញររណើ ។ 
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វតថ បំណង្៖ ោល់សបំ កច្េលង្សកេមថមី ម្រតូវបនអរង្ាត នងិ្ចាតថ់្នា ក់កា ង្អំ  ង្រព្យលេយួសប្តា ហ៍ (នថៃទ៧ី) 

វតថុរាំណកនន្ការអគកេតរាំរុរចមាករឺគែើមបើផតល់ព័ត៌ាមាន្ចាាំបាច់គែើមបើ៖  

• ពិពណ៌ា នអាំពើតាំរន្់ណែលការឆ្ាកជាំកឺប្រនុ្ចាញ់បាន្គរើតគ ើក។ 

• រាំណត់ចាំន្នួ្ប្រជាជន្ណែលប្រឈមន្ឹកហាន្ិភ័យ ន្ិកោររបរិរោិរររ់ពរួគរ។  
• រញ្ញា រ់ឲ្យចារ់ពើរតាត ហាន្ិភយ័។ 

• ចាត់ថាន ររ់ាំរុរចមាក។ 

• គប្ជើរគរ ើរយុទធសាស្តរតលែរាំផុតរប្មារក់ារកាត់ផ្លដ ច់ការចមាក។ 

 

ការអគកេតប្តូវបាន្រ ាំពឹកទុរថា ចាំណាយគពល៤នងៃ គែើមបើគធាើររមភ្ាព។ ការអគកេតរាំរុរចមាក ប្តូវបាន្ចារ់គផតើមពើ
ថាន រ់ប្រុរប្រតិរតត។ិ ប្ររិន្គរើចាាំបាច់ ពួរគរប្តូវបាន្ជយួគដាយរុរគលិរពើមណឌ លរុខភាព ន្ិកអនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្
ចាញ់តាមភូមិណែលររម្ ប្ររិន្គរើមាន្។ 

 

រមារភារនន្ការអគកេតរាំរុរចមាក មាន្៖  

 

១. ការពិន្ិតយគ ើកវញិឯរសារ/ព័ត៌ាមាន្ណែលមាន្ប្សារ់គលើររណើ ណែលបាន្ោយការណ៍រន្ាកមរ។ ពត័៌ាមាន្គអពើគែមើ 
  សាស្តរតបាន្មរពើ៣ឆ្ន ាំមុន្ប្តូវបាន្ពិន្តិយគ ើកវញិ។ ការអគកេតររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលោយការណ៍ពើភូមិណែលបាន្ 

  រត់ប្តា១២ណខមុន្ប្តូវបាន្ពិន្តិយគ ើកវញិគែើមបើវាយតនមាផលគធៀររវាក L1 ន្ិកប្រុមររណើ គផសកគទៀត។ តាមរែូវកាល  
  ន្ិកព័ត៌ាមាន្ប្រជាសាស្តរតរកគមរ៏ប្តូវបាន្ពិន្ិតយគែើមបើយលក់ាន្់ណតចារអ់ាំពើរតាត អាំគណាយផលណែលោចមាន្ ន្កិ 

  រតាត ងាយរកគប្ោេះគដាយរាំរុរចមាក ន្ិករូរណផន្ទើភូមិសាស្តរតរនុកភូមិ។ 

២. ការរញ្ញា រ់ររណើ  ររណើ  L1 ណែលរណាត លឲ្យការអគកេតរាំរុរចមាកប្តូវបាន្ចុេះប្តតួពិន្តិយ ន្ិកសាររួរគែើមបើធានពើ 
  ភាពប្តឹមប្តូវនន្ចាំណាត់ថាន ររ់រណើ ។ 

៣. ការចារ់មូរគពលយរ់ ប្រមុការងារគរៀរចាំការចារមូ់ររនុករយៈគពលជាក ៣យរ់ជារ់ៗោន ។ វតថុរាំណករឺគែើមបើរញ្ញា រ ់

  ពើវតតមាន្ ឬអវតតមាន្នន្ភាន រង់ារចមាក។ វធិើសាស្តរត ការដារ់អនា រមូ់រពូណររាំផុត ឬ សាមញ្ារាំផុត ន្ឹកប្តូវបាន្គប្ជើរ 

  គរ ើរតាមលាំដារច់ារ ់ពើវធិើចារ់មូរគដាយមនុ្រស (HLC) ន្ិក human baited double net collection  

  (HDNC)។ មូរណែលប្រមូលបាន្ន្ឹកប្តូវរញ្ញា រព់ើរូរោក ន្កិររាទុរគៅរនុកគអតាណុល ឬប្រដារ់ទុរដាររ់មរមយ 
  ែនទគទៀត រចួរញ្ាូ ន្គៅ ម.រ.ច គែើមបើរាំណតអ់តតរញ្ញា ណន្ិក វនិ្ិចឆយ័ប្រគភទមូរ។ 

៤. ការវាយតនមាការចល័តទើរររ់ប្រជាជន្រនុកភូមិ ប្រួសារន្ើមយួៗរនុកចមាៃ យ១រើ ូណម៉ាប្តប្តូវបាន្សាររួរ  រាំណួររតក់
ដារអាំពើការចល័តទើររររ់មាជិរប្រួសារខាួន្ ន្ិកររមភ្ាពររររ់មាជិរប្រួសារគៅរនុកនប្ពរនុកឆ្ន ាំរន្ាកគៅ។ ពួរ
គរប្តូវបាន្ចាត់ថាន រ់ជារម្ររចល័តតាមរែូវកាលតាមរែូវ ឬអនរចូលលុរនប្ព គហើយបាន្រួរថាគតើពួរគរចាំណាយ
គពលរ៉ាុន្ន្គៅខ្កគប្ដភូមិរនុករយៈគពលជាក ៤របាត ហ៍ចុកគប្កាយគន្េះ។ 

  



គោលការណ៍ណណនាំប្រតិរតតិការ ប្រពន័្ធតាមដាន្ជាំងឺប្រុន្ចាញ់គៅកមពុជា គ ោះពុមពផ្សាយឆ្ន ាំ២០២១                      41 

ព័ត៌ាមាន្លមែិតទាំកអរ់អាំពើការអគកេតរាំរុរចមាកប្តូវបាន្ផតល់ជូន្គៅរនុក “ន្ើតិវធិើប្រតិរតតិការរតកដ់ាររប្មារក់ារ
អគកេត ន្កិចាំណាត់ថាន រ់រាំរុរចមាក” ណែលពារ់ព័ន្ធគៅរនុកឧររមពន័្ធទើ៧។  

ររូភាពទ្៊ី៨៖ ការចារ់មូសង្ពលយរ់ & ការរូសណអន្ទ្៊ីតាមខនកអាោះង្ៅកនុកភូមិណដ្លមាន្សរំុកចមែក។ 
 

ចំណាតថ់ាន ក់ម្ន្សរំកុចមែកសកមម 
លទធផលនន្ការអគកេតរាំរុរចមាកប្តូវបាន្គប្រើប្បារ់គែើមបើវារ់ណវករប្មតិនន្រកាដ នុ្ពលចមាក (មាន្មូរណែលជា

ភាន រ់ងារចមាក) ន្ិកភាពងាយរកគប្ោេះ (ការនាំចូលនន្បា៉ា ោ៉ា រុើត ឬភាន រង់ាររមាកគោរ) ណែលរាំណត់ ចាំណាត់ថាន រ់នន្ភូម។ិ  
• តាំរន្ ់ រកាត នុ្ពលចមាក គៅគពលណែលវតតមាន្នន្ភាន រ់ងារចមាកជាំកឺ មូរណែរគោល (anophelines)  ន្ិករតាត           

ររសិាថ ន្ ន្ិកោការធាតុអាំគណាយផលែលក់ារចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់។  វារឺជាការឆ្ាុេះរញ្ញច ាំករររ់រមតថភាពនន្
ភាន រ់ងារចមាកមូរណែរគោល រនុកតាំរន្់រនុកអាំ ុកគពលនន្រែូវណែលមាន្អាំគណាយផលរាំផុតរប្មារក់ារចមាក 

ជាំកឺប្រុន្ចាញ់។  
• តាំរន្ ់ភាពងាយរកគប្ោេះគៅគពលណែលតាំរន្់ទាំកគនេះគៅជតិតាំរន្ឆ់្ាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ឬងាយន្ឹកមាន្ការហូរចូលជា

ញឹរញារ់នន្រុរគល ឬប្រុមណែលឆ្ាកគោរ ន្ិក/ឬ វតតមាន្មូរណែរគោលណែលរកេគោរ។  
 

 រាំណួរន្ើមួយៗរររ់ទប្មក់អគកេតរាំរុរចមាក មាន្ពារ់ព័ន្ធោន គលើកាត រាំខ្ន្់នន្រាំណួរទាំកគនេះ។  រាំរុរចមាកប្តវូបាន្
ចាត់ទុរថាមាន្លរខណៈ រកាត នុ្ពលចមាក ឬ ភាពងាយរកគប្ោេះ ប្ររិន្គរើការដារ់ពិន្ាុគៅចាំណុចណាមួយនន្រញ្ា ើប្តតួ        
ពិន្ិតយ មាន្ពិន្ាុធាំជាកប្បាាំមួយ (>៦)។ 

 
ររូភាពទ្៊ី៩៖ រង្រៀរណដ្លការដាក់ពិន្ាុ ង្លើកតាដ សកាត ន្ុពលចមែក ន្ិកកតាត ភាពងាយរកង្ប្ោោះប្តូវបាន្រញ្ចូ ល
ង្ៅកនុកការង្ធើវចំណាត់ថាន ក់ 
 

 

កតាា សកាត នុ្ពលចមលង 

កតាា សកាត នុ្ពលចមលង 
ពិន្ទ ុ  ៦

R 0

កតាា សកាត នុ្ពលចមលង 
ពិន្ទ ុ > ៦

R 1

កតាត ភាពងាយរងគប្ោោះ

កត្តា ងាភាពយរងគ្រោះ

ពិន្ទ ុ  ៦

V 0

កត្តា ភាពងាយរងគ្រោះ

ពិន្ទ ុ > ៦

V 1
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តារកទ្៊ី៧៖ ការដាក់ពិន្ាុកតាដ សកាត ន្ុពលចមែក (Receptivity Score) 

ល.រ បរោិយ ព្យិនទ  

១ 
វតតមាន្នន្ទគន្ា ឬរាឹកអចិនស្តន្តយ/៍ ប្រភពទឹររនុកចមាៃ យ
៣រើ ូណម៉ាប្តពើប្ពាំណែន្នន្ភូមិរាំរុរចមាក 

មាន្ ១ 

មិន្មាន្ ០ 

២ ការចារ់មូរណែលគោលញើ (Anopheles sp.) 

មាន្ភាៃ រ់ងារចមាកចមបក ៥ 

មាន្ភាៃ រ់ងារចមាករនា រ់រន្សាំ ១ 

មិន្មាន្ ០ 

៣ ចមាៃ យគៅកាន់្នប្ព 

< ១រ.ម ២ 

< ៥រ.ម ១ 

≥ ៥រ.ម ០ 

៤ 
ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ < ោយុ៥ឆ្ន ាំរនុករយៈគពល១២ណខ
រន្ាកមរគន្េះ 

មាន្ ២ 

មិន្មាន្ ០ 

  ររុរ ១០ 
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តារកទ្៊ី៨៖ ការដាក់ពិន្ាុកតាដ ភាពងាយរកង្ប្ោោះ (Vulnerabitly Score) 

ល.រ បរោិយ ព្យិនទ  

១ ភាររយនន្អនរែាំគណើ រ > ២០% 
មាន្ ៤ 

មិន្មាន្ ០ 

២ ភាររយនន្អនរចូលនប្ព > ២០% 

មាន្ ៤ 

មិន្មាន្ ០ 

៣ 

វតតមាន្នន្ការដាា ន្ណែលមាន្ប្រជាជន្មាន្ហាន្ភិ័យខពរ់ 
(រម្ររតាមរែូវកាលរុរគលិរ រន្ដិរុខ រម្រររាំណក់/ណរ ៉ា 
គៅណរបរភូមិគនេះ 

មាន្ ២ 

មិន្មាន្ ០ 

  ររុរ ១០ 

 

ការប្រមលូទ្ិន្នន្យ័ ន្ិកការង្ធវើរបាយការណ៍ 
ទិន្នន្័យពើការអគកេតរាំរុរចមាកន្ឹកប្តូវរញ្ចូ លគៅគលើទប្មកអ់គកេតរាំរុរចមាក (ឧររមពន័្ធទើ៨, ៩, ១០, ន្កិ១១) 

គដាយប្រុរប្រតិរតតណិែលគធាើការអគកេត។ គៅគពលណែលប្រុរប្រតរិតតិប្ត រ់មរពើការអគកេតវញិ ពួរគរប្តូវគធាើការរញ្ចូ ល
ទិន្នន្័យពើទប្មក់គៅរនុកប្រព័ន្ធព័ត៏មាន្ MIS ឲ្យបាន្ឆ្រត់ាមណែលោចគធាើគៅបាន្គែើមបើធានថាររម្ភាពគឆ្ាើយតររររ់
រាំរុរចមាកោចប្តូវបាន្គធាើគ ើកឲ្យបាន្ទន្់គពលគវោ។ គដាយសារណតការរាំណត់អតតរញ្ញា ណជាំពូរមូរគដាយ   ប្រុម        
បាណរសាស្តរតរររ់ ម.រ.ច ទាំន្កជាមិន្ោចប្តូវបាន្រញ្ចរ់គៅគពលណែលទនិ្នន្័យប្តូវបាន្ផាុរគ ើក ទិន្នន្័យទាំកអរ់គៅគលើ
ទប្មក់នន គលើរណលកណតទិន្នន្័យបាណរសាស្តរតរួរណតរញ្ចូលគដាយប្ររុប្រតិរតតិ ឬគដាយប្រុមបាណរសាស្តរត ម.រ.ច ។ ម.
រ.ច ទទលួខុរប្តូវរនុកការគធាើរចចុរបន្នភាពទប្មក់គៅគលើប្រព័ន្ធពត័៏មាន្ MIS គៅគពលណែលការរាំណត់អតតរញ្ញា ណជាំពូរ
ននប្តូវបាន្រញ្ចរ់ ន្ិកជូន្ែាំណឹកែល់ប្រុរប្រតិរតត ិមន្ាើររុខ្ភបិាលគខតត ន្កិ ម.រ.ច ណែលន្កឹរាំណត់ថាគតើ ររម្ភាព
គឆ្ាើយតររាំរុរចមាកមាន្ភាពរមប្ររឬគទ។   
 

២.៣.២ ចំណាត់ថាន ក់ ន្កិការពិន្តិយតាមដាន្សរំុកចមែកប្រចាឆំ្ន  ំ
ណផែរគលើចាំណាត់ថាន រ់ររណើ  ន្កិប្រវតតិគអពើគែមើសាស្តរតនន្ររណើ ចមាករនុកតាំរន្់គៅរនុករាំរុរចមាក រាំរុរចមាកោច

ប្តូវបាន្ចាតថ់ាន រ់គៅជាចាំណាត់ថាន រ់មួយរនុកចាំគណាមចាំណាត់ថាន រ់ទាំករើ៖ 
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• រាំរុរចមាកររម(្Active focus) រឺជាភូមមិួយណែលមាន្ររណើ ោ៉ា កគហាចណារ់ប្តូវបាន្អគកេត ន្ិកចាត់ថាន រជ់ា 
L1 រនុករយៈគពល១២ណខរន្ាកមរគន្េះ។ 

• រាំរុរចមាករាំណល់(Residual focus) រជឺាភូមមិួយណែលមាន្ររណើ ជាំកឺវជិាមាន្ោ៉ា កគហាចណារ់មួយររណើ  
ប្តូវបាន្អគកេត ន្ិកចាត់ថាន រជ់ា L1 រនុករយៈគពល១៣ គៅ៣៦ណខ។  

• រាំរុរោ្ន្ការចមាក(Cleared focus) រឺជាភូមិមួយណែលពើមុន្ប្តូវបាន្រាំណត់ថាជារាំរុរចមាកររម្ ណែលមិន្
មាន្ររណើ ជាំកឺណែលបាន្អគកេត ន្ិកចាត់ថាន រ់ជា L1 ប្តូវបាន្ររគ ើញគទ រនុករយៈគពលគប្ចើន្ជាក៣៦ណខ។  
  

 រាំរុរចមាកររមង្្ើន្ើមយួៗប្តូវបាន្រត់ប្តាគៅរនុករញ្ា ើរាំរុរចមាករររថ់ាន រ់ជាតិគៅគលើប្រព័ន្ធព័ត៏មាន្ MIS។ ការ
អគកេតរាំរុរចមាកង្ើ មិន្ប្តូវគធាើការអគកេតគ ើកវញិគ ើយ រប្មារ់ការចាត់ថាន រ់ជាង្ើនន្រាំរុរចមាក។ 

  ការចាត់ថាន រជ់ាង្ើន្កឹណផែរណតគៅគលើចាំន្នួ្ររណើ  L1s ណែលប្តូវបាន្ររគ ើញរនុករយៈគពល៣៦ណខមុន្ ន្ិកចាំណាត់
ថាន រ់នន្រាំរុរចមាកន្កឹប្តូវបាន្គធាើរចចុរបន្នភាពគដាយរា័យប្រវតតិគរៀកោល១់២ណខចារ់ពើកាលររគិចឆទនន្ចាំណាត់ថាន រចុ់ក      
គប្កាយ។ 

 រនា រ់ពើរយៈគពល១២ រន្ាកផុតគៅ ប្ររិន្គរើរាំរុរចមាកររម្មនិ្មាន្ររណើ ចមាករនុកភូមិគទ ប្តូវចាត់ថាន រជ់ាង្ើជា
រាំរុរចមាករាំណល់(Residual focus)។ 

  រាំរុរចមាករាំណល់(Residual focus) ន្ិក រាំរុរោ្ន្កាចមាក(Cleared focus)  ប្តូវបាន្ចាត់ថាន រ់ជាង្ើភាា មៗជា
រាំរុរចមាកររម្ប្ររិន្គរើររណើ  L1s ង្ើប្តូវបាន្គរើតគ ើក។ ការអគកេតរាំរុរចមាក រណន្ថមោចប្តូវផតលអ់នុ្សារន្៍រណន្ថម
គដាយ ម.រ.ច ប្ររនិ្គរើការគរើន្គ ើកនន្ររណើ គដាយការអគកេត ោចន្កឹមាន្ការចមាកគរើន្គ ើក (រូមគមើលណផនរ ២.៣.១ 

រប្មារ់ពត័៌ាមាន្រណន្ថម)។ 

 
 
 
 
 

 

សាំរកុចមលងសកមម

(Active focus) 

•ោ៉ា កគហាចណារ់មាន្ររណើ L1 
មួយប្តូវបាន្ររគ ើញរនុករយៈគពល 
១២ណខចុកគប្កាយ។

សាំរកុចមលងសាំណល់
(Residual focus) 

•ោ៉ា កគហាចណារ់មាន្ររណើ  L1 
មួយប្តូវបាន្ររគ ើញរនុករយៈគពល 
១៣ គៅ ៣៦ណខចុកគប្កាយ។

សាំរកុោម ន្កាចមលង
(Cleared focus) 

• មិន្មាន្ររណើ  L1 ប្តូវបាន្
ោយការណ៍គទរនុករយៈគពល
គប្ចើន្ជាកជាក៣៦ណខ។

ប្ររិន្គរើ L1 ង្ើប្តូវបាន្ររគ ើញ ប្តូវ
ចាត់ថាន រជ់ាង្ើ ជារាំមុរចមាកររម្  

ររូភាពរងាា ញទ្៊ី១០៖ ន្៊ីតិវិធ៊ីចាត់ថាន ក់សរំុកកចមែក 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254761/9789241511988-eng.pdf page: 47 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254761/9789241511988-eng.pdf
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២.៣.៣ ការង្ឆ្ែើយតរង្ៅន្ឹកសរំកុចមែក – អន្តររមន្៍ង្ដ្ើមប ៊ីកាតផ់្លដ ច់ការចមែកង្ៅកនកុសរំកុចមែក
សកមម 

សូេរេើលព្យ័តា៌នលេអិតរៅកា ង្  (“នីតិវិធីម្ររតិបតាិសាង្ដ់ារសម្រាបក់ាររម្រជើសររើសននអនាោគេន៍ ការរ្លើយតបរៅនឹង្សំប កច្េលង្ 

សម្រាប់ L1 ហ្វា ល់ស ីប៉ា រ ៉ាូេ និង្ ករណីច្ម្រេុុះប៉ា រណាណ ុះ”) 

 

រនា រ់ពើចាតថ់ាន រ់នន្រាំរុរចមាករចួោល់  រុរគលិរប្រនុ្ចាញ់ថាន រ់ប្រុរប្រតិរតត ិ គដាយពិគប្ោេះជាមួយមន្ាើរ                  
រុខ្ភិបាលគខតត ន្ិក ម.រ.ច ន្ឹកគរៀរចាំណផន្ការគឆ្ាើយតរគោកតាមលទធផលនន្ការអគកេតរាំរុរចមាក។ ររម្ភាពគឆ្ាើយតរ
រររ់រាំរុរចមាក ន្កឹណផែរគលើជាំពូរនននន្ររណើ  L1s ណែលប្តូវបាន្ររគ ើញគៅរនុករាំរុរចមាក។  
 

ការង្ឆ្ែើយតរង្ៅន្កឹសរំុកចមែកសប្មារ់ផ្លែ សមូដ្យូម ហាវ លស់ុ៊ីបា៉ា រ ៉ាមូ L1ន្ិកករណ៊ី ចប្មោុះ   
 

ប្ររិន្គរើ L1 ផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម/ររណើ ចប្មុេះ ប្តូវ
បាន្ររគ ើញគៅរនុករាំរុរចមាក ររម្ភាពគឆ្ាើយតរនន្រាំរុរចមាក 

ន្ឹកប្តូវបាន្អនុ្វតតគោកតាមការដារ់ពិន្ាុគលើរតាត អាំគណាយផល ន្កិ
រតាត ងាយរកគប្ោេះនន្រាំរុរចមាក។ ររម្ភាពណែលោចគធាើគៅបាន្
រមួមាន្៖ 

 ១. VMW/MMW៖ ការគប្ជើរគរ ើរ ន្ិកការរណតុ េះរណាត ល 

VMW ឬ MMW គែើមបើផតលក់ាររុរររររណើ ណររអរម ្គៅ
រនុករាំរុរចមាក ប្ររិន្គរើមិន្ទន្់មាន្គៅគ ើយ។  

 ២. មុកប្ជលរ់ថាន ាំ + មុកអប្កកឹប្ជលរ់ថាន ាំ ៖ ណចរមុកប្ជលរថ់ាន ាំ 
ន្ិក មុកអប្កឹកប្ជលរថ់ាន ាំ គៅឲ្យប្រជាជន្ណែលមាន្ហាន្ិ
ភ័យខពរ។់ 

 ៣. ការពិន្ិតយររអនរប្រនុ្គដត តាមខនកផាេះន្ើមួយ (AFS)៖ ការពិន្ិតយររប្រុន្គដត ប្រចាាំរបាត ហ៍គៅឲ្យប្រជាជន្ទាំកអរ់ណែល
មាន្ហាន្ិភយ័ខពររ់ថិតគៅរនុកភូមរិាំរុរចមាក។  

៤. ការផតល់ថាន ាំែល់ប្រមុគោលគៅ (TDA)៖ ការណចរថាន ាំប្រុន្ចាញ់ ACT ណែលរចចរបន្នគប្រើោគតរ ុយណាតគមផាូរើន្គៅ
ឲ្យរុររណែលមាន្ោយុចគនា េះពើ១៥គៅ៤៩ឆ្ន ាំគៅរនុកភូមិរាំរុរចមាករយៈគពលពើរណខជារ់ៗ ោន គៅគពលចារ់គផតើម
ររម្ភាពគឆ្ាើយតរ។ 

៥. ផតល់ថាន ាំរងាេ រជាមុន្រប្មារ់អនរចូលនប្ព (IPTf)៖ ការផតលថ់ាន ាំប្រុន្ចាញ់ ACT ណែលរចចរបន្នគប្រើថាន ាំោគតរ ុយណាត
គមផាូរើន្គៅឲ្យរុររោយុចគនា េះពើ ១៥ គៅ ៤៩ឆ្ន ាំ ជាវធិាន្ការទរ់សាថ តច់ាំគពាេះអនរប្រុរណែលចូលគធាើការគៅរនុក
តាំរន្់នប្ពជតិៗរនុករយៈគពលរ៉ាុន្ន្ណខរនា រ។់ 

ររម្ភាពទាំកគន្េះន្កឹប្តូវបាន្ន្ឹកប្តូវបាន្អនុ្វតតគដាយមាន្ការចូលរមួពើរហរមន្ ៍ ន្ិកជាំគរឿន្ប្រជាជន្រនុកភូមិ
រាំរុរចមាកណែលមាន្ រកាត នុ្ពលចមាក ន្ិក ភាពងាយរកគប្ោេះ គែើមបើធានថារហរមន្៍ចូលរមួរនុកែាំគណើ រការ គហើយ
អន្តោរមន្រ៍ាំពុកណតគផ្លត តគៅគលើរុរគលណែលងាយរកគប្ោេះរាំផុត។  ព័ត៌ាមាន្រណន្ថមរតើពើររម្ភាពទាំកគន្េះ ន្ិករគរៀរណែល
ររម្ភាពទាំកគន្េះន្កឹប្តូវអនុ្វតត ោចររបាន្គៅរនុកឧររមព័ន្ធទើ១២ ែលទ់ើ ១៨។ 

  
រូមចកចាាំថា ការអនុ្វតតររម្ភាពគឆ្ាើយតររាំរុរចមាកគដាយគប្រើ TDA ន្ិក IPTf ជាមួយជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្រគភទ 

ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម/ររណើ ចប្មេុះ ប្តវូបាន្ចាត់ថាជាការសារលបករនុកគពលរចចុរបន្ន។ ប្ររនិ្គរើយុទធសាស្តរតទាំកគន្េះគប្កាយមរ

រូរភាពរងាា ញទើ១១៖ ប្រតិរម្រមបុរចមាករប្មារ់  L1 P. ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម និ្កររណើ ចប្មុេះ 

រកាដ នុ្ពលចមាក 

ភា
ពងា

យ
រក
គប្ោ

េះ 
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រញ្ញា រ់ថា មនិ្មាន្ប្ររិទធភាព ន្ិកមាន្រន្ាុរធៃន់្ែល់គរវារុខភាព ឬរញ្ញា រ់ថាចាំណាយគប្ចើន្ហួររប្មិតរនុកការអនុ្វតត 
គនេះវធិើសាស្តរតជគប្មើរគផសកគទៀតន្ឹកប្តវូបាន្ពិចារណាយរគប្រើប្បារ់ជាំន្រួ ណែលរាំណត់គដាយ ម.រ.ច។ 

 

ការង្ឆ្ែើយតរង្ៅន្កឹសរំុកចមែក សប្មារ់ករណ៊ីផ្លែ សមូដ្យូម វ៊ីវា៉ា ក់ L1 

ររម្ភាពគឆ្ាើយតររាំរុរចមាក ណែលមាន្ររណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ់ L1 ន្ឹកមិន្គធាើររម្ភាពគឆ្ាើយ
តរគទរនុកគពលរចចុរបន្ន។ ម.រ.ច ន្កឹពិចារណា វភិារលទធផលនន្ការពប្កើរចាំណាតថ់ាន រច់ាំគពាេះររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ប្រគភទផ្លា
រ្ូែយូម វ ើវា៉ារ់ រនុករយៈគពលរ៉ាុន្ន្ណខែាំរូកនន្ការដារ់គចញនូ្វគោលការណ៍ណណនាំ ណែលបាន្គធាើរចចុរបន្នភាពទាំកគន្េះគែើមបើ
រាំណត់ចាំន្នួ្នន្រាំរុរចមាក ណែលោចតប្មូវឲ្យមាន្ការគឆ្ាើយតរ ចាំគពាេះរាំរុរចមាកជាំកឺប្រុន្ចាញ់ប្រគភទវ ើវា៉ារ។់   

 

២.៣.៤ ការប្ររ់ប្រកសរំុកចមែក  

រាំរុរចមាកទាំកអរ់រួរណតប្តូវបាន្ប្ររ់ប្រក ន្កិទទលួរណដុ ាំ នន្អន្តោរមន្៍ជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមចាំណាត់ថាន រ់ ន្ិកពិន្ាុ
អាំពើភាពងាយរកគប្ោេះ ន្កិរកាដ នុ្ពលចមាកនន្រាំរុរចមាកទាំកគនេះ។  រាំរុរចមាកជាំកបឺ្រុន្ចាញ់ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើ
បា៉ា រ ៉ាូម/ចប្មេុះ ររម្ ប្តូវបាន្ប្ររ់ប្រកោ៉ា កររម្ជាមយួន្កឹររមភ្ាពណែលប្តូវអនុ្វតតជាគរៀកោល់ណខរប្មារ់រយៈគពលមួយ
ឆ្ន ាំគពញ គែើមបើលុររាំបាតទ់ាំកប្រុកនូ្វការចមាកគៅរនុករាំរុរចមាក ន្ិកធានបាន្នូ្វការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់នន្ប្រគភទផ្លា
រ្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម  គៅប្តឹមឆ្ន ាំ២០២៣។ រាំរុរចមាករាំណល់ ន្កិណែលបាន្ជប្មេះ រួរណតប្តូវបាន្ោ៉ារ់រកគដាយរមប្ររ
ជាមួយន្ឹកការប្ររ់ប្រកររណើ  ន្ិកការប្រយុទធន្កឹភាន រង់ារចមាក អន្តោរមន្៍គែើមបើទរស់ាេ ត់ការចមាកមរពើររណើ នាំចូលជាំកឺ
ប្រុន្ចាញ់។  

 

តារកទ្៊ី៩៖ ព័ត៌មាន្លមែិតអំព៊ីការប្ររ់ប្រកសរំុកចមែកតាមចំណាត់ថាន ក់សរំុកចមែក 
សំប កច្េលង្ និយេនយ័សំប កច្េលង្ សកេមភាព្យម្រគបម់្រគង្សំប កច្េលង្ 

រាំរុរ
ចមាក
ររម្
(Active 

focus) 

រាំរុរចមាកណែលរន្តឆ្ាក។ ររណើ ចមាក
រនុកតាំរន្់ L1 – ប្តូវបាន្ររគ ើញរនុក 

រយៈគពល១២ណខរន្ាកមរគន្េះ 

● ការរុរររររណើ ណររអរមត្ាមរយៈមណឌ លរុខភាព, អនរ
រ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិន្ិក MMWs 
 

រនុករយៈគពល១៤នងៃនន្ររណើ  L1 ចុកគប្កាយ៖ 
●      VMW/MMW 

● ណចរមុកប្ជលរថ់ាន ាំ + មុកប្ជលរ់ថាន ាំ 
● ការចូលរមួពើរហរមន្ ៍

● ជាំគរឿន្ប្រជាជន្រនុកភូមរិាំរុរចមាកទាំកប្រុក 
 

ណខទើ១-២៖  

● អនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូមិ/MMW 

● ការពិន្ិតយររអនរប្រនុ្គដត តាមខនកផាេះន្ើមួយប្រចាាំរបាត ហ៍ 
(ប្ររនិ្គរើ  R1   ឬ V1) 

● ការផតល់ថាន ាំែល់ប្រមុគោលគៅរប្មារ់រុររោយុ 15-49 
ឆ្ន ាំ (ប្ររិន្គរើ  R1) 

 

ណខទើ៣-១២ (មដករនុកមយួណខ)៖  

● ការពិន្ិតយររជាំកឺប្រនុ្គដដ ណររររម្ (ប្ររនិ្គរើ  R1 ឬ 
V1) 
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● ផតល់ថាន ាំរងាេ រជាមុន្រប្មារអ់នរចូលនប្ព (IPTf) 

(ប្ររនិ្គរើ  R1 ឬ V1) 

ណចរមុកប្ជលរថ់ាន ាំ + មុកប្ជលរ់ថាន ាំ (ប្ររិន្គរើតប្មូវ) 
 

រាំរុរ
ចមាក
រាំណល់
(Residual 

focus) 

ការចមាកណែលបាន្កាត់ផ្លដ ច ់ រនុករយៈ
គពល៣ឆ្ន ាំរន្ាកមរគន្េះ។ ររណើ ជាំកឺ
ចុកគប្កាយរនុកតាំរន្់ប្តូវបាន្ររគ ើញ  
រយៈគពល១៣ ែល់៣៦ណខរន្ាក។ 

 

● ការរុរររររណើ ណររអរមត្ាមរយៈមណឌ លរុខភាព, អនរ
រ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិន្ិក MMWs 

● ការរុរររររណើ គដាយររមជ្ាមួយន្ឹកររម្ភាពអរ់រ ាំ
ផសពាផាយរររ់ VMW មដករនុកមយួណខ, ន្ិក MMW 

ររម្ភាពអរ់រ ាំផសពាផាយ ពើរែករនុកមួយណខ 

● ការណចរចាយមុកប្ជលរ់ថាន ាំ /មុកអប្កកឹប្ជលរ់ថាន ាំ ជា
រមូហភាព ន្ិករន្ត (តាមតប្មូវការ) 

● ការគរៀររររហរមន្៍តាមរយៈភូមិ ន្កិរណាដ ញសាធារ
ណៈគផសកគទៀត 

រាំរុរោ្ន្
កាចមាក
(Cleared 

focus) 

រាំរុរចមាកណែលមនិ្មាន្ការចមាករនុក
តាំរន្់អរ់រយៈគពលជាក៣ឆ្ន ាំ។ ររណើ
ចមាករនុកតាំរន្់ចុកគប្កាយប្តូវបាន្ររ
គ ើញគលើរពើ៣៦ណខមរគហើយ។  

● ការរុរររររណើ ណររអរមត្ាមរយៈមណឌ លរុខភាព, អនរ
រ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិន្ិក MMWs 

● មិន្មាន្ការគឆ្ាើយតរ (គទេះជាោ៉ា កណា ការតាមដាន្ ប្តូវ
គៅណតជាចាំណុចប្តូវគផ្លត តយរចិតតទុរដារ់ ន្កិមាន្ការ
គឆ្ាើយតរ)  
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២.៣.៥ តនួទ្៊ី ន្ិកការទ្ទ្លួខសុប្តូវ 
ោទិភាពែាំរូករឺគែើមបើធានថា ោល់ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រនុកតាំរន្ ់(L1)  ប្តូវបាន្ពិន្ិតយគ ើកវញិភាា មៗ គដាយមាន្ការ

រាំណត់អតដរញ្ញា ណភូមិណែលររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ L1 ប្តូវបាន្ចមាក។ រុរគលិរប្រុរប្រតិរតតិមាន្តួនទើចមបករនុកការលុរ
រាំបាត់ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ គដាយគហតុថាពួរគររឺជាអនរអនុ្វតតចមបករប្មារ់ការអគកេតរាំរុរចមាក ន្កិររម្ភាពគឆ្ាើយតរ។ 

 

តារកទ្៊ី១០៖ ទ្ិដ្ឋភាពទ្ូង្ៅម្ន្តួនទ្៊ី ន្ិកការទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុកការប្ររ់ប្រកសរំុកចមែក 

ម្រររេទ ដផ្ាក ការទទលួខ សម្រតូវ 

មូលដាា ន្រុខ្ភិបាល 

មន្ាើរគពទយរណកែរ មិន្មាន្ 
អតើតមន្ាើរគពទយប្ររុ មិន្មាន្ 

មណឌ លរុខភាព 

ជួយែលរុ់រគលិរប្ររុប្រតិរតតិរនុកការគរៀរចាំ ន្ិកចាត់ណចក៖ 

- ការអគកេត ន្ិកចាំណាត់ថាន រ់រាំរុរចមាក 

- ការគឆ្ាើយតរគៅន្ឹករាំរុរចមាក 

រ៉ាុរដិ៍រុខភាព ោ្ន្ 

រុរគលិររុខ្ភិបាលរហរមន៍្ 

VMW 

ជួយែលរុ់រគលិរប្ររុប្រតិរតតិរនុកការគរៀរចាំ ន្ិកចាត់ណចក៖ 

- ការអគកេត ន្ិកចាំណាត់ថាន រ់រាំរុរចមាក 

- ការគឆ្ាើយតរគៅន្ឹករាំរុរចមាក 

MMW 

ជួយែលរុ់រគលិរប្ររុប្រតិរតតិរនុកការគរៀរចាំ ន្ិកចាត់ណចក៖ 

- ការអគកេត ន្ិកចាំណាត់ថាន រ់រាំរុរចមាក 

- ការគឆ្ាើយតរគៅន្ឹករាំរុរចមាក 

គោធា គោធា ជួយែលរុ់រគលិរប្ររុប្រតិរតតិរនុកការគរៀរចាំ ន្ិកចាត់ណចក៖ 

- ការអគកេត ន្ិកចាំណាត់ថាន រ់រាំរុរចមាក 

- អន្តោរមន្រ៍ាំរុរចមាក ន្ររបាល ន្ររបាល 

ប្ររុប្រតិរតត ិ  

គរៀរចាំ ន្ិកែឹរនាំ៖ 

- ការអគកេត ន្ិកចាំណាត់ថាន រ់រាំរុរចមាក 

- ការគឆ្ាើយតរគៅន្ឹករាំរុរចមាក 

- ការប្ររ់ប្រករាំរុរចមាក ន្ិកការវភិារទិន្នន្័យ 

មន្ាើររុខ្ភបិាលគខតត  

- ប្តួតពិន្តិយប្រុរប្រតិរតតរិប្មារក់ារអគកេត ចាំណាត់ថាន រ់
រាំរុរចមាក ន្ិកការគឆ្ាើយតរ 

- ការប្ររ់ប្រក ន្ិកការវភិារទិន្នន្័យ 

ម.រ.ច  

- ចុេះប្តួតពិន្ិតយមន្ាើររុខ្ភិបាលគខតត ន្កិប្ររុប្រតិរតត ិ
- ការរាំណត់អតដរញ្ញា ណមូរណែលចារប់ាន្ 

- ការប្ររ់ប្រករាំរុរចមាក ន្ិកការវភិារទិន្នន្័យ 
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ជំពូកទ្៊ី៣៖ ការប្ររ់ប្រក ន្ិកការវិភារទ្ិន្នន្័យ 

៣.១  ការចូលដ្ំង្ណើ រការ ន្កិការណលទ្ទ ំMIS 

មាន្ណតអនរគប្រើប្បារ់ប្រព័ន្ធ MIS គៅថាន រ់គប្កាមជាតិណែលោចរញ្ចូ លទិន្នន័្យ គៅតាមរណន្ាកននណែលពារ់
ព័ន្ធន្ឹកការងាររររ់ពួរគរ។ ពួរោត់រ៏ោចចូលគមើលទិន្នន្យ័ពើរណន្ាកប្រតិរតតិគៅតាមតាំរន្់ភូមិសាស្តរដ គៅតាមការរាំណត់
រររ់ ម.រ.ច។ ឧទហរណ៍មណឌ លរុខភាពមយួោចរញ្ចូលទនិ្នន្័យពើអនររ្័ប្រចិតតភូមិពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ 

(VMWs/MMWs) គៅរនុកតាំរន្់ប្ររែណដ រ់រររ់ខាួន្តាមការចាាំបាច់ ខណៈណែលប្រុរប្រតិរតតិនឹ្កោចគមើលគ ើញ
ទិន្នន្័យតាមទើរណន្ាកពាបាលទាំកអរ់គៅរនុកប្រុរប្រតរិតតិរររខ់ាួន្ ន្ិកប្ររុប្រតិរតតិណែលគៅណរបរគនេះ។  ម.រ.ច ថាន រ់
រណាដ លន្ឹកប្តតួពិន្តិយគពញគលញគលើោលទ់ិន្នន្យ័ទាំកអរ់គៅរនុក MIS។ 

រុរគលិរប្រុរប្រតិរតតិន្ឹកទទួលខុរប្តូវរនុកការគធាើរចចុរបន្នភាពជាគទៀកទត់គលើព័ត៌ាមាន្ទរ់ទកន្ឹកជាំគរឿន្គៅ
រនុកប្ររុប្រតរិតតិរររខ់ាួន្។ រនុកគន្េះរមួមាន្ ទនិ្នន្យ័ ែូចជាគឈ្ាេះ ន្កិភូមសិាស្តរដនន្ទើរណន្ាកពាបាល ប្ពមទាំកចាំន្នួ្ប្រជា
ជន្ររុរនន្ភូមនិន។ រុរគលរិប្រុរប្រតិរតតនិ្ឹករប្មររប្មួលជាមយួភារើពារ់ព័ន្ធនន (ឧ.ប្រធាន្ភូមិ រុរគលិរមណឌ ល
រុខភាព) គធាើរចចុរបន្នភាពតួគលខទាំកគន្េះគរៀកោលឆ់្ន ាំគៅរនុកអាំ ុកគពលជារ់ោរ់ណែលរញ្ញា រ់គដាយ ម.រ.ច។ 

ប្រុរប្រតិរតតិណែលមិន្មាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់នឹ្កោយការណ៍ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់(នាំចូល)គដាយផ្លា ល់គៅប្រព័ន្ធ
ប្ររ់ប្រកព័ត៌ាមាន្រុខ្ភិបាល (HIS) គហើយទនិ្នន្័យគនេះន្ឹកប្តូវដាររ់ញ្ចូ លគរៀកោល់ណខគៅរនុក MIS គែើមបើធានថា MIS 
ចារ់យរោលរ់រណើ ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់គៅទូទាំកប្រគទរ។ 

 
 

០៣ 

ការប្ររ់ប្រក ន្ិកការ
វិភារទ្ិន្នន្័យ  
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៣.២  ការប្ររ់ប្រកទ្និ្នន្យ័ 
ការគធាើឲ្យមាន្រុពលភាពគពញគលញ  ន្កិរុណភាពនន្ការរញ្ចូ លទិន្នន្័យ បាន្ជួយធានរថិតិណែលបាន្រត់ប្តា

ពិតជាមាន្សាររាំខ្ន្់។  ការប្តួតពិន្ិតយជាគទៀកទត់ រជឺាភាពចាាំបាច់គៅប្ររជ់ាំហាន្នន្ែាំគណើ រការគធាើរបាយការណ៍ រមួ
ទាំកការចកប្រករញ្ចូ លោន នន្ទិន្នន្័យ។ ទាំកការវាយតនមាជាគទៀកទត់ ន្ិកគដាយនចែន្យរួរណតប្តូវបាន្គធាើគ ើកគែើមបើវាយ
តនមាែាំគណើ រការគន្េះឲ្យបាន្ប្តមឹប្តូវ ន្កិរាំណតអ់ាំពើភាពខាេះខ្តរនុកប្រតិរតតកិារ ន្ិករុណភាពណែលគរើតមាន្។     ការវាយ
តនមាគៅរប្មតិខពររ់ាំផុត ប្តូវមាន្ប្រពន័្ធរា័យប្រវតតិរម្ប្តួតពិន្តិយ គែើមបើជយួរនុកែាំគណើ រការ រងាា ញពើភាពខុរោន នន្
ទិន្នន្័យ ឬតនមាណែលបាត់រក។់  
 

៣.២.១ ភាពង្ពញង្លញម្ន្ការរញ្ចូលទ្ិន្នន្យ័ ភាពទ្ទន្់ង្ពលង្វលា ន្កិព័តម៌ាន្ប្ត រ ់
គៅនងៃទើ០៥ ោល់ណខ រុរគលិរប្ររ់ប្រកទនិ្នន្័យ ម.រ.ច ន្កឹពិន្ិតយគមើលភាពគពញគលញ ន្ិកភាពទន្់គពលគវោ 

នន្ទិន្នន្័យណែលបាន្រញ្ចូលគដាយ អនររ្័ប្រចិតតភូមិពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់VMWs/MMWs មូលដាា ន្រុខ្ភបិាល 

(មណឌ លរុខភាព មន្ាើរគពទយរណកែរ ន្ិក ប្រុរប្រតិរតតិ) ។ គដាយណ រ ម.រ.ច ន្កឹវាយតនមាថាគតើទិន្នន្័យណែលបាន្រញ្ចូ ល 
រប្មារ់ោលអ់នររ្័ប្រចិតតភូមពិាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់VMW/MMW ន្កិមណឌ លរុខភាពណែលរថិតគៅគប្កាមតាំរន្ប់្ររ   
ែណត រ់ប្រុរប្រតិរតតិរររខ់ាួន្ រ៏ែូចជាប្តតួពិន្តិយប្រព័ន្ធទាំកប្រុករប្មាររុ់ណភាពទនិ្នន្័យ។  ការមនិ្ទន្់បាន្ោយ
ការណ៍ន្កិការោយការណ៍អាំពើររណើ រូន្យរប្មារ់រយៈគពលគធាើរបាយការណ៍ ន្កឹប្តូវបាន្រងាា ញដាច់គដាយណ រពើោន ។ 

រុរគលិរប្ររ់ប្រកទិន្នន្័យ ម.រ.ច ន្កឹតាមដាន្ជាមយួរុរគលិររញ្ចូលទនិ្នន្័យប្ររុប្រតរិតតិគៅរប្មតិជាលរខណៈរុរគល 
ប្ររិន្គរើការរញ្ចូ លទិន្នន្យ័មិន្គពញគលញ មនិ្រូវមាន្រុណភាព ឬមាន្ភាពយតឺោ៉ា វ រុរគលរិប្រុរប្រតិរតតិ /មន្ាើរ     
រុខ្ភិបាលគខតតន្ឹកតាមដាន្ជាមួយទើរណន្ាកពាបាលអាំពើការដារ់ជូន្របាយការណ៍។   
 

ភាពគពញគលញ ន្ិកភាពទន្់គពលគវោនន្ការរញ្ចូលទិន្នន្័យគៅរនុក MIS ប្តូវបាន្វារ់ណវកគដាយរាយ័ប្រវតតិ
តាមរយៈន្ើតិវធិើណែលមាន្ប្សារ់។ មាន្ការវារ់ណវកនូ្វភាពគពញគលញ ន្ិកភាពទន្គ់ពលគវោនន្ការគធាើរបាយការណ៍
គដាយទើរណន្ាកពាបាល ន្ិកការរញ្ចូ លទិន្នន្័យរររ់ប្រុរប្រតិរតតិគៅរនុក MIS។  

• ភាពគពញគលញតាមណផនរ៖ ភាររយនន្អនរបាន្រញ្ចូ លទិន្នន្័យគៅរនុកប្រព័ន្ធតាមណផនរន្ើមួយៗ។ រូចនររពិន្តិយ
តាមដាន្ ន្ិកវាយតនមារនុករប្មិតប្រពន័្ធគទៀកទត់ន្ឹកប្តូវបាន្រគកេើតគ ើកគដាយ MIS រនា រ់ការការដារជូ់ន្គពល
គវោរាំណត់ោល់ណខគែើមបើជូន្ែាំណឹកអាំពើភាពគពញគលញ។  

• ភាពគពញគលញតាមទើរណន្ាកពាបាល៖ ភាររយនន្ទើរណន្ាកពាបាលណែលមាន្ទិន្នន្យ័រញ្ចូ លោល់ណខ។ ទើរណន្ាក
ពាបាលណែលមិន្បាន្ដារ់ជូន្របាយការណ៍ន្ឹកប្តូវបាន្រាំណត់ថា “មិន្គពញគលញ” រ ើឯទើរណន្ាកពាបាលណែលបាន្
ោយការណ៍អាំពើការគធាើគតរតរញ្ញា រ់ថាមិន្មាន្ជាំកឺ (zero tests) ន្ិកររណើ ន្កឹប្តូវបាន្រាំណត់ថា “គពញគលញ”។  

• ភាពទន់្គពលគវោតាមររណើ ៖ ភាររយនន្ររណើ តាមរុរគលមាន រ់ៗណែលបាន្ោយការណ៍ ណែលភាពខុរណរារ
រវាកកាលររគិចឆទបាន្គធាើគោរវនិ្ិចឆ័យ ន្កិកាលររគិចឆទណែលបាន្រញ្ចូលគៅរនុក MIS តិចជាក ឬគរ្ើន្ឹក២៤គមា៉ា ក
គែើមបើធានថាោលរ់រណើ ប្តូវបាន្ជូន្ែាំណឹក អគកេត ន្ិកចាត់ថាន រ់រនុករយៈគពល២៤គមា៉ា ក។ គដាយណ រ រ៏ប្តូវវារ់
ណវកភាពខុរោន រវាកកាលររគិចឆទណែលបាន្រញ្ចូ លគៅរនុក MIS ន្ិកគៅគពលណែលររម្ភាពរុរររររណើ គដាយ
ររម្ជាង្ើប្តូវបាន្រាំគពញរប្មារ់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូមវ ើវា៉ារ់ L1ឬ LC/ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់នាំចូល
ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូមហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូ/ររណើ ចប្មេុះគែើមបើធានថាការរុរររររណើ គដាយររមជ្ាង្ើប្តូវបាន្រាំគពញរនុករ
យៈគពលរើនងៃនន្ការជូន្ែាំណឹក។ 

• ភាពទន់្គពលគវោនន្រមបុរចមាក៖ វារ់ណវកគពលគវោចគនា េះគពលណែលជាំកឺប្រុន្ចាញ់ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូម ហាា ល់
រុើបា៉ា រ ៉ាូម/ររណើ ចប្មេុះ L1 ប្តូវបាន្រញ្ចូលគៅរនុក MIS រប្មាររ់មបុរចមាកណែលមិន្បាន្ទទួលការអគកេតរមបុរ
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ចមាក ន្ិកគៅគពលណែលការអគកេតរមបុរចមាកប្តូវបាន្រាំគពញគែើមបើធានថាការអគកេតរមបុរចមាកទាំកអរ់ប្តូវ
បាន្គធាើរនុករយៈគពលប្បាាំពើរនងៃនន្ការជូន្ែាំណឹកអាំពើជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ប្រគភទផ្លា រ្ូែយូហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម/ររណើ ចប្មុេះL1

។ 

 

 ប្រុរប្រតិរតតិន្ឹកោចវភិារភាពគពញគលញនន្ការរញ្ចូ លទិន្នន្័យ ន្ិកភាពទន្់គពលគវោគដាយគប្រើប្បារ់ទរសន្    
វរិ័យ MIS ណែលមាន្ប្សារ ់ ន្ិកតាមដាន្ជាមួយទើរណន្ាកពាបាលណែលមិន្បាន្គធាើរបាយការណ៍ជាគទៀកទត់ ឬឲ្យបាន្
ទន្់គពលគវោ។  
 

៣.២.២ ភាពង្ពញង្លញម្ន្ការង្ធវើរបាយការណ៍ ន្កិពត័៌មាន្ប្ត រ ់
ភាពគពញគលញនន្ទប្មក់ណផែរគលើឯរសារ MIS ន្កឹប្តូវបាន្វាយតនមាទលមុ់ខោន តាមរយៈយន្តការនន ឬ ការចុេះ

ប្តួតពិន្តិយ។ រនុកររណើ ទាំកអរ់គន្េះ ពត័៌ាមាន្ប្ត រ់ផ្លា ល់មាត់ន្កឹប្តូវបាន្ផតលជូ់ន្គៅទើរណន្ាកពាបាល គែើមបើជាំរុញភាព
គពញគលញនន្ការគធាើរបាយការណ៍ឲ្យកាន្់ណតប្រគរើរគ ើក។  

● មណឌ លរុខភាព/រុរគលិរប្រុរប្រតរិតតិន្កឹពិន្តិយគមើលភាពគពញគលញនន្ទនិ្នន្័យ VMW ន្ិក MMW ការគធាើ
របាយការណ៍ជាប្រចាាំ គៅឯរិចចប្រជុាំ (VMW, MMW) ប្រចាាំណខ។ គៅរិចចប្រជុាំទាំកគន្េះ មណឌ លរុខភាព/

រុរគលិរប្រុរប្រតិរតតនិ្ឹកពនិ្តិយឲ្យប្ររ់ប្ជកុគប្ជាយចាំន្ួន្គតរដរហ័រ ន្ិក ថាន ាំប្រុន្ចាញ់ ណែលបាន្គប្រើប្បារ់គធៀរ
ន្ឹកទិន្នន្័យររណើ ណែលបាន្ោយការណ៍គៅគលើទប្មក់ឯរសារ។ 

● ការចុេះអភិបាល ជាប្រចាាំគដាយប្រុរប្រតិរតត ិ មន្ាើររុខ្ភបិាលគខតត ន្ិក ម.រ.ច គៅកាន្់មូលដាា ន្រុខ្ភិបាល  
សាធារណៈ ន្កិរណាត ញរហរមន្ ៍ ន្ឹករមួរញ្ចូ លទាំកការប្តួតពិន្តិយគៅន្ឹករណន្ាករប្មារ់ភាពគពញគលញនន្
ការគធាើរបាយការណ៍ទិន្នន្័យ។ អភិបាលរិចចទាំកគន្េះន្ឹកប្តូវបាន្ជូន្ែាំណឹកគដាយការអនុ្វតតទើរណន្ាកពាបាល
ណែលបាន្រគកេើតគ ើក ន្ិកអនរអនុ្វតតរប្មតិទរគៅតាមគោលគៅ។  
 

៣.៣ ការវិភារទ្ិន្នន្័យ  
វធិើសាស្តរដណែលបាន្គប្រើប្បារ់តាមរតក់ដាររប្មារ់ការវភិារទិន្នន្័យរឺជារមារភារែ៏រាំខ្ន្់រប្មារ់ MIS ណែល

មាន្ភាពប្ររ់ប្ោន្់ រ៉ាុណន្តគៅណតរន្តអភិវឌឍន្៍រណន្ថមគែើមបើគឆ្ាើយតរតាមតាំរូវការង្ើ។ គៅគពលរគកេើតរចួោល់ ណផនរគន្េះន្ឹក
ពិពណ៌ា នលមែិតអាំពើប្រតិរតតិណែលតប្មូវរប្មារ់ការរណននន្រូចនររទាំកអរ់ណផែរគលើការតាមដាន្ ណែលបាន្
រញ្ចូ លគៅរនុកប្ររខ័ណឌ ររម្ភាពនន្ការលុររាំបាត់ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ (MEAF)។ គន្េះន្កឹណណនាំអាំពើកាគរៀរចាំរម្វធិើ MIS 

រប្មារ់លទធផល រា័យប្រវតតរិម្ណែលប្តូវបាន្រប្មួលែលអ់នរគប្រើប្បារ់គៅរប្មិតគផសកៗោន នន្ប្រព័ន្ធ។  
 

៣.៤  ព័ត៌មាន្ប្ត រ់ ន្ិកការង្ធវើរបាយការណ៍ 
ណផនរគន្េះន្ឹកផដលទ់ប្មក់រដកដ់ាររប្មារប់្ពតឹតរប្តតាមដាន្ប្រចាាំណខ ប្តើមារណែលបាន្ណរកណចរគដាយប្រុរ

ប្រតិរតតិណែលអនុ្ញ្ញា តឲ្យមាន្ការវភិារន្ិនន ការជាតាោក ន្កិប្កាហារិគលើរណដុ ាំ នន្រូចនរររនូល។ 

 

តារកទ្៊ី១១៖ សចូនករអលរ៉ាោះពាលជ់ាចមបក 
 សូច្ន្ទករផ្លប៉ាុះពាល ់
CM-1a អប្តាពិន្ិតយឈាមប្រចាាំឆ្ន ាំ – ការរុរររររណើ ណររអរម៖្ 

ចាំន្ួន្គតរដររបា៉ា ោ៉ា រុើតណែលបាន្គធាើគ ើករនុកចាំគណាមប្រជាជន្១០០នរ ់

CM-1b អប្តាពិន្ិតយឈាមប្រចាាំឆ្ន ាំ – ការរុរររររណើ គដាយររម៖្ 

ចាំន្ួន្គតរដររបា៉ា ោ៉ា រុើតណែលបាន្គធាើគ ើករនុកចាំគណាមប្រជាជន្១០០នរ ់
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IP-3b ោាំករុើែក់គមគោរផ្លា រ៉ា្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូប្រចាាំឆ្ន ាំ៖ 

ចាំន្ួន្គមគោរផ្លា រ៉ា្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាូម ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ណែលបាន្រញ្ញា រ ់ រមួមាន្ប្រុន្ចាញ់ចប្មុេះ រនុក
ចាំគណាមប្រជាជន្១០០០នរ់ 

 ោាំករុើែក់បា៉ា ោ៉ា រុើតប្រចាាំឆ្ន ាំ៖  

ចាំន្ួន្ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់រនុកប្រុររប្មារ់ប្រគភទបា៉ា ោ៉ា រុើតទាំកអរ់ រនុកចាំគណាមប្រជាជន្១០០០នរ់  
 អប្តាគតរដវជិាមាន្៖  

ភាររយៈនន្គតរដជាំកឺប្រុន្ចាញ់វជិាមាន្រប្មារ់ប្រគភទបា៉ា ោ៉ា រុើតទាំកអរ ់

 ចាំន្ួន្ប្ររុប្រតរិតត ិ (ODs) ណែលមាន្ោាំករុើែក់បា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺប្រុន្ចាញ់ប្រចាាំឆ្ន ាំតិចជាក១នរ ់រនុកចាំគណាម
ប្រជាជន្១០០០នររ់ប្មារប់្រគភទបា៉ា ោ៉ា រុើតទាំកអរ ់

 ចាំន្ួន្ប្ររុប្រតរិតត ិ(ODs) ណែលមាន្ោាំករុើែក់បា៉ា ោ៉ា រុើតជាំកឺប្រុន្ចាញ់ប្រចាាំឆ្ន ាំតិចជាក១ រនុកចាំគណាមប្រជា
ជន្១០០០នរ់ រប្មារ់គមគោរផ្លា រ៉ា្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម ន្ិកចប្មេុះ 

 ភាររយនន្ររណើ ណែលប្តូវបាន្ចាត់ថាន រជ់ាការឆ្ាករនុកប្រុរ (L1-1LC) 

 ចាំន្ួន្រាំរុរចមាកររម្  
 ការតាេដាន – សចូ្ន្ទករភាព្យរព្យញរលញ និង្ភាព្យទន់រព្យលរវលា  
SV-1a ភាររយនន្ការរ ាំពកឹទុរគលើរបាយការណ៍ MIS ណែលបាន្រញ្ាូ ន្ពើមន្ាើរគពទយរណកែរ 

SV-1b ភាររយនន្ការរ ាំពកឹទុរគលើរបាយការណ៍ MIS ប្រចាាំណខណែលបាន្រញ្ាូ ន្ពើមូលដាា ន្រុខភាពសាធារណៈ 
SV-1c ភាររយនន្ការរ ាំពកឹទុរគលើរបាយការណ៍ MIS ប្រចាាំណខណែលបាន្រញ្ាូ ន្ពើVMW/MMWs 

 ការតាេដាន – សចូ្ន្ទករល បបបំត់ជំង្ឺម្រគុនចាញ ់
EL-1 ភាររយនន្ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ ណែលបាន្ជូន្ែាំណឹក អគកេត ន្កិចាតថ់ាន រ់រនុករយៈគពល២៤គមា៉ា ក រនា រ់ររ

គ ើញរចួ 

IP-6 ចាំន្ួន្ររណើ គមគោរផ្លា រ៉ា្ូែយូម ហាា ល់រុើបា៉ា រ ៉ាមូណែលបាន្អគកេត រមួមាន្ប្រនុ្ចាញ់ចប្មុេះណែលប្តូវបាន្ ចាត់ថាន រ ់

ជាតាំរន្ ់

EL-3 ភាររយនន្អនរជាំកឺប្រុន្ចាញ់ផ្លា រ៉ា្ូែយូម ហាា លរុ់ើបា៉ា រ ៉ាូម (រមួមាន្ប្រុន្ចាញ់ចប្មេុះ) គដាយមាន្ការពាបាលគដាយ
អគកេតផ្លា ល់ (DOT) ពើអនររ្ប័្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រុន្ចាញ់តាមភូម ិ

 ភាររយនន្ររណើ គមគោរផ្លា រ៉ា្ូែយូម វ ើវា៉ារ់  ណែលប្រកាន្់ខ្ា រនូ់្វការពាបាលគដាយអនររ្័ប្រចិតតពាបាលជាំកឺប្រនុ្
ចាញ់តាមភូម ិឬមណឌ លរុខភាព 

 ភាររយនន្ររណើ ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ អគកេត ន្ិកចាត់ថាន រ ់ន្ិកបាន្គឆ្ាើយតរគៅន្កឹការរុរររររណើ គដាយររម្ជាង្ើ
រនុកចាំគណាមចាំន្នួ្រររុនន្ររណើ ណែលតប្មូវឲ្យររគ ើញររណើ ប្រតរិម ្

EL-4 រមាមាប្តនន្ររណើ ណែលបាន្អគកេតគលើអនរណែលបាន្គធាើគោរវនិ្ិចឆ័យរនុករយៈគពល២៤គមា៉ា ក រនា រ់ចារ់គផដើម
គចញគោររញ្ញា  

EL-15 ភាររយនន្រាំរុរចមាកររមង្្ើណែលបាន្អគកេតគោកតាមគរៀវគៅណណនាំរដើពើការតាមដាន្ជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ 

EL-16 ភាររយនន្រាំរុរចមាកណែលបាន្អគកេតណែលការគឆ្ាើយតរប្តូវបាន្ផដួចគផដើមគោកតាមគរៀវគៅណណនាំរដើពើការ
តាមដាន្ជាំកឺប្រុន្ចាញ់ 

 ភាររយនន្ប្រជាជន្ណែលមាន្រិទធិទទលួបាន្ថាន ាំ ACT គរើគធៀរន្ឹកប្រជាជន្ររុរណែលមាន្រិទធិគៅរនុកភូម ិ  
(ការផដលឱ់រងតាមគោលគៅ ជុាំទើ១ ន្ិកការផដល់ឱរងតាមគោលគៅ ជុាំទើ២) 

 ភាររយនន្ចាំន្ួន្ប្រជាជន្ចូលលុរនប្ពណែលទទលួបាន្ថាន ាំ ACT មុន្ន្ឹកចូលនប្ពគៅរនុកភូមិ 
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 អប្តាគតរដវជិាមាន្នន្ការពិន្ិតយររជាំកឺប្រុន្គដដ ណររររម ្

 

រប្មារ់ពត័៌ាន្មាន្រណន្ថមរតើពើររម្ភាពទាំកគន្េះ ន្ិករគរៀរណែលររម្ភាពទាំកគនេះប្តវូអនុ្វតត (ន្ើតិវធិើប្រតិរតតិ
ការរតក់ដារ) ោចររបាន្គៅរនុកឯរសាររតើពើន្ើតិវធិើប្រតិរតតិការរតកដ់ារដាច់គដាយណ រពើោន ។  
 
 
 

 ររូភាពទ្៊ី១៣៖ ប្រព័ន្ធពត័៌មាន្ជកំឺប្រនុ្ចាញ ់

ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន្ជំកឺប្រុន្ចាញ ់

ទិន្នន្័យជាំកឺប្រនុ្ចាញ់ ន្ិកITN 
រតុរ របាយការណ៍ ការប្ររ់ប្រកទនិ្នន្យ័គម 
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