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រ្រ្�តពត្ិត្យគ�ពតពករិងត្ យគ�……………….……….…………៤៩

ពី្តវ តធីររ្តរ្បតសព
ប មដ (SOP) ស្ររមពរៀរក្វត�រយ្ប ះរណា
ប យ.............................................៥០
-

ពគាយរ្ យព........................................................................................................៥១

-

ទ្ហ្/ វ តសយគ�ៃពករងរ................................................................................៥១

-

ករទទួយខ្សរ្�វ………………………………….………..………………….៥១

-

ពី្តវ តធី……………………………………………………………………………៥២
១. ករពរៀរត្ ពរពស្ររមវត�រយ្ប ះរណា
ប យ.......................................................៥២

២. ករររ្ត រ្បតករររ្្.......................................................................................៥៣
៣. ស�ម�គ�ងងពរករព�យររ្្…………………………………………៥៣
-

ឯ�សរ………………………………………………………...…………….….៥៤

-

ករ�តពត្ិពតពករិងត្យគ�………………………………..……….…….៥៤

ពី្តវ តធីររ្តរ្បតសព
ប មដសរ្រមររ្្តយៈ�ម�កររពកិ�ពទស�័្៌្ពឱសថ.......................៥៥
-

ពគាយរ្ យព........................................................................................................៥៦

-

ទ្ហ្/ វ តសយគ�ៃពករងរ................................................................................៥៦

-

ករទទួយខ្សរ្�វ…………………………………………..….……………….៥៦

-

ពី្តវ តធី…………………………………...………………………….……………៥៦
១.ែផនករស្រមាប់ករ្..................................................................................៥៦
២. ករ្របតិបត�ិកច�្រប
ិ
.......................................................................................៥៧
៣. សកម�ភាពេ្រកយេពល្រ..........................................................................៥៨

-

ករពរៀរក្ ឯ�សរ………………………………………...…………………….៥៨

-

កររ្រ្�តពត្ិត្យគ�ពត ពិងត្ យគ�……………..……………………៥៨

ពី្តវ តធីររ្តរ្បតសព
ប មដ (SOP) ស្ររមកររពព�ើ្ពតពពបាះ�្មផ
� ្សោររ�ឹ្តរ
ប រ្មយ�យ
�័្៌្ពឱសថណ(PV)………………………………...…………………………....៥៩
-

ពគាយរ្ យព........................................................................................................៦០

-

ទ្ហ្/ វ តសយគ�ៃពករងរ................................................................................៦០

-

ករទទួយខ្សរ្�វ………………………………………...…………………….៦០

-

ករ�ត ចរណាទូ ពទពត ពករែយង្.......................................................................៦១

-

ពី្តវ តធី………………………………………...………….………………………៦១
១. រ�ររិពរទស្ររម ពធ�ើ�្ពព�យពបាះ�្
�
ម�រ�ឹ្តរ
ប រ្.......................................៦១

២. កររពព�ើ្អ្�រទស្ររម ពបាះ�្ ម�ផ្ស��ផ្សោរ.................................................៦២

៣. ករ�ត ពត្ិពឡើពវ តញពូវអ្�រទ ......................................................................៦២
៤. ករពបាះ�្ ម/� ករផ្ស��ផ្សោររ�ឹ្ត រ
ប រ្...........................................................៦៣
-

ឯ�សរ………………………………...……………………………………….៦៣

-

ស្គរៈណ(ជាទូពទអព្វ្បក្ពពះ SOP រពកិ�ពទស)..............................................៦៤

-

ករ�តពត្ិត្យគ�ពតពករិងត្ យគ�.......................................................៦៤

-

ឧរសម�័ព…
� …………………………………….……………………………….៦៥

យតខត្រ�
� �មបាពទទួយរបារករយ៍ររ្ត�ម�រ ្ខពររសមឱសថ(ADR) ...........................៦៩
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មណ�លព័តម
៌ ាឱសថកម�ជា(
CPVC)
ុ
ត ួនាទ� ន�ងការទទួលខុស្រត�វរ CPVC
តមករែណនាំរបស់កម�ករបេច�កេទព័ ត៌មាឱសថ (PAC) ជាទ ូេទមណ
ព័ត៌មានឱសថទទួលខុស្រត ករតមដនសុវត�ិភាពឱសថតម
១.

ជំរុញឲ្យមានកករណ្របតិកម�រំខកាំរឱំថ(ADR) តមរយៈករអប់រំ និងខិត

បណុ� ះបណ
ា�លអ�កចូលរួទំងអស់ដូចជអកសបារ សបងន�តពសុខភិប អ�កចត់កកម�វិធី
សុខភាសធារណៈ នបុគ�លិក េវជ�បណ�ិ ត ឱសថករ ី គិលនុប្បដ�ក អ�កជំងឺ /អ�កេ្រប
្របា។
២.

្របមូរបាយករ ករណី្របតិកម�រំខកាំរឱំថ(ADR) ទំងអស់តមរ្របព័ន

មួយ មានលក�ណសម� �ងយ�ស�លេ្ សំងត់េដយមានករព័ត៌មាន្រតឡប់េទ
រករណ។
៣.

្របមូព័ត៌មា វិភាគ និវយៃម� បា៉ន់គំរូ ៃន្របតិកម�រំកាំរឱំថ(ADR)តមរយ

ទីភា�ក់ងរែដលេគសអត�ស��ណ ឬគណៈកម�ករបេច�កេទសជាត
៤.

រករណេហតុករណឱសថខ�ះខតគុណភាព និងឱសថសង្ស័យអន់គុេទក

ទីភា�ក់ងរ និងស�ប័នែដលពក់ព័ន� េដសកល្បងវយតៃម�សម�សបេផ្សងៗផ�ល់ដំបូនា�
ក�ុងករចត ់វិធានករេ។
៥.

ផ្សព�ផយព័ត៌មាស�ីពីឱសថអន់គុណភាព និងឱសថែក�ងក�យ នវិធានករបង�រកុ

េកតមា។
៦.

សហកជាមួយ្រកសួងសុខភិបាល េដម្បីចករជា្រក�ុងករេឆ�យតេទនឹ

កររកេឃញន។
៧.

ជូនដំណឹង(្របកសអ) ្រគ�េពទ និងអ�កផលិតឱសថ អំពី ហនិភ័យៃន្របតិកម�រំ

កាំរឱំថ(ADR) ចំេពះឱសថច និងឱសថថ�ី។

ទំពប័
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៨.

អប់រំ និងជូនដំណឹងអ�កជំងឺ អំ ពី ្របតិកម�រំខកាំរឱំថ(ADR) បង�េឡងេដយឱស

ជាក់ល និងវិធានករែដលអច្រ បកន់យកតមរយៈ្របព័ន�ៃនករតស៊ូ។
៩.

ប�ូន
� របាយករ េទកន់ទិន�ន័ADR អន�រជាតិWHO (Vigibase) និងចូលរួម
ក�ុងករខិតខំតមដនសុវត�ិភាពឱសថអន�ែដលមានជ១០០្របេទស
១០.

ជំរុញឲ្យមានករេ្រប្របាស់ឱសថសមងមានសុវត�ិភតមរយៈករទក និង

ករអប់រំអំពីADR និងករបង រកុំឲ្យមានករ ភាន់្រចងករេ្របឱ និងភាពពុលរបស់វ
១១.

កសងបណា�ល័យស្រមាប់អន និមនុស្ស(ករិយាល័យស្រ មាប់វនិង្រគ

បណុ� ះបណ
ា ល) េដម្បីរក្សោកររីក ចំេរនព្រងីកសកម�ភាពរប PV និងរួមប��ូលទំង្រប
បទ PV ចូលក�ុងកម�វិធីសិក្សោរបស់និស្សិតែផ�កសុខភ

ទំពប័
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ន���ធ�្រ��ប��ស�ង់ (SOP) ស្រមាទំរង់របាយការ
ការរាយការណ៍ព�្រ�កុ
ំ ារបស់ឱសថ(ADR)
េឈ�ះនីតិ វិធី្របតិបត�ិស�ង

SOP ស្រមាប់ករកំណត់អត�ស��ណនិងរយក
្របតិកម�រំខនរបស់ឱ (ADR) េដយេ្របទំរង់រ
ករណ៍ADR កម�ុជ

េលខ SOP
(ស្រមាប់មន�ីរេពទ្យអ�កកំ)

ករែកស្រម�លេល
និងកលបរិេច�
កលបរិេច�ទករអនុវ
េរៀបចំេដ
ហត�េលខ និង កលបរិេច
បានពិនិត្យនិងយល់្រពម សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ
ហត�េលខ និងកលបរិេច
អនុ��តេដ

សាាែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

ហត�េលខ និងកលបរិេច
អង�ភា

រមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

នាយកដ

ែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

្រកសួ

្រកសួងសុខភិ

ទំពប័
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េគាលបំណង

េគាលបំណងSOP គឺ្រត�វផ�ល់ដំេណរករជា្របព័ន�ស្រមាប់េ្រប្របាស់េដយបុគ�ល
េដម្បីកំណត់ និងរយករណ ៍អំADR ។ វេរៀបរប់ផងែដរអំពីនីតិ វិធីតមដំណាក់កលែដល
អនុវត�តមលំដប់លំេដយក�ុងករបំេពញរបាយADR កម�ុជា និងស្រមាប់ប��ូន

ករណ៍សុវត�ិភាពករណីតមបុគ�លនីម (ICSR) េទកន់មណព័ ត៌មាឱំថកម�ុជ ត
្របព័នរយករណ៍េដយឯកឯ
�សាលភៃាងកងក

នីតិវិធីទំងេនះបានេរៀបរ ប់េនកSOP េនះទក់ទងនឹងអ�កផ�ល់េសែថទំសុខភាពរួមមានេ
បណ�ិ ត គិលនុប្បដ�ក និងឱសថករីែដលទក់ទងជាមួយអ និងអចកំណត់អត�ស��
្របតិកម�រំខនរបស់ឱសថែដលសង្ស័យ។ នីតិវិធីេនះ្រគប់ដណ�ប់េលករបំេពញរប
ADR និងករប�ូនវមក
�
ម ណព័ត៌មាឱំថកម�ុជាផងែដរ
ន�យមន័យ /អក្សរកា

Individual Case Safety Report (ICSR): ជារបាយករណ៍មួយែដ “ព័ ត៌មានេរៀបរប់្របតិ
ឱសថមួយែដលទក់ទងនឹងករេ្របឱសថ ឬេ្រចនមុខចំេពះអ�កជំងឺមា�”។
A valid report: របាយករណ៍មួយែដលអចយកជាករបាន គឺជារបាយកព័ត៌មា
យា ៉ងតិចបំផុតគឺ ៖ អ�កជំងឺែដលេគស�ល់អត�ស��ណ្របតិក ម�រំខនែដលេគសងនិង្របភ
របាយករណ(អ�កេធ�របាយករណ៍ែដលេគស�ល់អត�ស)។
Severity of ADR: ពក្ “severe” មិនែមនមានសទិសន័យដូ serious េទ។ េនកអខងភាសអ

េគ�ស “severe” ្រត�វបានេ្របេដម្បីេរៀបរប់ភាពខ(severity) ៃនេហតុករណច្បោស់លស់

(ដូចជា �សល មធ្យម ធ�ន់)។ េទះបីយា៉ងណាេករណេនះ អមាសក់ំណំារ តវេតទ េ
នអកបតជ�ស�ំ�(់ទ េជដឺក្ណធមារ)។
Serious ADR: បហតខមករណឬសាតវ ក�ក ណំាធមារធមកទ ថបឺជមកបណេបេញសាតវក�ា�កាវ នវា
ក ណពននេខកពីមកបសាបឱំថបបកណក វតបសាបណទ ថ។
•

ាណ
� ណឲ្ស�ារ

•

ត្រម�វឲ្យអ�កជំងឺស្រមាកេពទ្យរេពលករេដកក�ុងមន�ីរេពទ

•

បណ
ា�លឲ្យពិករមួយជីវិត ឬធ�ន់ធ/ អសមត�ភា

•

គំរមកំែហងដលជី វិត
ទំពប័
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ការទទួលខុស្រត

SOP េនះេរៀបចំេឡងស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវសុខភ(េវជ�បណ�ិ ត គិលនុប្បដ េ�ា
េា�ារវម ត ឱសថករ) ែដលេធ�ករជាមួយអ�កជំងឺ ដូេច�ះេហយពួកគាត់អចរកេឃញ ន
ករណ៍ADR ជំនួសឲ្យអ�កជំងិា
១. វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវសុខភិបាលក�ុងកររកេឃញ ឬ
ស��ណ ADR ែដលេកតមានេលអ�កជំងឺរបស់គា។
២. វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវសុខភិបាលក�ុងករបំេពញADR និង
រយករណADR ែដលសង្ស័យមកកន់មណព័ ត៌មានឱសថកម�ុ(CPVC) ជំនួសឲ្យអក
ជំងឺ។
៣.វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវសុខភិបាលេដម្បីធានាឲ្យមានព័
េដម្បធានាថាមានករណយកជាបានករមួយ្រត�វទទួលពីអ�កជំងែដលអ�កជំងឺ
េគងក�ុងេពទ្។
៤. វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េខភិប្រត�វធាព័ ត៌មាែដលផ�ល់ឲ្យក�ុ
ICSR មានលក�ណៈច្បោស់អចយកជាករមានទំនាក់ទំនង និងមានអត�ន័។
៥. វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវសុខភិបាល ធានICSR ទន់េពលេវ
(របាយករណADR ែដលបំេពញរួចេហយ) មកកន CPVC។
៦. វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់ជនបេPV ក�ុងករ្របមូលរបាយក រណ៍ែដលបំេពញរ
HPCs និងេផ�មកកន់CPVC។
៧. វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់ជនបេPV ធានាថាទំរង់របាយកADR មាន្រគប់េ
ស្រមា HCPs េនក�ងបន�ប់ពិេ្រគាះជំងឺ េនតមក�ុងមន�ី រេពទ្យ ឱសថស�ន និងកែន
េផ្សងេទៀតែដលHCPs េធ�ករជាមួយអ�កងឺ។
៨. វជាករទទួលខុស្រត�វរបស់បុគ�CPVC ធានាថាទំរង់របាយ ADR មានស្រម
ជនបេង� PV េនតន�តព (មន�ីរេពទ្)។
ការព�ចា/ការែណនា ំទូ

ករេផ�របាយករADR គឺ មិនែមនជាករសរភាពករេធ�ខុសេដយអ�កផ�ល់េសវ
េទ(HCP)។វមិនមានន័យណាម HCP ទទួលខុស្រត�វស្រមាប់ករេក ADR េទទំងក
មិនយកចិត�ទុកដក់ និអនុវត�មិនសម�សប។ ដូេច�ះេហយ HCP មិនគួរររែរកក�ុងករកំណ
អត�ស��ណ និងរយករណADR ែដលេក តមានេលអ�កជំងកាំរពួកគាត់េទ។ រល់រ
ករណ៍ែដលបានេផ�េដHCP េទក CPVC នឹង្រត�វរក្សោទុកេដយសំងត់ជាដច
មិន្រត�វេ្របស្រមា ប់ដំេណរករផ�ូវច្បោប់អ�ី
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របាយករ ADR ្រត�វបាន្របមូលក�ុងេគាលបំណងប េង�នករយល់ដឹងែតប៉ុេណា�ះ 
បេង�នករយល់ដឹងអំពីឱសថ ដូេច�ះេហយេធ�ឲ្យករេ្របឱសថសម�សបកន់ែត្របេសរេឡ
មានទិន�ផលដលករែថទំអ�កជំងឺ។ ករេព័ត៌មាណាមួយែដលមាន្រមកពីរបាករណ
ADR បនសនផ នឹងទក់ទងកវាសិារបឈ�ះ(មកំមមតរ) ព័ ត៌មាសាបេបាះ។ ព័ ត៌មានែដ
្រត�វេគផ�ល់ឲ្យេពលបំេ ADR ្រត�វបានេគគូសប��(េដយអក្សរដ) េនក�ុងែផ�កករបំេ
ទំរង់ ADR ។ វជាករសំខន់ HCPs ផ�ល់ព័ត៌មាេនះេពលបំេពញ ADR មួយពី វ(ព័ ត៌មា
េនះ) ។
ន���ធ�

១. ករកំណត់រកADR
េពលមានអ�កជំងឺ�ូញែ
ត
ត�រអំពីសុខភាពែដលឈឺេទកHCP ្រត�វចត ់វិធានករដូចតេទ

េដម្បីព្យោយាមកំណ ADR េបសិនវ្រត�វបានេគសង
១.១

សកសួរអ�ជណងឺអំ ពីករេ្រប្របាស់ឱស ថណាមួយមុនេពលចប់េផ�


១.២

្របសិបាប មាន ្រត�វ គិតពិចរណាពីប��េកតមានែដលជាប់ទក់ទងនឹងករេ្រ
តមដនបែនជាពិេសស េប សិនឱសថថ�ីមួយែដលបានេ្

១.៣

ពិនិត្យលក�ណៈគ�ីនិករបស់អ�កជំងចំេពះេរគស��សម� ADR ឧទហករណមា
ពងែបកេលែស្ក

១.៤

្រត�វេធ�ករតមដនមន�ីរពិេស(េបអចេធ�ប)

១.៥

្រត�វពិនិត្យេមល ្របសិនេបកររកេឃញមន�ីរពិេសធន៍ែដលគាំ្រទដល់ADR
ឧទហករណែដលបង�ញថា ADR

១.៦

េបសិនជមានសតរត្រត�តពិនិត្យអ�កជំងឺ ADR ឲ្យបាន្រតឹម្រ

១.៧

បំេពញរបាយករណADR េដយមព័ត៌មានពិស�រអំពីករ ADR

២.ករបំេពញទំរង់របាយក ADR
២.១

យករបាយករ ADR េចញមកេដម្បីបំេពញ និងបំេពញវេពលអ�កជំកំពុងេនជាម
េយង

២.២

ផ�ល់ព័ត៌មានទក់ទងជាមួយអ�កជំងឺេនក�ុងែ“ ព័ ត៌មានអ�កជំង” ។
ព័ត៌មានែដល្រត�វផ�ល់ឲ្មមា
-

េឈ�ះអ�កជំង ឬេឈ�ះជាអក្សរ

-

អយុ  ៃថ� ៃខ ឆា�ំកំេណ

-

េភទ
ទំពប័
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-

ទំងន់ (េបដឹង)

ស�នភាពមានៃផ�រួមទំងមានៃេពះប៉ុន ា�នសបា�ហ៍មកេហ(េបដឹង)និងេលខ
ទូរស័ព�អ�កជំងឺ
២.៣ ផ�ល់ព័ត៌មានស�ីពីឱសថែដលសង្ស័យេនក�ុងែផ“ ឱសថែដលសង្ស័យ”ព័ ត៌មានែដ
្រត�វផ�ល់រួមមា
-

ឱសថេហ្សេណរិចនិង/ឬ ឱសថថ�ី ្រពមទំងេលខឡូត៍ និងកលបរិេច�ទផុតកំេ្រប 
ជាពិេសករណីសង្ស័យថាគ្របសិទ�ភ

-

ផ�ូវេ្របឱសថ(រេបៀបេ្រប)
កំរិតេ្រប

-

េគាលបំណងៃនករេ្ (គុណភាពព្យ)

-

កលបរិេច�ទចប់េផ�មេ្

-

កលបរិេច�ទឈប់េ្រ

២.៤

ផ�ល់ព័ត៌មានអំពីឱសថេ្របក�ុងេពលដំណាលគា�រួមមាន ឱសថបុរណេនក�
“ឱសថេផ្សងៗ េ្របជាមួ ” ។ រួមទំព័ ត៌មានទំងឡាយែដលេរៀបរប់ខង
ចំណុច ២.៣

២.៥

ផ�ល់ព័ត៌មានពី្របតិកម�រំខនរបស់ឱសថែដលសង្ស័យេនក�ុង“្របតិកម�រំខនរប
ឱសថ “ ។ ព័ ត៌មានន ឹង្រត�វផ�ល់ឲ្យរួ

-

េរៀបរប់្របតិក

-

កលបរិេច�ចប់េផ�មមាន្របតិ (កលបរិេច�ចប់េផ�មមានេរគ )

-

កលបរិេច�ឈប់មាន្របតិកម(េបអនុវត�)

-

សភាៃា្របតិកម�(េយាងតមនិយមន័យខងេល ចំេពះនិយមន័យរseverity)

-

សភាពធ�ន់ធ�ររបស់្របតិក (េយាងតមនិយមន័យខងេលេដម្បីពិនិត្យេមលអ�ីបង�
ADR ធ�ន់ធ�រ )

-

ទិន�ផលៃន្របតិកម�

-

ករព្យោបាល្រប (េបសិនជមា)

២.៦

ផ�ល់មតិេយាបលណាមួយែដលអ��ារ ជទាអំពី ្របតិកមក ណំា

២.៧ ផ�ល់ព័ត៌មានអំពីកររយករណ៍េនក�ុងែផ�កែដលមានចំណង “ ព័ ត៌មានអ�ករ
ករណ “។ ព័ត៌មានែល្រត�វេគផ�ល់េអយរួមមា
-

េឈ�ះអ�ករយករ

-

បង�ញមុខរបរអ�ករយក

-

ព័ត៌មានលំអិតស្រមាប់ទំនាក់ (េលខទូរស័ព� ឬអុី ែម៉ ល)របស់អ�ករករណ

-

កលបរិេច�មកបំេពញរបាយករណ
ទំពប័
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២.៨

ហត�េលខរបស់អ�ករយក

ពិនិត្យេមព័ត៌មានទំងអស់េដម្បីធានាថារបាយករណ៍យកជព័ត៌មាន្រត
្រត�វ និងមានទំនាក់ទំន

២.៩

ពិនិត្យេឡង វិញរបាយករណ៍ ្រត�វបានចុះហត�េលកលបរិេច�

២.១០ ប�ូនរបាយ
�
ករណ៍ែដលបំេពញរួចេទកន់ជនបេPV ក�ុងន�តពរបស់ខ�ួនេដម្ប
េផ�បន�េទមណ�ព័ត៌មាឱសថកម�ុជា(CPVC)
៣. បនធបICSR ់ណាណបពញកទេបេ CPVC បថជាាប��ណ PV
៣.១

ពិនិត្យេឡង វិញរបាយករណ៍ ្រត�វបានចុះហត�េលកលបរិេច�

៣.២ ពិនិត្យេឡង វិញ្រគព័ ត៌មានទំងអស់េនេលទំរង់របាយករណ៍ ICSR ែដលេគេផ�
ជូន
៣.៣ េផ�របាយករណ៍េទ CPVC េដយេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយែដ(ស�ល)
ឲ្រយករ
ការចង្រកងឯកស

របាយករ ADR ថតចម�ង១ច្បោប់ ្រត�វរក្សោទុកកំណត់្រតអ�កជំងឺេនមន
ការ្រត�តព�ន�ត្យគុណភាព ន�ងការធា

រល់ICSRs ទំងអស់្រត�វ្រត�តពិនិត្យ និងេផ��ងផា�ត់េឡងវិញេដយជនPV ចំេព
ករបំេពញ្រគប់លក�ណៈ និងគុណភាព័ត៌មា។
ឯកសារេយ

WHO-UMC ។ សទ�នុ្រក�មៃនពក្យបេច�កេទសែដល្រត�វបានេគេ្PV
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ាទ��ធទុរ����ស�
� ់
រ សំរ�រដំេណទកងកកបាងកណរ
សុរ��លពឱសថកកណទាទម ួាៗ (ICSRs)

បឈ�ះាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� រ

ាីតវត វធី សាតវ ាត�វំន
� រំណការ ់ណបរបកមកកិថមករណ
ំខតតុវតពកករីាី ទថៗ (ICSRs)

បណល SOP

CPVC/DDF-MoH/MIDV

មកកំស�ណថ�ីបណល់
ាវនមណាក វបេចេ់
មណាក វបេចេាខ តត�ាណ់
បកៀាេណបថ់
ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ពវាវត្ាវនថណរសពបថ់

សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ាខ��តបថ់

សាាែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ន�តព់

រមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ែថកបា់

ែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

សកំទន់

សកំទនំខំវិណ
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េគាលបំណង
េគាលបំ ណងៃន SOP េនះគឺ ្រត� វបេង�ើតនី តិវ ិធី រម
ួ មួ យសំរប់ដំេណើរករ ICSRs ែដលេផ�ើ
មកមណ�លព័ត៌មានឱសថកម�ុជាពី ្របព័ន�រយករណ៍ស�័្រគចិ ត� ICSRs ។
ទំហ ំ ឬវិសលភាពៃនករងរ
នីតិវ ិធីទំងេនះអនុ វត�េទេលើមណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជាែដលទទួល ្របតិ បត�ិ វយតៃម�

ចង្រកង ប�ូ� លទិន�ន័យ និ ងផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់របាយករណ៍ ADR ។ វ្រគបដណ�ប់ េលើ ICSRs

ែដលបានទទួលពី បុគ�លិកសុខភិ បាលេនក�ុងែផ�កសធារណៈ

និ ងឯកជន

កម�វ ិធី សុខភាព

សធារណៈ (PHPs) ក៏ដូចជារបាយករណ៍ែដលទទួ លបានពីមា�ស់កម�សិទិ ទ
� ិ ដ�ករ ប��ិកឱសថ
លក់េនេលើទីផ្សោរក�ុង្របេទសកម�ុជាផងែដរ ។
និយមន័យ/ ពក្យកត់
ICSR៖

ជារបាយករណ៍ែដលមានព័ ត៌មានេរៀបរប់អំពី្របតិកម�រ ំខនរបស់ឱសថែដលសង្ស័យ

ទក់ទងនឹងករេលបឱសថែតមួ យ ឬេ្រចើ នមុខចំ េពះអ�កជំ ងឺនីមួយៗ។
ករទទួលខុស្រត�វ
SOP េនះតក់ ែតងេឡើងជាពិ េសសសំរប់ បុគ�លិក CPVC ែដលទទួល្របតិ បត�ិ និងវយ
តៃម� ICSRs ។ ្រគប់ បុគ�លិកទំងអស់ែដលេធ�ើសកម�ភាពជាមួ យ SOP េនះ្រត�វែតមានករយល់
ដឹងអំពី្របព័ន� PV រួមប�ូ� លទំង ករទមទរឲ្យមានករលក់ករសមា�ត់។

១. ជាករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�មបេច�កេទស Technical Associate ្រត�វទទួ ល និ ង ្របតិ
បត�ិរល់ ICSRs ែដលេផ�ើមកកន់មណ�លព័ត៌មានឱសថកម�ុជា។

២. ជាករទទួលខុ ស្រត�វរបស់្រក�មបេច�កេទស Technical Associate ្រត�វពិនិត្យេផ��ងផា�ត់
និងធានាថារល់ ICSRs ែដលទទួ លបាន ្រត�វបានបំ េពញព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់ ចបា
ំ ច់
ទំងអស់សំរប់ករវយតៃម�របាយករណ៍។
៣. ជាករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�មបេច�កេទស Technical Associate ធានាមានករចុ ះប��ី
និងចង្រកងនូ វរល់ ICSRs ែដលទទួលបាន និ ង្របតិបត�ិេហើយ។
៤. ជាករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�មបេច�កេទស Technical Associate (្រត�តពិ និត្យជាបនា�ន់)
្រត�វពិ និត្យេឡើងវ ិញនូវរល់របាយករណ៍មុ នេពលេធ�ើករវយតៃម�។
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ករពិចរណាទូេទ/ករែណនា ំ (អនុ វត�ជាពិេសសចំេពះបេច�កេទស SOPs)
បុគ�លិក្រត�វេរៀបចំ រល់របាយករណ៍ទំងអស់េដយយកចិ តទ
� ុ កដក់ ខស
� ់ េដយធានាថា
មានកររក្សោករសមា�ត់ ្រគប់ េពល។ ច្បោប់ចំលងរបាយករណ៍ ADR ្រត�វែតរក្សោឱ្យមានចំ នួនតិ ច
ជាអប្បបរ ិមាេដើ ម្បីបង�រករបាត់បង់

ករេជឿទុ កចិ ត�របស់អក
� ជំ ងឺ។

គា�ននរណាមា�ក់ េ្រកពី

មណ�លព័ត៌មានឱសថកម�ុជា ្រត�វបានអនុ ��តឱ្យេរៀបចំ ទុកដក់ របាយករណ៍ ADR ។ រល់
របាយករណ៍ទំងអស់្រត�វែតរក្សោទុ កេដយចក់េសរជា្របចំ។
នីតិវិធី

១.ករទទួលរបាយករណ៍

១.១. របាយករណ៍ទទួលបានតមៃ្របសណីយ៍

− េបើកេ�សមសំបុ្រតនិ ងយករបាយករណ៍េចញ។
− ពិនិត្យរបាយករណ៍មានេឈ�ះមន�ីរេពទ្យែដលេផ�ើរបាយករណ៍។
− េបើគា�នសរេសរេឈ�ះមន�ីរេពទ្យ

្រត�វសរេសរេឈ�ះមន�ីរេពទ្យេនេលើេ�សមសំបុ្រតនិ ង

បំេពញព័ត៌មានេនេលើរបាយករណ៍។
១.២. របាយករណ៍ទទួលតមទូរសរ
− ពិនិត្យរបាយករណ៍មានេឈ�ះមន�ីរេពទ្យែដលេផ�ើរបាយករណ៍។
− េបើគា�ន ទូរស័ពេ� ទអ�ករយករណ៍េដើម្បីទទួ លបានព័ ត៌មាននិងបំ េពញព័ ត៌មានេលើរបាយ
ករណ៍។
១.៣. របាយករណ៍ែដលចប់ទញយកពីអុីែម៉ល
− េបាះពុម�របាយករណ៍
− ពិនិត្យរបាយករណ៍មានេឈ�ះមន�ីរេពទ្យែដលេផ�ើរបាយករណ៍។
− េបើគា�ន ទូរស័ពេ� ទអ�ករយករណ៍េដើ ម្បីទ ទួលបានព័ ត៌មាន និ ងបំ េពញព័ត៌មានេលើរបាយ
ករណ៍។
១.៤. របាយករណ៍ទទួលបានតមទូរស័ព�
− បំេពញរល់ព័ត៌មានេលើរបាយករណ៍េដយសួរអ�ករយករណ៍។
− សួរអ�ករយករណ៍ឱ្យេផ�ើរបាយករណ៍ម�ងេទៀតតមរយៈមេធ្យោបាយផ�ូវករ(ៃ្របសណីយ
ទូរសរ អុីែម៉ល Software អុិនេធើែណត)។

− រក្សោរបាយករណ៍ែដលបំ េពញេហើយមិ នទន់ ្របតិ បត�ិរហូតដល់ទទួលរបាយករណ៍ជាផ�ូវ
ករ។
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២. ពិនិត្យ្រគប់របាយករណ៍សំរប់របាយករណ៍ជាន់គា� (ឌុប) ភាពេពញេលញនិង
គុណភាពរបស់របាយករណ៍

− េដយេ្របើ េឈ�ះ ឬអក្សរកត់ របស់អ�កជំ ងឺ ៃថ�ែខឆា�ំកំេណើត ឬអយុ េឈ�ះឱសថែដល
សង្ស័យេរៀបរប់ លំអិត្របតិ កម� ADR រួមមាន ៃថ�ែខឆា�ំចប់ េផ�ើម្របតិ កម� ពិ និត្យេមើលែ្រកង
មានរបាយករណ៍ជាន់គា�(ឌុប)។
− េបើសិនជាមានរបាយករណ៍ជាន់គា� (ឌុ ប) ពី មន�ីរេពទ្យែតមួ យ ពិ និត្យេមើលេដើ ម្បីធានាថា
្រគប់ព័ត៌មានទំងអស់្រត�វបានបំ េពញបនា�ប់មកដកយករបាយករណ៍ជាន់គា� (ឌុ ប)
េចញ។
− េបើសិនមានរបាយករណ៍ជាន់ គា�(ឌុ ប) េលើអក
� ជំ ងឺែតមួ យពីមន�ីរេពទ្យេផ្សងគា�ពិ និត្យេមើល
េដើម្បីធានាថា្រគប់ ព័ត៌មានរយករណ៍ទំងអស់្រត�វបានបំ េពញេហើយដកេចញរបាយ
ករណ៍ជាន់ គា�(ឌុប)បនា�ប់ មកកំ ណត់ ចំណាំេនក�ុងលិខិតែថ�ងអំ ណរគុ ណដល់មន�ីេពទ្យទី
២ថាមន�ីរេពទ្យេផ្សងេទៀតបានេផ�ើរបាយករណ៍រួចេហើយ។

− េបើសិនមិ នែមនរបាយករណ៍ជាន់ គា�(ឌុ ប) ពិ និត្យេមើ លេដើ ម្បីធានាថា្រគប់ ព័ត៌មានចំបាច់
សំរប់របាយករណ៍យកជាករបាន្រត�វបានេគផ�ល់ឱ្យមានលក�ណៈល�្រតឹ ម្រត�វ។
− េបើសិនព័ត៌មានចំបាច់សំរប់ របាយករណ៍យកជាករបាន មិ ន្រត�វបានេគផ�ល់ឱ្យ្រត�វទក់
ទងអ�ករយករណ៍េដើ ម្បីទទួ លព័ត៌មានខ�ះចេនា�ះ និ ងព័ ត៌មានមាន្របេយាជន៍ េផ្សង
េទៀត។
− េបើសិនរបាយករណ៍ជា ICSRs យកជាករបាន ្រត�វ្របតិ បត�ិតមដំេណើរកររដ�បាលរបស់
របាយករណ៍។
៣. ករេធ�ើដំេណើរករ (្របតិបត�)
ិ របាយករណ៍
− បេង�ើតេលខកូដរបាយករណ៍
− ថតចំលងរបាយករណ៍
− ចង្រកងរបាយករណ៍េដើម (បង�ញកែន�ងចង្រកង)
− េផ�ើរបាយករណ៍ចម�ង សំរប់ ដំេណើរករបេច�កេទសេផ្សងៗេទៀត
៤. េផ�ើលខ
ិ ិតែថ�ងអំណរគុណ/អៈអងករទទួលបាន ADR េទកន់អ�ករយករណ៍
− �សង់យកព័ ត៌មានពីរបាយករណ៍ដូ ចជាេឈ�ះអ�ករយករណ៍ កលបរ ិេច�ទទទួ លរបាយ
ករណ៍ កលបរ ិេច�ទបំេពញរបាយករណ៍ និ ងឱសថែដលសង្ស័យ។
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− ពិនិត្យេមើ ល្របសិនេបើ អក
� រយករណ៍េ្របើ ទ្រមង់ របាយករណ៍ចស់(េបើដូេច�ះជូ នដំ ណឹង
អ�ករយករណ៍េ្របើទ្រមង់ របាយករណ៍ថ�ីេនៃថ�មុខក�ុងលិខិតែថ�ងអំ ណរគុ ណេដយមាន
ព័ត៌មានអំ ពីកែន�ងែដលអចទទួលបានទ្រមង់ ថី)� ។

− បំេពញព័ ត៌មានលិខិតេនក�ុងែផ�កេផ្សងៗៃនលិខិតែថ�ងអំ ណរគុ ណ/អះអង។ ចូ រពិ និត្យ
េមើល Template សំរប់លិខិតែថ�ង អំ ណរគុ ណ។

− េផ�ើលិខិតែថ�ងអំណរគុណេទកន់ .....(បង�ញករទទួលខុ ស្រត�វរបស់បុគ�លិក)សំរប់
ពិនិត្យេមើលេឡើងវ ិញនិងហត�េលខ
− េផ�ើលិខិតែផ�ងអំ ណរគុណែដលចុ ះហត�េលខរួចេទអ�ករយករណ៍ និងទុ កមួយច្បោប់ថត
ចំលង។
ឯកសរ
េបើសិនមាន SOP សំរប់បំេពញរបាយករណ៍ បនា�ប់ មកយកវជាឯកសរេយាងេនទី
េនះ។ បង�ញកែន�ងណារបាយករណ៍្រត�វបានចង្រកងសំរប់ ជាឯកសរេយាងេទៃថ�េ្រកយ។
េយាងេលើ Template សំរប់ លិខិតែថ�ងអំ ណរគុណ។ េយាងេលើទ្រមង់ ADR ែកែ្របថ�ីែដលេ្របើ។
សំភារៈ (ជាទូេទអចអនុវត�បានេទនឹងបេច�កេទស SOP)
− ្រត
− មា៉ សុីនថតចម�ង
− មា៉ សុី នែស�ន
− ទូរស័ព�
− ទូរសរ
ភាពពិនិត្យគុណភាព និងករធានាគុណភាព៖
រល់ ICSRs ្រត�វែតពិ និត្យនូ វភាពេពញេលញ និ ងគុ ណភាពព័ ត៌មាន។ ករពិ និត្យ្រត�វែត
េធ�ើេដើម្បីដកេចញ ICSRs ជាន់ គា�(ឌុប)ទំងអស់។
រល់លិខិតែថ�ងអំ ណរទំងអស់ ្រត�វែតពិ និត្យេឡើងវ ិញ និងចុ ះហត�េលខមុ នេពលលិខិត
ទំងអស់េនាះេផ�ើេទកន់ អ�ករយករណ៍។
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ាទ��ធទុរ����ស�
� ់
រ ា(SOP)ាសំរ�រ�តរររ�ានាា
ភ ា
័ ា
កបាងកណរសរ
ុ ��លពឱសថកកណទាទម ួាៗា(ាICSRs)ាជម ួាាVigiflow

បឈ�ះាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� រ

ាី តវត វធី សាតវ ាត�វំន
� រំណការ ចតរេនេវាា
អ ័ថICSRs
ជទ ថSoftware Vigiflow

បណលSOP

CPVC/DDF-MOH/MIDV

មកកំស�ណថ�ីបណល់
ាវនមណាក វបេចេ់
មណាក វបេចេាខ តត�ាណ់
បកៀាេណបថ់
ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ពវាវត្ាវនថណរសពបថ់

សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ាខ��តបថ់

សាាែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ន�តព់

រមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ែថកបា់

ែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

សកំទន់

សកំទនំខំវិណ
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េគាលបំណង

េគាលបំ ណងៃន SOP េនះ គឺ ្រត�វបេង�ើតនី តិវ ិធីែតមួ យសំរប់្រគប់ ្រគងរបាយករណ៍សុវត�ិ
ភាពឱសថករណីនីមួយៗ (ICSRs) ែដលបានទទួ លេដយមណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជាពី ្របព័ន�
រយករណ៍ស�័្រគចិតជា
� មួយ Software Vigiflow ។ Vigiflow ជា្របព័ ន�្រគប់ ្រគង ICSRs េនេលើ
េគហទំព័រែដលេគបេង�ើតេឡើង ជាពិេសសសំរប់មជ្ឈមណ�លជាតិ េនក�ុងកម�វ ិធី WHO សំរប់

តមដនសុវត�ិភាពឱសថអន�រជាតិ ករវ ិភាគទិន�ន័យ អចអនុ វត�បានផងែដរជាមួ យ Software
េនះ។
ទំហ ំ ឬវិសលភាពៃនករងរ

ទិនន
� ័យ ICSR ែដលមានក�ុង Vigiflow អចែចកជូ នដល់អ�កចូ លរួមដូ ចជា មា�ស់កម�សិទិ �

ទិដ�ករ-ប��ិកឱសថ អ�កផ�ល់េសវសុខភិ បាលកម�វ ិធី សុខភាពសធារណៈ WHO ឬទី ភា�ក់ងរ
និយ័តកម�េផ្សងេទៀតផងែដរ ដូ ចឯកសរជា PDF (ឯកសរ្រកដស ឬេអឡិច្រត�និច) ឬឯកសរ
XML ែដលមានទ្រមង់ជា E2B ។ អ�កចត់ ករេផ�ើរបាយករណ៍ក�ុង Vigiflow ជួ យរក្សោករតម
ដនែដល ICSRs ្រត�វបានេផ�ើេទទំ នាក់ទំនងខងេ្រក និ ងែដលបានេផ�ើរច
ួ ម�ងេហើយ។



ICSRs នឹ ង្រត� វបានកំ ណត់ សំគាល់េដយស�័យ្របវត�ិេដើ ម្បីចំលងចូ លក�ុង Vigibase មូ ល

ដ�នទិនន
� ័យ ICSRs របស់ WHO េពលេគេផ�ើ េទះបី យា៉ងណាមជ្ឈមណ�លជាតិ ទំងអស់អច
យកវបាន េហើយរក្សោវជារបាយករណ៍ផា�ល់ខួនមួ
�
យជាក់ លក់ ។
SOP

េនះផ�ល់ឱ្យករពិនិត្យជាទូ េទមួយៃនករេ្របើ ្របាស់

Software Vigiflow

អ�កេ្របើ

Software េនះ្រត�វបានេគទូ នា�នឱ្យអនេសៀវេភករែណនាំេ្របើ្របាស់ែដលមានេនក�ុង Software
សំរប់ករែណនាំពិស�រ និ ងជួ យេលើរេបៀបេ្របើ Software ។ នី តិវ ិធី ែដលបានេរៀបរប់ ទីេនះ គឺ អនុ

វត�ចំេពះបុគល
� ិកមណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជាទំងអស់ែដលប�ូ� ល េហើយេផ�ើេទកន់ Vigibase
ដកយក និងវ ិភាគទិ នន
� ័យ ICSR េដយមាន Software Vigiflow។ វ្រគបដណ�ប់ េទេលើ

ICSRs ែដលទទួ លបានពី អ�កផ�ល់េសវសុខភិបាលក�ុងែផ�កសធារណៈ និ ងឯកជន កម�វ ិធី

សុខភាពសធារណៈ ្រពមទំងរបាយករណ៍ែដលទទួលបានពី មា�ស់កម�សិទិ-� ទិ ដ�ករ ប��ិក
ឱសថេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។
និយមន័យ/ ពក្យកត់

E2B ៖ ជាទ្រមង់សង
� ់ដសំរប់ករេផ�ើេអឡិច្រត�និចៃនរបាយករណ៍សុវត�ិភាពឱសថករណី
នីមួយៗ ទ្រមង់ េនះរួមប�ូ� លខែចងសំរប់ ប�ូ� នធាតុ ផ្សំទិន�ន័យទក់ទងទំងអស់ែដលមាន

្របេយាជន៍ េដើ ម្បីវយតៃម�្របតិ កម�រ ំខនរបស់ឱសថនី មួយៗ ឬរបាយករណ៍ៃនេហតុករណ៍
ទំពប័
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រ ំខន។ ធាតុរបស់ទិនន
� ័យគឺ មានលក�ណៈ្រគប់ ្រគាន់ េដើម្បី្រគប់្រគងរបាយករណ៍មានលក�ណៈ
សុញា
ំ ុ ព
ំ ី្របភពនានា កែន�ងផ�ល់ទិន�ន័យេផ្សងគា� និ ងសភាពករប�ូ� ន ចម�ង ឬត្រម�វឱ្យមាន

ដូេច�ះេហើយមិនែមនរល់្រគប់ធាតុរបស់ទិនន
� ័យអចមានសំរប់ករប�ូ� ន ឬចម�ងទំងអស់េនាះ
េទ។

E2B ែដលមានទ្រមង់ ជាឯកសរ XML (Extensible Markup Language) –XML ជាភាស
កុំព្យូទ័រ ែដល្រត�វបានេគេធ�ើេឡើងស្រមាប់ពណ៌នាទិ នន
� ័ យ។

MAH៖ ជា្រក�មហ៊ុន ឬបុ គ�លឬកម�វ ិធីសុខភាពសធារណៈែដល្រត�វបានេគផ�ល់ករ អនុ ��តនូវ
ផលិតផលឱសថណាមួយដក់លក់ េលើទីផ្សោរ្របេទសកម�ុជា។

PHPs៖ កម�វ ិធីសុខភាពសធារណៈដូ ចជាជំ ងឺ្រគ�នចញ់ HIV/AIDS, TB, វ៉ ក់សង
ំ ។
ករទទួលខុស្រត�វ

SOP

េនះតក់ ែតងេឡើងជាពិ េសសសំរប់បុគល
� ិក

CPVC

ែដលទទួ លេរៀបចំ ទិនន
� ័យ

ICSRs ជាមួយ Vigiflow ។ ្រគប់ បុគល
� ិកទំងអស់ែដលអនុ វត�ករងរជាមួ យ SOP ្រត�វេចះេ្របើ
កុំព្យូទ័រ និងមានករយល់ដឹងអំពី្របព័ន� PV ្រពមទំង Vigiflow Software ។ បុ គល
� ិកែដលមាន

ករទទួលខុស្រត�វេនះ ្រត�វមានសមត�ភាពេ្របើ Software វ ិភាគទិន�ន័យ និ ងេធ�ើករែស�ងរកទំនាក់
ទំនងេនក�ុងទិន�ន័យ។

១. ជាករទទួលខុស្រត�វរបស់បុគ�លិក CPVC (indicate the relevant staff)
ប�ូ� លទិនន
� ័យ ICSRs េទក�ុង Vigiflow ឱ្យបាន្រតឹ ម្រត�វ។

ក�ុងករ

២. ជាករទទួលខុស្រត�វរបស់បុគ�លិក CPVC ែដលប�ូ� លទិនន
� ័ យ ICSRs េទក�ុង Vigiflow ក�ុងករពិនិត្យេមើល និ ងសំអតទិ ន�ន័យែដលបានប�ូ� នេហើយ ធានាថាមានករ
រួមប�ូ� ល្រគប់ទិន�ន័យទំងអស់េទក�ុង Vigiflow ។

៣. ជាករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់បុគល
� ិក CPVC ក�ុងករេផ�ើទិន�ន័យ ICSRs ែដលបាន
ប�ូ� លក�ុង Vigiflow េទក�ុង Vigibase ។

៤. ជាករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់បុគ�លិក CPVC ក�ុងករវ ិភាគទិ នន
� ័ យែដលបានប�ូ� លក�ុង
Vigiflow េហើយបេង�ើតរបាយករណ៍/ ស�ិតិេទតមេពលេវលែដលទក់ ទងនឹង
ទិនន
� ័យ។
៥. ជាករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់បុគ�លិក CPVC ក�ុងករែចកចយព័ ត៌មាន្របេភទេនះ

ជាមួ យបុ គ�លិកេផ្សងេទៀត ដូ េច�ះេធ�ើឱ្យករេរៀបចំ្រគប់ ្រគងទិ ន�ន័យ ICSRs ល�្របេសើរ។

៦. ជាករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់បុគ�លិក CPVC ក�ុងករទក់ ទងជាមួយ UMC េលើប�
�
ទំពប័
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ែដលទក់ ទងករែថទំករ្រគប់្រគងនិងករេ្របើ Software ។
៧. ជាករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់បុគ�លិក CPVCក�ុងករែចកចយរបាយករណ៍ជាមួ យបុ គ�
លិកទំងអស់ទក់ ទងករេ្របើ Software មកពី UMC ជាពិ េសសរបាយករណ៍ែដល
ទក់ទងនឹងករបំេពញ ICSRs ែដលបានេផ�ើ ។
៨. ្របធានមណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជា ទទួលខុ ស្រត�វក�ុងករកំ ណត់ថាេតើ នរណាស�ិត

ក�ុង្របព័ ន� CPVC ឧទហរណ៍ៈ បុគ�លិកមណ�ល CPVC ជនបេង�ល PV មា�ស់កម�សិទិ�

ទិដ�ករ ប��ិកឱសថ គួ រ្រត�វអនុ ��តឲ្យេ្របើ Vigiflow ។

ករពិចរណាទូេទ / ករែណនា ំ (អនុ វត�ជាពិេសសចំ េពះបេច�កេទស SOPs)

ទំព័រសំរប់េមើល Website Mozilla Firefox ឬ Internet Explorer និ ងករភា�ប់ ្របព័ន�
អុិនេធើែណត ត្រម�វឱ្យមានេដើម្បីអចេមើ ល Vigiflow ។ Adobe Acrobat Reader និ ង Microsoft
Office Excel ្រត�វែតមានេដើ ម្បីពិនិត្យេមើ ល និ ងចូ លដល់ទិនន
� ័យឯកសរ។ ករចូ លដល់អិុនេធើែណត ្រត�វបានេគេ្របើ េលខកូ ដ និ ងព័ត៌មានែដលទុ កក�ុង Vigiflow អចេមើ លបានេដយអ�កេ្របើ
េន្របេទស ឬអង�ភាពែតមួ យ ែដលភា�ប់េដយេឈ�ះអត�ស��ណ និ ងេលខសមា�ត់ នីមួយៗ ។

្រគប់បុគល
� ិកែដលអចេមើ លបាន្រត�វរក្សោអត�ស��ណ និ ងេលខសមា�ត់ ឱ្យមានសុវត�ិភាព និង
មិន្រត�វផ�ល់ឱ្យបុ គល
� ិកែដលគា�នករអនុ ��តេទ។

ពួ កេគ្រត�វរក្សោករសមា�ត់ព័ត៌មានទំងអស់

េទក�ុង Software ្រគប់ េពល។

បុគ�លិកែដលមិ នស�ល់ច្បោស់រចនាសម�័ន� និ ងមុខងររបស់ Software Vigiflow ជាដំ បូង

្រត�វអនេសៀវេភែណនាំេ្របើ ែដលមានេន្រជ�ងខងេឆ�ងេនេលើ េពលអ�កចូ លេទកន់ Software
េដើម្បីេមើលេសចក�ីែណនាំពិស�រអំ ពីរេបៀបេ្របើ Software មុ នេពលចូ លេទកន់ ឬដកយកទិ ន�
ន័យ។
ជានិចក
� ល្រត�វដក់េលខកូ ដ្របេទស (េបើអចេធ�ើបាន)ជាពិ េសសព័ ត៌មានទក់ ទងជាមួយ
សភាពជំងឺ ្របតិកម�/េហតុ ករណ៍រ ំខនរបស់ឱសថែដលសង្ស័យ និ ងេឈ�ះឱសថ។ករឱ្យេលខ
កូដ ADR គួរេធ�ើេដយេ្របើ ពក្យបេច�កេទស WHO-ART ែដលមានកំ រ ិតទប�សេដៀងគា�េទនឹ ង
ករេរៀបរប់របស់អក
� រយករណ៍។ សភាពជំ ងឺ និ ងឱសថ្រត�វបានផ�ល់េលខកូ ដ អ�ស័យេទនឹង
ICH-10 និង WHO-DD េទតមលំដប់ (ែដលមានេនក�ុង Software)។

ព័ត៌មានបែន�មេនេលើ ICSRs ែដលបានប�ូ� លក�ុង Vigiflow គួ រ្រត�វបែន�មេពលណាែដល

វមានព័ត៌មានថ�ី អចដកយករបាយករណ៍ េដយេ្របើ របាយករណ៍របស់ CPVC ៃនតួ េលខែត
មួយេ្របើជាសកលែដលបានបេង�ើតេដយ Vigiflow ។
ទំពប័

17

ាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� របនសនផកាំររមណព័ត៌មាឱំថក�ខជ
www.ddfcambodia.com

នីតិវិធី

១.ប��ូ លទិន�ន័យក�ង
ុ Vigiflow

១.១. េ្របើ Mozilla Firefox ឬ Internet Explorer Browser េបើ ក Vigiflow េទេលើ អុិនេធើ
ែណត Webpage https://adr.who-umc.org ។

១.២. ប�ូ� លេឈ�ះអត�ស ��ណ និ ងេលខសមា�ត់ និងចូ លដល់មូលដ�នទិ នន
� ័យ ។

១.៣. ប�ូ� ល ICSRs ថ�ី ចូ លេទកន់ Menu ខងេលើ េហើយេ្រជើ សយក Report

Handling បនា�ប់មកេ្រជើសយក New Report បនា�ប់ មកយក Standard Report។

១.៤. េបើ េនះជា Standard Report (មិ នែមន Parents-Child) ចូ លេទកន់ Report
Information Section និងបំេពញ្រគប់ ព័ត៌មានទំងអស់។
១.៥. ប�ូ� ល្រគប់ព័ត៌មានទំងអស់ែដលផ�ល់កុង
� ICSRs ចូលេទក�ុងែផ�ក Information
on Sender (េមើលេសៀវេភែណនាំករេ្របើ ្របាស់សំរប់ ព័ត៌មានពិ ស�រ)។

១.៦. ប�ូ� លព័ ត៌មានែដលផ�ល់េទ ICSRs ចូ លេទក�ុងែផ�ក Information on Primary

Source(s) (េមើលេសៀវែណនាំសំរប់ ព័ត៌មានពិស�រ) ។ ្រត�វចំ ណាំថាអ�កេផ�ើ និ ង
្របភពដំបូងគឺដូចគា� េបើសិនរបាយករណ៍្រត�វបានេគេផ�ើផា�ល់ពីអ�កផ�ល់េសវសុខ
ភិ បាលេទកន់ មណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជា។

១.៧. ចូលេទកន់ Patient Page និ ងប�ូ� លព័ ត៌មានទំងអស់េលើ Patient Characteristics
ែដលផ�ល់ឱ្យេលើរបាយករណ៍ (េឈ�ះកត់ ៃថ� ែខ ឆា�ំកំេណើត/ អយុ/ ្រក�មអយុ

េភទ។ល។ វអចព្រងីកបែន�មែផ�ក (Section) េដើ ម្បីបែន�មព័ ត៌មានេដយចុចេលើ
Additional Patient info ។
១.៨. ចូលេទកន់Test and Procedures page េហើយប�ូ� ល្រគប់ ព័ត៌មានអំពីលទ�ផ ល

របស់មន�ីរពិេសធន៍ណាមួ យ និ ងនីតិវ ិធី េនេលើទ្រមង់ ។ ព័ត៌មានេនះអចប�ូ� ល
ជាអត�បទ

ឬព័ ត៌មានែដលមានរចនាសម�័ន�

េហើយចុចេលើ Add Test

េហើយ

បំេពញព័ត៌មាន។
១.៩. ចូលេទកន់ Relevant Medical History page េហើយផ�ល់ព័ត៌មានអំពី្របវត�ិជំងឺរបស់
អ�កជំងឺែដលមានេនេលើរបាយករណ៍។ ព័ ត៌មានអចប�ូ� លជាអត�បទែដលមាន
ទ្រមង់�សប់េដយចុចេលើ Add Relevant Medical History ។

១.១០. ចូលេទកន់ Relevant Past Drug Therapy Page េហើយផ�ល់ព័ត៌មានអំពីឱសថែដល
បានេលបកលពី មុន។ ព័ ត៌មាន្រត�វបានផ�ល់ជាទ្រមង់ ែដលមាន�សប់ ។ ព័ ត៌មាន
ស�ីពីឱសថបែន�មអចផ�ល់េដយចុ ចេលើ Add Past Drug Therapy។
ទំពប័
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១.១១. ចូលេទកន់ទំព័រ Reaction Page េហើយផ�ល់ព័ត៌មានអំ ពី ADR ែដលសង្ស័យ។
ព័ត៌មានអំពី ADR ែដលសង្ស័យ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យជាអត�បទែដលមាន�សប់ ។ ចុ ច
េលើ Add Past Event េដើម្បីផ�ល់ព័ត៌មានអំ ពី្របតិកម�របស់អ�កជំងឺ។ ្របតិកម�
នី មួយៗេលើរបាយករណ៍្រត�វបានផ�ល់ជាពក្យបេច�កេទស្របតិ កម�េដយបំ េពញ
េនែផ�ក

“reaction

term”

។

ករណ៍ក៏ ្រត�វបានប�ូ� លក�ុងែផ�ក

ព័ ត៌មានអំពី្របតិ កម�ែដលផ�ល់ឱ្យេដយអ�ករយ
Reaction/Event

ែដលបានរយករណ៍េដយ

្របភពព័ត៌មានដំបូងក៏្រត�វបានបំ េពញផងែដរ។ េមើ លេសៀវេភែណនាំករេ្របើ
្របាស់សំរប់ ព័ត៌មានលំអិតបែន�មស�ីពីករផ�ល់ព័ត៌មានេលើ ADR ែដលសង្ស័យ។

១.១២. ចូលេទកន់ Drug Page និ ងផ�ល់ព័ត៌មានស�ីពីឱសថែដលសង្ស័យ និ ងឱសថែដល
េ្របើដំណាលគា� (េបើមាន) ។ ចុ ចេលើ Add New Drug េដើ ម្បីផល
� ់ព័ត៌មានស�ីពីឱសថ
ណាមួយ។

េមើលេសៀវេភែណនាំសំរប់ ព័ត៌មានបែន�មពី រេបៀបែក

លុប

ឱសថ ពី ឱសថសង្ស័យមកឱសថេ្របើដំណាលគា� ឬផ�ុយពី េនះ។

ឬប�ូរ

១.១៣.ចូលេទកន់ Causality Assessment Page ែដលេគេឃើញទំង Reaction or Drugs
Page េនខងេ្រកម Relatedness of Drug to Reaction ទំងេធ�ើករវយតៃម�អំពីករ
ទក់ទងរបស់ឱសថជាមួយ្របតិកម�។ េមើលេសៀវេភែណនាំសំរប់ ព័ត៌មាន
ពិ ស�រ។
១.១៤. ចូលេទកន់ Overview Page េនខងេឆ�ងៃដ េដើម្បីេមើ លករពិនិត្យទូេទៃន្រគប់
ព័ ត៌មានទំងអស់ែដលេគផ�ល់ឱ្យ។ ្រគប់ព័ត៌មានចំបាច់ ែដលមិនបានផ�ល់ នឹ ង្រត�វ
េគគូ សចំ ណាំពណ៌្រកហម។ ពិ និត្យទិ ន�ន័យទំងអស់ែដលបានប�ូ� លេដើម្បីធានា
ថាទិ ន�ន័យទំងអស់្រតឹ ម្រត�វដូ ចែដលបានរយករណ៍ក�ុងរបាយករណ៍។

១.១៥. ពិ និត្យេផ��ងផា�ត់ េដើម្បី្របាកដថា្រគប់ឱសថទំងអស់រម
ួ ទំងគុ ណភាពសំរប់ េ្របើ
្រត�វបានេគដក់ េលខកូ ដយា៉ ង្រតឹ ម្រត�វ េហើយព័ត៌មានអំ ពីកំរ ិតេ្របើ រេបៀបេលប
និ ងកលបរ ិេច�ទេ្របើ្រត�វបានប�ូ� លយា៉ ង្រតឹម្រត�វ។

១.១៦. ចូ លេទេឆ�ងៃដ និ ង Save Report ។ របាយករណ៍អចរក្សោទុកបាន្រគប់ េពលេន
អំ ឡុងេពលប�ូ� នទិនន
� ័យ និ ង្រតឡប់ មកវ ិញ។

១.១៧.របាយករណ៍ែដល្រត�វបានរក្សោទុ ក និ ងអចឲ្យអ�កដៃទេទៀតពិ និត្យវបានេនក�ុង

List of Report កំ ពុងវយតៃម�េដយចុ ចេលើ Check in ែក្បរនឹ ងរបាយករណ៍េនេលើ

ប��ី។ េមើលេសៀវេភែណនាំសំរប់ ព័ត៌មានបែន�ម។
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២. ពិនិត្យេឡើងវិញនិងប��ូ នរបាយករណ៍េទកន់ Vigibase

២.១. ប�ូ� លអត�ស��ណ និងេលខសមា�ត់ េហើយចូលដល់មូលដ�នទិ នន
� ័ យ។
២.២. េដយេ្របើ List Report (របាយករណ៍កំ ពុងវយតៃម�) ចូ លេទកន់ ្រគប់

របាយករណ៍ែដលបានេផ�ើ និ ងរង់ចំករពិនិត្យេឡើងវ ិញ។ េមើ លេសៀវេភែណនាំ
ករេ្របើ ្របាស់ Vigiflow ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។
២.៣. ពិ និត្យេមើ លេឡើងវ ិញ្រគប់ របាយករណ៍ែដលរង់ចំ េដយពិ និត្យេមើ លភាពេពញ
េលញ និ ងយកជាករបានរបស់ព័ត៌មានែដលប�ូ� ល។

២.៤. របាយករណ៍ែដលបានពិ និត្យរួចអចផ�ល់ឱ្យអ�កដៃទពិ និត្យេនក�ុង List of

Reports កំ ពុងវយតៃម�េដយចុចេលើ Check In េនែក្បររបាយករណ៍េនេលើ

ប��ី។ េទះបីជាយា៉ ងណារបាយករណ៍នឹង្រត�វពិ និត្យេដយស�័យ្របវត�ិេពលអ�ក
ប�ូ� នវ។ េមើ លេសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ព័ត៌មានបែន�ម។

២.៥. ប�ូ� ន្រគប់ របាយករណ៍ែដលពិនិត្យរួចេដយចុ ចេលើ Send Report បនា�ប់មកចុ ច
េលើ Commit Report េដើម្បីែស�ងរក និ ងមូលដ�នទិ នន
� ័ យស�ិតិ ឬេដយចុចេលើ
Commit
២.៦. េពលលទ�ផលៃនទំព័រេផ��ងផា�ត់ េលចេឡើង ចុ ចេលើ Send the Report to the
Uppsala Monitoring Centre when Committed េដើ ម្បីប�ូ� នរបាយករណ៍េទកន់

Vigibase ។

៣. ករដកយក និង/ឬ វិភាគទិន�ន័យពី Vigiflow
របាយករណ៍ែដលបានេផ�ើ អចេឃើញេនក�ុង List of Committed Reports ។ របាយ

ករណ៍ែដលប�ូ� នរួច

អច្រត�វេបាះពុ មជា
� ទ្រមង់

PDF

ឬបេ��ញជាទ្រមង់

E2B

។

របាយករណ៍ែដលបានេផ�ើរច
ួ អច្រត�វបានេគេបើកេដើ ម្បីែកេទតមករែ្រប្រប�លៃនករតមដន។

េមើលេសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ព័ត៌មានពិ ស�រ។
មុខងរេពញេលញក�ុងកររកេនះ

និ ងម៉ូឌុល

ស�ិតិអចមានស្រមាប់ ែតអ�កេ្របើ ទំងឡាយណា

ែដលទិញ Vigiflow េពញេលញ។ អ�កេ្របើ ្របាស់ែដលមានកំរ ិតរបស់ Vigiflow អចពិ និត្យេឃើញ
ែតរបាយករណ៍ែដលបានេផ�ើែតប៉ុេណា�ះ។

េមើលេសៀវេភែណនាំករេ្របើ ្របាស់ស្រមាប់ព័ត៌មាន

បែន�មេលើេនះ និ ងរេបៀបរក េហើយស�ិតិអ�ស័យេលើ Version ែដលមានសំរប់មណ�លរបស់អក
� ។
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៤. ករដកយក និងវិភាគទិន�ន័យពី Vigibase
Vigilyze ជាឧបករណ៍ែដលអចេ្របើ េដយមណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជា េដើ ម្បីវ ិភាគទិន�

ន័យែដលបានប�ូ� នេទកន់ Vigibase ។
ឯកសរ

ច្បោប់ចម�ង១ច្បោប់ៃន្រគប់ ICSRs ប�ូ� លេទក�ុង Vigiflow ្រត�វែតចង្រកង និ ងរក្សោទុ កក�ុង

មណ�ល។

ព័ត៌មានបែន�មទទួលបានពី ICSRs មួ យ្រត�វបានផ�ល់ព័ត៌មានេទរបាយករណ៍េដើ ម និ ង
្រត�វបានចង្រកង។
្រគប់របាយករណ៍ែដលេកើ តេចញពី ករសកសួរ គួ រ្រត�វរក្សោទុ កក�ុងឯកសរ្រកដស និ ង

េអឡិច្រត�និច។

ករពិនិត្យគុណភាព និងករធានាគុណភាព
្រគប់ ICSRs ្រត�វែតពិ និត្យេមើ លេលើលក�ណៈេពញេលញ និ ងគុ ណភាពព័ ត៌មាន្រត�វែត
ពិនិត្យេមើលេដើម្បីធានាថាសភាពជំងឺ ្របតិ កម�/េហតុ ករណ៍រ ំខនែដលសង្ស័យ និងឱសថទំង
អស់្រត�វដក់េលខកូដយា៉ ង្រតឹ ម្រត�វ។ ្រគប់ របាយករណ៍ែដលប�ូ� លេហើយ្រត�វែតពិនិត្យេឡើង
វ ិញេដយអ�ក្រត�តពិនិត្យ មុ នេពលេផ�ើរបាយករណ៍េទកន់ Vigibase។
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ាទ��ធទុរ����ស�
� ់
រ
(SOP)ាសំរ�រវាាតៃម�កបាងកណរាសុរ��លពកកណទាទម ួាៗា
( ICSRs)

បឈ�ះាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� រ
បណលSOP

ាី តវត វធី សាតវ ាត�វំន
� រំណការវថតៃ� ICSRs
CPVC/DDF-MoH/AI

មកកំស�ណថ�ីបណល់
ាវនមណាក វបេចេ់
មណាក វបេចេាខ តត�ាណ់
បកៀាេណបថ់
ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ពវាវត្ាវនថណរសពបថ់

សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ាខ��តបថ់

សាាែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ់
ន�តព់

រមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ែថកបា់

ែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

សកំទន់

សកំទនំខំវិណ

ទំពប័
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េគាលបំណង

េគាលបំ ណងៃន SOP េនះគឺ្រត�វបេង�ើតនីតិវ ិធី ែតមួ យសំរប់ េធ�ើករវយតៃម�ទំ នាក់ទំនង
េហតុផលៃន ICSRs ែដលទទួលបានេដយមណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជា។
ទំហ ំ ឬ វិសលភាពៃនករងរ

នីតិវ ិធីេនះសំរប់អ�កែដលេធ�ើករវយតៃម�េហតុផលរបស់ ICSRs ែដលទទួលបានេដយ
CPVC ។ វ្រគបដណ�ប់េលើ ICSRs ែដលបានមកពី បុគល
� ិកសុខភិបាលេនក�ុងែផ�កសធារណៈ

និងឯកជន កម�វ ិធីសុខភាពសធារណៈ (PHPs) ក៏ ដូចជា ICSRs ទទួ លបានពី មា�ស់កម�សិទិ �
ទិដ�ករ ប��ិកឱសថេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។
និយមន័យ/ ពក្យកត់

ICSR៖ ជារបាយករណ៍ែដលមានព័ ត៌មានេរៀបរប់ពី្របតិ កម�រ ំខនរបស់ឱសថែដលសង្ស័យទក់
ទិននឹងករេលបឱសថែតមួ យ ឬេ្រចើ នមុខចំ េពះអ�កជំ ងឺនីមួយៗ។
្របតិកម�រ ំខនរបស់ឱសថធ�ន់ធរ� ៖

ជាមូលេហតុរ ំខនធ�ន់ធ�រ

(ជួ ប្របទះ) ឬ ្របតិ កម�រ ំខនរបស់

ឱសថែដលេគមិ នចង់ បានេកើ តមានេនកំ រ ិតេ្របើណាមួ យ។
•

បណា
� លឱ្យស�ប់

•

ែដលគំរមកំ ែហងជីវ ិត

•

ែដលត្រម�វឱ្យអ�កជំងឺេគងេពទ្យរយៈេពលយូរ

•

ទរកខុស្រប្រកតីពីកំេណើត / ទរកេកើ តមិ ន្រគប់ លក�ណៈ

•

ែដលមានលក�ណៈសំខន់ ែផ�កេវជ�ស�ស�

្របតិកម�រ ំខនរបស់ឱសថែដលមិនរ ំពឹងទុក៖

ជា្របតិកម�រ ំខនមួយ្របេភទ

ឬសភាពជំ ងឺរបស់វ

មិនដូចគា�ជាមួយេឈ�ះឱសថ ឬឱសថលក់ េលើទីផ្សោរ ឬលក�ណៈសំគាល់រ ំពឹ ងទុ ករបស់ឱសថ។
Dechallenge៖ ករឈប់ ឱ្យអ�កជំងឺេលបឱសថមួយ េនេពលេនាះករបន� ករថយចុ ះ ឬករបាត់
ែលងេកើត្របតិកម�រ ំខនអច្រត�វបានេគសេង�តេឃើញ។
Rechallenge៖ ករឱ្យឱសថេទអ�កជំងឺេលបេឡើងវ ិញ បនា�ប់ ពីករប�្ឈប់ េលបេលើកមុន។
របាយករណ៍យកជាករបាន៖ គឺ ជារបាយករណ៍្របតិ កម�រ ំខនរបស់ឱសថ ែដលមាន្រគប់
ព័ត៌មាន ដូចតេទេនះ អ�កជំងឺែដលេគស�ល់អត�ស��ណ (េឈ�ះ ឬអក្សរកត់ អយុ/ៃថ�ែខឆា�ំ
កំេណើត និងេភទ)។ ឱសថែដលសង្ស័យ(េឈ�ះឱសថថ�ី/ឬេហ្សេណរ ិច ៃថ� ែខេលបឱសថគុ ណ
ភាពព្យោបាល កំ រ ិតេ្របើនិងរេបៀបេ្របើ)។ ្របតិ កម�រ ំខនែដលសង្ស័យ (េដយមានេរៀបរប់ ពី្របតិ
ទំពប័

23

ាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� របនសនផកាំររមណព័ត៌មាឱំថក�ខជ
www.ddfcambodia.com

កម� និងៃថ� ែខចប់េផ�ើម្របតិ កម�) និងអ�ករយករណ៍ែដលេគស�ល់អត�ស��ណ (េឈ�ះនិ ង
ព័ត៌មានសំរប់ទក់ទង)។
ករទទួលខុស្រត�វ

SOP េនះតក់ ែតងេឡើងជាពិ េសសសំរប់ បុគ�លិក CPVC ែដលទទួ លចត់ ែចង និ ងវយ
តៃម� ICSRs ។ ្រគប់ បុគ�លិកទំងអស់ែដលេធ�ើសកម�ភាពេទតម SOP េនះ្រត�វែតមានករយល់
ដឹងអំពី្របព័ន� PV រួមប�ូ� លទំង ករទមទរឲ្យលក់ ករសមា�ត់។

១. ជាករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�មបេច�កេទស (Technical Associate) េដើម្បីធានាថា្រគប់
ICSRs ទំងអស់ែដលទទួ លបានេដយមណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជាមានព័ ត៌មាន្រគប់
្រគាន់សំរប់េធ�ើករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនងេហតុផល។

២. ជាករទទួលខុ ស្រត�វរបស់អក
� សំរបសំរល
ួ រង (Sub-coordinator) និ ង Technical
Associate ក�ុងករេធ�ើករវយតៃម� ដំ បូងេលើ្រគប់ ICSRs ទំងអស់។

៣. ជាករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់អក
� ស្រមបស្រម�ល CPVC ក�ុងករពិនិត្យេមើ លេឡើងវ ិញ
រល់ករវយតៃម�ទំងអស់ែដលបានេធ�ើេដយ

Sub-coordinator

និ ង

Technical

Associate។
៤. ជាករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់សមាជិ កគណៈកម�ករបេច�កេទសព័ត៌មានឱសថេដើ ម្បី
ពិនិត្យេឡើងវ ិញ និងេធ�ើករវយតៃម�ទំនាក់ទំនងេហតុ ផលេលើរបាយករណ៍្របតិ កម�
រ ំខនរបស់ឱសថែដលេកើតមាន មិនរ ំពឹ ងទុ ក និងមានលក�ណៈធ�ន់ធ�រទំងអស់។
ករពិចរណាទូេទ/ករែណនា ំ (អនុ វត�ជាពិ េសសចំ េពះបេច�កេទស SOPs)

អ�កផ�ល់េសវសុខភិ បាល (រួមទំងមា�ស់ទិដ�ករ-ប��ិកឱសថ) េនក�ុង្របេទសកម�ុជា

្រត�វែតរយករណ៍ពី ADR ែដលសង្ស័យមិ នរ ំពឹ ងទុ ក ឬ ADR ធ�ន់ ធរ� ។ េទះបី ជាមណ�លព័ ត៌មាន
ឱសថកម�ុជាទទួ លរបាយករណ៍ ADR មិ នធ�ន់ធ�រ របាយករណ៍ ADR នឹ ង្រត�វេរៀបចំ ណាត់ថា�ក់

ជារបាយករណ៍ធ�ន់ធ�រ និ ងមិ នធ�ន់ធ�រក�ុងេគាលបំ ណងេដើ ម្បីេធ�ើករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនងេហតុ
ផល។

ករវយតៃម�ទំនាក់ទំនងេហតុ ផល្រត�វេធ�ើអំឡុងេពល៣ៃថ�បនា�ប់ ពីទទួលបានចំ េពះរបាយ

ករណ៍ែដលេគចត់ទុកថាមានលក�ណៈធ�ន់ធ�រ។

បុគល
� ិកគួរែតពិនិត្យរបាយករណ៍ទំងអស់េដយយកចិ ត�ទុកដក់ខស
� ់េដើ ម្បីធានាថាព័ត៌
មានសំងត់ របស់អ�កជំងឺ្រត�វរក្សោ្រគប់េពល។ ច្បោប់ ចំលងរបស់របាយករណ៍ ADR ែដលមាន
ទំពប័
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ព័ត៌មានអ�ក ជំ ងឺគួររក្សោឱ្យមានតិចបំផុតេដើម្បីបង�រករបាត់ បង់ ព័ត៌មានសំងត់ របស់អក
� ជំ ងឺ។
គា�ននរណាមា�ក់ េ្រកពី បុគ�លិកមណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជា ្រត�វអនុ ��តឱ្យពិ និត្យរបាយករណ៍
ADR េទ។ រល់របាយករណ៍ទំងអស់្រត�វរក្សោទុកេដយចក់ េសរជានិ ច។
�
នីតិវធ
ិ ី

១.ចំណាត់ថា�ក់របាយករណ៍ ADR
− ពិនិត្យេមើ លរបាយករណ៍េដើ ម្បីធានាថា វជារបាយករណ៍យកជាករបាន និ ងមានព័ត៌
មាន្រគប់ ្រគាន់ចំបាច់ េធ�ើករវយតៃម�េហតុ ផល។
− េបើគា�នព័ត៌មាន ្រត�វខិតខំ្របមូលព័ ត៌មានពីអក
� រយករណ៍។
− េបើសិនវជារបាយករណ៍យកជាករបានែដលទក់ ទងជាមួយ្របតិកម�រ ំខនរបស់ឱសថ
្រត�វេរៀបចំ ចំណាត់ថា�ក់ ្របតិ កម�ធ�ន់ធ�រ ឬមិនធ�ន់ធ�រ េដយែផ�កេលើទិន�ផលរបស់្របតិកម�
(ចូរេមើលែផ�កនិយមន័យ្របតិ កម�ធ�ន់ធ�រ)។
− េបើសិនរបាយករណ៍ស�ីពីឱសថខ�ះ្របសិទ�ភាពសង្ស័យ

ឬប�
� គុណភាព្រត�វេរៀបចំ

ចំណាត់ ថា�ក់ េទតម្របេភទដូ ចខងេ្រកម។
− េបើសិនរបាយករណ៍ស�ីពីករភាន់ ្រចឡំ

្រត�វេរៀបចំ ចំណាត់ថា�ក់ េទតម្របេភទដូ ចខង

េ្រកម។
ដក់ស��សំគាល់របាយករណ៍េទតមអក្សរ ៃន្របេភទរបស់វដូចខងេ្រកម;
‘s’៖ ធ�ន់ធ�រ
‘NS’៖ មិ នធ�ន់ធ�រ
‘Q’៖ ប�
� គុ ណភាព ខ�ះ្របសិទភា
� ព
២. ករវយតៃម�េលើរបាយករណ៍ែដលេគកត់ចំណា ំថាមិនែមន្របតិកម�ធ�ន់ធ�រ
− ពិនិត្យេមើលេបើសិនជាមានទំ នាក់ទំនងរវងឱសថ និ ងADR (ឧទហរណ៍ៈ េបើ សិនឱសថ
ែដលសង្ស័យ្រត�វបានេគេលបមុនេពល្របតិកម�ចប់ េផ�ើម)

និ ងកំណត់ សំគាល់កររក

េឃើញ។
− េបើសិនជា្របតិកម�េកើ តមានមុ នេពលេលបឱសថ ពិ និត្យេផ��ងផា�ត់ ព័ត៌មាន និ ងពិចរណា
ពីករពន្យល់េហតុករណ៍។
− េបើសិនជាឱសថ្រត�វបានេលបមុនេពល្របតិកម�

្រត�វកត់ចំណាំេពលចប់ េផ�ើម្របតិកម�

ឧទហរណ៍ៈ េពលចប់ េ្របើ ឱសថរហូតដល់េពល្របតិ កម�រ ំខនចប់ េផ�ើម ឬេកើ តមាន។
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− ពិនិត្យ និ ងកត់ ចំណាំរយៈេពលៃន្របតិ កម�ឧទហរណ៍ៈ េតើ អ�កជំងឺមាន្របតិ កម�រយៈេពល
ប៉ុនា�ន។
− ពិនិត្យ្របភពព័ត៌មានឱសថេដើម្បីរកឱ្យេឃើញ្របតិ កម�អចពន្យល់បានតមរយៈលក�ណៈ
ឱសថវ ិទ្យោ (Pharmacology) របស់ឱសថេនះ។
− ពិនិត្យេមើ លថាេតើ មានករឱ្យអ�កជំ ងឺេលបឱសថេឡើងវ ិញ( Rechallenge ) ឬប�្ឈប់ មិនឱ្យ
អ�កជំងឺេលប(Dechallenge) និងកំណត់ ចំណាំពីទិនផ
� លេនះ។
− ពិនិត្យេមើលេបើសិនជាមានករែ្រប្រប�លកំ រ ិតេ្របើ និ ងកត់ចំណាំពីករែ្រប្រប�លកំ រ ិតេ្របើេនះ
(េបើមាន)។
− ពិនិត្យ្របភពព័ត៌មានេផ្សងសំរប់ព័ត៌មានែដលទក់ ទងរវងឱសថែដលសង្ស័យ និ ង្របតិ
កម�រ ំខន។
− ពិនិត្យេមើលេបើសិនជាអ�កជំ ងឺេលបឱសថេផ្សងេទៀតែដលអចបង�ឱ្យមាន្របតិ កម�

និង

កត់ចំណាំកររកេឃើញេនះ។
− ពិនិត្យេមើលេបើសិនជា អ�កជំ ងឺមានលក�ខណ�ជំ ងឺេផ្សងេទៀត ែដលអចពន្យល់បាននូ វ្របតិ
កម�សង្ស័យែដលេគសេង�តេឃើញមាន និងកត់ចំណាំកររកេឃើញេនះ។
− េដយែផ�កេលើចេម�ើយេទនឹ ងសំណួរខងេលើ កំណត់ កំរ ិតករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនង េហតុ
ផលេដយេ្របើលក�ណៈវ ិនិ ច័�យករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនងេហតុ ផលរបស់ WHO ។
− េធ�ើកំណត់ ្រតករវយតៃម�េនះេដយប�
� ក់ នូវេហតុ ផល

សំរប់ ករវយតៃម�និងេផ�ើេទ

ឱ្យអ�កស្រមបស្រម�លេដើម្បីពិភាក្សោ។
៣. េធ�ើករវយតៃម�ទំនាក់ទំនងេហតុផលេលើរបាយករណ៍បានកំណត់ថាជា្របតិកម�
ធ�ន់ធ�រ

− េធ�ើករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនងេហតុ ផល េនេពលែដល្របេភទ្របតិកម�រ ំខនធ�ន់ធ�រ្រត�វបាន
បេង�ើតេលើរបាយករណ៍។
− ពិនិត្យេមើ លេបើសិនជាមានទំ នាក់ទំនងបេណា
� ះអសន�រវងឱសថែដលសង្ស័យ និ ង ADR
(ឧទហរណ៍ៈ ឱសថែដលសង្ស័យ្រត�វបានេលបមុ នេពល្របតិកម�) និ ងកត់ ចំណាំ កររក
េឃើញេនះ។
−

្របសិនេបើ ្របតិកម�មានមុនេពលេលបឱសថ

េផ��ងផា�ត់ ព័ត៌មាន

និ ងពិ ចរណាអំ ពីករ

ពន្យល់េផ្សងេទៀតចំេពះេហតុ ករណ៍េនះ។
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−

េបើសិនឱសថេលបមុនេពល្របតិ កម�កត់ ចំណាំេពលចប់ េផ�ើម្របតិ កម� ឧទហរណ៍ៈ េពល
ចប់េផ�ើមេ្របើ រហូតដល់េពល្របតិ កម�ចប់ េកើតមាន។

−

ពិនិត្យ និ ងកត់ ចំណាំរយៈេពល្របតិ កម� ឧទហរណ៍ៈ េតើ អក
� ជំ ងឺមាន្របតិ កម�រយៈេពល
ប៉ុនា�ន?

− ពិនិត្យ្របភពព័ត៌មានេផ្សងេដើ ម្បីរកឱ្យេឃើញ េបើសិន្របតិ កម�េនះ្រត�វបានេគចង្រកងជាឯក
សរពីមុនមក ឧទហរណ៍ៈ ្របតិ កម�ឱសថែដលស�ល់ពីមុនមក។
− េធ�ើកំណត់ ្រត ថាេតើ ជា្របតិ កម�ែដលេគស�ល់េដយករេ្របើ ្របាស់ឱសថេនះ ឬ អត់េធ�ើ
កំណត់្រតកររកេឃើញេនះ។
− ពិនិត្យ្របភពព័ត៌មានេដើម្បីរកឱ្យេឃើញថា េបើសិនជា្របតិ កម�េនះអច្រត�វពន្យល់បានតម
លក�ណៈ Pharmacology របស់ឱសថ។
− ពិនិត្យេមើលថាេតើមានឱ្យអ�កជំ ងឺេលបឱសថេនះេឡើងវ ិញ (Rechallenge) និ ង/ឬប�្ឈប់
មិនឱ្យអ�កជំ ងឺេលប(Dechallenge) និ ងកត់ ចំណាំពីទិនផ
� លេនះ។
− ពិនិត្យេមើ លថាេតើ មានករែ្រប្រប�លកំ រ ិតេ្របើ

ឬរេបៀបេ្របើ និងកត់ ចំណាំទិន�ផលៃនករេ្របើ

្របាស់េនះ (េបើមាន)។
− ពិនិត្យេមើ លេបើសិនជាអ�កជំ ងឺកំពុងេលបឱសថេផ្សងែដលអចបង�ឱ្យមាន្របតិ កម� និ ងកត់
សំគាល់កររកេឃើញេនះ។
− ពិនិត្យេមើ លថាេតើ អក
� ជំ ងឺមានជំ ងឺេផ្សងេទៀតែដលអចពន្យល់ពី្របតិ កម�ែដលសង្ស័យ និង
កត់ចំណាំកររកេឃើញេនះ។
− េដយែផ�កេលើចេម�ើយេទសំណួរខងេលើកំណត់ កំរ ិតករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនងេហតុ ផល
េដយេ្របើ លក�ណៈករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនងេហតុ ផលរបស់ WHO។
− កត់ចំណាំករវយតៃម�េដយមានប�
� ក់ េហតុ ផលសំរប់ ករវយតៃម�

និ ងេផ�ើេទអ�ក

ស្រមបស្រម�លេដើ ម្បីពិនិត្យេឡើងវ ិញបន�េទៀត។
៣.១. ករពិនិត្យេឡើងវិញរបាយករណ៍ ADR មិនរ ំពឹងទុកធ�ន់ធ�រ
− េបើសិន្របតិ កម�ពីមុនមកមិ នស�ល់ េដយបែន�មេទនឹ ងករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនងេហតុ
ផលនិងពិ និត្យេឡើងវ ិញេដយអ�ក្រត�តពិ និត្យ

ប�ូ� នរបាយករណ៍េនះេទកន់គណៈកម�

ករបេច�កេទសព័ ត៌មានឱសថេដើ ម្បីវយតៃម� និងពិ និត្យេឡើងវ ិញបែន�មេទៀត។

− េផ�ើរបាយករណ៍េដយមានលទ�ផលៃនករពិ និត្យេឡើងវ ិញេទកន់សមាជិ កគណកម�ករ
បេច�កេទសព័ត៌មានឱសថេដើ ម្បីវយតៃម�បែន�មេទៀត។
ទំពប័
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៣.២. ផ�លព
់ ័ត៌មាន្រតឡប់សព
ី � ីរបាយករណ៍ ADR ធ�ន់ធរ�
− ពិនិត្យេមើលមូលដ�នទិនន
� ័យ និ ងមូលដ�នទិ នន
� ័ យ ADR

េផ្សងេទៀត ឧទហរណ៍ៈ

Vigibase ចំ េពះរបាយករណ៍�សេដៀងគា�។
− េធ�ើកររុករកព័ត៌មានស�ីពី ថាេតើ េធ�ើករ្រគប់្រគង្របតិ កម�្របេភទេនះយា៉ ងដូចេម�ច ។
− ពិនិត្យេមើលថាេតើអក
� ជំងឺ្រត�វបាន្រគប់ ្រគងចំ េពះ ADR យា៉ ងដូ ចេម�ច ។
− ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់េទកន់បុគល
� ិកសុខភិបាលែដលផ�ល់ព័ត៌មានស�ីពីចំនួនរបាយករ
ណ៍�សេដៀងគា�ក�ុងទិ ន�ន័យក�ុង�ស�ក និ ង ឬ សកល និ ងព័ ត៌មានស�ីពីករ្រគប់ ្រគង្របតិកម�
ែដលបានេស�ើសុំ។

៤. េធ�ើនីតិវិធីរបាយករណ៍ែដលមានប�
� ឱសថអន់គុណភាព / គា�ន្របសិទ�ភាព
− កត់សំគាល់្រគប់ របាយករណ៍ឱសថខ�ះ្របសិទភា
� ព ‘Q’ ។
− ទក់ទងអ�ករយករណ៍ េដើ ម្បីបានព័ ត៌មានបែន�មជាពិ េសសព័ ត៌មានស�ីពីផលិតផល
(ឱសថ) ជាពិ េសសផលិតផលឱសថថ�ី េលខឡូតិ៍ កលបរ ិេច�ទផលិត និងផុ តកំ ណត់
េឈ�ះេរងច្រក ។

− េធ�ើករខិតខំ េដើម្បីទទួ លឱសថ (េបើ មានលទ�ភាពឱសថដូ ចគា�ជាមួយឱសថែដលេ្របើ េដយ
អ�កជំងឺ) ឬេលខឡូតិ៍ដូចគា�។

− ប�ូ� នឱសថេទកន់ មន�ីរពិ េសធន៍ ពិនិត្យគុ ណភាពសំរប់ វ ិភាគ (េបើ អច)។

− ទទួលបានរបាយករណ៍ពី មន�ីរពិេសធន៍ និ ងពិនិត្យកររកេឃើញេឡើងវ ិញ។
− ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់េទកន់ អ�ករយករណ៍(េបើអច) េដយែផ�កតមកររកេឃើញ។
ឯកសរ
េយាងតមករវយតៃម�ទំនាក់ ទំនងេហតុ ផលរបស់

WHO

បេង�ើត

Template

េដើ ម្បីផល
� ់

ព័ត៌មាន្រតឡប់េទកន់អក
� រយករណ៍។
សំភារៈ (ជាទូេទអចអនុវត�បានចំេពះ SOP បេច�កេទស )
− ្រត
− មា៉ សុីនថតចម�ង
− មា៉ សុី នែស�ន
− ទូរស័ព�
− ទូរសរ
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ករពិនិត្យគុណភាព និងករធានាគុណភាពៈ
ករវយតៃម�ទំនាក់ទំនងេហតុ ផលដំ បូង្រត�វេធ�ើេដយបុគ�លិកែដលមានជំ នាញវយតៃម�គី �
និក ្រគប់្រគាន់ សំរប់ PV ។
ករពិនិត្យេឡើងវ ិញករវយតៃម�ទំនាក់ទំនងេហតុផលេលើ្របតិ កម�មិនរ ំពឹ ងទុ កធ�ន់ធ�រ្រត�វ
េធ�ើេដយអ�កមានចំ េណះដឹ ងនិ ងបទពិ េសធន៍ ែផ�កគ�ីនិក។
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េសរ��រណនំសទព
� ទងកកំណតរកក/ងក�េ�ាទតាាន�ងក�លតស�
� ណកភ�
ុ
ព័តម
៌ ាឱសថ (PV)

បគណាណ រនំណំារ ៃាមកកថមករណសាតវក�ក ណំាកាំរឱំថ (ADR) បថំ�័សបេវត�
បឺសតរតន�ណរាទតមកសពមា់ណាទន(ំ��រ) ណ ពីបសគះ្អករ ់ណវាសតរតិាបបស�ណរខាបពណ
ឱំថករណករ បណបេីនផកបថមកសកណបនប�ីាវកបបមាកណ ក វត។ ់ណ បរបកមកកកេវ ាា
អ ័ ថ ADR
ប់បបីកណរតរកកបសគះ្អករ សតរតិាបបបហ្មកាបនបបតំ��រ។បបបពណ់ណំ��រទ ថ
សតរតិាាបនបបតបរបនសាពេវ ាា
អ ័ ថបនសនបេៀតសតរតិាបបតាាវនត វាមកែែសតរតិាបធ�ប
បបាខតត�បថជធធកាវ ថ័តក�បនសនផប់បបីាាុថបសគះ្អករ ាវ នជទ ា់ណ រនន់ណរក
អ បសាប សិំរ
បាបំវាំ�ខតនសបារ សគារ ្មាា�
 ់ណរំខលតពសករ់សតរតិាកកបេបញ។់ទ បេអះមក
កថមករណបថំ�័សបេវ ត�ជសាព័ ានេណានទថំណការមកាបនបបតំ��រ(ំ�តវក�) ាែមារពី

មកំវកផាាុបេៀតបថបសាប ត វធី ស�ំ�ំំាសតរតឲ្មាមកបធ�បបតំ�ំ�តវក�កអខនបគណ
ាណរនជទា់ណរននណពីមកំណបកេបណបនអកាវ ថ័តក�ាវ នបគណាបិិថ។

ំ��រទថសតរតិាកណរតរាវថា័ថបថ WHO ្” ព័ ត៌មា់ណបបកថមករណ
ណពីេណែករេណានបហតខនណទថកវនបហតខមករណក ណំាទថជទថឱំថទ ថេណ ែករ េណានបាះបប
វា់នន ឬវាសតរតិាេនសកនជដកសកពីខាក”។ជធ�តកិថមករណបសេប ាជនទ ថសតរត
មកប់បបីាបនបបតំ��រំ័ថបណបំតពធមារធមកៃាបហតខមករណក ណំាាវ នបខ រតពកាំរ
ព័ត៌មា។
ជមកកទនសណគអបថមាមកវថតណៃណកវនឱំថទ ថ ាវ នសាតវ ក�ក ណំាកាំរឱំថទថ
់ណសតរតិាបបបវ ត្មាសក់ំណំារប់បបីតាាា� ាវ នេបិនបេតព័ត៌មាថ�ីណពី
មកកទនសណ់ណបបិា់ននកទេបហបថ ់ណន�ណរណកករ់ំបត�វសបារសគារ់ណរមកកទនសណ�ថ
ំ�ណទថៃាឱំថទ ថជទ ថសាតវ ក�ក ណំាកាំរឱំថេទហករណព័ ត៌មាំ�ីណពីំតព
កាំរសាតវក�(េវាអនណកាំរវ)។មកបែណ់នាទ តថា�មកទ ថមកា�ញសករ់ណំុវត
កអខនបសគះ្អករសាបេកណហវតបសាប់ណេំនស័ថាាុឬមកបណបកបរបនឥេនវពណកាំរសករ
ឱំថឬតពវ តមកល�ះសាំវេត
ន ពបថឱំថណទ ថ។ំ��រទថ វាា�ញមកពវត្
មកកទនសណគអឱំថទថាវនបហតខមករណមាេណែករេណានបហតខនណបេ ាាខា�ា�ញ្មកតា
ាាុបេៀត សតរតមកចណិេរប់បបីា�
� ករាទតមកកទាមទច ណគអ់ណិាបបបនបត។ ់ទបេអះ ំ��រ
ទថបឺំ�តវក�ទថបថកទជទថេវ ាា
អ ័ ថាវ នណ រ់ណ ណនំាាវ ននមខថជទថំ�តវ

ក�បាះ។វវាសិក់ាាខបណណះបេាាខា�មាណកករ់់ណ ាទនថបេៀតបបបពណំតពមករណ
េសាសា�ណំ�ណនបេតបពណបតលតបធយិថបនសនបថេវាអា័ថាាុ។ំ��រ
ទថ េសតរតមកដកសកបសេប ានន់ក។
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ុរ ពៃាស�
� ណ
ជេទបេំ��រកអខន PV សតរតិា់កំនរបេញពី មកបនបតបណបក
អ ជណនឺមអករ ផ ឬបណបសករសាជ
ជាឬពីមកំវកផពវបសធាណាវនមាេណហណជបខរតពាវ នាក វមរ។
តកន1 ា�ញសាពៃាំ��រ
ុរេ ាស�
� ណ

ុរ ព
សាព័ ានកថមករណំ�័សបេវ ត�
មកកថមករណបណបនអកពវ បសធាណ សតសជត

មកបនបតបណបអកជណនឺ

មកតាបបាមីកបពេ្បថំណកក
ខ កថ់បពណល�ី

(ំ��របខរតព)

មកតាបហតខមករណបពណពយិណ
មកំវកផសតសជតាា�
ក�ត វធី នសព�នផថ់ណសតរតសត�តពវ ាវត្
េវ ាអា័ថបសេប ាបណបសតជណនឺមកបេញបតជ�ា�
� ាវន
េវ ាអនណមកបសាបឱំថាវ នមកេខ ះាម�ី�ំ�ីមាៃនម
បែះកទមាមកត�ារ កណរតរ សត
មកំវកផសត�តពវ ាវត្កករីមកតាសត�ត

មកបនបតបណបសករសាជជា
(ំ��រាក វមរ)

ពវ ាវត្កករី
មកំវកផសតសជតាា�
មកតាបហតខមករណបពណពយិណ
មកតាំណកក
ខ កថ់បពណល�ីបបាមីកបពេ្
សាព័ ានកថមករណំ�័សបេវ ត�េទលថេទហករណ
WHO, USFDA, មកតាព័ ត៌មាADR ត
ខវាបធប រតៃាេវ ាា
អ ័ ថកាំរេសកពនរ បប�ំ
មកំវកផសតសជតប�ីាវក

កាកបណបហបញបពណបធ�បពវបសធាណ

មកពវ បសធាណ បបបសេល�ទា(ាមីកពវ បសធាណ)
មកំវកផតពពខ ណបណបំត�

ដំេណទកងកកំណតរកកស�
� ណ/ដំេណទកងក�េ�ាទតស�
� ណ
មកកកបេបញាទតADR ទថពីមកពវាវត្ាវនត វតបេវ ាា
អ ័ ថបឺ ់ណបរបកមកបេត់ណ ណករមណកទ
មាមកាបនបបតំ�តវក�មកពសនន នំ�តវក�ាវនមកវថតណ ៃណតណ ាទនៃាេវ ាា
អ ័ ថ់ណមាាវ ន
មកសកណបនំ��រមកវថតណៃណាវ នមកាកសថ។់ណ បរបកមកៃាមកកណ រតរ កក
ំ��របបកអខន PV បិនជេណ ានបេានន២់ណ ណករ មណ់ណ ាទនមកាបនបបតំ� តវក� ាវ នមក
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វថតណៃណំ�តវក�តណាទន។
ត វធីស�ំ��ថាណនខតកអខនមកកណរតរកកំ��រ(មកាបនបបតំ�តវក�) ទករ េនជទថមកសត�ត
ពវាវត្បរបនត វញបេតបពណបតលកាំរេវាា
អ ័ ថសម� ់ណបកប តបេញពី េវាអា័ថ់ណបបកថ
មករណបថំ�័សបេវត� ប់បបីកណរតរត�ំ ��រមកកទកវនឱំថជទ ថADR។មកវថ
តណៃណកិថមករណបថសារនសាថ័តអ ់ណបបិា់ន នជេទ បេាវ នតំ�នរប�ីាវកបបបពល
មាមកសាទណវំណកណ
ទ ់ណរមកាបនបបតំ�តវក�បណឿាាណនខត។ជ្ឈរមណជតវ ់ណមាេណាទា
កិថមករណតវ េតទេកអខនទ ណបាេវ ាអា័ថកាំរបប(សាហណតវ េជន 50.000 កិថមករណ)

េបសាបត វធីស�ំ�បាះ។មកសត�តពវាវត្បរបនត វញ/មកពវ ាវត្ជសាចណ ាវនតសាព័ ានាទត�ី់ណថ�ី
បបកអខនទណបាេវ ាា
អ ័ ថបបកអខនាក វាេៃា�ី់ណមាពី ខាកបទ កសតរតបធ�ប(ពវ ាវត្)។ជេទ បេបកឿន
បាះសតរតសត�តពវាវត្បរបនត វញកណរេវាា
អ ័ថទណន ំរេណបែះឱំថាី ទថផ(បបកអខនមកបសាងាបធៀា
តទបណលសម� កាំរឱំថាវ នកវនឱំថៃាមកកថមករណបសេបា់នឬបេតេណ បែកៃាបពណ
បតល)ឬនណវតនណែែប់ប បីំ�នកកសាតវ ក�់ណបទ កឲ្ចារក�រណំណំារ ផ។បធយិថ
បនសនបេៀតបឺសតរតបធ�បឲ្េវាអា័ថទណនំរ់ណទករ េនបេាន នសាតវ ក�ណទ ថាវ នពវ ាវត្បរបន
ត វញាទតឱំថ់ណំនស័ថ។េទហករណប់ប បីកណរតរ កកំ��រពី ខាកជ្ឈរមណត
ាំខតតុវតពឱំថUppsala(UMC) បទ កពវ ាវត្បរបនត វញបេតបពណ(ជេទ បេកណរ៣ល�ន)
ាទតកណរកិថមករណំខតតុវតពកករីាី ទថផ(ICSR) ថ�ីទណនំរ់ណេេទ ណិាកអខនកថ់បពណ
កណរតរទថប់បបីាបនបបតាម�ីៃាមកកទនសណឱំថកវន ADR ទណនំរ។ ាែមារ កេវ ាា
អ ័ថៃាមក
កទនសណបាះសតរតិាាមទ� ាបេសករជណែញំណការ មកសត�ត ពវាវត្ ាវ នបសជប ំបក បំ/មកកណ រតរ កក

ំ��រ។មកំបនកាែែៃាំ��រ់ណិាកកបេបញបថអកជណ ែញសតរតិាាមទ� ាបេ
ជ្ឈរមណជតវ ។

មកកណហវតមកាខ តត�ត វធីស�ំ�បាះបបកអខនមកាបនបបតំ��រកទមាមកកណ ហវត់ណមាកជ

ទថាទតសាព័ាក
ន ថមករណំ�័សបេវ តត
� កថ់មកកថមករណតវ េតទ េ មកល�ះេវ ាា
អ ័ ថ់ណាា ះែណរ
េវាអា័ថវាបពញបណញមកណណបៀន។ណ។បបបពណ់ណេណ ាទាេវ ាា
អ ័ ថ់ណាបនបបតបកបាបរបនវ
ម�ថជមកណណិកបាបំវាជគ�ាណេនតពកអខនមកសត�តពវ ាវត្ឲ្មាសាំវេត
ន ពសាបេេវ ាា
អ ័ថ
បាះបថដកបណបទណបាកករីាី ទថផបពណាមទច ណេវ ាា
អ ័ ថ់ទេកករីUMC ់ណទទក

មកពវាវត្សករកករីប�ីាវក។យា នត វញបេៀតមកល�ះំ�ថ័តតពាវ នមកតាបបកអខនសាព័ាន

ិាណខាាណិតរ នន់កមកបសាបាា�ាទតសាព័ ាបន ថៃ់កអខនមកាបនបបតំ��របថ UMC។បប
បពណ់ណជ្ឈរមណជតវ ជបសេប ាជខណត វញពវពបលកសាទ ណ ICSRs ៃាសាតវ ក�ក ណំាឱំថ

់ណំនស័ថបថេណ ាទាការ ំវាែារ មកវថតណ ៃណកិថមករណតកករីាី ទថផវ ាេ
បធ�បិាបេៀតបរបថ។តណ កតទ មកក�ត វធី ពវាវត្បថំ�័ថសាតត�វបថមាណេនតពកណ រតរត�
ំ��រ់ណមាសក់ំណំារ បបកអខនទណបាេវ ាអា័ថបរវេសតរាវេធណផម�ថជជករំ�ន
ាវនវាេបជៀំនខតិា។
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ងកកំណតរកក/ងក�េ�ាទតស�
� ណ�កបមណាន�ស�ាត
័
បាះជមកបសាបក�ត វធី ពវាវត្កកបថំ�័ថសាតត�វប់ប បីបសាងាបធៀាាក វមរន�ណខគអៃាឱំថ-ADR

បេាននសាតត�វៃាកិថមករណទណនំរបបកអខនេវ ាា
អ ័ ថទណបាាវនមកបសាប ិាកា ា សតំុវតវប់បបី

បសជបំបក បំំ��រតណ ាទន។កករីតបបសេប ាមកកណ រតររកកំ��របថំ�័ថសាតត�វសតរតិា
បបាខតត�បេកអខនេវ ាអា័ថទ ណបាំខតតុវតពឱំថបណបេីនផកជំកណាវ ន់ណមាការ ំវា
ែារលាកិថមករណសាតវ ក�ក ណំាកាំរឱំថ។់ទ េបបឆអណ២០០៣េវាា
អ ័ ថទណបាតទ េ

ាណនខត់ណកណរតរកកំ��របថំ�័ថសាតត�វសតរតិាបបំវកផបឺទណាវ ធវហ�មា កទ ត ីជីរនរ ់ណ
មាកិថមករណសាតវ ក�ក ណំាកាំរឱំថេណ ាទា

39790

បហតខមករណក ណំាេណាទា 17330។

ទករ េនជទ ថមកន�ណខគអកវនឱំថ-

ត វធីស�ំ�ំវត
ុ វទថេណាទា់ណេបបចតរ ជសករបេាន នត វធី ស�ំ�់ណនតកបណបតបានាវ នត វធី
ស�ំ�់ណនតកបណបតបថកសតរតិាបបបណបកបរបនប់បបីបរែាក វមរកអខនំក�តពត

ាកទមាមកតាំខតតុវតពឱំថបណបេីនផក។ត វធី ស�ំ�នតកបណបតបានបសាប េណកនរល�ះៃា
មកិា ារស�ាមកាា ះែណរាវ នតបបសេប ាបបបធ�បបរបនប់បបីកណរតរ កកមកសាសា�ណាបណ
� ះំាអ
កអខនសតឬតពញនកញាារ ៃាមកកថមករណបថាបនបបតបណ កទ ់ណេបកបតមា(សារិា) ាវ ន
មកបេ�បថតាបេាន នបតំ�ំវត
ុ វ ប់ប បីវថតណ ៃណតព់ណេបកប តមា្មកសាសា�ណាបណ
� ះ
ំាអ់ណសតរតិាបបំបនបតេ�ខះា�
ច ន
ណ ពីតពា�កគអៃាមកថកបណ កបទ ថៃេ់ា្។

េទហករណ

បឺាបេចកបេំំកខាមាមកបកប ាបរបន (Cusum) កថ់បពណពវ ាវត្បប ណាវ នត វធី ស�ំ� Poisson។
ត វធីស�ំ�ទណនបាះមាមកសកណបនតវ េតទេបថមាកិថមករណំ�័សបេវត�។ យា នត វញបេៀត
ត វធីស�ំ�នតកបណបតបថកបទះាីជនតកតបគណមករណំប់ៀនគអបឺ សតរតិាបបកណ ក វត់ណ
កអខនបែះបបវាតណកតទ ឲ្មាេវ ាអា័ថំនបសេប់ប បីវថតណ ៃណមកាា ះែណរ។ំមមសតៃាកិថ
មករណ់ណបសាប បថេសកពនរ បប�ំ UK, Bayesian Confidence Propagation Neural
Network (BCPNN) ់ណបសាប បថ UMC ាវ នមកសត�តពវ ាវត្បថ Empirical Bayes screening
(EBS) បសាបបថេី តអករ�កេណ រីហកាវ នឱំថកាំរំហក់បបក វកា�ញល�ះផៃាត វធី
ស�ំ�បរែាក វមរ់ណនតកតបបសេប ាបណបតបាន។
ព័ត៌មាណណវតៃាបណកំ
ទ វត
ុ វ់ណកណពខនាខតត�ំណការ ត វធី ស�ំ�បឺ ំវត
ុ បបបសេមកា�ញបាះាវ នវ ា
សតរតិាបបថកកពវ តកផបបេី បាះបេ។យា នត វញបេៀតបទះាី ត វធី ស�ំ�បរែាក វមរបណកទ
បាះមាមកសាសា�ណំ�ណនតទ កបណលជកទទ ថបឺជមកវថតណ ៃណ្បតប(ញនកញាារ )េណ ាទាកិថ
មករណៃាមកបទ ានសណកវនបហតខមករណក ណំាឱំថលខ ំគអពី មកក ណពន នេខកាាខែ�ា

(តពដកកជ្)

ំុវតវបនសនគអកវនឱំថាវ នបហតខ មករណក ណំា។តត វធី ស�ំ�បាះកខណព្ទេ័ កបសជបំបក បំថកបទក
ឱសថ-ADR ់ណតំុវតវ�ថំ�ណជនេវ ាា
អ ័ ថប់បបិនតណកករ់ំុវតវ។

បាះសតរតិាបបបហ្មកកទនសណគអកអខនបពណជទ ថគអបាះកខណព្ទេ័ កិាកណ រតរ មកកទនសណតណ កតទ ត

ណកករ់ាក វមរ់ណិាកណ រតរ ពីខាាែមារកអកវថតណ ៃណាីទថផបសជប ំបក បំមកកទនសណ
ទំពប័
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់ណពទកបបបវត្សតនសតរតំណការ មកសត�តពវាវត្ាាុបថថកេវ តេ
� ខកករ ។បបបពណ់ណ
េណាទាមកកទនសណគអសតរតិាាបនបបតបថត វធី ស�ំ�ំថ
� ័ត េមាេណ ាទាបសេប ាបហបថញនកញាារ
ំ�ណនកទទណនត វជ�មាវាពវត ជ្ឈរមណជបសេបាបសាប ថខេនស�ំ�បសជបំបក បំ់ណបសាប ណកករ់
េណកញរាាុប់ប បីថកមកកទនសណគអជេវតពាវ នកណ រតរ ត�ំ��រទណនបែះ់ណេណ ានជ
មាេណែករេណានជទ ថំ��រ។ាាុបេាននមកកទនសណគអជេវ តពមកបសជបំបក បំជទ ថ
មតរាាុថាទតេណ ាទាំ��រ់ណិាបនធបបេមារ បរ់ក�មកាបេចកបេំព័ ត៌មាឱំថ
(សបរបពេ្ឱំថមក ីេា�បពេ្បវ លាខ ាបបក អកដកបេំ) ប់ប បីបធ�បមកវថតណ ៃណបថថណរ
បេបញ្េណាទាៃាមកកទនសណគអាបនបបតបរបនតកថ់ត វធី ស�ំ�បាះំណការកថ់បពណបតល់ណបប
ឲ្ណទថេមាេណ ាទាបសេប ាំ�ណនមកបធ�បនាមកំ�ីពីាបនបបតំ��រំ�ថ័តសតរតិាបប
េទែ�ាឲ្ាបនបបតប់ប បីពវចកណសាពធាាតណកតទ ឲ្មាកអខនមកវថតណ ៃណមកកទនសណគអ់ណិា
កកបេបញ។

ណកករ់ត វាវេ័ថ
ច ទថេណាទាជញនកញាារ បសាបបបកអខន់ណ បរបកមកៃាមកបសជបំបក បំកទមា្បតបមក

កទនសណគអបាះសតរតិាបបេេទ ណស�ណរពីខាកឬតរ (ស�កំ��បបបណបនណវតនណព័ ត៌មា់ណ
ិាបកៀាការ) បតប េណែករេណាន់ណបបក ណពន នេខក្មាឬគ�ាពី មកថណរបេបញនអកឱំថត វេយ
ណកករ់ំណគណរបីា
� វកកាំរ ADR (េទហករណបតប វជណកករ់ំណគណរឬវវ ាមាណកករ់
េ្ំរលំរនតកបណបបហតខ មករណពវ តឬបណាវតត�បែ័ តបកប តមាបថកណកឬជេទ បេសាតវ ក�
ឱំថេ្ំរលំរឬជេទ បេសាតវក�ឱំថេ្ំរលំរឬា�
 ជណ នឺេន
� ឬត វាត�វនរ់ទហសា)
មកេណែករេណានៃាមកកទនសណគអ(តពធមារធមកំតពជណ នឺ) មកា់វ បំធាណ សាព័ ានំក ីកន�េទហករណ
ប៌ទកកបេបាាននបកបតមកបកបត់ខណជណវមតព់ណេា�បកិាឱំថាទ ករ/សកត ័ា�។
កករីកាំរUMC មកកទនសណគអជេវតព់ណបបិាកកបេបញសតរតិាាមទ� ាបេតអក

ជណែញ់ណែករ ព័ានវថតណ ៃណប់ប បីកណរតរ ត�ំ��រ់ណបបបវត្មាមកទករ េន។
បបបពណ់ណអកសត�តពវាវត្បបណបរបនត វញិាកណ រតរ បេបញំ��រមាេណែករ េណានគអ់ណ
េជទា់ណរនន់ណរជ្ឈរមណំហសាតវ ាត�វមកគតរ ំកបំកកិថមករណល�ីទថំ�ីណពី
ំ��របាះ។ាែមារពីមកពវាវត្បរបនត វញបបកអខនជ្ឈរមណតាំខតតុវតពឱំថ

Uppsala (UMC) បថសារនសាថ័តអ កិថមករណបាះេសតរតិាាមទច ណកអខនដកសកំ��រ
ំណការេកចថបេមារជ្ឈរមណជតវ ែែប់ប បីពសនន នាវ នមកបធ�បបតំ�ំ��រកិថ

មករណបាះក៏សតរតិាាមទ� ាបេបកនេសកនណវតឱំថនន់ក ប់ប បីឲ្គតរ នណ
� របិាណរ។ត វធី

ស�ំ�កកំ��រតាក វមរំ�ថ័តមានណសាបិជាណ បសេប ា់ណកទាមទច ណមកសាម�ថ
េវាា
អ ័ថ់៏បសេបាវាេសបារសបនិាបេកអខននអក់ណមាេណ ហណតទេ់ណមាតព�ថំ�ណ

បធ�បមកមកកកបេបញមកកទនសណគអ់ណមាំម�ាខពណជំ��រ។់ណ បរបកមកបសជប ំេវ ាអា័ថ
នតកបណបបហតខនណពវតាវនតម�តព់ណវ ាសតរតិាាា ះែណរបថមក់ន នពី ខាកឬតព
ណណបៀនកាំរក
អ តាាវននណវតតពៃាណេននណ។ មកពវ ត់ណ្់ណ បរបកមកបសជប ំបក បំ
មាាក វមរំខេនសធបហបថវាពវ ចកណណ ពីមកបវ តនអកបតជ�ស�ំ�ាវ នឱំថស�ំ�បហបថ
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េបធ�បឲ្ិតរានរេណែករេណានពវត់ណតំុវតវបឺវាមាេណាទាបសេប ាៃាមកកណ ក វតទ ថេណ ាទា។
មកំណំារសតរតេនចណ្ត វធីស�ំ�កណរតរ កកំ��រំ�ថ័តវ ាជណាទំមកពវ ាវត្បរបនត វញាវន
មកាកសថកករីប�ីាវកកាំរអកជណែញំខតតុវតពឱំថ់ណមាាេពវ បសធាណ បណប
Pharmacoepidemiology ាវ នប�ីាវក។
េ�កបាងកណរងកក ួមផ្ំក�សរឱសថាទម ួាៗ-ាADRាុត្រងក�ំបររា ំរម ំល់ដាានាភ
ា័ារំា ួា�៉ន
ុ � ា មុាេពល��
� រដលេ�តេរពពទងកេុរទឱសថអរុត្របាេតតាម
់ា?
គ�ាមកកណរតរេណាទាាបាក វមកិថមករណចណិ េរ ខាបពណា�
 ់ណបកប តបេញពី មកបសាប
ឱំថេសតរតិាបបតាេទហករណបបសាបេំទ �ស�ណីកិថមករណេណ ាទា៥ពីឱំថ
lumiracoxib ាវ នា�
 បថ�បធមារធមកាណ
� ណឲ្មាមកតាបហបថសាមំំាអ់ណរ
សាបេំ់ៃេបេៀត។
ជេទបេំ��រទ ថមាកិថមករណ ADR ំនស័ថំប់ៀនគអទថេណ ាទាេណ បែះឱំថទថ
់ណមាបខរតពសាសា�ណាវ នេណានជសាសា�ណ។កករីតទថបតរជេទ បេវ ាសបារ សគារ
ប់បបីាបនបបតជំ��រទ ថបេ។ជញនកញាារ មាកករីំាមំសាណ ់ណេនសកនតបបសេបា
បថកិថមករណពខណំទតមាបខរតពទ ថេណ ាទាធណ (កករី់ណេបធ�បិា)។បបបពណ ADR
ជណនឺ់៏កណកទថបបកអខនេណបណសាជជាេទ បេេទហករណជណ នឺលះ� ឈបថលទេលទ កេតនន TEN

កករីទថេណាទាតទេជទថឱំថតទថវ ាេណានជកកបេបញបែះបេបទះាី ឱំថបែះសតរត
ិាបបបសាបបសេបាក៏ បថ។កអខនកករីាាបាះ៣កករីេសតរតចតរេខកជំ��របហបថ៥

កករីជំ��រទថ់៏ ណ។
ត យា នត វញបេៀតបាប បហតខមករណបកប តមាញនកញាារ បបកអខនសាជ
ជាេទបេាែមារកកករីទ ថេណ ាទាធណ ាននសតរតិាបបសតរតមកប់ប បីកណរតរ កកំ��រទ ថ។
កណរតរេណណណ“កិថមករណកករី់ណមាព័ ត៌មាបណបសបារ កករីធណ ផទណន ១១សតរតិាបប
ចតរេខក្ “ំណំារឬធណ ” បហបថគ�ាបថកណទ ថ់ណបធ�បឲ្សេរណបថកបនសនផាបនបបតិា
“កករីំាមំសាណ” មកសពមា្ា�
 ជទ ថឱំថទថេបកប តមា(បថកណកកករី
ធណផាននកទាមទ� ណPositive Rechallenge ់ណជេទ បេសតរតិាេេទ ណជំ�ខតន់៏ ំណំារ ទថ
ំណការេណែករេណានបហតខាវននណកករីសាបេបាះេចតរ េខក្ជមកំា�តរ)កករីទណន

ំថ់ណមាដកសកតវ េតទ េសតរតិាបបឲ្បឈ�ះ្“ ់ណេាខតត�ាណិាFeasible” ឬបាប
ព័ត៌មា់ណិតរានរវាាខ��តឲ្មាមកពវចកណិា “វ ាេវថតណ ៃណិា
unassessable”។ “េណ ាទាដកសក់ណសតរតមកំណការ មកសាមំសករ់សតរតតមា ៣កករី
ំាមំសាណ២កករីំាមំសាណ ាទក២កករីធណ ផឬ៤កករីេាខ តត�ាណិាឬ១កករីំាមំសាណ
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ាទក៤កករីធណ ផឬ៨កករីេាខ តត�ិាឬមកកទនសណណទ ថ់ណបធ�បឲ្បំ�បគអាន ន៣កករី
ំាមំសាណ។បកឿនបាះេន�ណរមករែណល�ះផបណបា�
 ្បតបមាកិថមករណេណ ាទាាាខែ�ាសតរត
មកចណិេរប់បបីចារ បន�បបធ�បមកំបនបតំ��រ។
េ�េតដ��េ៉�ដ ំរេម�រេពលេហតុងកណរកុ
ំ ាេផ្�ៗមនារមាជុរ�កម�កំុារដល
េតាា ួលស�លរ?
សាពធាា(ដកសក)តបេបាះសតរតមកពវ ាវត្ប់ប បីកណ រតរ ្បតប ំ��រសតរតិាបបចតរេខកវ
ជំ��រឬវ ាាthe Martindale extra pharmacopeia, DrugDex, Physicians Desk Reference
(PDR)។ដកសកទណនំរបាះមាបណបបបហេណព័ក Micromedex Healthcare Series
http://www.micromedexsolutions.com ។សាពធាាបនសនបេៀតកទមាកិថមករណ់ណបប
បិះពខ�ព័ត៌មាកអខនាក វិថា័ រណឱំថសពនតវា
� សតំខតតុវតពឱំថ។ណ។
ងកពុ�ប�ស�
� ណ
បបបពណំ��រទ ថសតរតិាបបេេទណស�ណរាវ នវថតណ ៃណវចណិេរ សតរតតាំ��រ
ប់បបីពវាវត្បបណ្

បតបវមាេណែករ េណានសបារបពណបបកអខនទណបាេវ ាា
អ ័ថិា ន់ទ េប�េ។

េណាទាកករីេរំតិា កា ាសតំុវតវមកាា ះែណរជទថឱំថ(របាៀាបសាប សិំរ) មកមាជ
សាចណាទតណកករ់ំណគណរាវនមកកថមករណ់ទេគអមកវថតណ ៃណេណែករ េណានបហតខ នណបប
កណក វតកករីាីទថផបឺជសកតខទណនំរសតរតពវាវត្បបណបបកអខនទណបាេវ ាា
អ ័ថ។ជញនក

ញាារមកត វតបាាុាទ តទ ណបាេវ ាអា័ថេន�ណរឲ្ាទ តមកវថតណ ៃណ់ណាទនៃាកណក វត(តពំ�ណន)
កាំរំ��រ។មកបធ�បមកបសាងាបធៀាបនសនផបថបសាប ទណបាេវ ាអា័ថេទហករណ បសាងា
បធៀាឱំថបនសនផសករឱំថបនសនផឬមកកទនសណឱំថេជទ ថាបនបបតឲ្មាកទាតពេណ ែករ
េណានណតជនបបកអខនមកកទនសណគអកវនឱំថ -ADR។បណបំពី ទណបាេវាា
អ ័ ថសាពេវ ាា
អ ័ថ

បនសនបេៀត់ទេជមកពវាវត្បបណបណ កៃទ ាមកកថមករណបបកអខនសាបេំបនសនពីគអ(ណេនតព់ណ

មាេណាទាសាជជាំប់ៀនគអ)បឺមាសាបិជាណ ំ�ណន់ទ េជំ��រទ ថបថមាកិថ
មករណែែពីសាបេំជបសេប ាេសាបំបកជន(ំ�ណនជន) កិថមករណ់ណេេទណិាពី

សាបេំតទថាាខបណណះVigibase មកបនបតមកពវ បសធាណ សពន តវ ា
� សតំខតតុវតពឱំថេន�ណរាទត
ព័ត៌មាំណំារ (មាសាបិជាណ) ់ណគណសេ ឬពា្ណរំ��រទ ថ ់ទ បេអះកណ ក វត (តពំន
�ណ )
កាំរំ��របឺ សតរតិាកណ រតរ បថមកន�ណខគអៃាមកវថតណ ៃណកិថមករណាី ទថផបថដក

បណបទណបាទថកករីបណបទថកករីមកវថតណៃណៃាេវាា
អ ័ ថំកខាាវនព័ ត៌មាពីសាព

បនសនផ។ ំ��រ់ណកកបេបញបទ កសតរតកថមករណបេមារ បរក�មកាបេចកបេំព័ ត៌មា
ឱសថាវន/ឬជធធកាវថ័តក�អកន�ណរបំវំខំវិណទណបាជ្ឈរមណតា
ំខតតុវតពឱំថ Uppsala សពន តវ�ាសត ADR កអខនំរកាវ នេំសែត់�ីបតជ�ស�ំ�។
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ងកេធ�ទេតស�ស�
� ណ
តេំសា់ៃាសាព័ ានកថមករណំ�័សបេវ តម
� ាកណ ហវតំ��រ់ណាបនបបតបេញពី សាព័ ានបាះ
សតរតិាចតរ្ំ�តវក�់ទ បេអះបហបថសាព័ានបាះមាណកករ់វ ាសិក់។ខ ាបពណចតរ ត វា
មកណទថបថនតកបណបំ�តវក�បាះ។វម�ថជមកំណំារ ់ណសតរតំវកផាាុបេៀត
បថបសាបត វធីស�ំ�សំាាណនខត់ណសតរតបធ�បបតំ�ំ�តវក�ាវនបះសថា�
 ំណំារផ។
មកំវកផ Pharmacoepidemiology សបារ សជរនបសជថទ ថេជទ ថ់ណរមកបធ�បបតំ�ំ��រ
បហបថជទថាាុបណបមកំណបកេេវត�េណបែះឱំថ់ណាខ ��តឲ្ករ ណករ បណបេីនផកបថនតក
បណបទណបាត វេយស�ំ�។បទះាី ជិា នណបថសកមកំវកផ Pharmacoepidemiology
មាកថ់បពណថទកាវនតណកតទ ឲ្មាថត វមបហបថា�
 ំខតតុវតពឱំថទទកមកចតរ ត វាមក
ាែមារសាពព័ត៌មា់ណមាេណបែះខលពី ខាក់ទ េជទ ណបាេវាា
អ ័ ថ epidemiology េ
សតរតិាបសាបប់បបីនណ
� រេណបណបថិា នកហ័ំបេាន នា�
 ំណំារ ផាវនជទថំណកណ
ទ មកំណបកេេវ ត�
បណបមកសបារសបនហាវ័ថ។
ងកកំណតរកកស�
� ណរំារ
ុ ុត្ររ��ំ
1. មកកទនសណំត
វ ុ វទថវាាជំ��របេាាខ ា�វចណិេរ សតរតមកពវ ាវត្ណកក រ់ប�ីាវក
បរបនត វញ
2. សគារតំណបកេិា់ទ េំនបណបេណាខេចារ បន�បទ ថវ ាាជំ��របេ
3. មកកណរតរ កកំ��រនតកបណប
-

តពធមារធមកៃា ADR េទហករណ កលកពនំបកធណ េណរជទថSteven Johnson

-

កិថមករណហាវ ័ថនណេណ បរញេណ បែះឱំថបាះេទហករណឱំថាណិតរ មក
ដឺចារ េណរជទ ថឱំថពយិណហក ីក

-

េណែករ េណានាណ
� ះំាអកវនឱំថាវ ន ADR

-

មកវថតណៃណេណែករេណានបហតខនណ(េទហករណសិក់េណ ានជបកបតេបកបតមា
វាេណានជបកបតមា)

-

បាបំវាវជសាតវ ក�ក ណំា់ណក ណពន នេខក ឬវ ាក ណពននេខ ក?

-

បខរតពៃាកិថមករណ(ព័ ត៌មាមាតណ ៃណ់ណបបន�ណរឲ្េទហករណបពណចារ
បន�បសាតវ ក�បពណឱំថបសាប់ណណណគអ។ល។)

     ងកពន�កាេផ្�េារត
-

មកបកប តមា ADR ណរខនបពណឱំថណករ បណបេីនផកបបឆអណ់ណាទន
ឱំថ់ណមាមកចារក�រណពី សាព័ ានបឃាំែល�ំរ
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-

មកថណរបេបញ្មាហាវ ័ថេណ បែះសាជជាេទ បេ

-

កិថមករណពី សាបេំែែ

-

បហតខ មករណក ណំាបកប តមាជសករ

4. មកពវាវត្បសជបំបក បំ/មកថកេវ តពៃាំ��រជ់ណ ណករ មណចណិ េរ ទថ-េណ រខេ
សតរតពវចកណ÷
-

សាតវ ក�បកប តមាវាក ណពននេខ កថ�ី

-

មាសក់ំណំារំ�ណននអកបតជ�ស�ំ�

-

ាាះែណរំខលតពសករ់ំណំារ (េទហករណមកបសាប សិំរេទលថមកបសាប
សិំរបថគ�ាស�កំ��បសេប ាំណបដ់ណរក�ត វធី ក
អ បសាប សិំរ)

-

មាបបកអខនសាជជា់ណ�ថកនបសគះ
មកបកប ាបរបនកហ័ំវ ាំមមសត

-

មាហាវ ័ថល�ំរកខនមកសបារ
អ
សបនហាវ ័ថ

-

តព់ណេា�បកិាល�ំរ

5. មកត វតបកិថមករណ់ណបបកថមករណទ ថេណ ាទាបទ កពវ ចកណណពី
-

មកបធ�បឲ្លខ ំឬសេរណបថជណនឺ ឬមកបសាប ឱំថ់ណ ណណគអ

-

ថា�មក់ណបបិាស�ណរ

-

តព់ទ េគអកវនកករីែែ

-

បពណចារ បន�ប

-

Dechallenge/ Rechallenge
មកកថមករណទវស�ំ�

កកសកេេ�
1. Evans SJW, Waller PC, Davis S. Use of proportional reporting ratios (PRRs) for signal
generation from spontaneous adverse drug reaction reports. Pharmacoepidemiology and drug safety
2001; 10:483-486
2. Meyboom RHB, Lindquist M, Egberts ACG, Edwards IR. Signal Selection and follow up in
Pharmacovigilance. Drug Safety 2002; 25(6): 459-465
3. Bates A, Lindquist M, Edwards IR, Orre R. A data mining approach for signal detection and
analysis. Drug Safety 2002; 25(6): 393-397
4. WHO-UMC Signal. Analysis of reports in the WHO Gobla ICSR database – VigiBase. Signal
document March 2012.
5. Hauben M, Zhou X. Quantitative methods in Pharmacovigilance: focus on signal detection. Drug
Safety 2003; 26(3): 159-186
Pharmacovigilance
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6. Waller PC, Lee EH. Responding to drug safety issues. Pharmacoepidemiology and drug safety
1999; 8: 535-552
7. Meyboom RHB, Egberts ACG, Edwards IR, Hekster YA, de Koning FHP, Gribnau FWJ.
Principles of signal detection in Pharmacovigilance. Drug Safety 1997 Jun: 16(6): 355-365
8. David Coulter. Identifying early signals. CEM training, Accra 2007
9. Stahl M, Lindquist M, Edwards IR, Brown EG. Introducing triage logic as a new strategy for the
detection of signals in the WHO Drug Monitoring Database. Pharmacoepidemiology and drug
safety 2004; 13:355-363
10. Edwards IR. Adverse drug reactions: finding the needle in the haystack. BMJ 1997; 315: 500
11. Lindquist M. Use of triage strategies in the WHO signal detection process. Drug Safety 2007;
30 (7): 635-637
12. Anne Kiuru, MSc Pharm. The UMC process on Signal Detection. Pharmacovigilance course
May 2007
13. Meyboom RHB, Hekster YA, Egberts ACG, Gribnau FWJ, Edawrds IR. Causal or casual? The
role of Causality assessment in pharmacovigilance. Drug Safety 1997; 17(6): 374-389
14. Edwards IR, Lindquist M, Wiholm B-E, Napke E. Quality criteria for early signal of possible
adverse drug reactions. Lancet 1990; 336: 156-58)
15. Report from Working Group of the 31st Annual Meeting of the WHO International Drug
Monitoring Programme. Group discussion: Making Better Use of National Databases for Intensive
Analysis of Case Reports. Dr Ruth Savage, Dr Ronald Meyboom, Kristina Star, Sten Olsson
(facilitators).
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ាទ��ធទុរ����ស�
� ់
រ
(SOP) សំរ�រផល
� ព
រ ត
័ ម
៌ ាឱសថ

បឈ�ះ

ាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� រំណការ មកន�ណរព័ត៌មាឱំថបេមារ អកន�ណរ

ាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� រ បំវំខំវិណាវ នអកេទ ណកទ់ណទករេនកអខនបំវំខំវិណ
ទណនំរ

បណលSOP

CPVC/DDF-MoH/PDI

េ្ារកសាថ�ីបណលាវនមណាក វបេចេ
មណាក វបេចេាខ តត�
បកៀាេណបថ
ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ិាពវាវត្ាវ នថណរសពបថ

សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ាខ��តបថ

សាាែថកបាឱំថេណ រីហក
ាក វមកកបពេ្ាវ នបសបគនំណន

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ន�តព

រមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ែថកបា

ែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

សកំទន

សកំទនំខំវិណ
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េគល�ំណ�ា
បគណាណរនកាំរ

SOP

បាះបឺ ាបនបបតឲ្មាាី តវត វធីតទថបតរំណការ ់ណបរបកមកៃាំណរទពក

ាវនមកន�ណរឲ្ាទ តព័ត៌មាឱំថបេមារ អកន�ណរបំវំខំវិណ ាវ នអកេទ ណកទបំវំខំវ
ិណទណនំរកខនសាបេំក�
អ
ប ពំណំារទថំណការPharmacovigilance។
ខជ។ព័ ត៌មាឱំថបឺ េវ់ត
វន�ណរសាបិជាណ ់ណរក
អ ន�ណរបំវំខំវិណាទ តព័ ត៌មាថ�ីផាវនព័ ត៌មា់ណេនរិាំ�ីពី
ឱំថប់បបីជទថបណបកកណពំរមកបសាប ឱំថំំាាវ នំខតតុវតពអកជណនឺ។
ាំហំ/�សលលពៃាងកងក
ាីតវត វធីបាះាខតត�េណបែះាខ ប�ណវករមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជទណនំរ់ណេេទណសាតវ ាត�វាវន

ន�ណរព័ត៌មាឱំថជទថអកេទណកទទណនំរ។វសបា់រ�ារ ព័ត៌មាឱំថ់ណេេទណិាពី
អកន�ណរបំវំខំវ ិណបេកអខននអកសករ់ាវ នដកជាក�ត វធីំខលតពសករ់មចំរ
ក�ំវេវេ
ន វបមកាម�វមឱំថាវ នាមីកបពេ្សករ់ាវ នដកជាាវ នសករ់ជាេទ បេ
កអខនសាបេំក�ខជ។
ងកាា ួលួុសុត្រ
SOP បាះសតរតិាតករ តនបរបនជពវ បំំំណការាខប�ណវករមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ់ណ
េេទណសាតវាត�វាវនន�ណរព័ត៌មាឱំថបេមារ ក
អ េទ ណកទ់ណែករព័ានបនសនផ

1. ជមកេេទ ណលខំសតរតកាំរាខបណ
� វករមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជសតរតេេទណមកបំអបំខណព័ត៌
មាឱំថ

2. ជមកេេទ ណលខំសតរតកាំរសករាបេចកបេំសតរតកកសាពដកសកឱំថាវ នេេទណិា
ព័ត៌មាឱំថ់ណទករ េនបេាន នមកបំអបំខណ។
3. ជមកេេទ ណលខំសតរតកាំរសករាបេចកបេំសតរតេនសកនព័ ត៌មាសតនសតរតាវ ន�ថំ�ណ
ថណរ់ណរអកេេទ ណព័ ត៌មាបាះ។
4. ជមកេេទ ណលខំសតរតកាំរអកំណកាំណកណ
ទ សតរតពវាវត្បរបនត វញាទ តព័ ត៌មាាវ នែ្មា
ណកករ់ពវ តសិក់ថ�ីផាវ នទករ េនបេាន នមកបំអបំខណាវនន�ណរមកថណរសពប់ប បីបេ�បថ
តបបេាន នំណរទពកបថនតកបណបព័ត៌មា់ណិាសាទ ណ។
5. ជមកេេទ ណលខំសតរតកាំរាខបណ
� វកក់បិណកអខនមកបនធប មកបេ�បថតាបេអកំណរទពក។
ងកពន�កាា ំេូ/េសរ��រណនំ (ាខ តត�ជេណ ានេណ បែះSOP ាបេចកបេំ)
ាខប�ណវកសតរតែ្ព័ ត៌មាឱំថ់ណកណ ពខនន�ណរឲ្សតរតិាបធ�បាេចខាបាអតពពវ តសិក់ទករេន
ាននបគណាណរន។់ទ បេអះមកំ�នកកិា នា តរេតរ ណពីា�
 សតរតតិាបបបធ�បខាបពណន�ណរព័ត៌

មា់ទេព័ត៌មា់ណសតរតន�ណរឲ្េមាបណបមកបសាប សិំរឱំថសាបេបាះ។បំេក�ីសតរតមក
ទំពប័
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ែំខតតុវតពអកជណ នឺសតរតតែណខលបប(ចណិ េរ ) សបារ ឱំថទណនំរទករ េនជទ ថព័ត៌មា
ឱំថ។ជមកចណិេរ សតរតកកផកណ រតរ សតកណរសបារ ំណរទពកព័ត៌មាាវនមកបេ�បថតាបេានន
ំណរទពក ទណនបាះកអខនាណ រនេខ កជដកសកបិន។ កណ រតរ សតសាបេបាះេសតរតកកផេខក
ាវនសបារសបនទណនបបកអខនេណកនរ ដកសកសកំឬទណនបបកអខនេណ កនរ ដកសកបរវេសតរាវេឬទណន
ពីក។

ាទ��ធទ
1. មកេេទណំណរទពកព័ត៌មាឱំថ
1.1.

ំណរទពកេេទណិាបថខីា ណ
-

ពវ ាវត្បប ណបរបាថ្ខីា ណកាំររមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជជបកៀនកណរ
ៃថមាវ នបិះពខ ក
� ណរំណរទពកតខីា ណំណការ ព័ត៌មាឱំថ

-

ាមទ� ាខីាណបេមារំមជវ ក់ណទករ េនានងរមណំណការព័ត៌មា
ាវ នា�
 បនសនផ

-

ពវាវត្បបណ្ព័ត៌មាណពីាខបណ
� ឬន�មក់ណំណរទពកព័ ត៌មាកទទណន មក
ំណរទពកព័ ត៌មាឱំថសតរតិាន�ណរតខីាណម


បឈ�ះអកបំអបំខណ



បឈ�ះន�មក



ខ លកាក



ឋា់



ព័ត៌មាេណែករេណាន(បណលេទ កំ័ពម ខីាល។ល។)



មណាក វបេចេៃាមកំទក



មកបំអបំខណាែមារ



មណាក វបេចេៃាមកបេ�បថតា/ព័ ត៌មាសតរារ ចណិ េរ



បធយិថេេទ ណមកបេ�បថតា/ព័ ត៌មាសតរារ



មកបំអបំខណព័ត៌មាឱំថ

-

បាប គ�ា ំទទករេនអកបំអបំណខប់ប បីេេទ ណិាព័ត៌មាចណិេរ

-

បកៀាេណ ដកសកណណវតៃាមកបំអបំខណព័ត៌មាបបកអខនសាព័ ាន ់ណិាបសាប ំណការ
សបារ សបនំណរទពកព័ ត៌មាឱំថ

1.2.

ាមទ� ាំណរទពក់ណមាព័ ត៌មាចណិេរណពីក
អ បំអបំណខបេមារ ាខបណ
� េេទ ណ
លខ ំសតរតំណការចតរ ត វាមកាាុ

មកបំអបំណខតកថ់េទកំ័ពឬ
ម មកេណ ែករ េណានផមណរពីមអករ បេមអករ
-

េេទណិាព័ត៌មាណពីាខបណ
� ឬន�មក់ណំណរទពកព័ ត៌មា÷
ទំពប័
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-



បឈ�ះអកំណរទពក



បឈ�ះន�មក



ខល�ក



ឋា់



ព័ត៌មាេណែករេណាន(បណលេទ កំ័ពម ខីាណ។ណ។)



មណាក វបេចេមកំទក



ំណរទពកាែមារ



មណាក វបេចេៃាមកបេ�បថតា/ព័ ត៌មាសតរារ់ណចណិេរ



បធយិថេេទ ណមកបេ�បថតា/ព័ ត៌មាសតរារ ់ណេទណេវ តប� សាប



មកបំអបំខណព័ត៌មាឱំថ

ំកបំកំណរទពក់ណំទកបថអកបំអបំខណបថសារនសាថ័តបអ បបណបសកំ
ឬបណបបំៀតបភកណ រតរ បហតខ ាវនបាប េបធ�បិាាំណរទកបេអកបំអបំខណប់ប បី
ែ្ំណរទកសតរតិាបបថណរេ្ំរ។

-

ា�ញបឈ�ះាខប�ណវក់ណេេទណំណរទពកាវនបពណបតលាវ នកបាៀាេេទណ
ំណរទពក

-

េនសកនដកសកព័ ត៌មាណណវតណពីមកបំអបំណខកខអនសាព័ ាន ់ណបសាបកខនមកសបារ
អ
សបនមកបំអបំខណព័ត៌មាឱំថ។

-

ាមទ� ាមកបំអបំណខ់ណមាព័ ត៌មាចណិ េរ ពីក
អ បំអបំណខបេមារាខបណ
� វកេេទ ណលខ
ំសតរតំណការ េណណតរ មកបនសនបេៀត។

2. េេទណិាព័ត៌មាាវនមកបេ�បថតាបេាននំណរទពកព័ត៌មាឱំថ
-

ពវតកផណពីសាពដកសកព័ ត៌មាឱំថបនសនផ់ណាន នជទថកអខនមកបេ�បថតា
មកបំអបំខណក
ទ មា÷
 Micromedex
 បំៀតបភព័ត៌មាណពីឱំថ
 Martindale
 Pubmed
 Medicines Complete
 ឱំថបសាប បណប�ំ�ីមាៃនមបែះាវ នាណ បបបះកទា


-

បបហេណព័កកាំរេីតអករ �កាវ ថ័តក�ឱំថបបបណបពវពបលក

បធ�បបំេក�ីសែនប់ប បីបេ�បថតាបេាន នមកបំអបំខណបថនតកបណបព័ត៌មាេេទ ណ
ិាពីសាពដកសកែែ

-

ពវ ាវត្បនមងនផមតរ ព័ត៌មាកអខនបំេក�ីសែនមកបេ�បថតា ប់ប បីែ្វពវតសតន 
សតរតថ�ីផាវ នទករ េនជទថព័ ត៌មា់ណបបបំអបំខណ

-

បនធបបំេក�ីសែនមកបេ�បថតាបេាន នអកំណកាំណកណ
ទ ប់ប បីពវាវត្ ាវ នថណរសព
ទំពប័
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ខាបពណវសតរតបបបនធបបេមារ អកបំអបំខណ
-

បនធបមកបេ�បថតា់ណិាពវ ាវត្ ាវ នថណរសពបេមារាខប�ណឬន�មក់ណ
ំណរទពកព័ ត៌មាបបកអខនណ រខនបពណំណរទពកបថបសាប បធយិថ់ណ

-

េទ ណេវ តក
� ខនមកេេទ
អ
ណព័ត៌មាសតរារ ់ណិាា�
� ករ បថអកបំអបំខណ។

បាប ំវាអកវ ាេបនធបមកបេ�បថតាកអខនណ រខនបពណ់ណិាកណ រតរ សតរតទករ

ទងអកបំអបំខណាវនពា្ណរបហតខនណេណបែះមកពាយកបពណាវនថណរសពបណប
មណាក វបេចេប់ប បីមកបេ�បថតា។
-

បកៀាេណមកបេ�បថតា់ណបនធបបេមារ អកបំអបំខណ

-

តាអកបំអបំខណាែមារ ពីបនធបមកបេ�បថតាប់ប បីេេទ ណិាមក់ន្ិា
េេទ ណមកបេ�បថតាសបារ សគារ ាវ នមកបពញេវ តជ
� ទ ថព័ ត៌មា់ណិាន�ណរ
ឲ្

-

កតរ ំណគណរណេននណៃាមកតា(បាប ាខ តត�)

សំលកំា(ជា ំេូអរអាុរត�រំេពាះ SOPs �េរ�កេាស)
-

សត

-

មា ំខីាថតេណណន

-

មា ំខី ាំបា

-

េទកំ័ពម

-

េទកសក

-

ំណតក់បិន់ទ េជ់បតាសថំណការបប ណខវាបធប បរតនតកបណបំ�ខតន

(Microme- dex, Medicines Complete។ណ។) បំៀតបភន�ទតមក(Martindale, Drug

benefits & Risks, BNF, National formularies ។ល។) េំសែត់�ី ADR ាវ នមក

បិះពខ �នផថបនសនផ(សពន តវ ា
� ត�វ WHO, Reaction Weekly, Signal, Drug Safety)
បបហេណព័កកាំររមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជណតផ (FDA, EMA, រមណព័ ត៌

មាឱំថ New Zeland, TGA, France។ល។) ទ ណបាេវ ាា
អ ័ថ (ទ ណបាេវ ាអ
ា័ថ ADR ក�ខជ, Vigibase) ព័ ត៌មាពីសាបេំ់ណមាសាជជាំប់ៀន
គអ។

ងកពនានត�តុណលព/ងក�នតុណលព

សបារព័ត៌មាឱំថ់ណបនធបបេញទណនំរសតរតតពវ ាវត្បថអកំណកាំណកណ
ទ ប់ប បីែ្វថ�ីផ
សបារសគារាវនទករេនបេាននព័ត៌មា់ណបបិាបំអបំណខ។
វជមករែណ្អកំណកាំណកណ
ទ ថណរសពបេ�បថតាទណនំរបថេខ ះហតុបណំខ ាបពណវ
សតរតិាបនធបបេមារអកបំអបំខណ។
ទំពប័
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ាទ��ធទុរ����ស�
� ់
រ
(SOP) សំរ�ររថកក� Website ក�សរមណ�លព័តម
៌ ាឱសថកម�ជ
ុ
(CPVC)

បឈ�ះាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� រ

ាី តវត វធី សាតវ ាត�វំន
� រំណការ មកថកកផ Website
កាំរCPVC

បណល SOP

CPVC/DDF-MoH/MPVW

េ្ារកសាថ�ីបណលាវនមណាក វបេចេ
មណាក វបេចេាខ តត�
បកៀាេណបថ
ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ិាពវាវត្ាវនថណរសពបថ

សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ាខ��តបថ

សាាែថកបាឱំថេណ រីហក
ាក វមកកបពេ្ាវ នបសបគនំណន

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ន�តព

រមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ែថកបា

ែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

សកំទន

សកំទនំខំវិណ

ទំពប័
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េគល�ំណ�
បបហេណព័កៃារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជមាណកករ់ំណំារ ាវ នជេាកករណាាុ់ណបសាប

បថរមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជប់ប បីាណបពញខ ល�កម
i.
ii.

មកន�ណរព័ត៌មាថ�ីផាណនខតណ ពីំក�តពកាំររមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ
ន�ណរព័ត៌មាណពីឱំថ

ាវ នន�ណរឲ្(េេទណ់ណរ)ទ ណបាេវាា
អ ័ថ

Phar-

macovigilance ់ណែករ ព័ាន
iii.

មការ ក ណអកន�ណរបំវំខំវ ិណណ ពីា�
 ំខតតុវតពឱំថតកថ់ំណរទក
ាវ នេប�បថ/កវេព
ច វតកផ/បតេវ មាវ ិថកណ សា�(chat forum)

iv.

ន�ណរឱមំេេទណ់ណរសពន តវា
� សតប�ីាវកាវ នមកពយិណកាំររមណាវន
បបហេណព័កបនសនផបណបីខាបធប រត

v.

មកន�ណរឱមំេេទ ណ់ណរេណកនរ កិថមករណADR កាំររមណមកេេទណ
កិថមករណ ADR ាវ នមកន�ណរព័ត៌មាំ�ីពីា�
 ់ណទករេនជទ ថADR

vi.

ជណកញ
ខ ំហសាតវាត�វមកាវ នមកំហមកជទថៃ់បទ កតកថ់មកានេក
ព័ត៌មា។

SOP បកៀាការ ពីាីតវត វធី ំណការថទណបបហេណ ព័ក Pharmacovigilance ប់ប បីែ្អក់ណ
បបណបបហេណព័កបាះជាវេម
ច ណេេទ ណព័ ត៌មាថ�ីផណ ពីំក�តពកាំរសាព័ ាន Pharmacovigilance
កអខនសាបេំក�ខជសពទណនព័ ត៌មាពវតសតនសតរតាវ នថ�ីផណ ពីឱំថ ាវ នា�
 ំខតតុវតពឱំថ។
ាំហំ/�សលលពងកងក
ាីតវត វធីបាះាខ តត�ាណេណបែះាខ ប�ណវកថទណ

Website

កាំររមណព័ត៌មាឱំថក�ខជ។

វសបា់រ�ារបណបា�
 ់ណទករ េនមកេេទណមកពវ ាវត្បរបនត វញមកបធ�បាេចខាបាអតពាវនមក
ទញថកព័ត៌មាបបបណបបបហេណព័ក។
ងកាា ួលួុសុត្រ
•
•

ាខបណ
� វកកាំររមណេេទណលខំសតរតន�តរនន
� រព័ត៌មាត វេយាវ នមកេណ ែករេណានាខបណ
� វក
ជទថំណតក់ដកសក់ណាន នាបនបបតឲ្មាមតវ មបបកអខនបបហេណព័កបាះ។

ាខប�ណវកកាំររមណេេទ ណលខំសតរតកអខនមកកតណកតទ សបារំណតក់/ដកសក់ណន�ណរជទាាខប�
ណវកព័ត៌មាត វេយំណការទញបេញពី បបហេណព័ក។

•

ាខប�ណវកព័ ត៌មាត វេយេេទណលខ ំសតរតសបារ សបនាបេចកបេំៃាបបហេណ ព័ក

•

ាខប�ណវកព័ ត៌មាត វេយេេទណលខ ំសតរតកអខនមកែ្បបហេណ ព័ក់ណបរបកមកិា នកណទា
ាវនាណបពញសបារ ខល�កទណនំរ់ណាបនបបតបរបន

•

ាខបណ
� វកព័ត៌មាត វេយេេទណលខំសតរតែ្មាមតវ មថ�ីបបកអខនបបហេណព័ក
ទំពប័

46

ាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� របនសនផកាំររមណព័ត៌មាឱំថក�ខជ
www.ddfcambodia.com

•

ាខបណ
� វកព័ត៌មាត វេយេេទណលខ ំសតរតែ្មាតុាេថ�ីផ់ណសតរតិាករ កខនបបហ
អ
េណព័កាណបពញតតណកតទ មកេ្ារ ាវ នវ ាក ណបលេ្ារ មកបិះពខ �នផថតទ ណបា
តតណាារ ឬជំកណ់ណទករ េនបេាន នមកបសាប ខវាបធប រត។

•

ាខបណ
� វកព័ត៌មាត វេយេេទណលខំសតរតកអខនមកកណ រតរ ាវ នេេទណថកាទ តមកាខ��ត

ទណបា់ណសតរតមកប់បបីបកៀាេណបបហេណ ព័ក់ណបគកពតេ្ារ ាវ នាេបាបតវថខតវ �
បនសនផ។
•

សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជេេទ ណលខ ំសតរតពវ ាវត្ដកសកទណនំរបរបនត វញ់ណ

សតរតករកខនបបហេណ
អ
ព័កាវនន�ណរមកថណរសពេខ នបសមថំណការករ បណបបបហេណ ព័ក/នសព�
នផថាទតដកសក/តុាេថ�ីបបបណបបបហេណ ព័ក។
ាទ��ធទ
1. ំណការមកសបារសបនាបេចកបេំបបហេណព័ក
1.1.

ពវ ាវត្បប ណជសាចណប់ប បីែ្បបហេណ ព័ក់ណ បរបកមកណតាវ នេបបណិាសបារ
បពណ

1.2.
1.3.

សតរតែ្សាព័ ាម
ន ាេណហណសបារ សគារ បបបណបបបហេណ ព័កប់ប បីនខកទ
ម
ណបាេវ ាអា័ថ
កអខនក�ត វធី ាវ នេេកេកវបបតកា�ន
ែ្សបារ ដកសកករ បណបបបហេណ ព័កសតរតតេណ កនរ ាវ នេណហណកាំរវប់បបីែ

មាតព�ថំ�ណកអខនមកបាប កបប ណកាំរអកា។បាបដកសកករបណបបបហ
េណ ព័កធណ សតរតាសន�វប់ប បីាបនបបតឲ្មាេណ ហណន�េនចណ(Memory) ាាុបេៀត។

1.4.

ជាវ េម
ច ណពវាវត្ា�
 ាបេចកបេំ់ណេា�តករ ់ណបរបកមកបបហេណ ព័កាវ នសតរត
សិក់្សបារា�
 ់ណកកបេបញសតរតិាបបជទំជខ ណិា នកហ័ំ។

1.5.

បកៀាេណ ដកសកកអខនកខណព្ទេ័កឲ្ិាសតន សតរត ាវ នាសន�ទ ណបាេវាអា័ថំណការ សាតវ
ាត�វមកមាសាំវេត
ន ពជន

1.6.

ាបនបបាកណក វត software ាវន application កថកនបាបចណិេរ

1.7.

ពវាវត្បបណត ីកខំជសាចណាទតកណរដកសក់ណបនធបេទណាវ នបនធបបេញ

1.8.

ចតរ េនសបារបរបាថ្(ាាុ ផ�ំរាទកាវ
� នណខាអកបសាប តទ ែេីាវនាខ ពំ
� វេវ)ន

បបបណបបបហេណព័ក

1.8.1. កកផាម�ីបឈ�ះអកបសាប់ណមាំខពណតព
1.8.2. ាបនបបតឬាាុបរបាថ្/អកបសាប ថី �
1.8.3. ណខាបរបាថ្/អកបសាប
1.8.4. ន�ណរឲ្ ផ�ំរាទ�កឬា់វ បំធាណមកាខ ��ត�មកេទណបេមារ បបហេណ ព័ក

ទំពប័
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1.8.5. កណរតរាវនពវាវត្តទែេីាវនាខ ពំ
� វេវ ន(ន�ណរឲ្មកេទ ណបេមារជពវ បំំ,
ំកបំក ាាវ នកសាមតវ មកាំរបបហេណព័ក)។
1.8.6. ែ្កណរបរបាថ្ំក�ទណនំរមា់ណ បរបកមកសតន សតរតាវ នមា
មកាខ��តសតន សតរត។
1.8.7. ពវាវត្ជសាចណាទតមកេទណបេមារ ាវ នមកបសាបសិំរបបហេណ ព័កៃាបរបាថ្
់ណមាំខពណតពប់បបីែំា�វំខលៃាសាព័ានេវាអា័ថាវ នា�បកមកបសាប
បបហេណព័កលខំ។
2. ំណការមកសបារសបនមតវមបបហេណព័ក
2.1.

ែ្បបហេណ ព័កសតរតិាបបបធ�បាេចខាបាអតពជសាចណបថមាព័ ត៌មាពវ ត

សិក់សតន សតរតថ�ីាវនែករ ព័ានជទ ថមណាក វបេចេៃាមកបធ�បាេចខាបាអតពថ�ីផ់ណ
ិាា�
� ករ ិានេ្ំរលំរ។

2.2.

់កបេញព័ ត៌មាថ�ីាវនព័ ត៌មាបនសនបេៀត់ណម�ថជព័ ត៌មាចំរាវន
វាមាេណែករេណានតបេបេៀត។

2.3.
2.4.

កកផអកាឲ្់ន នណ ពីបហតខ មករណថ�ី់ណបបិាបសគនេខ កាវន់ណសតរតបកៀាេណ
បថរមណព័ ត៌មាឱំថ់ទ េជំាអវំវេនមកសាជខណតប�ារខ� ះាណ
� ណ។

ែ្ព័ ត៌មាណ ពីសពន តវម
� ករណបនសនផ់ណាន នបកប តមា់ទ េជំាអវំវេនមកសាជខណ
តប�ារខ� ះាណ
� ណ។ណ។ាន នសតរតនសព�នផថឆារ ផបាះាាខា�វាថឺតជន១ៃថម
ាែមារពីសពន តវម
� ករណិាចារ បន�ប។

2.5.

ែ្សពន តវា
� សតPharmacovigilance (បាប ំវាមាជេ្ារ េណណន) សតរតិានសព�
នផថបណបខវាបធប បរតវាថឺតជន១០ៃថមាែមារពីមាមកនសព�នផថៃាេ្ារ
េណ ណនជសកំ។

2.6.

ពវាវត្ប់បបីែ្ព័ត៌មា/់ណ រននាី ទថផបបបណបបបហេណ ព័កសតរតិាបបករ សតរត
នអកកាំរវេណ បែះព័ ត៌មាបបបណបបបហេណព័កសាបេបាះ។

2.7.

ែ្ព័ ត៌មាបបបណបបបហេណ ព័ក់ណបបន�ណរឲ្សតរតមា់ទ េតបេបាះម


េណរនបជបន



មតវ មបពញបណញបថមកណណកទាតព/កទាតព(បបបពណ់ណមា)



សាពព័ត៌មា/់ណ រននាវ នកទាតព



អកាវពានព័ត៌មា/ ់ណ រនន



បឈ�ះកទាតព



ែក្បា�នះ



មណាក វបេចេព័ត៌មា់ណសតរតិានសព�នផថបណបបបហេណ ព័ក



ចារទញថកដកសកេណែករ េណាន (link)
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2.8.

ែ្ដកសកេណែករេណាន(link) ាវ នដកសកត�ារ បេាននព័ ត៌មា/់ណ រនន
សតន សតរត ាវ នមា់ណ បរបកមកសតន សតរត។

2.9.

ែ្មាមកថណរសពពី ំណណករ សាារមណព័ ត៌មាក�ខជខ ាាន នករ
នសព�នផថសបារព័ត៌មា/ ់ណ រននទណនំរបបបណបបបហេណព័ក។

2.10. ែ្សបារមតវមទណនំរ បបហេណ ព័កាខ បលតេ្ារ ់ណបសាប សិំរ ាវ ន
ណវលវតាេបាកាំរសាបេំេណ បែះមកនសព�នផថបណបខវាបធប បរតកបាៀាបាះ។
ុតរតពនានត�តុណលពាន�ងក�នតុណលព÷
សបារព័ត៌មាទណនំរសតរតតពវ ាវត្

ាវនថណរសពបថសាារមណព័ ត៌មាឱំថ

ខា

បពណវសតរតិានសព�នផថបណបបបហេណព័ក។ពវ ាវត្ិា នតន នក ននមកេទណ់ណរមតវមកាំរបបហេណព័ក
់ណសតរតថទណបថាខំស ២-៣ែករ ាាខបណណះសតរតិាាខ��តឲ្េទ ណ់ណរមតវ មបបហេណព័ក
បាះប់បបីាាុកសាឬណខាបចណមតវ មបាះ។
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ាទ��ធទុរ����ស�
� ់
រ
(SOP) សំរ�រេករ�រំរត��ណុ� ះ�ា
� ល

បឈ�ះាីតវត វធីសាតវាត�វំន
� រ

ាី តវត វធី សាតវ ាត�វំន
� រំណការ បកៀាេណ តប�ារខ� ះ

ាណ
� ណាវ នំវមកសល

បណល SOP

CPVC/DDF-MoH/OT

េ្ារកសាថ�ីបណលាវនមណាក វបេចេ
មណាក វបេចេាខ តត�
បកៀាេណបថ
ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ិាពវាវត្ាវនថណរសពបថ

សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ាខ��ត�បថ

សាាែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

ហតុបណំាវ នមណាក វបេចេ
ន�តព

រមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ែថកបា

ែថកបាឱំថេណ រីហកាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

សកំទន

សកំទនំខំវិណ

ទំពប័
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េគល�ំណ�
បគណាណរនៃាSOP បាះបឺ ាបនបបតាី តវត វធី ក
ទ ំណការ បកៀាេណ តប�ារខ� ះាណ
� ណអកន�ណរបំវំខំវ

ិណតប�ំវមកសលសាជខណាវនំាអវំវេបន ថេណ ែករ េណានជទ ថអកេទណកទកអខន PV។ SOP បាះ
ន�ណរបំេក�ីរែណាា�វេ�នផាវ នំក�តពបនសនផ់ណសតរតបធ�បកខនមកបកៀាេណ
អ
បហតខ មករណទណន

បាះប់បបីែ្ក�ត វធីបាះ(ឱមំ) សតរតិាបកៀាេណឲ្មាសាំវេត
ន ព បជបជ័ថាវ នំវមកម
េទណកទិា នំក�។
ាំហ/ំ �សលលពៃាងកងក(ងកេករ�រំ)
SOP បាះសបា់រ�ារ បណបំក�តពែែ់ណសតរតមកាខតត�ខាបពណណរខនបពណាែមារពីតប�
ារខ� ះាណ
� ណបាះ(បហតខមករណ)។វកណ រតរ ត�ំ��រអកេេទណលខំសតរតនន់កំណការ
ំក�តពាីទថផតកថ់់ណ បរបកមក។
ងកាា ួលួុសុត្រ
SOP បាះតករតនជពវ បំំំណការ ាខ បណ
� វករមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ់ណមាតកកវ េចកខន
អ
មកបកៀាេណតប�ារខ� ះាណ
� ណំវមកសលាវ នំាអវំវេនកខនែរ
អ
ម ណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ
•

ជមកេេទ ណលខំសតរតកាំរាខបណ
� វករមណព័ ត៌មាឱំថប់បបីែកណរមកបកៀាេណចណ
ិេរ់ទេជមកកកាវនែ្មាសណំណការ សាជខណបនធបណវលវតបម�បញាវនះនមក
េទណកទកករំណ
ប គកកករ ំណាខសតថា�បហះមកថតេណ ណនដកសកាវ នមកបតេលចារំណតក់

•
•

សាជខណសតរតិាបបបកៀាេណខាបពណតប�ារខ� ះាណ
� ណបាះ(បហតខមករណ)ចារ បន�ប។

ជមកេេទ ណលខំសតរតកាំរសាារមណព័ត៌មាឱំថកអខនមកកណ រតរមណាក វបេចេ
សាជខណាបនបបតកបាៀាវក់ាវនកណ រតរ ថត វមំណការ តប�ារខ� ះាណ
� ណបាះ(បហតខ មករណ)

សាារមណព័ ត៌មាឱំថសតរតែនន់ក្មាធាាាខ ំស(អកជណ ែញ) សតរត
ិាបបជទា់ណរននណពីមកេទណកទកអខនបហតខ មករណបាះេទហករណបាបំវាបបសតរតបធ�បបទ
ា�ញឬន�ណរមករែណបណបា�
 ពវ បំំណទថ។

•

ណរខនបពណ ាវនាែមារពីបហតខមករណកណរាខបណ
� វក់ណេេទ ណលខ ំសតរតេខះបឈ�ះអកេទណ
កទាវនន�ណរឲ្ពទកគតរាទតំណតក់ំណការ សាជខណ់ណបរបកមកកតរ សតបពណសាជខណសបារ សបនមក

សាជខណបថមាមបកា បរវេសតរាវេាវ នត ីប់ទនផថបាប េបធ�បិាាបនបបតកិថមករណ
មកសាជខណតណកតទ មកេណណថជករំ�នជទ ថថត វមាវ នែ្មាដកសកេណ ណថសតន 
សតរត។
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ាទ��ធទ
១. ងកេករ�តំេរ�សំរ�ររត��ណុ� ះ�ា
� ល

១.១. ាបនបបតនាមកបហតខ មកបថមកបកៀាការពវស�ក់ទ េតបេបាះ

- មណាក វបេចេៃាតប�ារខ� ះាណ
� ណបាះ(បហតខមករណ) (សតរតិាបបបសគនេខ ក)
- ក�តតុខ/កបាៀាវក់ំណការសាជខណ
- សាបេអកេទណកទបថសកាម�ីបឈ�ះពខណទារសិក់
- មកិា ារសាមរថត វម

១.២. កណ រតរ ត�ំ��រធាាាខ ំស(អកជណ ែញ)់ណែករ ព័ាន ាវន/ឬអកេទ ណកទ
ំណំារផាវ នបកៀាេណ សាាាេំណការ ាេា�ញឬតទ ែេីំណការតប�ារខ� ះាណ
� ណ

(បហតខ មករណ)
១.៣.

ជទ ា់ណ រននធាាាខំស(អកជណ ែញ)

(បាប មា)

ណ ពីមណាក វបេចេ េីកា�ន

ក�តតុខៃាតប�ារខ� ះាណ
� ណ(បហតខ មករណ) ាវ នតទ ែេី ឬសាាាេំណការ បធ�បាេ
ា�ញកាំរពទកគតរ ប់បបី់ន្ពទ កគតរ មាតត�មាបបៃថម់ណបបិា
បសគនេខកំណការសាជខណ។
១.៤. កណ រតរ កា�នសាជខណ ាវ នែ្មាកា�នសាជខណបថបកៀាេណ ាវ នេខ ះហតុបណំកវេច
ំាយជទ ថមចំរសណសាជខណាវនែមា÷

- ំណតក់ម កខណព្ទេ័កថទកៃ់ េាកករណា�ចន
ណ ាវ នផមណនំណពតរ ំ សាព័ ាំ
ន ណបណន
ាវ នពា�ឺ។ណ។

- ំណកកហកំណការាវនហកៃថមសតនរ

១.៥. បពណមណាក វបេចេសាជខណសតរតិាថណរសពជទ ថសាពធាាាខ ំស (អកជណ ែញ)
ាវន/ឬអកេទ ណកទំណំារ ាវនមាកា�នសាជខណបកៀាេណ ណវលវតបម�បញំណការសាព
ធនាាខ ំសាវ នអកេទណកទបថបទំា�
� ករពវស�ក់ទ េតបេបាះ


អកបកៀាេណ



កបាៀាវក់



មណាក វបេចេាវនបពណបតល



េី កា�ន



សាបេអកេទណកទ



សិករ េាតុមសាចណៃថមអកេទ ណកទ



អកេណែករ េណាន



បពណេខនបសមថំណការ ់នមកេទណកទសាជខណ
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១.៦. បនធបណវលវតបម�បញបេមារាខបណ
� ំណំារ ផ ាវ នអកេទ ណកទទណនំរ
១.៧. ់នមកេទណកទបថេទកំ័ពមឬបនធបខីាណប់ប បីបធ�បាម�ីអកេទ ណកទ់ណិា
់ន
១.៨. កករំណ
ប គកាវនំណាខសតថា�បហះំណការអកេទ ណកទ(បាប ាខតត�)
១.៩.ជទា់ណរននអកេទណកទណពីំណ
ប គកាវ នមកបកៀាេណមកបធ�ប់ណបរបក(បាបមា)ាវ នបនធប
ព័ត៌មាទករេនបេាននមកេទ ណកទកាំរពទកបប។
១.១០.ក ណណនកអក់ណសតរតបធ�បឲ្បកៀាេណ ាេា�ញាវ នបនធបាេា�ញបេមារ រមណ
ព័ត៌មាឱំថក�ខជវ ាថឺតជន៣ៃថមខាបពណបហតខ មករណាវ នពវ ាវត្បរបនត វញាទ ត
ាេា�ញ់ណិាបនធប

១.១១. ាកសាកណរាេា�ញទណនំរ់ណសតរតមកាកសា
១.១២. បកៀាេណបណកាេណព័កដកសកសាជខណBrochure សាជខណាវ នេនរ សាជខណំណការសណសាជខណាវ ន
េេទ ណិាមកថណរសពខ ាបពណបិះពខ�វ
១.១៣. េវ ញថនរ ំណតក់មក វិណ័ថស�កបឈ�ះ ាវ នំណតក់បនសនផបេៀតសតរតបសាប ំណការ
សាជខណ(បាបាខតត�)
១.១៤. បិះពខ� ាវ នថតេណ ណនសបារ ាេា�ញកបាៀាវក់ាវ នដកសកបនសនផំណការ មក
សាជខណ
១.១៥. បតេលចារកណរដកសកទណនំរ ាវ នំណតក់មក វិណ័ថេទ ណកអខនថនរ ់ន កជមទ� ាថនរ
់ណលចារកេ
ទ បេមក វិណ័ថកា�នសាជខណ

១.១៦. បកៀាេណំកកីា័សតានរ ណខថាវ នដកសកបនសនបេៀត់ណាន នសតរតេខ ះហតុបណំបថ
អកេទ ណកទបេតត វក័ ថា័ សតបធ�ប់ណបរបក់ណន�ណរឲ្
១.១៧. បរែ ាវ នបកៀាេណ កមចារ ណខថសតរតន�ណរឲ្អកេទណកទមអករ ផ(បាបាខ តត�)

២.ាងកុរ����ងកុរ្ុំ
២.១.

ស�បាណ អកេទណកទទណនំរាវ នអកជណ ែញបបកា�នសាជខណេខះបឈ�ះគតរ បយ
ឲ្គតរេខះហតុបណំបណបាម�ីតត�មាាវនន�ណរឲ្ពទ កគតរ ាទតំណតក់សាជខណ។

២.២. ែ្កណរាេា�ញទណនំរសតរតិាាមទច ណកអខនកខណព្ទេ័ កថទកៃ់ត�ារ បេាន ន
មា ំខីាា�
ច ន
ណ ំណការ បសាបបពណសាជខណ

២.៣. េទ កទតរ ៃថ�បធ�ប់ណបរបកាវ នសិករ េាតុ់
ម ណរអកេទណកទ(បាបំវាាខ តត�)
២.៤. បធ�បកណរតរ សត់ណ បរបកមកសាជខណក
ទ ទណនកិថមករណសាជខណថតកទាាវនមកនផថត ីប់ទ 
(បាប េបធ�ប) ាវនបធ�បកវេម
ច ក�កបណំធវ មកបាបពណចណិេរ 

៣.ាសកម�លពននេុងាេពលុរ្ុំ

៣.១. ាបនបបតពស�នកិថមករណសាជខណាវនករជទាសាារមណព័ ត៌មា
ឱំថក�ខជំណការពវាវត្បរបនត វញ
ទំពប័
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៣.២. ពវ ាវត្កិថមករណបរបនត វញបថនតកបណបធាា(input) /បិាណរពីសាា
រមណព័ត៌មាឱំថប់ប បីាបនបបតកិថមករណកសាថ�ីេខនបសមថ
៣.៣. បនធបកិថមករណេខ នបសមថបេមារ សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជប់ប បីមក
ថណរសពេខ នបសមថ

៣.៤. េកចថកិថមករណេខ នបសមថ់ណរក
អ េទ ណកទទណនំរ
៣.៥. េនសកនកិថមករណសាជខណេខនបសមថឲ្ិាសតន សតរត
៣.៦. ាបនបបតកិថមករណហវកម� តតុខេខនបសមថបថសាទ ណត វតបាវ នកតណ កតទ កណរមក
េទទតរាវនដកសកគណសេែែ

៣.៧. េនសកនកិថមករណហវកម� តតុខឲ្ិាសតនសតរត
កកសក
ែ្មាដកសកសតនសតរតាវ នេនសកនកិថមករណាបេចកបេំាវនហវកម� តតុខសបារមកសាជខណ
សាបេបាះ់ណបកៀាេណបថរមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ។
ងកពនានត�តុណលពាាន��នតុណលព
កិថមករណមកសាជខណសតរតពវ ាវត្បរបនត វញបថសាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជខ ាបពណ

ាមចារវ។សតរតថកេវ តេ
� ខកករ ប់បបីែ្មាមកពវ ាវត្ាវ នតានអកហវកម� តតុខបបបពណ
បធ�បមកេទទតរ។
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ន���ធ�្រ��ប��ស�ង់ស្រមាប់្រ�ជុំគណៈកមបេច�កេទសព័តម
៌ ានឱស
េឈ�ះនីតិ វិធី្របតិបត�ិស�ង

ស្រមាប់េរៀបចំករ្របជុំគណៈកម�ករបេចព័ ត៌មា
ឱសថកម�ុជ

េលខ SOP

CPVC/DDF-MoH/ECM

ករែកស្រម�លេល
និងកលបរិេច�
កលបរិេច�ទករអនុវ
េរៀបចំេដ
ហត�េលខ និង កលបរិេច
បានពិនិត្យនិងយល់្រព

្របធានមណ�លព័ត៌មានឱសថកម

យ
ហត�េលខ និង កលបរិេច
អនុ��តេដ

្របធាននាយកដ�នឱសថ ចំណីអហរ រេពទ្យ
និងេ្រគ�ងសំអ

ហត�េលខ និង កលបរិេច
អង�ភា

មណ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុ

នាយកដ

នាយកដ�នឱសថ ចំណីអហរ ប រេពទ្យ
និងេ្រគ�ងសំអ

្រកសួ

្រកសួងសុខភិ

ទំពប័
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េគាលបំណ
SOP គឺ្រត�វបេង�តនីតិ វិធីមួយេដម្បីេរៀបចំសាជុំជា្របចំរគណៈកម�ករបេច�កេទព័ត៌មា
ឱសថ ស្រមាប់មណព័ ត៌មានឱសថកម�ុ។ នី តិវិធីេរៀបរប់ពីដំណាក់កលនិងសកម�ភាព
កេរៀបចំ និង្របតិបត�ិ្របកបេដយ្របភា និងេជាគជ័យ
�សាលភ
SOP ្រគបដណ�ប់សកម�ភាពែដល្រត�វករអនុវត�មុនេពល កំពុង និងបនា�ប់ពីៃថ�្SOP េនះ
វកំណត់ផងែដរនូវករទទួលខុស្រត�វស្រមាប់សកម�ភាពនតមរយៈដំេណរករេន
ការទទួលខុស្រត
SOP ្រត�វបានតក់ែតងេឡងជាពិេសសស្រមាប់បុគ�លព័ ត៌មានឱសថកម�ុជ(CPVC)
ែដលបានចូលរួមេរៀបចំករ្របជុំគណៈកម�ករបេច�ព័ ត៌មានឱសថ(E.C) ។
•

ជាករទ ទួលខុស្រត�វរបស់បុគ�លិកមព័ ត៌មានឱសថ េដម្បីធានាមានកចំច
បាចទំងអស់ដូចជា ករកំណត់ងធានាថាមានកែន�ង្ ករេផ�លិខិអេ��ញ ក
អះអងមាអកចូលរួម្របជុ កក់សណ
ា�គារ និងសំបុ្រតយន� ថតចម�ងដកសក
និងករេរៀបចំសមា�្របជុំ្រត�វបានេរៀបចំមុនេពល្របជ

•

ករទទួលខ ុស្រត�វរបស់្របធានព័ ត៌មានឱសថ្រត�វកំណត់កលបរិេច�ទ្របជុំ ប េ
រេបៀបវរៈ និងកំណត់ថ វិកស្រ មាប់្រ

•

្របធានមណព័ ត៌មានឱសថ្រត�វធានាផងែដរថា សមាជិកគណៈកម�ិាបបជទ ា
ព័ត៌មាន្រគប់្រអំ ពីករចូលរួក�ុងករ្របជុំេ ឧទហករណេបពួកេគ្រត�វេធ�បបង�
ឬផ�ល់កែណនាំជំនាញេលប��ពិេសសណា។

•

េពលកំពុង និងបនា�ប់ពី្របជុំ សមាជិកមព័ត៌មានឱសថទទួខុស្រត�ចុះេឈ�ះអ�
ចូលរួម និងផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវឯកសរ្របជុំ ្រត�វេធ�កំណត់្រតក ្រគប្រគងករ្រប
េដកេម៉រ៉ថតរូប និងថតវីេដអូផ្សព�ផ(េបេធ�េទប) បេង�ត និងែបងែចករបា
ករណ៍្របជុំ បំេពញករចំណាយជាក់ែស�ងឲ្យ្រត�វគា� និងធានាឲ្យម
សសមរម្យរល់ករចំណាយទំ

ាទ��ធ�
១.ែផនករស្រមាប់ករ្
១.១ បេង�តែផនករករ្របជុំ េដព័ត៌មានលំអិតដូចតេទេនះ
– កលបរិេច�ទករ្រប (្រត�វបានេស�សុំ ឬេ្រគា)
– កម�វត�ុ /រេបៀបវរៈស្រមាប់ករ្
ទំពប័
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– ករប ា៉ន់្របមាណថវិក
១.២

ទក់ទងសមាជិកគណៈកម�ករបេច�កព័ ត៌មានឱសថ(E.C) ទំងអស់េដម្បីអ
ពួកគាត់ចូលរួមេនៃថ�ែដលេ្រគាងទុក និងកំណត់ៃថ�្របជុំេដម្បីឲ្យសម
េ្រចនអចចូលរួមប

១.៣

កំណត់រកបុគ�លែដលនឹងអចេធ�បទបង�ញបានេនេពល្រ(េបចំបា) រួមទំងអ�
ជំនាញមកពីខងេ្(ែដលជំនាញរបស់គាត់អច្រត�វករ ចំបាច់ស្រម
ែដល្រត�វពិភារបស់គាត)។

១.៤

ជូនដំណឹងដល់បុគ�ល (េបមា) អំពីកលបរិេច�ទ ទី កែន�ង កម�វត�ុៃនករ្របជ និង
្របធបទ បទបង�ញ បទពិភាក្សោរបស។

១.៥

កំណត់រក និងធានាមានកែន�ង្របជុំ និងធាន
- សមា�រៈកុំព្យូទ័រយួរៃឧបករណ៍ ប�
�ំង និងផា�ំងសំពត់ ្របព័ន�សេម� និងពន�ឺ
- អហសារ

១.៦

េធ�លិខិតអេ��ញស្រមាប់្រគប់សម EC ទំងអស់ េដយែចងច្បោស់ពីកលបរិ
េពលេវល និងទី កែន�ង្របជុ។

១.៧

េផ�លិខិតអេ��ញេចញេដយមានរេបៀបវកំណត់េហតុរយករណ៍ករ្របជុំេលក
រល់ឯកសរេយាងែដលទក់ទងស្រមាប់កិច។

១.៨

ប�
� ក់ពីករចូលរួតទូរស័ព� ឬេផ�អុីែម៉លេដម្បីបេង�តប��ីេឈ�ះអ�កអះអងថ
រួមកិច�្របជុំេនះ

១.៩

កក់សណ
ា�គារស�ក់េន និងសំបុ្រតយន�េហះស្រមាប់អ�(េបអាខវត�) និងជូន
ដំណឹងអ�កចូលរួមអំពីករេរៀបចំសណា�គារស�ក់េន និងករេធ�ដំេណរមុនេពលៃថ។

១.១០ េបាះពុម� និងថតចម�រល់បទបង ញ រេបៀបវរៈ កំណត់េហតុរបាយករណ៍្របជុំ
មុន និងឯកសរេផ្សងៗេទៀតស្រមាប់ករ។
១.១១ េរៀបចំេវចខ�ប់្រគប់ឯកសរទំងអស់ែដលមានេ�សចស្រមាប់ក
១.១២ េរៀបចំវិក័ យប័្រតបង់្រប និងឯកសរេផ្សងៗែដល្រត�វករចុះហត�េលខេដយ
រួម េដយែផ�កេល វិក័យប័្រតេធ�ដំេណ
១.១៣ គណន និងក��ប់ចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វផ�ល់ជូនដល់អ�កចូលរ(េបអនុវត�)
២. ករ្របតិបត�ិកិច�្រប
២.១

ស�គមនសមាជិកគណៈកម�ករេនកែន�ង្រចុះេឈ�ះពួកគាត់េដយឲ្យពួកគា
ហត�េលខេលប��ីវត�មាន និងផ�ល់ជូនគាត់នូវឯកសរ្។

២.២

ធានាថាបទបង�ញទ និងកំណត់េហតុករ្របជុំេលកមុន្រត�វបានេផ�រក�ុងកុំព្
យួរៃដែដលតភា�ប់ជាមួយឧបករណ៍ប��ំងស្រ មាប់ពិនិត្យេឡងវិញនូវេពល។

២.៣ ផ�ល់្របាក់េធ�ដំេណ និង្របាក់ឧបត�ម�េផ្សងៗដល់អ�កចូលរ(េបអនុវត�)
ទំពប័
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២.៤

ថតដំេណរករេពល្របជុំរួមមាន កំណត់េករណ្របជុំេដយសររ

៣.

សកម�ភាពេ្រកយេពល្រ

៣.១

បេង�តកំណត់េហតុរបាយករ ្របជុំ្រ និងដក់ជូន្របធានម PV េដម្បី្រត
ពិនិត្យេមលេឡង វិ

៣.២ េផ�កំណត់េហតុរបាយករ ្របជុំែដលបាន្រពងរួចាមទ� ាេទកន់សមា
គណៈកម�ក ែដលមានវត�មានេពល្របជុំេដម្បីពិ និងប��ូលព័ ត៌មានរបស់ពួកគា។
៣.៣ ពិនិត្យែកែ្របកំណត់េហតុ្របជុំេដយែផ�កេលករព័ ត៌មាន និងមតិេយាបល់ពី
ជិកគណៈកម�ករ និងប�� នកំណត់េហតុែដលបានែកែ្របរេនះេទកន់្របធា
មណ�ល PV ស្រមាប់ករពិនិត្យេមលេឡងវិញចុង។

៣.៤

យល់្រពបណបកំណត់េហតុចុងេ្រកយេដម្បីែចដល់សមាជិកទំងអ

៣.៥

ែចកចកំណត់េហតុ្របជុំចុងេ្រកយដល់សមាជិកទរួមទំងអ�កែដលមិនប
ចូលរួមកិច�្របជុំផងែដ

៣.៦

ចង្រកងកំណត់េហតរបាយករ ្របជុំឲ្យបាន ្រតឹម

៣.៧ េធ�របាយករ ហិរ�� វត�ុចុងេ្រកយេដយ្រ និងត្រម�វករបង់ៃ និងឯកស
េយាងទំងអ
៣.៨

ចង្រករបាយករ ហិរ�� វត�ុឲ្យបាន្រតឹម្

ការេរៀបចំឯកស

េធ�ឯកស និងចង្រកងកំណត់េហតរបាយករ ្របជុ និងរបាយករ ហិរ�� វត�ុស្រមាប់
្របជុំនីមួយៗ

ការ្រត�តព�ន�ត្យគុ ន�ងការធានាគុ
កំណត់េហតុរបាយករ ្របជុំរបស់គណៈកម�ករទំង បទ កសតរតពវាវត្បរបនត វញបថំម
ជវកគណៈកម�ក និង្របធានមណ�PV មុនេពលរបាយករ េនះ្រត�វបានប��។ េនេព
េធ�ករទូទត់លុយ ្រត�វ្រប�ង្របយ័ត�េដម្បីធបនមងនផមតរហិរ�� វត�ុសម�សប និងមា
ករ្រត�តពិនិត្យជាេ
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ាទ��ធទុរ����ស�
� ់
រ សំរ�រងក�េ�ាទតាន�េបះពុមផ
� ្ព�ផ�ាុពប���ុត
មណ�លព័តម
៌ ាឱសថ (PV)
បឈ�ះាីតវត វធី សាតវាត�វំន
� រ

SOP ំណការ ាបនបបតាវ នបិះពខ �នសព�នផថសពន តវា
� សត
រមណព័ ត៌មាឱំថ

បណល SOP

CPVC/DDF-MoH/DPPVB

េ្ារកសាថ�ីបណល ាវន មណាក វបេចេ
មណាក វបេចេាខ តត�
បកៀាេណបថ
ហតុបណំ ាវ នមណាក វបេចេ
ិាពវាវត្ ាវ នថណរសពបថ

សាារមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ហតុបណំ ាវ នមណាក វបេចេ
ាខ��ត�វបថ

សាាែថកបាឱំថ េណ រីហក
ាក វមកកបពេ្ ាវ នបសបគនំណន

ហតុបណំ ាវ នមណាក វបេចេ
ន�តព

រមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

ែថកបា

ែថកបាឱំថ េណ រីហក ាក វមកកបពេ្
ាវ នបសបគនំណន

សកំទន

សកំទនំខំវិណ
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េគល�ំណ�
SOP បាះា�ញពីត វធីត់ណណករ ់ណាខ តត�ប់បបីាបនបបតាវ នបិះពខ ន
� ផថសពនតវ ា
� សត PV។
សពនតវា
� សត PV ជបធយិថទថពវ តសិក់់ណរមណព័ ត៌មាឱំថេមាេណែករ េណាន
ជទថអកន�ណរបំវំខំវ ិណកអខនមកន�ណរព័ត៌មាេទបេណពីមកបសាប ឱំថំខតតុវតពឱំថ

ជករលករ ឬមកន�ណរព័ត៌មាសតរារណពីា�
 ំខតតុវតពទករ េនាន នព័ត៌មាកិថមករណ

សាតវក�ក ណំា់ណបបសាទ ណបថរមណព័ ត៌មាឱំថ។វន�ណរឲ្អកេទ ណកទនន់កាទ តមគ៌
ប់បបីេទណកទមកពវតកផណពីាវនមកេទណកទំក�ជនខាកអខនមកតាំខតតុវតពកាំរ

ឱំថាវនអកជណនឺ។បតជ�ារវម តឱំថមក ីេា�បពេ្េ�ាាវនបវ លាខ ាបបកបឺ ជអក េទណកទ
ិា នំណំារំណការសពន តវា
� សតរមណព័ត៌មាឱំថ។អកន�ណរបំវំខំវ ិណបនសនបេៀត់ទច
ជាខបណ
� វកំខំវិណំហបាណាវនសករ់ជាេទ បេេេេទណិាសពន តវ ា
� សតបាះ
នន់ក។់ទបេអះវជមកចណិេរ ណំរកខនមកន�
អ
ណរព័ត៌មាជករ ំ�នបជឿជករ ាវ នថ�ីណពីឱំថ

ប់បបីជណកញ
ខ មកបសាប សិំរឱំថំំាាន នព័ ត៌មា។
�សលលព/ាំហៃំ ាងកងក

SOP បាះសបា់រ�ារ ាីតវត វធី ទករេនាន នកបាៀាបសជបំបក បំសាាាេំណការមកបិះពខន
� ផថ
មកេេទណលខំសតរតកាំរាខប�ណបនសនផាបនបបតសករាវ ពានពវាវត្បរបនត វញតុាេាវនបិះពខ�
នផថសពនតវា
� សតេខ នបសមថ។ាី តវត វធី ់ណបកៀាការបាះាខ តត�េណបែះរមណព័ ត៌មាឱំថ់ណ
មាេណែករេណានកអខនមកាបនបបត ាវ នបិះពខ ស� ពន តវា
� សតរមណព័ត៌មាឱំថ។
ងកាា ួលួុសុត្រ
ជមកេទែ�ា្សករាវ ពាបទថ់ណមាំមំតពាខបណ
� កពី នអកបនសនផសតរតាបនបបតបរបង
ប់បបីបកៀាេណបធ�បសពន តវា
� សត។សករាវពាន េមាេណាទាពី មអករ ឬពី កែករ បេ២៥ែករ ។បាះវ ាកទ
ាមទច ណាខប�ណវកាបេចកបេំអកសត�តពវ ាវត្កពីំនបសេឬេី សានកផ។
ំមជវកៃាសករាវ ពាបសតរត៖
-

មាមការខ� ះាណ
� ណកអខនមកពយិណាវ ន/ឬំខលតពសករ់
មាំតុតពត វតបធណ ផាវ នំណបិបេវ ាា
អ ័ថ

-

មាេណបរះ់ន នតសនរ បប�ំណតបថសកតុាេត វេយស�ំ�ជបសេបាមាជតស
នរបប�ំតាាខបណណះ

-

កទាមទច ណអកសាកាត វជ�ជី ត់ំខំវិណ េទហករណបតជ�ារវ ម ត ឱំថមក ីេា�បពេ្
េ�ា ឬបវលាខាបបក

-

កទាមទច ណទណនអកជណនឺ ាវន សាជជាធ�តជាាុ់ណរេណាខេំនបណបបាប ំវាសពន តវ ា
� សត
ំណបដបណបសករ់ជាាវ នអកជណ នឺជសាបិជាណ កខនមកកសន
អ
ាវ នមាទណបា
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េវាា
អ ័ថកាំរអកពវាវត្ធណផ់ណេម�ថជំមជវ កកាំរសករាវ ពានបបសបារ បពណ។
េជថខេនស�ំ�កខនមកាបនប
អ
បតបរ់ក�មកាបេចកបេំាវ នំទកែណក
អ ់ណមាឥេនវ

ពល់ទេជែថកសលបពេ្សាាំមបាណ សបរបពេ្ ឬឱំថមក ីឬ�ា�ីកាំរសកំទន

ំខំវិណប់បបីឲ្គតរ ម�ថជំមជវ កបរ់ក�មកាបេចកបេំ។ សករាវ ពានេេទណលខ ំសតរត
បសជបំបក បំាវនកណ រតរមកា�ញសាាាេំណការ តុាេាបនបបតតុាេបណ បកនាវពានែែមា
ដកសកចណិេរ បកៀាេណមក�កកាំរក
អ ាវ ពានាវនអកសត�តពវ ាវត្បរបនត វញសត�តពវាវត្បខ រតព
ាវនត វតបព័ត៌មាសតរារពីអកា។សករាវ ពានាននេេេទ ណលខំសតរតែ្ព័ត៌មា់ណន�ណរ
ឲ្កអខនកណរា�
 កាំរសពនតវ�ាសតជាវ េម
ច ណថ�ីផទករ េនបេាន នាក វាេបបទណបាាវនទារ បពណ
បតល។សារនសាថ័ត្
អ មកាកសាតុាេ់ណមាសាពជតសនរ បប�ំវ ាែណឲ្មាមកា�ទក

តុា័ថ។

បថតត�មាសករាវពានមកេេទណលខ ំសតរតបាះបទ កជាាមខកកាំរាខបណ
� វករមណព័ ត៌មា

ឱសថ់ណិាារខ� ះាណ
� ណ។

ងកពន�កាា ំេូ/ ងករណនំា(អាុរត�ជពនេសសរំេពាះ SOP �េរ�កេាស)
មកំណបកេេវ ត�សតរតបធ�បតណនពី ់ណាទនបណបតពបេៀនទតរ ំណការមកបិះពខ ន
� ផថៃាសពនតវ ា
� សត
េទហករណបាបេ្ារថីស� តរតិាបិះនផថបថដកបណបទណបាសាចណំិ�ហណសាចណល សាចណ

សតីមំសាចណេមំឬសាចណឆអណ។ កណរមកលវ តលណសតរតបធ�បប់ប បីែ្មាតពញនកញាារ ឬេណាទា
់នៃាមកបិះពខន
� ផថសតរតិាបបាខ តត�។
បាបំវាមាសករាវ ពានសករសាន កផាវ នអកពវ ាវត្បប ណកពី ំនបសេថកេវ ត�េខកករ
ប់បបីែ្ំមជវកទណនំរវាមាេណែំរនណសាបិជាណ ជេទហករណពទ កបបគ�ាេណែករ
េណានហវកម� តតុខជទថេំផហក�នណវតឱំថ។
ាទ��ធទេផ្�ៗ
១. កកុរ�ា�ាសំរ�រេធ�ទក�េពលេបះពុ
មុ� ពប���ុត
ុភ

ំមជវកកាំរសករាវ ពាន(ឬាខ ប�ណវករមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជបបបពណ់ណគ�ាអក

ាវពាន) បទក÷
-

ពវាវត្េវាា
អ ័ថ ADR (កអខនំរកាវ នកអខនំកណ) ាវ នសាពដកសកបិនប់ប បីកកឲ្បេបញ
ា�
 ៃានណសាបិជាណថី�់ណេបិះពខ �នផថបបកអខនសពន តវា
� សត (បប ណនអកសាព

-

ំណំារ កាំរំណតក់់ណសតរតបិះពខ �(សាពំនកអខនាវ នំនបសេ)។

ពវាវត្បបណបណបមកថកេវតេ
� ខកករ ជពវ បំំបណបា�
 ំខតតុវតព់ទេតបេបាះ÷
+ កិថមករណADR ធមារធកម ណពី(មា ក) ឱំថណទ ថបបកអខនទណបាេវ ាា
អ ័ថADR
កអខនំរក
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+ កិថមករណជបសេប ាៃាសាតវក�ក ណំាវ ាធមារធមកេណ បែះ(មា ក) ឱំថណទ ថបបកអខន
កថ់បពណល�ីទថ
-

កណរតរ ា�
 ធណ ផៃានណសាបិជាណ ាវ នាមទ� ាំណការ ពវាវត្បរបនត វញ(បថសករទណនទណ
ឬបថអកំណកាំណកណ
ទ បាប គ�ាសករអកាវ ពាន) ាវនបសជប ំបក បំសាាបទសមំា
ំណការបិះពខ�នផថ

-

បាបគ�ាសាាាេសមំាំណការ បិះនសព�នផថ បណបកបសមថមកពវាវត្បរបនត វញៃា
សាពដកសកបិនបទ កសតរតបធ�បំណការ សាាាេនណសាបិជាណ បនសនបេៀត

-

បាបំវាមាសាាាេណទថ់ណបបថណរបេបញ្សមំាំណការបិះពខ �នសព�
នផថសករាវ ពានឬអកំណកាំណកណ
ទ (ទថណក៏ បថឲ្តាខតត�ិា) បទ កេណ ែករ េណាន
ំណបកេាវ នេេទ េំខណឲ្មាតុាេ។

២.ាងក�េ�ាទតអត��ាសំរ�រេបះផ្ព�ផ�យ
-

ជទា់ណរននំមជវ កសករាវ ពាន(ឬាខ បណ
� វក) ាទ តសាាាេំណការមកបិះពខ �សពន តវា
� សតថ�ី

-

េេទេំខណតុាេពី ំមជវកាវ នអកេទ ណកទ់ៃេបេៀតជពវ បំំអកជីព់ណមា
ជណែញបណបសាាាេឬាបនបបតសាាាេ់ណរាខប�ណវកប់ប បីំកបំកវបរបន។

-

ន�ណរឲ្អកាវ ពានទណនំរាទតបពណបតលកណ រតរ ប់ប បីបនធបតុាេ់ណិាំកបំក

-

ក ណណនក់ណរអកាវ ពានបបេបែ�ះបពណបនសនផខ ាបពណៃថមនខតកណ រតរ ប់បបីបនធបតុាេបពញ
បណញ

-

សាទណតុាេបពញបណញបបបពណហទំៃថមនខតកណ រតរ ប់ប បីពវាវត្បប ណបរបនត វញ

៣.ាងកពនានត�េឡទ��ពា ំរអត��ា            
-

ាមទ� ាតុាេបពញបណញបេមារ ំមជវ កកាំរសករាវ ពានបនសនផបាបមាំណការ ពវាវត្។
អកពវាវត្បរបនត វញបនសនេាខតត�េណបែះសាាាេបនសនផបថនតកបណបដកបេំ/
ត វំ័ថៃានណសាបិជាណ។

-

បាបំវាសករពវាវត្ទថវាសតរតិាាបនបបតតុាេបពញបណញបទ កតសតរតាមទ� ាបេមារ
ំមជវកកាំរសករាវ ពានប់ប បីពវាវត្បបណបរបនត វញ

-

ន�ណរឲ្អកពវ ាវត្ទណនំរាទតណរខនបពណទថ់ណសតរតាមទ� ាតុាេ់ណពវ ាវត្កទេបហបថ
បថមាបិាណរសតរារ កត វញកអខនណ រខនបពណទ ថបាះ។

បាបំវាមកពវាវត្តវេតទេ/ មកកសាតុាេមកកណេននណាវ នមកផ�ំរាទកបថមា
�
់ណបរបកមក

-

បាបំវាជមាមកកសាំ�ណនាមទ� ាតុាេ់ណិាពវ ាវត្ / បិាណរសតរារ បេមារ

អកាវពានប់ប បីពវាវត្បរបនត វញបថន�ណរឲ្កថ់បពណទថប់ប បីាមទ� ាតុាេ់ណពវ ាវត្
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កទេសតរារ កត វញ
-

បាបំវាជគ�ាមកផ�ំរាទកចណ
�
ិេរ សតរតផ�ំរាទកបថមា់ណ
�
បរបកមក់ទ េំនបសម

បនធបតុាេទណនំរបេមារ អកបកៀាកន/ បិះពខ �ប់ប បីបកៀាេណតសាបេាវ ននណវត
េ្ារេណណនសកណបន

-

អកបកៀាេណ/ អកបិះពខ ា
� បនបបតមា កត(បសគនំណការ បិះពខ)� បថនតកបណបតុាេ់ណ
ិាបនធប

-

អកបកៀាេណ បនធបមាកត(បសគនំណការ បិះពខ )� បេមារ ក
អ ំណកាំណកណ
ទ ាវ នំមជវកសករ
ាវពានទណនំរំណការ មកពវ ាវត្បប ណបរបនត វញ

-

បាបវាសតរតមកកសាមា កតបេាា�បធ�បបថមាមកបិះពខ�នសព�នផថ

-

បាបំវាសតរតមកកសាាមទ� ាមា កតបេអកបកៀាេណ / អកបិះពខ �ប់បបីមកកសាចណិេរ ណ
ទថាវនកណ រតរ បពណប់បបីបនធបវកត វញ

-

បនធបមកបិះពខ �នសព�នផថ់ណិាកសាបហបថ(បថមាពរ៌)បេមារ សករាវពាន
ប់បបីឲ្បិាណរេខនាមចារ

-

បនធបេ្ារកសា់ណិាាមចារ បេមារាវពានែថកប់បបីេខះហតុបណំ ាវ នមកាខ��ត
ឲ្បិះពខ ន
� សព�នផថ

៤.ាងកេបះពុម/� ាងកផ្ព�ផ�ាុពប���ុត
-

ចារបន�បបិះពខ�ា�
 សពន តវ�ាសតថ�ី(បាប ំវាេ្ារបិះពខ �ជដកសកសកំ) ឬករ វជ
េណកនរ់ណវាកិា(បាប េ្ារ បិះពខ ជ
� ដកសកបរវេសតរាវេ)

-

ករសពនតវ�ាសតបេកអខនបបហេណ ព័កកាំររមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ
េកចថេ្ារ េណណន(បាបំវាបិះពខ )�

-

េកចថំ័ថបាេណែករេណានបេាន នបបហេណព័កជទថអកេទ ណកទតកថ់ខីាណ

-

េនសកនដកសកទណនំរទករេនបេាន នមកបិះពខ �នសព�នផថាវ នាម�ីសាាាេកាំរ
សពនតវា
� សត

កកសក÷

ាម�ីសាាាេសពន តវា
� សតទណនំរំណការ េខកជដកសកបិនបេែបត។បធ�បាេចខាបាអ

តពាម�ីសាាាេត�ាែមារ ពីបិះពខ �នសព�នផថា�
 ាី ទថផ។សតរតេនសកនដកសកទណន
ំរឲ្ិាសតនសតរតាវនណវលវតបេ�បថេ�នបកប តបេញពី ា�
 ៃាមកបិះពខ�នសព�នផថាីទថផ។
សំលកំា(ជា ំេូអាុរត�រំេពាះាSOPា�េរ�កេាស)

សាពំណំារៃាព័ ត៌មាកទទណនសពន តវ�ាសតបនសនផកទាា�នណវតឱំថបបទណបាឬពវ ធីសកជតវ
ឬបំេក�ីរែណមកពយិណំ�នរ បំៀតបភាវ នេំសែត់�ីឱំថ។ាបនបបតំ័ថបា
េណែករេណានជទ ថសកណត វេយណ័ថបនសនផាវនំមបាណ ឱំថមក ី ជ្ឈរមណ
ទំពប័
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សតសជតាណណណ័ថំមបាណ អកបសាបសិំរ ែថកបាែករព័ានបនសនផ ាវ នន�មកបសេ
កបវិណ។
ដកសកបិនមាតណ ៃណល�ះផកទមា÷ បបហេណព័កេទ ណខវាបធប រតបថនតក បណបំ�ខ

តន (Micromedex, MedicinesComplete។ណ។) បំៀតបភជន�ទតមក(Martindale, Drug benefits&

Risks, BNF, National formularies ។ល។) េំសែត់�ីADR ាវ នមកបិះពខ �នសព�នផថ់ៃេបេៀត
(សពនតវា
� សត WHO, Reaction Weekly, Signal, Drug Safety) បបហេណ ព័កកាំររមណព័ ត៌មាណតផ
(FDA, EMA, New Zealand PV Center, TGA, France ។ណ។) ទណបាេវ ាា
អ ័ ថ(ទ ណបាេវ ាា
អ ័ថ
ADR ជតវ, Vigibase)
ងកពនានត�តុណលពាន�ងក�នតុណលព
តុាេសតរតតសត�តពវាវត្ាវ នកំណកណ
ទ បរបនត វញឲ្ិាសតនសតរតបាបចណិេរែាទ តព័ត៌មាសតន
សតរត
-

សតរតពវាវត្សបារបពណ្ដកសកបិនសតរតិាបប់កំនរ ព័ ត៌មាកអខនតុាេទករទង

បេាននព័ ត៌មាកអខនដកសកបិន(តទ កបណលមណាក វបេចេកណ ក វតបសាប សិំរកទ តមកទ

ទក។ណ។)
-

សតរតពវាវត្្មតវមតទកបណលាវនសមហ�វកមាេណែករ េណានបេាន ន�ី់ណិាេនកអខនតុ
បទ

-

សតរតសិក់្មកកសាៃាសាបិបសខញា
ណ
ណ វ ាិាផ�ំរាទកតុ
�
ា័ថកាំរវឬកណហខំ

េ�ន។ថកេវ ត�េខកករប់ប បីែាទ តតពសតនសតរតៃាមកាកសាតុាេ់ណមាសាព
ជតសនរ បប�ំ។

-

សតរតពវាវត្បបណតពំខីេ��ករគអេណ បែះតុា័ថទណនទណ

-

សតរតពវាវត្បបណមកំាអវបាេខ នបសមថ-សតរតពវាវត្បប ណ្វបបេ�ខះា�
ច ន
ណ មតវ មកាំរ
តុាេ។ មរពវាវត្កាំរសករាវ ពានាវ នសករអកពវ ាវត្ដកកជ្ំណំារាននជទ ថែ្
បខរតពសតរតិាាមទច ណកអខនមកាបនបបតសពនតវ ា
� សត។

កកសកេេ�
1. ISDB, WHO, EC 2005. ចារបន�ប ឬពសនននសពន តវា
� សតឱំថ: បំៀតបភំណការ ាខ តត�
មាបប: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s8111e/s8111e.pdf.សតរតិាបប
វថតណៃណបបលធអទ 19,12

2. Joshi M. 2010. កិថមករណំ�ីពីជណាទថាបេចកបេំំណការ ព័ត៌មាឱំថាវ នំក�
តព Pharmacovigilance កាំរជ្ឈរមណកាំរDI & ADR បបសាបេំបតៀត
ណ។សតរតិាបនធបបេមារ េីតអករ �កំហក់បបក វកំណការមកវ តឌាាណ ា�កជតវ
ទំពប័
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បថក�ត វធី ពសនន នសាព័ានឱំថ។ Arlington, VA: Management Sciences for Health.
3. Pharmacovigilance Toolkit version 2.0 24 កក 2001
ឧ�សម�ា
័ �
1. សាាាេ/ា�
 បបកអខនំរកមាសក់ំណំារធណផំណការ មកបិះពខ ន
� សព�នផថ
សពនតវា
� សត។

2. សាពបបបណបខីាបធបរតំណការព័ត៌មាំ�ីពីា�
 ំខលតពំកណ
ឧ�សម�ា
័ ១
�
សាពកពីសាាាេ់ណមាេណ ែករ េណានំណការសពន តវា
� សត់ណបបេ់ន នសតរតិាេខ ះាម�ី
់ទេំនបសម(់កំនរពីកិថមករណំ�ីពីជណាទថាបេចកបេំំណការ ព័ត៌មាឱំថាវ នំក�
តពPharmacovigilance កាំរជ្ឈរមណកាំរDI & ADR បបសាបេំបតៀតណMoshi J)
1. ាេា�ញបសាងាបធៀាឱំថបនសនផសតរតិាបសាបកខនមកពយិណជណ
អ
នឺណទ ថ
(សាំវេត
ន ពំខតតុវតពតណ ៃណតព�ថំ�ណ)

2. ឱំថថ�ីំប់ៀនគអ់ណបធ�បឲ្សេរណ(ឱំថបបណ់ទ េគអាវ នស�ារ បេ់ទេគអមាបប
សាបេំក�ខជ)
3. សបរឱំថាទករពយិណឱំថំ័ថបហបថបពណល�ះលថបថំមមតរ កខនប្សៅា
អ
បប
កអខនឱំថកាំរពទកគតរ
4. មកតារសេរណមកបសាប សិំរឱំថឬបកឿនពវ តកអខនមកពយិណមកេកចថមកបណា
សេរណ់ណបកប តខ ាបបកអខនាមីកបពេ្សាបេំក�ខជ។ ាបនបបតបកឿនែវក។

5. ា�
 ជទ ថឱំថមាកទាា�នណខគ
� អ (FDC) (េទហករណឱំថំណការ ពយិណកបានឬ
សបរាចញរ)

6. ឱំថថ�ីណករ េីនផកសាបេំក�ខជ

7. កករីពវ តសិក់ៃាា�កក�ឱំថសាតវ ក�ក ណំាកាំរឱំថធមារធមកាវនមកពយិណាក
ជ័ថ
8. តពសខកណ ាំរនរេីាទ�ថទាេវក/ តពសខឱ
ណ ំថកអខនសាបេំក�ខជ

9. មកំបនកាាវនា�
 ជារែករព័ាា
ន ន នមកំវកផ មកបសាបសិំរឱសថមាសាបិជាណ ឬ
មាេណណារក�រណាននមកំវកផ់ណទករ េនាវ នឱំថបបសាបេំក�ខជកទមា

មកបធ�បាវបកកាាេមា ំម័ក/ PhD កអខនតប�ំវកផឱំថបវ លាខ ាបបកបតជ�ស�ំ�ត វជ�ជី ត់បពេ្
បនសនបេៀត។

10. ឱំថ់ណបបហឬឱំថសតរតបប់កបេញពី េីនផកថ�ីផ
11. មកំណបកេេវ ត�នអកាវថ័តក�ឬមកសពមា/ ា�
 ំខតតុវតពបបកអខនសាបេំក�ខជាវ នមក
សពមា/ា�
 ជំកណ់ណមាមកែករ ព័ានកខនំរ
អ
ក។
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12. មកនណវតបរបនត វញ(បថមាមកាខ ��តាវ នមកេេទណស�ណរ) ៃាព័ ត៌មាឱំថ់ណ
មាសាបិជាណ ំ�ណនមកតារ សេរណឬំខតតុវតព/ព័ ត៌មាឱំថទករេនាននតុាេ
សពនតវា
� សតកាំរសាបេំ់ៃេ បថតវបិាណរលះ� ពី កខនំរ
អ
កបបេីាមចារ ។

13. បកឿនា�
 ឱំថ់ណបសាប សិំរវាចណិេរមាបតជ�ា�
� (OTC) ាវ នមកបសាប ឱំថបថ
ល�ទាឯង/ មកបសាបឱសថវាំំាបថសករជា។ា�
 វ ាបគកពតបតជ�ា�
�
សបរបពេ្ ាវ នបធយិថបធ�បឲ្មកបគកពតបតជ�ា�
� សបរបពេ្មារ តសាបំបកបរបន។
14. ាខសំាណ ពយិណ្អករ ជតវ បថក�ត វធីំខលតពសករ់។មកផ�ំរាទកកបាៀា
�
ពយិណឱំថបបកអខនក�ត វធី ំខលតពសករ់(HIV/AIDS, TB, malaria ។ណ។)
ក�ត វធីចករ ្អណា�បក (Adverse Event Following Immunization កអខនសាបេំក�ខជ)

15. មកត វតបបសាងាបធៀាបគណាបិិថឱំថជតវ កខនាណ
អ
� សាបេំតណ ាារ េបា�បបន�។
16. កបាៀាជណកញ
ខ ឲ្មាមកកថមករណADR កអខនសាបេំក�ខជ។មកបិះពខ�នសព�នផថ
េណកនរកិថមករណADR ។

17. មកសកំទកំណរទក-េប�បថ់ណេេទណិាបថរមណព័ ត៌មាឱំថក�ខជ

18. ធយិថ់ណេមាកអខនមកាាុថបហតខ មករណក ណំាបថសកឱំថ់ណ
មាហាវ័ថល�ំរ។

19. មកថណរ់ននាវនមកសបារសបនមកក ីកកណណតទ ណបាកអខនសាបេំក�ខជ
20. បធ�បាេំណតំជទថអកជណ ែញំណំារ ផកអខននអកឱំថ

(DDF,

MoH

បតជ�ារវ ម ត

ឱំថមក ីអកសតសជតអកដកបេំអកដកបេំជណ ែញំ�ណន។ណ។)

ឧ�សម�ា
័ ២
�
On-line sources for information on global health issues. Culled
from ISDB website
Sites for Journal articles
• Medline (PubMed) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed)
Sites for Systematic reviews
• The Cochrane Library. A Database of systematic reviews (http://www.cochrane.org)
• Clinical Evidence (http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp)
Sites for National disease prevention and control, health promotion, etc,.
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA (http://www.cdc.gov/)
• េីតអករ�កមកែកំខលតពេសកពនរ បប�ំ
(http://www.hpa.org.uk/infections/default.htm)
• ត វេយសុាជតវំណការ េត�តពប�ីាវកេសកពនរ បប�ំ
(http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=20)
• ាណ
� ញបគណមករណរែណា�កហត វេយណ័ថំបខតរា
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•

•

(http://www.sign.ac.uk/)
សករបគណមករណរែណៃាសាបេំញាទបហសណា
(http://www.nzgg.org.nz/index.cfm?screensize=1024&ScreenResSet=yes)
ិតខទត(http://www.prodigy.nhs.uk/ClinicalGuidance/ReleasedGuidance/GuidanceList.asp)

េតហាំពក័ សំរ�រក ំ�មា�ផលនតឱសថ/ឱសថសករា�
•

កទាា�សាបេំនរ បប�ំ(http://www.bnf.org)

•

ាណណណ័ថឱំថ WHO (http://Mednet3.who.int/EMLib)

•

កទាា�បណកទ WHO (http://www.mednet3.who.int/EMLib/wmf.aspx)
មាជតសកា ារ នរបប�ំ ំទបតៀត ាវ នបំ្ញ។ មាជ CD-ROM នន់ក

•

ាម�ីបណកទ WHO ៃាឱំថសកតា�
(http://www.who.int/medicines/organization/par/edl/expertcomm.shtml)

•

បនធបបំៀតបភឱំថកាំរ WHO 2004. CD-ROM ៃាមកបិះពខ �នសព�នផថឱំថ
សកតា�

េតហាំពក័ សំរ�រេគលងកណររណនំ��ាក
ន
•

ាណ
� ញា�កជតវំណការបគណមករណរែណ

•

េីតអករ�កជធធកឱំថំហបាណ ឺកា
ខា 
(EMEA) (http://www.emea.eu.int/home.htm)

•

បបហេណព័កកាំរេីតអករ�កសាបេំំហបាណឺកា
ខា
(http://www.heads.medagencies.org)

•

េីតអករ�កសបារសបនេណរីហក ាវ នឱំថំហក់បបក វក
(http://www.fda.gov/)

•

េីតអករ�កឱំថាវ នំណតក់បពេ្កាំរជាាខា(PMDA)
(http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/shinyaku_index.html)

េតហាំពក័ សំរ�រពត
័ ម
៌ ាអំពទុរ�កម�កំុា
•

សពនតវា
� សតសាតវក�ក ណំាកាំរឱំថទ �ស�ណី
(http://www.tga.gov.au/adr/aadrb.htm)

•

ា�
 ថ�ីផន�ណរឲ្តុាេាវ នមកសាមំំាអពីេីតអករ�កាវ ថ័តក�ឱំថេសកពនរ
បប�ំ
(http://www.medicines.mhra.gov.uk/ourwork/monitorsafequalmed/currentproblem
s/currentproblems.htmCSM)

•

សពនតវា
� សតសាតវក�ក ណំាកាំរឱំថមណ
(http://www.hc‐sc.gc.ca/hpfb‐dgpsa/tpd‐dpt/adrindex_e.html)
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•

ព័ត៌មាំខតតុវតពMedwatch កាំរេីតអករ �កសបារ សបនេណ រីហកាវនឱសថំហក់ប
បក វេាវងក�ត វធី កថមករណនណក ណំា ឬ សាតវ ក�
(http://www.fda.gov/medwatch/)

•

ត វេយសុាប់ប បីមកាខ តត�ឱំថសាកាបថំខតតុវតពំហក់បបក វក
(http://www.ismp.org/)

•

សក់ំណំារកាំរ Pharmacovigilance =មកតាំខតតុវតពឱំថ ឆអណ២០០២ ន�មក

•

ំខលតពពវ ពបលក
(http://www.who.int/medicines/library/qsm/ip_booklet.pdf)

•

ំខតតុវតពឱំថ: បំេក�ីរែណកខអនមកកណ រតរ កកាវ នមកកថមករណសាតវ ក�ក ណំា
កាំរឱំថ

(http://www.who.int/medicines/library/qsm/who‐edm‐qsm‐2002‐2/esd_safety.pdf)
•

ជ្ឈរមណសាតវ ាត�វមក WHO ប់ប បីតាំខតតុវតពឱំថា�កជតវ ។ Uppsala
សាបេំំ�ខថត(http://www.who‐umc.org/index2.html)

•

Vigimed (https://collaboration.who-umc.org)កា�នំណការ េណែករ េណាន ាវ នំាអវំវេ
តខីាបធបរតំណការេណែករ េណាន ាវ នពវ តកផា�
 PV ំណការ សាបេំជំមជវ ក
កាំរក�ត វធី WHO ប់ប បីតាំខតតុវតពឱំថា�កជតវ ។ ំទទករេន:
contact info@who-umc.org ំណការបរបាថ្អកបសាប សិំរផមណរលទា
�

•

HealthInsite, Australia (http://www.healthinsite.gov.au/index.cfm)

•

មកបិះពខ�នសព�នផថណ ពី PV កាំរន�មកំខលតពពវពបលក

េំសែត់�ីមាសាបិជាណទថេណាទា
1. BMJ (British Medical Journal)
2. The New England Journal of Medicine
3. The Lancet
4. JAMA (Journal of the American Medical Association)
5. Drug Safety
6. Pharmacoepidemiology and Drug Safety
7. The International Journal of Risk & Safety in Medicine
8. Reactions Weekly
9. Prescrire
10. Drug Information Journal
11. ADR Newsletters from National Centres
12. Pharmacoepidemiology & Drug Safety
13. Uspharmacist.
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្រកសួងសុខា�
នាយកដាឱសថ ចំណ�អាហារ បរ�រេពទ្យ ន�េ្រគ�ងសំអ
# ៨០ �ថ�សេម�ចែបន
៉ -នុត សងា�ត់ប�ងកក២ ខ័ណ�ទ ួលេគាក �ំេ
ភ ព
អុ�ែមល៖ pv.center@ezecom.com.kh
ទូរស័ព/� ទូរសារ ៖០២៣ ៩៩០៤៩៩
កលបេច�
រ ទ៖.................................................

ល�ខ�តប�
� កប
់ ានទទួរបាយការុរ�កម�រំខានរបស់ឱសថ(ADR)

េលក េលក�:…………………………………………………….
េយងខ�ុំបានទទ ួរបាយករ ្របតិកម�រំខនរបស់ឱស (ADR) ែដលេល េលក�សីបានេផ
ជូនមណ�លពត៌ មានឱសថកម�ុជា ដិាេរៀបរប់ពិស�រដូចខងេ្រ
េឈ�ះឱសថែដលសង្ស័យមាន្របតិកម�រ
........................................................................................
ករេរៀបរប់សេង�ប្របតិក ម�រកាំរឱសថ
.......................................................................................
កលបរិេច�ទមាន្របតិក(េបមា)
................................................................
ៃថ�ទទួលរបាយករ េនមណ�ព័ ត៌មានឱសថកម�ុ
......................................................................
របាយរណេនះ្រត�វបានចុះេ..............................................និងប��ូលក�ុងទិន�ន័យ្របតិកម
រំខនរបស់ឱសថ(ADR)ស្រមាប់វិភ(សូម�សង់េលខរបាយករ េនះ េបសិនអកចង់ផ�ល់ព័ត៌
មានបែន�មេទក�ុងរបារណេនះ េទមណ�ព័ ត៌មានឱសថកម�ុ)
របាយករ របស់អ�កនឹងជួយក�ុងករខតខំេធ�ឲ្យឱសថកន់ែតមាន្របភាពស្រមាប់អ�កជំងឺ
មណ�លព័ត៌មានឱស អចទក់េល េលក�សេដម្បីទទួព័ ត៌មានបែន� ឬផ�ល់ព័ ត៌មា
្រតឡប់ពរបាយករ របស់អ�ក (េបចំបា) ។
សូមអរគុណចំបែះករេផ�របាយករ ADR មកកន់មណ�ព័ ត៌មានឱសថកម�ុបហបថេយង
ខ�ុំាននកនរចណទទួលរបាយករ ាាុមេទៀតពី ំរេល េលក�សបថបំេក�ីបគកព។

្របធានមណព័ ត៌មានឱសថកម�ុ
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