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Acronyms
AHF

AIDS Health Care Foundation មូលនិធិែថទំជំងឺេអដស៍

ANC

Antenatal Care ករែថទំៃផទេពះមុនេពលសំ ល

AOCP

Annual Operational Comprehensive Plan ែផនករ្របតិបត្ដិ្របចំឆនំ្រគប់្រជុងេ្រជយ

ART
AHEAD

Antiretroviral Therapy ករពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

Action for Health Development

ARV

Antiretroviral ឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

AFD

Association of Farmer Development សមគមអភិវឌ ន៍កសិករ

BCC

ិ ីែដលនំឱយមនករផ្លស់បូ្ដរករ្រប្រពឹត្ដ
Behaviour Change Communication កមមវធ

BSS
BFD

្ល
Behavioural Sentinel Surveillance ករអេងកតករ្រប្រពឹត្ដផូវេភទ

Buddhism for Development អងគករពុទធ

សន េដើមបីអភិវឌ ន៍

BWAP

Battambang Women’s Aids Project កមមវ ិធី្រស្ដីអប់រ ំជមងឺេអដស៍ េខត្ដបត់ដំបង

CENAT

National TB Programme មជឈមណ្ឌលជតិកំចត់េ គរេបង និងហង់សិន

CHBC

Community Home-based Care ករែថទំអនកជំងឺេអដស៍េន

មផទះ និងេនកនុងសហគមន៍

CHC

Cambodian Health Committee

CDC

Center for Disease Control

CHAI

Clinton Foundation for HIV/AIDS Initiative មូលនិធិគី្លតុន ែថទំជំងឺេអដស៍

CoC
CoC-CC
CRS

Continuum of Care កមមវ ិធីែថទំនិងពយបលបន្ដដល់អនកផទុកេមេ គេអដស៍/អនកជំងឺេអដស៍
Continuum of Care Coordinating Committee

ិ ីែថទំនិងពយបលបន្ដដល់អនកផទុកេមេ គេអដស៍/អនកជំងឺេអដស៍
គណៈកមមករសំរបសំរល
ួ កមមវធ

Catholic Relief Services

CTAP

Cambodian Treatment Access Programme

CIPRA

Comprehensive International Program for Research on AIDS

CTC
CPN+

Care and Treatment Component
Cambodia People Living with HIV/AIDS Network
ប

្ដ ញៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍/អនកជំងឺេអដស៍កុនង្រពះ ជ

CMS

Central Medical Store

CSCN

Cambodia Save Children Network ប

CUCC
CUP

Condom-Use Coordinating Committee
ិ ីេ្របើ្របស់េ្រ
គណៈកមមករសំរបសំរល
ួ កមមវធ

្ដ ញសេ្រងគះកុមរកមពុជ
មអនម័យ ១០០%

Condom-Use Programme កមមវ ិធីេ្របើ្របស់េ្រ
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ច្រកកមពុជ

មអនម័យ១០០%

CUWG

Condom-Use Working Group ្រកុមករងរកមមវ ិធីេ្របើ្របស់េ្រ

CWPD

Cambodian Women for Peace and Development សមគមនរ ីកមពុជេដើមបីសន្ដិភព

CQI
DFID
DU
DSW
DTOP
DCoPCTCC
DPCT

និងអភិវឌ ន៍

Continuum Quality Improvement
Department for International Development
Drug Use េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន
្ល
Direct Sex Worker ្រស្ដីរកសុីផូវេភទេន

មផទះបន

District Team on Outreach & Peer education ្រកុមអប់រ ំផទល់ មិត្ដអប់រ ំមិត្ដថនក់្រសុក
District Continuum of Prevention to Care and Treatment Coordination
Committee គណៈកមមករសំរបសំរល
ួ ករងរបងករ ែថទំ ពយបលបន្ដថនក់្រសុក
District Prevention to Care Team ្រកុមផ្ដល់េស បងករថនក់្រសុក

EW

Entertainment Worker

EWI

Early Warning Indicator សូចនករសំ ប់្របកស

FI

មអនម័យ១០០%

Friend International អងគករមិត្ដសំ

សនន

ញ់

FHI

Family Health International អងគករសុខភពអន្ដរជតិ

FHC

Family Health Clinics

GFATM

The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria គំេ ងមូលនិធិសកល

HAART

High Active Antiretroviral Therapy

HBC
HC
HFBC

Home Base Care
HealthCenter មណ្ឌលសុខភព
Health Facility Based Care ករែថទំអនកជំងឺេអដស៍េនកនុងមនទីរេពទយ

HIV

Human Immunodeficiency Virus

HSS

HIV Sentinel Surveillance ករអេងកតអ្រ

IEC

Information, Education & Communication

ICF

International Classification of Functioning

IC

Infection Control

IPT

Isoniazid Preventive Therapy

IRD

Immune Restoration Disease

ITM

Institute of Tropical Medicine

KYA

Khmer Youth Association សមគមយុវជនែខមរ
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េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍

KWCD
KHANA
LR
LoA

Khmer Women’s Cooperation for Development
Khmer HIV/AIDS NGO Alliance អងគករសមព័នធភពែខមរ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍
Link Response ករេឆ្លើយតបរួមគន

LFA

Letter of Agreement
Local Fund Agency ទីភនក់ងរេមើលជំនួយ្របចំ្របេទស សំ ប់មូលនិធិសកល

MoH

Ministry of Health ្រកសួងសុខភិបល

MoSVY

Ministry of Social Veteran and Youth Rehabilitation
្រកសួងសងគមកិចចអតីតយុវជន និងយុវនីតិសមបទ

MMM

Mondol Mith Chouy Mith មណ្ឌលមិត្ដជួយមិត្ដ

MSM

Men who have Sex with Men បុរសរួមេភទជមួយបុរស

MSC

Marie Stopes Cambodia អងគករម៉ រ ីស្ដុបកមពុជ

MSIC

Marie Stopes International Cambodia

M&E

Monitoring and Evaluation

NAA

National AIDS Authority

NCHADS

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STI
មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ

NGO

Non-Governmental Organization អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

NIPH

National Institute of Public Health វ ិទយ

NPH

National Pediatric Hospital មនទីរេពទយកុមរជតិ

NMCHC

Operational District ្រសុក្របតិបត្ដិ

OI

Opportunistic Infection ជំងឺឱកសនិយម

PAO
PC

វ្រជវសុខភព

National Maternal Child Health Center មជឈមណ្ឌលជតិគំពម

OD

OPC

ថ នជតិ្រ

កមមវ ិធីអប់រ ំផទល់ និងមិត្ដអប់រ ំមិត្ដ និងកមមវ ិធីេ្របើ្របស់េ្រ

មអនម័យ ១០០%

Provincial AIDS Office កមមវ ិធី្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្ដ-្រកុង
Partner in Compassion អងគករៃដគូផ្ដល់េម ្ដ

Performance Based Salary Incentive ្របក់ឧបតថមភេលើកទឹកចិត្ដ

PHD

Provincial Health Department មនទីរសុខភិបលេខត្ដ

PMR
PMTCT

និងទរក

Outreach, Peer Education and Condom Use Program

PBSI
PLHIV

ធរណៈ

ម

People Living with HIV/AIDS អនកផទុកេមេ គេអដស៍/អនកជំងឺេអដស៍
Planning, Monitoring and Reporting ែផនកែផនករ

ម

Prevention of Mother-to-Child Transmission [of HIV]
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ន ៃដករងរ

ន និងរបយករណ៍

កមមវ ិធីបងករចំលងេមេ គេអដស៍ពីម្ដយេទទរក

PRTRT

Principle Recipient Technical Review Team

PREDICT Pediatric Randomized of Early and Deferred Initiative in Cambodia and Thailand
Population Services International អងគករបំេរ ើសុខភព្របជជនអន្ដរជតិ
PSI
PSF
PST/OP

Pharmacist Sans Frontiers
Provincial Support Teamon Outreach & Peer education
្រកុមគំ្រទកមមវ ិធីអប់រ ំផទល់ និងមិត្ដអប់រ ំមិត្ដថនក់េខត្ដ

P-CoPCT- Provincial Continuum of Prevention of Care and Treatment Coordination
ួ ករងរបងករ ែថទំ ពយបលបន្ដថនក់េខត្ដ
Committee គណៈកមមករសំរបសំរល
CC
P-CoPCT- Provincial Continuum of Prevention of Care and Treatment Support Team
្រកុមគំ្រទករងរបងករ ែថទំ ពយបលបន្ដថនក់េខត្ដ
ST
QC

Quality Control ករ្រតួតពិនិតយគុណភព

RH

Referral Hospital មនទីរេពទយបែង្អក

RHAC
RACHA
SCA
SEADO
SEAD

Reproductive Health Association of Cambodia សមគម ៉ ក់កមពុជ

Reproductive and Child health Alliance សមព័នធសុខភពកុមរ និង សុខភពបន្ដពូជ

Save the Children Australia
Social Environment Agricultural Development Organization អងគករអភិវឌ ន៍សងគម
បរ ិ

ថ ន និង កសិកមម

Sharing Experience Adapted Development

SOP

Standard Operating Procedures និយមែបបបទសំ ប់្របតិបត្ដិ

SSS

STI Sentinel Surveillance ករអេងកតអ្រ

STI/RTI

Sexually Transmitted Infection/ Reproductive Tract Infection
ករបងកេ គ

មកររួមេភទ និង្រប

SW

Sex Worker ្រស្ដីរកសុីផូ្លវេភទ

SR

Sub Recipient

TWG
UNAIDS

ប់បន្ដពូជ

Technical Working Group ្រកុមករងរបេចចកេទស
United Nations Joint Programme on AIDS

UNFP

United Nations Population Fund

UNSW

University of New South Wales

VCCT
WB

េ្រប ៉ ឡង់ជំងឺកមេ គ

Voluntary Confidential Counseling and Testing
មណ្ឌលេធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍ េ

World Bank ធនរគរពិភពេ

ក
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យ្រសម័គ ចិត្ដ និងរក ករសំងត់

WHO
WOMEN
WVC

World Health Organization អងគករសុខភពពិភពេ

ក

Women Organization for Modern Economy and Nursing
សមគមនរ ីអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងអនម័យ

World Vision Cambodia អងគករទស នៈពិភេ
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កកមពុជ

PROVINCES
BMC

: Banteay Mean Chey

េខត្ដបនទយមនជ័យ

BTB

: Battambang

េខត្ដបត់ដំបង

KCM

: Kampong Cham

េខត្ដកំពង់ចម

KCN

: Kampong Chhnang

េខត្ដកំពង់ឆនំង

KDL

: Kandal

េខត្ដក

KEP

: Kep

េខត្តែកប

KHK

: Koh Kong

េខត្ដេកះកុង

KPT

: Kampot

េខត្ដកំពត

KTM

: Kampong Thom

េខត្ដកំពង់ធំ

KRT

: Kratie

េខត្ដ្រកេចះ

KSP

: Kampong Speu

េខត្ដកំពង់សឺព

MDK

: Mondulkiri

េខត្ដមណ្ឌលគីរ ី

OMC

: Oddor Mean Cheay

េខត្ដឧត្ដរមនជ័យ

PLN

: Pailin

្រកុងៃប៉លិន

PNP

: Phnom Penh

PST

: Porsat

េខត្ដេពធិ

PVG

: Prey Veng

េខត្ដៃ្រពែវង

PVH

: Preah Vihear

េខត្ដ្រពះវ ិ

RTK

: Rattanakiri

េខត្ដរតនគីរ ី

SHV

: Sihanouk Ville

្រកុង្រពះសីហនុ

SRP

: Siem Reap

េខត្ដេសៀម ប

SVR

: Svay Rieng

េខត្ដ

STG

: Stung Treng

េខត្ដសឹង
ទ ែ្រតង

TKV

: Takeo

េខត្ដ

្ដ ល

ជធនីភំេន ពញ
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ត់
រ

្វ យេរៀង
ែកវ

១. េសចក្ដីេផ្ដើម៖
១.១មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍េសើែសបកនិងកមេ គ
មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៏ េសើែសបក និងកមេ គ NCHADS គឺជនយក
្ឋ នសនូលមួយៃន្រកសួងសុខភិបលែដលមនតូនទីកុងករដឹ
ន
កនំ

េគលករណ៏យុទធ
នឹងកររ ីក ល

្រស្ត

និងនិយមែបបបទនន

ផ្តល់អនុ

សន៍

និងអនុវត្ត

សំ ប់វ ិស័យសុខភិបលេដើមបីេឆ្លើយតបេទ

លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និងជំងឺកមេ គ។ មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធ

នឹងជំងឺ េអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ ្របតិបត្តិេ្រកមករសំរបសំរល
ួ ៃន

ជញធរជតិ្របយុទធនឹង

ជំងឺេអដស៍

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ

និងជៃដគូសហ្របតិបត្តករជមួយនឹង

ិ
បល សងគមសុីវល

ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល

ថ ប័ នមចស់ជំនួយ និងមនទីរសុខភិបល ជធនី-េខត្តជេ្រចើន។ មជឈមណ្ឌល

ជតិក៏ មនតួនទីយ៉ងសំខន់កុងចលន
ន
និងែបងែចក្របភពធនធនសំ ប់អនុវត្ដសកមមភពេន

ថនក់ជតិ និងេនថនក់េខត្ដ េដើមបីសំេរចបននូវសមិទិធផល េទ
កនុងែផនករយុទធ

្រស្ដ

របស់មជឈមណ្ឌលជតិ

មេគលេ

២០១១-២០១៥

ែដលបនេលើកេឡើង

និងែផនករយុទធ

្រស្ដរបស់

្រកសួងសុខភិបលឆនំ ២០០៨-២០១៥ េន្របេទសកមពុជ។

២. េគលបំណង និងកមមវតថុ៖
២.១ េគលបំណង
េរៀបចំចង្រកង និងផ ព្វផ យរបយករណ៍សកមមភព្រគប់្រជុងេ្រជយ សំ ប់កមមវ ិធីបងករ
និងែថទំ ជំងឺេអដស៍ និងជំងឺកមេ គ្របចំ្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ និងេដើមបីេ្របើ្របស់កុងករ
ន
យ

តៃម្លគំេ ងែផនករសកមមភព្របចំ្រតីមសទី៤

ឆនំ២០១៣ផងែដរ។

េលើសពីេនះរបយករណ៍

វឌ នភព និងសមិទិផ
ធ ល្របចំ្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ ក៏នឹងេ្របើ្របស់ជឯក
េរៀបចំែផនករសកមមភព្របចំ្រតីមសបនទប់

ឆនំ២០១៤

រេយងកនុងករ

រួមជមួយនឹងករេ្របើ្របស់កុនងករែក

លំអ ករអនុវត្ដែផនករសកមមភព ្របចំ្រតីមសេ្រកយៗឱយកន់ែតមនភព្របេសើរែថមេទៀត។
២.២ កមមវតថុ

េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងេគលបំណងខងេលើ ករេរៀបចំរបយករណ៍េនះ មនកមមវតថុមួយចំនួនដូច

ខងេ្រកមៈ

 ្របមូល សំ
មនវ ិទយ

ត និងវ ិភគទិននន័យែដល្របមូលបនពី្របព័នធ
្រស្ដពិត និង្របកបេ

យទំនុកចិត្ដខពស់។
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ម

នេ

យក្លយេទជព័ត៌

 េរៀបចំករស្រមបស្រមួល

និងែស្វងរកករឯកភពរួមគនរ ង

ែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍េទេលើព័ត៌មន

កនុងរបយករណ៍េនះ។

 និងេរៀបចំ

៣. វ ិធី

ក់ែតងេបះពុមព និងផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ

យ

ថ ប័ននិងបុគគលទំងអស់
ែដលបនបក្រ

យេន

ម្រគប់រប
ូ ភព។

្រស្ត
របយករណ៍សកមមភព្រគប់្រជុងេ្រជយៃនកមមវ ិធីបងករ និងែថទំជំងឺេអដស៍ និងជំងឺកម

េ គ ្របចំ្រតីមសទី ១ ឆនំ២០១៤េនះ គឺបនេរៀបចំេឡើងេ

យែផនកែផនករ

ម

ករណ៍របស់មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៏ េសើែសបក និងកមេ គ
នជតិមួយ

ន និងរបយ

មរយៈ្របព័នធ

ម

ែដលចប់យកនូវទិននន័យទំងអស់ពីករអនុវត្ដែផនករសកមមភព្រគប់្រជុងេ្រជយ

េឆ្លើយតបេទនឹងករ ល

លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និងកមេ គេនទូទំង្របេទសពី្រគប់

ថ ប័នជតិ អន្ដរជតិ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករសងគមសុីវ ិល។ល។

បនទប់ពីបនេរៀបចំនូវេសចក្ដី្រពងរបយករណ៍ចប់សព្វ្រគប់េហើយ ែផនកែផនករ

ម

និងរបយករណ៍បនេផញើជូនែផនកពក់ព័នធទំងអស់ៃនមជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៏
ែសបក

និងកមេ គេដើមបីផ្ដល់េយបល់ែកលំអរ

យកមកេរៀបចំែកស្រមួលេទ

មករផ្ដល់េយបល់

ន
េសើ

បនទប់មកេសចក្ដី្រពងរបយករណ៍េនះក៏បន
និង

ក់ជូនសុំករសំេរចពីថនក់ដឹកនំៃនមជឈ

មណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៏ េសើែសបក និងកមេ គ។

៤. លទធផល
៤.១ វឌ នភព និងសមិទិផ
្ឋ លៃនករ្រគប់្រគង និងអនុវត្តកមមវ ិធី
៤.១.១ ករ្រគប់្រគងគំេ ងៃនមូលនិធិសកល
េដើមបីងយ្រសួលកនុងករ

ម

នេលើវឌ នភព ៃនករអនុវត្ដន៍គំេ ង ករចំ

យ និងករ

េសនើសុំថវ ិកបន្ដ ភនក់ងរទទួ លជំនួយផទល់ពីមូលនិធិសកល ែដលជមជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍

េសើែសបក

និងកមេ គបនេរៀបចំកិចច្របជុំសំរបសំរល
ួ ្របចំ្រតីមសជមួយនឹងភនក់

ងរទទួលជំនួយបន្ដទំងអស់

ែដលេនេ្រកមគំេ ងមូលនិធិសកល

(HIV-SSF)

សំ ប់កមមវ ិធី

េអដស៍។ កនុងកិចច្របជុំខងេលើេនះ អនក្រគប់្រគងគេ្រមង ម្រន្ដីទទួលខុស្រតូវែផនកករងរ

និង យតំៃល

ែផនកហិរញញ វតថុ

សមិទិធផលែដលបនសេ្រមចេ
លទធផលជក់ែស្តង

និងែផនកលទធកមម្រតូវបនអេញចើញមកចូលរួម
យេធ្វើករេ្រប បេធៀបេលើទិសេ
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ន

និងេធ្វើករបង្ហញនូវ

ែដលបនកំណត់

និងេធ្វើករបង្ហញនូវផលលំបកបញ
្ហ េផ ងៗ

ម

ជមួយនឹង

ែដលបនជួប្របទះកនុងកំឡុង

្រតីមសទី ១ ឆនំ២០១៤ េដើមបីែចករ ំែលកនូវេមេរៀន បង្ហញនូវបញ
្ហ ែដលជួប្របទះេដើមបីែស្វងរក
ដំេ

ះ្រ

យកនុងករអនុវត្ត និងេដើមបីេលើកេឡើងនូវបញ
្ហ មួយចំនួនែដលទក់ទងកនុងេពលអនុវត្ត

សកមមភពរយៈេពលបីែខេនះ។

៤.១.២ ករអនុវត្ដន៍កមមវ ិធីរបស់មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍េសើែសបក និងកមេ គ
េ

យឋិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងសុខភិបល

េអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គមនតួនទីយ៉ងសំខន់ជ

មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ
ថ ប័ន អនុវត្ដសកមមភពស្រមប់ផ្ដល់

ជករងរបេចចកេទសស្ដីពីកមមវ ិធី បងករ ែថទំ និងពយបលជំងឺេអដស៍ និងជំងឺកមេ គដល់ៃដគូ
ករងររួមទំងកមមវ ិធី្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងកមេ គ

ករយុទធ

្រស្ដ

ឆនំ២០១១-២០១៥

េ

យេយង

មែផន

របស់មជឈមណ្ឌលជតិែដលបនេលើកេឡើងនូវសកមមភព

សំខន់ៗេនកនុងសមសភគនីមួយៗ

ជតិ

ជធនី េខត្ដ។

ៃនែផនករយុទធ

្រស្ដែដល្រតូវអនុវត្ដេ

យមជឈមណ្ឌល

ជធនី េខត្ដ និងអងគករៃដគូអភិវឌ ន៍នន។

៤.១.២.១ កមមវ ិធីបងករែថទំនិងពយបលបន្ដដល់្រកុម្របឈមមុខនឹងេ្រគះថនក់ខស
ព ់ៃនករឆ្លង
េមេ គេអដស៍ ៖
 សកមមភពេនថនក់ជតិ ៖


ែផនក BCC

 កនុង្រតីមសេនះ ម្រន្តីែផនក BCC ពុំបនចុះអភិបលករងររួមគនជមួយែផនក STI/RTI េទ
 បនេរៀបចំ្របជុំ្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិសំ ប់ករបងករែថទំពយបលេន

ល

្របជុំៃនមជឈមណ្ឌលជតិចំនួន បីដង េនៃថងទី៣០ ែខមក , ២៨ ែខកុមភះ និង២៨ ែខមីន។


ែផនក STI/RTI

ម្រន្ដីែផនកជំងឺកមេ គបនេរៀបចំកិចច្របជុំជមួយ្រកុមករងរបេចចកេទស
េលើចំណុចដូចខងេ្រកមៈ
-

េរៀបចំទិសេ

មនៃផទេពះេ
-

វ្រជវរកេមេ គ

យពិភក

្វ យ កនុងចំេ

យ្រសបេទនឹងករេធ្វើេតស្ដរកេមេ គេអដស៍និងករព្រងីកេស

ករពយបល្រស្ដីមនៃផទេពះ
វ ិជជមនេ

-

កនុងករព្រងីកនូវករេធ្វើេតស្ដ្រ

េ

ម្រស្ដី
LR

និងៃដគូរបស់គត់ែដលមនលទធផលេមេ គ

្វ យ

យ RPR test

ករពយបល

និង

ម

នដល់ទរកែដលេកើតពីម្ដយែដលមនេមេ គ

្វ យ

និង

ទទួលរងនូវករចំលង
-

ករ្រគប់្រគងឱសថ និង្របតិករ

កនុង្រតីមសេនះ ម្រន្តីែផនក STI ពុំបនចុះអភិបលករងររួមគនជមួយែផនក STI/RTI េទ
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-

ត្រមង់ទិសស្តីពីករអនុវត្តន៍យុទធវ ិធីកមពុជ ៣.០

ម្រន្ដីែផនកេនះបនចូលរួមកនុងវគគសិកខ

ិ ីជំរញ
និងករ្របកសឲយអនុវត្តនិយមៃនែបបបទសំ ប់ អនុវត្តយុទធវធ
ុ ខ្លំងក្លករ

ែថទំ ពយបលបន្តចំេពះ្រកុម្របឈមមុខខពស់នឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ េនេខត្ត

បងករ

ែកវ

្វ យេរៀង ្រពះសីហនុ ៃ្រពែវង កំពង់ធំ កំពង់ឆនំង និងឧត្តរមនជ័យ។
-

បនចូលរួមជ្រគូសំរបសំរួលកនុងកិចច្របជុំតំបន់េដើមបីផ្លស់បូរបទពិ
្ត
េ

ភព្រគួ
-

រនិងករ្រគប់្រគងែផនកមនទីរពិេ

បនចូលរួមកនុងវគគបណុ្ត ះប

ធន៍េនេខត្ត បត់ដំបង

បនចូលរួមជ្រគូសំរបសំរួលកនុងវគគបណុ្ត ះប
ពយបលករបន្តពូជ

្វ យេរៀង និង ៃ្រពែវង

្ត លបំប៉នស្តីពីករងរ្រគប់្រគងទិននន័យថនក់េខត្ត

្រកុងកនុងេខត្តេសៀម ប

-

ធន៍រ ងគ្លីនិកសុខ

្ត លបំប៉នស្តីពីមនទីរពិេ

ធន៍ែផនក្រគប់្រគង

មកររួមេភទេនមជឈមណ្ឌលជតិេលើកកំពស់សុខភព។

 សកមមភពេនថនក់េខត្ដ ៖
សកមមភពមួយចំនួន ែដលបនអនុវត្ដជ្របចំ កនុង្រតីមសេនះ មនដូចជករេរៀបចំ្រសង់

សថិតិេស កំ

ន្ដសបបយ

េរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុមករងរសំរបសំរល
ួ ករងរបងករែថទំពយបលបន្ដ

ថនក់េខត្ដ (P-CoPCT-CC) ្រកុមគំ្រទករងរបងករែថទំពយបលបន្ដថនក់េខត្ដ (P-CoPCT-ST) និង
គណៈកមមករសំរបសំរល
ួ ករងរបងករ ែថទំនិងពយបលបន្ដថនក់្រសុក្របត្តិបត្តិ (D-CoPCT-CC)
និងករ្របជុំមចស់េស ជេដើម និងករចុះអភិបលករងរេដើមបី

ម

អប់រដ
ំ ល់េស កំ

ន្តសបបយេទពយបលជំងឺកម

ន្តសបបយ

និងករបញូជ ន្រសីបំេរ ើេស កំ

ន្រតួតពិនិតយេលើសកមមភព

េ គ និងេស ែថទំនិងពយបលសុខភពេផ ងេទៀត។

៤.១.២.២ កញចប់សំ ប់ផល
្ត េ់ ស ែថទំ និងពយបលបន្ដដល់អក
ន ផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ
េអដស៍េនកនុងមនទីរេពទយ ៖

មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍
មណ្ឌលជតិគំពរម

អនុវត្ដវ ិធី

និងទរក

េសើែសបក

និងៃដគូអភិវឌ ន៍

និងកមេ គ

សហករជមួយមជឈ

កំពុងបន្តេរៀបចំណួរនិយមែបបបទសំ ប់់

្រស្ដេឆ្លើយតបរួមគន កនុងករបងករ ែថទំនិងពយបលអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ

េអដស៍ និងកមេ គ បញ
្ហ ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្ដពូជ េដើមបីលុបបំបត់នូវករឆ្លងថមី

ៃនេមេ គេអដស៍ និងេមេ គ

្វ យពីកំេណើតដល់ទរកែដលេទើបនឹងេកើតេនកនុង្រពះ ជ

កមពុជ េហើយនិយមែបបបទេនះ្រតូវបនអនុម័តេ
ម្រន្ដីែផនកេនះ

េ

ច្រក

យ្រកសួងសុខភិបល។

បនចុះអភិបលករងរេន

មមណ្ឌលផ្ដល់្របឹក

និងេធ្វើេតស្ដឈម

យសម័្រគចិត្ដនិងរក ករសំងត់កុនងេខត្តបនទយមនជ័យ និងេខត្តឧត្តរមនជ័យ។ េគលបំណង

ៃនអភិបលេនះ

គឺេដើមបីពិនិតយេមើលសកមមភពករងររបស់បុគគលិក

11

VCCT

ដូចជករចុះបញជី

ករសរេសរេលើប័ណ្ណ

ករ

ត់ជួប

ប័ណ្ណលទធផលមនទីរពិេ

ធន៍ប័ណ្ណបញូជ នដំេណើរករផ្ដល់

្របឹក មុន និងេ្រកយេពលេធ្វើេតស្ដ និងពិនិតយេមើលែផនកមនទីរពិេ
ៃនករេធ្វើេតស្ដរហ័ស ករពិនិតយេឡើងវ ិញសំ
ក់សំភរៈ

ធន៍ផងែដរដូចជ បេចចកេទស

កែដលបនេធ្វើរច
ួ ករេ្របើ្របស់ ករស្ដុក ករទុក

និងជួយព្រងឹងសមតថភពអនកផ្ដល់្របឹក

និងអនកមនទីរពិេ

ធន៍

េធ្វើេតស្ដឈមរក

េមេ គេអដស៍។
េរៀបចំ្របជុំ្រកុមករងរបេចចកេទស្របចំែខ កនុងករអនុវត្ដករបងករ ែថទំ ពយបល និង

គំ្រទដល់អនកផទុកេមេ គេអដស៍កមេ គ និងរេបង-េអដស៍ េន
ែកែ្រប) េនកនុង្រពះ ជ
ែផនក

VCCT

ច្រកកមពុជ។

បនេបើកវគគបណុ្ត ះប

មប

្ដ ពនធនគរ (មណ្ឌលអប់រ ំ

្ត លេលើករផ្តល់្របឹក និងេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គ

េអដស៍ េនមនទីរេពទយកុមរជតិ និងេខត្តកំពង់ចម
៤.១.២.៣. កញចប់អេងកត
ក. ករអេងកត

-

ម

ម

ននិង្រ

វ្រជវ៖

ន៖

្របមូលទិននន័យស្តីពីរបយករណ៍ EWI ឆនំ២០១៣

នឹង២០១៤ េដើមបីរក ទុក

ជឯក
-

រេនកនុងករ ិយល័យអេងកត ម ន។
ែកស្រមួលក្រមងសំណួរស្តីពីករ្របមូលទិននន័យ EWI ។

-

កំណត់េគលេ

និងចុះ យតៃម្លេលើករអេងកតករ្រប្រពឹត្តផូវេភទេនេខត្ត
្ល

ែកវ ្រពះសីហនុ េពធិ៍

ត់ ៃប៉លិន បត់ដំបង កំពង់ឆនំង កំពង់ចម ៃ្រពែវង

កំពង់សឺព េកះកុង បនទយមនជ័យ កំពង់ធំ េសៀម ប ្រពះវ ិ

រ និងេខត្ត

ឧត្តរមនជ័យ។
-

ករ្របមូលទិននន័យេលើសូចនករស្រមប់្របកស
មនទីរពទយបែង្អក្រក

សននេនេខត្ត ឧត្តរមនជ័យ

ញ់េខត្តេសៀម ប និងមនទីរេពទយេខត្ត

្វ យេរៀង។

៤.១.២.៤. កញចប់្រគប់្រគង៖
ក. ែផនករ

ម

ន និងរបយករណ៍៖

- សកមមភពេនថនក់ជតិ ៖
១. សកមមភពែផនករ ៖
-

ស្រមបស្រមួលពិនិតយ និងចង្រកងែផនករករងរេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ និងកមេ គ្របចំ
ឆនំ២០១៤ របស់មជឈមណ្ឌលជតិ និងេខត្តទំង ២៤។

-

ម្រន្តីែផនក

ម

ន

ម្រន្តីែផនកហិរញញ វតថុរួមជមួយនឹងម្រន្តីែផនក្រគប់្រគងសំភរៈបនចុះអភិ

បលេលើករអនុវត្តកមមវ ិធីេអដស៍ េនេខត្តកំពង់សឺព ែកប បត់ដំបង េសៀម ប និង

េខត្តេកះកុង ។
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-

ស្រមបស្រមួលេរៀបចំែផនករសកមមភព្រគប់្រជុងេ្រជយ ្របចំ្រតីមសទី១ ឆនំ ២០១៤
របស់មជឈមណ្ឌលជតិ និងែផនករករងររបស់េខត្តទំង ២៤ េ

យរួមបញូច លនូវសកមម

ភពលំអិត និងែផនករថវ ិក លទធផលរ ំពឹងទុក និងថវ ិកែដលមននិង្រតូវបនអនុម័ត។
២. សកមមភព

ម

ន៖

េរៀបចំរបយករណ៍្រគប់្រជុងេ្រជយ្របចំ្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ ែដលបន
កនុងេគហទំព័រ របស់មជឈមណ្ឌលជតិ
ែចក េទ្រកសួងសុខភិបល

ក់ ផ យេន

www.nchads.org ។ របយករណ៍េនះ ក៏បនេធ្វើករែបង

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មចស់ជំនួយនិងអងគករជៃដគូ

ករងរេផ ងៗ។
- សកមមភពេនថនក់េខត្ដ ៖

-

កមមវ ិធីេអដស៍ ជធនី

េខត្តទំង២៤

បនេរៀបចំគំេ ងែផនករ្របតិបត្ដិ្រគប់្រជុងេ្រជយ

្របចំ្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ ែដលបនបញូច លសកមមភព និងថវ ិកពីអងគករជៃដគូេន

ថនក់្រសុក្របតិបត្ដិ និងថនក់េខត្ដ ្រពមទំងមនករបញ
ជ ក់ពីលទធផលរព
ំ ឹងទុកស្រមប់សកមម
ភពនិមួយៗ

-

េរៀបចំកិចច្របជុំស្រមបស្រមួលជមួយអងគករជៃដគូករងរ
កនុងេខត្ដេដើមបីែស្វងរកបញ
្ហ េផ ងៗ និងដំេ

ះ្រ

ិ ីេអដស៍េន
ែដលអនុវត្តកមមវធ

យ ល់បញ
្ហ ែដលេកើតមនេឡើងេដើមបី

េធ្វើឱយករអនុវត្ដន៍កមមវ ិធីកន់ែតមនភព្របេសើរេឡើង

-

កមមវ ិធី្របយុទធនឹងេអដស៍េខត្តបនដឹកនំចុះអភិបលករងរដល់េស ែថទំសុខភពមួយ
ចំនួន

-

េរៀបចំរបយករណ៍្របចំែខ និង្របចំ្រតីមស
ខ. ែផនក្រគប់្រគងទិនន
ន ័យៈ

- ្របមូលទិននន័យ និងបញូច លទិននន័យ ែផនក STI, OI/ART, VCCT

- វ ិភគទិននន័យ និងសរេសររបយករណ៍្របចំ្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤
- ចុះអភិបលេទ ជធនី-េខត្ត

េលើករ្រគប់្រគងទិននន័យ

OI/ART េនេខត្ដមួយចំនួន

េដើមបីពិនិតយនិងបញូច លទិននន័យ

- ពិនិតយេមើល និងផ្តល់ពត៌មន្រតឡប់ដល់េខត្តនូវ ល់ទិននន័យៃនកមមវ ិធីបងករ ែថទំ និង
ពយបលជំងឺេអដស៍ និងជំងឹកមេ គ
- ចុះអភិបលេលើកមមវ ិធីេឆ្លើយតបរួមគន េលើករងរ្រគប់្រគងទិននន័យ និងេធ្វើរបយករណ៍េន
មណ្ឌលសុខភព េនេខត្ដមួយចំនួន
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- ម្រន្ដី្រគប់្រគងទិននន័យថនក់េខត្ដ បនេធ្វើករចុះអភិបល េដើមបីពិនិតយេមើល និងជួយែកសំរួល
កនុងករបញូច លទិននន័យេន

មេស ែថទំ និងពយបល OI/ART េស េធ្វើេតស្ដឈមរកេម

េ គេអដស៍ និងគ្លីនិកកមេ គជេរៀង ល់្រតីមស
គ. ែផនក្រគប់្រគងឱសថ និងសំភរៈបរ ិកខ ៖

មកលវ ិភគរបស់ឃ្លំងឱសថក

- េរៀបចំេធ្វើបណ្ណ័ បេញចញនូវឱសថនិងសំភរៈេទ
- េធ្វើករ

ម

្ដ ល

ន េលើករែបងែចកឱសថ OI/ARV និងសំភរៈ្របតិករ

- េធ្វើករយ៉ ងជិតសនិទធជមួយែផនកលទធកមមកុនងករប៉ ន់្របមណឱសថOI/ARVសំភរៈ្របតិករ
-

ចុះអភិបលរួមជមួយែផនកែផនករ

ម

ន និងរបយករណ៍ និងែផនកគណេនយយេលើ

ករអនុវត្តកមមវ ិធីេអដស៍ និងករ្រគប់្រគងឱសថនិងសំភរៈបរ ិកខរេនេខត្ដបត់ដំបង ្រកេចះ

ៃប៉លិន ្រពះសីហនុ កំពត និង េខត្តេពធិ៍

ត់។

៤.២. លទធផលែដលទទួលបនពីករផ្ដលេ់ ស សុខភិបល
៤.២.១. សកមមភពៃនករទប់

ក ត់ជំងឺេអដស៍

េន្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះមនមនគ្លីនិកកមេ គ (Specialized STI clinic) ទំងអស់
ចំនួន៦០ កែន្លង (៣៤ កែន្លង ្រគបដណ្ដប់េលើ ២១ កនុងចំេ
កមពុជ (េលើកែលងេខត្ដក

ម ២៤ ជធនី-េខត្ដ ទូទំង្របេទស

្ដ ល, មណ្ឌលគីរ ី និង្រកុងែកប) ។ កនុងេនះមន២៦ គ្លីនិកជរបស់អងគ

ករេ្រករ ធ ភិបល NGO (RHAC=16 គ្លីនិក, Marie Stopes=7 គ្លីនិក, MEC=1 គ្លីនិក និងឈូក
សរគ្លីនិក = ២ គ្លីនិក) ។
កនុងចំេ

ម ៣៤ គ្លីនិកកមេ គែដលជរបស់រ ្ឋ ភិបលមន ៣៣ គ្លីនិក (៩៤,៣%) ែដល

បនបំពក់នូវឧបករណ៍បែនថមសំ ប់មនទីរពិេ
កនុងចំេ

ធន៍ែដល

មេនះ មនគ្លីនិកចំនួន៣៣ ែដលមនទីរពិេ

ទំងេនះ

ចជួយេ

យគ្លីនិកកមេ គែដលមិន

្រគងែថទំ និងពយបលជំងឺកមេ គេ

ច

ចេធ្វើេតស្ដRPRនិងBasic microscopy។
ធន៍

ចដំេណើរករបន។ មនទីរពិេ

ធន៍

ចេ្របើ្របស់នូវគំនូសបំ្រពួញសំ ប់ករ្រគប់

យពឹងែផ្អក េទេលើចេងកមេ គសញញ សំ ប់្រកុម្របជជន

ែដលមនករ្របឈមមុខខពស់ឱយកន់ែត្របេសើរេឡើង។
ជបែនថមេទេលើករងររបស់គីន
្ល ិកសុខភព្រគួ

រមនមណ្ឌលសុខភពចំនួន២២៥កែន្លង

េនកនុង្រសុក្របតិបត្ដិចំនួន៧៥ កនុង២១ ជធនី-េខត្ត បនផ្ដល់េស ពិនិតយជំងឺកមេ គេ

យពឹង

កនុង្រតីមសទី១ ឆនំ ២០១៤ មណ្ឌលសុខភពែដលផ្ដល់េស ពិនិតយជំងឺកមេ គេ

យពឹង

ែផ្អកេទេលើចេងកមេ គសញញ។

ែផ្អកេទេលើចេងកមេ គសញញ

កនុងេនះរួមមនករពិេ្រគះជំងឺ
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ចំនួន១.០០០នក់ជបុរស

និ ង

៧.៩៨១នក់

ជ្រស្ដីបន យករណ៍មកកន់ែផនក្រគប់្រគងទិននន័យ

នឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ។ កនុងចំេ

េ គសញញជំងឺកមេ គ ចំនួន ៨៣៣ករណី

មអនកជំងឺបុរសែដលបន យករណ៍ពីចេងកម

កនុងេនះមន ៧២៥ករណី (៨៧%) មនករហូរខទុះ

មបង្ហួរេនម មន៩៧ករណី (១១%) មនដំេបេលើ្រប

ជំងឺសិរមន់េលើ្រប

ប់បន្ដពូជ។

ៃនមជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធ

ប់បន្ដពូជ និង១១ (១%) មនករណី

ករពិនិតយជំងឺកមេ គេ

យពឹងែផ្អកេលើចេងកមេ គសញញ

ចំេពះ្រស្ដីចំនួន ៧.៧៨០ករណី មន៤.២៦៥ករណី (៥៤,៨%) មនជំងឺរ
៧.៤២១ករណី (៩៥,៣%) មនជំងឺរ
រ

កទ្វរមស មន

កទ្វរមស និងមត់សបូន ២៧៧ករណី (៣,៥%) មនជំងឺ

កែប៉លវ ីស, ៨០ករណី (១%) ដំេបេលើ្រប

ប់បន្ដពូជនិង ២ករណី (០,០២%) មនជំងឺ

សិរមន់។ កនុងេនះមនៃដគូែដលបនកំណត់អត្ដសញញណថមនេ គសញញ និងបនពយបល
េ

យពឹងែផ្អកេលើចេងកមេ គសញញេនះមន ៦៣៨នក់ ជបុរស និង១.៤៥៩នក់ជ្រស្ដី។
ករពិេ្រគះជំងឺេន

របស់រ ្ឋ ភិបល

មគ្លីនិកកមេ គទំង៦០កែន្លងែដលមនគ្លីនិក ចំនួន៣៤ កែន្លងជ

និងគ្លីនិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលចំនួន២៦

រួមមនករពិេ្រគះជំងឺទំងអស់

៤៩.១៧៩េលើក កនុងេនះមន ៣.៩៥៥នក់ជបុរស និង១.៣៤៩ ជបុរស្រស

ញ់បុរស (MSM)

៣៧.៥៧៤នក់ ជ្រស្ដីែដលមនករ្របឈមមុខទប និង ៣.៣៨៦នក់ ជ្រស្ដីេធ្វើករេនេស

កំ

ន្ដផទះបន (BEWs) និងេធ្វើករេនេស កំ

កំ

ន្ដផទះបន

ពិនិតយ

ម

៣.២៨៨នក់ជ្រស្ដីេធ្វើករេនេស កំ

ន្ដ)

និងមនចំនួន២.៩១៥នក់មកេធ្វើករ

នបន្ដជេរៀង ល់ែខ (រូបភព ទី ១ )។

14000
12000
10000

ន្ដ (NBEWs) (៩៨នក់ ជ្រស្ដីេធ្វើករេនេស

9052 8450

11616
11603
10754113241054410315
1051510034
9777
9792

11095
9266 9286

9114

8000
6000
4000 2265
2000

3288
1770 1476
1051 613 294 237 328

241 260 289 196 118 715 117

80

0

Total visit of BEW

រូបភពទី ១: ្រស្ដីេធ្វើករេនេស កំ

ន្ដផទះបន និងបំ េរើេស កំ

Total visit of NBEW

ន្ដ ែដលបនេទពិនិតយសុខភពេន

គ្លីនិកកមេ គពី្រតីមសទី១ ឆនំ២០១០ ដល់ ្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤

15

98

គ្លីនិកសមគមែថទំសុខភព្រគួ
រមមរណ៍

រកមពុជ

(RHAC)

និងបនទទួលអតិថិជនភគេ្រចើនជ្រស្ដីេមផទះ

ជគ្លីនិកមួយែដលទទួលករចប់
រ ឺ្រស្ដីែដលមនករ្របឈមមុខទប

ចំែណកឯគ្លីនិកទំង ៣៤ របស់រ ្ឋ ភិបល បនផ្ដល់េស ភគេ្រចើនចំេពះ្រស្ដីបំេរ ើេស កំ

ន្ដ។

គ្លីនិកអងគករ MEC បនទទួលអតិថិជនែដលបនមកេធ្វើករពិនិតយ ភគេ្រចើនជបុរសរួមេភទជ
មួយបុរស MSM េនទី្រកុងភនំេពញ។
កនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ េនះគ្លីនិកទំង៦០កែន្លង កនុងេនះចេងកមេ គសញញជំងឺកម

េ គែដលបន យករណ៍ មនអនកជំងឺបុរសចំនួន ៣.១៥៩ ករណី ែដលមកេធ្វើករពិនិតយជំងឺ
បញ
ជ ក់ថ ២.៧៩៥ករណី (៨៨,៤%) មនករហូរខទុះ

រនធគូថ ១៦១ករណី (៥%) ដំេបេលើ្រប

ប់បន្ដពូជ/រនធគូថ, ១៤៤ករណី (៤,៥%) សិរមន់េលើ្រប

បន្ដពូជ/រនធគូថ ២១ករណី (០,៦%) េហើមពង
េ គសញញជំងឺកមេ គ

(០,៨%) េហើមពង

ម
ប់

្វ ស និង២៤ (០,៧៥%) េហើម្រកេលៀន ។ ចេងកម

ែដលបន យករណ៍កនុងចំេ

២៧៤ករណី (៧៥,៤%) មនករហូរខទុះ
(៥,២%) មនដំេប្រប

មបង្ហួរេនម ១៤ករណី (០,៤%) ហូរខទុះ

ម

MSM

ចំនួន៣៦៣ករណី

មបង្ហួរេនម ២០ករណី (៥,៥%) ហូរខទុះ

ប់បន្តពូជ/រនធគូថ ៤០ (១១%) មនសិរមន់េលើ្រប

មន

មរនធគូថ ១៩

ប់បន្ដពូជ/រនធគូថ ៣

្វ ស និង ៧ (១,៩%) មនេហើម្រកេលៀន។

គ្លីនិកទំង ៦០កែន្លង ចំេពះ្រស្ដីែដលមនករ្របឈមមុខទប កនុងេនះចេងកមេ គសញញ

ជំងឺកមេ គែដលបន យករណ៍ចំនួន ៤០,៦៧៨ករណី មន៣៤,៣៧៦ករណី (៨៤,៥%) មន
ជំងឺរ

កទ្វមស ៥,៦៣៤ករណី (១៣,៨%) មនជំងឺរ

(០,៣៥%) មនជំងឺរ

កទ្វមសនិងមត់សបូន ១៤៣ករណី

កែប៉លវ ីស ៣១៧ករណី (០,៧៧%) ដំេបេលើ្រប

២០៨ ករណី (០,៥១%) សិរមន់េលើ្រប
្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ កនុងចំេ

ប់បន្ដពូជ/រនធគូថ និង

ប់បន្ដពូជ/រនធគូថ។
ម្រស្ដីេធ្វើករេនេស កំ

ន្ដផទះបន ចំនួន៩៨នក់ បន

មកេធ្វើករពិនិតយេលើកដំបូងេនគ្លីនិកកមេ គមនចំនួន ៣៤ករណី (៣៤,៦%) ្រតូវបនវ ិនិច័ឆយថ
មនជំងឺកមេ គែដលកនុងេនះមន ០៨ករណី (២៣,៥%) មនជំងឺរ
ករេនេស កំ

ន្ដផទះបនមន ២៧នក់បនមកពិនិតយ

ម

កមត់សបូន។ ចំនួន្រស្ដីេធ្វើ

នបន្ដេនគ្លីនិកកមេ គជ្របចំែខ

កនុងេនះមន ១៤ករណី (៥១,៨%) ្រតូវបនវ ិនិច័ឆយថមនជំងឺកមេ គែដលកនុងេនះមន ៨នក់
(៥៧%) មនជំងឺរ

កមត់សបូន។ កនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ ្រស្ដីបំេរ ើេស កំ

ន្ដចំនួន ៣២,៨៨

នក់បនមកេធ្វើករពិនិតយេលើកដំបូងេនគ្លីនិកកមេ គមនចំនួន ២,៧១៥ករណី (៨២,៥%) ្រតូវ
បនវ ិនិច័ឆយថមនជំងឺកមេ គែដលកនុងេនះមន ១,៣៣៦ករណី (៤៩%) មនជំងឺរ

សបូន។ ចំនួន្រស្ដីបំេរ ើេស កំ

ន្ដមន ២,៨៨៨នក់ បនមកពិនិតយ
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ម

កមត់

នបន្ដេនគ្លីនិកកមេ គ

ជ្របចំែខ កនុងេនះមន ១,០៦៥ករណី (២៨%) ្រតូវបនេធ្វើេ គវ ិនិច័ឆយថមនជំងឺកមេ គែដល
កនុងេនះមន ៤៣៧ ករណី (៤១%) មនជំងឺរ

កមត់សបូន ។

ចំនួនលទធផលRPRេតស្ដទំងអស់មន ៤២០េតស្ដែដលបនេធ្វើកុនង្រតីមសទី ១ ឆនំ២០១៤

េនមនទីរពិេ

ធន៍របស់គីន
្ល ិកទំង៣៤របស់រ ្ឋ ភិ បល និងគ្លីនិក MEC កនុងេនះមន្រតឹមែត ៨(១,៩%)

បនរកេឃើញមន RPR វ ិជជមន។

្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ គ្លីនិកសុខភព្រគួ

របនបញួផ នអតិថិជនេទកន់េស

VCCT

ចំនួន ៨៣៨នក់ អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ចំនួន ២១នក់េទកន់មណ្ឌល OI/ART

៣៤នក់េទកន់េស ពិនិតយៃផទេពះមុនេពលសំ ល
កនុងេនះែដរ គ្លីនិកសុខភព្រគួ

និង៨៥នក់េទកន់េស ពនយរកំេណើត។

រ ក៏បនទទួលអតិថិជនពីេស េផ ងៗផងែដរដូចជៈបនទទួល

អតិថិជនចំនួន ៣៤៤នក់ពីេស

VCCT ១៣២នក់មកពីេស

OI/ART ៤៩នក់មកពីេស ពិនិតយ

ៃផទេពះមុនេពលសំ ល និង៤២នក់មកពីេស ពនយរកំេណើត។
៤.២.២. េស ផ្ដល់្របឹក

និងេធ្វើេតស្ដឈមេ

ចំនួនមណ្ឌលផ្ដល់េស

យ្រសមគ
័ ចិតន
្ដ ិងរក ករសំងត់ (VCCT)

VCCTមនករេកើនេឡើងយ៉ ងខ្លំងកនុងរយៈេពល១២ឆនំចុងេ្រកយ

េនះគឺពី ១២ កែន្លង េនឆនំ២០០០ ដល់ ២៥៣កែន្លងដល់ចុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ (រូបភពទី ២)

300
246

255

250 253 253 253 253 253 253

233

250

253
253

Number of sites

212
197

200
140

150
109
100

74
51
36

50
1

6

12
7

0
1995 1996 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014

Years

រូបភពទី ២៖ និននករៃនចំនួន្របជជនែដលបនេធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍ពី
ឆនំ ១៩៩៥ ដល់្រតីមសទី១ ឆនំ ២០១៤

កំណត់សំគល់ៈ ចប់ពី្រតីមសទី១ ឆនំ ២០១២ មន ចំនួន៨កែន្លងែដលបនដកេចញពីរបយករណ៍

(៤មណ្ឌលសុខភព េនេស

ធរណៈ និង៤េទៀតេនេស របស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល)
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េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ មិនមនមណ្ឌល VCCT ថមីែដល្រតូវបនេបើកេ

ដំេណើរករេទ។ កនុងចំេ

មមណ្ឌល VCCT ទំង២៥៣ មន២២៩កែន្លងជេស

យ

ធរណៈ និង

២៤កែន្លងជរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល (អងគករ ៉ ក់ RHAC: 16 អងគករ Marie Stopes: 3អងគករ
MEC:1 មនទីរេពទយ Center of Hope: 1 Institute Pasteur: 1 និងគ្លីនិកឈូកសរៈ ២ )។
កនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះអតិថិជន VCCT ទំងអស់មនចំនួន ១៤៥.៤៨៩នក់ (រួម

បញូច លមនអតិថិជនចំនួន ៤០.៨៥៩នក់ (២៨%) បនសម័្រគចិត្ដមកេ
(៦០,៩%) ្រតូវបនបញូជ នមកេ

យខ្លួនឯង, ៨៨.៦២៦នក់

យកមមវ ិធីពិនិតយៃផទេពះមុនសំ ល (ANC) ១.៥២១នក់ (១%) ្រតូវ

បនបញូជ នមកេ

យគ្លីនិកកមេ គ ៣.៥១២នក់ (២,៤%) ្រតូវបនបញូជ នមកេ

បនបញូជ នមកេ

យេស ពិនិតយជំងឺទូេទ ២៨៣ (០,១៩%) ្រតូវបនបញូជ នមកេ

េ គរេបង ៣.២៩០ (២,២%) ្រតូវបនបញូជ នមកេ

កុមរ ១.០៨៧នក់ (០,៧៤%) ្រតូវបនបញូជ នមកេ
បញូជ នមកេ

យកមមវ ិធីែផនករ្រគួ

Self Referred STD Clinic TB Services HBC/NGO

1%

2.4%

មផទះ ៤.១០៩នក់ (២,៨%) ្រតូវ
យេស ែថទំ

យេស សមភព ២៣២នក់ (០,១៥%) ្រតូវបន

រ ១.១១៧នក់ (០,៧៦%) ្រតូវបនបញូជ នមកពីមណ្ឌលសុខ

ភព ៨៥៣ (០,៥៨%) ្រតូវបនបញូជ នមកេ

28%

យ្រកុមែថទំ

យកមមវ ិធីកំចត់

2.2%

យេស េផ ងៗេទៀត (

General Pediatric Care Maternity
Medicine

Service

Service

2.8%

0.1%

0.7%

ងទី១)។

BS/FP

ANC

Others

0.1%

60.9%

0.5%

Health
Center

0.7%

ងទី១ ៖ ភគរយៃនចំនួនអតិថិជនែដលបនេធ្វើេតស្ដឈមេនមណ្ឌល VCCT
ែដលបញជូ នពីេស េផ ងៗ កនុង្រតីមសទី១ ឆន២
ំ ០១៤

ចំនួនសរុបៃនអតិថិជនែដលបនមកេធ្វើេតស្ដរកេមេ គេអដស៍កុនង្រតីមសទី១

េនះមន ១៤៤.៨៥៨នក់់ កនុងេនះមនអតិថិជនមកពីេស

ឆនំ២០១៤

VCCT ចំនួន ៥៧.៨៩៨នក់ (អនកជំងឺ

រេបងចំនួន ៣.៣៤៩នក់) និង្រស្ដីមនៃផទេពះ ៧១.៧៦៧នក់ និងប្ដីឬៃដគូរបស់្រស្ដីមនៃផទេពះ
ចំនួន ១៥.១៩៣នក់។
េនកនុងរូបទី៣

ងេលខ២ បង្ហញពីនិននក និងលកខណៈៃនអតិថិជន VCCT និងអនកជំងឺរេបង

ែដលបនេធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍េនមណ្ឌល VCCT តួរេលខេនះគឺមិន ប់បញូច លជមួយ

និង្រស្ដីមនៃផទេពះេទ។ ចំនួនសរុបៃនអតិថិជនពី VCCT និងអនកជំងឺរេបងែដលបនេធ្វើេតស្ដឈម
រកេមេ គេអដស៍េនេស VCCTកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ មនចំនួន៥៧.៨៩៨នក់ (រូបភពទី៣)
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Number of people tested for
HIV

110,000
Number of patients
99,397
100,000
94,400 92,556
93,190
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74,253
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78,85166,834
70,000
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63,416
50,000
57,898
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12
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Years
រូបភពទី ៣: និននករៃនចំនួន្របជជនែដលបនេធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍េនេស VCCT
ពី្រតីមសទី១ ឆនំ ២០០៩ ដល់្រតីមសទី១ ឆនំ ២០១៤

ចំនួនសរុបៃនអតិថិជន VCCT និងអនកជំងឺរេបងែដលបនេធ្វើេតស្ដរកេមេ គេអដស៍កុង្រតី
ន

មសទី១ ឆនំ២០១៤េនះមន ៣០.១២២នក់ (៥២%)ជ្រស្ដី និង ៥២.៥៥២នក់ (៩០,៧%) មន
យុចប់ពី ១៥-៤៩ឆនំ (

ងទី២)។

អតិថិជនែដលមកេធ្វើេតស្ដឈមរក

អតិថិជនែដលមនលទធផល

េមេ គេអដស៍

ឈមវ ិជជមន

People tested for HIV

People tested HIV positive

N= ៥៧.៨៩៨

N=១.២០៤

No. (%)

No. (%)

យុ (Age)
≤14 ឆនំ

1,696 (2.9%)

97 (8%)

15-49 ឆនំ

52,552 (90.7%)

981 (81.4%)

> 49 ឆនំ

3,650 (6.3%)

126 (10.4%)

្របុស

25,229 (43.5%)

573 (47.5%)

្រសី

32,669 (56.4%)

631 (52.4%)

េភទ (Sex)

ងទី ២: លកខណៈៃនអតិថិជនែដលបនេធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍េនេស VCCT
កនុង្រតីមសទី១ ឆនំ ២០១៤

េន្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ ៩៧,៨៥% (ចេន្លះពី ៨០%-១០០% េន្រគប់េស
ទំងអស់) ៃនអតិថិជនែដលេធ្វើេតស្ដរច
ួ បនទទួលយកលទធផលរបស់ពួកេគេ

យបនឆ្លងកត់ករ

ផ្ដល់្របឹក េ្រកយេពលេធ្វើេតស្ដ។ េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះែដរ កនុងចំេ

មអតិថិជន

VCCT ចំនួន១៤៥.៤៨៩នក់ មន ៣.៥១២នក់ (២,៤%) ្រតូវបនបញូជ នមកពីកមមវ ិធីរេបង
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VCCT

(រូបភពទី៤)។

Refered by TB

8,000

Number of VCCT clients who were
referred by the TB program

7,316
7,000

6,097 5,957 5,935
5,694
5,495
5,295
5,078
4,857
4,684 4,305
4,603
5,000
4,381
4,355
4,267 4,180
4,178
3,872 3,753 3,684 3,822 3,803
4,000
3,512
3,724
3,386
6,000

3,000
2,000
1,000
0

Year 2014

រូបភពទី ៤: និននករៃនចំនួនអតិថិជនែដលបនេធ្វើេតស្ដឈមេនមណ្ឌល VCCT ែដលបញជូ នពី
កមមវ ិធីរេបងចប់ពី្រតីមសទី១ ឆនំ ២០០៩ ដល់ ្រតីមសទី១ ឆន២
ំ ០១៤

កនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ ចំនួនអតិ ថិជន ៥៧.៨៩៨នក់ ៃនអតិថិជន VCCT និងអនកជំងឺ

រេបងទំងអស់មន ១.២០៤នក់ (២%) ្រតូវបនរកេឃើញមនឆ្លងេមេ គេអដស៍វ ិជជមនេន

ម

មណ្ឌល VCCTទូទំង្របេទស (រូបភពទី ៥)។
14.0
HIV prevallence (%)

12.0
10.0
8.0

13.0
12.5
11.7
9.7 9.3
8.7

7.6
6.6

6.0

6.2

4.0

6.8
5.3
4.1 4.1
4.5

3.7

3.13.0 2.9

3.7
3.0

2.0

2.6

2.9
2.1
2.3

2

1.9

1.6 1.71.8 1.61.61.8 1.8 2
1.8

0.0

2
1.8

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14

Quarters

រូបភពទី ៥: និននករៃនអ្រ

ករឆ្លងេមេ កេអដស៍សំ ប់អតិថិជនែដលបនេធ្វើេតស្ដឈមេនេស VCCT

ពី្រតីមសទី ១ ឆនំ ២០០៥ ដល់្រតីមសទី១ ឆនំ ២០១៤
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៤.២.៣េស ពិនិតយនិងពយបលជំងឺេអដស៍ (OI and ART Services)
បចចុបបននេនះមន៦១កែន្លងែដលបនផ្ដល់េស ករពយបលជំងឺឱកសនិយម (OI) និងករ

ពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ (ART) េនកនុង្រសុក្របតិបត្ដិចំនួន៥០ េនកនុង២១ ជ

ធនី-េខត្ត។ កនុងេស ករពយបលជំងឺឱកសនិយម (OI) និងករពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេម

េ គេអដស៍ (ART) ទំង៦១កែន្លងេនះមន ៥៧កែន្លងបនទទួលករឧបតថមភេ
៤កែន្លងេផ ងេទៀត េ

យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជៃដគូ។ កនុងចំេ

យរ ្ឋ ភិបល និង

មេស ពយបលទំង ៦១

កែន្លងេនះមន ៣៥កែន្លងបនទទួលពិនិតយ និងពយបលជំងឺជូនកុមរផទុកេមេ គេអដស៍េនកនុង

្រសុក្របតិបត្ដិ ចំនួន៣៤ (រូបភព ទី ៦)។

 CD4 Count Available (8)
OI/ART Site (61)

រូបភពទី ៦: ទី

ង
ំ ៃនមណ្ឌលសុខភពែដលពិនិតយនិងពយបលជំងឺ OI/ART
គិតមកដល់ែខមីន ឆន២
ំ ០១៤
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កនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ ចំនួនអនកជំងឺសរុបមន ៥១.២៣៧នក់ េ

យរួមបញូច លនូវ

មនុស េពញវ ័យចំនួន ៤៧.៣១២ នក់ និងកុមរចំនួន ៣.៩២៥នក់ែដលកំពុងទទួល ART
(រូបភពទី ៧ និង ទី៨)។

70

60000
47,19347,54148,36248,913

60

46,473
42,799

50
40

26,664

30

20,131

20

52
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57

37,315
31,999

60
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50000
49,41549,79750,35050,659
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5,974

10
71

0

1

392

2,230
2

4

10000
32
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Number of site

Number of Active Patients on ART

រូបភពទី៧: និននករៃនចំនួនេស ពយបលជំងឺ និងអនកជំងឺសកមមទទួលបន

ករពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ពីឆនំ ២០០១ ដល់្រតីមសទី១ ឆន២
ំ ០១៤

46,60747,312
46,134
43,82944,31844,86745,252
43,055
42,678
45,000
41,28742,034
39,72940,436
37,66638,697
40,000
34,78436,158
33,677
32,578
35,000
31,018
30,000
50,000

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

3,3663,4993,6383,7383,8814,0034,1024,176 4,2864,3604,4394,515 4,4864,533 4,5954,548 4,545 4,216

4,052
3,925

0
Q2‐09 Q3‐09 Q4‐09 Q1‐10 Q2‐10 Q3‐10 Q4‐10 Q1‐11 Q2‐11 Q3‐11 Q4‐11 Q1‐12 Q2‐12 Q3‐12 Q4‐12 Q1‐13 Q2‐13 Q3‐13 Q4‐13 Q1‐14

Adult

Child

រូបភពទី ៨៖ និននករៃនចំនួនអនកជំងឺសកមមជមនុស េពញវ ័យ និងកុមរ
ំ ០០៩ ដល់្រតីមសទី១ ឆន២
ំ ០១៤
ពី្រតីមសទី២ឆន២
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េ

េនចុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ កនុងចំេ

មអនកជំងឺសកមមែដលទទួលបនករពយបល

យឱសថ្របឆំង េមេ គេអដស៍ (ART) មន្រស្ដីចំនួន ៤៩,៩% (២៥.៥៩៣)។ េន

មមណ្ឌល

ផ្ដល់េស ពយបលជំងឺទំងអស់មនអនកជំងឺថីមចំនួន ១.០៤៥នក់ ( ប់បញូច លទំងកុមរ៧៤នក់)
បនទទួលករពិនិតយ និងពយបលជំងឺឱកសនិយម និងមនអនកជំងឺថីច
ម ំនួន ១.០៧៩នក់ ( ប់

បញូច លទំងកុមរ៧១នក់)

បនចប់េផ្ដើមទទួលករពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

(ART) កនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ (រូបភពទី១០)។ ចំនួនអនកជំងឺឱកសនិ យមថមី មនករថយចុះ
ចប់ពី្រតីមសទី៤

ឆនំ២០១០។

េ

យែឡកចំនួនអនកជំងឺទទួលករពយបលេ

យឱសថ្របឆំង

េមេ គេអដស៍ (ART) ក៏មនថយចុះតិចតួច េហើយមនអនកជំងឺចំនួន ២៥០នក់បនេបះបង់ករ
ពយបល និងមនអនកជំងឺ៣១នក់បន

្ល ប់កុនងកំឡុងេពលពយបលជំងឺឱកសនិយមេនះ។
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1,600 1,530 1,456
1,438
1,3941,362
1,380
1,331
1,309
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រូបភពទី៩ : និននករៃនចំនួនអនកជំងឺឱកសនិយមនិងអនកជំងឺពយបលេ

យឱសថ្របឆំង

េមេ គេអដស៍ថីម ពី្រតីមសទី១ឆន២
ំ ០១០ ដល់ ្រតីមសទី១ ឆន២
ំ ០១៤

មនជំងឺឱកសនិយមសកមមចំនួន ២.៩៩៩នក់ជមនុស េពញវ ័យ និង៦៦៤នក់ជកុមរ
ែដលមិនទន់មនលកខណៈសម្រសបសំ ប់ទទួលករពយបល េ
េនេឡើយេទរហូតមកដល់ចុង្រតីមសទី១ឆនំ២០១៤េនះ។

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

កនុងចំេ

មអនកជំងឺទំងអស់មន

២.២៦២នក់ (៦១,៧៥%) ជ្រស្ដីែដលភគេ្រចើនប្ដី រ ឺៃដគូរបស់ពួកេគបនទទួលករពយបលជំងឺ
OI/ART េ្រចើនឆនំមកេហើយ។
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ចំនួនសរុបៃនអនកជំងឺឱកសនិយមជមនុស េពញវ ័យចំនួន៦៣៣នក់
១៤៩នក់

មនលកខណៈសម្រសបនឹងទទួលបនករពយបលេ

និងកុមរចំនួន

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

ែតពុំទន់បនទទួលេនចុងែខមីន ឆនំ២០១៤េនះ។
ខ. ករចល័តអនកជំងឺ

េនចុង្រតីមសទី១
បលេ

មេស េផ ងៗ េបះបង់ករពយបល និង

ឆនំ២០១៤េនះមនអនកជំងឺចំនួន

្ល ប់

៣៣៣នក់ែដលទទួលបនករពយ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ (ART) ្រតូវបនបញូជ នេចញេទកន់េស

សថិតេនជិតផទះឬកែន្លងរស់េនរបស់ពួកេគ។

ART ថមីែដល

េហើយនិងមនអនកជំងឺែដលកំពុងពយបលេ

យ

ឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ចំនួន៤៦០ នក់បនេបះបង់ករពយបល និង១៦០នក់េផ ងេទៀត
បន

្ល ប់េនកនុង្រតីមសេនះ។ មកដល់ចុង្រតីមសេនះមនមណ្ឌលេស ផ្ដល់ករពយបលេ

ឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ចំនួន១៩ ែដលមនអនកជំងឺសកមមទទួលបនករពយបលេ
្របឆំងេមេ គេអដស៍េ្រចើនជង

១,០០០នក់

យ

យឱសថ

កនុងេនះមនេនមនទីរេពទយមិត្ដភពែខមរ-សូេវៀត

(ភនំេពញ) មនអនកជំងឺសកមមកំពុងទទួលបនករពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ ចំនួន

៣.៣៩១នក់។
គ. ករគំ្រទែផនកឱសថ និងសមភរៈបរ ិកខ
េនចុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ្រគប់មណ្ឌលARTទំងអស់បនេធ្វើរបយករណ៍ចំនួនអនក
ជំងឺ

មរូបមន្ដឱសថ ART និមួយៗ។ េវជជបញ
ជ េ្របើ្របស់រប
ូ មន្ដឱសថភគេ្រចើនគឺ D4T+3TC+

NVP, AZT+3TC+NVP, និង D4T+3TC+EFV េ

យមន៥%ៃនមនុស េពញវ ័យ និង១០.៨៧% ៃន

កុមរ្រតូវបនទទួលរូបមន្ដឱសថ PI-Based (

ងទី៣) ។
មនុស េពញវ ័យ

កុមរ

N= 45,558*

N= 4,021*

Q1 – 2014
D4T+3TC+NVP

No. (%)
10,735
22%

No. (%)
52.11 %
2,435

D4T+3TC+EFV

2,714

6%

326

6.98 %

AZT+3TC+NVP

15,031

31 %

1,031

22.06 %

AZT+3TC+EFV

6,702

14 %

285

6.10 %

PI-based regimens

2,400

5%

495

10.87 %

រូបមន្ដៃនករេ្របើ្របស់ឱសថ ARV ,

*ទិនន
ន ័យរូបមន្ដៃនករេ្របើ្របស់ឱសថ មិនបន្រតឹម្រតូវពិត្របកដជក់ែស្ដងេទនឹងចំនូនតួរេលខរបស់
អនកជំងឺ ART េទ

ងទី ៣ ៖ េវជជបញ
ជ ស្ដព
ី ីករេ្របើ្របស់ នឹងករែចកចយរូបមន្ដឱសថ្របឆំងេមេ គ
សំ ប់អក
ន ផទុកេមេ គ HIV េនកមពុជកនុង្រតីមសទី ១ ឆនំ ២០១៤
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ឃ. ករេធ្វើេតស្ដ្រ

វ្រជវ រកជំងឺរេបងេលើអក
ន ជំងឺេអដស៍ថីម

េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះមនអនកជំងឺេអដស៍ថីម (ទំងមនុស ចស់ និងកុមរ) ែដល

បនចុះេឈមះេនកែន្លងែដលផ្ដល់េស ពយបលជំងឺឱកសនិយម និងទទួលករពយបល េ
ឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍មនចំនួន១.០៤៥នក់។

េនកនុងចំេ

យ

មអនកជំងឺឱកសនិយមថមីជ

មនុស ចស់ចំនួន៩៧១នក់េនះ, មនកុមរ ៧៤នក់ និងមនអនកជំងឺឱកសនិយមចំនួន ៨០០
នក់(៧៦,៥%)បនេធ្វើេតស្ដ្រ
នក់បនេធ្វើេតស្ដ្រ

វ្រជវរកជំងឺរេបង។ ជលទធផលមនអនកជំងឺចំនួន៣០២(៣៧,៧%)

វ្រជវរកជំងឺរេបងេហើយមនលទធផលជំងឺរេបងសួត(BK+/-) និងជំងឺរេបងេ្រក

សួត(EPTB)េនកនុងចំេ

មអនកជំងឺ ៨៥នក់(១០,៦%)។ កនុងចំេ

មអនកែដលបនេធ្វើេ គវ ិនិច័ឆយ

ថមនជំងឺរេបងទំង ៨៥នក់េនះ មនអនកជំងឺ ៦៩ (៨១%) នក់បនទទួលករពយបលជំងឺរេបង។
ករេធ្វើេតស្ដ្រ

វ្រជវរកជំងឺរេបង េនកនុងចំេ

មអនកជំងឺេអដស៍ថីម េនះមនករេកើនេឡើងបន្ដិច

េបើេ្រប បេធៀបេទនឹង្រតីមសទី៤ ឆនំ២០១៣ ។
ង. ករអនុវត្ដន៍យទ
ុ ធ

្រស្ដ Three "I"

១. ករពយបលបងករជំងឺរេបងេ

យឱសថ Isoniazid (IPT)

េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះមនេស

OI/ART ចំនួន ០៣កែន្លង ែដលេធ្វើេតស្ដទុយ

ែប៊គុយលីនេលើែសបក និងចំនួន ៥២កែន្លងេផ ងេទៀត ែដលមិនមនករេធ្វើេតស្ដទុយែប៊គុយលីន
េលើែសបក។ ជសរុបមនអនកជំងឺេអដស៍ឱកសនិយមថមីចំនួន ៩២២នក់ ែដលបនចុះេឈមះេន
េស OI/ART ទំង៥៥កែន្លង ែដលបនចប់េផ្ដើមអនុវត្ដន៍នូវយុទធ

្រស្ដ (Three I) េនះ (ចំនួន០៣

កែន្លងែដលេធ្វើេតស្ដទុយែប៊គុយលីនេលើែសបកមនអនកជំងឺថីម ចំនួន៨២នក់

និងចំនួន៥០កែន្លង

ែដលមិនមនករេធ្វើេតស្ដទុយែប៊គុយលីនេលើែសបកមនអនកជំងឺថីមចំនួន៨៤០នក់)។ កនុងចំេ

អនកជំងឺទំងអស់េនះ មនអនកជំងឺចំនួន ៧៧៩នក់បន្រ

ម

វ្រជវរកេ គសញញជំងឺរេបង េហើយកនុង

េនះមនអនកជំងឺចំនួន ៤៨១នក់ែដលមិនមនេ គសញញជំ ងឺរេបង។ មនអនកជំងឺចំនួន២០១នក់
បនចប់េផ្ដើមពយបលបងករេ

យឱសថ Isoniazid (IPT) (មនអនកជំងឺ៧នក់ែដលេធ្វើេតស្ដទុយ

ែប៊គុយលីនេលើែសបកេននឹងកែន្លង និងមនអនកជំងឺ ១៩៤នក់េនកែន្លងែដលមិនមនករេធ្វើេតស្ដ
ទុយែប៊គុយលីនេលើែសបក) និងមនអនកជំងឺចំនួន ១៩៨នក់កំពុងទទួលករពយបលបងករេ

យ

ឱសថIsoniazid (កែន្លងែដលេធ្វើេតស្ដទុយែប៊គុយលីនេលើែសបកមនអនកជំងឺ៦នក់ និងកែន្លងែដល
មិនមនករេធ្វើេតស្ដទុយែប៊គុយលីនេលើែសបកមនអនកជំងឺ ១៩២នក់) កនុងចំេ
និយមចំនួន ៣.៦៣២នក់។
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មអនកជំងឺឱកស

២. មុនចប់េផ្ដើមករពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ មនអនកជំងឺេអដស៍ថីមចំនួន ៩៧១នក់ ែដលបនចុះ

េឈមះេនេស ពយបលជំងឺឱកសនិយមនិងករពយបលេ
កនុងចំេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍។

មអនកជំងឺេនះមនអនកជំងឺចំនួន ៨០០នក់ ែដលបនេធ្វើករពិនិតយសុខភពរកេ គសញញ

ជំងឺរេបងមនអនកជំងឺចំនួន ៣០២នក់ ែដលយ៉ ងេ

ច

ស់មនេ គសញញមួយកនុងចំេ

ម

េ គសញញទំង៣ កនុងរយៈេពល៤សប្ដហ៍កន្លងមក (មន្រគុនេក្ដ ក្អក និងែបកេញើសេជគខ្លួនេន

េពលយប់រយៈេពល២សប្ដហ៍កន្លងមក)។

មអនកជំងឺែដលមនេ គសញញជំងឺរេបងវ ិជជ

កនុងចំេ

មនទំង ៣០២នក់េនះ មន ៨៥នក់ែដលបនេធ្វើេ គវ ិនិច័ឆយថមនជំងឺរេបង (BK+/-) ឬមន

រេបងេ្រកសួត េហើយមនអនកជំងឺ ៦៩នក់បនចប់េផ្ដើមករពយបលជំងឺរេបង ចំែណកអនកជំងឺ
ចំនួន ២០១នក់េទៀត បនចប់េផ្ដើមករពយបលបងករជំងឺរេបងេ
បីអនកជំងឺទំងេនះមិនទន់មនេ គសញញជំងឺរេបងក៏េ

យឱសថ Isoniazid (IPT) េទះ

យ។ មនអនកជំងឺែដលកំពុងពយបលជំងឺ

ឱកសនិយមចំនួន ៤១នក់បនេធ្វើេ គវ ិនិច័ឆយថមនជំងឺរេបង (BK+/-) ឬមនរេបងេ្រកសួត កនុង

េនះមនអនកជំងឺ ៣៧នក់បនចប់េផ្ដើមពយបលជំងឺរេបង េហើយមនអនកជំងឺរេបង-េអដស៍ចំនួន
៣០នក់េទៀតបនទទួលករពយបលបងករេ
េទៀតបនចប់េផ្ដើមករពយបលបងករេ
៣. ករពយបលេ

យឱសថ cotrimoxazole និងមនអនកជំងឺ ១៩៨នក់

យឱសថ Isoniazid (IPT) េនកនុង្រតីមសេនះ។

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ មនអនកជំងឺេអដស៍ចំនួន ១.០០៨នក់ ែដលបនទទួល

ករពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ថីម។

កនុងចំេ

មេនះមនអនកជំងឺចំនួន

៦៤នក់

ែដលបនេធ្វើេ គវ ិនិច័ឆយថមនជំងឺរេបង ឬរេបងេ្រកសួត េហើយកនុងេនះមនអនកជំងឺ ៥៧នក់
ែដលបនចប់េផ្ដើមពយបលជំងឺរេបង។

េ គេអដស៍ចំនួន

៥១.២៣៧នក់

កនុងចំេ

មនអនកជំងឺ

មអនកជំងឺែដលកំពុងពយបលឱសថ្របឆំងេម

១៨៩នក់បនេធ្វើេ គវ ិនិច័ឆយថមនជំងឺរេបង

(BK+/-) ឬមនរេបងេ្រកសួត កនុងេនះមនអនកជំងឺចំនួន ៦៦នក់ បនចប់េផ្ដើមពយបលជំងឺរេបង
េហើយមនអនកជំងឺរេបង-េអដស៍ចំនួន ១២១នក់េទៀត បនទទួលករពយបលបងករេ

យឱសថ

cotrimoxazole ។
៤. ករមនៃផទេពះ និងកររ ំលូត

េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ មនអនកជំងឺឱកសនិយមថមីជ្រស្ដីចំនួន ៥៩១នក់ ែដល

បនចុះេឈមះេនេស ពយបលជំងឺឱកសនិយម និងពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

េហើយកនុងេនះមនអនកជំងឺេអដស៍ជ្រស្ដីចំនួន ២៧នក់ មនៃផទេពះ។ មកដល់ចុង្រតីមសេនះ
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កនុងចំេ

មអនកជំងឺជ្រស្ដីចំនួន ២.៧១៩នក់ ែដលកំពុងពយបលជំងឺឱកសនិយមមន្រស្ដី ២៤

នក់មនៃផទេពះ និងកនុងេនះមន ០៦នក់បនទទួលឱសថARVសំ ប់ករបងករករចំលងេមេ គ

េអដស៍ពីម្ដយេទកូន។ មនអនកជំងឺ ០១នក់ែដលបន្រតូវ យករណ៍ថបនរលូតកូនេ

យឯក

ឯង និងពុំមនអនកជំ ងឺែដលបនេធ្វើកររ ំលូតកូនេទេនកនុង្រតីមសេនះ។

េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ មនអនកជំងឺេអដស៍ជ្រស្ដីចំនួន ៦៣០នក់ ែដលបន

ទទួលករពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអសដ៍ថីម

៦៥នក់មនៃផទេពះ។ មកដល់ចុង្រតីមសេនះ កនុងចំេ
ែដលកំពុងទទួលករពយបលេ

េហើយកនុងេនះមនអនកជំងឺេអដស៍ចំនួន
មអនកជំងឺជ្រស្ដីចំនួន ២៧.៤៣៨នក់

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍

មន្រស្ដីចំនួន

ៃផទេពះ។ មនអនកជំងឺចំនួន ០៣នក់បន យករណ៍ថបនរលូតកូនេ

១៥៣នក់មន

យឯកឯង និង០២នក់

េទៀតបនេធ្វើកររ ំលូត។
៥. ករអនុវត្ដន៍កមមវ ិធីបងករជវ ិជជមន

េនកនុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ មនអនកជំងឺេអដស៍ថីមចំនួន ១.០៤៥នក់ ែដលបនចុះ

េឈមះេនេស ពយបលជំងឺឱកសនិយម និងករពយបលេ
អនកជំងឺ
ចំេ

៦៣២នក់

មេស

ពយបលេ

(៣៥៥នក់ជ្រស្ដី)

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍មន

បនទទួលករផ្ដល់្របឹក ស្ដីពីករបងករជវ ិជជមនកនុង

OI/ART ទំង៦១កែន្លងែដលបនអនុវត្ដកមមវ ិធីេនះ។ េហើយកនុងចំេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ថីមចំនួន

(៣៨៦នក់ជ្រស្ដី)

១.០៧៩នក់

មអនកជំងឺ

មនអនកជំងឺចំនួន

៦៦២នក់

មេស

OI/ART

បនទទួលករផ្ដល់្របឹក ស្ដីពីករបងករជវ ិជជមនកនុងចំេ

ិ ីេនះែដរ។
ទំង ៦១កែន្លង ែដលបនអនុវត្ដកមមវធ
៤.២.៤ករអនុវត្ដន៍កមមវ ិធីេឆ្លើយតបរួមគន

មកដល់ចុង្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤េនះ មន្រសុក្របតិបត្ដិចំនួន ៨០ ែដលបនអនុវត្ដវ ិធី
្រស្ដេឆ្លើយតបរួមគន

េហើយនឹងបនេផញើរបយករណ៍មកមជឈមណ្ឌលជតិ។

គិតចប់ពីែខមក

មកដល់ែខមីន ឆនំ២០១៤េនះ មន្រស្ដីមនៃផទេពះសរុបចំនួន ៩២.៨៨១នក់ ែដលបនមកទទួល
េស ែថទំៃផទេពះេលើកទី១

េនេស ែដលមនកមមវ ិធីេឆ្លើយតបរួមគននិង

មរយៈករចុះអប់រ ំកនុង

េនះមន្រស្ដីចំនួន ៦៨.៦៤០នក់(៧៣,៩%) បនេធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍។ កនុងចំេ

មប្ដី

ឬ ៃដគូ្រស្ដី ែដលបនមកពិនិតយៃផទេពះេនេស ែដលមនកមមវ ិធីេឆ្លើយតបរួមគនេនះ មនប្ដីឬៃដគូ

ចំនួន ១៥.១៧៣នក់ (១៦,៣%) ែដលសម្រគ័ចិត្ដេធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍ែដរ។ កនុងចំេ

ម

្រស្ដីចំនួន ៦៤.៥៣៥នក់ ែដលបនេធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍េនះមន្រស្ដីចំនួន ៥២នក់
(០.០៨%) ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍។

ជសរុបមន្រស្ដីមនៃផទេពះែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ចំនួន ១៧៤នក់ បនមកសំ ល

កូនរបស់ពួកេគេនកនុងមនទីរេពទយបែង្អក ឬមណ្ឌលសុខភព ែដលមនេស កត់បនថយករចំលង
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េមេ គេអដស៍ពីម្ដយេទកូន។ កនុងចំេ

ម្រស្ដីជម្ដយែដលបនមកសំ លកូនរបស់ពួកេគេនះ

មន ១៦២នក់ (៩៣%) បនទទួលឱសថ ARV គឺមន ១៣៧នក់ (៨៤,៥%) បនកំពុងទទួលករ
ពយបលេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ (HAART) និង២៥ (១៥,៤%) បនទទួលឱសថ ARV

សំ ប់បងករ។ កនុងចំេ

មទរកចំនួន ១៧៦នក់ ែដលេកើតពីម្ដយមនផទុកេមេ គេអដស៍េនះមន

ទរក ១៦៥នក់ (៩៣,៧៥%) បនទទួលករបងករេ

យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍គឺឱសថ NVP

៥៣នក់ (៣០,១១%) បនទទួលឱសថ cotrimoxazole និងមនទរកចំនួន ៤៥នក់បនេធ្វើេតស្ដ
ឈម DNA-PCR េលើកទី១ មុន

យុ២ែខ និង០៨នក់េទៀត

០២នក់ ែដលមនលទធផលវ ិជជមន និងពុំមនទរក
៤.២.៥េស ែថទំអក
ន ជំងឺេអដស៍េន
េស ែថទំអក
ន ជំងឺេអដស៍

យុេលើស ២ែខ និងមនទរកចំនួន

្ល ប់េទ។

មសហគមន៍ (Community-based Services)

មផទះ (HBC services)

្រតីមសទី១ ឆនំ២០១៤ មន្រកុមែថទំ

មផទះចំនួន ២២៩្រកុម ែដល្រគបដណ្ដប់ ៦១០

មណ្ឌលសុខភពេនកនុង្រសុក្របតិបត្ដិចំនួន ៤៩ េនកនុងេខត្ដចំនួន២០។ េនកនុង្រតីមសេនះ េខត្ដ
្រពះវ ិ

រពុំមនរបយករណ៍របស់្រកុមែថទំេទ េ្រពះអងគករែដលបនអនុវត្ដេលើករងរែថទំេនះ

បនចប់គំេ ងកនុងករ្រគបដណ្ដប់និងែថទំអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ េហើយកំពុងរក

អងគករថមីមកជំនួស (រូបភពទី ១២)។

400 375
350

950

337 323 328 342 331

300
742

353 356 357 338 348 354 354 348347 337 345

761 753 841

861
848 861

864 881 866 877

250 706 716 700

853 837 845

900

315 310
283

850

800
810 787
784229 750
700

200
150

650
610
600

100

550
500

50

450

0

400
Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q109 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 011 12 12 12 12 13 13 13 13 14
Number of Teams

រូបភពទី ១០: និននករៃន្រកុមែថទំ

Number of HC covered by HBC Teams

មផទះ (HBC teams) ពី្រតីមសទី១ ឆន២
ំ ០០៩ រហូត ្រតីមសទី១ ឆន២
ំ ០១៤
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្រកុមែថទំ

មផទះ (HBC) ទំងអស់បនជួយែថទំ គំ្រទ ឧបតថមភដល់អនកផទុកេមេ គអនក

ជំងឺេអដស៍សកមមចំនួន ១៨.០៥៤នក់ កនុងេនះអនកែដលបនេធ្វើករចុះបញជីទទួលករពយបលជំងឺ

ឱកសនិយម (OI) មនចំនួន ១.៦១៤នក់ និងអនកជំងឺ ART ែដលបនេធ្វើករចុះបញជីមនចំនួន
១៦.៤៤០ នក់ ។

៥.ករលំបក និងឧបសគគ
េទះបីជមនករយឺតយ៉ វកនុងករផ្ដល់ថវ ិកសំ ប់ករអនុវត្ដន៍កមមវ ិធី ែតសកមមភពចំបច់

មួយចំនួនពិេសសករផ្ដល់េស េធ្វើេតស្ដឈមរកេមេ គេអដស៍
ផទុកេមេ គេអដស៍ អនកជំងឺេអដស៍េ

យកមមវ ិធីជតិ េនែតបន្ដជធមម

កញចប់ឧបករណ៍ស្រមប់េធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍េ

(HTC kits) េន

ករពយបល

និងែថទំដល់អនក

។ ប៉ុែន្តេនមនកង្វះខត

យេជះចុង្រមមៃដ

និងផ្តល់្របឹក

មមណ្ឌលសុខភព និងអងគករជៃដគូរមួយចំនួន។

៦.េសចក្ដីសននិ ្ឋ នជរួម
សឹងែត្រគប់ទិសេ

ៃនសូចនករែដលទក់ទងនឹងករផ្ដល់េស ទំងអស់

ដូចជេស

OI/ART, VCCT, STI, and HBC services ែដលបនេលើកេឡើងកនុង្រតីមសទី៣ ឆនំ២០១២េនះ

បនសំេរចេទ
អភិវឌ ន៍

មែផនកររបស់មជឈមណ្ឌលជតិ។

មជឈមណ្ឌលជតិបនខិតខំ្របឹងែ្របង

ពយបលេនះ

ទនទឹមគនេនះ

េ

យមនករគំ្រទពីៃដគូ

កនុងករេលើកកំពស់គុណភពេស ែថទំ

មរយៈករអនុវត្ដន៍ Continuum of Quality Improvement និងករ

សូចនករ្របកស

សននេដើមបីេធ្វើយ៉ង

េ

យគុណភពេស
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និង
ម

ន

OI/ART កន់ែត ្របេសើរេឡើង។

