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Acronyms
AHF

AIDS Health Care Foundation មូ លនិ ធិែថទំជំងឺេអដស

ANC

Antenatal Care ករែថទំៃផ�េពះមុនេពលស

AOCP

Annual Operational Comprehensive Plan ែផនករ្របតិបត�ិ្របច ំឆា�ំ្រគប់្រ

ART
AHEAD

Antiretroviral Therapy ករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេ
Action for Health Development

ARV

Antiretroviral ឱសថ្របឆាំងេមេរគេអ

AFD

Association of Farmer Development សមាគមអភិវឌ្ឍន៍កសិ

BCC

Behaviour Change Communication កម�វ ិធី ែដលនាំឱ្យមានករផា�ស់ប�ូរករ្

BSS

Behavioural Sentinel Surveillance ករអេង�តករ្រប្រពឹត�ផ�ូ

BFD

Buddhism for Development អង�ករពុទ�សសនាេដម្បីអភិវ

BWAP

Battambang Women’s Aids Project កម�វ ិធី �ស�ីអប់ រ ំជម�ឺេអដស៍ េខត�បាត់ដំប

CENAT

National TB Programme មជ្ឈមណ�លជាតិកំចត់េរគរេបង

CHBC

និងហង

Community Home-based Care ករែថទំអ�កជំងឺេអដស៍េនតមផ�ះ និងេនក�ុងស

CHC

Cambodian Health Committee

CDC

Center for Disease Control

CHAI

Clinton Foundation for HIV/AIDS Initiative មូ លនិ ធិគ�ីតុ ន ែថទំជំងឺេអដស

CoC
CoC-CC
CRS

Continuum of Care កម�វ ិធី ែថទំនិងព្យោបាលបន�ដល់អ�កផ�ុកេមេរគ/អ�កជំងឺេអដស៍
Continuum of Care Coordinating Committee
គណៈកម�ករសំរបសំរួលកម�វិធីែថទំនិងព្យោបាលបន�ដល់អ�កផ�ុកេមេរ/អ�កជំងឺេអដស៍

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
បណ
ា �ញៃនអ�កផ�ុកេមេរគេអដ/អ�កជំងឺេអដស៍ក�ុង្រពះរជាណាច្រក

CMS

Central Medical Store

CSCN

Cambodia Save Children Network បណ
ា �ញសេ�ង�ះកុមារកម

CUCC

Condom-Use Coordinating Committee
គណៈកម�ករសំរបសំរួលកម�វិធីេ្រប្របាស់េ�ស មអ១០០%
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CUP
CUWG
CWPD
CQI
DFID
DU
DSW
DTOP
DCoPCTCC
DPCT

Condom-Use Programme កម�វ ិធី េ្រប្របាស់េ�សមអ១០០%
Condom-Use Working Group ្រក�មករងរកម�វិធីេ្រប្របាស់េ�ស១០០%
Cambodian Women for Peace and Development សមាគមនារីកម�ុជាេដម្បីសន�
និ ងអភិវឌ្ឍន

Continuum Quality Improvement
Department for International Development
Drug Use េ្រប្របាស់េ្រគ�ង
Direct Sex Worker �ស�ីរកសុីផ�ូវេភទេនតមផ�ះ

District Team on Outreach & Peer education ្រក�មអប់រំផា�ល់ មិត�អប់រំមិត�ថា�ក់�
District Continuum of Prevention to Care and Treatment Coordination
Committee គណៈកមា�ករសំរបសំរួលករងរបង�រ ែថទំ ព្យោបាលបន
District Prevention to Care Team ្រក�មផ�ល់េសវបង�រថា�ក់

EW

Entertainment Worker

EWI

Early Warning Indicator

FI

Friend International អង�ករមិត�សំឡា

FHI

Family Health International អង�ករសុខភាពអន�រជ

FHC

Family Health Clinics

GFATM

The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria គំេរងមូលនិធិសក

HAART

High Active Antiretroviral Therapy

HBC

Home Base Care

HC

HealthCenter មណ�លសុខភា

HFBC

Health Facility Based Care ករែថទំអ�កជំងឺេអដស៍េនក�ុងមន�ីរេ

HIV

Human Immunodeficiency Virus

HSS

HIV Sentinel Surveillance ករអេង�តអ្រតេ្ របវ៉ឡង់េអដស៍

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
3

KYA
KWCD
KHANA
LR
LoA

Khmer Youth Association សមាគមយុវជនែខ�
Khmer Women’s Cooperation for Development
Khmer HIV/AIDS NGO Alliance អង�ករសម�័ន�ភាពែខ�រ្របយុទ�នឹងជំងឺេអ
Link Response ករេឆ�យតបរួមគ

LFA

Letter of Agreement
Local Fund Agency ទី ភា�ក់ងរេមលជំនួយ្របចំ្របេទស សំរប់មូលន

MoH

Ministry of Health ្រកសួងសុខភិ

MoSVY

Ministry of Social Veteran and Youth Rehabilitation
្រកសួងសង�មកិច�អតីតយុវជន និងយុវនីតិសម្

MMM

Mondol Mith Chouy Mith មណ�លមិ ត�ជួយមិត�

MSM

Men who have Sex with Men បុរសរួមេភទជាមួយបុរ

MSC

Marie Stopes Cambodia អង�ករមា៉រីស�ុបកម�

MSIC

Marie Stopes International Cambodia

M&E

Monitoring and Evaluation

NAA

National AIDS Authority អជា�ធរជាតិ្របយុទ�នឹង ជំងឺេ

NCHADS

National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STI
មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េសែស្បក និងក

NGO

Non-Governmental Organization អង�ករមិនែមនរដ�ភិ

NIPH

National Institute of Public Health វ ិទ្យោស�នជាតិ�សវ្រជាវសុខ

NPH

National Pediatric Hospital មន�ីរេពទ្យកុមារជ

NMCHC

National Maternal Child Health Center មជ្ឈមណ�លជាតិគាំពមាត

OD

Operational District �ស�ក្របតិបត�

OI

Opportunistic Infection ជំងឺឱកសនិយ

OPC
PAO
PC

Outreach, Peer Education and Condom Use Program
កម�វ ិធី អប់ រ ំផា �ល់ និងមិត�អប់រំមិត� និងកម�វិធីេ្រប្របាស់េ�ស មអ១០០%

Provincial AIDS Office កម�វ ិធី ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េខត-្រក�
Partner in Compassion អង�ករៃដគូផ�ល់េមត

PBSI

Performance Based Salary Incentive ្របាក់ឧបត�ម�េលកទឹកចិត�តមស�ៃដ

PHD

Provincial Health Department មនី រ� សុខភិបាលេខ

PLHIV
PMR

People Living with HIV/AIDS អ�កផ�ុកេមេរគេអដស/អ�កជំងឺេអដស៍
Planning, Monitoring and Reporting ែផ�កែផនករតមដន និងរបាយ
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PMTCT
PRTRT

Prevention of Mother-to-Child Transmission [of HIV]
កម�វ ិធី បង�រចំលងេមេរគេអដស៍ពីមា�យេទ

Principle Recipient Technical Review Team

PREDICT Pediatric Randomized of Early and Deferred Initiative in Cambodia and Thailand
Population Services International អង�ករបំេរសុខភាព្របជាជនអន�
PSI
PSF
PST/OP

Pharmacist Sans Frontiers
Provincial Support Teamon Outreach & Peer education
្រក�មគាំ្រទកម�វិធីអប់រំផា�ល់ និងមិត�អប់រំមិត�ថា�ក

P-CoPCT- Provincial Continuum of Prevention of Care and Treatment Coordination
Committee គណៈកមា�ករសំរបសំរួលករងរបង�រ ែថទំ ព្យោបាលបន
CC
P-CoPCT- Provincial Continuum of Prevention of Care and Treatment Support Team
្រក�មគាំ្រទករងរបង�រ ែថទំ ព្យោបាលប
ST
QC

Quality Control ករ្រត �តពិ និត្យគុ

RH

Referral Hospital មន�ីរេពទ្យបែង�

RHAC
RACHA
SCA
SEADO
SEAD

Reproductive Health Association of Cambodia សមាគមរ៉ក់កម�
Reproductive and Child health Alliance សម�័ន�សុខភាពកុមារ និង សុខភាពបន�
Save the Children Australia
Social Environment Agricultural Development Organization អង�ករអភិវឌ្ឍន៍សង�
បរ ិស�ន និង កសិកម

Sharing Experience Adapted Development

SOP

Standard Operating Procedures និ យាមែបបបទសំរប់្របតិប

SSS

STI Sentinel Surveillance ករអេង�តអ្រតេ្ របវ៉ឡង ់ជំងឺ

STI/RTI

Sexually Transmitted Infection/ Reproductive Tract Infection
ករបង�េរគតមកររួមេភទ និង្ របដប់

SW

Sex Worker �ស�ីរកសុីផ�ូវេភទ

SR

Sub Recipient

TWG
UNAIDS

Technical Working Group ្រក�មករងរបេច�ក
United Nations Joint Programme on AIDS

UNFP

United Nations Population Fund

UNSW

University of New South Wales

VCCT
WB

Voluntary Confidential Counseling and Testing
មណ�លេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍ េដយ�ស�័គ ចិត� និងរក្សោក

World Bank ធនារគារពិភពេ
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WHO
WOMEN
WVC

World Health Organization អង�ករសុខភាពពិភពេ
Women Organization for Modern Economy and Nursing
សមាគមនារីអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច� និងអន

World Vision Cambodia អង�ករទស្សនៈពិភេលកកម
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PROVINCES
BMC

: Banteay Mean Chey

េខត�បនា�យមានជ

BTB

: Battambang

េខត�បាត់ដំប

KCM

: Kampong Cham

េខត�កំពង់ច

KCN

: Kampong Chhnang

េខត�កំពង់ឆា�ំ

KDL

: Kandal

េខត�កណ
ា �

KEP

: Kep

េខត�ែកប

KHK

: Koh Kong

េខត�េកះកុ

KPT

: Kampot

េខត�កំពត

KTM

: Kampong Thom

េខត�កំពង់ធំ

KRT

: Kratie

េខត�្រកេច

KSP

: Kampong Speu

េខត�កំពង់ស�ឺ

MDK

: Mondulkiri

េខត�មណ�លគី រ ី

OMC

: Oddor Mean Cheay

េខត�ឧត�រមានជ័

PLN

: Pailin

្រក�ងៃប៉លិ

PNP

: Phnom Penh

រជធានីភ�ំេ

PST

: Porsat

េខត�េពធិស

PVG

: Prey Veng

េខត�ៃ្រពែវ

PVH

: Preah Vihear

េខត�្រពះវិហ

RTK

: Rattanakiri

េខត�រតនគី រ ី

SHV

: Sihanouk Ville

្រក�ង្រពះសីហ

SRP

: Siem Reap

េខត�េសៀមរ

SVR

: Svay Rieng

េខត�ស�យេរៀ

STG

: Stung Treng

េខត�ស�ឹងែ្រត

TKV

: Takeo

េខត�តែក

7

មាតិ:
Acronyms ................................................................................................................................. 2
១.១មជ្ឈមណ�លជា តិ្របយុទ�នឹងជ ំងឺេអដស៍េសែស្បកនិងក...................................... 9
២. េគាលបំណងនិងកម�វត�ុ ..................................................................................................... 9
២.១េគាលបំណ...................................................................................................................... 9
២.២កម�វត�ុ ................................................................................................................................. 9
៣. វិធីស�ស ........................................................................................................................... 10
៤. លទ�ផល ............................................................................................................................. 10
៤.១វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ�ិផលៃនករ្រគប់្រគងនិងអនុវត�កម............................................. 10
៤.១.១ករ្រគប់្រគងគំេរងៃនមូលនិធ ........................................................................ 10
៤.១.២ករអនុវត�ន៍កម� វិធីរបស់មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េស ............. 11
៤.១.២.១កម�វិធីបង�រែថទំនិងព្យោបាលបន�ដល់្រក�ម្របឈមមុខនឹងេ្រគា......... 11
៤.១.២.២ក��ប់សំរប់ែថទំនិងព្យោបាលបន�ដល់អ�កផ�ុកេមេរ&អ�កជំងឺេអដស៍. 12
៤.១.២.៣. ក��ប់អេង�តតមដននិង�សវ្ .................................................................. 13
៤.១.២.៤. ក��ប់្រគប់្រគ .................................................................................................... 14
ក. ែផនករតមដននិងរបាយក ................................................................................. 14
៤.២. លទ�ផលែដលទទួ លបានពីករផ�ល់េសវសុខ............................................... 15
៤.២.១. សកម�ភាពៃនករទប់ស�ត់ជ ំងឺេអ ...................................................................... 15
៤.២.២. េសវផ�ល់្របឹក្សោនិងេធ�េតស�ឈមេដយ�ស�័គចិត�និងរក្ស (VCCT) .. 18
៤.២.៣េសវពិនិត្យនិងព្យោបាលជំងឺ (OI and ART Services) .................................... 22
៤.២.៤ករអនុវត�ន៍កម� វិធីេឆ�យតបរួមគ ................................................................................ 29
៤.២.៥េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍េនតមសហ (Community-based Services) ............ 30
៥.ករលំបាកនិងឧបស........................................................................................................ 31
៦.េសចក�ីសន�ិដ�នជារ ......................................................................................................... 31

8

១. េសចក�ីេផ�ម៖
១.១មជ្ឈមណ�លជា តិ្របយុទ�នឹងជ ំងឺេអដស៍េសែស្បកនិងក
មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៏េសែស្បក និងក

NCHADS គឺជានា

ដ នស�លមួយៃន្រកសួងសុខភិបាលែដលមានតូនាទីក�ុងក
រដឹកនាំ ផ�ល់អនុសសន៍ ន
ូ

េគាលករណ៏យុទ�ស�ស� និ ងនិយាមែបបបទនានា សំរប់វិស័យសុខភិបាលេដម្ប

នឹងរ ីករលដេមេរគេអដស និ ងជំងឺេអដស៍ និ ងជំងឺ កមេរ។ មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជ
េអដស៍ េសែស្បក និងកមេរគ ្របតិ បត�ិេ្រកមករសំរបសំរួលៃនអជា�ធរជាតិ្រប
េអដស៍និ ងជាៃដគូសហ្របតិបត�ករ ជ

នឹងស�ប័នរជរដ�ភិបាលអង�ករមិនែមនរដ

សង�មសុីវ ិល ស�ប័នមា�ស់ជំនួយ និងមន រសុខភិបាលរជ-េខត�ជាេ្រច។ មជ្ឈមណ�លជាតិ
មានតួនាទីយា៉ងសំខន់ក�ុងករចលនា និងែបងែចក្របភពធនធានសំរប់អនុវត
ថា�ក់ជាតិ និងេនថា�ក់េខត� េដម្បីសំេរចបាននូវសម េទតមេគាលេដែដលបានេល
ក�ុងែផនករយុទ�ស�ស� របស់មជ្ឈមណ�លជ២០១១

-២០១៥ និ ងែផនករយុទ�ស�ស�រប

្រកសួងសុខភិបាលឆ២០០៨-២០១៥ េន្របេទសកម�ុ

២. េគាលបំណងនិងកម�វត�ុ
២.១ េគាលបំណ
េរៀបចំចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍សកម�ភាព្រគប់្ សំរបកម�វ ិធី បងរ
និ ងែថទំ ជំងឺេអដស និ ង ជំងឺកមេរគ្របចំ្រត២ ឆា�២០១៣និ ងេដម្បីេ្រប្របស់ក�ុង
ា
តៃម�គំេរងែផនករសកម�ភាព្របចំ្រ២ ឆា�២០១៣ផងែដរ។

េលសពី េនះរបាយករ

វឌ្ឍនភាព និងសមិទ�ិផល្របចំ្រត ២ ឆា�២០១៣ ក៏នឹងេ្រប្របាស់ជាឯកសរេយាង
េរៀបចំែផនករសកម�ភាព្របចំ្បនា�ប ឆា�២០១ ៣ រួមជាមួយនឹងករេ្រប្របាស់ក�ុ
លំអ ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព ្របចំេ្រកឱ្យកន់ែតមានភាព្របេសរែថមេ
២.២ កម�វត�ុ
េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងេគាលបំណងខ ករេរៀបចំរបាយករណ៍ មានកម�វត�ុមួយចំនួនដូ
ខងេ្រកមៈ                                       
• ្របមូល សំអត និងវិភាគទិន�ន័យែដល្របមូលបានពី្របព័ន�តមដនេអ យក
មានវិទ្យោស�ស�ពិ ត និង្របកបេដយទំនុកចិត�
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• េរៀបចំករស្រមបស្រម�ល និងែស�ងរកករឯកភាព រួមគា�រវងស�ប័ននិងបុគ
ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍េទេលព

ែដលបានបក�សយ

ក�ុងរបាយករណ៍េនះ
• និ ងេរៀបចំតក់ែតងេបាះពុម� និងផ្សព�ផ្សោយឱ្យបានទូលំទូលយតម្

៣. វិធីស�ស
របាយករណ៍សកម�ភាព្ រគប់្រជ�ៃន កម�វ ិធី បង រ និ ងែថទំ ជំងឺេអដស

និ ង ជំងឺ

កមេរ ្របចំ្រតទី២ ឆា�២០១៣េនះគឺបានេរៀបចំេឡងេដយែផ�កែផន តមដន ន
របាយករណ៍ របមជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៏េសែស្បក និងកតមរយៈ្របព័
តមដនជាតិ

ែដលចប់យកនូវទិន�ន័យទំងអស់ពីករ អនុវត�ែផនករសក្រគប់្រជ

េ្រជេឆ�យតបេទនឹងកររលដលេមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ និងកមេរគេនទូ
ពី ្រគប់ស�ប ជាតិ អន�រជាតិ អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល និងអង�ករសង�មសុីវិ
បនា�ប់ពីបានេរៀបចំនូវេសចក�ី្រពងរបាយករណ៍ចប់សព�្រ ែផ�កែផនក តមដ
និ ងរបាយករណ៍បានេផ�ជូនែផ�កព ក់ព័ន�ទំងមជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៏
ែស្បក និងកមេ េដម្បីផ�ល់េយាបល់ែកលរ

បនា�ប់មកេសចក�ី្រពងរបាយករណ៍េន

យកមកេរៀបចំែកស្រម�លេទតមករផ�ល់េយាបល់ និងដក់ជូនសុំករសំេរចពីថា�ក មជ្
មណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៏ េសែស្បក និងក។

៤. លទ�ផល
៤.១ វឌ្ឍនភ និងសមិទ�ិផលៃនករ្រគប់្និងអនុវត�កម�វិធី
៤.១.១ ករ្រគប់្រគងគំេរង ៃនមូលនិធ
េដម្បីងយ�ស�លក�ុងតមដនេលវឌ្ឍ ៃនករអនុវត�ន៍គំេរង ក រចំណាយ ន
េស�សុំថវ ិកបន� ភា�ក់ងរ ទទួលជំនួយផា�ល់ពីមូលនិធ ែដលជមជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�
ជំងឺេអដស៍ េសែស្បកនិងកមេរគបានេរៀបចំកិច�្របជុំសំរបសំរួល្របចំ្រតីមាសជាមួ
ទទួលជំនួយបន�ទំងអស់ ែដលេនេ្រកមគំេរងមូលនិធ (HIV-SSF) សំរប់កម�វិធីេអដស៍
ក�ុងកិ ច�្របជុំខងេលេនះ អ�ក្រគប់្រគងគំេរង ម�ន�ីទទួលខុស្រត�វែផ�កករងរ

វ

តំៃល ែផ�កហិរ�� វត�ុ និ ងែផ�កលទ�កម� ្រត�វបានអេ��ញមកចូលរួមន េធ�ករបង�ញនូវសមិទ�ិ
ែដលបានសំេរចេដយេធ�ករេ្រប�បេធៀបេលទិសេដែដលបានកំណត់ ជាមួយនឹងល
ែស�ង និ ង េធ�ករបង�ញនូវផលលំបា
កប��េផ ែដលបានជួប្របទះក�ុងកំឡ្រតីមទី២ ឆា�
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២០១៣ ដើ
ម្បីចែ ករំលែ កនូវមេ រ ៀ
ន បង្ហ
ាញនូវបញ
្ហ
ាដែ លជួបប្រទះដើ
ម្បីស
្ វែងរកដំណ
ោ
ះស
្ រាយ
ក
្ន
ុងកា រអនុវត
្ ត និងដើ
ម្បីលើកឡើងនូវបញ
្ហ
ាមួយចំ នួនដែ លទា ក់ទងក
្ន
ុងពេលអនុវត
្ តស កម
្ មភា ពរយៈ
ពេលបីខែ នេះ។
៤.១.២ ករអនុវត�ន៍កម� វិធីរបស់មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េសនិងកមេរ
េដយឋិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងសុខភិបាល  មជ្ឈមណ�លជាតិ្រ
េអដស៍  េសែស្បក និងកមេរគមានតួនាទីយា៉ងសំខ ន់ជាស�ប័ន អនុវត�សកម�ភាព
ករងរបេច�កេទសស�ី ពីកម�វិធី បង�រ ែថទំ និងព្យោបាលជំ

និ ង  ជំងកមេរដល់ៃដគូ

ករងររួមទំងកម�វិធី្របយុទ�នឹងជំងឺេនិ ងកមេរគ រជ េខត�។  េដយេយាងតម
ករយុទ�ស�

ឆា�២០១១-២០១៥ របស់មជ្ឈមណ�លជាតិែដលបានេលកេឡងនូវសកម

សំខន់ៗេនក�ុងសមាសភាគនីមួយៗ ៃនែផនករយុទ�ស�ស�ែដល្រត�វអនុវត�េដ
ជាតិ រជធ េខត� និ ង អង�ករៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ន
៤.១.២.១ កម�វិធីបង�រែថទំនិងព្យោបាលបន�ដល់្រក�ម្របឈមមុខនឹងេ្រគា
ៃនករឆ�
េមេរគេអដស៍ ៖
 សកម�ភាពេនថា�ក់ជា
•

ែផ�ក BCC

ម�ន�ីែផ�កេនះបានចុះអភិបាលករងររួមគា�ជាមួ STI/RTI េលករងរ្រគប់ និ ង
ករចុះអប់រំផា�ល់ដល់�ស�ីបំេរេនេសវកំសននិ ងតមដករផ�ល់េសវែថទ ំជំងឺកម
ែដលមានសកម�ភាពេកម�វ ិធី អប់ រ ំផា �ល់ និងកម�វិធីមិត�អប់រំមិត� ករែបងែចក និងករេ្រប
សំភារៈអប់រំេនតមបណា�រ-េខត�។ ករចុះអភិបាលរួមគា�េនះបានចុះពិនិត្យេនប
មួយចំនួនដូ ចជខេត
្ត
កំពង់ចា ម ស
្ ទឹងត្រែង ពោ
ធ
ិ ៍សា ត់ តា កែ វ កំពង់ ធំ បា ត់ដំបង ក្រចេះ ព្ រះស
ី ហនុ 
កែ ប កណ
្ តា ល និង ខេត
្ តសៀ
មរាប។
•

ែផ�ក STI/RTI

ម�ន�ី ែផ�ក ជំ ងឺ កមេរគបានេរៀបចំកិច�្របជុំជាមួយ្រក�មករងរ េដយពិភាក
េលចំ ណុចដូច ខងេ្រក
-

េរៀបចំទិ សេដក�ុងករព្រងីកនូវករេធ�េតស��សវ្រជាវរកេ ក�ុងចំេណាម�ស�
មានៃផ�េពះេអយ�សបេទនឹងករេធ�េតស�រកេមេរគេអដស៍និងករព្LR

-

េធ�យា៉ងណាេដម្បីកត់បន�យនូវករេបាះបង់�ស�ីមានៃផ�េពះែដលមានលទ
ៃនេមេរគស�យេ rapid syphilis test
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-

ករព្យោបាល�ស�ីមានៃ

និ ងៃដគូរបស់គាត់ែដលមានលទ�ផលេមេរគ

វ ិជ�មានេដRPR test
-

ករព្យោបាលេមេរគស�យដល់ទរកែដលេកតពីមា�យែដលម ា

-

ករ្រគប់្រគងឱសថ និង្រប

-

ករព្យោបាល និងត មដនជំងឺស�យព

ម�ន�ីែផ�កេនះបានចុះអភិបាលករងររួមគា�ជាមួ STI/RTI េលករងរ្រគប់ និ ង
ករចុះអប់រំផា�ល់ដ

�ស�ីបំេរ េនេសវ កំសន�សនិ ងតមដករផ�ល់េសវែថទ ំជំង

េរគ ែដលមានសកម�ភាពេកម�វ ិធី អប់ រ ំផា �ល់ និងកម�វិធីមិត�អប់រំមិត� ករែបងែចក និងករេ
្របាស់សំភារៈអប់រំេនតមបណា-េខត�។ ករចុះអភិបាលរួមគា�េនះបានចុះពិនិត្យ
េខត�មួយចំ នួ នដូ ចជខេត
្ត
ស
្ ទឹងត្រែង ព្រៃវែង បា ត់ដំបង ព្ រះវិ ហា រ ក្រចេះ

ភ
្ន
ំពេញ ព្ រះស
ី ហនុ 

បន្ទាយមា នជ័យ កំពង់ឆ
្ន
ាំង និង សៀ
មរាប។
 សកម�ភាពេនថា�ក់េខត
សកម�ភាពមួយចំនួន ែដលបានអនុវត�ជា្របចំ ក�ុង្រតី មាដូ ចជាករេរៀបចំ�ស
ស�ិតិេសវកំសន�សប្បោយ េរៀបចំកិច�្របជុំ្រក�មករងសំ
រ
របសំរួលករងរបង�រ
ថា�ក់េខត� (P-CoPCT-CC) ្រក�មគាំ្រទករងរបង�រែថទំព្យោបាលបន(P-CoPCT-ST) និ ង
គណៈកម�ករសំរបសំរួលករងរប ែថទនិងព្យោបាលបន�ថា�ក់្របត�ិបត� (D-CoPCT-CC)
និ ងករ្របជមា�ស់េសវជាេដ និ ងករចុះអភិបាលករងរេដតមដន្រត�តពិនិត្យេលសក
អប់រ ំដល់សេ វកំសន�សប

និ ងករប��ូន�សីបំេរេសវ កំសន�សប្បោយេទព្ យោ

េរគនិងេសវែថទំនិងព្យោបាលសុខេទៀត។  
៤.១.២.២ ក��ប់សំរបផ�ល់េសវែថទំនិងព្យោបាលបន�ដល់អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍និងអ�កជំងឺេ
េនក�ុងមន�ីរេពទ្យ
មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េសែស្បក និងកមេរគ សហករ
មណ�លជាតិគារមាតនិងទរក និងៃដគូអភិវឌ្

កំពុងបន�េរៀបចំណួ រនិ យាមែបបបទសំរប

អនុ វត�វ ិធី ស�ស�េឆ�យតបរួមគា� ក�ុងករបង�រ ែថទំនិងព្យោបាលអ�កផ�ុកេម និ ង អ�កជំងឺ
េអដស៍ និ ង កមេរគ ប��ទំនាក់ទំនងផ�ូវេភទ និងសុខភាពបន�ពូជ េដម្បីលុបបំបាត់នូវក
ៃនេមេរគេអដស៍ និ

េមេរគស�យពីកំេណតដល់ទរកែដលេទបនឹងេកតេនក�ុង្រ

ច្រកកម�ុជ
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េរៀបចំ្របជុំ្រក�មករងរបេច�កេទស្របចំែខ ក�ុងករអនុវត�ករបង�រ ែថទ
គាំ្រទដល់អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍កមេរគ និ-េអដស៍ េនតម
ប ណា�ពន�ន(មណ�លអប់រ ំ 
ែកែ្រ) េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកក
ែផ�កែថទំជំងឺេអដស៍បានេធ�ករចុះអភិបាល េទេលករ្រគប់្រគងែថទំអ�កជំ
ក�ុងមន�ីរេពទ្យ និងេនតមផ�ះ និងកម�វិធីេឆ�យតបរួមគតា មបណ
្ តាេខត�ជា ច្រើ
ន។  
ម�ន�ីែផ�ក VCCT ក៏បានចុះអភិបាលករងរ េនតមមណ�លផ�ល់្របឹក្សោ និងេ
េដយស�័្រគចិត�និងរក្សោករសំខេត
្ តព្រៃវែង ឧត
្ តរមា នជ័យ បន្ទាយមា នជ័យ កណ
្ តា ល 
ពោ
ធ
ិ ៍សា ត់ សៀ
មរាប ព្ រះវិ ហា រ កំពត ស
្ វាយរ ៀ
ង និងបា ត់ដំបង ។ េគាលបំណងៃនអភិបាលេន
គឺេដម្បីពិនិត្យេមលសកម�ភាពករងររ បស់បុ VCCT ដូ ចជាករ ចុះប� កររេសរេលប័ណ�
ករណាត់ជួប ប័ណ�លទ�ផលមន�ីរពិេសធន៍ប័ណ�ប��ូនដំេណរករផ�ល់្របឹក្សោមុននិង
េធ�េតស� និ ងពិនិត្យេមលែផ�កមន�ីរពិេសធន៍ផងែដរដូចជា បេច�កេទសៃនករេធ�េតស�រ
ករពិនិត្យេឡងវិញសំណាកែដលបានេធ�រួច ករេ្រ ករស�ុក ករ ទុកដក់សំភារៈ និ
ព្រងឹងសមត�ភាពអ�កផ�ល់្របឹក្សោ និងអ�កមន�ីរពិេសធន៍ េធ�េតស�ឈមរកេមេរ
៤.១.២.៣. ក��ប់អេង�តតមដននិង�សវ្
ក. ករអេង�តតមដ
• ករអេង�តករ្រប្រពឹត�អ្រតេ្របវឡង់េមេរគេអដស៍និងជំងឺកមេរគសំរប់

េ្រគ�ងេញ�:

-

ចុះ�សង់ស�ិតិ និ ងគូសែផនទី ្រក�មេគាលេដសំរប់ករងរ ករអេង�តករ្រប្រព

េមេរគេអដស៍ និងជំង ឺកមេរខេត
្ត
កំពង់ចា ម និងព្ រះស
ី ហនុ។

-

វគ
្ គបណ
្ តុះបណ
្ តាលនៃកា រសំភា សន៍សំ រាប់ ករអេង�តករ្រប្រពឹត�ផ�ូនៅ Blue

River

Hotel Phnom Penh city

-

កា រធ្វើ
សំ នួរសា កល
្ បងនៅ
ខេត
្ តបា ត់ដំបង

-

កា រប្រមូលទិន
្ នន័យសំ រាប់កា រងា រករអេង�តករ្រប្រពឹត�អ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍ និ
េរនៅ
ខេត
្ តបា ត់ដំបង និង សៀ
មរាប

-

ចុះ�សង់ស�ិតិ និ ងគូសែផនទី ្រក�មេគាលេដសំរប់ករងរ ករអេង�តករ្រប្រព នៅ
ខេត
្ត
កំពង់ស
្ ពឺ បា ត់ដំបង បន្ទាយមា នជ័យ ស
្ វាយរ ៀ
ង ព្រៃវែង ព្ រះវិ ហា រ កោ
ះកុង កំពង់ចា ម 
ឧត
្ តរមា នជ័យ និង ភ
្ន
ំពេញ។
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៤.១.២.៤. ក��ប់្រគប ់្រគ
ក. ែផនករតមដននិងរបាយក
- សកម�ភាពេនថា�ក់ជា
១. សកម�ភាពែផនករ
-

សំរបសំរួលេដម្បីេរៀបចំែផនករសកម�ភាព្របចំ្រ២ ឆា�២០១ ៣របស់មជ្ឈមណ�
ជាតិ និ២៤រជធានីេខត�ែដលរួមប� �ូលសកម� និ ងថវ ិក្រគប់្របភពទំងអស់េដម្
ម័ត។

-

មន
្ត
្ រី ផ្នែកតា មដា ន

មន
្ត
្ រី ផ្នែកហ
ិ រញ
្ញ
វត
្ថ
ុ រួមជា មួយនឹងមន
្ត
្ រី ផ្នែកគ្រប់គ្រងសំភា រៈបា នចុះអភិ

បា ល េលកអនុ វត�កម�វ ិធី េអដស៍  នៅ
ខេត
្ត
បា ត់ដំបង ក្រចេះ ប៉ៃល
ិ ន ព្ រះស
ី ហនុ កំពត 
និងខេត
្ តពោ
ធ
ិ ៍ សា ត់ ។
-

សំ របសំ រួលក
្ន
ុងកា របង្កើ
តផែ នកា រកា រងា រប្រចាំត្រី មា សទី ១ ឆ
្ន
ាំ ២០១៣ របស់មជ្ឈ
មណ
្ ឌល
ជា តិ និង  ផែ នកា រកា រងា ររបស់ ខេត
្ តទាំង  ២៤ ដោ
យរួមបញ
្ ចូលនូវសកម
្ មភា ពលំអិត និង 
ផែ នកា រថវិ កា  លទ
្ ធផលរំពឹងទុក និងថវិ កា ដែ លមា ននិងត្រូ វបា នអនុម័ត។
២. សកម�ភាពតមដ
េរៀបចំរបាយករណ៍្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ្របច៤ ឆា�២០១២

ែដលបានដក់ផ្ស

ក�ុង េគហទំព័រ របស់មជ្ឈមណ�លជាតិ www.nchads.org ។ របាយករណ៍េនះ ក៏បានេធ�ក
ែចក េទ្រកសួងសុខភិបាល អជា�ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ មា�ស

អង�ករៃដគូ

ករងរេផ្សង
- សកម�ភាពេនថា�ក់េខត

-

កម�វ ិធី េអដស៍រជធា

េខត�ទំ២៤ បានេរៀបចំគំេរងែផនករ្របតិ បត�ិ្រគប់្រជ

្របចំ្ រតីម១ ឆា�២០១ ៣ែដលបានប��ូសកម�ភាពនិថវ ិកពីអង�ករជាៃដគូេន
�ស�ក្របតិបត�ិ និងថា�ក់េខត ្រពមទំងមានករប�លទ�ផល
�
រ ំពឹងទុកសំរប់សកម�ភ
និ មួយៗ  

-

េរៀបចំកិ ច�្របជុំសំរបសំួលជាម
រ
អង�ករៃដគូ ករង

ែដលអនុវត�កម�វ ិធីេអដស៍េនក�ុ

េខត�េដម្បីែស�ងរកប��េផ្សងៗ និងដំេណាះ�សយរល់ប��ែដលេកតមានេឡង េដម
ឱ្យករអនុវត�ន៍កម�វិកន់ែតមានភាព្របេសរ

-

កម�វ ិធី ្របយុទ�នឹងេអដស៍េខត�បានដឹកនាំចុះអភិបាលករងរដល់េសវែថ
ចំនួន

-

េរៀបចំរបាយករណ៍្របចំែខ និង្របចំ
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១

ខ. ែផ�ក្រគប ់្រគងទិន�ន័
- ្របមូលទិន�ន័យ  និងប��ូលទិន�ន័យ ែផ�កSTI, OI/ART, VCCT
- វ ិភាគទិន�ន័យ និងសរេសររបាយករណ៍្របចំ្រ១ ឆា�២០១៣
- ចុះអភិ បាលេទរជ-េខត� េលករ្រគប់្រគងទិន�ន័យេដម្បីពិនិ ត្យនិងប��ូលទិន
OI/ART េនេខត�មួយចំនួ
- ពិ និត្យេមល និងផ�ល់ពត៌មាន្រតឡប់ដល់េខត�នូវរល់ទិន�ន័យៃនកម�វិធីបង�រ ែថទ
ព្យោបាលជំងឺេអដស៍ និងជំងឹក
- ចុះអភិ បាលេលកម�វិធីេឆ�យតបរួមគា� េលករងរ្រគប់្រគងទិន�ន័យ និងេធ�របា
តមណ�លសុខភាព េនេខត�មួយចំន
- ម�ន�ី្រគប់្រគងទិន�ន័យថា�ក់េខត� បានេធ�ករចុះអភិបាល េដម្បីពិនិត្យេមល
សំរួលក�ុងករប��ូលទិន�ន័យេនតមេសវែថទំ និ

OI/ART េសវេធ�េតស

ឈមរកេមេរគេអដស៍  និងគ�ីនិកកមេរគជាេរៀងរល់
គ. ែផ�ក្រគប ់្រគងឱ និងសំភារៈបរិក�
- េរៀបចំេធ�បណ័បេ�
�
�ញនូ វឱសថនិ ងសំភារៈេទតមកលវិភាគរបស់ឃា�ំងឱ
- េធ�ករតមដនេលករែបងែចកOI/ARV និ ងសំភារៈ្របតិ
- េធ�ករយា៉ងជិតស�ិទ�ជ ាមួយែផ�កលទ�កម�ក�ុងករបា៉ន់្រOI/ARVសំភារៈ្របតរ
-

ចុះអភិ បាលរួមជាមួយែផ�កែផនករ តមដន និងរបាយករណ៍ និងែផ�ក
េលកអនុ វត�កម�វ ិធី េអដស៍ និ ងក

្រគប់្រឱសថនិ ងសំភារៈបរិកេនេខតបា ត់ដំបង 

ក្រចេះ ប៉ៃល
ិ ន ព្ រះស
ី ហនុ កំពត និង ខេត
្ តពោ
ធ
ិ ៍សា ត់ ។
៤.២. លទ�ផលែដលទទួ លបានពីករផ�ល់េសវសុខ
៤.២.១. សកម�ភាពៃនករទប់ស�ត់ជ ំងឺេអ
េន្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣េនះមានមានគ�ីនិកកមេ(Specialized STI clinic) ទំងអស
ចំនួន៥៨កែន�ង  (៣៤ កែន�ង ្រគបដណ�ប់េល២១ ក�ុងចំេណាម២៤រជធា -េខត� ទូ ទំង្របេ
កម�ុជា (េលកែលងេខត�កណ
ា �, មណ�លគី រ ី និ ង ្រក�ងែក ) ។ ក�ុងេនាះម២៤ គ�ី និកជារបស
អង�ករេ្រករដ�ភNGO (RHAC=16 គ�ី និក, Marie Stopes=5 គ�ី និក, MEC=1 គ�ី និក និ ងឈូក
សរគ�ី និក = ២ គ�ី និក) ។
ក�ុងចំេណាម៣២ គ�ី និកកមេរគែដលជារបស់រដ�ភិបា៣២ គ�ី និក  (១០០ %)ែដល
បានបំពក់នូវឧបករណ៍បែន�មសំរប់មន�ីរពិេសធន៍ែដលអចេធ�RPRនិ ងBasic microscopy។
ក�ុងចំេណាមេនះ មានគ�ីនិកចំន៣៣ ែដលមនី រ� ពិ េសធន៍អចដំេណរករបាន។ មន�ីរពិេ
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ទំងេនះ អចជួយេអយគ�ីនិកកមេរគែដលមិនអចអចេ្រប្របាស់នូវគំនូសបំ្រព�ញ
្រគងែថទំ និងព្យោបាលជំងឺកមេរគេដយពឹងែផ�ក េទេលចេង�មេរគស�� សំរ
ែដលមានករ្របឈមមុខខ�ស់ឱ្ យកន់ែត្របេសរ
ជាបែន�មេទេលករងររបស់គ�ីនិកសុខភាព្រគ�សរមានមណ�លសុ២១០កែន�ង
េនក�ុង�ស�ក្របតិបត�ិចំ ន៧៤ ក�ុង២១រជធា

េខត� បានផ�ល់េសវពិ និត្យជំងឺកមេរ

ពឹងែផ�កេទេលចេង�មេរគស
ក�ុង្រតីមាស២ ឆា�ំ២០១ ៣ មណ�លសុខភាពែដលផ�ល់េសវពិ និត្យជំងឺកមេរគេ
ែផ�កេទេលចេង�មេរគស�� ក�ុងេនាះរួមមានករពិេ្រគាះជំ
៦.៨៩៩នាក់ ជា�ស�ីបានរយករណ៍មកកន់ែផ�ក្រគប់្រគ

៨៣៥នាក់ជាបុរស ន
ៃនមជ្ឈមណ�លជាតិ្របយ

នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និងកមេរគ។ ក�ុងចំេណាមអ�កជំងឺបុរសែដលបានរយករណ៍
េរគស��ជំង ឺកមេរគ ចំ ៦៤១ករណី  ក�ុងេនាះមា

៦០៥ករណី(៩៤,៤%)មានករហូរខ�

តមបង�ួរេនាម៣៥ករណី(៥,៥%)មានដំេបេល្របដប់បន�ពូជ ១ (០.១%)មា នករណី ជំងឺ
សិរមាន់េល្របដប់បន�ពូជ។ ករពិនិត្យជំងឺកមេរគេដយពឹងែផ�កេលចេង�មេរ

�ស�ីចំ នួន៦.៤២២ករណី មា៣.៧១២ករណី (៥៧,៨%) មានជំង ឺរលកទ�រមាស និងបា
២.៤៤៦ករណី (៣៨%) មានជំង ឺរលក រមាសនិងមាត់ស្ប ២៤៦ករណី(៣,៨%)មានជំង ឺរល
ែប៉លវ ីស និ ង  ១៧ករណី(០,៣%)ដំេបេល្របដប់បន�ពូជនិង១ករណី (០,០១%) ជំងឺសិរមាន
។ ក�ុងេនាះមានៃដគូែដលបាន កំណត់អត�ស��ណថាមានេរគស��និងបានព្យ
ែផ�កេលចេង�មេរគស��េនាះ៥១៥នាក់ ជាបុរស ន១.០៤២នាក់ �ស�ី។
ករពិេ្រគាះជំងឺេនតមគ�ីនិកកម៥៨កែន�ងែដលមានគ�ីនិ

ចំនួ ន៣៤កែន�ងជ

របស់រដ�ភិបាល និងគ�ីនិកអង�ករេ្រករដ�ភិប២៤ រួមមានករពិេ្រគាះជំងឺទំ
៥៦.១៧៧េលក ក�ុងេនាះមា ៣.៨៥៦នាក់ជាបុរស ន ៤.៧២០ ជាបុរស�សឡាញ់បុ (MSM)
៣៧.៦០០នាក់ ជា�ស�ីែដលមានករ្រ បឈមមុខទ

១០.០០១នាក់ ជា�ស�ីេធ�ករេន

កំសន�ផ�ះបន (BEWs) និ ងេធ�ករេនេសវកំស (NBEWs) (៧១៥នាក់ ជា�ស�ីេធ�ករេន
កំសន�ផ�ះបន ៩.២៨៦នាក់ជា�ស�ីេធ�ករេនេសវ)
ពិ និត្យតមដនបន�ជាេរៀងរ(រូបភាព ទី១ )។
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និ ងមានចំនួ៤.៣១៣នាក់មកេធ�ក
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Total visit of BEW

241 260 289 196 118 715

Total visit of NBEW

រូបភាពទី១: �ស�ីេធ�ករេនេសវកំសន�ផ�ះបន និងបំេរេសវក
ែដលបានេទពិ និត្យសុខភាពេន គ�ីនិកកមេរគពី្១ ឆា�ំ២០១០ ដល់ ្រតីមាសទ២ ឆា�ំ
២០១៣
គ�ី និកសមាគមែថទំសុខភាព្រគ�សរ(RHAC)ជាគ�ីនិកមួយែដលទទួ

ករចប

រម�រណ៍ និ ងបានទទួលអតិថិជន ភាគេ្រចនជា�ស�ីេមផ�ះរឺ�សលមានករ្របឈមមុខទ ប ច
ឯគ�ី និកទំង៣៤ របស់រដ�ភិបាល បានផ�ល់េសវភាគេ្រចនចំេព ះ�ស�ីបំេរេសវំសន
ក
អង�ករ MEC បានទទួលអតិថិជនែដលបានមកេធ�ករពិនិត្យ ភាគេ្រ ចនជាបុរសរួម
បុរស MSM េនទី្រក�ងភ�ំេព
ក�ុង្រតីមាស២ ឆា�២០១ ៣ េនះគ�ី និកទំ៥៨កែន�ង ក�ុងេនាះចេង�មេរគស��ជំង
េរគែដលបានរយករណ៍ មានអ�កជំងឺបុរ សច

៣.៣៧១ករណី

ែដលមកេធ�ករពិនិត្យជំង

ប��ក់ថា ២.៨៨៨ករណី(៨៥,៧%)មានករហូរខ�ុះតមបង�ួរេ២ ៥ករណី(០,៧%) ហូរខ�ុះត
រន�គូ ថ, ២៩៣ករណី(៨,៧%) ដំេបេល្របដប់បន�/រន�គូ ថ, ១៤១ករណី (៤,១%) សិរមាន់េល
្របដប់បន�ព/រន�គូ ថ ១៨ករណី(០,៥%)េហមពងស�ស និង

៦ (០, ១%) េហម្រកេលៀ ។

ចេង�មេរគស��ជំងឺកមេរគ ែដលបានរយករណ៍ក� MSM ចំនួ ន៥៩៣ករណី មា
៤១១ករណី (៦៩,៣%)មានករហូរខ�ុះតមបង�ួរេ ៤២ករណី(៧%) ហូរខ�ុះតមរន�គូ ៨៨
(១៤,៨%) មា នដំបៅ
ប្រដា ប់បន
្ តពូជ/រន
្ ធគូថ ៤៦ (៧,៧%) មា នសិរមាន់េល្របដប់បន�/រន�គូ ថ  
និ ង ៦ (១%)េហមពងស�។
គ�ី និកទំ៥៨កែន�ង ចំេពះ�ស�ីែដលមានករ្របឈមមុខទប ក�ុងេនាះចេង�
ជំងឺកមេរគែដលបានរយក រណ៍ច ៤៣.៥៩៨ករណី មា៣៦.៤៨៣ករណី (៨៣,៧%) មា
ជំងឺរលកទ�ម ៦.២៤៦ករណី(១៤,៣%) មានជំង ឺរលកទ�មាសនិងមាត់ ៣០៨ករណី
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(០,៧%) មានជំង ឺរលកែប៉លវី៣៣ ៩ករណី (០,៨%)ដំេបេល្របដប់បន�/រន�គូ ថ និ ង ២២២
ករណី (០,៥%) សិរមាន់េល្របដប់បន�/រន�គូ ថ។
្រតីមាស២ ឆា�២០១ ៣ ក�ុងចំេណាម�ស�ីេធ�ករេនេសវកំសន�ផ�ះបន៤១៥នាក់ប
មកេធ�ករពិនិត្យេលកដំបូងេនគ�ីនិកកមេរគ មា ៣៥ករណី្រត�វបានវិនច�័យថាមានជំ
ិ
េរគ ែដលក�ុងេនាះ ១១ករណី(២,៧%) មានជំង ឺរលកមាត់ស្បូន។ ចំនួន�សីេធ�ករ
�
កំសន�ផ�ះបន ៣០០នាក់បានមកពិ និត្យតមដនបន�េនគ�ីនិកកមេរគជ្របចំែ
ា

១៨ករណី ្រត�វបានវិនច�័យថាមានជំងឺកមេរគែដលក�ុ
ិ
១៤នាក (៤,៦%) មានជំង ឺរល

មាត់ស្បូន។ ក�ុង្រតីម ២ ឆា�២០១ ៣�ស�ីបំេរ េសវកំសន�ចំនួ ៥.២៧៣នាក់បានមកេធ�
ពិ និត្យេលកដំបូងេនគ�ីនិកកមេរគមា ន៤.១៥០ករណី

្រត�វបានវិនច�័យថាមានជំងឺក
ិ

ែដលក�ុងេនាះមា១ .៧៦៣ករណី(៣៣,៤%)មានជំង ឺរលកមាត់ស្បូន។ ចំនួន�ស�ីបំេរេសវក
៤.០១៣នាក់បានមកពិ និត្យតមដនបន�េនគ�ីនិកកមេរ ក�ុងេនាះម១.៨១២ ករណី
(៤៥,២%) ្រត�វបានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំងឺកមេរគែដល មា៧៣៣ ករណី (១៨,៣%)
មានជំង ឺរលកមាត់ស្ប
ចំនួ នលទ�ផលRPRេតស�ទំងអស៧២៤េតស�ែដលបានេធ�ក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣ េន
មន�ីរពិ េសធន៍របស់គ�ីនិកទ៣២របស់រដ�ភិបាល និងគ�ីនMECក�ុងេនាះមាន្រតឹ៥០ (៦,៩%)
បានរកេឃញមាRPR វ ិជ�មាន។
្រតីមាស២ ឆា�២០១ ៣ គ�ី និកសុខភាព្រគ�សរបនប��ួនអតិថិជ
ា
នេទក

VCCT

ចំនួន១.៦២៥នាក់ អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ និងអ�កជំងឺេអដស៍ចំន១៤នាក់េទកន់មណOI/ART
២១នាក់េទកន់េសវពិនិត្យៃផ�េពះមុនេពលសំ

៦៩នាក់េទកន់េសវពន្យោរកំ

ក�ុងេនាះែដរ គ�ីនិកសុខភាព្រគ�សរ ក៏បានទទួលអតិថិជនពីេសវេផ្សងៗផងែដរដូចជ
អតិ ថិជនចំនួ ន ៥៥៤នាក់ពីេសវ VCCT ១៧៦នាក់មកពីេសវ OI/ART ៥០នាក់មកពីេសវពិ និ
ៃផ�េពះមុនេពលសំរល ន៥៩នាក់មកពីេសវពន្យោរក ំេ
៤.២.២. េសវផ�ល់្របឹក្សោនិងេធ�េតស�ឈមេដយ�ស�័គចិត�និងរក្ស(VCCT)
ចំនួ នមណ�លផ�ល់េសវVCCTមានករេកនេឡងយា៉ងខ�ំងក�ុងរយ១២ឆា�ំចុងេ្រ
េនះគឺពី ១២ កែន�ង េនឆា២០០០ ដល់ ២៥៣កែន�ងដល់ចុង្រតីមាស២ ឆា�ំ២០១៣ (រូបភា
ទី ២)។
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រូបភាពទី២៖ និ នា�ករៃនចំនួន្របជាជនែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍១៩៩៥
ដល់្រតីមាសទ២ ឆា�ំ២០១៣
កំណត់សំគាល់ៈ ចប់ពី្រតីម ១ ឆា�ំ២០១២ មាន ចំនួ៨កែន�ងែដលបានដកេចញពី
បាយករណ (៤មណ�លសុខភាព េនេសវ សធារណ៤េទៀតេនេសវរបស់អង�ករេ្រ
ភិ បា)
េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣េនះ មិ នមានមណ�ល VCCT ថ�ីែដល្រត�វបានេបកេ
ដំេណ រករ។ ក�ុងចំេណាមមណ� VCCT ទំ២៥៣ មា២២៩កែន�ងជាេសវសធរណៈ 
២៤កែន�ងជារបស់អង�ករេ្រករដ�(អង�កររ៉ក RHAC: 16អង�ករ Marie Stopes: 3អង�ករ
MEC:1 មន�ីរេពទ្យCenter of Hope: 1 Institute Pasteur: 1 និ ងគ�ីនិកឈូកសរៈ ២ )។
ក�ុង្រតីមាស២ ឆា�២០១៣េនះអតិ ថិជន VCCT ទំងអស់ចំនួ១៦២.៩៨៣នាក (រួមប�ូ� ល

មានអតិថិជនចំនួ៤៤.៥៤៩នាក(២៧,៣%)

បានស�័្រគចិត�មកេដយខ�ួ

(៥៨,១%)្រត�វបានប��ូនមកេដយកម�វិធីពិនិត្យៃផ�េពះមុ(ANC)
្រត�វបានប��ូនមកេដយគ�ីនិកក

៣.៩៤៣នាក(២,៤%)

៩៤.៧៥១នាក

២.០៧០នាក(១,៣%)

្រត�វបានប��ូនមកេដយកម�វ

កំចត់េរគរេ ៨.៥៨១ (៥,២%)្រត�វបានប��ូនមកេដយ្រក�មែថទំ ៤.៦៦៧នាក(២,៨%)
្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវពិនិត្យជំង ២៦៦ (០,១៦%)្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវ
កុមា ៩៣៥នាក(០,៥៧%)្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវ ៥៣៦នាក(០,៣%)្រត�វបានប��
មកេដយកម�វិធីែផនករ្រគ ១.៩៤២នាក(១,២%) ្រត�វបានប��ូនមកពីមណ�លសុខ ៧៤៣
(០,៤៥%) ្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវេផ្សងៗ(តរង១)។
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Self Referred STD Clinic TB Services HBC/NGO

27.3%

1.3%

2.4%

General Pediatric Care Maternity
Medicine

Service

Service

2.8%

0.16%

0.57%

5.2%

BS/FP

ANC

Others

0.3%

58.1%

0.45%

Health
Center

1.2%

តរង១ ៖ ភាគរយៃនចំនួនអតិថិជនែដលបានេធ�េតស�ឈមេនមណ
VCCT
ែដលប�ូ� នពី េសវេផ្សងៗ ក�ុង្ រតី២ម ឆា�២០១៣
ចំនួ នសរុបៃនអតិ ថិជនែដលបានមកេធ�េតស�រកេមេរគេអដស៍ក�ុង្រតីម២ ឆា�២០១ ៣
េនះមាន១ ៦២.៣១១នាក់់ ក�ុងេនាះមានអតិថិជនមកពី VCCTចំនួ ន ៦៩.៩៧៨នាក់ (អ�កជំងឺ
រេបងចំនួ ន ៣.៨២២នាក) និ ង�ស�ីមានៃផ�េព ៧៥.៧៩១នាក់ និងប�ីឬៃដគូរបស់�ស�ីមានៃផ�េ
ចំនួន ១៦.៥៤២នាក់។  
េនក�ុងរូបទ៣ តរងេ២ បង�ញពីនិនា�ក និងលក�ណៈៃនអតិថិ VCCT និ ងអ�កជំងឺ រេបង 
ែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េនម VCCT តួរេលខេនះគឺមិ នរប់ប��ូលជាមួ
និ ង�ស�ីមានៃផ�េពះេទ។ ចំ នួនសរុបៃនអតិ ថិជនពVCCT និ ងអ�កជំងឺរេបងែដលបានេធ�េតស�ឈ

Number of people tested for
HIV

រកេមេរគេអដស៍េនេVCCTក�ុង្រតីមាស២ឆា�២០១៣មានចំនួ៦៩.៩៧៨នាក (រូបភាពទ ៣)
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Number of patients

87,520

99,39793,190
92,556
87,686
95,951
88,342
89,488
81,252
78,851 63,716

94,400

80,501

69,978

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

Years

រូបភាពទី៣: និ នា�ករៃនចំនួន្របជាជនែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស
VCCT ពី ្រតីមាសទ១ ឆា�ំ២០១០ ដល់្រតីមាស២ ឆា�ំ២០១៣
ចំនួ នសរុបៃនអតិ ថិជនVCCTនិ ងអ�កជំងឺ រេបងែដលបានេធ�េតស�រកេមរកេមេរគេអដស៍ក�
្រតីមាស២ឆា�២០១៣េនះមាន ៣៩.៣៦៣នាក់ (៥៣.៣%)ជា�ស�ី និង ៦៤.២៥៤នាក់ (៨៧,០%)
មានអយុចប់១៥-៤៩ឆា�ំ(តរង២)។
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អតិ ថិជនែដលមកេធ�េតស�ឈមរកេ

អតិ ថិជនែដលមានលទ�ផល

េរគេអដស

មវ ិជ�មា

People tested for HIV

People tested HIV positive

N=69,978

N=1,311

No. (%)

No. (%)

អយុ(Age)
≤14 ឆា�

1,703 (2.4%)

97 (7.4%)

15-49 ឆា�

64,254 (91.8%)

1,094 (83.4%)

> 49 ឆា�

4,021 (5.8%)

120 (9.2%)

្រប�

30,615 (43.7%)

641 (48.9%)

�សី

39,363 (56.3%)

670 (51.1%)

េភទ (Sex)

តរងទ២: លក�ណៈៃនអតិ ថិជនែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េន
VCCT
ក�ុង្រតីមាស២ ឆា�ំ២០១៣
េន្រតីមា២ ឆា�២០១៣េនះ៩៩,៣%(ចេនា�ះ ព៨៤,០៧%-១០០% េន្រគប់េសVCCT
ទំងអស) ៃនអតិ ថិជនែដលេធ�េតស�រួចបានទទួលយកលទ�ផលរបស់ពួកេគេដយបានឆ�ងក
ផ�ល់្របឹក្សោេ្រកយេពលេធ�
េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១៣េនះែដរ ក�ុងចំេណាមអតិថិជVCCT ចំនួ ន៦៩.៩៧៨នាក
មាន៣.៨២២នាក់(៥.៥%) ្រត�វបានប��ូនមកពីកម�វិធីរេប(រូបភាពទី៤)។  

Number of VCCT clients who were
referred by the TB program

8,000

Refered by TB
7,316

7,000

6,097 5,957
5,694
5,495
4,857 5,078
5,000
4,178
6,000

4,000

5,935
5,295
4,684 4,305
4,603
4,381
4,180
4,267
3,872 3,753 3,684 3,822
3,724
3,386

3,000
2,000
1,000
0

Year 2012
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រូបភាពទី៤: និ នា�ករៃនចំនួនអតិ ថិជនែដលបានេធ�េតស�ឈមេន
VCCT
ែដលប�ូ� នពី កម�វ ិធី រេបង 

ចប់ពី្រតីមា១ ឆា�ំ២០០៩ ដល់ ្រតីមាសទ២ ឆា�២០១៣
ក�ុង្រតីមាស២ ឆា�២០១ ៣ ចំនួ ន អតិ ថិជន៦៩.៩៧៨នាក ៃនអតិ ថិជនVCCT និ ង អ�កជំងឺ
រេបងទំងអស់ម១.៣១១នាក (១,៨%) ្រត�វបានរកេឃញមានឆ�ងេមេរគេអដស៍វិជ�មា
មណ�ល  VCCTទូ ទំង្របេទ(រូបភាពទី៥)។
14.0

HIV prevallence (%)

12.0

13.0
12.5
11.7
9.7

10.0
8.0

8.7

6.0

9.3
7.6
6.6
6.2

4.0

6.8
5.3
4.1 4.1

3.7

4.5
3.7

3.1 3.0 2.9

3.0

2.0

2.6

2.9
2.1
2.3

1.9

2

1.6 1.71.8 1.61.61.81.8
1.8

0.0
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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

Quarters

រូបភាពទី៥: និ នា�ករៃនអ្រតករឆ�ងេមេរកេអដស៍សំរប់អតិថិជនែដលបានេធ�េតស�
VCCTពី ្រតីមាសទ១ ឆា�ំ២០០៥ ដល់្រតីមាស២ ឆា�ំ២០១៣
៤.២.៣េសវពិនិត្យនិងព្យោបាលជំងឺ(OI and ART Services)
បច�ុប្បន�េនះម៦១កែន�ងែដលបានផ�ល់េសវករព្យោបាលជំងឺឱ(OI)
ព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរ(ART)

និ ងក

េនក�ុង�ស�ក្របតិបត�ិចំ ន៥០េនក�ុ២១

រជធា-េខត�។ ក�ុងេសវករព្យោបាលជំងឺឱក (OI) និ ងករព្យោបាលេដយឱសថ
េមេរគេអដស

(ART)ទំ៦១កែន�ងេនាះម៥៧កែន�ងបានទទួលករឧបត�ម�េដយរដ�ភ

និ ង៤កែន�ងេផ្ស េទៀត េដយអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលជាៃដគូ។ ក�ុងចំេណាមេសវ
៦១កែន�ងេនាះ ម៣៥កែន�ងបានទទួលពិនិត្យ និងព្យោបាលជំងឺជូនកុមារផ�ុកេមេរគ
ក�ុង�ស�ក្របតិបត� ចំនួ ន ៣៤ (រូបភាព ទី៦)។
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 CD4 Count Available (8)
OI/ART Site (61)

រូបភាពទី៦: ទី តំងៃនមណ�លសុខភាពែដលពិ និត្យនិងព្យោបា
OI/ART គិ តមកដល់ែខមិនា
ឆា�២០១៣
ក
្ន
ុងត្រី មា សទី២ ឆ
្ន
ាំ ២០១៣ ចំ នួនអ
្ន
កជំងឺសរុបមា ន ៤៩.៧៩៧នា ក់
មនុស
្ សពេញវ័យចំ នួន ៤៥.២៥២ នា ក់

និង កុមា រចំ នួន

ដោ
យរួមបញ
្ ចូលនូវ

៤.៥៤៥នា ក់ដែ លកំពុងទទួល 

ART

(រូ បភា ពទី ៧ និង ទី៨)។
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រូ បភាពទ៧: និ នា�ករៃនចំនួនេសវព្យោបាលជំង
អ�កជំងឺសកម�ទទួលបានករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអ២០០១
ដល់្រតីមាស២ ឆា�២០១៣
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50,000
45,000
40,000

32,578 33,677
35,000 31,018

34,784 36,158

37,666 38,697

39,729 40,436

42,678 43,055
41,287 42,034

43,829 43,913

44,867
45,252

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
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3,3663,4993,638 3,738 3,8814,0034,1024,176 4,2864,3604,439 4,515 4,486 4,533 4,5954,5484,545

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

Adult

Child

រូបភាពទី៨៖ និ នា�ករៃនចំនួនអ�កជំងឺសកម�ជាមនុស្សេពញវ័យ និងកុមារ ពី្រ២ឆា�២០០៩
ដល់្រតីមាស២ ឆា�២០១៣
េនចុង្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣េនះក�ុងចំេណាមអ�កជំង ឺសកម�ែដលទទួលបានករព
េដយឱសថ្របឆាំង េមេរគេ(ART)មាន�ស�ីចំនួន៤៩% (២៤.៤២៩)។ េនតមមណ�លផ�
េសវព្យោបាលជំងឺទំងអស់ មានអ�កជំងឺថ� ៨៧៩នាក់ (រប់ប��ូលទំងកុ៧៦នាក) បា
ទទួលករពិនិត្យនិងព្យោបាលជំងឺឱកសនិយម និងមានអ�កជំងឺថ ៩៣៦នាក់ (រប់ប��ូលទ
កុមា៧៦នាក) បានចប់េផ�មទទួលករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេម
្រតីមាស២ ឆា�២០១ ៣ (រូបភាពទ ១០)។ ចំនួនអ�កជំងឺឱកសនិយមថ�

(ART) ក�ុង

មានករថយចុះចប

្រតីមាស៤ ឆា�២០១ ០។ េដយែឡក ចំនួនអ�កជំង ឺទទួលករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆ
េអដស៍(ART)ក៏មានកកើ
នឡើងតិចតួច េហយមានអ�កជំង ឺចំនួ

៣៤៩នាក់ បានេបាះបង

ព្យោបាល និងមានអ�ក៤២នាក់បានស�ប់ ក�ុងកំឡុងេពលព្យោបាលជំងឺឱកសនិ
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រូបភាពទ៩ : និ នា�ករៃនចំនួនអ�កជំងឺឱកសនិយមនិងអ�កជំងឺព្យោបាល
្របឆាំងេមេរគេអដស៍ថ�ី  ពី្រតី១ឆា�២០១០ ដល់ ្រតីមាស
២ ឆា�២០១៣
មានជំង ឺឱកសនិយមសកម�ចំ ន៣.៥៩៥នាក់ជាមនុស្សេពញ
កុមារែដលមិនទន់មានលក�ណៈសម

និ ង១.០១១នាក់

សំរប់ទទួលករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆ

េអដស៍េនេឡយេទរហូតមកដល់ចុង្រតីមា២ឆា�២០១៣េនះ។ ក�ុងចំេណាមអ�កជំង ឺទំងអ
មាន២ .២៥៧នាក់ (៦២,៧%) ជា�ស�ីែដលភាគេ្រចន ប�ី រឺៃដគូរបស់ពួកេគបានទទួលក
ជំងឺ OI/ ART េ្រចនឆា�ំមកេហយ
ចំនួ នសរុបៃនអ�កជំងឺឱកសនិយមជាមនុស្សេពញវ័យចំ៩៤៨នាក់ និងកុមារចំនួ
២១៣នាក់ មានលក�ណៈសម�សបនឹងទទួលបានករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំង
ែតពុំទន់បានទទួលេនចុ មិថុនា ឆា�២០១៣េនះ។
ខ. ករចល័តអ�កជំងឺ តមេសវេផ្សងៗ េប ាះបង់ករព្យោបា
េនចុង្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣េនះមានអ�កជំង ឺចំនួ ២ ៤៥នាក់ែដលទទួលបានក
បាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេ (ART) ្រត�វបានប��ូនេចញេទកនARTថី � ែដល
ស�ិតេនជិតផ�ះឬកែន�ងរស់េនរបស់ពួកេ

េហយនិ ងមានអ�កជំងឺែដលកំពុងព្យោបា

ឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ចំ៣៤៩ នាក់បានេបាះបង់ករព្យោ ១៣០នាក់េផ្សងេទ
បានស�ប់េនក�ុង្រតីមាសេនះ។ មកដល់ចុង្រតីមាសេនះមានេសវផ�ល់ករ
្របឆាំងេមេរគេអដស៍ចំ២០
្របឆា

ែដលមានអ�កជំង ឺសកម�ទទួលបានករព្យោបាល

េមេរគេអដស៍េ្រចន១,០០០នាក
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ក�ុងេនាះមានេនមន�ីរេពទ្យមិត�ភា-សូេវៀត

(ភ�ំេពញ)មានអ�កជំង ឺសកម�កំពុងទទួលបានករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេ ចំនួ ន
៣.៤៧៩នាក់។
គ. ករគាំ្រទែផ�កឱសថ នឹងសមា�រៈប
េនចុង្រតីមា២

ឆា�២០១៣េនះ្រគប់មណ�ARTទំងអស់បានេធ�របាយករណ៍ច

អ�កជំងឺតមរូបមន�ឱសART និ មួយៗ។ េវជ�ប��េ្រប្របាស់រូបមន�ឱសថភាគេ្រ D4T+3TC+
NVP, D4T+3TC+EFV និ ង  AZT+3TC+NVP េដយម៤.៩%ៃនមនុស្សេពញវ័យ និ១០.៨% ៃន
កុមារ្រត�វបានទទួលរូបមន�ឱPI-Based (តរង៣) ។
មនុស្សេពញវ័
រូបមន�ៃនករេ្រប្របាស់ARV ,

កុមា

N= 4,051*
No. (%)

N= 44,562*

Q2 - 2013
D4T+3TC+NVP

No. (%)
15,239
32.52 %

D4T+3TC+EFV

4,693

10.02 %

2,576
408

AZT+3TC+NVP

13,378

28.55 %

784

17.36 %

AZT+3TC+EFV

6,780

14.47 %

221

4.89 %

PI-based regimens

2,317

4.94 %

465

10.3 %

57.04 %
9.03 %

*ទិ នន
� ័យរូបមន�ៃនករេ្រប្របាស់
មិ នបាន្រតឹម្រត�វពិត្របាកដជាក់ែស�ងេទនឹងចំនូនតួរេលខរបស់អ
ART េទ 
តរងទ៣ ៖ េវជ�ប��ស�ីពីករេ្រប្រប
នឹងករែចកចយរូបមន�ឱសថ្របឆាំងេមេរគសំរប់អ�កផ�ុក
HIV េនកម�ុជ
ក�ុង្រតីមាសទ២ ឆា�ំ២០១៣
ឃ. ករេធ�េតស��សវ្រជាវ រកជំងឺរេបងេលអ�កជំងឺេអដស
េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣េនះមានអ�កជំង ឺេអដស៍ថ�ី (ទំងមនុស ចស់ និងកុម )
ែដលបានចុះេឈ�ះេនកែន�ងែដលផ�ល់េសវព្យោបាលជំងឺឱកស

ទទួលករព្យ

េដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍មាន១.២២១នាក់។ េនក�ុងចំេណាមអ�កជំងឺឱកស
ថ�ីជាមនុស្សចស់ចំ១.១៣០េនាះ មានអ�កជំងឺឱកសនិយមចំ ៨ ៣១នាក(៧៣,៥%) បានេធ�
េតស��សវ្រជាវរកជំងឺរេបង។ ជាលទ�ផល មានអ�កជំងឺ
ជំងឺរេបងេហយមានលទ�ផលជំង ឺរេបងសួ(BK+/-)

២៨៦នាក់បានេធ�េតស��សវ្រ

និ ងជំងឺ រេបងេ្រកសួ

(EPTB)

េនក�ុ

ចំេណាមអ�កជំង ឺែដលបានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំងឺរេ១១០នាក់េនះ មានអ�កជំ ៩២នាក
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បានទទួលករព្យោបាលជំងឺរេបង។ ករេធ�េតស��សវ្រជាវរកជំងឺរេបងេនក�ុងចំ
េអដស៍ថ�ី េនះមានករេកនេឡងបន�ិច េបេ្រប�បេធៀបេទនឹង្រត១ ឆា�២០១២ ។
ង. ករអនុវត�ន៍យុទ�ស�សThree "I"
១. ករព្យោបាលបង�រជំងឺរេបងេដIsoniazid (IPT)
េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១
ែប៊ គុយលីនេលែស្បក និងចំនួ

៣េនះមានេសOI/ARTចំនួ ន៣កែន�ង ែដលេធ�េតស�ទុយ

៥០កែន�ងេផ្សងេទៀតែដលមិនមានករេធ�េតស�ទុយែប៊គុយ

េលែស្បក។ ជាសរុបមានអ�កជំងឺេអដស៍ឱកសនិយមថ�ីច១.០៣៩នាក់ ែដលបានចុះេឈ�
េសវOI/ART ទំ៥៣កែន�ង ែដលបានចប់េផ�មអនុវត�ន៍នូវយុទ�ស (Three I)េនះ  (ចំនួ ន៣
កែន�ងែដលេធ�េតស�ទុយែប៊ គុយលីនេលែស្បកមានអ�កជំងឺថ�ីចំន៩២នាក់ និងចំនួ

៥០កែន�ង

ែដលមិ នមានករេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្បកមានអ�កជំងឺថ�ីច៩៤៧នាក)។ ក�ុងចំេណា
អ�កជំងឺទំងអស់េនះ មានអ�កជំងឺចំ ន ៧៨៧នាក់បាន�សវ្រជាវរកេរ គស��ជំងឺរេបង េហ
េនាះមានអ�កជំងឺចំន៥១៥នាក់ែដលមិនមានេរគស��ជំងឺរេបង។ មានអ�កជំងឺច

២១២នាក

បានចប់េផ�មព្យោបាលបង�រេ Isoniazid (IPT) (មានអ�កជំង៩នក់ ែដលេធ�េតស�ទុយ
ែប៊ គុយលីនេលែស្បេននឹងកែន� និ ង មានអ�កជំងឺ
េតស�ទុយែប៊ គុយលីនេលែស្ប)

២០៣នាកេនកែន�ងែដលមិ នមានករេធ

និ ងមានអ�កជំងឺចំនួ២១៥នាក់ កំពុងទទួលករព្យោបា

េដយឱសថ Isoniazid (កែន�ងែដលេធ�េតស�ទុយែប៊ គុយលីនេលែស្បកម អ�កជំងឺ៨នាក់ និ
កែន�ងែដលមិ នមានករេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្បក មានអ�ក ២០៧ នាក) ក�ុងចំេណា
អ�កជំងឺឱកសនិយមចំនួ៤.៥៤៣នាក់។
២. មុនចប ់េផ�មករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេ
េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣េនះមានអ�កជំង ឺេអដស៍ថ�ីចំនួ១.១៣០នាក់ ែដលបានច
េឈ�ះេន េសវព្យោបាលជំងឺឱកសនិយមនិងករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆ
ក�ុងចំេណាមអ�កជំង ឺេនះ មានអ�កជំងឺចំ ន៨៣១នាក់ ែដលបានេធ�ករពិនិត្យសុខភាពរកេ
ជំងឺរេបង មានអ�កជំង ឺចំនួ ២៨៦នាក់ែដលយា៉ងេហចណាស់មានេរគ ក�ុងចំេណា
េរគស��ទ៣ ក�ុងរយៈេពល៤សបា�ហ៍កន�ងមក(មាន្រគ�នេក� ក�ក និងែបកេញសេជាគខ�
េពលយប់ រយៈេពល២សបា�ហ៍កន�ងម

)។ ក�ុងចំេណាមអ�កជំង ឺែដលមានេរគស��ជំងឺរ

វ ិជ�មានទ២៨៦នាក់េនះ ម ១១០នាក់ែដលបានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំង(BK+/-) ឬមា
រេបងេ្រកសួត

េហយមានអ�កជ

៩២នាក់បានចប់េផ�មករព្យោបាលជំងឺរេបង ចំែណក

ចំនួន ២១២នាក់េទៀត បានចប់េផ�មករព្យោបាលបង�រជំងឺរេប

27

Isoniazid (IPT)

េទះបីអ�កជំង ឺទំងេនាះមិនទន់មានេរ គស��ជំងឺរេបងក៏េដយ។មានអ�កជំងឺែដលក
ជំងឺឱកសនិយមចំនួ៧៥នាក់បានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំង(BK+/-)

ឬមានរេបងេ្រកស

ក�ុងេនាះមានអ�កជំ៦៥នាក់បានចប់េផ�មព្យោបាលជំងឺរេបង េហយមានអ�កជ -េអដស៍ ៥៥
នាក់េទៀតបានទទួលករព្យោបាលបង�cotrimoxazole

និ ង

មានអ�កជំង២១៥នាក

េទៀតបានចប់េផ�មករព្យោបាលបង�រIsoniazid (IPT) េនក�ុង្រតីមាសេ
៣. ករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរ
េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣េនះមានអ�កជំង ឺេអដស៍ចំនួ៨០៣នាក់ែដលបានទទួល
ព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេដស៍ ថី ។
�  ក�ុងចំេណាមេនះ មានអ�កជំងឺចំន ៨១នាក់ែដ
បានេធ�េរគវិ នច�័យថាមានជំងឺរេបង ឬរេបងេ្រកសួត េហយក�ុងេនាះមា
ិ

៦១នាក់ ែដ

បានចប់េផ�មព្យោបាលជំងឺរេបង។ ក�ុងចំេណាមអ�កជំងឺែដលកំពុងព្យោបាលឱសថ្
េអដស៍ ចំនួន៤ ៩.៧៩៧នាក់ មានអ�កជំ២ ០៣នាក់បានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំង(BK+/-)
ឬមានរេបងេ្រកសួតក�ុងេនាះមានអ�៨៣នាក់បានចប់េផ�មព្យោបាលជំងឺរេបង េហ
ជំងឺរេបង-េអដស៍ចំនួ ន៨៧នាក់េទៀ បានទទួលករព្យោបាលបង�រេcotrimoxazole ។
៤. ករមានៃផ�េពះ និងកររំ
េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១៣េនះមានអ�កជំង ឺឱកសនិយមថ�ីជា�ស�ី ចំ៦៤១នាក់ ែដ
បានចុះេឈ�ះេនេសវព្យោបាលជំងឺឱកសនិយម និងព្យោបាលេដយឱសថ្រប
េហយក�ុងេនាះមានអ�កជំងឺេអដស៍ជា�ស�ីចំ៤២នាក់មានៃផ�េពះ។ មកដល់ចុង្រតីមាសេន
ចំេណាមអ�កជំង ឺជា�ស�ីចំ ន២.៨៦២នាក់ ែដលកំពុងព្យោបាលជំងឺឱកសនិយមម
មានៃផ�េពះ និងក�ុងេនា

៤០នាក

១៧នាក់បានទទួលឱARVសំរប់ករបង�រករចំលងេ

េអដស៍ពី មា�យេទកូន។ មានអ�កជ ចំ នួន ១ នា ក់ដែ លបា នត្រូ វរយករណ៍ថាបានរលូតកូ
ឯកឯង និ ងមិនមា នអ
្ នកជំងឺ បានេធ�កររំលូតេទេនក�ុង្រតីមាស
េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១

៣េនះមានអ�កជំង ឺេអដស៍ជា�ស�ីចំន៤៩១នាក់ែដលប

ទទួលករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអសដ៍ថ�ី េហយក�ុងេនាះមានអ�កជំងឺ
ចំនួន៤១នាក់មានៃផ�េពះ។ មកដល់ចុង្រតីមាសេនះ ក�ុងចំេណាមអ�កជំងឺជា�ស២
នាក

៤.១៨០

ែដលកំពុងទទួលករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស១ ៥៤នាក់ម

ៃផ�េពះ មានអ�កជំង២នាក់បានរយករណ៍ថាបានរលូតកូនេដយ ង១នា ក់ េទៀតបា
េធ�ករ រំលូត។
៥. ករអនុវត�ន៍កម� វិធីបង�រជាវិជ
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េនក�ុង្រតីមា២ ឆា�២០១ ៣េនះមានអ�កជំង ឺេអដស៍ថ�ីចំនួ១.២២១នាក់ ែដលបានច
េឈ�ះេន េសវព្យោបាលជំងឺឱកសនិយម និងករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆ
មានអ�កជំង ឺ៧ ៧០នាក់ (៤១៧នាក់ជា�ស) បានទទួលករផ�ល់្របឹក្សោស�ីពីករបង�រជាវិ

ចំេណា េសវ OI/ART ទំ៤ ៣កែន�ងែដលបានអនុវត�កម�វិធីេនះ។ េហយក�ុងចំេណាមអ�កជំ

ព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ថ៨៧៩នាក មានអ�កជំង ឺចំនួ៤៩៦នាក (២៨៤
នាក់ជា�ស) បានទទួលករផ�ល់្របឹក្សោស�ីពីករបង�រជាវិជ�មានក�ុOI/ART ទំ៤៣
កែន�ងែដលបានអនុវត�កម�វិធីេនះែដរ

៤.២.៤ករអនុវត�ន៍កម� វិធីេឆ�យតបរួមគ
មកដល់ចុង្រតីមាស២ ឆា�២០១
ស�ស�េឆ�យតបរួមគា�

៣េនះមាន�ស�ក្របតិបត�ិចំ ន៧៥ែដលបានអនុវត�វិធ

េហយនឹងបានេផ�របាយករណ៍មកមជ្ឈមណ�លជាតិ។ គិត មេសា

មកដល់ែខ មិថុនា ឆា�២០១៣េនះមាន�ស�ីមានៃផ�េពះសរុបចំ៨៥.៧៦៩នាក់ែដលបានមកទទួ
េសវែថទំៃផ�េពះេល១ េនេសវែដលមានកម�វិធីេឆ�យតបរួមគា�និងតមរយៈករចុះអប់
េនាះមាន�ស�ីចំន៧១.១៥៧នាក(៨៣%)បានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍។ ក�ុងចំេណាម
ៃដគូ �ស�ី

ែដលបានមកពិនិត្យៃផ�េពះេនេសវែដលមានកម�វិធីេឆ�យតបរួ

មានប�ីឬៃដគ

ចំនួន ១៦.២១១នាក(១៩%)ែដលស�្រគ័ចិត�េធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍ែដរ។ ក�ុងចំេណាម
ចំនួន

៦៣.០៧៩នាក់ែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េនាះ ម

៦៩នាក(០.១%)

ែដលមានផ�ុកេមេរគេអដស
ជាសរុបមាន�ស�ីមានៃផ�េពះែដលមានផ�ុកេមេរគេអដស១២១នាក

បានមកសំរ

កូ នរបស់ពួកេគេនក�ុងមន�ីរេពទ្យបែង�កឬមណ�លសុខភាព ែដលេសវកត់បន�យករចំល
េអដស៍ពី មា�យេទកូន។ ក�ុងចំេណាម�ស�ីជាមា�យែដលបានមកសំរលកូនរបស់ពួក
១១៧នាក(៩៧%)បានទទួលឱសARV

គឺមា៨៥នាក(៧៣%)បានកំពុងទទួលករព្

េដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអ (HAART) និ ង  ៣២ (២៧%) បានទទួលឱសថ ARVសំរប
បង�រ។ ក�ុងចំេណាមទ១ ២១នាក់ែដលេកតពីម ា�យមានផ�ុកេមេរគេអដស៍េនះ មា១ ១៨
នាក(៩៧,៥%)បានទទួលករបង�រេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដ NVP ១០៥ នាក
(៨៦.៧%) បានទទួលឱសថ cotrimoxazole   និ ងមានទរកចំ ន ១១២នាក់បានេធ�េតស�
DNA-PCRេលកទី ១ មុនអយ២ែខ និ ង ៤១នាក់េទៀ អយុេល ២ែខ និ ងមានទរកចំ នួ២នាក
ែដលមានលទ�ផលវិជ�មាន និងមានទរកស�ប់ ២នាក់។ 
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៤.២.៥េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍េនតមសហ(Community-based Services)
េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍តមផ(HBC services)
្រតីមាស២ឆា�២០១៣មាន្រក�មែថទំតមផ�ះច៣១៥្រក�មែដល្រគបដណ�

៨១០

មណ� លសុខភាពេនក�ុង�ស�ក្របតិបត�ិចំ៦៩ េនក�ុងេខត�ចំនួ១៩។ េនក�ុង្រតីមាសេនះ េ
្រពះវិហរពុំមានរបាយករណ៍របស់្រក�មែថទំេទ េ្រពះអង�ករែដលបានអនុវត�េល
បានចប់គំេរងក�ុងករ្រគបដណ�ប់និងែថទំអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍និងអ�កជំងឺេអដស៍ េហយក
អង�ករថ�ីមកជំនួស(រូបភាពទី១២)។

380

950

375

370
841

360
350

742

340

706 716 700

330

337

323 328

761 753

848 861 861

353 356 357

342

864 881 866 877
853 837 845

348

354 354

338

900

810 850
800
348 347
345
750
337

331

700

315

320

650
600

310

550

300

500

290

450

280

400
Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q209 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 011 12 12 12 12 13 13
Number of Teams

Number of HC covered by HCB Teams

រូបភាពទី១០: និ នា�ករៃន្រក�មែថទំត(HBC teams) ពី ្រតីមាស ១ ឆា�២០០៩ រហូត 
្រតីមាស២ ឆា�២០១៣
្រក�មែថទំតមផ (HBC) ទំងអស់បានជួយែថទំ គាំ្រទ ម�ដល់អ�កផ�ុកេមេរគអ�
ជំងឺេអដស៍សកម�ចំនួ ន២៥.២៣២នាក ក�ុងេនាះអ�កែដលបានេធ�ករចុះប��ីទទួលករព្យោ
ឱកសនិយ

(OI)

មានចំនួន

៣.៧២៩នាក់ និងអ�កជំង

២១.៥០៣នាក់ 
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ARTែដលបានេធ�ករ ចុះប��ីម

៥.ករលំបាកនិងឧបស
  

េទះបីជាមានករយឺតយា៉វក�ុងករផ�ល់ថវិកសំរ ប់ករអនុវត�ន៍កម�វិធី ែតសក

មួយចំនួ នពិ េសសករផ�ល់េសវេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍ ករព្យោបាល និងែថ
ផ�ុកេមេរគេអដស៍ អ�កជំង ឺេអដស៍េដយកម�វិធីជាតិ េនែតបន�ជាធ

៦.េសចក�ីសន�ិដ�នជារ
សឹងែត្រគប់ទិសេដៃនសូចនាករែដលទក់ទងនឹងករផ�ល់េសវ

ដូ ចជាេសវ

OI/ART, VCCT, STI, and HBC services ែដលបានេលកេឡងក�ុង្រតីមា៣ ឆា�២០១២េនះ 
បានសំេរចេទតមែផនកររបស់មជ្ឈមណ�លជាតិ។ ទន�ឹមគា�េនះ េដយមានករ
អភិ វឌ្ឍន៍ មជ្ឈមណ�លជាតិបានខិតខំ្របឹងែ្របង ក�ុងក រេលកកំពស់គុណភាពេសវ
ព្យោបាលេនះ តមរយៈករអនុវ

Continuum of Quality Improvement និ ងករតម

សូចនាករ្របកសអសន�េដម្បីេធ�យា៉ងណាេអយគOI/ART កន់ែ ្របេសរេឡង។
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