របាយការណ៍
កិច្ប្ច រជុុំ ពិនត្
ិ យលទ្ធផលននការអនុវត្តការធ្វធើ ត្ស្ដរករនទកធេធោគ
ុ

ធអដស្៍កងឈាេ
នុ
Same Day ART, TLD និង MMD ធៅកនងធស្វាថែទ
ុំ
ុ
ុំ ធឺ អដស្៍
និងពាបាលជង

Meeting to Review the Performance of the ART sites regarding VL
test, implementation of SDA, TLD and MMD
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨ រោច ដល់ស្ុព្រ ៩ រោច ខែភព្របរ ឆ្នជ
ាំ ូត រោស្័រ រ.ស្ ២៥៦៤.
ព្តូវនង
ាំ ០២០/ 10-11 September, 2020
ឹ ថ្ងៃរី ១០ ដល់ថ្ងៃរី ១១ ខែរញ្ញា ឆ្ន២
រែតតតាខរវ/ Takeo Province

រ ៀបចំរោយ

ឧបត្ថម្រភ ោយ

កិច្ប្ច រជុុំ ពិនត្
ិ យលទ្ធផលននការអនុវត្តការធ្វធើ ត្ស្ដរករនទកធេធោគ
ុ

ធអដស្៍កងឈាេ
នុ
Same Day ART, TLD និង MMD ធៅកនងធស្វាថែទ
ុំ
ុ
ុំ ធឺ អដស្៍
និងពាបាលជង

Meeting to Review the Performance of the ART sites regarding VL test,
implementation of SDA, TLD and MMD

១. ធោលរុំណងននកិច្ចប្រជុុំ៖
1. រិនិតយរិនននយ
័ ថ្នការអនុវតត SDART, MMD, TLD transition, routine viral load, and TPT រនលង
មររដើមបរាំ
ី ណត់ស្ថានភារវឌ្ឍនភារ។

2. រាំណត់នូវចាំណុចខ្លង
ាំ និងចាំណុចរែោយថ្នការអនុ វតតរនលងមរ, និងរាំណត់បញ្ញាអារិភារ និងមូលរហតុ
របស្់បញ្ញា។

3. ររៀបចាំខែនការរដើមបរព្ង
ឹង/រ
ី

ោះព្ស្ថយចាំណុចរែោយ នង
ិ រាំណត់រោលរៅចាំណុច។

4. ខចររ ាំខលរបររិរស្ថធន៍រីរែតតខដលអនុវតតបានលអ (peer learning)។

5. រព្ងង
ន យ
័
នង
ឹ ការព្បមូល បញ្ចូ លរន
ើ បបង្ហ
ិ ន
ិ រធវរើ បាយការណ៍ស្ូ ចនាររនានារដម
ី ា ញរវី ឌ្ឍនភារខដលព្បរប
រ

យគុណភារ (តាមរយៈការបង្ហាញរបស្់ ថ្ននរ់រព្កាមជាតិនិងថ្ដគូ)។

6. រធវប
ើ ចចុបបននភារខែនការស្រមមភារ,ស្ូ ចនាររនង
ិ រោលរៅចាំណុចស្ាំ ោប់ការអនុវតត SDART, MMD,TLD
transition, routine viral load test, and TPT។

២. លទ្ធផល ំពឹងទ្ុក៖
-

រព្ង្ហងខែនការស្រមមភារ,ស្ូ ចនាររនិងរោលរៅចាំណុចស្ាំ ោប់ការអនុវតត SDART, MMD,TLD transition,
routine viral load test, and TPT ព្តូវបានររៀបចាំ។

៣. កាលររ ិធច្េទ្ និងទ្ីកថនែងននកិច្ចប្រជុ៖ុំ
 កាលបររចេ
ាំ ០២០
ិ រៈ ថ្ងៃរី ១០ ដល់ថ្ងៃរី ១១ ខែរញ្ញា ឆ្ន២
 រីរខនលងៈ ស្ថលព្បជុាំមនទីរស្ុ ខ្ភបា
ិ លរែតតតាខរវ
 ររៀបចាំរ

យៈ មជឈមណឌលជាតិ

 ឧបតាមភងវកាៈ
US_CDC
ិ

៤. ស្មាស្ភាពគណៈអ្ិរត្ី អនកស្ប្េរស្ប្េួល និងអនកច្ូលរ ូេ:
ស្ាំ ោប់រច
ន
Same Day ART,
ិ ព្ច បជុាំ រន
ិ ិតយលរធែលថ្នការអនុវតតការរធវើរតស្ដររបនទុររមរោគរអដស្៍ រុ ងឈាម

TLD និង MMD រៅរនុងរស្វាខងោាំ និងរាបាលជាំងឺរអដស្៍ រៅរនុងរយៈររលរីរថ្ងៃរនោះ

មានគណៈអធិបតីអរញ្ជ ើ ញ

ចូលរួមដូចជាៈ ព្បធានមជឈមណឌលជាតិ អនុព្បធានមជឈមណឌលជាតិ អនរស្ព្មបស្ព្មួលមររថ្ន
ី ន រ់ជាតិ និងអងគការថ្ដគូ
អនុព្បធានមនទីរស្ុ ខ្ភបា
ត រែតត/ោជធានី និងអងគការថ្ដគូ
ិ លរែតតតាខរវ ព្រមោាំងស្ិកាាកាមខដលអរញ្ជ ើ ញមររីតាមបណ្ត

មួយចាំនន
ួ ស្រុបោាំងអស្់ ចាំនន
ួ ៦១ នារ់ ខដលរនុងរនាោះស្ព្មាប់ស្រស្ី មា
ត នចាំនន
ួ ២២ នារ់ នង
ួ ៣៩
ិ បុរស្មានចាំនន
នារ់ រហើយរនុងរិចព្ច បជុរាំ នោះអនរខដលអរញ្ជ ើ ញចូលរួមមររីតាមបណ្ត
ត រែតតមយ
ួ ចាំនួនរួមមានដូចជាៈ ព្បធាន និងមស្រនតី

រមមវធ
ិ ីរអដស្៍រែតតរាំរត ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអររែតតរាំរត ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអររាំរង់
ព្តាច ព្បធាន និងមស្រនត
ិ រី អដស្៍រែតតព្រោះស្ីហនុ នង
ីត ាំណ្តងរមមវធ
ិ ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអររែតតព្រោះស្ីហនុ

ព្បធានរមមវធ
ិ ីរអដស្៍រែតតខរប ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអររែតតខរប ព្បធានរមមវធ
ិ ីរអដស្៍ រែតតមណឌលគិរ ី
ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអររែតតមណឌលគរិ ី ព្បធានរមមវធ
ិ រី អដស្៍ រែតតស្ថវយររៀង ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទរី
រររយបខងអររែតតស្ថវយររៀង ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទរី រររយបខងអររមាស្ខហរ ព្បធានរមមវធ
ិ រី អដស្៍ និងមស្រនរីត អដស្៍
រែតតបនាទយមានជ័យ

ព្បធានព្រុម ART

ថ្នមនទីររររយបខងអរមងគលបូរ ី ព្បធានព្រុម ART

ថ្នមនទីររររយបខងអរ

ព្រោះរនព្តព្រោះ ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអរងមររ
ួ
ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទរី រររយបខងអររបា៉ោយខប៉ោត ព្បធាន

ព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអរស្ិររស្ថភ័
ណឌ ព្បធានរមមវរអដស្៍
រែតតរណ្ត
ត ល ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអរ
ី
ី

ជ័យជាំនោះ ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអរររៀនស្ថវយ ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអររកាោះធាំ ព្បធានរមម

វធ
ិ រី អដស្៍រែតតព្ររចោះ ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទរី រររយបខងអររែតតព្ររចោះ ព្បធានរមមវធ
ិ រី អដស្៍ ោជធានភ
ី រនាំ រញ ព្បធានព្រុម

ART ថ្នមនទីររររយបខងអរដរង្ហោ ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអរស្រមតចឳ ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទីររររយបខងអរមាន

ជ័យ ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទរី រររយបខងអរស្រោធិ៍ចន
ិ រី អដស្៍ ថ្ន
ិ តុង ព្បធានព្រុម ART ថ្នមនទរី រររយរុមារជាតិ មស្រនតរ
ី មមវធ
មជឈមណឌលជាតិ

នង
ិ គលីនិរស្ុ ែភារស្ងគម មស្រនម
ីត នទីរស្ុ ខ្ភបា
ិ លរែតតតាខរវ

នង
ិ ព្គូស្ព្មបស្ព្មួលតាំណ្តងអងគការ

LINKAGES/FHI360 ព្បចាំរៅោជធានីភរនាំ រញ ។

៥. ស្កេមភាពននកិច្ចប្រជុុំ ចារ់ពីនែៃទ្ី ១០ ដល់ ១១ ថែកញ្ញ
ា ឆ្ន ុំ២០២០៖

ជារិចច
ច ប់រែតើមថ្នរិចព្ច បជុាំរិនិតយលរធែលថ្នការអនុ វតតការរធវើរតស្ដររបនទុររមរោគរអដស្៍ រុ ងឈាម
ន

Same

Day ART, TLD នង
ិ MMD រៅរនុងរស្វាខងោាំ និងរាបាលជាំងរឺ អដស្៍ ព្រុមការង្ហររបស្់មជឈមណឌលជាតិបានចប់អនុវតត

ការបង្ហោរជាំងឺ Covid-19 បានបាញ់ ថ្ននស្
ាំ មាលប់រមរោគរនុងបនទប់ បាញ់ រាំរៅព្គប់ស្ិកាាកាមោាំងអស្់មន
ុ នឹងចូលបនទបព្់ បជុាំ មន
ិ ខត

ប៉ោុរណ្ត
ណ ោះរអាយអនរចូលរួមោាំងអស្់ លាងស្ាំ អាតថ្ដជាមួយរឹរអាល់រុល រ ឺ ខជល មុននឹងចប់កាន់របស្់របរ និងបនាទប់រីកាន់រច
ួ
និងោរ់មា៉ោស្់រុ ងររលស្
ន
ិ រោែងខដរ។ រនុងរនាោះព្រុមការង្ហរបានររៀបចាំរខនលងអងគុយរ

យររោគាំលាតស្ុ វតាិភាររី ១ រៅ ១,៥

ខម៉ោព្ត បនាទប់រកា
ោ រជាំងរ
រួចមរព្រុមការង្ហរមជឈមណឌលជាតអ
ិ
ី
ឺ ូវដ-១៩
ី រអនុវតតវធានការបង្ហ
ិ រញ្ជ ើ ញ Mr. Pek Kimsan អនុព្បធាន

មនទីរស្ុ ខ្ភបា
ិ លរែតតតាខរវ ចូលរួមមតិស្ាំរណោះស្ាំ ណ្តល នង
ិ ែតល់ជាស្ថរស្ាំ ខ្ន់ៗជូនដល់ ស្ិកាាកាមរនុងរច
ិ ព្ច បជុាំរនោះ ដ៏
មានអតានយ
័ ព្ជាលរព្ៅ

ព្រមោាំងែតល់នូវអនុស្ថស្ន៍លអៗខដលោរ់រងរៅនឹងររបៀបរវៀរៈថ្នរិចចព្បជុាំ

អធប
ាំ អស្់របា
៏ នផ្តរាំ ែញដ
ត ុរ
ើ ល់ស្ិកាាកាមរអាយយរចត
ិ តោ
ី ង
ិ រ

រហើយគណៈ

រ់ និងរព្របយរចាំរណោះដង
ឹ ងមីៗព្រមោាំងបរររិ ស្ថធន៍

រីការបង្ហាញតាមបណ្ត
ត រែតតមយ
ួ ចាំនន
ួ ខដលអរញ្ជ ើ ញមរចូលរួមរនុងថ្ងៃរនោះ រហើយរលារស្ងឃមថ្នរព្កាយរ
ឹ
ីបញ្ជ ប់រិចព្ច បជុាំ
រនោះរៅស្ិកាាកាម ោាំងអស្់នឹងររួលបាននូវចាំរណោះដឹង រលើការរិនិតយរិនននយ
័ ថ្នការអនុវតត SDART, MMD, TLD
transition, routine viral load, and TPT យល់ ររី រៀបចាំខែនការរដើមបរព្ង
ឹង/រ
ី
រោលរៅចាំណុច

រនលងមររដើមបរាំ
ី ណត់ស្ថានភារវឌ្ឍនភារ

ោះព្ស្ថយចាំណុចរែោយ នង
ិ រាំណត់

រដើមបយររៅអនុ
វតតនរ៍ ៅតាមរែតតរបស្់ ែួ នរអាយបាន
ល
ី

កាន់ខតលអ។ បនាទប់មរ រលារ អុម
ឹ ចន់រ ី តាំណ្តងរអាយ FHI360 រ៏បានចូលរួមមតរិ ោបល់ នង
ិ ែតល់ជាអនុស្ថស្ន៍លអៗ
ដូជាៈ រាំណត់នូវចាំណុចខ្លង
ាំ ចាំណុចរែោយថ្នការអនុវតតរនលងមរ នង
ិ រាំណត់បញ្ញាអារភា
ិ រ នង
ិ មូលរហតុរបស្់ បញ្ញា

និងការរធវើបចចុបបននភារខែនការស្រមមភារ ស្ូ ចនាររ និងរោលរៅចាំណុចស្ាំ ោប់ការអនុវតត SDART, MMD, TLD
transition, routine viral load test, and TPT ។ បនតមរររៀតរលាររវជជ. ស្ាំ រត
ិ ស្ុ វណណររធ
ិ អនុព្បធានមជឈមណឌលជាតិ រ៏

បានចូលរួមរោបល់ ព្រមោាំងអនុស្ថស្ន៍លអ ខដលោរ់រងរៅនង
ឹ ររបៀបរវៀរៈ រហយ
ើ រលារព្បធានស្ងឃមថ្នស្
ឹ
ិ កាាកាម
ោាំងអស្់នឹងររួលបានបររិរស្ថធន៍រីរែតតខដលអនុវតតបានលអ

(peer

learning)

ររួលបានរធវើបចចុបបននភារខែនការ

ស្រមមភារ ស្ូ ចនាររ និងរោលរៅចាំណុចស្ាំ ោប់ការអនុវតត SDART, MMD,TLD transition, routine viral load test,
and TPT ចុងបញ្ច ប់រលាររវជជ. ស្ាំ រត
ិ ស្ុ វណណស្ររធ
ិ អនុព្បធានមជឈមណឌលជាតិ បានព្បកាស្របរ
ើ វគគរិចព្ច បជុាំ ខដលមាន
រយៈររលរីរថ្ងៃចប់រីររលរនោះតរៅ ស្ូ មអរគុណ។

បនាទប់មរព្រុមការង្ហរថ្នមជឈមណឌលជាតិ បានបង្ហាញរោលបាំណង រមមវធ
ិ ីថ្នរច
ិ ព្ច បជុាំ ជូនដល់គណៈអធប
ិ តី និង

ស្ិកាាកាមោាំងអស្់បានដឹងថ្នរយៈររលររី ថ្ងៃរនោះ

មានរ័តមា
ិ នអវែ
ី ោះល រនុងរច
ិ ព្ច បជុាំរិនត
ិ យលរធែលថ្នការអនុវតតការរធវើ

រតស្ដររបនទុររមរោគរអដស្៍រុ ងឈាម
ន
Same Day ART, TLD និង MMD រៅរនុងរស្វាខងោាំ និងរាបាលជាំងឺរអដស្៍ ។

រព្កាយរប
ួ មរ ព្គូស្ព្មបស្ព្មួលថ្នមជឈណឌលជាតិ នង
ិ ីរច
ី ញ្ច ប់ការបង្ហាញររី ោលបាំណង និងរមមវធ
ិ ព្ច បជុរាំ ច
ិ

ព្គូតាំណ្តងអងគការ FHI 360 និងតាំណ្តងមជឈមណឌលជាតិ បានរលើរយរឯរស្ថរខដលោរ់រន
័ រទ ៅនឹងរិចព្ច បជុាំ រនោះមរ
បង្ហាញជូនដល់ស្ិកាាកាមបានដឹងោាំងអស្់ ោនរួមមានៈ

ពន
ន
ការេនុវត្ត Same Day ART, TLD, TPT នង
ិ ត្
ិ យ លទ្ធផលននការធ្វធើ ត្ស្ដរកបនទុកធេធោគធេដស្៍កុងឈាេ
ិ MMD ធៅ
ាំ ធឺ េដស្៍ ថដលស្ធគ្េចបាន ឆ្ន ាំ ២០១៩២០២០-៖
កនុងគ្គប់ធស្វាថែទាំនង
ិ ពាបាលជង

លទ្ធផលនៃការធ្វើធេស្ដរកបៃទកធេធោគធេដស្៍
កងឈាេ
នុ
ការេៃុវេត Same Day ART, TLD, TPT ៃិង MMD ធៅកនង
ុ
ុ

ាំ ងឺធេដស្៍ ថដលស្ធគ្េចបាៃ ឆ្ន ាំ ២០១៩២០២០ ធៅកនងធស្វាថែទាំៃងព្យាបាល
គ្គប់ធស្វាថែទាំៃងព្យាបាលជ
-៖
ិ
ិ
ុ
១. េាំណាងេៃទរី ស្ុខាភបា
ិ លធេេតបន្ទទយមាៃជ័ យ៖

២. េាំណាងេៃទរី ស្ុខាភបា
ត ល៖
ិ លធេេតកណា

៣. េាំណាងេៃទរី ស្ុខាភបា
ាំ េ៖
ិ លធេេតកព្យ

៤. េាំណាងេៃទរី ធព្យទ្យបថងែកកាំព្យង់គ្ាច ធេេតកព្យ
ាំ េ៖

៥. េាំណាងេៃទរី ស្ុខាភបា
ិ លធេេតថកប៖

៦. េាំណាងេៃទរី ស្ុខាភបា
ិ លោជធាៃភ
ី ធនាំ ព្យញ៖

បនាទប់រកា
ន
ការអនុវតត Same Day
ី របង្ហាញរៅរលើលរធែលថ្នការរធវរើ តស្ដររបនទុររមរោគរអដស្៍ រុ ងឈាម

ART, TLD, TPT និង MMD រៅរនុងព្គប់រស្វាខងោាំ និងរាបាលជាំងឺរអដស្៍ ខដលស្រព្មចបាន ឆ្ន ាំ ២០១៩២០២០- រៅរនុង
រស្វាខងោាំ និងរាបាលថ្នតាំណ្តងមនទីរស្ុ ខ្ភបា
ួ មរ ព្រុមការង្ហរបានរអាយស្ិកាាកាមរធវើការខបង
ិ លរែតតខ្ងរលើរច
ខចរជាព្រុមតូចរ

យរអាយព្រុមនម
ួ ៗរភា
ិ យ
ិ រោរៅរលើស្ាំណួរដូចខ្ងរព្កាម ព្រមោាំងបង្ហាញនូវចាំរលើយតាមព្រុម៖

១. រិភារោ៖ រាំណត់បញ្ញាអារិភារ, មូលរហតុ/ឧបស្គគ និងការព្បឈម ខដលោរ់រន
័ ន
ធ ឹងការអនុ វតត VL

SDATLD, TPT នង
ិ MMD នង
ិ ររៀបចាំខែនការស្រមមភារស្ព្មាប់រ

ោះព្ស្ថយនង
ិ រធវឱ្
ើ យព្បរស្ើររ

រភា
ច ភា
ិ រោនង
ិ បង្ហាញលរធែលរច
ិ រ
ិ រោ ( (use problem solving matrix)៖
(1) Problem
(2) Cause
(Prioritized problem) (Causes of the
problem)

(3) Proposed
solution
(Counter
measures to
the problem)
Discuss about
possible
solution. List
all counter
measures to
the problem.

Discuss and prioritize
the indicators based on
how important, urgent
and feasible. List all
indicators considered
as priority.

Discuss about
all possible
causes that
lead to the
problem. List
all causes from
patients, heath
care providers
and system
point of view.

(១) បញ្ហ
ា

(២) មូលហេតុ

(៣) សំហ

(បញ្ហ
ា ដែលជាអាទិភាព)

(មូលហេតុដែលបង្ក

ស្រាយ

បញ្ហ
ា )

ើ ែំហ

ោះ

៍ ចំហ

(4)
Responsibility

(5) Timeline

(6) Follow-up

Who will be
responsible for
each proposed
solution,
individual or
group

Set timeline
to complete
the proposed
solution

State the
status of the
proposed
solution,
whether it was
done, not
done, or in
progress, and
its results.

(៥) កាលកំ

(៦) សកមមភាពបនត

(៤) អ្នកទទួល

ត់

ខុសត្តូវ

(ការចាត់វ ិធាន
ការ

ង
ើ (ខបងខចរព្រុម

ោះបញ្ហ
ា )

ពិភាកាអ្ំពីមូល

ពិភាកាអ្ំពីែំហ

ហេតុទំង្អ្ស់

ស្រាយនានាដែល

ទទួលខុសត្តូវ

ហវលាដែលត្តូវហ្វើ

ភាព របស់

ដែលអាចបង្ក ប

អាចហ្វើហៅបាន។

ចំហ

និង្បញ្ចប់ នូវ

ែំហ

ញ្ហ
ា ។ រាយមូល

រាយវ ិធានការដែល

ស្រាយនីមួយៗ

ែំហ

បានហ្វើហេើយ ឬ

ហេតុទំង្អ្ស់ពី

ត្តូវត្បកាន់យកទំង្

អាចជាបុគគល ឬ

មិនទន់បានហ្វើ ឬ

បាន។ រាយសូចនាករ

ខាង្អ្នកអតល់ហសវា

អ្ស់ចំហ

ជាត្កុម (លែគឺ

កំពុង្ែំហ

ទំង្អ្ស់ ដែលហយើង្

អ្នកជំង្ឺ និង្ពី

ហេតុជាក់លាក់នីយៗ

ត្កុម)។

និង្លទធអលរបស់

Solutions:

Responsible:

Time: From

ART team

October

ពិ ភាកានិង្កំ

ត់ អាទិ

ភាព សូចនាករ ហោយ
ដអែកហលើភាពសំខាន់
បនាាន់ និង្អាចហ្វើហៅ

គិ តថាជាអាទិ ភាព។

ត្បព័នធ។
Problems:

ោះ

ោះមូល

-SDART:

1.Patients is

1. OI that can use

1. Low percentage.

having OI

or appropriate with

2. Patients haven’t

ARV that it won’t

ហតើអ្នក

នឹង្

ោះែំហ

ោះ

កំ

ត់ហពល

ោះស្រាយ

បញ្ហ
ា ក់ពីាាន

ោះស្រាយ

ើ រការ

វា។
-Evaluation and

including lab,

sightsee and

visiting…

continue to see

Not reaching the goal.

come to the site

give side effects or

what need to

because the sites

issues we can give

change.

are too far.

OI.

Demographic.
Visiting days and
working days are
different.
3.Padeatric:
Testing confirmed
is taking too long.

2.MMD
-Really low
percentage.

2.Consult with the
patients with a
clear day to meet
with the team that
going to consult
with the patients.

It has to transfer

3. Padeatric cannot

to NCHAD and it

be treated at the

can’t be done at

site with same day.

the site. So it

Need to go to

takes time.

NCHAD.

Problems:
-Younger age

Solution:

cannot take MMD.

-Strengthen

20 year up can

adherence

take otherwise
cannot.
-Patients don’t
want to take

-Please provide
enough medicine
for the patients.

Responsible:
-Phamacist

Time: From
October

: Evaluation and
keep tracking the

need to get the

same. The

medications as

actions.

needed.
-Adherence
counselor

MMD.
-Bad adherence.
-Medication not
having enough
from what we

3.TLD:
-There still lots of old
meds
-Padeatric: under
weights. <30kg cannot

need.
Causes:
- Cause need to
use the old meds
to out of stock.
- Cannot give
them under
weights. Will give

Solutions:
-The doctor/

Responsible:
Physician

From October

Evaluation and
keep tracking the

physician can

same. The

change it.

actions

-Wait till they get
over 30kg
-Counselor needs
to explain about

use

when get over

good things of the

30kg.

medicine so the

-Patients don’t

patient will trust.

wanna change
based on their
emotions and what
they used to use.
Causes:

4.VL
-Low percentage

-Not enough tubes

-Develop blood test
day. blood test the

doctor
Responsible:
-Lab

From October

Evaluation and

-Counselor

keep tracking the

getting meds

/Doctors

same. The

coming with

-Remind them

-Data entry

consistent time

often.

department

Solutions:

Responsible:

excuses

-Wait until the side

-Physician

-Data manager

effects gone

PPT
-Patient not

with various

officer slow to
alert.
Causes:
-Side effects
-Not enough meds

-Low percentage

-Ask to NCHAD

-Counselor/

same day as the

Come not on time

5.TPT

Solutions:

(INH)
-Patients with OI

-Ask for more
drugs
-Get it treated.

actions

-Pharmacist
-Physician
From October
Evaluation and
keep tracking the
actions/sightsee

២. រិភារោនិងររៀបចាំគរព្មាងតាម

ន (use M&E framework template)៖

Monitoring & Evaluation (M&E) Framework
Template
INDICATOR

DEFINITION

BASELINE

TARGET

DATA SOURCE

FREQUENCY

RESPONSIBLE

REPORTING

How is it calculated?

What is the
current
value?

What is the
target value?

How will it be
measured?

How often will it be
measured?

Who will measure
it?

Where will it be
reported?

ហោលហៅ

ត្បភពទិននន័យ

ហតើត្តូវគ

អ្នកទទួលខុសត្តូវ

ថានក់ដែលត្តូវរាយ

ចំ

(យកមកគ

ញាប់បុ

និយមន័យ
សូចនាករ

លទធអល
បចចបបនន
ុ

50%

% of newly
enrolled
patients
prescribed TLD
as 1st line
regimen

Number of newly
enrolled patients
prescribed TLD as
1st line regimen
divided by total
number of newly
enrolled patients
in the reporting
period, multiplied
by 100.

10%

% of ART
patients on
TLD based
regimen
(cumulative)

Number of ART
patients have
been on TLD
regimen in the
reporting period
divided by total
number of ART
patients in the
reporting period,
multiplied by
100.

50%

% of patients
who have been
on ART for at
least 6 months
received at
least one viral
load test for
the last 12
months period

Number of
patients who
have been on
ART for at least 6
months, have
received at least
a viral load test
for the last 12
months period
divided by total
patients who are
on ART at least
for 6 months,
multiplied by
100.

% of patients
with

Number of active
patients on ART

85%

ុច

100%

90%

100%

>90%

នា)

នាញឹក
ា

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART

Quarterly

ការ

ART team

៍ ហៅ

PASP
NCHADS

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP

suppressed
viral load

whose viral load
value of the last
viral load test is
<1,000 copies/ml
divided by total
number of active
ART patients in
the reporting
period, multiplied
by 100.

database

20%

% of patients
prescribed
MMD > 3
months
(cumulative)

Number of
patients
prescribed ARV
MMD > 3 months
at the end of
each reporting
period
(cumulative
number) divided
by total numbers
of ART patients at
the end of the
reporting period,
multiplied by
100.

50%

% of patients
received TPT
(cumulative)

Number of
patients received
TPT at the end of
each reporting
period
(cumulative
number) divided
by total numbers
of ART patients at
the end of the
reporting period,
multiplied by
100.

40%

% of patients
completed TPT
course
(cumulative)

Number of
patients
completed TPT
course at the end
of each reporting
period
(cumulative
number) divided
by total numbers
of ART patients at
the end of the
reporting period,
multiplied by
100.

Percentage of
newly enrolled

Number ART
patients who

20%

NCHADS

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART team

PASP
NCHADS

80%

100%

80%

70%

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP

patients have
same-day ART
initiated

have ART
initiated on the
same day as their
HIV confirmatory
test divided by
the total number
of patients
enrolled at the
ART clinic in the
reporting period,
multiplied by
100.

បនាទប់រកា
ី ររភា
ិ រោ នង
ិ ការរ

NCHADS

ង
ើ បង្ហាញតាមព្រុមព្តូវបានបញ្ច ប់ រនុងររលរនាោះព្រុមការង្ហរតាំណ្តងរអាយអងគ

ការ CHAI ព្បចាំរៅព្បររស្រមពុជារ៏បានចូលរួមជារោបល់ រៅរលើបញ្ញាមួយចាំនន
ួ ខដលតាមបណ្ត
ត រែតតមយ
ួ ចាំនន
ួ
បានជួបព្បរោះ។

បនាទប់រខ្
័ ទនឹង
ី ងអងគការ CHAI បានចូលរួមស្ាំ ណួរចាំរលើយរបស្់ ការចូលរួមស្ិកាាកាមតាមរែតតខដលោរ់រន

ររឿងថ្ននាំ TLE600, TLE400 and TLD transition Lopinavir/Ritonavir 40/10mg granule transition

Raltegravir use in pediatrics រហើយនិង Opportunistic Infection commodity procurement រួចមរ។ ព្រុម
ការមជឈមណឌលជាតរ
៏ នចូលរួមបញ្ញជរ់បខនាមរួមមាន៖
ិ បា

