របាយការស�អំព�វគ�
ព្រង�ងសមត�ភាពកា្រគប់្រគងទន
� ន
�
ៃថ�ទ� ០៤-០៦ ែខធ�ូ ឆា� ២០១៨

សណ
ា �គមណ�ល�រ� េខត� មណ�ល�រ�

Training Capacity Building Data Management
04 - 06 Decemember 2018
Mondolkiri Hotel, Mondolkiri


វគ�បណុ� ះបណ
ា �លព្រងសមត�ភាពដល់ម�ន�ី្រគប់ងទិន�ន័យ
្រប្រពឹត�េទ សណ
ា �គមណ�លគីរី

េខត�មណ�លគីរី

និងអ�ក ប�ូ� លទិនន
� ័យ

ថា�ក់េខត/្រក�ងប

ៃថ�ទី ០៤-០៦ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១៨ ែដលេរៀបចំេឡង

េដែផ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យមជ្ឈមណ �លតិ ្របយុ�
ទ នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្និងកមេរគ េដយទទួលបានន
ឧបត�ម�ថវ ិកពីមូលនិធិសកល
វគ�បណុ� ះបណ
ា �លេនះគឺេធ�េឡងក�ុងេគាលបំណងព្ងសមត�ភាពដល
និងអ�កប�ូ� លទិនន
� ័យទំងអសយល់ច្បោស់អំករងរែដល
ទិនន
� ័យ

ករ្រគ្រគទិនន
� ័យ

ករបំេពេលទំរង់អ�កជំងឺេអដស៍

ម�ន�ី្រគប់្ងទិនន
� ័យ្រគប់េខត�្រក

និងកំពុងអនុ វត�ន៍កន�ងមក

ជាពិេសសក្របមូ

ករេ្រប្រេលខកូដ

ករផ�ល់ព័តមា្រតឡប់

ករេ្រប្រ Tools េផ្សងៗេដម្បី្របមូលទិន�ន័យអ� កជំងឺេអ ក្របមូលរបាយក ្របចំ្រត និង្របព័ន
Database: សំរប់្រគប់្រគងជំងឺក (STI) កផ�ល់្របឹកេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េដយស�័្រគចិត� និ
ករសំង(VCCT)

និងករ្រគប់្អ�កជំងឺេអដស៍

ផា�ស់ប�ូរបទពិេសធករង្រគប់្រទិនន
� ័យ
េ្រពះេនះជាករងរមួយសំខ

(Pre-ART/ART)

េនទូ ទំ

២៥េខត�្រក�

និងដំេណរក

្រពមទំងពិភាក្សោ និងេដ
ះ �សេកតមាកន�ងមក។

ក�ុងករព្រ ងឹងគុណភាពទិន�ន័យ េដម ្បេយងមាទនិន
� ័យ្រតឹម្រត

ជាក់លក់ អចយកមកវិេ្រប្របក�ុងមន�ីរេពទ្យ និក�ុងេខត� ក៏ដូចជាថា�ក់ជាតិផងែ
វគ�បណុ� ះបណ
ា �លេនះមានករចូលរួមពីម� ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងទិ ២៥េខត�្រក� (៣៧នាក) និង អ�កប�ូ� ល
ទិនន
� ័យ

(៥០នាក),

ម�ន�ីមកពី

PASP,

និងកមេររួមមានៈ េលកេវជ.សំរឹទ�

Linkages
សុវណា�រិទ

ម�ន�ីមកពីមជ្ឈមណ �លជាតិយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍

េសែស្ប

ជ្របធានកររិយាល័យបេច�

ង៉ូ វ

េលកេវជ.

បូរ

ជ្របធានែផែថទំជំង ឺេអដស េលកេវជ.កេអឿន ចិ្រតម�ន�ីជាន់ខ�ស់ៃនកររិយាបេចក
� េទសេល.ែកវ វណ�ៈ
ជម�ន�ី B-IACM Focal point េលកេវជ.គឹម ប៊
ណា
ុ

ជា្របធានែផ�កែផន ករ

និងរបាយករណ៍ េ េទព រម
៉ូ ាុំ

េលក េឡង ច័ន�រតនា េលក អេហង េលក ល សុផាន់ណា េលក�ឡាញ់ ចរិយា េលក ប៊ូ វឌ្ឍនៈ
េព រដ ជម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងទិន�ន េលក�សី េវុ វន�ី ម�ន�ីរដ�បាលជាន់ខ� េលក ជា ណារិទ� និង េលករស់ ផូរ
ជាម��នីគណេនយ្យ េលក ឌិន សិទ�ិ ជាម�ន�ីរដ�បាល េលក

ែខម េម៉ េលកម៉ក់ ប៊ុនថន េលក សុខ ចំេរន

មា៉ ជាកេបកបរ និង េលក�សី ស៊ុន ឌីណា ជាអ�កស្រមបស្រម�លេខត�មណ � ។

្រគ�បេង�
សមាសភាពចូលរួមពីមជ្ឈមណ�លជាតិរ
េលកេវជ.សំរឹទ� សុវណា�រិទ

្របធានកររិយាល័យបេច�កេទសៃនមជ្ឈមណ

េលកេឡង ច័ន�រតន

ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យៃនមជ្ឈមណ�ល

េលក ែក អងេ

ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យៃនមជ្ឈមណ�ល

េលក លង សុផា

ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យៃនមជ្ឈមណ�ល

េលក�សី ឡាញ់ ចរ

ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យៃនមជ្ឈមណ�ល

េលក ប៊ វឌ្ឍន

ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យៃនមជ្ឈមណ�ល

េលកេព រដ

ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យៃនមជ្ឈមណ�ល

េល�សី េវឿ វណ�ី

ម�ន�ីែផ�ករដ�បា និងធនធានមនុសៃនមជ្ឈមណ �លជា

អ�កស្រមបស្រម�
េល ជា

ណ ារិ

ម�ន�ីែផ�កគណេនយ្យៃនមជ្ឈមណ�លជ

េល រស់ ភូរ៉វុ

ម�ន�ីែផ�កគណេនយ្យៃនមជ្ឈមណ�លជ

េល ឌិន សិទ�

ម�ន�ីែផ�ករដ�បាលៃនមជ្ឈមណ�លជ

អ�កេបកបរ
េលកេខម េម

អ�កេបកបរ

េលកម៉ក់ បុ៊នថន

អ�កេបកបរ

េលក សុខ ច ំេ រ

អ�កេបកបរ

េលកសុឹម មា

អ�កេបកបរ

ៃថ�ទី១: ០៤ ែខ ធ�ូ ឆា�២០១៨
-

ករចុះេឈ�ះសិក និងករអេ��មកដល់របស់សិក�ក

វគ�បណុ� ះបណ
ា �បានចប់េផ�មដំេណរករេនេវល ៨ និង ៣០នាទី េដយមានករចូសំែដងមតិ

សំេណះសំណា និងេបកវគ� េដយេល្របធារ ិយាល័យបេច�កេទ ៃនមជ្ឈមណ �លជា្របយុទ�នឹ
ជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និងកមេរ និងេលអនុ្របធានមន�ីរសុខភិបាលេមណ�លគីរី រួចមកក៏មានក
បង�អំពី:

-

Overview of HIV/AIDS prevention, care and treatment in Cambodia
Introduction, status and scaling-up plan for 115 system
Result and challenges of STI data collection
Result and challenges of VCCT data collection
Introduction, status and scaling-up plan for Remote printing
Challenges and status of New ART database
Prevention database

ៃថ�ទី២: ០៥ ែខ ធ�ូ ឆា�២០១៨
•

េមា៉៨:00ដល់េមា៉៨:១៥ គឺជាករសរុបនិងសេង�បពីករងរែដលបានបង�ញេនៃថ�ទីមួយ 
េនាះេយងបានផ�ល់ឱកសេអយអ�កចូលរួមទំងអកជាសំនួរេលករងរណាែដលមិនទ
រ ឺក៏យល់មិនទន់ច្បមកពិភាក្សោ និងពន្យល់ប។ បនា�ប់មក៏ មានករបងអំពី:

-

Understanding of Data definition, data collection, data type and data quality
Introduction to Drag and drop tool
Status of Barcode implementation
B-IACM status and scaling-up plan
Basic data analysis (descriptive statistic)
Group work on descriptive statistic
Group work presentation

ៃថ�ទី៣: ០៦ ែខ ធ�ូ ឆា�២០១៨
•

េមា៉៨:00ដល់េមា៉៨:១៥ គឺជាករសរុបនិងសេង�បពីករងរែដលបានបង�ញេពីរ ែដលក�ុង
េនាះេយងបានផ�ល់ឱកសេអយអ�កចូលរួមទំងអស់េលជាសំនួរេលករងរណាែដលមិ

ក៏យល់មិនទន់ច្បមកពិភាក្សោ និងពន្យល់ប។បនា�ប់មក៏ មានករបងអំពី:

-

Presentation on Administrative documentation
How to maintenance your computer and other device
Data use and presentation
Group work on data use and presentation
Group presentation and feedback
Concept of Health Equity

ប�
� ែដល្រក�មនិមួៗបានេល
ែផ�ករបាយករ STI, HTC, VCCT, BCC, Pre-ART/ART ៖


អ�កេធ�របាយករេផ�រយឺត



អ�កេធ�របាយករខ�ះអត់េធ�របាយករHTC



ពិបាក់ទក់ទងអ�កេធ�របាយក



ករបំេពក�ុងប��ី និងរបាយករមិនបាន្រតឹម្រ
OD ខ�ះពុំបនជួយស្រមសំរួលក�ុងក្របមូលរបាយក




កទទួលលទ�ផល CD4/Viral load យឺតយា៉ពី Labo

ែផ�ក្របព័ន�ទិន�ន័(Data Base System):


្រគេពទ្យបំេពព័ត៌ មាេលទំរង់អក
� ជំងឺ មិនទនបាេពញេលញ



អ�កផ�ល់្រពឹក្សោអត់សូវមកបំេពញកេនេសវVCCT



អត់មានេលខកូដPre-ART េនេលទ្រមឯកសររបស់អ�កជំង



លទ�ផលេតស�សរេសរមិនច្បោ



កុមារធំជ១៤ឆា�ខ�ះពុំទនប�ូ� នេទមនុស្ស


•

បាត់ឯកសរអ�កជំ

សំណូមពរ


សូមជួយែក Error សំរប់Database ART ថ�ីេអយបានឆ



សុំេអមានMessage alert Requite and Optional Fields




ែថម Viral load Alert ក�ុងរបាយករ្របចំៃ
មានCQI សំរប់កុម



សុំ Install QR Code and Termal printer េដម្បផ�ល់លទ�ផល Viral load េអយបានេល



សុំេអយមានវគ�បណ�ុះប ណាBasic data analysis

•

សូមេអយមានវគ�បណ�ុះប ណា�លបែន�មដល់អ�កចុះប និងម�ន�ីែដលពក់ព័ន

•

សូមេអយមាInternet េ្រប្រគបSites

•

Printer, UPS ខូច សុំថី�

•

េបក្របាក់ែខេអយបាន

•

សូមេអយមានវគ�បណ�ុះប ណា�លេនះយា៉ងេហ១ឆា�ំម�

េសចក�ីសន�ិដ�
បនាប់ពីបានទទួលករសិក្សោរយ៣ៃថ�កន�ងមក

េឃញថាម�ន�ី្រគប់្រគងទិន�ន័យ និងម�ន�ប�
ី

ទិន�ន័យថា�ក់េខត-្រក�ងទំងអ បានយល់ដឹងបែន�មេលករងរថ�ីៗមួយចំនូនែដលមជ្ឈមណ�លជាតិ បាននឹងកំព
ចំដក់េអយេ្រប្របាស់មា New Pre-ART/ART, STI, New VCCT, HTC, Prevention DB , Exposed Infant,

B-IACM, 115 System, QR Code and Thermal printing. តមរយៈករបង�ញរបស់្រគ�បេង�លមកមណ�លជាតិ
និងករយកចិត�ទុកដក់របស់សិក�កម វគ�បបណា�លេនះអជួយបេង�ននូវចំ េណះដឹង របស់ម�ន�ី្រគប់្រ

