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សេចក្តសីផតើម 

        មជឈមណ្ឌ លជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៏ រសើស្សបក និងកាមរោគ គឺជាកមមវធីិជាតិ្ននរកសួងសុខាភិបាល
ស្ដលមានតូ្នាទី្កនុងការដឹកនំា ររៀបចំបរងកើត្យុទ្ធសាស្រសត   រោលការណ៏្ស្ណ្នំា   និងនិយាមស្បបបទ្នានា កនុង   
វស័ិយសុខាភិបាល សំរៅរឆលើយត្បរៅនឹងការអនុវត្តកមមវធីិបង្កក រ ស្ែទំា និងពាបាលជំងឺរអដស៍ និងជំងឺ
កាមរោគ កនុងវស័ិយសុខាភិបាល។ 
 

រោយមានការអនុញ្ញដ ត្ពីរកសួងសុខាភិបាល និងរយាងតាមស្ផនការរបចំាឆ្នន ំ ២០១៨ មជឈមណ្ឌ ល
ជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៏ រសើស្សបក និងកាមរោគបានររៀបចំសិកាា សាលាសតីពីការពិនិត្យរលើសមិទ្ធផលកនុង
ការអនុវត្តសកមមភាព ឆ្នន ំ ២០១៨  និងការររៀបចំស្ផនការរបតិ្បត្តិ សរមាប់កមមវធីិបង្កក រ ស្ែទំា  និងពាបាលជំងឺ 
រអដស៍ និងជំងឺកាមរោគ កនុងវស័ិយសុខាភិបាលថ្នន ក់រេត្ត និងថ្នន ក់ជាតិ្ ឆ្នន ំ២០១៩។ 
 

សិកាា សាលារបរពឹត្តរៅចាប់ពីនែៃទី្ ១២ ដល់ ១៤ ស្េធនូ ឆ្នន ំ២០១៨ រៅសណ្ឋា ោរ រសមីរពរជ 
រេត្តសទឹងស្រត្ង ស្ដលមានការចូលរមួពីរលាក-រលាកស្សីរបធានឬអនុរបធានមនទីរសុខាភិបាល មន្តនតីកមមវធីិ
របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ោជធានី-រេត្ត និងគណ្រនយយករទំាង២៥ អងគការអភិវឌ្ឍន៍ មន្តនតីមជឈមណ្ឌ លជាតិ្
របយុទ្ធនឹងជំងឺ  រអដស៍ រសើស្សបក និងកាមរោគ ររកាមការឧបត្ថមភែវកិាគររមាងមូលនិធិសកលGFATM។ 
 

ទរមងក់ារ ននេិកាាសាល  

 ពិធីរបើកសិកាា សាលា 
 ការផតល់បទ្បង្កា ញសំខាន់អំពី 

o សមិទ្ធផលននការអនុវត្តសកមមភាពឆ្នន ំ ២០១៨ និងស្ផនការឆ្នន ំ ២០១៩ របស់ NCHADS 
និងអងគការជានដគូ រមួទំាងសំណួ្រចរមលើយ  

o បចចុបបននភាពននរោលការស្ណ្នំា សរមាប់អនុវត្តកមមវធីិបង្កក រ ស្ែទំា និងពាបាលជំងឺរអដស៍  
 

 ការអនុវត្តតាមរកុម រដើមបីររៀបចំស្ផនការរបតិ្បត្តិសរមាប់អនុវត្តកមមវធីិរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រេត្ត ឆ្នន ំ 
២០១៩  

 កិចចពិភាកាទូ្រៅ និង និងបទ្បង្កា ញអំពីពរង្កងស្ផនការសកមមភាពរបយុទ្ធនឹងជំងឹរអដស៍ និងកាម 
រោគរបស់កមមវធីិរអដស៍រេត្ត 
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ដសំ ើ រការននក្មមវធិ ី
នែៃទី្១គឺនែៃទី្១២ ស្េធនូ ឆ្នន ២ំ០១៨ 

១. ពីធសីបើក្េិកាាសាលា 
១.១.មតសិាា គមន ៍នងិចណំាបអ់ារមម ៍ របេគ់ ៈអធបិត ីចសំោះអងគេិកាាសាលា 
 

  
 

 មតសិាា គមន ៍របេស់លាក្សវជ្ជ. អ៊ងុ សវូ ៀត  ររធានមនទរីេខុាភបិាលសេតតេទឹងត្រតង        
 

    បនាទ ប់ពីផតល់ពាកយសាវ គមន៍ដល់គណ្ធិបតី្  និងអងគ      
សិកាា សាលារលាកបានជរមាបជូនអំពីសាថ នភាពភូមិសាស្រសតនិង

តំ្បន់រទ្សចរណ៍្ចំនួន ១២ កស្នលង ស្ដលផតល់ការទាក់ទាញ
ចំណ្ឋប់អារមមណ៍្ដល់អងគសិកាា សាលាទំាងមូល។    

  
ទ្នទឹមនឹងរនះរលាកបានបញ្ញា ក់ជូនអំ  របព័នធសុខាភិបាល

កនុងរេត្តសទឹងស្រត្ងមាន ស្សុករបតិ្បត្តិចំនួន១ មនទីររពទ្យបស្ងែក
ចំនួន១ មណ្ឌ លសុេភាពចំនួន១៤ និងបុ៉សត៍សុេភាពចំនួន១ 
រពមទំាងការផតល់រសវាស្ែទំា ពាបាលនានា និងរបាយការណ៍្
លំអិត្ស្ដលជាសមិទ្ធផលកនុងការអនុវត្តកមមវធីិរឆលើយត្ប រៅនឹង
ជំងឺរអដស៍ ស្ដលមានន័យជាសរងាបដូចខាងររកាម៖ 
 

 គលីនិក Pre-ART/ART ចំនួន១កស្នលងកឺមានទី្តំាងរៅមនទីររពទ្យរេត្តសទឹងស្រត្ង 
 VCCT ចំនួន១កស្នលង រៅជាមួយមណ្ឌ លសុេភាពសទឹងស្រត្ង 
 FHC Clinic ចំនួន១កស្នលង សរមាប់ស្រសតីស្ដលជារកុមបំររ ើការកំសានតសបាយ 
 STI/HC ចំនួន៣កស្នលង សរមាប់ស្រសតីកនុងសហគមន៍ 
 អងគការនដគូមានស្ត្១បុ៉រណ្ឋណ ះគឺ អងគការ CRS 
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 គិត្រតឹ្មចុងរតី្មាសទី្៣ឆ្នន ំ២០១៨ អនកផទុករមរោគរអដស៍បានទ្ទួ្លការពាបាល
រោយឱសែរបឆំ្នងនឹងរមរោគរអដស៍មានចំនួន៣៩៤នាក់ កនុងរនាះមានអនកជំងឺ
រពញវយ័ចំនួន៣៦៥នាក់។ 

មនទីរសុខាភិបាលរេត្តសទឹងស្រត្ង បានទ្ទួ្លការោំរទ្បរចចករទ្ស និងែវកិាពីគររមាង ADB-
GMS ជាពិរសសែវកិាោំរទ្ភាគររចើនគឺែវកិាជាតិ្ សរមាប់អនុវត្តកមមវធីិរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍កនុងឆ្នន ំ 
២០១៨។  

ចុងបញ្ច ប់ រលាករវជា.  អុ៊ង   សូរវៀត្ ក៏បានជូនពរអងគសិកាា សាលាទំាងមូល កនុងរយៈរពល
សាន ក់រៅរេត្តសទឹងស្រត្ង សូមមានសុេភាពលែ និងមានសុវត្តិភាពរគប់ៗោន កំុបីខាន។ 

 
 មតចិណំាបអ់ារមម ៍របេស់លាក្ វសង វ ោ៉ ស្ស៊នុ ររធានគសរោងមូលនធិិេក្លរបេអ់ងគការ 

KHANA ត្ដលតណំាងឲ្យអងគការេងគមេុី វលិត្ដលគារំទសលើេក្មមភាពររយទុ ធជ្ងំសឺអដេៈ៍     
 

រលាកបានមតិ្ស្ែលងអំណ្រគុណ្យ៉ាងរជាលររៅចំរពាះ 
អស់រលាក រលាកស្សី ស្ដលជាមន្តនតីសុខាភិបាលរៅថ្នន ក់ររកាម
ជាតិ្ ទូ្ទំាងរបរទ្សកមពុជាស្ដលបានរមួសហការយ៉ាងលែ កនុងការ 
អនុវត្តការង្ករកនលងមករដើមបីរឆលើយត្បយុទ្ធសាស្រសត៩០-៩០-៩០ 
នាបំណ្ឋច់ឆ្នន ំ២០២០។ 

រលាកបានសំណូ្មពរសូមរកានូវទំ្នាក់ទំ្នងទំាងរនះឲ្យ
កាន់ស្ត្លែ កនុងកិចចសហការ ការង្កររវាងមន្តនតីសុខាភិបាល និង
អងគការសងគមសីុវលិទំាងអស់។  

ចុងបញ្ច ប់ រលាកក៏បានជូនពរអងគសិកាា សាលាទំាងមូល 
 សូមជួបស្ត្សុេភាពលែ និងមានសុវត្តិភាពរគប់ៗោន កំុបីខាន។ 
 

 
 មតផិ្តត សំផញើ នងិការររកាេសបើក្វគគេិកាាសាលារបេស់លាក្សវជ្ជ. ល ីវេញស៊នុៈ   

 
       រលាករវជា. លី រពញសុ៊ន របធានមជឈមណ្ឌ លជាតិ្របយុទ្ធ      
នឹងជំងឺរអដស៏ រសើស្សបក និងកាមរោគ បានមានរបសាសន៍ថ្ន៖ 

    -រោលរៅរមួរបស់រយើងមាន២ជាចំបងគឺៈ ១.ការ     
លុប បំបាត់្ការ ចំលងែមីនាឆ្នន ំ២០២៥  ២.មនុសសជំនាន់ែមីោម ន 
ការឆលងរមរោគរអដស៍។ 

   -រលាករបធានមជឈមណ្ឌ លជាតិ្ក៏បានបញ្ញា ក់ស្ដរថ្ន 
ចំរពាះការកាត់្បនថយជំនួយពីមាច ស់ ជំនួយរោយសារមូលរហតុ្ 
ពីរធំៗគឺ៖ ១. របរទ្សរយើងបានទ្ទួ្លរជាគជ័យជាររចើន ដំ 
ណ្ឋក់កាលកនុងការរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ២. របរទ្សរយើងមាន 
ការរកីចររមើន គឺពីរបរទ្សមានចំណួ្លទាបមកជារបរទ្សស្ដល 
មានចំណូ្លមធយមករមិត្ទាប។ 

-ោជរោា ភិបាលបរងកើនែវកិាបស្នថម២០១៨ដល់២០២០ 
របស្ហល១.៥លានដុលាល ។ 
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- ែមីៗរនះស្ដរ មជឈមណ្ឌ លជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រសើស្សបក និងកាមរោគ សហការ
ជាមួយមជឈមណ្ឌ លជាតិ្ោំពារមាតា និងទារក បានផសពវផាយ និងោក់ឲ្យររបើរបាស់នូវ 
ស្ផនទី្បង្កា ញផលូវថ្នន ក់ជាតិ្សរមាប់ការលុបបំបាត់្ការចមលងរមរោគរអដស៍ និងសាវ យ ពី   
មាត យរៅកូនរៅកមពុជា។ 
- ចំរពាះការរត្សត Viral Load នាឆ្នន ំ២០១៧ គឺទ្ទួ្លបាន ៥២.៣៥០ រត្សត របើររបៀបរធៀប
ជាមួយអនកជំងឺរអដស៍សកមមសរបុចុងឆ្នន ំ២០១៧ចំនួន ៥៨.៥១៦នាក់ រ ើញថ្នទ្ទួ្លបាន 
ភាគរយេពស់។ រលាករបធានក៍សងឈឹមស្ដរថ្នសរមាប់ឆ្នន ំ២០១៨រនះ លទ្ធផលននការ រត្សត 
Viral Load នឹងទ្ទួ្លបានេពស់ជាងឆ្នន ំ២០១៧។ ដូរចនះរដើមបីទ្ទួ្លបានលទ្ធផលកាន់ស្ត្ 
របរសើ  រសនើកមមវធីិរអដស៍ោជធានី រេត្ត ទំាងអស់ររៀបចំកិចចរពមររពៀងសរមាប់ការបញ្ាូ ន 
ឈាមសរមាប់ឆ្នន ំ ២០១៨។ 
- រលាករបធានមជឈមណ្ឌ លជាតិ្ ក៏បានសំណូ្មពរដល់អងគសិកាា សាលាទំាងមូល រះិរកយនត

ការយ៉ាងណ្ឋ រដើមបីឲ្យការអនុវត្តសកមមភាព និងចំណ្ឋយចំរពាះគររមាងមូលនិធិសកលបានរលូន 
និងទ្ទួ្លបានលទ្ធផលលែ។ 

- ចុងបញ្ច ប់រលាករបធានមជឈមណ្ឌ លជាតិ្ ក៏បានបួងសួង  ជូនពរដល់គណ្ៈអធិបតី្ និង 
សិកាា កាមស្ដលចូលរមួកនុងអងគសិកាា សាលា សូមទ្ទួ្លបានសុេភាពលែ សររមចរគប់ភារកិចច 
សុវត្ថិភាពទំាងការសាន ក់រៅ ទំាងការរធវើដំរណ្ើ រ និងរបកាសរបើកអងគសិកាា សាលា។ 

 
១.២.ក្រមងរូបភាព ថតរូមជ្ ុំគានជាអនេុាវរយី ៍  របេេិ់កាាកាមត្ដលចលូរួម ដូចជា មន្តនតផី្ផែក្បសច េក្សទេ
ននមជ្ឈម ឌលជាតរិរយទុ ធនងឹជំ្ងសឺអដេ ៍ សេើផ្េបក្ នងិកាមសោគ   ររធាន ឫអនរុរធាន មនទរីេខុាភបិាល 
នងិក្មមវធិសីអដេោ៍ជ្ធាន ី-  សេតត ទាងំ ២៥៖ 

 
  

 

 

 

្្   ្្    
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១.៣  ការសធាើបទេោា េនពី៍េំណាក្់
អនក្យក្សារព័តោ៌នរបេស់ាថ នយី ៍  
ទរូទេសនហ៍ងសោេជាមួយសលាក្
ររធានមជ្ឈម ឌលជាតរិរយទុ ធនងឹ
ជំ្ងសឹអដេ ៍សេើផ្េបក្នងិកាមសោគ 
 
 
 
 
 
 
 

២. ការេសងាបបទបង្ហា ញរបេម់ជ្ឈម ឌលជាតរិរយទុ ធនងឹជំ្ងសឺអដេ ៍(NCHADS) 
 

 សគាលបំ ង នងិការរពឹំងទកុ្ ននវគគេិកាាសាលា  
សគាលបំ ង៖  

– អរងកត្តាមោនសមិទ្ធផលរបស់មជឈមណ្ឌ លជាតិ្ និងអងគការជានដគួ កនុងការអនុវត្តសកមម
ភាពសរមាប់ការបង្កក រ ស្ែទំា និងពាបាលជំងឺរអដស៍ និងកាមរោគ ឆ្នន ំ ២០១៨ 

– បចចុបបននភាពរោលការណ៍្ស្ណ្នំាែមីៗសរមាប់អនុវត្តការបង្កក រ ស្ែទំា និងពាបាលជំងឺរអដស៍
និងជំងឺកាមរោគកនុងវស័ិយសុខាភិបាល ឆ្នន ំ ២០១៩  

– ការកំណ្ត់្សកមមភាពជាអាទិ្ភាពសរមាប់អនុវត្តកមមវធីិរអដស៍រៅថ្នន ក់រេត្ត 
និងថ្នន ក់ស្សុករបត្តិបត្តិសរមាប់ឆ្នន ំ២០១៩ 

– បចចុបបននភាពរោលការណ៍្ស្ណ្នំាអំពីរបព័នធគណ្រនយយ និងឯកសារននការចំណ្ឋយ 
– ររៀបចំបរងកើត្ស្ផនការរបតិ្បត្តិសរមាប់កមមវធីិបង្កក រ ស្ែទំា និងពាបាលជំងឺរអដស៍ និងកាម

រោគ កនុងវស័ិយសុខាភិបាលសរមាប់ថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់រេត្ត ឆ្នន ំ ២០១៩ 
ការរពឹំងទកុ្៖ 

– សររមចបាននូវពររងៀងស្ផនការរបតិ្បត្តិ សរមាប់កមមវធីិបង្កក រ ស្ែទំា និងពាបាលជំងឺរអដស៍ 
និងកាមរោគ រៅថ្នន ក់រេត្តឆ្នន ំ២០១៩ រោយមានការោក់បញ្ចូ លទំាងសកមមភាព និងរបភព
ែវកិារបស់នដគូពាក់ព័នធ 

– ចុះហត្ថរលខារលើកិចចរពមររពៀងរវាងមនទីរសុខាភិបាលរេត្តជាមួយអងគការនដគូ 
រលើែវកិានិងស្ផនការសកមមភាពរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ថ្នន ក់រេត្តសរមាប់ឆ្នន ំ ២០១៩។  

– ចុះហត្ថរលខារលើកិចចរពមររពៀងរវាងមជឈមណ្ឌ លជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រសើស្សបក និង
កាមរោគ ជាមួយមនទីរសុខាភិបាលរេត្ត 
រលើែវកិានិងស្ផនការសកមមភាពរបយុទ្ធនឹងជមៃឺរអដស៍ថ្នន ក់រេត្តសរមាប់ឆ្នន ំ ២០១៩ ។ 
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 ការេសងាបេមិទ ធផលឆ្នន ំ២០១៨ ក្ នងុការអនវុតតក្មមវធិសីអដេ ៍ក្នងុវេិយ័េខុាភបិាល 
 
រលាករវជា. គឹម បុ៊ណ្ឋណ  បានរលើកបង្កា ញ តាម Component និមួយៗនូវសមិទ្ធផលស្ដលសំររចបានដល់
រតី្មាសទី្ ៣ ឆ្នន ំ២០១៨កនលងមក ស្ដលមានជាសរងាបដូចខាងររកាម៖ 
1. HIV Estimates and Projection៖ 

 Decreased HIV prevalence from 1.6% in 1998 to 0.6% in 2018. 
 Reduced new HIV infection from more than 4000 in 2005 to 538 in 2018. 
 Declined deaths in PLHIV from more than 8400 in 2005 to 2,243 in 2018 

    

  
2. Programmatic Achievement: 

  

  
រទាះបីជារយើងសររមចរជាគជ័យកនុងការរធវើឲ្យអរតាររបវ៉ាឡង់ននរមរោគរអដស៍ចុះែយនិងអរតានន 
ការឆលងែមីមានការចុះែយយ៉ាងណ្ឋក៍រោយ ក៏រយើងរៅជួបបញ្ញា មួយចំនួន: 
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កនុងឆ្នន ំ២០១៩ មជឈមណ្ឌ លជាតិ្ក៍បានរសនើសំុReprogrammingរៅគររមាងមូលនិធិសកលសរមាប់
ថ្នន ក់រេត្តនូវសកមមភាពអាទិ្ភាពមួយចំនួនដូចជា: 
1- Training on updated STI guideline for health center staff 
2- Quarterly meeting with EE owners 
3- Quarterly meeting with partners and local authority 
4- Quarterly network meeting at health facilities  
5- Mentorship from lab at provinces to HTS in health centers 
6- Fee for CD4 and Viral load transportation 
7- Monitoring and supervision (PASP and PDMU) 

 
 េមិទ ធផលឆ្នន ំ២០១៨ នងិត្ផនការ២០១៩ របេអ់ងគការKHANA 

 អងគការ KHANA មាន Key Projects និង Key Technical Innovations សរមាប់អនុវត្តនាឆ្នន ំកនលងមកដូចជា៖ 

 
េមិទ ធផលឆ្នន ំ២០១៨: 
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 ការេសងាបេមិទ ធផលឆ្នន ំ២០១៨ នងិត្ផនការ២០១៩របេអ់ងគការFHI360(LINKAGES Cambodia)  
អងគការFHI360(LINKAGES Cambodia) េក្មមភាពត្ដលអនវុតតនក៍្ នងុឆ្នន ំ២០១៨ោន៖ 
1. Component 1. TA in Support of the Consolidated Community Action Approach for the B-IACM (CAA) framework 
2. Component 2. Accelerate new case detection among KP and priority populations 
3. Component 3. Trace identified index cases from the facility to the community 
4. Component 4. Create stigma and discrimination (S&D) free services, including GBV and KP-competent services,    
    to increase case detection and retention 
 

  
 

 ការេសងាបេមិទ ធផលឆ្នន ំ២០១៨ នងិត្ផនការ២០១៩ របេអ់ងគការ CRS in Cambodia 
អងគការCRS អនុវត្តរលើគររមាងធំៗ៣ ទូ្ទំាងរពះោជាណ្ឋចរកកមពុជា គឺ៖ 
1. Community(CAA) 
2. B-IACM 
3. Pre.ART/ART sites 
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បច េរុបន នភាពននសគាលការ ៍អនវុតតន ៍B-CoPCT សៅេហគមន ៍នងិសគាលសៅឆ្នន ំ២០១៩ (BCC Unit ) 
បង្ហា ញសោយសលាក្សវជ្ជ. ឡាន វ ណសេង អនរុរធានមជ្ឈម ឌលជាត៖ិ  
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លទ្ធផលសររមចបានគិត្រតឹ្មស្េកញ្ញដ  ឆ្នន ំ២០១៨៖ 
 
១.អងគការRHAC: 

  
 
២.អងគការKHANA: 

  
 

 



12  

 

៣.លទ្ធផលរមួៈ 

  

  
 បច េរុបន នភាពននសគាលការ ៍អនវុតតន ៍ជំ្ងកឺាមសោគ នងិសគាលសៅឆ្នន ំ២០១៩ 
បង្ហា ញសោយសលាក្សវជ្ជ. លន សាយសហង ររធានត្ផែក្ STI/RTI unit៖ 
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 បច េរុបន នភាពននសគាលការ ៍អនវុតត ការត្ថទា ំនងិពាបាលជំ្ងសឺអដេ ៍នងិទេិសៅឆ្នន ំ២០១៩ 
បង្ហា ញសោយសលាក្សវជ្ជ. ង ៉វូ បូោ៉ អនរុរធានការយិាលយ័បសច េក្សទេ៖ 
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នែៃទី្២គឺនែៃទី្១៣ ស្េធនូ ឆ្នន ២ំ០១៨ 
 បច េរុបន នភាពននសគាលការ ៍អនវុតតត្ផែក្មនទរីពិសសាធនេ៍រោបជំ់្ងអឺដេន៍ងិកាមសោគ 
នងិទេិសៅឆ្នន ំ២០១៩ បង្ហា ញសោយសលាក្ ម៉មុ ចន័ ទតាោ ររធានត្ផែក្មនទរីពិសសាធន៖៍ 
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 ដំស ើ រការននលំហរូនងិររមូលទនិ ននយ័ នងិររពន័ ធសអឡិចរតូនកិ្នងិគ ុភាពននទនិ ននយ័ 
នងិទេិសៅ២០១៩ (បង្ហា ញសោយសលាក្ សទព រ ៉ូោុងំ) 

 
 សគាលការ ៍ផ្ នាកំ្នងុសរៀបចឯំក្សារេរោបក់ារចណំាយវថកិាក្នងុគសរោងមូលនធិេិក្ល 
បង្ហា ញសោយសលាក្ស្េី យនុ ចន័ ទផ្តស ត ររធានរគបរ់គងហិរញ្ញវត ថ ុ នងិគ សនយយននគសរោង
មូលនធិេិក្ល៖ 
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 គសរោងពិនតិយតាមោនេរោបក់ារអនវុតតក្មមវធិសីអដេ ៍ នងិេក្មមភាពអាទភិាពេរោបអ់នវុត ត សៅ
ថ្នន ក្ស់េតត (បង្ហា ញសោយសលាក្សវជ្ជ. គមឹ ប៊ណុាណ  អនរុរធានការយិាលយ័បសច េក្សទេ)៖ 

 
រលាករវជា. គឹម បុ៊ណ្ឋណ  បានបង្កា ញពី៖ 
១.សារៈសំខាន់គររមាងពិនិត្យតាមោនសរមាប់ការអនុវត្តកមមវធីិរអដស៍ និងសកមមភាពអាទិ្ភាពសរមាប់
អនុវត្តរៅថ្នន ក់រេត្ត។ 
២. និយមន័យននសុចចនាករនីមួយៗ និងររបៀបគណ្នា 
៣. ទ្រមង់ររៀបចំ Performance Framework 
៤. ទ្រមង់របាយការណ៍្Progress updated report  
ចុងបញ្ច ប់អងគសិកាា សាលា បានកំណ្ត់្នែៃរផញើស្ផនការតាមោន Performance Frameworkរបស់រេត្តនិមួយៗ 
មកមជឈមណ្ឌ លជាតិ្ឲ្យបានមុននែៃទី្០១ ស្េមកោ ឆ្នន ំ២០១៩។ 
 

 េក្មមភាពអាទភិាពេរោបអ់នវុត តក្មមវធិសីអដេស៍ៅថ្នន ក្ស់េតត ក្ នងុគសរោងមូលនធិេិក្ល 
រលាករវជា.គឹម បុ៊ណ្ឋណ  បានបង្កា ញទ្រមង់ស្ផនការគឺរកានូវទ្រមង់ដស្ដល(ដូចទ្រមង់ឆ្នន ំ២០១៨) និង 
បង្កា ញពីសកមមភាពអាទិ្ភាពរបស់រេត្ត ស្ដលមជឈមណ្ឌ លជាតិ្បានោក់រសនើសំុរៅមាច ស់ជំនួយ
(មូលនិធិសកល)និងកំពុងរងចំាការអនុម័ត្។ 

 

Indicator OUT1 

១. % ននអនករស់រៅជាមួយរមរោគរអដស៍ស្ដលដឹងពីសាថ នភាពផទុករមរោគរអដស៍ 

(បានចុះកនុងបញ្ា ីពាបាលរៅរសវា ART) រធៀបនឹងអនករស់រៅជាមួយរមរោគរអដស៍ទំាងអស់ ។ 

 
All adult and children PLHIV who have been diagnosed compared to the total number of adult PLHIV in 

province 

Definition 
All adult and children PLHIV who have been diagnosed compared to the total number of adult and 
children PLHIV in province 

Rationale/Purpose   

Numerator Number of Adult and Children PLHIV  confirmed positive for HIV 

Denominator Total estimate number of adult and Children PLHIV in province 

Data collection 
frequency 

Every year 

Measurement tool ART Enrollment/ART database 

Method of 
measurement 

Numerator: obtained from the ART Database 

Denominator: PLHIV Estimates, AEM/Spectrum by province 

Interpretation This indicator is to progress towards number of PLHIV who have been diagnised  

Responsibility PHD/PASP – PDMU/ART 
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បនាទ ប់រវជា. គឹម បុ៊ណ្ឋណ  បានស្បងស្ចកជារកុមតាមរេត្តនិមួយៗ រដើមបីររៀបចំគររមាងរត្ួត្ពិនិត្យ និង
ស្ផនការរបតិ្បត្តិសរមាប់អនុវត្តកមមវធីិរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ថ្នន ក់រេត្ត ឆ្នន ំ២០១៩។ 

 
នែៃទី្៣គឺនែៃទី្១៤ ស្េវធនូ ឆ្នន ២ំ០១៨ 

 បនតការស្បងស្ចកជារកុមតាមរេត្តនិមួយៗ រដើមបីររៀបចំគររមាងរត្ួត្ពិនិត្យ និងស្ផនការរបតិ្បត្តិ
សរមាប់អនុវត្តកមមវធីិរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ថ្នន ក់រេត្ត ឆ្នន ំ២០១៩។ 

 ចុងបញ្ច ប់ននការស្បងស្ចកជារកុមតាមរេត្តនិមួយៗ រដើមបីររៀបចំគររមាងរត្ួត្ពិនិត្យ និងស្ផនការ
របតិ្បត្តិ រលាករវជា. គឹម បុ៊ណ្ឋណ  របធានស្ផនកស្ផនការននមជឈមណ្ឌ លជាតិ្ បាន រសនើដល់កមមវធីិរបយុទ្ធ
នឹងជំងឹរអដស៍ និងកាមរោគរេត្តទំាងអស់ពិនិត្យរឡើងវញិនូវស្ផនការ សកមមភាពឆ្នន ំ ២០១៩ និងរផញើ    
ពររងៀងស្ផនការឆ្នន ំ ២០១៩ និង provincial M&E Framework មកស្ផនកស្ផនការឲ្យបានមុននែៃទី្ ០១ 
ស្េ មកោ ឆ្នន ំ ២០១៩។ និងកិចចរពមររពៀងននការបញ្ាូ នសំណ្ឋកឈាម CD4 and VL transportation 
សរមាប់ឆ្នន ំ២០១៩ មកស្ផនកស្ផនការឲ្យបានមុននែៃទី្ ២១ ស្េ ធនូ ឆ្នន ំ ២០១៨។ 

 េសងាប ការផតលម់ត ិនងិេំ ួរមួយចនំនួ៖ 
ល.រ សំណួ្រ និងមតិ្នានា ដំរណ្ឋះស្សាយ 

១ – របធានកមមវធីិរអដស៍រេត្តស្កបរសនើសំុពិនិត្យរមើលរឡើងវញិ 
ចំរពាះការប៉ាន់របមាណ្ករណី្អនកជំងឺរអដស៍ឆលងែមី 
ទាបជាងខាល ំង របើររបៀបរធៀបរៅនឹងករណី្ជាក់ស្សតង។ 

- រយាងតាមលទ្ធផលការប៉ាន់របមាណ្រលើករ
ណី្អនកផទុករមរោគរអដស៍តាមបណ្ឋត រេត្តមួយ
ចំនួនមានចំនួន ទាបជាងតួ្រលេចំនួនអនកជំងឺ
រអដស៍កំពុងទ្ទួ្លឱសែពាបាល  ពីររពាះ
លទ្ធផលននការប៉ាន់របមាណ្រនះរធវើរឡើងរៅ
កនុងឆ្នន ំ ២០១៦ ស្ដលការប៉ាន់របមាណ្រនះគឺ
គណ្នាស្ត្ចំនួនរបជាជនជាក់ស្សតងកនុងរេត្តនី
មួយៗ  ជាលទ្ធផលមានចំនួនទាបជាង ចំនួន
អនកជំងឺរអដស៍កំពុងទ្ទួ្ល ឱសែពាបាល
ជាក់ស្សតងរោយសារមានការបញ្ាូ នអនកជំងឺ
ចូលកនុងរេត្តបស្នថម៕  

- ការប៉ាន់របមាណ្ននចំនួនអនកជំងឺរអដស៍ 
និងករណី្អនកជមងឹរអដស៍ឆលងែមី កំពុងស្ត្
អនុវត្ត កនុងឆ្នន ំ ២០១៨ រនះ នឹងរកដំរណ្ឋះ
ស្សាយននមូលរហតុ្ខាងរលើ។ 

២ – របធានកមមវធីិរអដស៍រេត្តកំពង់ចាមសំណូ្មពរ ដល់មជឈ
មណ្ឌ លជាតិ្ ជាពិរសសស្ផនកBCC សូមជួយពិនិត្យរៅការ
អនុវត្តរបស់អងគការនដគូស្ដលោំរទ្រលើសកមមភាពEW 
រ ើញថ្នមានការរត្ួត្រលើោន  ទំាងសកមមភាព ទំាងរបាយ
ការណ៍្ គឺ អងគការCWPD និងអងគការភនំស្សី។  

– មនទីរសុខាភិបាលរេត្តគួរមានការរបជំុជាមួយ
អងគការទំាងរនះ និងមានការចូលរមួពី មជឈ
មណ្ឌ លជាតិ្ រដើមបីរកដំរណ្ឋះស្សាយ។  

– រយាងតាមកិចចរពមររពៀង ខាណ្ឋ និងមជឈ
មណ្ឌ លជាតិ្  អងគការខាណ្ឋ ទ្ទួ្លយករកុម
រោលរៅទំាងអស់កនុងរេត្តកំពង់ចាម។  

– មជឈមណ្ឌ លជាតិ្រត្ូវរលើពីបញ្ញា រនះ 
រៅរពលរបជំុរកុមការង្ករបរចចករទ្ស 
BcoPCT 

៣ -របធានកមមវធីិរអដស៍រេត្តនរពស្វង សំណូ្មពរដល់ស្ផនកមនទីរ
ពិរសាធន៍ននមជឈមណ្ឌ លជាតិ្ សូមផតល់លទ្ធផលននការរធវើ
រត្សតVL ឲ្យបានរលឿនជាងរនះបនតិច។ 

-រលាក មុ៉ម ច័នទតាោ បានទ្ទួ្លយកសំណូ្មពរ
រដើមបីស្ករសរមួលនផទកនុង។ បុ៉ស្នតរលាកក៏បាន
សំណូ្មពររត្ឡប់រៅរេត្តវញិស្ដរសូមជួយតាម




