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អគាលរំណង 
 

អគាលរំណងថ្ន្ដាក់អោយអន្ វត្តន៏្ប្រព័ន្ធជូន្ដំណឹងករណីអេអោគអអដស៍្ និ្ងការភ្ជា រ់ប្រព័ន្ធប្គរ់ 
ប្គងទិន្នន័្យ គឺអដើេបីជួយសំ្រលួដល់ការអន្ វត្តស្កេមភ្ជពប្រយ ទធនឹ្ងជេៃឺអអដស៍្ កន ងការឈាន្អៅរក
ការសំ្អរច្ទិស្អៅ ៩០-៩០-៩០អៅឆ្ន ំ ២០២០ ខាងេ ែអន្េះ។ 
ការដាក់អោយអន្ វត្តន៏្ប្រព័ន្ធជូន្ដំណឹងករណីអេអោគអអដស៍្ មាន្រំណងពប្ងឹង និ្ងពអន្លឿន្ការជូន្ 
ដំណឹងពីប្គរ់េណឌ លស្ ែភ្ជពពីករណីអតិ្ងិជន្ខដលេកអ្វើអត្ស្តច្ ងប្មាេថ្ដ អ ើយមាន្លទធផល
អលើកទី១ ប្រតិ្កេមនឹ្ងអេអោគអអដស៍្  អៅដល់េន្តន្តីខដលទទួលែ ស្ប្ត្ូវការអន្ វត្តវ ិ្ ីសាស្រស្តជំរ ញខាល ំង
កាល ថ្ន្ស្កេមភ្ជពរេួរញ្ចូ លគាន ការខស្វងរក និ្ងប្គរ់ប្គងស្កេមភ្ជពករណីផទ កអេអោគអអដស៍្អៅថ្នន ក់
ស្ស្ុកប្រតិ្រត្តិ អដើេបីជំរ ញអោយអតិ្ងិជន្ខដលមាន្លទធផលអលើកទី១ ប្រតិ្កេមនឹ្ងអេអោគអអដស៍្ បាន្
េកទទួលការអ្វើអត្ស្តរញ្ជា ក់ទាន់្អពលវលា ជាពិអស្ស្កន ងករណីមាន្លទធផលរញ្ជា ក់វជិាមាន្  ជួយ
អោយអតិ្ងិជន្ឆ្រ់ទទួលបាន្ការច្ េះអឈាម េះនិ្ងពាបាលអដាយឱស្ងប្រឆំ្ងអេអោគអអដស៍្ ។  

- ជួយសំ្រលួដល់ការផតល់ពត៍្មាន្ករណីស្កេមងមី  
- កាត់្រន្ថយទំ ំការារ អពលអវលា និ្ងងវកិា កន ងការទំនាក់ទំន្ង 
- ោច្រាា ញនូ្វភ្ជពេិន្ប្រប្កតី្ខន្ចំ្នួ្ន្អត្ស្តប្រតិ្កេម 
- ការត្ភ្ជា រ់ប្រព័ន្ធប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យ ោច្ជួយកាត់្រន្ថយការច្ េះអឈាម េះអតិ្ងិជន្ជាន់្គាន   
- ាយស្ស្ួលតាេដាន្ព័ត៌្មាន្អនកជេៃឺមាន ក់ៗ (តំាងពីច្ េះអឈាម េះដំរូងរ ូត្ដល់ច្រ់)  
- ោច្ខច្ករខំលកព័ត៌្មាន្អំពីការអ្វើអត្ស្ត - ការពាបាល - ការរញ្ាូ ន្អនកជេៃឺ  និ្ងទំនាក់ទំន្ងជា

េួយប្រព័ន្ធអផេងអទៀត្។ 
 

កិច្ចប្រជ ំអន្េះមាន្ស្មាស្ភ្ជពចូ្លរេួចំ្នួ្ន្៥៣នាក់ រេួមាន្េន្តន្តីេកពីេជឈេណឌ លជាតិ្ប្រយ ទធនឹ្ងជំងឺអអដស៍្ អស្ើខស្បក 
និ្ងកាេអោគ-េន្តន្តីProgrammer InSTEDD iLab-េន្តន្តីការយិាល័យស្ ខាភិពាលស្ស្ុកប្រតិ្រត្តិទំាង៤ ររស់្អែត្តអស្ៀេោរ-
េន្តន្តីប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យ និ្ងអនករញ្ាូ លទិន្នន័្យអែត្តអស្ៀេោរ និ្ងេន្តន្តីេកពីអងគការថ្ដគូពាក់ព័ន្ធអផេងអទៀត្ផងខដរ។ កិច្ច
ប្រជ ំអន្េះ ឧរត្ថេភងវកិាអដាយអងគការ US-CDC/PEPFAR ។ 



គណៈអ្ិរតី្ៈ 
 អលាកអវជា.លី អពញស្  ន្   ប្រធាន្េជឈេណឌ លជាតិ្ប្រយ ទធនឹ្ងជំងឺអអដស៍្ អស្ើខស្បក និ្ងកាេអោគ 
 អលាកអវជា.ប្កុស្ សាោ៉ាត់្   ប្រធាន្េន្ទីរស្ ខាភិបាលអែត្តអស្ៀេោរ 
 Dr. Muhammad Saleem  តំ្ណ្ឋង UNAIDS 
 Dr. Lori Newman  តំ្ណ្ឋង US-CDC 
ប្គរូអាគ លៈ 
   អលាក េ៉ាេ ស្ វតាថ   អន្ ប្រធាន្េជឈេណឌ លជាតិ្ប្រយ ទធនឹ្ងជំងឺអអដស៍្ អស្ើខស្បក និ្ងកាេអោគ 
  អលាកប្គូអពទយ ជា ចំ្ណ្ឋន្ អន្ ប្រធាន្ខផនកប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាកអវជា.អខាល អោ ិទធ ប្រធាន្ខផនកស្សាវប្ជាវថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាកអវជា.េ ំ ចាន់្ដាោ៉ា   ប្រធាន្ខផនកេន្ទីរពិអសា្ន៍្ថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាកអវជា.សំ្រទឹធ ស្ វណ្ឋា រទិធ ប្រធាន្ការរយិាល័យរអច្ចកអទស្ថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាកអវជា. ង៉ាូវ រូោ៉ា   ប្រធាន្ខផនកខងទំាជំងឺអអដស៍្ថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាក អទព រ ៉ាមូា ំង   េន្តន្តីខផនកប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាក អេង ច័្ន្ទរត្នា  េន្តន្តីខផនកប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាក ខក ោងអ ង  េន្តន្តីខផនកប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាក លាង ស្ ផាន់្ណ្ឋ េន្តន្តីខផនកប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាក ឈាង កកតដា  េន្តន្តី Programmer InSTEDD iLab 
  អលាកស្សី្ ឡាញ់ ច្រយិា  េន្តន្តីខផនកប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាក រ ូ វឌ្ឍន្ៈ   េន្តន្តីខផនកប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
អនកស្ប្េរស្ប្េលួៈ 
  អលាក រ ិច្ ពិសិ្ដា  េន្តន្តីខផនកគណអន្យយ CDC ថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាក ឈូក ចាន់្ថ្ន  េន្តន្តីសំ្ររសំ្រួលគំអោង CDC ថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
  អលាក ង ង គន្ធយ អេង  េន្តន្តីខផនករដាបាលថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្ 
អនកអរើកររ 
  អលាក េ៉ាេ ស្ ភ័ណឌ   អនកអរើកររ 
  អលាក ទូច្ ណ្ឋរ៉ាូ  អនកអរើកររ 
  អលាក ខែេ អ ៉ា   អនកអរើកររ 
  អលាក េ៉ាេ វ ទធី   អនកអរើកររ 
 
សកម្មភាព 

- ការច្ េះអឈាម េះសិ្កាា កាេ និ្ងការអអញ្ច ើញេកដល់ររស់្គណអ្ិរតី្ 
- កិច្ចសាវ គេន៍្ និ្ងេតិ្សំ្អណេះសំ្ណ្ឋលអដាយៈ 

 ប្រធានមនទីរសុខាភិបាលខេត្តខសៀមរារ  
 ត្ណំាងអងគការ  UNAIDS 
 ត្ណំាងអងគការ  US-CDC 
 ការខរើកកិច្ចប្រជុខំោយខោកខេជជ. លី ខេញស ុន  ប្រធានមជឈមណ្ឌ លជាត្ិ( NCHADS) 

 



- ទិដាភ្ជពទូអៅថ្ន្អគាលការណ៍អន្ វត្តកេមវ ិ្ ីជំរ ញការខងទំា និ្ងពាបាលរន្តសំ្ោរ់អនកជេៃឺអអដស៍្ 
- ការភ្ជា រ់ប្រព័ន្ធប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យ 
- ការរាា ញអំពីប្រព័ន្ធជូន្ដំណឹងករណីអេអោគអអដស៍្ (១១៥) 
- ការអន្ វត្តកេមវ ិ្ ីជូន្ដំណឹងករណីអេអោគអអដស៍្ (១១៥) អដាយសិ្កាា កាេ 
- ការពិភ្ជកាទូអៅរំខរកជាប្កុេតាេស្ស្ុកប្រតិ្រត្តិ 
- រិទកិច្ចប្រជ ំនិ្ងការអរើកអោយដំអណើ រការការអន្ វត្តកេមវ ិ្ ីជូន្ដំណឹងករណីអេអោគអអដស៍្(១១៥) និ្ងការ

ភ្ជា រ់ប្រព័ន្ធប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យ។ 
 

 
 
កិច្ចប្រជ ំបាន្ចារ់អផតើេដំអណើ រការអៅអវលាអមា៉ាង ៨ និ្ង ៣០នាទី អដាយមាន្ការចូ្លរេួសំ្អណេះសំ្ណ្ឋលពីៈ 
- Dr. Muhammad Saleem :  បាន្សំ្ខដងកិច្ចសាវ គេន៍្ និ្ងអស្ច្កតីរកីោយអសាេនាស្អដាយបាន្ចូ្លរេួ 

ជាកិត្តិយស្ កន ងការដាក់អោយដំអណើ រការប្រព័ន្ធជូន្ដំណឹងករណីអេអោគអអដស៍្ )១១៥( អដាយអលាក 
បាន្អរៀរោរ់អំពីការទទួលសាគ ល់ការលរ់រំបាត់្ការរកីោលដាល និ្ងការខងទំាពាបាលជំងឺអអដស៍្ររស់្ 
ប្រអទស្កេព ជាអលើឆ្កអន្តរជាតិ្ ក៏ដូច្ជាអៅកន ងតំ្រន់្ អដើេបីអឆ្ព េះអៅរកអគាលអៅ ៩០ ៩០ ៩០ ទទួល
បាន្អជាគជ័យ។  កន ងអនាេះខដរ NCHADS មាន្ការអប្រើប្រព័ន្ធប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យអៅតាេអស្ោ ដូច្ជា 
VCCT,  STI, Pre-ART/ART និ្ង BIACM Database អ ើយរច្ច របន្នកំពង់ដាក់អោយដំអណើ រការប្រព័ន្ធជូន្
ដំណឹងករណីអេអោគអអដស៍្ )១១៥( ខដលជួយសំ្រលួការជូន្ដំណឹងររស់្េណឌ លស្ ែភ្ជពអៅអពលមាន្
ករណីផទ កងមី ដល់ប្កុេការារ CMC/CMA អៅស្ស្ុកប្រតិ្រត្តិ (អដាយេិន្អប្រើប្បាស់្ងវកិាកន ងការអៅ
ទូរស័្ពទពីេណឌ លស្ ែភ្ជព រសឺ្ គេន៍្ ខដលអន្ វត្តន៍្ការអជាេះឈាេច្ ងប្មាេថ្ដ) និ្ងកាត់្រន្ថយការបាត់្ 
រង់អតិ្ងិជន្ខដលមាន្លទធផលអត្ស្តប្រតិ្កេមអេអោគអអដស៍្ពីេណឌ លស្ ែភ្ជព/ស្ គេន៍្ កន ងការអៅ
អ្វើអត្ស្តរញ្ជា ក់អេអោគអអដស៍្-សាវ យ អៅអស្ោ VCCT នឹ្ងរញ្ាូ ន្រន្តអៅច្ េះរញ្ា ីអៅអស្ោ Pre-ART/ART 



ប្រសិ្ន្អរើលទធផលអត្ស្តរញ្ជា ក់វជិាមាន្អេអោគអអដស៍្។ ការារតាេដាន្ និ្ងប្គរ់ប្គងករណីងមីអេអោគ 
អអដស៍្ បាន្រ ័ស្ ាយស្សួ្ល កន ងការអន្ វត្តន៍្អោយកាន់្ខត្មាន្ប្រសិ្ទធិភ្ជពែពស់្។ 

- Dr. Lori Newman : តំ្ណ្ឋងអោយ US-CDC បាន្សំ្ខដងកិច្ចសាវ គេន៍្ ចំ្អពាេះសិ្កាា កាេទំាងអស់្ ខដល
បាន្ចូ្លរេួការអន្ វត្តន៍្នូ្វប្រព័ន្ធជូន្ដំណឹង ១១៥ ជាពិអស្ស្ប្កុេការារខដលចូ្លរេួោយការណ៍ពី
េណឌ លស្ ែភ្ជពអៅស្ស្ុកប្រតិ្រត្តិ អៅអស្ោ VCCT និ្ង Pre-ART/ART ។   
អលាកស្សី្បាន្រខន្ថេថ្ន NCHADS បាន្ស្ ការជាេួយនាយកដាា ន្ខផន្ការ និ្ងប្រព័ន្ធព័ត៌្មាន្ស្ ខាភិ
បាល (DPHI) ថ្ន្ប្កសួ្ងស្ ខាភិបាលកេព ជា ។ ជាដំរូងអយើងដាក់សាកលបងកន ងអែត្តអស្ៀេោរ និ្ងោច្
ពប្ងីកអៅអែត្តអផេងៗទូទំាងប្រអទស្ អ ើយក៏ោច្ជាគំរូសំ្ោរ់ការអន្ វត្តន៍្អលើកេមវ ិ្ ី HIV អៅប្រអទស្
អផេងអទៀត្អលើស្កលអលាកផងខដរ។ 
អដាយមាន្កិច្ចស្ ការឧរត្ថេភគំាប្ទពី US-CDC/PEPFAR  េជឈេណឌ លជាតិ្បាន្អប្ជើស្អរ ើស្យករអច្ចក
វជិាា ខដលាយស្សួ្យ ចំ្ណ្ឋយងវកិាតិ្ច្ មាន្ប្រសិ្ទធិភ្ជពែពស់្ កាត់្រន្ថយការារ និ្ងងវកិាកន ងការផតល់
ព័ត៌្មាន្ករណីអេអោគអអដស៍្ពីប្គរ់េណឌ លស្ ែភ្ជព ខដលស្ថិត្កន ងស្សុ្កប្រតិ្រត្តិ និ្ងោច្ផតល់ព័ត៌្មាន្
បាន្រ ័ស្ជាប្រព័ន្ធដល់ប្គរ់ភ្ជគីពាក់ព័ន្ធ អ ើយក៏ោច្ទរ់សាក ត់្នូ្វករណីផទ េះករណីអេអោគអអដស៍្ អកើត្
អេើងអៅតំ្រន់្ណ្ឋេួយខដរ។ 
 
រនាទ រ់េកអលាកអវជា.លី អពញស្  ន្ ប្រធាន្េជឈេណឌ លជាតិ្ អស្ើខស្បក និ្ងកាេអោគបាន្មាន្េតិ្

សំ្អណេះសំ្ណ្ឋល និ្ងខងលងអំណរគ ណយា៉ាងប្ជាលអប្ៅដល់សិ្កាា កាេខដលបាន្េកចូ្លរេួកន ងកិច្ចប្រជ ំអន្េះ អដើេប ី
ទទួលយកនូ្វចំ្អណេះដឹងងមីៗសំ្ោរ់យកអៅរំអពញរខន្ថេកន ងការារខដលកំព ងអន្ វត្តន៍្ប្រចំា។ អលាកអវជា.លី អពញស្  ន្ 
ក៏បាន្អលើកអេើង ពីស្េិទធិផលការារររស់្េន្តន្តីស្ ខាភិបាលប្គរ់លំដារ់ថ្នន ក់-េន្តន្តីប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យ-អនករញ្ាូ លទិន្ន
ន័្យ និ្ងអងគការថ្ដគូ ខដលបាន្អន្ វត្តន៍្កន្លងេក េករាា ញ និ្ងបាន្ផាត ំអផញើដល់សិ្កាា កាេទំាងអស់្ ប្ត្ូវែិត្ែំយកចិ្ត្ត
ទ កដាក់កន ងការអរៀន្សូ្ប្ត្ និ្ងដកស្ស្ង់យករទពិអសា្ន៏្ពីគាន អៅវញិអៅេកអៅរំអពញចំ្ណ ច្ែវេះខាត្ររស់្ែលួន្ អដើេបី
យកអៅអន្ វត្តការារររស់្ែលួន្អពលប្ត្លរ់អៅវញិ អ្វើយា៉ាងណ្ឋជំរ ញការអន្ វត្តអន្េះអោយកាន់្ខត្មាន្ប្រសិ្ទធិភ្ជព។  

 
រនាទ រ់ពីមាន្េតិ្សំ្អណេះសំ្ណ្ឋល និ្ង ផាត ំអផញើរចួ្ េកអលាកអវជា. លី អពញស្  ន្ បាន្អ្វើការប្រកាស្អរើកវគគ

រណត េះរណ្ឋត លចារ់ពីអពលអនាេះេក ។ 
រនាទ រ់ពីេតិ្សំ្អណេះសំ្ណ្ឋលររស់្គណអ្ិរតី្រចួ្េក មាន្ការរាា ញអដាយៈ 

-  អវជា. ង៉ាូវ រូោ៉ា  ប្រធាន្ខផនកខងទំាជំងឺអអដស៍្ថ្ន្េជឈេណឌ លជាតិ្អំពីទិដាភ្ជពទូអៅថ្ន្អគាលការណ៍អន្ វត្ត
កេមវ ិ្ ីជំរ ញការខងទំានិ្ងពាបាលរន្តសំ្ោរ់អនកជេៃឺអអដស៍្ និ្ងរច្ច របន្នភ្ជពររស់្េជឈេណឌ លជាតិ្ខដល
បាន្ និ្ងកំព ងស្ ការយា៉ាងខាល ំងកាល ជាេួយប្កសួ្ងស្ ខាភិបាល  អដើេបីអន្ វត្តន៍្យ ទធសាស្រស្តកន ងការលរ់
រំបាត់្ឆ្លងអេអោគអអដស៍្ងមី  Hept B Syphilis អៅប្រអទស្កេព ជា និ្ងសំ្ោរ់ឈាន្អៅរកការសំ្អរច្ទិស្
អៅ ៩០ ៩០ ៩០ អៅឆ្ន ំ ២០៣០ ខាងេ ែ។ 

 
 

 



 

- យរររង ុអំពី្រព្របប័រំន ដករី់រ់ីេ់អសរ (១១៥) 

រ ណំ រកពី់លក ដ័អ រ័ ី  បរររង ុអំពី់ិារព់័់ទៃរបំដឺ់អសររជចរក ់លក លដសជុរកណ 

រិដ់លក រដ កក�ដ បរររង ុអំពីរ់រៀររភ រក រិដរ់រៀរ់្រេ្បសក្រព្រប១១៥ ាកសិយិយរកំដ 

អសករជរ់ពាដកក់េាអរជអត�ររជកកែស�ដ ែាមរយរស្ររសំរជាពី់លក ររ សជអលន  

អរជ្របររប្រណ ាជតិ្រាជ់បរនដបំដឺ់អសរ ់សេែស្ក រិដយរ់ីេ  ះ 

 

- រ់រៀរររភ័ រសររបាយរត  

្រ់ុ់ៃររបាយររ មរពីរ 

១- ីាយររ ករីរ ណំ រក 

២- ីាយររ ្រចំសប� ហរ 

់្រេ់័រស្ពណៃចជច ១១៥ រ ណំ រករកចជច ស��  Call រជច់កេេលរយរែំំ ចជច់ាខ១ ់េរ្ីីាយររ  

ករីរ ណំ រក រ ណំ រករកចជច ចំរជរករី (ឧ, ចជច់ាខ ១១៥ ចជចស��  Call ចជច់ាខ១ រ ណំ រកចជច់ាខ 

៣ះ 

់្រេ់័រស្ពណៃចជច ១១៥ រ ណំ រករកចជច ស��  Call រជច់កេេលរយរែំំ ចជច់ាខ២ ់េរ្ីីាយររ  

របាយររ ស័រព រ ណំ រករកចជច ់ាខស័រព (ឧ, ចជច់ាខ ១១៥ ចជចស��  Call ចជច់ាខ២ 

រ ណំ រកចជច់ាខ ០)ះ 

 ស័ររ�ភ កកយរ់េ់ចុពី្េរកព្រប់័រស្ពណ់ទ ្រព្រប១១៥ េឺពជំមរអសក្បកកពី់័រស្ពណ់ លក/

់លកសី់េេា ់កនជេរីររសក់លកអគក�ក រ ន់ក្បកកកត់ដាះ 

 

- ករកអកីិ្េរក្េដរបាយរត ករីបរ� ឺ

រ ណំ រករកកតបរររង ុករកអកីិ្េរក្េដរបាយរត ករីបរ�ឺ ែា្តតអ់េាអគក់្រេ្បសក  Login 

លរេរី ែាមរ់រក ន រិដ់ាខសំរតក ់េរ្ីច័ា់ទយរក្រព្រប្េរក្េដ់ិរគរ្ា ែាមរ 

ររង ុ័ចររ័ខដ់្យរៈ 



 
 

- ជអប្េើស្ថ្ន្ការអប្ចាេះទិន្នន័្យ 
តាេរយៈថ្ងៃខដលរបាយការណ៏បាន្អផញើេក 
តាេរយៈ PHD និ្ង OD 
តាេប្រអភទរបាយការណ៏ ខដលបាន្ប្ត្ួត្ពិនិ្ត្យ រអឺៅ 

 
 

 
- រន្តការអន្ វត្តកេមវ ិ្ ីជូន្ដំណឹងករណីអេអោគអអដស៍្ (១១៥) 

 
អន្ វត្តន៍្រអរៀររញ្ាូ ន្សាររបាយការណ៏រន្ត អដាយខរងខច្កតាេ ស្ស្ុកប្រតិ្រត្តិ គឺស្ស្ុកប្រតិ្រត្តិអស្ៀេោរ 
សូ្ប្ត្និ្គេន៍្ អងគរជ ំ និ្ងប្កឡាញ់ និ្ងចូ្លរួេផងខដរពីសំ្ណ្ឋក់អងគការថ្ដគូអផេងអទៀត្ ខដលបាន្ចូ្លរេួ 
កន ងអងគសិ្កាា សាលាអន្េះ ។ ប្កុេការារខផនកប្គរ់ប្គងទិន្នន័្យ បាន្រញ្ចូ លអលែទូរស័្ពទ អនកោយការ 
ករណីប្គរ់លំដារ់ថ្នន ក់មាន្ េណឌ លស្ ែភ្ជព ប្រធាន្ស្ស្ុកប្រតិ្រត្តិ CMC/CMA និ្ងPHD អៅកន ងប្រព័ន្ធ
១១៥ រចួ្អោយសិ្កាា កាេអន្ វត្តន៍្ជាក់ខស្តង នូ្វប្រព័ន្ធជូន្ដំណឹង១១៥ ។ 

- រអរៀររញ្ាូ ន្សាររបាយការណ៏ 
អប្រើទូរស័្ពទថ្ដច្ ច្ ១១៥ រនាទ រ់េកច្ ច្ ស្ញ្ជា  Call រចួ្អ្វើតាេការខណនំា ច្ ច្អលែ១ អដើេបីោយការណ៍ 
រនាទ ន់្ រនាទ រ់េកច្ ច្ ចំ្នួ្ន្ករណី (ឧ, ច្ ច្អលែ ១១៥ ច្ ច្ស្ញ្ជា  Call ច្ ច្អលែ១ រនាទ រ់ច្ ច្អលែ ២)។ 
 



 

- ការពិភាកាទូទៅ 
កិច្ចពិភាកាបានប្រប្ពឹត្តយ៉ាងផុលផុស 

1. ចំ្ទ ោះការរាយការណ៍ 
- រាយការណ៏រន្ទា ន់់ៈ សំរារ់ប្រជាជនទូទៅទៅម្ណឌ លសុខភាព ទពលរកទ ើញអ្នកប្រតិ្កម្មទម្រាគ   
ទអ្ដស៍ភាា ម្ គឺប្ត្ូវរាយការណ៍ភាា ម្។ 
សំរារ់ KP រកទ ើញអ្នកប្រតិ្កម្មទម្រាគទអ្ដស៍ គឺនិងប្ត្ូវរាយការណ៍ទៅថ្ថៃស្សែក(ប្កុម្សហគម្ន៍
ចុ្ោះទ្វើទត្សតទពលយរ់)។ 

- រាយការណ៍របាយការណ៏សូនយ់ៈ 
ចំ្ទ ោះរបាយការសូនយប្ត្ូវរាយការណ៍ ម្ណឌ លសុខភាព និងសហគម្ន៍ក៏ប្ត្ូវរាយការណ៍ កនុង
មួ្យសបាត ហ៏ម្តង។ 
ទច្ៀសវាងការរតូរទលខទូរស័ពាញឹកញារ់សំរារ់អ្នករាយការណ៍។ 

2. អ្នកណាខាោះប្ត្ូវទទួលសារស្ដលរញ្ជូ នទោយអ្នករាយការណ៍ 
អ្នកស្ដលប្ត្ូវប្ត្ូវទទួលសារស្ដលរញ្ជូ នទោយអ្នករាយការណ៍មាន់ៈ CMC/CMA , អ្នកផតល់ប្រឹកា 
ទៅទសវា VCCT និងរុគគលិក HBC ពួកគាត់្ និងជួយតាម្ោន និងកត់្ប្តាព៌ត្មានករណីមាន 
អ្តិ្ថិជនប្រតិ្កម្មទម្ទរាគទអ្ដស៍ពី ម្ណឌ លសុខភាព ទៅទ្វើទត្សតរញ្ជជ ក់ទៅទសវា VCCT រហូត្ 
ដល់ចុ្ោះទ ម្ ោះទៅទសវា Pre-ART/ART ទដើម្បីស្ថទំ និងពាបាលរនត។ 
CMA ជាអ្នកតាម្ោនករណីទនោះពីម្ណឌ លសុខភាព រហូត្ដល់បានអ្តិ្ថិជនបាន ចុ្ោះរញ្ជ ីទៅ ទស
វា Pre-ART/ART ទោយកត់្ប្តាព៌ត្មានទំងអ្ស់ររស់អ្នកជំងឺ។ 
ច្ង់ទោយប្កុម្ម្កពីសហគម្ន៍ជួយទក់ទងតាម្ោនករណីប្រតិ្កម្មទម្ទរាគទអ្ដស៍ពីម្ណឌ ល
សុខភាព ទដើម្បីជួយសំរលួការងារមួ្យចំ្នួនដល់ CMA ។ 

3. ការទ្វើទត្សត HIV ទៅម្ណឌ លសុខភាព 
ទក់ទងទៅនិងការទ្វើទត្សតទៅម្ណឌ លសុខភាព ទប្ច្ើនម្ន្រនតីស្ផនកសម្ភពជាអ្នកទ្វើទត្សតទម្ទរាគ 
ទអ្ដស៍ចុ្ងប្មាម្ថ្ដ ទំងស្រសតីថ្ផាទ ោះ ថ្ដគូ និងប្រជាជនទូទៅ ដូច្ទនោះទដើម្បីចាត់្តំាងអ្នករាយ    
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