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របយករណ៍ 
សកិខ ស្តពីីករព្រងឹងសមតថភពេនថន ក់្រសុក្របតិបត្តិ 
កនងុករ ក់ឱយអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចេផ្តើម «កមពុជ ៣.០» 
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១. ទីកែន្លងសកិខ ៖   េភជនីយ ្ឋ ន ម៉ុងឌីយ៉ល់ េខត្តេសៀម ប 

២. កលបរេិចឆទៃនសកិខ ៖  ពីៃថងទ ី១៨ ដល់១៩ ែខ មនិ ឆន  ំ២០១៤ 
៣. អនកេរៀបចំសកិខ ៖   NCHADS 
៤. អនកឧបតថមភសកិខ ៖  Flagship  
៥. សកមមភពៃនសកិខ ៖ 

 ចូលរមួជគណៈអធបិតី 

- ឯកឧត្តម. មន ឈវីនុ ទី្របឹក អម្រកសួងសុខភបិល និងជ្របធនមជឈ

មណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ                                                       

- េ កេវជជ. ្រគួស ៉ ត់ ្របធនមនទរីសុខភបិលេខត្ត េសៀម ប 

- េ ក.      ជួប សខុចំេរ ើន អនុ្របធនអងគករ KHANNA 

- េ ក.     អ៊ងុ គឹមេហង ្របធនអងគករ AHF ្របច្ំរបេទសកមពុជ 

- Ms. Emily Well  Deputy Director of CHAI, Cambodia 
 សមសភពចូលរមួពអីងគភពេខត្ត/្រកុង និងអងគករ 

- មជឈមណ្ឌ លជតិ NCHADS   ចំនួន ១៦នក ់

- មនទីរសុខភបិលេខត្ត េសៀម ប   ចំនួន ៣០នក ់ 

- អងគករ FHI360    ចំនួន ០៥នក ់

- អងគករ KHANA    ចំននួ ០៥នក ់

- អងគករ WHO     ចំនួន ០១នក ់

- អងគករ CHAI     ចំនួន ០១នក ់

- អងគករ  UNAIDS    ចំនួន ០១នក ់

- អងគករ  AHF     ចំនួន ០២នក ់

- អងគករ  USAID    ចំនួន ០១នក ់
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ៃថងទី១  
េពល្រពឹក 

 ពិធីេបើកសកិខ ៖ 

- មតិសំេណះសំ លរបស់េ កេវជជ. ្រគួស ៉ ត់ ្របធនមនទរីសុខភបិលេខត្ត 

េសៀម ប 

- មតិសំេណះសំ លរបស់េ ក. អ៊ងុ គឹមេហង ្របធនអងគករ AHF ្របចំ

្របេទសកមពុជ 

- មតិសំេណះសំ លរបស់ Ms. Emily Well    Deputy Director of CHAI

Cambodia 

- មតិសំេណះសំ លរបស់េ ក. ជួប សខុចំេរ ើន   អនុ្របធនអងគករKHANNA 

- មតិសំេណះសំ ល និងេបើកអងគសិកខ េ យឯកឧត្តម. មន ឈវីុន 

ទី្របឹក អម្រកសួងសុខភបិល និងជ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជងំឺេអដស៍ 

េសើែសបក នងិកមេ គ។ 

 េ កេវជជ. េសង សភុព ្របធនបេចចកេទសៃនមជឈមណ្ឌ លជតិ 

បង្ហ ញពីេគលបំណងៃនកិចច្របជុ ំ

- ផ្តល់ពត័ម៌នសេងខបស្តីពី្រកបខណ័្ឌ ៃណេគលគំនិតេដើមបលីបប់ំបតក់រឆ្លងថម ី ៃនេមេ គ 

េអដស៍េន្រពះ ជ ច្រក «កមពុជ ៣.០» 

- បេងកើនភពជមច ស់ករ នងិករេផទរភរកិចចអនុវត្តគំនតិផ្តួចេផ្តើម  «កមពុជ ៣.០» ដល់្រសកុ

្របតិបត្ត ិ

- ែណន្ំរសុក្របតិបត្ត ិនិងៃដគូករងរ 

- ែចករែំលកបទពិេ ធនស៍្តីពីករ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ និងករែស្វងរក និងករ

េធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍ៃដគូរមួេភទែដលកំពុងអនុវត្តេន ជធនភីនេំពញ េ្រកមករគ្ំរទ

ពីគំេ ង Flagship 

- បង្ហ ញពីឧបករណ៍ែដលអនកសំរបសំរលួករ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍្រតវូេ្របើ្របស់

កនុងដំេណើ រករករ្រគប្់រគងករណីជំងឺេអដស៍ 

- អនុវត្តនេ៍្របើ្របស់ឧបករណ៍សំ បអ់នកសំរបសំរលួករ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ 

- ពិភក  និងឯកភពអំពជីំ ៊ នបន្តសំ បអ់នុវត្តគំនិតផ្តួចេផ្តើម «កមពុជ ៣.០» េនេខត្ត 

េសៀម ប 

 េ កេវជជ. េសង សភុព ្របធនបេចចកេទសៃនមជឈមណ្ឌ លជតិ បង្ហ ញពចីកខុវស័ិយ

កមពុជ ៣.០ 

- ចកខុវស័ិយរបស់អងគករ UNAIDS 

- ករេប្តជញ ចិត្ត និងទិសេ ជសកលែដលបនកំណតេ់នឆន  ំ២០១១ 
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- ែបបែផនៃនករឆ្លងេមេ គថម ី

- តំ កក់លៃនករឆ្លងេមេ គរេបង-េអដស៍ 

- សមទិធិផលៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទកូន នងិអ្រ ្រគបដណ្ត បៃ់នេស  

- ្របវត្តៃិនកមពុជ ៣.០ 

- េគលករណ៍គន្លឹះ នងិវធិី ្រស្តសំ បអ់នុវត្តកមមវធិ ី

 

 េ កេវជជ. េសង សភុព ្របធនបេចចកេទសៃនមជឈមណ្ឌ លជតិ បង្ហ ញពីយន្តករ

សំរបសំរលួ និង ម នករអនុវត្តនយុ៍ទធវធិីជរំញុខ្ល ងំក្ល ៃនគំនតិផ្តួចេផ្តើម «កមពុជ ៣.០» 

- ្រកុមករងរបេចចកេទសជយួ ព្រងឹងករអនុវត្តយុទធវធិជីំរញុខ្ល ងំក្ល  េដើមបលីបប់ំបតក់រឆ្លង

ថមីេមេ គេអដស៍េនថន កេ់ខត្ត/ ជធនីៈ សមសភព និងភរៈកិចចទទួលខុស្រតូវ 

- ភរៈកិចច និងករទទួលខុស្រតវូចំេពះយុទធវធិីជំរញុខ្ល ងំក្ល ៃនករែថទនំិងពយបលបន្ត

អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងយុទធវធិីជរំញុខ្ល ងំក្ល ករអនុវត្តវធិី ្រស្តេឆ្លើយតបរមួគន  

- េលខធិក ្ឋ ន ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសព្រងឹងករអនុវត្តយុទធវធិីជរំញុខ្ល ងំក្ល េដើមបលីប់

បំបតក់រឆ្លងថមីេមេ គេអដស៍េនថន ក់ ជធនី/្រកុង។ 

- បេងកើតអនុ្រកមុករងរបេចចកេទស ព្រងឹងករអនុវត្តនយុ៍ទធវធិជីំរញុខ្ល ងំក្ល បងក រករែថទ ំ

និងពយបលជំងឺេអដស៍កនុងចំេ ម្រកមុ្របឈមមុខខពស់េន្រសុក្របតិបត្តិ៖ សមសភព 

និងភរៈកិចចទទួលខុស្រតូវ។ 

- បេងកើតអនុ្រកមុករងរបេចចកេទស ព្រងងឹករអនុវត្តនយុ៍ទធវធិីជរំញុខ្ល ងំក្ល ករពយបលែថទំ

បន្តដល់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងយុទធវធិីជរំញុខ្ល ងំក្ល ករអនុវត្តវធិី ្រស្តេឆ្លើយតបរមួគន

េន្រសុក្របតិបត្តិ៖ សមសភព និងភរៈកិចចទទលួខុស្រតូវ។ 

 េ កេវជជ. េរឿន ែអម តំ ងកមមវធិីេអដស៍ៃនមនទីរសុខភបិលេខត្ត េសៀម ប 

បង្ហ ញពីរចនសមពន័ធៃនគណៈកមម ករយុទធវធិីជរំញុខ្ល ងំក្ល  េដើមបកីរលបប់ំបតក់រឆ្លងេមេ គ

េអដស៍ថម៖ី 

- សំ បថ់ន កេ់ខត្ត និង 

- ថន ក្់រសុក្របតិបត្ត ិ

 
េពលរេសៀល 

 េ កេវជជ. សរំតិ សវុណ្ណ រទិធ ិ ្របធនែផនកែថទជំំងឺេអដស៍ៃនមជឈមណ្ឌ លជតិ 

បង្ហ ញពី ករែណនអំំពីករអនុវត្តនគ៍ំនតិផ្តួចេផ្តើម »កមពុជ ៣.០» 

- ដំេណើ រករៃនករ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ និងករែស្វងរក នងិេធ្វើេតស្តឈម 

រកេមេ គេអដស៍ 

o អនកសំរបសំរលួករ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ (CMC) 



4 Capacity Building Workshop on field Implementation of Cambodia 3.0 Initiative for OD Staff
 

o អនកផ្តល់េស ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ (CMP) 

o ជំនួយករណ៍របស់អនកសំរបសំរលួករ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ 

(Assistance to CMC) 

o បញជ ីពត័ម៌នសំ បគ់្ំរទករអនុវត្តនក៍រ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ 

 េ កេវជជ. េអឿន ែអម តំ ងកមមវធិីេអដស៍ៃនមនទីរសុខភបិលេខត្ត េសៀម ប 

បង្ហ ញពី បញជ ីពត័ម៌នសំ បគ់្ំរទករអនុវត្តនក៍រ្រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ និងករ

ែស្វងរក និងេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍េលើៃដគូរមួេភទេនេខត្ត េសៀម ប 

- ថ នភពភូមិ ្រស្តេខត្ត 

- ថ នភពសុខភបិល 

- ថ នភពជំងឺេអដស៍ 

- បញជ ីអនកគ្ំរទអនុវត្តនស៍កមមភព 

 េ កេវជជ. េសង សភុព ្របធនបេចចកេទសៃនមជឈមណ្ឌ លជតិ បង្ហ ញពីករសំរប   

សំរលួ និងករ ម ន៖ 

- ថន កជ់តិ 

- ថន កេ់ខត្ត និង្រសុក្របតិបតិ្ត 

- ករផ្តល់្របឹក  និងេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ 

- ករ្រគប្់រគងសកមមភពរកណីជំងឺេអដស៍ និងករែស្វងរកៃដគូ 

- យុទធវធិ ីBoosted CoPCT 

-  យុទធវធិជីំរញុខ្ល ងំក្ល ករែថទ ំនិងពយបលបន្ត និងករេឆ្លើយតបរមួគន  

- ករ្រគប្់រគងទិនននយ័ នងិករ ម ន 
 
ៃថងទី២ 
េពល្រពឹក 

 េ ក្រសី. យន៉ េធឿន តំ ងអងគករ HFI360 បង្ហ ញពីយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគង

សកមមករណីជំងេឺអដស៍ែដលមនលកខណៈរមួបញចូ ល ចំណុចសំខនែ់ដលេលើកយកមកមន៖ 

- េហតុផលៃនករបេងកើតយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគងសកមម 

ករណីជំងឺេអដស៍ែដលមនលកខណៈរមួបញចូ ល ចំណុចសំខន ់

- េគលបំណងៃនយុទធ ្រស្ត 

- ថ បន័ពកព់ន័ធកនុងករអនុវត្តនយុ៍ទធ ្រស្ត 

- សកមមភពសំខន់ៗ កនុងករអនុវត្តនយុ៍ទធ ្រស្ត 

- លទធផល និងបញ្ហ ្របឈមកនុងករអនុវត្តនយុ៍ទធ ្រស្ត 



5 Capacity Building Workshop on field Implementation of Cambodia 3.0 Initiative for OD Staff
 

 េ ក. ជ ចំ ន អនុ្របធនែផនកទិនននយ័ NCHADS បង្ហ ញពី រេបៀបៃនករ្រគប្់រគង

និង្របមូលទនិននយ័៖ 

- ទំនកទ់ំនងរ ងឧបករណ៍សំ ប្់រគប្់រគងសកមមករណីជំងឺេអដស៍ និង្របភពពតម៌ន 
 HTC TOOLS: (Register HTC Book for HC (Revise new) (White) 

(Revised), Register Book for VCCT Client at AIDS Counseling Service 
(Green), Register for ANC  (Revised), Register Laboratory  (Yellow), 
Key Population Register 

 VCCT TOOLS: Counseling Registration Sheet (Yellow Book) 
(Revised)- Database, Appointment Card for counseling (Blue),  Test 
Result (Yellow), Referral Card  

 STD TOOLS:  Clinic Registration (Revised)- Database, Standard 
Medical History for Men (Revised), Standard Medical History for 
Women (Revised), Standard Medical History for Women-Follow Up 
(Revised), ID Card, Lab Registration (Revised), Lab Bulletin 
(Revised), Referral Card 

 Pre-ART/ART TOOLS:  (Adult and Children) Pre-ART Registration, 
ART Registration, Initial Patient Form (Revised) – Database, Patient 
Visit Form (Revised), Pre-ART Summary Form, ART Summary Form, 
Prescription (Revised), Adult and Children Booklet, CD4 Request 
Form, Viral Load Request Form 

 
 េ កេវជជ. លន់ យេហង  ្របធនែផនកជំងឺកមេ គ NCHADS បង្ហ ញពកីរេធ្វើេតស្ត

្វ យេនេលើ្រកុម៖ 
- ្រស្តីមនៃផទេពះ 

- ្រកុម្របឈមមុខខពស់ 

- េធ្វើេន មមណ្ឌ លសុខភព ឬអងគករែដលមនករអនុញញ ត 

 

 េ កេវជជ. សរំតិ សវុណ្ណ រទិធ ិ ្របធនែផនកែថទជំំងឺេអដស៍NCHADSបង្ហ ញពីករ

េធ្វើករេធ្វើែផនករ និងអនុវត្តែផនករ៖ 

- TWG and Sub-TWG 

- Training of BOCPT Tools 

 

 េ កេវជជ. សរំតិ សវុណ្ណ រទិធ ិ ្របធនែផនកែថទជំំងឺេអដស៍ NCHADS បនេលើក

យកករណីសិក ស្តីពី ្រស្តីេធ្វើករេនេស កំ ន្តបនេធ្វើេតស្តេនចុង្រមមៃដរក េមេ គ

េអដស៍ េហើយលទធផលមន្របតិកមម? 

- សំ បO់W 

- សំ ប ់NGOបនទ បព់ ីOW  

- សំ ប ់CMC បនទ បព់ ីNGO 
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