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នៅររឹកថ្ងៃទីមួយន េះ                                                                       
                           

                       Pre-Test                                                   
                                                                      

 រីន ៉ោង០៩:១៥ដល់ន ៉ោង១០:០០ គឺជាការបង្ហា ញរីការង្ហរ CoC (Continuums of Care) រីតំណាង
ផ្ននកផ្ងទំជំងឺនេដស៏ថ្ មជឈមណ្ឌ លជាតិ ផ្ដលកនុងន េះេនកចូលរមួទំងេស់បា ផ្សវងយល់រីរបវតតិថ្ 
ការបនងកើតរកុមការង្ហរ CoC  ផ្ន ការយុទធសាស្រសតនដើមបីសំនរចការង្ហរតំងរី Cambodia 1.0 Cambodia 
2.0  ិង Cambodia 3.0  ិងផ្ន ការយុទធសាស្រសតនដើមបីសំនរច ូវនោលនៅ 90 90 90 នៅឆ្ន ំ២០២០  ិង 
95 95 95 នៅឆ្ន ំ២០២៥ន ើយកនុងន េះក៏  សំ ួរជានរចើ ទក់ទង ិងការង្ហរផ្ងទំជំងឺនេដស៏ន េះ
ផ្ដរ។ 

 

 រីន ៉ោង១០:០០ដល់ន ៉ោង១០:៣០ គឺជាការបង្ហា ញរីការង្ហរ HTC (HIV Testing and Counseling) 
នោយនលក នេង ច ទ័រត  មន្រ តីរគប់រគងទិ ន ័យ  ិងសំរបសំរួលនោយនលក ផ្សម សុនល មរ ីត
ផ្ននកន្វើនតសតឈាម ផ្ដលការបង្ហា ញគឺន េះនតត តសំខា ់នៅនលើការនរបើរបាស់ Tools ន ើយTools 
 ីមួយៗនរបើ ូវកផ្ លងណា  ិងរ សល់រីការបំនរញនៅកនុងទំរង់រ៌ត   ិងរបាយការណ៍្ទំងនៅថ្នន ក់
មណ្ឌ លសុខភារថ្នន ក់ស្សុករបតតិបតតិ ិងថ្នន ក់នខតតនដើមបីននញើមកកា ់មជឈមណ្ឌ លជាតិ ន ើយកនុងន េះ 
នយើងសំោល់នឃើញថ្នរ ូតមកដល់នរលន េះ  ផ្តនខតតចំ ួ  ១១ប៉ោុនណាណ េះផ្ដលបា     របាយ
ការណ៍្មកកា ់មជឈមណ្ឌ លជាតិ។ 

 រីន ៉ោង១០:៣០ ដល់ន ៉ោង១១:០០ គឺជាការបង្ហា ញរីការង្ហរម ទីររិនសា្ ៍នោយនលក នវជជ. មំុ 
ចា ់ោរ៉ោ  ផ្ដលការបង្ហា ញន េះនតត តសំខា ់នលើការបញ្ជូ  ឈាមន្វើ CD4  ិង Viral Load  ិងជា
រិនសសគឺទក់ទង ិងលទធនល Viral Load ន ើយនយើងបា សំនរចោន នលើការបញ្ចូ លលទធនល Viral 
Load នៅកនុងរបរ័ ធ Database ដូចខាងនរកាម៖ 

 កនុងករណី្ Undetectable    រតូវបញ្ចូ លនលខ 0 



 កនុងករណី្ >40   រតូវបញ្ចូ លនលខ 39 
 កនុងករណី្ 41-10,000,000  រតូវបញ្ចូ លចំ ួ ្មមត                         

         

កនុងកំេុងនរលបង្ហា ញន េះផ្ដរ េនកចូលរមួទំងេស់ក៏បា រិភាកាោន រីបញ្ហា ទក់ទង ឹងការបញ្ជូ  
លទធនលViral Load ផ្ដលផ្តងផ្តយឺតយ៉ោ វ ិង  កំ ុសឆគងក លងមក។ 

 រីន ៉ោង១១:០០ដល់ន ៉ោង១១:៤៥ គឺជាការបង្ហា ញរបស់នលកស្សី ឡាញ់ចរយិ េំរីការង្ហរ STD 
(Sexual Transmitted Disease) ផ្ដលការបង្ហា ញន េះបា នតត តនៅនលើការបំនរញទំរង់របាយការណ៍្
ផ្ដលកនុងន េះ  របាយការណ៍្របស់មណ្ឌ លសុខភារ ិងរបាយការណ៍្របស់គលី ិកសុខភាររគួសារ  
ការនរបើរបាស់ទំរង់រ៌ត  នៅតមរបនេទេតិងិជ  ឹងការបំនរញនលើចនង្ហក មនរគសញ្ហដ ផ្ដលផ្តងផ្ត
  កំ ុសនៅនរលន្វើរបាយការណ៍្ក លងមក។ ន ើយការបង្ហា ញន េះគឺលំេិតរគប់របនេទរបាយ
ការណ៍្ទំងេស់ផ្ដល  ដូចជារបាយការណ៍្របស់មណ្ឌ លសុខភារ  ិងរបាយការណ៍្គលី ិកសុខ
ភាររគួសារ រមួទំងរបាយការណ៍្ម ទីររិនសា្ ៍។ 

នរលរនសៀល 
 រីន ៉ោង១៤:០០ដល់ន ៉ោង១៤:៣០ គឺជាការបង្ហា ញ  ិងរិភាកានលើការង្ហររដឋបាលទក់ទង ឹងការន្វើ 

Timesheet  ិង Leave record នដើមបីននញើមកផ្ននករដឋបាលថ្ មជឈមណ្ឌ លជាតិកនុងការបំនរញផ្បបបទ
នដើមបីនបើករបាក់នបៀវតស 

 រីន ៉ោង១៤:៣០ដល់ន ៉ោង១៥:០០ គឺជាការបង្ហា ញរីការង្ហរ Boosted CoPCT ផ្ដលបង្ហា ញនោយ
នលកនវជជ. ម៉ោម សុចិ ត  តំណាងនោយផ្ននកតល ស់បតូរការរបររឺតត(BCC Unit)។ ការបង្ហា ញន េះនតត ត 
សំខា ់នៅនលើរបាយការណ៍្ទក់ទង ឹងរកុមរបឈមមុខខពស់  ិងយុទធសាស្រសតងមីនដើមបីជំរុញការង្ហរ
តល ស់បតូរការរបររឹតតរបស់រកុមរបឈមមុខខពស់ផ្ដល  ដូចជា៖ ស្រសតីបំនរ ើការង្ហរនៅនសវកំសា ត(EW) 
រកុមបុរសរួមនេទជាមួយបុរស(MSM) រកុមស្សីស្សស់(TG)  ិងរកុមនរបើរបាស់នរគញងនញ។ ។ មិ ផ្ត
ប៉ោុនណាណ េះនលកនវជជ. ម៉ោម សុចិ ត ក៏បា បង្ហា ញ  ិងរ យល់រីយុទធសាស្រសតងមីគឺ IRIR ដល់េនកចូល
រមួនោយបា យល់នងផ្ដរ។ 

 រីន ៉ោង១៥:០០ដល់ន ៉ោង១៥:៣០ គឺជាការបង្ហា ញេំរីការង្ហរ IACM (Integrated Active Case 
Management)  នោយនលក ផ្ក ោងន ង ផ្ដលការបង្ហា ញន េះចង់ផ្ណ្ ំនោយេនកចូលរមួទំងេស់
នោយសាគ ល់ ិងយល់ថ្នេវីជា IACM  ិងលំ ូរថ្ ការង្ហរIACMន េះររមទំងបង្ហា ញនោយេនកចូលរមួ
យល់រីតួ ទីរបស់ CMA (Case Management Assistant)  ិង CMC (Case Management 
Coordinator) តមស្សុករបតិបតត ិមួយៗនងផ្ដរ។ សូមបញ្ហជ ក់នងផ្ដរថ្នSiteមួយចំ ួ មិ ទ ់ថ្ន
េ ុវតតការង្ហរ IACM ន េះនទ។  

 ប ទ ប់រីសំរក១៥ ទីរចួមក នៅន ៉ោង១៥:៤៥ រ ូតដល់ន ៉ោង១៧:៣០ គឺជាការបង្ហា ញរីការង្ហរ 
Pre-ART/ART នោយនលក ជា ចំណា  ផ្ដលការបង្ហា ញន េះគឺនតត តសំខា ់នៅនលើការ Update
ទំរង់រ៌ត  របស់េនកជំងឺទំងម ុសស្ំ  ិងកូ នកមងផ្ដល  ដូចជា៖ ទំរង់រត៌  មករិ ិតយដំបូង 
(ទំរង់ ក)-ទំរង់រត៌  មករិ ិតយតមោ (ទំរង់ ខ)-ទំរង់រ៌ត   ក១  ិងក២ នងផ្ដរ។ មិ ផ្ត 
ប៉ោុនណាណ េះ នលក ជា ចំណា  ដ៏បា បង្ហា ញរីTool ននសងៗផ្ដលរតូវនរបើកនុងនសវផ្ងទំ  ិងរាបាលជំងឺ 



នេដស៏នៅម ទីរនរទយនងផ្ដរ។ មុ  ឹងបញ្ច ប់ការបង្ហា ញ េនកចូលរួមទំងេស់បា នលើកជាសំ ួរជា 
នរចើ ទក់ទង ិងការង្ហរន េះ ជារិនសសគឺទក់ទង ិងការបំនរញរ៌ត  របស់កុ ររបឈម។ 

ថ្ងៃទី២: ០២ ផ្ខ វចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៦ 
 នរលររឹក 

 ន ៉ោង៨:00ដល់ន ៉ោង៨:១៥ គឺជាការសរបុ ិងសនងេបរីការង្ហរផ្ដលបា បង្ហា ញនៅថ្ងៃទីមួយ ផ្ដលកនុង
ន េះនយើងបា នតល់ឱកាសនោយេនកចូលរមួទំងេស់នលើជាសំ ួរនលើការង្ហរណាផ្ដលមិ ទ ់យល់រ ឺ
ក៏យល់មិ ទ ់ចាស់។ 

 ន ៉ោង៨:១៥ដល់ន ៉ោង១០:០០ គឺជាការបង្ហា ញរបស់នលក លង សុត ់ណា េនកសរនសរកមមវ ិ្ ី 
ទក់ទង ឹងរបរ័ ធ Database ផ្ដលកនុងន េះ   Database Pre-ART/ART  ិង Database Expose 
Infant។ ការបង្ហា ញន េះ គឺចង់រលឹំក ឹងសងកត់្ៃ ់នលើការបញ្ចូ លរ៌ត  រីទំរង់រ៌ត  កនុងរកោស 
ចូលកនុងរបរ័ ធកំុរយូទ័រផ្ដលរគប់Siteទំងេស់បា េ ុវតតជានរៀលរល់ថ្ងៃ។ការបង្ហា ញន េះគឺបា លំេិត
តមេនងរ ិមួយៗកនុងទំរង់រ៌ត   ររមទំងបា រ យល់នេើងវញិរីលំ ូរថ្ ការបញ្ចូ លទិ ន ័យ Pre-
ART/ART ផ្ដលកនុងន េះនយើងផ្ចកជារីរគឺ៖ 
 

1. លំ ូរថ្ ការបញ្ចូ លសំរប់េនកជំងឺចុេះនឈាម េះងមី  

 
 
 
 
 
 
 



2. លំ ូរថ្ ការបញ្ចូ លសំរប់េនកជំងឺបញ្ជូ  ចូល 

 
 
នលក លង សុត ់ណា ក៏បា បង្ហា ញនងផ្ដររីរនបៀបថ្ ការ Backup  ិង Restore ទិ ន ័យនៅកនុង
Database។ ចំន េះDatabase Expose Infantវញិនយើងសនងកតនឃើញថ្ន ូវ  កផ្ លងជានរចើ ផ្ដល
រតូវន្វើការផ្កតំរូវ  ិងោក់ចូលបផ្ ថមនដើមបីស្សបតមនោលការណ៍្ផ្ណ្ ំងមីរបស់ថ្នន ក់ជាតិនលើការ
រាបាលកុ ររបឈម ជារិនសសទក់ទង ឹងការន្វើនតសតDNA-PCR។កនុងកំេុងនរលថ្ ការបង្ហា ញ
ន េះេនកចូលរមួក៏បា សំ ូមររទក់ទង ឹងការផ្កតំរវូចំ ុចមួយចំ ួ នដើមបីនោយង្ហយស្សួលកនុងការ
បញ្ចូ ល  ិងកាត់ប ថយកំ ុសឆគងកនុងការបញ្ចូ លទិ ន ័យ។ 

 ប ទ ប់រីការសំរកទទួលទ ោហារសំរ ៉ោ ់រចួមក នៅន ៉ោង១០:១៥ដល់ន ៉ោង១១:៣០ គឺជាការបង្ហា ញ
រីការង្ហររតួតរិ ិតយ  ិងសំោតទិ ន ័យ ផ្ដលការបង្ហា ញន េះគឺចង់នោយេនកចូលរមួជារិនសស
មន្រ តីរគប់រគងទិ ន ័យថ្នន ក់នខតតនចេះរិ ិតយនមើលទិ ន ័យផ្ដលខលួ បា បញ្ចូ ល  ិងេនកបញ្ចូ លទិ ន ័យ 
នៅ Site របស់ខលួ រគប់រគងបញ្ចូ ល  ិងផ្សវងរកនៅទិ ន ័យផ្ដល  កំ ុសឆគងរចួផ្កតំរវូនោយរតឹម
រតូវវញិ។ ការបង្ហា ញន េះបា រ យល់រីដំណាក់ ិមួយៗកនុងការសំោតទិ ន ័យ ផ្ដលកនុងមួយ  ៖  

 ដំណាក់កាលរកនមើលទិ ន ័យផ្ដល  កំ ុស (Screening Phase) 
 ដំណាក់កាលកនុងការកំណ្ត់កំ ុស (Diagnosed Phase) 
 ដំណាក់កាលសំនរចចិតតកនុងការផ្កតំរូវ (Treatment Phase) 

ប ទ ប់រីបង្ហា ញរីការង្ហររតួតរិ ិតយ ិងសំោតទិ ន ័យរចួមក ក៏  ការបង្ហា ញមួយនទៀតទក់ ទង ឹង 
CQI Dashboard Indicator ផ្ដលការបង្ហា ញន េះគឺចង់រលឹំកដល់េនកចូលរមួទំងរីរនបៀបនរបើរបាស់ 
CQI Dashboard Indicator ផ្ដលក លងមក  ផ្តSiteមួយចំ ួ តូចប៉ោុនណាណ េះផ្ដលនរបើរបាស់ CQI 
Dashboard ន េះ។ េនកបង្ហា ញរបស់នយើងក៏បា ជំរុញនងផ្ដរដល់Siteដថ្ទនទៀតនោយ ចាប់ននតើមនរបើ 
CQI Dashboard នេើងវញិនរ េះវរិតជា  សារៈសំខា ់ណាស់កនុងការនតល់រ៌ត   ទក់ទង
 ឹងគុណ្ភារនសវនៅដល់រកុមការង្ហររាបាល  ិងផ្ងទំេនកជំងឺនេដស៏នដើមបីតល ស់បតូរយុទធសាស្រសត
កនុងការនតល់នសវដល់េនកជំងឺរបកបនោយគុណ្ភារ។ 



 ន ៉ោង១១:៣០ដល់ន ៉ោង១២:០០ គឺជាការបង្ហា ញរបស់នលក ប ូ វឌ្ឍ ៈ មន្រ តីផ្ននករ៌ត  វទិា
ផ្ដលបា បង្ហា ញរីរនបៀបផ្ងទំកំុរយូទ័រ ការការ រកំុរយូរទ័ររីនមនរគ  ិងការង្ហរផ្ដលរតូវន្វើជានរៀង
រល់ថ្ងៃ នរៀងរល់សបាត  ៍  ិងនរៀងរល់ឆ្ន ំនដើមបីនោយកំុរយូទ័រោចនរបើរបាស់បា យូរ។ 

នរលរនសៀល 
 ន ៉ោង១៤:០០ដល់ន ៉ោង១៧:០០ 

នយើងបា ន្វើការផ្បងផ្ចករកុមរិភាកាផ្ដលកនុងន េះនយើងផ្បងផ្ចកជាបួ រកុម្ំៗ 
ន ើយការរិភាកាន េះគឺទក់ទង ឹងការង្ហរផ្ដលបា េ ុវតតក លងមក តល ស់បតូរបទរិនសា្ ៍លអៗ  
នលលំបាកផ្ដលបា ជួបរបទេះ  ិងសំ ូមររ  ។ 
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