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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលគ្គ្ូពេទ្យ ស្្េីីការថែទាំ នងិ េាបាលជាំងឱឺកាស្នយិម និងការ
េាបាលពោយឱស្ែគ្បឆាំងពមពោគ្ពេដស្ ៍ពលើមនតស្សពេញវយ័ នងិកតមារ 

 
Initial Training for Clinicians on Management of Opportunistic Infection and Antiretroviral Therapy 

for Adult Clinicians and Children 

 

 

១. ទកីន្លែងៈ នៅសណ្ឋា គារហាយស្កា យ, រាជធានីភ្ននំេញ 

២. កាលបរចិ្ឆេទបណតត ុះបណ្តត លៈ េីថ្ងៃទី១២ ខែមងុិនា ដល់ថ្ងៃទ ី២៣ ខែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៣. ច្រៀបឆំច្ោយៈ AIDS Care Unit (NCHADS) 

៤. ស្ហការឧបត្ថម្ភថវិកាច្ោយៈ AHF 

៥. ច្ោលបណំងៈ 
ផ្តល់ចំន េះដឹងងមីៗ  សតីេីការខងទ-ំេាបាលជងំឺឱកាសនិយម និង ការេាបាលនោយឱសងប្រឆ្ងំ 

នមនរាគនេដស៍ នលើមនុសសនេញវយ័ និងកុមារ ដល់ប្គូនេទយនលើមនុសសនេញវយ័ និង កុមារខដលកំេុងរំនរ ើ ការងារ 
នៅនសវាខងទេំាបាលជំងនឺេដស៍នៅតាមមនទីរនេទយនែត្ត/មនទីរនេទយរខងែកប្សុកនានា។ 
៦. ស្មាស្ភាពនលអ្នកឆលូរួម្ៈ 

 ជាគណៈអ្ធិបត្ីកនតងពិធីច្បើកវគគបណតត ុះបណ្តត លៈ 
នោកនវជជ. លី នេញស ុន ប្រធានមជឈម ឌ លជាត្ិប្រយុទធនឹងជងំឺនេដស៍ នសើខសែក និងកាមនរាគ។ 
នោកនវជជ. ប្សី វ ណ ធនួ   ប្រធានេងគការAHF, រាជធានីភ្ននំេញ  

 អ្នកស្ំរបស្ំរួលថ្នន កជ់ាត្ិប្រយតទធលងឹជំងឺច្អ្ដស្៍ ច្ស្ើន្ស្ែក លិងកាម្ច្ោគៈ 
១. នោកនវជជ. េ ុក វជិាជ    េនុប្រធានមជឈម ឌ លជាត្ ិ
២. កញ្ញា  ហ ុ៊ុំ សុែនហង   មន្រនតីខផ្នកខងទជំំងឺនេដស៍ថ្នមជឈម ឌ លជាត្ ិ

 NCHADS Organizer: 
១. នោកប្សី លី រ ុណ្ឋណ រ ី   មន្រនតីខផ្នកខងទជំំងឺនេដស៍ថ្នមជឈម ឌ លជាត្ ិ  

 ប្គូបណតត ុះបណ្តត លម្កពីម្ជឈម្ណឌ លជាត្ិ លិងម្លទរីច្ពទយថ្នន កជ់ាត្ិៈ 
១. នោកនវជជ. សំរតិ្ សុវ ណ រទិធ  ប្គូមជឈម ឌ លជាត្ ិ
២. នោកប្សីនវជជ. ខង៉ែត្ ចានឆ់្យយ៉ែ  ប្គូមកេមីនទីរនេទយមតិ្តភាេខែមរសូនវៀត្ 
៣. នោកនវជជ. ង៉ែូវ រូរា៉ែ    ប្គូមជឈម ឌ លជាត្ ិ
៤. នោកនវជជ. លី រា៉ែ នី   ប្គូមកេមីនទីរនេទយប្េេះកុសមៈ  

 ស្ិកាា កាម្ឆូលរមួ្ន្ដលអ្ច្ ជ្ ើញម្កពីៈ មានសររុ ២៨នាក ់

១. ច្េត្តឧត្តរមាលជ័យៈ 
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកេនលងខ់វង     ចំនួន ០២ នាក ់

២. ច្េត្តស្ទឹងន្ប្ត្ងៈ 
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកនែត្តសទឹងខប្ត្ង     ចំនួន ០២ នាក ់
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៣. ច្េត្តតាន្កវៈ 
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកដូនខកវ     ចំនួន ០១ នាក ់
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកថ្ប្េករាស     ចំនួន ០១ នាក ់  

៤.ច្េត្តប្ពុះវិហារៈ 
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកនែត្តប្េេះវហិារ     ចំនួន ០២ នាក ់

 ៥. ច្េត្តន្កបៈ 
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយនែត្តខករ      ចំនួន ០១ នាក ់  

៦. ច្េត្តកំពងឆ់្ន ងំៈ 
 - ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកនែត្តកំេងឆ់្ន ងំ     ចំនួន ០២ នាក ់
  ៧. ច្េត្តកំពងច់ាម្ៈ 
 - ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយនែត្តកេំងច់ាម     ចំនួន ០១ នាក ់

- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកប្សីសនធរ     ចំនួន ០១ នាក ់
  ៨. ច្េត្តច្កាុះកតងៈ 
 - ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកនែត្តនកាេះកុង     ចំនួន ០២ នាក ់

- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកខប្សេំរិល     ចំនួន ០២ នាក ់
៩. ច្េត្តត្ែូងឃ ត ំៈ 

- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកនែត្តត្ែងូឃមុ ំ     ចំនួន ០២ នាក ់
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកនមមត្ ់     ចំនួន ០២ នាក ់

១០. ច្េត្តបាត្់ដំបងៈ 
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកនែត្តបាត្ដ់រំង     ចំនួន ០២ នាក ់
- ប្គូនេទយមកេីមនទីរនេទយរខងែកងមនគាល     ចំនួន ០១ នាក ់

១១.អ្ងគការៈ 
- ប្គូនេទយមកេីេងគការ       ចំនួន ០៤ នាក ់

 
គ្បធានបទ្ថដលយកមកបពគ្ងៀនកនតងវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលស្ាំោប់រយៈពេល ១០ ថ្ែៃ ពនុះរមួ
មាន៖ 
Day 1: 12 June 2017 
Remark: 

- Dr. Srey Vanthuon Director of AHF 
Opening Remark: 

- Dr. Ly Penh Sun Director of NHCADS 
Introduction to training: 

- Objective and Agenda 
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- Pre-Test 
- Update on HIV in the World and Cambodia 
- Continuum of Care 
- Basic of HIV: Natural History, Clinical progression and staging of HIV 

Day 2: 13 June 2017 
- Initial assessment of OIs and Prophylaxis 
- Management of Fever 
- Nutrition for Children, adolescents and Adults 
- HIV infant Feeding 

Day 3: 14 June 2017 
- Pneumo Cysti Carni (PCP) 
- Other respiratory infections 
- TB-HIV co-infection 

Day 4: 15 June 2017 
Neurological conditions in HIV: 

- Headaches 
- Toxoplasma Encephalitis 
- Cryptococcus Meningitis 

Gastro-intestinal diseases in HIV: 
- Oral manifestation in children, candida infection 
- Odynophagia 
- Non-typhoid salmonella 
- Chronic diarrboea 

Day 5: 16 June 2017  
- HIV and liver diseases 
- Dermaatological conditions in HIV 
- Dermaatological conditions in HIV (include Penicillosis, histoplasmosis) 

Day 6: 19 June 2017 
- CMV Retinitis 
- Palliative care and pain management 
- Non-communicable diseases and malignancies 

Day 7: 20 June 2017 
Antiretroviral therapy: 

- Understanding ART 
- ART initiation 
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- Side effect and drug-drug interaction 
- ART monitoring and adherence 

Day 8: 21 June 2017 
- Treatment Failure and Switching Therapy 
- PMTCT and Early Infant Diagnosis 
- Positive Prevention 

Day 9: 22 June 2017 
- Post-exposures Prophylaxis (PEP) and Gender-based Violence (GBV) 
- IRIS 
- Adolescent Transition 

Day 10: 23 June 2017 
- Record Maintenance and Reporting 
- Wrap-up session and summary 
- Post-Test and Evaluation of the course 
- Feedback on pre and post-test, and evaluation of the course 
- Closing session 

ស្កមមភាេថ្នវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលកនតងរយៈពេល ១០ថ្ែៃពនុះ៖ 
  ជារឋម នោកនវជជ. ល ី ច្ពញស្ តល ប្រធានមជឈម ឌ លជាត្បិ្រយុទធនឹងជំងឺខេដស៍ នសើខសែក និងកាម
នរាគមានមត្ិសំន េះសំណ្ឋលជូនដល់សិកាា កាមយ៉ែ ងនប្ចើន និងមានេត្ថនយ័លែៗ សំរារវ់គគរ តុ េះរណ្ឋត លននេះ 
សតីេ ីការខងទ-ំេាបាលជំងឺឱកាសនិយម និង ការេាបាលនោយឱសងប្រឆ្ងំនមនរាគនេដស៍ នលើមនុសសនេញ 
វយ័ និងកុមារននេះ  នហើយមនុនឹងប្រកាសនរើកវគគនោកប្រធានកម៏ានមត្ិ ផ្ត នំផ្ញើថាសូមេស់នោក/នោកប្សី/េនក
នាងកញ្ញា យកចិត្តទុកោក ់នងិ នប្ករជញ្ជកនូ់វនមនរៀនលែៗ  េីប្គសូប្មរសប្មួលកនុងរយៈនេលដរថ់្ងៃននេះ េីនប្រេះ
វគគរ តុ េះរណ្ឋត លប្គូនេទយននេះខានមានប្រខហលជតិ្េីរឆ្ន មំកនហើយ ឥឡូវនទើរខត្ឆ្ន ២ំ០១៧ មានវគគរ តុ េះ
រណ្ឋត លននេះជាងមីមតងនទៀត្ ដូចននេះសូមេស់នោក/នោកប្សីប្រឹងខប្រងនោយេស់េសីមត្ថភាេនដើមែយីកនមនរៀន 
និងនគាលការខ នាងំមីៗ  េកីារេាបាលជំងនឺេដស៍នៅេនុវត្តនៅតាមនសវានរៀងៗែលួន។ រនាទ រេ់ីការសំន េះ
សំណ្ឋលរចួមកប្កុមការងារខផ្នកខងទជំំងនឺេដស៍ បាននោយសិកាា កាមនធវើការខ នាែំលួនមាន កម់តងៗ នដើមែនីោយ
សិកាា កាមទងំេស់បានស្កគ ល់នហើយប្េមទងំរងាា ញេីនគាលរំ ងថ្នវគគរ តុ េះរណ្ឋត លជូនសិកាា កាមទងំ
េស់បានដឹង រនាទ រម់កខចកប្កោសនត្សតនោយសិកាា កាមនធវើនត្សតស្កកលែងមនុនេលចារន់ផ្តើមវគគរ តុ េះ
រណ្ឋត លននេះ។ 
 រនាទ រេ់ីការរញ្ចរក់ារនធវើនត្សតរចួមកប្កមុការងារខផ្នកខងទជំងំឺនេដស៍បាននរៀរចំ LCD នដើមែនីោយប្គូ
និមយួៗងាយប្សួលកនុងការរងាា ញ នហើយរនាទ រេ់ីននាេះមកប្គូខដលមានវត្តមាននៅកនុងវគគរ តុ េះរណ្ឋត លននេះ ក៏
បាននឡើងមករងាា ញនូវនមនរៀនររស់េួកគាត្ន់ៅតាមកាលវភិាគខដលនរៀរចទុំករហូត្ដល់េស់នមនរៀនររស់េួក
គាត្។់ រនាទ រេ់ីការរញ្ចរក់ាររងាា ញនមនរៀនររស់ប្គូរចួមក នោក ជា ចំណ្ឋន បានរងាា ញេំេី Record 
Maintenance and Reporting សំរារន់មនរៀនននេះនោកបានេនយល់នៅសិកាា កាមយ៉ែ ងនកាេះកាយប្េមទងំ
បានសួររញ្ញជ កន់ៅសិកាា កាមថាបានយល់ចាស់នហើយឬនៅជាេិនសស គ ឺ ទំរងរ់បាយការ ៍កត្ប់្តាេីេនកជំង ឺ



5 Initial Training  for Clinicians on Management of IO/ART for Adult Clinicians and Children 

 

នប្រេះខាល ចប្គូនេទយរំនេញមនិប្គរល់កា ៈ ដូចននេះនហើយនទើរនធវើនោយនោកនប្រើនេលនេញមយួប្េឹកនទើររញ្ចរ់
នមនរៀនមយួននេះ។ 

ការរងាា ញបានរញ្ចរក់នុងរយៈនេលេីរសបាត ហ៍ននេះ រនាទ រម់កនទៀត្ប្កុមការងារខផ្នកខងទជំំងនឺេដស៍ បាននធវើ
ការសនងារនមនរៀនថ្ងៃទ០ី១ដល់ទី១០ ជូនដល់សិកាា កាមទងំេស់នឡើងវញិ។ នហើយរនាទ រម់ក  បាននធវើការខចក
ប្កោសនត្សតស្កកលែងនប្កាយវគគជូនដល់សិកាា កាម នដើមែចីងដ់ឹងសមត្ថភាេររស់សិកាា កាមរនាទ រេ់ីទទួលការ
រ តុ េះរណ្ឋត លកនុងកំឡុងនេលរយៈនេលេីរសបាត ហ៍ននេះ។ 

រនាទ រេ់ីនធវើនត្សតចរ ់ ប្កុមការងារខផ្នកខងទជំងំឺនេដស៍ បាននធវើរងាា ញេីលទទផ្លនត្សតស្កកលែងមុននេល
នរៀន និង នប្កាយនេលនរៀន ជូនដល់សិកាា កាមទងំេស់បានដឹង និងនធវើការដំនណ្ឋេះប្ស្កយរាល់រញ្ញា ររស់
សិកាា កាមខដលបាននលើកនឡើងកនុងនេលវគគចំននួ១០ ថ្ងៃននេះ។ 

លទធផលច្ត្ស្តសាកលែងម្តល លិងច្ប្កាយច្ពលច្រៀលៈ 

ច្ត្ស្តសាកលែង 
ល្អណាស់ ល្អ មធ្យម ខ្សោយ សរបុ 

០៩ នាក ់ ០៧ នាក ់ ០៧ នាក ់ ០៥ នាក ់ ២៨ នាក ់

ច្ត្ស្តច្ប្កាយសាកលែង 
លែណ្ឋស់ លែ មធយម នែោយ សររុ 

១៨ នាក ់ ០៤ នាក ់ ០៣ នាក ់ ០៣ នាក ់ ២៨ នាក ់
 
 ការវាយត្ំនលនលវគគស្កិា  

 ន្វងច្ពក ស្ម្រម្យ េែ ី េែចី្ពក 
 រយៈច្ពលបណតត ុះបណ្តត ល ១៧ ១១ 0 0 

 លអណ្តស្ ់ លអ ម្ធយម្ េវុះខាត្ 
 ទកីន្លែង ១២ ១២ ០៦ ០ 

 ការច្រៀបឆ ំ ២២ ០៦ 0 0 

 ឯកសារ លងិស្ភំារៈកនតងវគគបណតត ុះបណ្តត ល ១៨ ១០ ០ 0 

 បាលទងំប្ស្ុង ភាគច្ប្ឆើល បាលេែុះៗ ោ ល 
 ច្ត្ើវគគបណតត ុះបណ្តត លច្លុះច្្ែើយត្ប 

ច្ៅលងឹច្ោលបណំងរបស្វ់គគករំតិ្ណ្ត? 

២៨ ០ 0 ០ 

 ស្ំខាលណ់្តស្ ់ ម្ិលស្ូវស្ំខាល ់ ោ លស្ខំាល ់  

 ច្ត្ើវគគបណតត ុះបណ្តត លច្លុះមាល 

សារៈស្ខំាល ់ករំតិ្ណ្តកនតងការងាររបស្អ់្នក? 

២៨ ០ ០  
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 ការផតល់ច្ោបល់ច្ៅច្លើប្គបូណតត ុះបណ្តត លវគគៈ 
- ប្គូសំររសំរលួេនយល់បាននកាេះកាយលែ 
- ែលឹមស្ករថ្នវគគរ តុ េះរណ្ឋត លននេះមានស្ករៈសំខានសំ់រារក់ារងារររស់ប្គូនេទយ 
- នមនរៀនមយួចនំួនមានការរនងាើត្ងម ីនិងមានការរខនថមនៅនលើនមនរៀនចាស់មយួចនំួន 
- បានទទួលចំន េះដងឹងមីរខនថមេីប្គូសំររសំរលួ 

 ឆំណត ឆេវុះខាត្កនតងវគគបណតត ុះបណ្តត លៈ 
- ទីកខនលងនរៀនឆ្ៃ យ 
- េិបាកកនុងការនធវើដំន ើ រមកនរៀន េីនប្រេះផ្លូវសទេះចរាចរ ៍ 
- េុំមានការូរសំរារទុ់កោកឯ់កស្ករ េីនប្រេះឯកស្ករនប្ចើនកនុងរយៈនេលដរថ់្ងៃននេះ 
- ោហារសំរ ៉ែនន់រៀងត្ិច 

 ស្ំណូម្ពរៈ 
- សំុឱយមានវគគរ តុ េះរណ្ឋត លដល់ប្គូនេទយងមីៗរខនថមនទៀត្ េីនប្រេះនៅតាមមនទីរនេទយមយួចំនួន

នៅមានការែវេះខាត្ នប្រេះប្គូនេទយចាស់ៗមយួចំនួនបានចូលនិវត្តន។៍ 
- រនាទ រេ់ីវគគរ តុ េះរណ្ឋត លរចួមកសំុឱយមានវគគរលឹំករនតនទៀត្។ 
- សំុនោយរកកខនលងនរៀនបានជតិ្ជាងននេះ ងាយប្សួលកនុងការនធវើដំន ើ រមកនរៀន។ 
- សំុការូរសំរារទុ់កោកឯ់កស្ករ 
- សំុោហារសំរ ៉ែនន់ោយបាននប្ចើនជាងននេះ 

ច្ស្ឆកតសី្លនិោា លៈ 
វគគរ តុ េះរណ្ឋត លននេះបានរញ្ចរន់ោយនជាគជយ័ នប្កាមេធិរត្ីភាេដែ៏ពងែ់ពស់ររស់នោកនវជជ. លី 

នេញស ុន ប្រធានមជឈម ឌ លជាត្ិប្រយុទធនងឹជំងឺនេដស៍ នសើខសែកនងិកាមនរាគ និងនោកនវជជ. ប្សី វ ណ ធនួ 
ប្រធានេងគការ AHF នោកទងំេីរបាននធវើការផ្ត នំផ្ញើដល់សិកាា កាមខដលបានចូលរមួឱយយកចំន េះដឹងងមីៗ ទងំ
ននេះនៅេនុវត្តនៅកខនលងផ្តល់នសវាខងទ ំ និងេាបាលជំងនឺេដស៍នៅតាមមនទីរនេទយប្រករនោយគុ ភាេែពស់ 
និងប្រកាសរទិវគគរ តុ េះរណ្ឋត លប្គូនេទយ សតីេ ី ការខងទ ំ និង េាបាលជំងឱឺកាសនិយម នងិការេាបាល
នោយឱសងប្រឆ្ងំនមនរាគនេដស៍ នលើមនុសសនេញវយ័ និងកុមារ ចារេ់នីេលននេះត្នៅ មុននឹងរញ្ចរប់្កុម
ការងារខផ្នកខងទជំងំឺនេដស៍មានកិត្តិយសសូមនគារេេនញ្ជ ើញប្រធានមជឈម ឌ លជាត្ិ និងនោកប្រធានេងគការ 
AHF ចូលរមួខចកវញិ្ញា រនរប្ត្រញ្ញជ កក់ារសិកោជូនដល់សិកាា កាមខដលបានចូលរមួវគគរ តុ េះរណ្ឋត លកនុងរយៈ
នេលេីរសបាត ហ៍ននេះ។ 
 

បាននឃើញ និងឯកភាេ              ភ្ននំេញ,ថ្ងៃទី២៦ ខែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
         អ្លតប្រធាលន្ផនកន្ថទជំំងឺច្អ្ដស្ ៍      អ្នកច្ធវើរបាយការណ៍ 
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