របាយការណ៌
សិកាាសាលាប្រច ាំឆ្ន ាំសតព
ី ីការពិនិត្យល

វ
ើ ឌ្ឍនភាពការអនុវត្ត

វិធីសាស្រសតជាំរ ុញខ្ល ាំងកាល សកម្មភាពប្ររ់ប្រងសកម្ម
ករណីផ្ទកលម្លោរលអដស៍
ុ

Workshop on Review Progress the B-IACM implementation

ថ្ងៃ ប្ពហសបត្ិ៍ ១៤ លកើត្ ដ

់ ថ្ងៃ សុប្ក១៥ លកើត្ ខែផ្

ន
គុ ឆ្ន ាំជូត្ លោស័ក ព.ស ២៥៦៤

ប្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី ២៥- ២៦ ខែ កុម្ភះ ឆ្ន ាំ២០២១
សា

រ ៀបចំរោយ

ប្រជុាំម្នទីរសុខ្ភិបា

ថ្នរដឋបា

លែត្តកាំពត្

ឧបត្ថម្រភ ោយ

របាយការណ៌
សិកាាសាលាប្រច ាំឆ្ន ាំសតព
ី ីការពិនិត្យល

វ
ើ ឌ្ឍនភាពការអនុវត្តវិធីសាស្រសតជាំរ ុញខ្ល ាំងកាល

សកម្មភាពប្ររ់ប្រងសកម្មករណីផ្ទកលម្លោរលអដស៍
ុ
លព

លវលា

ទីកខនលង

I.

:

ថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នំ២០២១

:

សាលប្បជុំម្ន្ទី សុខាភិបាលថ្ន្ ដ្ឋបាល រែត្តកំពត្

លោ

រាំណង:

 រដ្ើម្បីពិន្ិត្យរម្ើលន្ូវសម្ិទិផ
ធ លសរប្ម្ចបាន្កា អន្ុ វត្តវ ិធី សាស្តសត ជំ ញ
ុ ខាលំងកាល
សកម្មភាព ប្រប់ប្រង សកម្មក ណីផទុករម្រោររអដ្ស៍រៅកម្ពុជា ។

 កា រធវើបចចុបបន្នភាព ន្ិងបំប៉ន្បខន្ថម្ប្បព័ន្ធទិន្នន្័យ “ វ ិធីសាស្តសតជំ ញ
ុ ខាលំងកាល

សកម្មភាព ប្រប់ ប្រងសកម្មក ណីផទុករម្រោររអដ្ស៍” (B-IACMtools, Database).

 រដ្ើម្បីរ្លើយត្បរៅ ន្ឹងកា ប្បឈម្ ជាក់ខសតង រលើកា ងា (B-IACM).
II.

ទធផ្

រ ាំពឹងទុក



ករ

ើញន្ិងកំណត្់បាន្់ន្ូវ វឌ្ឍន្ភាព កា អន្ុវត្តវ ិធី សាស្តសតជំ ញ
ុ ខាលំងកាល

 សកម្មភាព ប្រប់ប្រង សកម្មក ណី ផទុករម្រោររអដ្ស៍ ន្ិងភាពរធវើឳ្យប្បរសើរ ើង
 សិកាាកាម្មាន្សម្ត្ថភាព រលើកកា អន្ុវត្តកា ងា ប្បព័ន្ទ
ធ ិន្នន្័យ B-IACM រុណ
ភាពទិន្ន្
ន ័យយ៉ ងមាន្ប្បសិទភា
ធ ព។

 កា ងា ប្បឈម្ថ្ន្កា អន្ុវត្តវ ិធីសាស្តសតជំ ញ
ុ ខាលំងកាល សកម្មភា ប្រប់ប្រង សកម្ម
ក ណីផទុករម្រោររអដ្ស៍ ប្ត្ូវបាន្ ករ

III.

អនកចូ

ើញ ន្ិងមាន្ដ្ំរ

ោះស្រសាយ។

រ ួម្ :



អនកចូល ម្
ួ មាន្ ប្កុម្កា ងា ថ្ន្ម្ជឈម្ណឌលជាត្ិប្បយុទធន្ឹងជំងឺរអដ្ស៍ រសើខសបក ន្ិងកាម្រោរ



កម្មវ ិធីប្បយុទន្
ធ ឹងជំងឺរអដ្ស៍-កាម្រោរ CMC, CMA ម្កពី ១៣ រែត្តោជធាន្ី ខដ្លមាន្
កា ិយល័យស្រសុកប្បត្ិបត្តិសុខាភិបាលចំន្ួន្ ២៦ (ODs) ម្
ួ ចំន្ួន្ ៥៨ នាក់ ម្កពីរែត្ត បាត្់ដ្ំបង,
ថ្ប៉លិន្ ,រោធិសាត្់ , ភនំរពញ , កំពង់សឺ ព , ប្ពោះសីហន្ុ ,រកាោះកុង ,កំពត្ ,តាខកវ ,កំពង់ចាម្ ក

ត ល

ន្ិងកំពង់ឆ្នំង ។


ន្ិងថ្ដ្រូអន្ុវត្តនានា ម្
ួ មាន្ៈ USAIS, US-CDC , CRS (AUA, PC), AHF, EPIC, FHI 360

រណៈអធិរត្ី


លោកៈ លេជ្ជៈ សុក រុណ្ណ
ា ត្ំ



លោកស្រីបណ្ិ ឌ ត សុចជ រន្ធធ ត្ំ

ង US-CDC, Cambodia



លោកៈ លេជ្ជៈ កាលអឿន ចិប្ា ត្ំ

ងម្ជឈម្ណឌលជាត្ិ ប្បយុទធន្ឹងជំងឺរអដ្ស៍ រសើខសបក ន្ិង

កាម្រោរ

ង USAID, Cambodia

ពិធីប ីក ថ្ងៃទី ២៥ កុម្ៈភ ២០២១


ម្ត្ិសំរណោះសំ

ល : លោកៈ លេជ្ជៈ សុក រុណ្ណ
ា ត្ំ



ម្ត្ិសំរណោះសំ

ល : លោកស្រីបណ្ិ ឌ ត សុចជ រន្ធធ ត្ំ



ម្ត្ិសំរណោះសំ

ល ន្ិងពិធីប្បកាសរបើកសិកាាសាលា : លោកៈ លេជ្ជៈ កាលអឿន ចិប្ា ត្ំ

ង USAID, Cambodia
ង US-CDC, Cambodia
ង

ម្ជឈម្ណឌលជាត្ិ ប្បយុទធន្ឹងជំងឺរអដ្ស៍ រសើខសបក ន្ិងកាម្រោរ

IV.

ដាំលណើរការថ្នកិចចប្រជុាំ
ថ្ងៃទី ២៥ កុម្ៈភ ២០២១



កា បងាាញសតីពីរោលបំណងថ្ន្កិចចប្បជុំ លទធផល ំពឹងទុក ន្ិ ងកម្មវ ិធី រោយរលាក គង់ ឧត្តម្



កា បងាាញ សតីពី បចចុបបន្នភាពបងាាញពី សាថន្ភាពរម្រោររអដ្ស៌ ពិ ភពរលាក កម្ពុជា ន្ិ ង លទធ

ផលថ្ន្កា អន្ុវត្តកា ងា B-IACM ថ្ននក់ជាត្ិ រោយរលាក រវជជៈ ការអឿន្ ចិប្តា អន្ុបណិ ឌ ត្ខផនក
ជម្ៃឺ្លង B-IACM Team Leader អន្ុប្បធាន្កា ិយល័យបរចចករទស

25 PROVINCES
56 OD

B-IACM HIV Cascade Jan-Dec 2020,25 Provinces, (56 ODs)

B-IACM HIV Cascade, Q4 2020, 25 Provinces(56 ODs)
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Confirm Test

Not Yet
Confirm

Result
Positive

Result
Negative

Enrolled

Not Yet Enroll

បទបង្ហាញ រតព
ី ីការល្វើបច្ចុបបន្នភាពល

Reactive

Confirm Test

Not Yet
Confirm

Result Positive

Result
Negative

Enroll

Not Yet Enroll

ើប្បព័ន្ទ
ធ ិន្ន្
ន ័យ B-IACM ( Risk screening )ន្ិង ការកត់ប្ា

ប្បព័ន្ទ
ធ ិន្ន្
ន ័យ លោយ លលាក ខក អាងលហង លលាក លាង សុផាន់ណ្ណ



ការបង្ហាញពី Dashboard B-IACM By Mr. លយន្ រុផុន្



លោកកក រ ិទធី បង្ហាញការកច្ករ ំក
លម្លោរលអដរ៍ ពីលេតតបាត់ដំបង

កបទពិលោ្ន្៍ ការអន្ុេតតេ ិ្ីោស្តរតជ្ំរញ
ុ ខ្លំងកាលរកម្មភាពប្រប់ប្រងរកម្មករណ្ីផទុក

បទបង្ហាញ រតីពី ការកច្ករ ំក

កបទពិលោ្ន្៍ ការអន្ុ េតតេ ិ្ីោស្តរតជ្ំរញ
ុ ខ្លំងកាលរកម្មភាពប្រប់ ប្រងរកម្ម

ករណ្ីផទកលម្លោរលអដរ៍
ពីលេតតប្ពះរីហន្ុ
ុ

ថ្ងៃទី ២៦ កុម្ៈភ ២០២១

សកម្មភាពថ្ងៃទ២
ី ការពភា
ិ កាក្កុម្ជា ៤ ក្កុម្

លទធផលថ្ន្កា ពិភាកាតាម្ប្កុម្ភាជប់ម្កខផនក ឧបសម្ព័ន្ធ

តារាងលទធផលការវាយត្ថ្ម្ៃថ្ៃសិកាាសាលៈ

លតើរួរកក

ម្អការបង្ហាញប្បធាន្បទ ឬបកន្ែម្ច្ំណ្ុច្អវីេះល លទៀត កនងកិ
ុ ច្ប្ច បជ្ុំល



កិ ច្ចពិភាកាលោយបាន្កេង លដើ ម្បីមាន្លព

ប្រប់ប្ាន្់កច្



ពន្យ



ការល្វើលតរតរកលម្លោរលអដរ៌ ន្ិ ង HIV Regency Test



បតូរទី កកន្លងលៅល្វើលេតតលផេងដូច្ជា លកាះកុ ង

ក
ើ លប្កាយ?

រ ំក

កបទពិលោ្ន្៍ពីាន

់លោយបាន្លប្ច្ើន្ពី B-IACM Tools

ការកលលងអំណ្ររុណ្
រិកខោោប្បចំឆ្នំ ប្បប្ពឹតតលៅបាន្លោយលជារជ្័យ លោយមាន្ការច្ូ
អងកការជាតិ អងកការអន្តរជាតិ កដ




រួម្ពីប្កុម្ការង្ហរ ដដរូអភិេឌ្ឍន្៍

បាន្ាំប្ទ ទំងកផនកបលច្ចកលទរ ន្ិងលេ ិកា មាន្ដូច្ខ្ងលប្កាម្លន្ះ

National B-IACM Team, USAID, US-CDC,EPiC, FHI 360, CRS (AUA, PC).
All 13 PHDs (26ODs), PASP, ODs, CMCs, CMAs for implementation of B-IACM and participant
PEPFAR, US-CDC for technical and financial support.

V.

ពិធីរិទកិចចប្រជុាំៈ
ប់អា ម្មណ៍ចុងរប្កាយថ្ន្កិចចប្បជុំរោយ រលាក លវជជរណឌិត្ កាលអឿន ចិប្ា

ម្ត្ិចំ
ត្ំ

ងម្ជឈម្ណឌលជាត្ិ ប្បយុទធន្ឹងជំងឺរអដ្ស៍ រសើខសបក ន្ិងកាម្រោរ

សំរណោះសំ

បាន្មាន្ម្ត្ិ

ល ន្ិងបិទកិចចប្បជុំ រន្ោះ រោយបាន្រកាត្ស រសើ ចំរោោះអនកចូល ម្
ួ សិកាាសាលា

ទំងអស់ខដ្លបាន្ចូល ម្
ួ ពិភាកាយ៉ ងសកម្មកុង
ន យៈរពល២ ថ្ងៃ ។ សិកាាសាលារន្ោះមាន្សា ៈ
សំខាន្់កុងកា
ន
អន្ុ វត្តកម្មវ ិធី រ្លើយត្បជម្ៃឺរអដ្ស៌ រោយរយើងទំងអស់ោនមាន្ត្ួនាទីយ៉ងសំខាន្់
ខដ្លទទូលបាន្ពីសិកាាសាលារន្ោះន្ូវ បទពិរសាធន្៍លៗ
អ កា ខចក ំខលក រ ៀន្សូប្ត្ពីោន រហើយ
យករៅបំរពញកា ងា ប្រប់ប្រងោល់ក ណី អន្ុ វត្តវ ិធី សាស្តសតជំ ញ
ុ ខាលំងកាល សកម្មភាពប្រប់ប្រង
សកម្ម ក ណីផទុករម្រោររអដ្ស៍ រដ្ើម្បីសរប្ម្ចបាន្ន្ូវរោលរៅថ្ននក់ជាត្ិ ៩៥% ថ្ន្អនកផទុករម្រោរ
រអដ្ស៍ ប្ត្ូវដ្ឹងពីសាថន្ភាពថ្ន្កា ្លងរម្រោរ ,៩៥% ថ្ន្ពួក ោត្់ទទួលបាន្ ARTន្ិង ,៩៥% ថ្ន្
អនកកំពុងទទួល ART ប្ត្ូវមាន្ Viral load suppression រៅឆ្នំ២០២៥ ។ ជាចុងរប្កាយរលាករវជជ
បណិឌ ត្បាន្ជូន្ព ដ្ល់រលាក រលាកស្រសីទំងអស់ខដ្លបាន្អរ្ជើញចូល ម្
ួ អងគប្បជុំរន្ោះសរប្ម្ច
បាន្ោល់ភា ៈកិចច ន្ិងជួបខត្ពុទព
ឋ ទំងបួន្ប្បកា រឺ អាយុ វណណ ៈ សុែៈ ពលៈ កុំបីរ
រ

ៀល ត្រ

ើយ ។

ៀល ង

លទធផលថ្ៃការពិភាកាតាម្ក្កុម្

Group I:
1- Takeo, 2- Battambong, 3- Kampong Cham,
Facilitator:
- USIAD
- Dr. Chel Sarim
- Mr. Kim Seng EPiC, FHI 360

Group II:
4- Kampong Speu, 5- Kandal, 6- Pursat,
Facilitator:
-

លោក រង់ ឧតតម្

-

Mrs Soch Kunthea, US-CDC

Group III:
7- Koh Kong, 8- Phnom Penh, 9- Sihanouk,
Facilitator:
-

លោក កក ោងលហង

-

Mr. So Kim Hai, EpiC, FHI 360

-

CRS (AUA, PC)

Group IV:
10- Kep, 11, Kampot, 12- Kampong Chhnang,
Facilitator:
-លោក ោង រុផាន្់ណា
-លោក លយន្ រុផុន្
- Mr. Dalen, EPiC, FHI 360
- Mr. Romaing, EPiC, FHI 360

