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១. ៃីកថៅែងនៅវរគសកិាា សាលា៖ ច្ៅសាលរបជុាំមន្ទីរសុខាភិបាលច្ែ ត្កាំពង់ចាម 
២. កាលំរធិចេៃនៅវរគសកិាា សាលា៖ ថ្ងៃ ឆន្ទ ១ ច្ោឆ ដល់ ថ្ងៃ អង្គា រ ២ ច្ោឆ ខែ ពិសាែ ឆ្ន ាំ   
                         ខាល ឆត្វវ ស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្ត ត្វូនឹ្ងថ្ងៃទី ១៦- ១៧  ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 
៣. ធោលំំណង៖ 

 ច្ដីមបចី្ វ្ីឲ្យរបច្សីរច្ ងីការររបដណ្ដ ប់ការច្ វ្ីច្្សតោប់បន្ទុកច្មច្ោរច្អដស៍ច្ៅច្សវា ART 
 ច្ដីមបចី្ វ្ីច្ោយរបច្សីរច្ ងីនូ្វការអនុ្វ ត្ CD4, HIV VL testing, VLTAT. 
 ច្ដីមបកីាររកឲ្យច្ ញីនូ្វកត្វត ជាឧបសរាខដលោោ ាំងដល់ដាំច្ណី្រការង្គរ 

 
៤. លៃធះលរៈំឹងៃុក៖ 
 ខែន្ការសកមមភាពរ្ូវបាន្ខកលមអ  
 អភិវឌ្ឍន៍្ M&E framework ទាក់ទងនឹ្ងការច្ វ្ីច្្សតោប់បន្ទុកច្មច្ោរច្អដស៍ 
 អនកជាំងឺ PLHIV receiving ART យ៉ា ងច្ោឆ៩០% បាន្ច្ វ្ីច្្សតោប់បន្ទុកច្មច្ោរមតងកនុងរយៈ
ច្ពល១២ខែ 

 
 
 
 



 
 
៥. លៃធះល 

នាថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២២ មជឈមណ្ឌ លជា្ិរបយុទធនឹ្ងជាំងឺច្អដស៍ ច្ស ី 
ខសបក និ្ងកាមច្ោរ បាន្ច្រៀបឆាំសិកាា សាលាសដីពី “ការច្ វ្ីឲ្យរបច្សីរច្ ងី អរត្វររបដណ្ដ ប់ការច្ វ្ីច្្សត
ោប់បន្ទុក    ច្មច្ោរច្អដស៍កនុងឆាំច្ោមអនកជាំងឺកាំពុងទទលួខងទាាំការពាបាលជាំងឺច្អដស៍” ច្រកាមការ
ឧប ថ្មងវកិា US-CDS  Cambodia ច្ៅសាលរបជុាំមន្ទីរសុខាភិបាលច្ែ ដ្កាំពង់ចាម។  

សិកាា សាលាច្ន្េះច្រកាមអ្ិប្ីភាពដ៏ែពង់ែពស់របស់ ច្លាកច្វជជ. រេង េផុា ណុ អនុ្
របធាន្មន្ទីរសុខាភិបាលច្ែ ដ្កាំពង់ចាម ច្លាកច្វជជ. ចាន ់េោូរា ា្ំោង US CDC  Cambodia 
និ្ង ច្លាកច្វជជ ង វូ បរូា ា្ំោងរបធាន្មជឈមណ្ឌ លជា្ិ
របយុទធនឹ្ងជាំងឺច្អដស៍ ច្សីខសបក និ្ងកាមច្ោរ ។ សមាសភាព
ឆូលរមួកនុងសិកាា សាលា ថ្ងៃច្ន្េះ រមួមាន្ៈ បាន្អច្ ជ្ ីញនឹ្ងបាន្
ឆូលរមួពី ា្ំោងសាថ ប័ន្មាា ស់ជាំន្យួ អងាការពាក់ព័ន្ធ នឹ្ងមត្តន្តី
ថ្ន្មជឈមណ្ឌ លជា្ិរបយុទធនឹ្ងជាំងឺច្អដស៍ច្ស ី ខសបក និ្ងកាម
ច្ោរ មកពី Lab Unit, Technical Bureau and AIDS Care 
Unit និ្ងសិកាា កាមមកពីច្ែ ត្។ សិកាា កាមមកពីច្ែ ត្ឆាំន្នួ្ ៧  

រឺ កាំពង់ចាម រពេះវោិរ ច្កាេះកុង កាំពង់សព ឺ កាំព្        
ឧ ត្រមាន្ជ័យ នឹ្ង កោត ល ច្ោយមយួច្ែ ត្ៗមាន្ 
របធាន្កមមវ ិ្ ីច្អដស៍(PASP), ររូច្ពទយខែនកច្សវាART, 
អនកែតល់របឹកាពីលទធែល VL ដល់អនកជាំងឺច្អដស៍, មត្តន្តី
ទទលួបន្ទុកបូមឈាមច្ វ្ីច្្សតោប់ច្មច្ោរច្អដស៍ សរុប
សិកាា កាមនឹ្ងអនកឆូលរមួទាាំងអស់ឆាំន្នួ្ ៥០ នាក់។ បាន្
អច្ ជ្ ីញនឹ្ងបាន្ឆូលរមួពី ា្ំោងសាថ ប័ន្មាា ស់ជាំន្ួយ 

អងាការពាក់ព័ន្ធរមួមាន្ៈ 
- US-CDC Cambodia 

- FHI 360, EpiC 

- AHF 

-  (អង្គការ WHO នឹង្ CHAI បានអញ ជ្ ើញ តែមិនបានចូលរមួញេ) 

 
បនាទ ប់ពីកិឆាសាវ រមន៍្ ម្ិឆាំោប់ោរមមណ៍្ និ្ងរបកាសច្បីកវរារបស់រណ្ៈអ្ិប្ីរឆួមក ច្លាក រង់ 
ឧ ត្ម មត្តន្ត ីB-IACM ខែនក Technical Bureau បាន្ច្ វ្ីការបង្គា ញដូឆខាងច្រកាមច្ន្េះ៖ 

- ច្ វ្ីការខណ្នាាំឲ្យសាា ល់គ្នន  
- ការបង្គា ញពីច្គ្នលបាំណ្ង និ្ងការរ ាំពឹងទុករបស់វរាសិកាា សាលា 



- ការបង្គា ញពីរច្បៀបវារៈ។ 
 

ជាកិឆាបនាទ ប់ការច្ វ្បីទបង្គា ញពី៖ 
 -អរត្វររបដណ្ត ប់ថ្ន្ការច្ វ្ីច្្សតោប់បន្ទុកច្មច្ោរច្អដស៍
ទូទាាំងរបច្ទសនិ្ងត្វមរលីនិ្ក ARTនី្មយួៗ ច្ោយច្លាក
ច្វជជបណ្ឌិ ្ ទចូ សា នុ មត្តន្តខីែនក AIDS Care Unit 
ថ្ន្មជឈមណ្ឌ លជា្ិ(NCHADS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ទិដឋភាពជារមួមន្ទីរពិច្សា្ន៍្ និ្ងការគ្នាំរទការង្គរកមមវ ិ្ ីច្អដស៍របស់ខែនកមន្ទីរពិច្សា្ន៍្ នឹ្ង
របាយការណ៍្ ថ្ន្ការច្ វ្ីច្្សត Viral Load, CD4 និ្ង DNA PCR  ច្លាក ម្ុំ ចានោ់រា  
របធាន្ខែនក មន្ទីរពិច្សា្ន៍្ (Lab Unit) ថ្ន្មជឈមណ្ឌ លជា្ិ(NCHADS) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សាំន្រួសរមាប់ពិភាកាត្វមរកមុ  
ច្ែ ត្ទាាំង ៧ រឺ កាំពង់ចាម រពេះវោិរ ច្កាេះកុង កាំពង់សព ឺកាំព្ ឧ ត្រមាន្ជ័យ នឹ្ង កោត លរ្វូ
បាន្ខបងខឆកជារកមុត្វមច្ែ ត្ នឹ្ងពិភាកាទាាំង ៩ សាំន្រួមាន្ដូឆខាងច្រកាមច្ន្េះ៖ 
 ច្្ីសូឆនាករទាក់ទងនឹ្ង Viral Load មាន្ឆាំន្នួ្ប៉ាុនាម ន្? អវីែលេះ? នី្មយួៗមាន្និ្យម
ន័្យដូឆច្មតឆ? 

 ច្្ីសូឆនាករនី្មយួៗ ថ្នន ក់ជា្ិមាន្ច្គ្នលច្ៅឆាំណុ្ឆករមិ្ោ? ច្ យីឆុេះច្ៅរលីនិ្ក
ច្យងីមាន្ច្គ្នលច្ៅឆាំណុ្ឆករមិ្ោខដរ?  

 ច្្ីសូឆនាករោែលេះខដលច្យងីច្ វ្ីបាន្លអ និ្ងសូឆនាករោែលេះខដលច្ វ្ីមិន្បាន្លអ? 
 ឆាំច្ពាេះសូឆនាករខដលច្ វ្ីមិន្បាន្លអ ច្្ីមកពីមូលច្ ្ុអវី?  
 ច្្ីច្យងីរ្ូវច្ វ្ីអវីែលេះ ដូឆច្មតឆ ច្ដីមបចី្ោេះរសាយមូលច្ ្ុទាាំងច្ន្េះ? ច្្ីន្រោជាអនក
ទទលួែុសរ្ូវ? 



 ច្្ីច្យងីដឹងថ្នអនកជាំងឺមាន ក់សមរសប/ដល់ច្ពលច្ វ្ ី Viral Load ច្្សតបាន្ច្ោយដូឆ
ច្មតឆ? 

 ច្្ីច្យងីដឹងឆាំន្នួ្អនកជាំងឺខដលរ្ូវច្ វ្ី Viral Load ច្្សតកនុងរ្ីមាសខដលរ្ូវោយ
ការណ៍្បាន្ច្ោយដូឆច្មតឆ? 

 ច្្ីច្យងីរ្ូវច្រៀបឆាំ M&E frameworkទាក់ទងនឹ្ង Viral Load របស់ច្យងីដូឆច្មតឆ? 
 ច្្ីច្លាក អនករិ្ថ្ន ច្យងីរ្ូវ(Viral Load  Reminder) ខដលជយួរមកឹកច្យងីឲ្យដឹង
ច្ពលោខដលអនកជាំងឺោមាន ក់ខដរឬច្ទ? 
 

 បនាទ ប់ពីការពិភាការកមុត្វមច្ែ ត្និ្មយួមក ច្ន្េះជាការបង្គា ញលទធែលពិភាកាត្វមច្ែ ត្និ្មយួ
និ្មយួៗ៖ 

 
ច្ែ ត្កាំព្៖ 

1. សូឆនាករសាំខាន់្ទាក់ទងនឹ្ង Viral Load  មាន្ឆាំន្នួ្៖ ៥ 
1. % ថ្ន្អនកជាំងឺខដលសមរសបច្ វ្ីVL ច្្សតច្ៅកនុងរ្ីមាស បាន្ច្ វ្ីVLច្្សត 
2. %លទធែលVLច្្សតបាន្រ្ ប់មកដល់រលីនិ្កវញិកនុងអាំ ុងច្ពល១៤ថ្ងៃ 
3. %ថ្ន្អនកជាំងឺច្អដស៍ខដលកាំពុងទទលួការពាបាលART បាន្ច្ វ្ីច្្សត VL យ៉ា ងច្ោឆ
ោស់1ដង កនុងអាំ ុងច្ពល១២ខែកន្លងមកច្ន្េះ។  

4. % អនកជាំងឺកាំពុងទទលួ ART មាន្ VL suppressed កនុងឆាំច្ោម PLHIVs មាន្លទធ
ែលច្្សត VL (Program  based) 

5. % អនកជាំងឺកាំពុងទទលួ ART មាន្VL suppressed កនុងឆាំច្ោម PLHIVs active 
(Population  based) 

2. លទធែកថ្ន្សូឆនាករសាំខាន់្ទាក់ទងនឹ្ង Viral Load  សាំច្រឆបាន្ ច្្ៀបនឹ្ងច្គ្នលច្ៅថ្នន ក់ជា្ិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. សូឆនាករសាំខាន់្ទាក់ទងនឹ្ង Viral Load   
 ខដលច្ វ្ីបាន្លអ៖  

 %លទធែលVLច្្សតបាន្រ្ ប់មកដល់រលីនិ្កវញិកនុងអាំ ុងច្ពល១៤ថ្ងៃ 



 %អនកជាំងឺកាំពុងទទលួARTមាន្VL suppressed កនុងឆាំច្ោម PLHIVs មាន្លទធ
ែលច្្សត VL (Program  based) 

 %អនកជាំងឺកាំពុងទទលួARTមាន្VL suppressed កនុងឆាំច្ោមPLHIVs active 
 ខដលច្ វ្ីមិន្ទាន់្បាន្លអ៖  

 % ថ្ន្អនកជាំងឺខដលសមរសបច្ វ្ីVL ច្្សតច្ៅកនុងរ្ីមាស បាន្ច្ វ្ីVLច្្សត 
 %ថ្ន្អនកជាំងឺច្អដស៍ខដលកាំពុងទទលួការពាបាលART បាន្ច្ វ្ីច្្សត VL យ៉ា ងច្ោឆ
១ដង កនុងអាំ ុងច្ពល១២ខែកន្លងមកច្ន្េះ។  

 
4. មូលច្ ្ុ/បញ្ហា របឈម ខដលច្ វ្មិីន្ទាន់្បាន្លអ៖  

 អនកជាំងឺមយួឆាំន្នួ្មកមិន្បាន្ត្វមការោ្់បូមឈាម/ 
 សុាំច្បីកថ្នន ាំជាំន្សួ 
 បរបិទ ែទុេះជាំងឺកូវដី ១៩ 
 ែវេះទីបបូមឈាមVL 

5. ដាំច្ោេះរសាយឆាំច្ពាេះមុែ ច្ដីមបចី្ វ្ឲី្យរបច្សរីច្ ងីនូ្វសូឆនាករ ខដលច្ វ្មិីន្ទាន់្បាន្លអ៖  
 អនកកាន់្Data រ្ូវរពីន្ប ជ្ ីច្ឈាម េះអនកជាំងឺខដលសមរសបច្ វ្ី VL ោក់ឲ្យរកុមការង្គរ

OI/ART 
 ែតល់របឹកាពរងឹងការមកទទលួច្សវាត្វមការោ្់, កា្់បន្ថយការច្បីកថ្នន ាំជាំន្ួស 
 ជាំរុញអងាការថ្ដរូជយួត្វមច្ៅអនកជាំងឺ (ច្្ច្ៅ, ឆុេះច្ៅដល់ែទេះ....) 
 បន្តបូមឈាមច្ វ្ីVL ច្ោយច្របីទីប EDTA រឆួយកច្ៅបងវិលច្ែទរយកបាល សាម  
 ច្សនីសុាំទីបសាំោប់ VL. 
 អនកទទលួែុសរ្វូមាន្រកមុការង្គរOI/ART & អងាការថ្ដរូរ ។ 

 
6. ច្យងីោឆដឹងអនកជាំងឺខដលសមរសបច្ វ្ីVL៖  

 ដឹងត្វមរយៈការរពីន្របាយការណ៍្ពីអនកកាន់្Data 
 ដឹងត្វមរយៈព្៌មាន្ពីររូច្ពទយពិនិ្្យឯកសារអនកជាំងឺ 

7.ច្យងីោឆដឹងឆាំន្ួន្អនកជាំងឺខដលរ្ូវច្ វ្ីVL ច្្សតកនុងរ្ីមាសត្វមរយៈរបាយការណ៍្  
    ខដលរពីន្ច្ឆញ ពីរបពន្ធ័ Database 
8. ច្ដីមបចី្រៀបឆាំ M&E framework ទាក់ទងនឹ្ងVL ច្យងីរ្ូវកាំណ្្់ច្រជីសច្រសី៖  

 សូឆនាករខដលច្ វ្ីមិន្ទាន់្បាន្លអ (ទាបជាងច្គ្នលច្ៅខដលឆង់បាន្) 
 រ្ូវកាំន្្់និ្យមន័្យថ្ន្សូឆនាករនិ្មយួៗឲ្យបាន្ឆាស់លាស់ 

                    (អវីជាភារយក និ្ងអវីជាភារខបង ច្ដីមបងី្គយរសួលកនុងការរណ្នា) 
 រ្ូវដឹង/មាន្ទិន្នន័្យច្ដីមរគ្ន និ្ងកាំន្្់ច្គ្នលច្ៅ(Target) 
 កាំន្្់អនកទទលួែុសរ្ូវ / ច្ពលច្វលា / ទីកខន្លងរ្ូវោយការណ៍្ច្ៅ 
 ច្យងីរ្ូវច្លីកយកសមាសធា្ុទាាំងអស់ច្ន្េះ ប ា្ូ លច្ៅកនុងត្វោងរាំរូ M&E 

framework ជាការច្រសឆ ។ 



M & E framework for Viral Load test: 

 
 
9. រកុមច្យងីែញុ ាំយល់ច្ ញីថ្ន រ្ូវការឲ្យមាន្ Viral Load Reminder វាពិ្ជាមាន្សារៈសាំខាន់្កនុង
ការឆូលរមួច្ វ្ីឲ្យរកុមការង្គរដឹងពីច្ពលខដលរ្ូវច្ វ្ីច្្សត Viral Load អនកជាំងឺត្វមច្ពលកាំណ្្់ ។ 
 
ច្ែ ត្កោត ល៖ 

1. សូឆនាករសាំខាន់្ទាក់ទងនឹ្ង Viral Load  មាន្ឆាំន្នួ្៖ ៥ 
1. % ថ្ន្អនកជាំងឺខដលសមរសបច្ វ្ីVL ច្្សតច្ៅកនុងរ្ីមាស បាន្ច្ វ្ីVLច្្សត 
2. %លទធែលVLច្្សត បាន្រ្ ប់មកដល់រលីនិ្កវញិកនុងអាំ ុងច្ពល១៤ថ្ងៃ 
3. %ថ្ន្អនកជាំងឺច្អដស៍ខដលកាំពុងទទលួការពាបាលART បាន្ច្ វ្ីច្្សត VL យ៉ា ងច្ោឆ
ោស់១ដង / អាំ ុងច្ពល១២ខែ កន្លងមកច្ន្េះ។  

4. %អនកជាំងឺកាំពុងទទលួART មាន្ VL suppressed កនុងឆាំច្ោម PLHIVs ខដលមាន្
លទធែលច្្សត VL ។ 

5. %អនកជាំងឺកាំពុងទទលួART មាន្ VL suppressed កនុងឆាំច្ោម PLHIVs active 
(Population  based) 
 

2. លទធែកថ្ន្សូឆនាករសាំខាន់្ទាក់ទងនឹ្ង Viral Load  សាំច្រឆបាន្ ច្្ៀបនឹ្ងច្គ្នលច្ៅ 
 
 



 
4. មូលច្ ្ុ/បញ្ហា របឈម ខដលច្ វ្មិីន្ទាន់្បាន្លអ៖  

 អនកជាំងឺមយួឆាំន្នួ្មកមិន្បាន្ត្វមការោ្់បូមឈាម/ 
 សាថ ន្ភាពោ្្ា្ ជាំងឺកូវដី-១៩ 
 អនកជាំងឺែលេះផ្លល ស់បតូរទីលាំច្ៅ ទាក់ទងមិន្បាន្ ឆាំោករសុក 
 ែវេះទីបបូមឈាមVL 

5. ដាំច្ោេះរសាយឆាំច្ពាេះមុែ ច្ដីមបចី្ វ្ឲី្យរបច្សរីច្ ងីនូ្វសូឆនាករ ខដលច្ វ្មិីន្ទាន់្បាន្លអ៖  

 អនកកាន់្Data រ្ូវរពីន្ប ជ្ ីច្ឈាម េះអនកជាំងឺខដលសមរសបច្ វ្ីVL ោក់ឲ្យរកុមការង្គរ
OI/ART 

 ែតល់របឹកាពរងឹងការមកទទលួច្សវាត្វមការោ្់  
 ពរងឹងការោ្់ជបួ និ្ងច្ពលច្វលាថ្ន្ការបូមឈាមឱ្យរ្ូវគ្នន  
 ជាំរុញអងាការថ្ដរូរជយួត្វមច្ៅអនកជាំងឺ (ច្្ច្ៅ, ឆុេះច្ៅដល់ែទេះ....) 
 បន្តបូមឈាមច្ វ្ីVL ច្ោយច្របីទីប EDTA រឆួយកច្ៅបងវិលច្ែទរយកបាល សាម  
 ច្សនីសុាំទីបសាំោប់ VL. 
 អនកទទលួែុសរ្វូមាន្រកមុការង្គរOI/ART & អងាការថ្ដរូរ ។ 

6. ច្យងីោឆដឹងអនកជាំងឺខដលសមរសបច្ វ្ ីVL៖  
 ការរពីន្របាយការណ៍្ពីខែនកData 
 ព័្៌មាន្ពីររូច្ពទយ ការពិនិ្្យឯកសារអនកជាំងឺ 

7.ច្យងីោឆដឹងឆាំន្ួន្អនកជាំងឺខដលរ្ូវច្ វ្ីVL ច្្សតកនុងរ្ីមាសបាន្ដូឆច្មតឆ? 
 ត្វមរយៈរបាយការណ៍្ខដលរពីន្ច្ឆញ ពីរបពន្ធ័ Database, ឯកសាររលីនិ្ក 

8. ច្ដីមបចី្រៀបឆាំ M&E framework ទាក់ទងនឹ្ងVL ច្យងីរ្វូកាំណ្្់ច្រជីសច្រសី៖  



 ពិនិ្្យច្មីលលទធែលខដលមាន្រសាប់(Baseline) 
 រ្ូវកាំន្្់និ្យមន័្យថ្ន្សូឆនាករនិ្មយួៗឲ្យបាន្ឆាស់លាស់ 

           (អវីជាភារយក និ្ងអវីជាភារខបង ច្ដីមបងី្គយរសួលកនុងការរណ្នា) 
 សូឆនាករខដលច្ វ្ីមិន្ទាន់្បាន្លអ (ទាបជាងច្គ្នលច្ៅខដលឆង់បាន្) 
  កាំណ្្់Target របចាាំឆ្ន ាំ ត្វមសូឆនាករនី្មួៗ  និ្ងសុាំការសរមឆពីរកុម 
 កាំន្្់អនកទទលួែុសរ្ូវ / ច្ពលច្វលា / ទីកខន្លងរ្ូវោយការណ៍្ច្ៅ 

9. ពកួច្យងីែញុ ាំយល់ច្ ញីថ្ន រ្វូការឲ្យមាន្ Viral Load Reminder ពិ្ជាមាន្សារៈសាំខាន់្កនុងការ   
              ច្ វ្ីឲ្យរកុមការង្គរដឹងពីច្ពលខដលរ្ូវច្ វ្ីច្្សត Viral Load អនកជាំងឺត្វមច្ពលកាំណ្្់ ។ 
 
ច្ែ ត្កាំពង់ចាម៖ 
១.សូឆនាករទាក់ទងនិ្ងVLមាន្៤៖ 
 ១.%ជាំងឺសមរសបច្ វ្ីច្្សដVL បាន្ទទលួការច្ វ្ីច្្សដ 
  N/D N=ឆាំន្ួន្អនកជាំងឺបាន្ច្ វ្ីច្្សដ 
   D=ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺសមរសបច្ វ្ីច្្សដ 
 ២.%ជាំងឺសមរសបច្ វ្ីច្្សដVL បាន្ទទលួការច្ វ្ីច្្សដកនុងរ្ីមាស 
  N/D N=ឆាំន្ួន្អនកជាំងឺបាន្ច្ វ្ីច្្សដVL 
   D=ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺសមរសបច្ វ្ីច្្សដ 
 ៣.%លទធែលច្្សដ VLបាន្រ្លប់មកវញិកនុងរយេះច្ពល១០ថ្ងៃ 
  N/D N=ឆាំន្ួន្លទធែលទទលួបាន្ 
   D=ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺបាន្បូមឈាម 
 ៤.%ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺខដលមាន្VL Suppressed 
  N/D N=ឆាំន្ួន្អនកជាំងឺខដលមាន្VL Suppressed 
   D=ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺបាន្ទទលួARVទាាំងអស់ 
២.ច្គ្នលច្ៅកាំរមិ្សូឆនាករទាក់ទងនិ្ងVLមាន្៖ 
 

 

 

 

 
 

៣. សូឆនាករខដលច្ វ្ីបាន្លអរឺ៖ 
• .%ជាំងឺសមរសបច្ វ្ីច្្សដVL បាន្ទទលួការច្ វ្ីច្្សដ 
• %ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺខដលមាន្VL Suppressed 



៤.សូឆនាករខដលច្ វ្មិីន្បាន្លអមាន្៖  
• %លទធែលច្្សដ VLបាន្រ្លប់មកវញិកនុងរយេះច្ពល១០ថ្ងៃ 
•  %ជាំងឺសមរសបច្ វ្ីច្្សដVL បាន្ទទលួការច្ វ្ីច្្សដកនុងរ្ីមាស 

 .សូឆនាករខដលច្ វ្ីមិន្បាន្លអមកពីមូលច្ ្ុមយួឆាំន្ួន្ដូឆជា៖ 
• អនកជាំងឺមកែុសោ្់ឬច្បាេះបង់ 
• ែវេះសាំភារេះ (ទីបឈាម...) ឈាមែូឆ 
• ែវេះងវកិា 
• ការដឹកជ ជ្ូ ន្យឺ្ យ៉ា វ ឬមិន្បាន្លអ 
• បញ្ហា  Covid 

៥.ដាំច្ោេះរសាយបញ្ហា ច្ន្េះ៖  
• ច្សនីរសុាំងវកិា ឬ សាំភារេះពីថ្នន ក់ច្លី  
• របជុរកដាំច្នាេះរសាយ 

អនកទទលួែុសរ្ូវរមួមាន្៖ 
• របធាន្រកុមទទលួបន្ទុកខែនកOI/ART 
• រកុមបុរាលិកបូមឈាម 

៦.ច្យងីដឹងអនកជាំងឺមាន ក់សមរសប ឬ ដល់ច្ពលច្ វ្ី VLច្្សដបាន្ច្ោយពឺងខែអកច្ៅច្ល៖ី 
• ររូច្ពទយយកឆិ ត្ទុកាោក់ត្វមោន្ការច្ វ្ីVL , ោល់ករណី្ជាំងឺងមី ,រយេះច្ពលទទលួថ្នន ាំ 
ច្ យីច្ វ្ីការោ្់ 

• ច្សៀវច្ៅត្វមោន្សុែភាពអនកជាំងឺ 
• IT បច្ ជ្ញលទធែលរ្ូវច្ វ្ីច្្សដVL 

៧.ច្យងីដឹងថ្នឆាំន្នួ្អនកជាំងឺខដលរ្វូច្ វ្ ីVL ច្្សដកនុងរ្ីមាសខដលរ្វូោយការណ៍្បាន្ច្ោយែដល់  
               ទិន្ន័យច្ោយITឲ្យបាន្ឆាស់លាស់។ 
៨.ច្យងីោឆច្រៀបឆាំ M&E frameworkទាក់ទងនឹ្ងVLរបស់ច្យងី៖ 

• ច្ែទៀងផ្លទ ្់លទធែលដាំបូងនិ្ងកាំណ្្់ច្គ្នលច្ៅឆាំណុ្ឆ 
• ការទទលួែុសរ្ូវោល់ការង្គរ របពន្ធ័ោយការណ៍្និ្ងទីកខន្លង 
• បច្ងកីន្ត្វោងត្វមោន្សួឆនាករ 

៩.ច្យងីរ្វូការច្រៀបឆាំ VL reminder សាំោប់ជយួរ ាំលកឺខមន្។ 
 
ច្ែ ត្ច្កាេះកុង៖ 
1 / សូឆនាករមាន្ ៣  
   ១. %អនកជាំងឺខដលបាន្និ្ងកាំពុងទទលួ ARTមាន្VL suppressed 
     N=ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺកាំពុងទទលួ ART មាន្VL suppressed 
     D= អនកជាំងឺ ART បាន្ច្ វ្ីច្្សត VL កាំ ុងច្ពល១២ខែ 
   ២/  % អនកជាំងឺខដលសមរសបច្ វ្ី VL ច្្សតច្ៅកនុងរ្ីមាសបាន្ច្ វ្ី VL ច្្សត 
         N=ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺកាំពុងទទលួ ART សមរសបបាន្ច្ វ្ីច្្សត VL 



     D =ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺកាំពុងទទលួ ART សមរសបបាន្រ្ូវច្្សត VL សរុប 
   ៣/ %អនកជាំងឺច្អដស៍ខដលកាំពុងទទលួការពាបាល  ARTយ៉ា ងច្ោឆ៦ខែច្ យី បាន្ច្ វ្ី 
       ច្្សត VL យ៉ា ងច្ោឆ1ដង កនុងអាំ ុងច្ពល១២ខែកន្លងមក 
   N=ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺកាំពុងទទលួART បាន្ច្ វ្ីច្្សត VLយ៉ា ងច្ោឆមដងកនុងកាំ ុងច្ពល១២ខែ 
      D =ឆាំន្នួ្អនកជាំងឺកាំពុងទទលួART យ៉ា ងច្ោឆ៦ខែ 
2 / ច្គ្នលច្ៅសូឆនារកថ្នន ក់ជា្ិ     ច្គ្នលច្ៅរលីនិ្ឆ       សច្រមឆបាន្ (2022 Q1) 
     ១/៩៥ %                          ៩៤%                  ៩៧ .៨%  
     ២/៩៥ %                          ៥០%                    ៤% 
     ៣/៩៥ %                          ៨០%                  ៥៦% 
3/ សូឆនាករ ២ និ្ង ៣ មិន្លអ 
4/ មូលច្ ្ុៈ -បញ្ហា កូវដី -គ្នម ន្Tube បូមឈាម 
5/ ដាំច្ោេះរសាយៈ - កូវដីបាន្្ូររសាល -   មាន្ Tube បូមឈាម 
6/អនកជាំងឺសមរសប V L Tested បាន្ច្ោយសារ 
    -ពិនិ្្យច្មីល Data base 
    -ច្ វ្ីត្វម VL Algorithm របស់ថ្នន ក់ជា្ិ 
       -ពិនិ្្យឯកសាររបស់អនកជាំងឺ 
    -ពិនិ្្យវាយ ា្ំថ្លរបស់ររូច្ពទយពាបាល 
 
7/ច្យងីដឹងឆាំន្ួន្អនកជាំងឺខដលរ្ូវច្ វ្ី VL T ត្វមរយៈ -ច្មីលឯកសារអនកជាំងឺ -Data base 
8/ M & E Framework. 
សូចនាករ និយមន័យ េិននន័យ

ញ ើមគ្រា 
ញាល
ញៅ 

លេធផល គ្ររភព
េិននន័យ 

របាយ
ការណ៍ 

១%.អនកជំងឺ្
ត លបាននិង្
កំពុង្េេួល
ARTមាន VL 
suppressed 
 

N=ចំនួនអនកជំងឺ្កំពុង្
េេួលARTមានVL 
suppressed 
 D= អនកជំងឺ្ART 
បានញ្វើញែសតVL កំ
ឡុង្ញពល១២តែ 

ាា ន ៩៤% ៩៧ .៨%  
Q1 2022 

ART 
Database 

គ្រែីមាស 

២.% អនកជំងឺ្
ត លសម
ស្សរញ្វើ VL 
ញែសតញៅកនុង្
គ្រែីមាសបាន
ញ្វើVLញែសត 
 

N=ចំនួនអនកជំងឺ្កំពុង្
េេួល ART សម
ស្សរបានញ្វើញែសត 
VL 
D =ចំនួនអនកជំងឺ្
កំពុង្េេួលART 
សមស្សរបានគ្រែូវញែ
សត VL សរុរ 

៣០% 
Q4 
2021 

៥០% ៤% 
Q1 2022 

ART 
Database 

គ្រែីមាស 

៣/ % អនកជំងឺ្
ញអ ស៍ត ល

N=ចំនួនអនកជំងឺ្កំពុង្
េេួលART បានញ្វើ

    ាា ន ៨០% ៥៦% 
Q1 2022 

ART 
Database 

គ្រែីមាស 



កំពុង្េេួល
ការពាបាល
ART យ៉ាង្
ញោច ៦តែ 
ញ ើយ បានញ្វើ
ញែសត VL 
យ៉ាង្ញោច១ 
 ង្ កនុង្អំឡុង្
ញពល១២តែ
កនលង្មក 

ញែសត VL យ៉ាង្ញោច
មដង្កនុង្កំឡុង្ញពល
១២តែ 
D =ចំនួនអនកជំងឺ្
កំពុង្េេួលART 
យ៉ាង្ញោច៦តែ 
 

9/ច្យងីដងឹអនកជាំងឺខដលរ្ូវច្្វី VL T ត្វមរយៈ -ច្មីលឯកសារអនកជាំងឺ     -Data base 
 

ច្ែ ត្កាំពង់សពៈឺ 

១. សូឆនាករសាំខាន់្ទាក់ទងនិ្ង Viral load មាន្ : ៥ 
1. ភាររយថ្ន្អនកជាំងឺសមរសបច្ វ្ី VL ច្្សតច្ៅកនុងរ្ីមាសបាន្ច្ វ្ី VL ច្្សត 
2. ភាររយលទធែល VLច្្សតបាន្រ្ ប់មកដល់រលីនិ្កវញិកនុងកាំ ុងច្ពល ១៤ ថ្ងៃ 
3. ភាររយថ្ន្អនកជាំងឺច្អ្ស៍ខដលនិ្ងកាំពុងទទលួបាន្ការពាបាល ARTបាន្ច្ វ្ីច្្សត VLយ៉ា ង
ច្ោឆ ១ ដងកនុងរយេះច្ពល ១២ ខែឆុងច្រកាយ 

4. ភាររយអនកជាំងឺកាំពុងទទលួ ARTមាន្ Viral load suppressed កនុងឆាំច្នាម PLHIVs ខដល
មាន្លទធែលច្្សត VL (Program based) 

5. ភាររយ អនរជាំងឺកាំពុងទទួលART មាន្ VL suppressed កនុងឆាំច្ោម PLHIVs active 
2. លទធែលថ្ន្សូឆនាករសាំខាន់្ទាក់ទងនឹ្ង Viral Load សាំច្រឆបាន្ច្្ៀបច្ៅនិ្ងថ្នន ក់ជា្ិ 

No Indicator Result 
Q1/222 

Target 
(NCHADS) 

 
1 
2 
3 

 
4 

 
 

5 

 
ភាគរយនៃអ្នកជំងឺសមស្សបធ្វើ VL ធេសតធៅកនុងស្េីមាសបាៃធ្វើ VL ធេសត 
ភាគរយលទ្ធផលVLធេសតបាៃស្េឡបម់កដល់គលីៃកិវញិកនុងកំឡុងធពល១៤នងៃ 
ភាគរយនៃអ្នកជំងឺធអ្េស៍ដដលៃិងកំពុងទ្ទ្ួលបាៃការពាបាល ARTបាៃធ្វើ
ធេសត 
ភាគរយអ្នកជំងកឺំពុងទ្ទ្ួល ARTមាៃ Viral load suppressed កនុងចំធោម 
PLHIVs ដដលមាៃលទ្ធផលធេសត VL (Program 
 based) 
ភាគរយអ្នគជំងកឺំពុងទ្ទ្ួលART មាៃ VL suppressed កនុងចំធោម 
PLHIVs active 

 
76% 
95% 
65% 
 
95% 
 
 
93% 

 
>90% 
100% 
95% 
 
>95% 
 
 
95% 



3. សូឆនាករខដលច្ វ្ីបាន្លអមាន្ 
 ភាររយលទធែល VLច្្សតបាន្រ្ ប់មកដល់រលីនិ្កវញិកនុងកាំ ុងច្ពល១៤ថ្ងៃ 
 ភាររយអនកជាំងឺកាំពុងទទលួ ARTមាន្ Viral load suppressed កនុងឆាំច្នាម PLHIVs ខដល
មាន្លទធែលច្្សត VL (Program based) 

 ភាររយ អនរជាំងឺកាំពុងទទួលART មាន្ VL suppressed កនុងឆាំច្ោម PLHIVs active 

សូឆនាករខដលច្ វ្មិីន្បាន្លអ 
 ភាររយថ្ន្អនកជាំងឺសមរសបច្ វ្ី VL ច្្សតច្ៅកនុងរ្ីមាសបាន្ច្ វ្ី VL ច្្សត 
 ភាររយថ្ន្អនកជាំងឺច្អ្ស៍ខដលនិ្ងកាំពុងទទលួបាន្ការពាបាល ARTបាន្ច្ វ្ីច្្សត VLយ៉ា ង
ច្ោឆ១ដងកនុងរយេះច្ពល១២ខែឆុងច្រកាយ។ 

4. ឆាំច្ពាេះសូឆនាករខដលច្ វ្មិីន្បាន្លអច្ោយសារខ្ 
 អនកជាំងឺច្ វ្ីការង្គរច្ៅឆ្ៃ យ (ពិបាកកនុងការច្ វ្ីដាំច្ណី្រច្ៅមក) 
 ករមិ្ជីវភាពរបស់គ្ន្់ (រិ្ជីវភាពជាងសុែភាព) 
 ករមិ្ឆាំច្ន្េះដឹង (មិន្សូវយល់ឆាស់ពីការច្ វ្ីច្្សតឈាម) ។ 

5. ច្យងីរ្វូច្ោេះរសាយ 
 ច្ វ្ីប៍ណ្ណរកីរកច្ោយគ្ន្់ច្ោយបាន្ររប់គ្នន  (ច្បីោឆមាន្ងវកិាច្ វ្ីដាំច្ណី្រ) 
 បណ្ណុេះបោដ លររូច្ពទយនិ្ងអនកអបរ ាំច្ោយមាន្ឆាំន្ួន្កាន់្ខ្ច្រឆីន្ 
 ោក់ថ្ងៃឆុងសបាដ  ៍ជាថ្ងៃោ្់ជួប ច្ដីមបសីរមួលដល់កមមករច្ោងឆរកក៏ដូឆជាស រគ្នសច្ែេ
ងៗ 
អនកខដលទទលួែុសរ្ូវរកុម ART និ្ងនិ្ងរបធាន្កមមវ ិ្ ីទាាំងមូល។ 

6. អនកជាំងឺសមរសបច្ វ្ ីviral load បាន្ច្ោយសារ 
 ការត្វមោន្Document 
 ត្វម Data អនកប ជ្ូ ន្ទន្និន៍្យ។ 

7. ច្យងីោឆដឹងឆាំន្នួ្អនកខដលរ្វូច្ វ្ី VL ច្្សតកនុងរ្ីមាសត្វមរយេះ របាយការណ៏្ខដលរពីន្ច្ឆញពី 
Database , Document រលីនិ្ក។ 

8. ច្ដីមបចី្រៀបឆាំ M E framework ទាក់ទងនិ្ង VL ច្យងីរ្វូកាំណ្្់ច្រជីសច្រសី 
  ពិនិ្្យច្មីលលទធែលខដលមាន្រសាប់ (Baseline) 
 រ្ូវកាំណ្្់និ្យមន័្យថ្ន្សូឆនាករនិ្មយួៗច្ោយបាន្ឆាស់លាស់ 
 កាំណ្្់អនកទទលួែុសរ្ូវ ច្ពលច្វលា និ្ងទីកខន្លងខដលច្យងីរ្ូវោយការណ៍្ច្ៅ 
 កាំណ្្់ Target របចាាំឆ្ន ាំត្វមសូឆនាករនិ្មយួៗនិ្ងសុាំការសច្រមឆពីរកុម។ 

9. ច្យងីរ្វូការ VL reminder ច្ោយសារវាង្គយរសួលច្ោយច្យងីដឹងថ្នអនកជាំងឺោដល់ច្ពលរ្ូវ
ច្ វ្ីច្្សត    
    VL វាង្គយរសួលជាងការច្មីលត្វមរបាយការណ៏្អនកជាំងឺ។ 



 
ច្ែ ត្ឧ ត្រមាន្ជ័យេះ 

1. ច្្ីសូឆនាករទាក់ទងនឹ្ង viral load មាន្ឆាំន្នួ្ប៉ាុនាម ន្  ?អវីែលេះ ?នី្មយួៗមាន្និ្យមន័្យដូឆ
ច្មតឆ?  
 % Patents treatment 12-month period 
 % Patient has VL in 12-month period 
 % VL suppression 
 % Received VL result in 10 days 

2. ច្្ីសូឆនាករនី្មយួៗ ថ្នន ក់ជា្ិមាន្ច្គ្នលច្ៅឆាំណុ្ឆករមិ្ោ  ?ច្ យីឆុេះច្ៅរលីនិ្កច្យងី
មាន្ច្គ្នលច្ៅឆាំណុ្ឆករមិ្ោខដរ?  
 ការពាបាល ART 100% 
 VL 100% 
 VL suppress 95% 
 Received VL result test 100% 

Clinic RH ALV= 
ការពាបាលART 100% 

1. VL 80% (អនកជាំងឺច្ៅឆ្ៃ យ  ,មកែុសោ្់,(  
2. VL suppress 75% (Covid 19) 
3. Received VL result test 80% (Error internet, Interrupt by 

electricity issues.) 
3. ច្្ីសូឆនាករោែលេះខដលច្យងីច្ វ្ីបាន្លអ និ្ងសូឆនាករោែលេះខដលច្ វ្ីមិន្បាន្លអ? 

 Ind ច្ វ្ីបាន្លអ 1, 2, 3  
 Ind ច្ វ្ីមិន្បាន្លអ ៤   

4. ឆាំច្ពាេះសូឆនាករខដលច្ វ្ីមិន្បាន្លអ ច្្ីមកពីមូលច្ ្ុអវី ? 
 បូមឈាម រង់ចាាំ២ថ្ងៃច្ទីបប ជ្ូ ន្ 
 មកែុសោ្់ 
 ែវេះទីប និ្ងសមាា រៈមយួឆាំន្ួន្ 
 លាំ ូរងវកិា និ្ងនិ្្ិវ ិ្ ីទូទា្់សមុរសាម ញ / 
 បញ្ហា ជាំវញិសាថ ន្ភាពអនកជាំងឺ... 
 បញ្ហា សងាម )Covid19).. 

5. ច្្ីច្យងីរ្ូវច្ វ្ីអវីែលេះ ដូឆច្មតឆ ច្ដីមបចី្ោេះរសាយមូលច្ ្ុទាាំងច្ន្េះ  ?ច្្ីន្រោជាអនកទទលួ
ែុសរ្ូវ?  
 Coordination meeting looking for supporting 
 របជុាំបច្ឆាកច្ទស សរមបសរមួល រវាងកមមវ ិ្ ីច្អដស៍ រកុមអនកែតល់ច្សវា និ្ងអងាការថ្ដ
ររួអភិវឌ្ឍន៍្ 



 បច្ងកីន្សកមមភាពែតល់ច្សវាែតល់របឹកា និ្ង ត្វមរកករណី្ខដលបា្់បង់ 
6. ច្្ីច្យងីដឹងថ្នអនកជាំងឺមាន ក់សមរសប/ដល់ច្ពលច្ វ្ ីViral load ច្្សតបាន្ច្ោយដូឆច្មតឆ? 

 ពិនិ្្យ ច្សៀវច្ៅ ោ្់ជួបរបស់ររូច្ពទយ 
 ពិនិ្្យ Line list backup from DATA entry 
 ពិនិ្្យ Medical History if needed 

7. ច្្ីច្យងីដឹងឆាំន្នួ្អនកជាំងឺខដលរ្ូវច្ វ្ីviral load ច្្សតកនុងរ្ីមាសខដលរ្ូវោយការណ៍្បាន្
ច្ោយដូឆច្មតឆ ? 

 ច្របៀបច្្ៀបករណី្ខដលរ្ូវច្ វ្ី VL ជាមយួLine list from data entry 
 ោប់ឆាំន្នួ្ករណី្ខដលរ្ូវVL របចាាំខែ និ្ងរ្ីមាស 

8. ច្្ីច្យងីរ្ូវច្រៀបឆាំ M&E framework ទាក់ទងនឹ្ង Viral load របស់ច្យងីដូឆច្មតឆ? 
រ្ូវខែអកច្លីៈ  

 Number of the cases (Check in line list) 
 Indicators base (Standard IND) 
 Case definition  
 Base line (Using result of previous year or month) 
 Targets 

9. ច្្ីអនករឹ្ថ្នច្យងីរ្ូវការ VL Reminder ខដលជយួរ ាំលឹកច្យងីច្ោយដឹងច្ពលោខដលអនក
ជាំងឺោមាន ក់ខដរឬច្ទ? 

 ច្សៀវច្ៅក្់រត្វ 
 Line list in software back up 

បនាទ ប់ពីកិឆាពិភាកា និ្ងបទបង្គា ញរបស់រកមុនី្មយួៗរឆួមក ក៏មាន្ម្ិឆូលរមួពី៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ខាងច្រកាមច្ន្េះជាសូឆនាករបន្ទុកច្មច្ោរសាំខាន់្ៗឆាំន្ួន្របាាំមយួ ខដលសិកាា សាលាបាន្បង្គា ញដល់
សិកាា កាមច្ដីមបចី្ ល្ីយ្មច្ៅនឹ្ងការបង្គា ញត្វមរកុមនិ្មយួៗច្ដីមបចី្ វ្ីការផ្លទ ង់ផ្លទ ្់នឹ្ងសិកាខសវងយល់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៦. សៅនិដ្ឋា ៅ 

វរាសិកាា សាលាសតីពី “ការច្ វ្ឲី្យរបច្សរីច្ ងី អរត្វ
ររបដណ្ដ ប់ការច្ វ្ីច្្សតោប់បន្ទុកច្មច្ោរច្អដស៍កនុង
ឆាំច្ោមអនកជាំងឺកាំពុងទទលួខងទាាំការពាបាលជាំងឺច្អដស៍” 
រយៈច្ពលពីរថ្ងៃច្ពញ បាន្ប ា្ ប់របកបច្ោយច្ជារជ័យ។ 
សិកាា កាមខដលបាន្ឆូលរមួទាាំងអស់ បាន្ទទលួឆាំច្ណ្េះ
ដឹងបខន្ថមឆាស់ពីរច្បៀបរកនឹ្ងរណ្នាសូឆនាករបន្ទុកច្ម
ច្ោរសាំខាន់្ៗឆាំន្ួន្របាាំមយួ។ របធាន្កមមវ ី្ ីច្អដស៍ទាាំង
អស់បាន្ច្បតជាញ ឆិ ត្នឹ្ងបច្ងកីន្ការច្ វ្ីឲ្យរបច្សីរច្ ងី អរត្វ
ររបដណ្ដ ប់ការច្ វ្ីច្្សតោប់បន្ទុកច្មច្ោរច្អដស៍កនុងឆាំច្ោមអនកជាំងឺកាំពុងទទលួខងទាាំការពាបាលជាំងឺ
ច្អដស៍កនុងច្ែ ត្របស់ែលួន្ ច្ោយពរងឹងកិឆាស ការណ៍្ជាមយួខែនកពាក់ព័ន្ធទាាំងអស់។  

ខងលងកនុងពិ្ីបិទវរាសិកាា សាលាច្ន្េះ ច្លាកច្វជជៈ ង វូ បរូា  បាន្មាន្របសាសន៍្ច្កា្សច្សីរ
សិកាា កាមទាាំងអស់ខដលបាន្របឹងខរបងច្រៀន្សូរ្នឹ្ងខឆករ ាំខលកបទពិច្សា្ន៍្ឆាំច្ណ្េះដឹងច្ យីទទលួ
បាន្ឆាំច្ណ្េះដឹងបខន្ថមឆាស់ពីរច្បៀបរកនឹ្ងរណ្នាសូឆនាករបន្ទុកច្មច្ោរច្អដស៍។ ច្លាកច្វជជៈ ង វូ 
បរូា  បាន្អររុណ្ ដល់ US-CDC Cambodia ខដលបាន្ែតល់កិឆាស ការណ៍្ នឹ្ងគ្នាំរទទាាំងងវកិានឹ្ង
បច្ឆាកច្ទសដល់សិកាា សាលាច្ន្េះ ច្លាកច្វជជៈបណ្ឌិ ្ ក៏បាន្អររុណ្ដស់ររូសរមបសរមួលទាាំងអស់ពី
មជឈមណ្ឌ លជា្ិ ខដលបាន្ឆូលរមួសរមបសរមួលកនុងសិកាា សាលាច្ន្េះ។  ជាឆុងច្រកាយ ច្លាកច្វជជៈ 
ង វូ បរូា  បាន្ែតល់នូ្វម្ិផ្លត ាំច្ែញីដល់សិកាា កាមទាាំងអស់ រ្ូវពរងឹងការអនុ្វ ត្ន៍្ការង្គរច្ ល្ីយ្បច្ៅកមម
វ ិ្ ីច្អដស៍ ច្ដីមបឈីាន្ច្ៅសច្រមឆទិសច្ៅថ្នន ក់ជា្ិ ៩៥% ៩៥% ៩៥% កនុងឆ្ន ាំ ២០២៥។ ច្លាក
ច្វជជៈបណ្ឌិ ្ បាន្ជូន្ពរដល់សិកាា កាមនឹ្ងអនកឆូលរមួទាាំងអស់ ទទលួបាន្ច្ជារជ័យររប់ភារៈកិឆាទាាំង
អស់ នឹ្ងមាន្សុែភាពលអ ជាពិច្សសរ្ូវការពារែលួន្ពី Covid 19 ។ 

 
 

  
         
 
  

                               


