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The National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD (NCHADS) with financial support from US-CDC 

is conducting a workshop in Kampong Cham province on dissemination and orientation on CQI SOP for 

HIV care service, finding from PDCA documentation and finding from documentation of mortality and its 

causes among PLHIV in Cambodia. For the full two days, this workshop is conducted with the clear 

objectives such as: to disseminate the new SOP of Continuum Quality Improvement (CQI) for HIV care 

services, to orientate the finding of Plan-Do-Check -Act (PDCA) implementation and disseminate the result 

of mortality and its causes among PLHIV. 

This workshop is participated by NCHADS, Deputy Director of Provincial Health Department, EpiC-FHI360 

and PASP manager and ART clinician from 10 provinces including Kampong Cham, Kampot, Kampong 

Spue, Kampong Thom, Svay Rieng, Takeo, Preah Sihanouk, Kep, Kratie and Phnom Penh. 

This event was starting from the informative remark from Dr. Seng Sopharun, deputy director of Kampong 

Cham PHD, the remark from Dr. Chan Sodara, Representative from US-CDC and opening ceremony by 

Dr. Ouk Vichea, the director of NCHADS. 
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សកិខ ថន ក់ជតិផ ព្វផ យ និង ត្រមង់ទិស ស្តពីី 
  និយមែបបបទស្រមប់ករអនុវត្តករែកលម្អគុណភពជបន្តេនេស ែថទអំនកជំងឺេអដសេ៍នកមពុជ 
 លទធផលករអនុវត្តករែកលម្អគុណភពជបន្តេ យវិធី ្រស្តែផនករ-សកមមភព-្រតួតពិនិតយ-ែកត្រមូវែផនករ 

សកមមភពៃនេស ែថទពំយបលអនកជំងឺេអដសេ៍នកមពុជ 
 លទធផលកររកមូលេហតុៃនករ ្ល ប់កនងុចំេ មអនកជំងឺេអដសេ៍នកមពុជ 

National Dissemination and Orientation Workshop on 
• Standard Operating Procedure (SOP) for the CQI for CoC for PLHIV in Cambodia 
• Finding from documentation of implementation of CQI by PDCA at HIV care services in Cambodia 
• Finding from documentation of mortality and its causes among PLHIV in Cambodia 

 
ៃថងទី   ៣ - ៤     ែខឧសភ ឆន ២ំ០២២, មនទីរសុខភបិលៃនរដ្ឋបលេខត្តកំពងច់ម 

May   3rd - 4th, 2022, Kampong Cham Provincial Health Department 
 

េគលបំណងសកិខ  
 ផ ព្វផ យនិយមែបបបទស្រមបអ់នុវត្តករែកលម្អគុណភពេស ជបន្តកនុងករែថទពំយបលអនកជំងឺេអដស៍ 
 ត្រមងទ់ិសស្រមបក់រអនុវត្តនិយមែបបបទ េ យេផ្ត តសំខនេ់ទេលើ៖ 

o វដ្តៃនករព្រងឹងគុណភពេស ART, 
o ជំ នននកនុងអនុវត្តCQI៖ 

 ករពិនិតយេមើលលទធផលសេ្រមចបនៃនសូចនករនីមយួៗរបស់េស ART, 
 ករកំណតប់ញ្ហ ទិភព, វភិគមូលេហតុៃនបញ្ហ , និង 
 ករេរៀបចំែផនករសកមមភពេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ។ 

 បង្ហ ញនិងពិភក គំរូករេរៀបចំកិចច្របជុំCQI្របច្ំរតីមស 
(Template used at P-D-C-A workshop and operational guidance for the regional or provincial workshop) 

 េធ្វើេ យកនែ់ត្របេសើរេឡើងពីករេ្របើ្របស់ទិនននយ័និងបេងកើនចំេណះដឹងអំពី៖ 
o គុណភពទិនននយ័, 
o វដ្តៃនករេ្របើ្របស់ទិនននយ័ (្របមូល, បញចូ ល, និងបេញចញ), 
o សូចនករ និងេគលេ ចំណុច។ 

 
 ផ ព្វផ យពីលទធផលDocumentationករអនុវត្តករែកលម្អគុណភពជបន្តេ យវធីិ ្រស្តែផនករ-សកមមភព-

្រតួតពិនិតយ-ែកត្រមូវែផនករសកមមភពៃនេស ែថទពំយបលអនកជំងឺេអដស៍េនកមពុជ 
 

 ផ ព្វផ យពីលទធផលកររកមូលេហតុៃនករ ្ល បក់នុងចំេ មអនកជំងឺេអដស៍េនកមពុជ 
 

លទធផលរពំឹងទុក៖ សិកខ កម ចេ្របើ្របស់ទិនននយ័ARTរបស់ពួកគតែ់ដលមនេនហនឹងកែន្លងេដើមបអីនុវត្តនជ៍្របច ំ
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េធ្វើេ យកនែ់ត្របេសើរេឡើងេនគ្លីនិកART (Participants are able to use their ART data to improve continuously 

improve ART services): 
: 

 ចគណនសូចនករគន្លឹះ (Be able to calculate the key indicators) 

 ចេរៀបចំ ្ល យសំ បេ់ធ្វើករបង្ហ ញជកែ់ស្តង្រសបេទ មេគលបំណងCQI (Be able to develop an 

effective presentation for CQI purpose) 

 
 
កមមវិធី 

េម៉ង ្របធនបទ អនកទទួលខុស្រតូវ 
ៃថងទី១ ៃថងទី  ៣   ឧសភ     ២០២២

៨:០០ - ៨:៣០ ករចុះេឈម ះ NCHADS-រដ្ឋបល
៨:៣០ - ៩:០០  

ពិធីេបើក និងមតិ ្វ គមនៈ៍ 
 េគរពេភ្លងជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 មតិ ្វ គមនសំ៍េណះសំ ល នយកមនទីរសុខភបិលេខត្ត 
 មតិ ្វ គមនសំ៍េណះសំ លរបស់តំ ង US CDC 
 មតិ ្វ គមនសំ៍េណះសំ ល និង ពិធីេបើកសិកខ

្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិ 
 

 
NCHADS 
េ ក.គង ់ឧត្តម 

៩:០០ - ៩:១០ ករបង្ហ ញេគលបំណងរបស់សិកខ  េវជជ.ង៉ូវ បូ ៉  
៩:១០ - ៩:៣០  

ករបង្ហ ញពីCQI SOP៖  
- េគលបំណងរបស់ CQI, 
- វដ្តរបស់ CQI, 
- ជំ នននកនុងករអនុវត្តCQI 

 

 
េវជជ.េ សុគនធ មលីនី 

៩:៣០-៩:៥០ សំ កពិ េភសជជៈ  
៩:៥0-១២:00 សូចនកររបស់CQIេនេស ART៖ 

- សេងខបខ្លីអំពីវដ្តP-D-C-A 
- ពនយល់និងពិភក អំពីសូចនករ៖ េគលបណង, ភគយក

និងភគែបង, ករបក្រ យសូចនករនីមយួៗ 
- រេបៀបគណន (13 key indicators)  

 

 
េ ក.េព ចនធ់ី 
េ ក. .េយន សុផុន 
េវជជ.ចន ់សូ  
េវជជ.េខល េ ហិទធិ៍ 
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១២:០០-១៤:០០ សំ កៃថង្រតង ់  
១៤:០០-១៥:២០ អនុវត្តរេបៀបគណនសូចនករគន្លឹះទងំ១៣ េ ក.េព ចនធ់ី 

េ ក.េយន សុផុន 
េវជជ.ចន ់សូ  
េវជជ.េខល េ ហិទធិ៍ 
 

១៥:២០-១៥:៣០ សំ កពិ េភសជជៈ  
១៥:៣០-១៥:៥០ 
 

 
បង្ហ ញនិងពិភក គំរូករេរៀបចំកិចច្របជុំCQI្របច្ំរតីមស 
អនុវត្តករេធ្វើ graphs និងបក្រ យសូចនករ, េ្រជើសេរ ើស បញ្ហ  
ទិភព, វភិគមូលេហតុ, េរៀបចំែផនករអនុវត្ត េដើមបពី្រងឹងគុណភព

េស  (សូចនករ) 
Template used at P-D-C-A workshop and operational 
guidance for the regional or provincial workshop 
 

េ ក.េព ចនធ់ី 
េ ក.េយន សុផុន 
េវជជ.ចន ់សូ  
េវជជ.ឆយ េមង៉សូម៉និតយ 
 

15:50-16:30  
អនុវត្តេរៀបចំ ្ល យបង្ហ ញសំ បសិ់កខ P-D-C-A 
Practice develop presentation for a P-D-C-A workshop  
 

 
េ ក.េយន សុផុន 
េ ក.េព ចនធ់ី 
េវជជ.ចន ់សូ  
េវជជ.ឆយ េមង៉សូម៉និតយ 
 

16:30-17:00  
ករបង្ហ ញនិងពិភក អំពីគុណភពទិនននយ័៖ 

- ផលវបិកននទកទ់ងនឹងទិនននយ័ែដលគម នគុណភព 
- េតើេធ្វើដូចេម្តចេដើមបឱីយទិនននយ័មយួមនគុណភព 
- ករ្របមូល 
- ករបញចូ ល 
- ករវភិគ (បេញចញ) 

 

 
េវជជ.កេអឿន ចិ្រ  
េ ក.េព ចនធ់ី 
េ ក.េយន សុផុន 
 

ៃថងទី២ ៃថងទី  ៤   ឧសភ     ២០២២ 
៨:០០ - ៨:៣០ សេងខបលទធផលៃថងទី១ េ ក.គង ់ឧត្តម 

េ ក. លី សុខនី 
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៨:៣០ - ៩:៣០ ករបង្ហ ញពីផលទធផលករអនុវត្តករែកលម្អគុណភពជបន្តេ យវធិី
្រស្តែផនករ-សកមមភព-្រតួតពិនិតយ-ែកត្រមូវែផនករសកមមភពៃន

េស ែថទពំយបលអនកជំងឺេអដស៍េនកមពុជ 
 Introduction 
 Objectives 
 Method 
 Design  

(Qualitative, Quantitative, study population, sample size  
and analysis…) 

 

 
េវជជ.ឆយ េមង៉សូម៉និតយ 
េវជជ.ចន ់សូ  
េវជជ.េខល េ ហិទធិ៍ 
 

៩:៣០ - ១០:៣០ ករបង្ហ ញពីលទធផល(Finding) 
 Quantitative 

 

េវជជ.េ សុគនធ មលីន ី
េវជជ.េខល េ ហិទធិ៍ 
េ ក.េយន សុផុន 

១០:៣០-១០:៤៥ សំ កពិ េភសជជៈ  
១០:៤៥-១២:០០ ករបង្ហ ញពីលទធផល(Finding) 

 Qualitative 
 Conclusions and Recommendations 

េវជជ.ឆយ េមង៉សូម៉និតយ 
េវជជ.ចន ់សូ  

១២:០០-១៤:០០ សំ កៃថង្រតង ់  
១៤:០០-១៥:០០ ករបង្ហ ញពីលទធផលៃនកររកមូលេហតុៃនករ ្ល បក់នុងចំេ មអនក

ជំងឺេអដស៍ 
 Introduction 
 Objectives 
 Method 
 Design (study population, sample size. Statistical analysis) 

 

េវជជ.កេអឿន ចិ្រ  
េវជជ.ចន ់សូ  

១៥:០0-១៥:១៥ សំ កពិ េភសជជៈ  
១៥:១៥-១៦:០០ ករបង្ហ ញពីលទធផលៃនកររកមូលេហតុៃនករ ្ល បក់នុងចំេ មអនក

ជំងឺេអដស៍ 
Conclusions and Recommendations

េវជជ.ឆយ េមង៉សូម៉និតយ 
េវជជ.េខល េ ហិទធិ៍ 
េ ក.េព ចនធ់ី

១៦:០០-១៦:៣០ មតិសរុបលទធផលសិកខ  េវជជ.ចន ់សូ  
១៦:៣០-១៧:០០ បិទសិកខ  េវជជ.កេអឿន ចិ្រ  

 
 
មជឈមណ្ឌ លជត្ិរបយុទធនងឹជងំេឺអដស៍ េសើែសបក និង កមេ គ រក សិទធកនុងករែកែ្របកមមវធិកីនុងករណីចបំច ់ 
 


