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១. ទីកន្លែងនលវគ្គសកិាា សាលា៖ នៅសណ្ឋា គារ តារាអ ៊ែរផត ភ្នំនេញ 
២. កាលបរចិ្ឆេទនលវគ្គសកិាា សាលា៖ េីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ០៨ អែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ 
៣. ច្ោលបំណង៖ 
កសាងសមត្ថភាពក្កមុការងារ នៃសសវាថែទាំៃិងពាបាលជាំងឺសេដស៍ ៃងិមៃទីរសពទ្យបថងែកសេត្ត/ក្សុក កនុងការ
េៃុវត្តវធិាៃការបងាា រការចមលងសោគ ជាពិសសស សៅកនុងសសវាART កនុងបរបិទ្ជាំងឺកូវដី-១៩ 

 ផ្ដល់ចាំស េះដឹង សដីពី ការបងាា រការចមលងសោគតាមេយល់អាកាស 
 ពិៃិត្យសមើលេាំពីបចចុបបៃនភាពនៃការេៃុវត្ដការក្គបក់្គង ការបងាា រ ការចមលងសោគសៅសសវាARTទាំង

៣១ នៃ២៥សេត្ដ/ក្កុង 
 ពិភាកាេាំពីបញ្ហា ក្បឈម ៃងិដាំស េះក្សាយសៅសពលេៃុវត្ដការក្គបក់្គង ការបងាា រ ៃិងការ

ចមលងសោគ 
 ពិភាកាេាំពីថផ្ៃការបៃដ សដើមបថីកលមែការេៃុវត្ដការក្គបក់្គង ការបងាា រ ៃិងការចមលងសោគ សៅ 

សសវាART 
៤. លទធផលរពំឹងទុក៖ 

 េនកចូលរមួ ទ្ទ្ួលបាៃចាំស េះដឹងបថៃថម សដីពី ក្គបក់្គង ការបងាា រ ៃិងការចមលងសោគ 
 េនកចូលរមួ ៃងឹបាៃដងឹពីបញ្ហា ក្បឈម ៃិងដាំស េះក្សាយសៅសពលេៃុវត្ដការក្គបក់្គង ការបងាា រ 

ៃិងការចមលងសោគ 
 េនកចូលរមួ ៃងឹបាៃដងឹពីបចចុបបៃនភាពនៃការេៃុវត្ដការក្គបក់្គង ការបងាា រ ការចមលងសោគសៅសស

វាARTទាំង៣១នៃ២៥សេត្ដ/ក្កុង 
 េនកចូលរមួ ៃងឹបសងាើត្បាៃថផ្ៃការបៃដសដើមបថីកលមែការេៃុវត្ដការក្គបក់្គង ការបងាា រ ៃងិការចមលង

សោគសៅសសវាART 
គ្គូសគ្ម្បសគ្ម្ួល និង គ្គូ វគគសិក្ខា សាលា៖ 

 សោកសវជជ. េ កុ វជិាជ  ក្បធាៃមជឈម ឌ លជាត្ិ NCHADS 
 សោកសវជជ. សាំរតិ្ សុវ ណ រទិ្ធ េៃុក្បធាៃមជឈម ឌ លជាត្ិ NCHADS 
 សោកសវជជ. សុេ ក្ស ុៃ ក្បធាៃនាយកដ្ឋា ៃមៃទីរសពទ្យ នៃក្កសួងសុខាភបិាល 



 សោកសវជជ. ឃុៃ គីមអា ម េៃុក្បធាៃមជឈម ឌ លជាត្CិENAT ៃិងមន្រៃដីបសចចកសទ្ស 
 សោកក្សីសវជជ. សឹុម សៃសាំ េៃុក្បធាៃការយិាល័យធានាគុ ភាពសុខាភបិាល 
 សោកសវជជ. ង៉ាូវ បោូ៉ា  ក្បធាៃការយិាល័យបសចចកសទ្សនៃមជឈម ឌ លជាត្ិ NCHADS ៃិង មន្រៃតី

បសចចកសទ្ស 
 សោក ហីុ នៃលី ត្ាំ ង US-CDC 
 ក្គូបសងាោ លថ នាាំជាំនាញគលីៃកិថ្នន កជ់ាត្ ិ

សិក្ខា ក្ខម្ចលូរមួ្៖ 
 ក្បធាៃ/េៃុក្បធាៃមៃទីរសុខាភបិាល 
 ក្បធាៃកមមវធិីសេដស៍សេត្ដ 
 ក្បធាៃ/េៃុក្បធាៃមៃទីរសពទ្យ 
 ជៃបសងាោ ល េៃុវត្តការងារបងាា រការៃលងសោគ នៃមៃទីរសពទ្យសេត្ត/ក្សុក  
 ក្បធាៃក្កុមការងារ ART/ក្គូសពទ្យពាបាល 

៥. លទធផល 
 នោកនេជ្ជបណ្ឌិ ត ហុក គឹមនេង  គគនាយកបនេេកនទស
សុខាភ្ិបាល ថ្ៃក្កសួងសុខាភ្ិបាល បាៃអងែងថា  នក
នកីតជ្ំងឺន ដស៍ ៃងិផទុកនមនរាគន ដស៍ នេលឆ្ែងជ្ំងកូឺេដី
១៩ ជាមូលនហតុអដលអាេេនៃែឿៃថ្ៃការសា្ែ ប់របស់គាត់ 
ក្បសិៃនបមីិៃបាៃចាក់វ៉ា ក់សា្ងំបង្កា រជ្ំងកូឺេដី១៩។ 

ដូនេនេះ គគនាយកបនេេកនទសសុខាភ្ិបាល បាៃជ្ំរុញដល់
មន្ដៃរីពាក់េ័ៃធ នេលផរល់ក្បកឹា ៃិងអងទេំាបាល នក

នកីតជ្ំងឺន ដស៍ ៃិងផទុកនមនរាគន ដស៍ ឱ្យនក្កៃីរមែឹក ៃិង
ជ្ំរុញនលីកទឹកេតិរគាត់ ឱ្យមកទទួលយកវ៉ា ក់សា្ងំបង្កា រ
ជ្ំងឺកូេដី១៩ ទងំដូសមូលដ្ឋា ៃ ៃិងដូសជ្ំរុញឱ្យបាៃ  
ក្គប់ៗគាន ។ 

សិកាា សា្ោរយៈនេលេីរថ្ងៃនៃេះ ក៏មាៃការេូល
រមួេីនោកនេជ្ជបណ្ឌិ ត  ៊ែុក េជិាជ  ក្បធាៃមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិ
ក្បយុទធៃឹងជ្ំងឺន ដស៍ នសីអសែក ៃិងកាមនរាគ. 

 
 នោកបណ្ឌិ ត កុយ េរីយី៉ា   ៃុក្បធាៃនាយកដ្ឋា ៃ មៃទីរ
នេទយថ្ៃក្កសងួសុខាភ្ិបាល  
 
 
 
 
 



 
នោកនេជ្ជបណ្ឌិ ត ហួត ចាៃ់យុដ្ឋ ក្បធាៃ

មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិ កចំាត់នរាគរនបង ៃិងហង់សៃិ,  
 
 

 

  
 
 

នោកនេជ្ជបណ្ឌិ ត ល ី េណ្ណធ ី  ៃុក្បធាៃ
មជ្ឈមណ្ឌ លក្គប់ក្គង ៃងិបង្កា រជ្ំងឆឺ្ែងរបស់សហរដា    
អានមរកិ (US-CDC) 

 
 
 
 

 ៃិងនោកក្សី នសង សុភាេ តណំ្ឋង ងគការ 
FHI 360 ក្បចាកំមពុជា។  

 
 
 
 
 
កនុងននាេះ  គគនាយកបនេេកនទសសុខាភ្ិបាល នោកនេជ្ជបណ្ឌិ ត ហុក គឹមនេង បាៃអងែងថា ដូេនយងី

បាៃដឹងនហយីថា កមពុជាបាៃទទួលនជាគជ័្យកនុងការរុករកថ្ៃ នកផទុកនមនរាគន ដស៍ ឱ្យមកទទួលនសវអងទ ំ
ៃិងេាបាលនដ្ឋយឱ្សងក្បឆ្ងំនមនរាគន ដស៍ ការទួលបាៃនសវេាបាលនដ្ឋយឱ្សងក្បឆ្ងំនមនរាគន ដស៍ 
ៃិងកនុងេំនណ្ឋម នកជ្ងំឺ អដលទទលួបាៃការេាបាលមាៃលទធផលបន្ដង្កា បនមនរាគន ដស៍ បាៃនាកំមពុជាកាែ យ
ជាក្បនទសមួយកនុងេំនណ្ឋមក្បនទសក្បាេំីរ អដលបាៃសនក្មេនគាលនៅនៃេះមុៃឆ្ន ២ំ០២០។ 

នោកនេជ្ជបណ្ឌិ តបាៃបៃរថា «នយងីទងំ ស់គាន  េតិជាមាៃនមាទៃភាេអដលថា ការនធវនីតសរឈាមរកនម
នរាគន ដស៍ ៃងិការទទលួនសវេាបាល នដ្ឋយឱ្សងេាបាល នដ្ឋយឱ្សងក្បឆ្ងំនមនរាគន ដស៍ ឱ្យបាៃឆ្ប់
បផុំតអាេជ្យួសនន្ដង្កគ េះជ្េីតិ ៃងិកាត់បៃថយបរមិាណ្នមនរាគន ដស៍ កនុងឈាមដល់កក្មតិមៃិអាេរាប់បាៃ អដល
នាឱំ្យមាៃការកាត់ផ្ដរ េ់ការឆ្ែងងមថី្ៃនមនរាគន ដស៍។ ដូនេនេះនគអាេៃយិយបាៃថា ការេាបាលនដ្ឋយឱ្សងក្បឆ្ងំ
នមនរាគន ដស៍ នដរីតនួាទដ៏ីសខំាៃ់ គមឺៃិក្តមឹអតអាេសនន្ដង្កគ េះអាយុជ្េីតិរបស់ នកផទុកនមនរាគន ដស៍ ឱ្យរស់នៅបាៃ
យូរ អងវរប៉ាុនណ្ឋណ េះនទ ប៉ាុអៃរអងមទងំអាេបញ្ឈប់ការឆ្ែងរាលដ្ឋលថ្ៃនមនរាគន ដស៍នទៀតផង»។ 

ទៃទឹមៃងឹននាេះ នោកនេជ្ជបណ្ឌិ ត ក៏បាៃគាកំ្ទឱ្យមាៃការេិចារណ្ឋកនុងការផារភាជ ប់ ឬការដ្ឋក់បញ្ជូល
គាន រវងនសវអងទេំាបាលជ្ងំឺន ដស៍នៅតាមមូលដ្ឋា ៃសុខាភ្ិបាលបអៃថមនទៀត ដូេជា នសវេាបាលជ្ងំឺមិៃ



ឆ្ែង នសវសុែភាេផែូេេិតរ នសវេិៃិតយក្សា្េក្ជាេ ៃិងេាបាលជ្ំងមឺហារកីមាត់សែូៃ នដីមែឈីាៃឱ្យនយងីអាេ
ឈាៃនៅសនក្មេបាៃៃូេទិសនៅ ងគការ UNAIDS ៩៥-៩៥-៩៥ នៅឆ្ន ២ំ០២៥។ 

ក្កសួងសុខាភ្ិបាល បាៃយកេតិរទុកដ្ឋក់ែពស់កនុងការបង្កា រេមែងនរាគ នៅតាមនសវសុែភាេសធារណ្ៈ ដូេ
នៃេះនហយី នដីមែេូីលរមួេំអណ្កកនុងការបង្កា រទប់សា្ា ត់ ៃិងេក្ងឹងេធិាៃការបង្កា រការេមែងនរាគ មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិ
ក្បយុទធៃឹងជ្ំងឺន ដស៍ នសីអសែក ៃងិកាមនរាគ សហការជាមួយនាយកដ្ឋា ៃមៃទីរនេទយថ្ៃក្កសងួសុខាភ្ិបាល 
ៃិងមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិកំចាត់នរាគរនបង ៃិងហង់សៃិ បាៃ ៃុេតរគនក្មាង «ការបង្កា រ ៃងិក្គប់ក្គងការេមែងនរាគ 
(IPC)» ឧបតថមភងេកិានដ្ឋយមជ្ឈមណ្ឌ លក្គប់ក្គង ៃិងបង្កា រជ្ំងឆឺ្ែងរបស់សហរដាអានមរកិ (US CDC) គនក្មាងនៃេះក្តូេ
បាៃ ៃុេតរនៅតាមនសវអងទ ំ ៃិងេាបាលជ្ំងឺន ដស៍ទងំ ៣១កអៃែង កនុង២៥រាជ្ធាៃីនែតរ៕ កនុងេគគសិកាា សា្ោ 
នៃេះសិកាា កាមទងំ ស់ក្តូេបាៃ នញ្ជ ីញមកេ៖ី នែតតមណ្ឌ លគិរ ី រតៃគិរ ីសទឹងអក្តង ក្កនេេះ ក្េេះេហិារ នសៀមរាប 
កំេង់ធំ បនាទ យមាៃជ័្យ ឧតតរមាៃជ័្យ តែូងឃមុ ំសា្វ យនរៀង ថ្ក្េអេង កំេង់សពឺ បាត់ដបំង ថ្ប៉ាលិៃ នពាធិ៍សា្ត់ 
កំេង់ឆ្ន ងំ កំេង់ចាម កណ្ឋត ល តាអកេ អកប កំេត ក្េេះសហីៃុ នកាេះកុង រាជ្ធាៃីភ្នំនេញ ៃិង ងគការថ្ដគូ សរុប
ទងំ ស់េំៃួៃ ១៦៨នាក់។  
សលនិដ្ឋា ល៖ 

េគគសិកាា សា្ោសិកាា សា្ោថាន ក់ជាតិ សតេីីការបង្កា រការេមែងនរាគនៅកនុងនសវអងទ ំ ៃងិេាបាលជ្ងំ ឺ
ន ដស៍កនុងបរបិទជ្ំងកូឺេដិ-១៩ ជាសកល រយៈនេលេីរថ្ងៃនេញ នក្កាមការឧបតថមងេកិា US-CDS  Cambodia 
ៃិងគនក្មាង EpiC-FHI360 នៅសណ្ឋា គារ តារាអ ៊ែរផត រាជ្ធាៃីភ្នំនេញ បាៃបញ្េ ប់ក្បកបនដ្ឋយនជាគជ័្យ។ 
សិកាា កាមអដលបាៃេូលរមួទងំ ស់ បាៃទទលួេំនណ្េះដងឹបអៃថមេីនគាលការណ៍្អណ្នាសំរីេី IPC របស់ MoH 
ដឹងេីរបកគំនហញីេីការវយតថ្មែទិៃនៃ័យនដីមក្គា នដីមែេីៃិតិយនមីលេឧីបសគគថ្ៃការ ៃុេតរ IPC នៅថាន ក់មូល
ដ្ឋា ៃសុខាភ្ិបាល។ ជាេិនសសក្កុមការង្ករថាន ក់ជាតិ  ងគការថ្ដគូ ៃិងសិកាា កាមទងំ ស់បាៃជ្អជ្កេភិាកាគាន
នដីមែបីនងាីតឧបករណ៍្នដ្ឋេះក្សា្យបញ្ញា នៅថាន ក់មូលដ្ឋា ៃសុខាភ្ិបាល ៃងិរកដំនណ្ឋេះក្សា្យបញ្ញា េំនពាេះមុែ
នដីមែធីានាភាេនជាគជ័្យ ៃិងេសិា្លភាេរបស់កមមេធិី IPC នៅដល់ថាន ក់ជាតិ ៃិងថាន ក់នក្កាមជាតិផងអដរ។ 
 
  


