្រពះរជាណាច្ក
រ
ជាតិ

សសនា ្រពះមហ

របាយករណ៍ សកម�ភាព្របយុទ�នឹងជំងឺេ/កមេរ
្រប ចំ ឆា២០១៥

្រកសួងសុខភិ
មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េសែស្បក និងក

មាតិ


ក. របាយករណ៍ទូ
១. សវ
១.១េសចក�ីេផ�ម
១.២ស�នភាពេអពីេដមីកៃនេមេរគេអដស៍ជំងឺេអដស៍េន្របេទស
២. ្របព័ន�្រគប់្រគងៃនមជ្ឈមណ�
២.១វដ�ៃនករេធ�ែផនករនិងករតមដនរបស់មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េសែ
េរ
២.២ករចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្
២.៣េគាលករណ៍ែណនាំនិងនិយាមែបបបទ្របត
២.៤វគ�បណ�ុ ះបណា�/សិក�ស
២.៥ករ្រគប់្រគងគំេរងមូលនិធHIV-SSF
២.៦ករអេង�តតម

ខ. សមិទ�ផលៃនករផ�ល់េស
១. សកម�ភាៃនករទប់ស�ត់ ែថទំ និងព្យោបាលជំង

២. េសវែថទំអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍និងអ�កជំងឺេអ
២.១េសវេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េយស�័្រគចិត�
ដ
និងរក្សោ
២.២េសវែថទំនិងព្យោបាលជំងឺឱកសនិយមនិងករព្យោបាលេដយឱសថ្រ
េអដស៍
២.២.១ករចល័តអ�កជំងឺតមេសវេផ េបាះបង់ករព្យោបាល និ
២.២.២ករគាំ្រទែផ�កឱសថនិងសំភារប
២.២.៣ករេធ�េតស�្រសវ្រជាវរកជំងឺរេបងេលអ�កជំងឺេអដ
២.២.៤ករអនុវត�ន៍យុទ�ស�ស�ករព្យោបាលបង�រជំងឺរេប
២.២.៥ករមានៃផ�េពះនិងកររ
២.៣ េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍តមផ�ះនិងតមសហ
២.៣.១េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍តម
គ. ករលំបាកនិងឧបស
ឃ. េមេរៀនបទពិេសធន
ង. េសចក�ីសន�ិដ�

របាយករណ៍សកម�ភាព្របយុទ�នឹងជម�ឺេ-កមេរ
្រប ចំ ឆា២០១៥
ក. របាយករណ៍ទូ
១ សវ
១.១ េសចក�ីេផ�ម
របាយករណ៍េនះ ពិពណ៌នាពីសមិទ�ផលែដលបានមកពីករអនុវត�ន៍កម�វិធីបង�រ ែថទំ
ជំងឺេអដស៍ ជំងឺកមេរគ េនក�ុងគំេរងែផនករ្រប២០១ ៥។ របាយករណ៍េនះ គឺបានប��ូននូវទិន�
និងពត៌មានមកពី្រគប់េសវទំងអស់ដូចជាែថទំនិងព្យោបាលជំងឺ េអដស៍ មណ�លេធ�េតស�
េអដស៍េដយស�្រគ័ចិត�និងរក្សោករសំងត់ គ�ីនិកសុខភាព្រគ�សរ ្រក�មែថទំអ�កជំងឺេអដស៍
បង�រករចំលងេមេរគេអដស៍ព ីមា�យេទកូន េនទូទំង្របេទសែដលចង្រកងជារបាយករណ៏
មួយៃនករេឆ�យតបេទនឹងកររីករលដលៃនជំងឺេអដស៍ កមេរគក�ុងវិស័យសុខភិបាលេន
កម�ុជា។ ករពិពណ៌នាតមែផ�កជាបន�បនា�ប់ៃនរបាយករណ៍េនះគឺេផា�តេលសកម�ភាពសំខន់ៗ
កម�វិធីក�ុងឆា�ំេនះគឺ . របាយករណ៍ទូេទទក់ទងនឹងសកម�ភាពសំខន់ៗៃនករ្រគប់្រគងនិងសម
អនុវត�កម�វិធីខ.លទ�ផលែដលទទួលបានពីករផ�ល់េសវសុខភិបាលក �ុងឆា�.ឧបសគ�នានាែដល
ជួប្របទះ .េមេរៀនបទពិេសធន៍ . េសចក�ីសនិដ�ន ។ល
១.២ ស�នភាពេអពីេដមីក ៃនេមេរគេអដស៏ ជំងឺេអដស៍ េន្របេទស
កររលដលេមេរគេអដស៍ េន្របេទសកម�ុជា បានបង�ញេអយេឃញថាជា
មួយែបបេនក�ុងទ�ីបអសុី។ េ្រកយពីបានរកេឃញេមេរគេអដស៍េលកដំបូងេនក១៩៩១ អ្រតឆ
បានរីករលដលយា៉ងខ�ំងេដយសរមានករេកនេឡងនូវឧស្សោហកម�ផ�ូវេភទ១៩៩៥ េទឆា�
១៩៩៨ េហយែដលអ្រត្របវ៉ឡង់ៃនករឆ�ងជំងឺេអដស៍បានេកនេឡ២ដង គឺពី ១,២ % េទ២%។ 
អ្រតេ្របវ៉ឡង់បានថយច០,៩% េនឆា�២០០៦ មក ០,៧% េនឆា�២០១

៥។ ករថយចុ

ៃនអ្រត្របវ៉ឡង់ៃនករឆ�ងេមេរគេអដស៍េន្របេទសកម�ុជាបានមកពីករខិតខំ្របឹងែ្របងដ៏

អនុវត�ន៍កម�វិធីេ្រប្របាស់េ្រសមអ១០០% ក�ុងចំេណាម�ស�ីបំេរផ�ូវេភទេនតមផ�ះបនចប់ពី១៩៩៨។ 
ទន�ឹមនឹងករថយចុះៃនអ្រត្របវ៉ឡង់ ៃនករឆ�ងេមេរគេអដស៍ក�ុងចំេណាម្របជាជនទ
សំ គាល់ថា្រក�ម្របជាជនែដល្របឈមមុខនឹងេ្រគាះថា�ក់ខ�ស់ដូចជា�ស�ីបំេរេសវកំសន� អ�កេ
េញ�ន និង្រក�មបុរស្រសលញ់បុរស គឺេនែតជា្រក�មេគាលេដែដល្រត�វយកចិត�ទុដក់ខ�ស់ក�ុ
ក
បង�រ ែថទំព្យោបាលជំងឺេអដស៍។ េយាងតមលទ�ផលៃនករអេង�តករ្រប្រពឹត�ផ២០១ ៣ និនា�ករ
អ្រតេ្របេ្រសមអនាម័យក�ុងចំេណាម�ស�ីបំេរេសវកំសន�េនករក្សោ(៨៩,២%) ចប់តំងព
២០០៣ ដល់ ៩៤.៣%

ឆា�ំ២០១ ៣។ បុែន�អ្រតេ្របេ្រ
៉
សមអនាម័យជាមួយសង្សោរេនែត

(៥២,១%) ក�ុងរយះេពលដូចគា�។
២. ្របព័ន�្រគប់្រគងៃនមជ្ឈមណ�
២.១ វដ�ៃនករេធ�ែផនករនិងករតមដនរបស់មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក
វគ�សិក�សលស�ីពីករេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្រគប់្រជ�ងេ្រជា២០១

៦ សំ រប់េខត�

រជធានីទ២ ៥ ែដលជាែផ�កមួយៃនកិច�្របជុំ សំរបសំរួលែដលបានេរៀបចំកលពីៃថ ០៩ ដល់ៃថ�ទី  ១០ ែខ
ក�� ឆា�ំ២០១

៥ េដម្បីពិនិត្យេមលនូវសមិទ�ផលែដលបានអនុវត�ក�៣ ្រតីមាសក�ុងឆ២០១

ពត៌មានអំពីេគាលករណ៍ែណនាំឬយុទ�ស�ស�មួយចំនួនែដលបានេធ�ករ។ 
វគ�សិក�សលក៏បានេរៀបចំេគ(

៥ ផ�ល់នូវ

ជាមួយគា�េនះែដ

targets) សំ រប់ថា�ក់ជាតិនិងថា�ក់េខត�្របច២០១

៦។ 

ជាលទ�ផលៃនវគ�សិក�សលេនះ គឺសំេរចបាននូវព្រងងគំេរងែផនករ្របតិបត�ិ្រគប់្២០១
េហយែដលមានប��ូលនូវ

inputs

and

expected

៦

outputs

ពីអង�ករៃដគូែដលអនុវត�កម�វិធី្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ កមេរគ េនថា�ក់េខត រ
�
២.២ ករចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្
ក�ុងអំឡុងឆា�ំ២០១ ៦ េនះ មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និងក នឹងេរៀបចំ
ែផនករសកម�ភាពនិងចកិច�្រពមេ្រព�ងជាមួយនឹងៃដគូករងរនិង  មន�ីរសុខភិបាលេខត�េលចំនួនថវ
ករអនុវត�កម�វិធីបង�រ ែថទំ និងព្យោបាលជំងឺេអដស៍និងជំងឺកមេរគថា�ក់េខត២០១៦។

២.៣ េគាលករណ៍ែណនាំ ឯកសរបណ�ុះបណា�ល និងនិយាមែបបបទ្រ
េនក�ុងឆា�ំេនះ មជ្ឈមណ�លជាតិបានេរៀបចំពិនិត្យែកសំរួលនូវេគាលករណ៍ែណនាំ និ ង
បណា�លមួយចំនួននិងចង្រកងឯកសរមួយចំនួនដូ
១. តក់ែតងនិងចង្រឯកសវគ�បណ�ុ ះបណា�លស�ីពីករផ�ល់្របឹក្សោនិងេធ�េតស�ឈមរកេមេរ
និងស�យេដយេជាះឈមពីចុង្រមាមៃដដល់អ�កផ�ល់្របឹក្សោមូលដ
២. បានេរៀបចនិងចង្រកងឯកសវគ�បណ�ុ ះបណា�លអ�កជំនួយករ្រគ�ប េង�លស្រមាប់សិកក
�
ផ�ល់្រឹក្សោ
និងេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស�និងស�យេដយេជាះឈមពីចុង្រមាមៃដដល់អ
ប
សហគមន៏។
៣. តក់ែ
ងនិងចង្រកងនិយាមែបបបទស�ីពីករជុំរុញខ�ំងក�ក�ុងករ្រសវ្រជាវរកអ�កផ�ុគេមេរគេអដ
ទន់េពលេវ។
២.៤ វគ�បណ�ុ ះបណា�ល និងសិក�
េដម្បីេលកកំពស់សមត�ភាព និងព្រងឹងកិច�សំរបសំរួលេនថា�ក់េខត�និងថា�ក់្រស� វគ�បណ�
ក
និងវគ�បំប៉ន 
និងកិច�្របជុំសំរបសំរួលបានេរៀបចំេឡងសំរប់ម�ន�ីសុខភិបាលេដយែផ�កេទតមសមាសភាគៃន
យុទ�ស�ស�ែដលមានដូច
 េរៀបចំកិច�្របជុំតមដនសមាហរណកម�យុទ�នាករអនុវត�ន៏កម�វិធីព្រងឹងគុណភាពេលេស

លបន�អ�កផ�ុកេមេរគេអដស/អ�កជំងេអដស៏
និងសូចនាករបន ា(� េដម្បីកំណត់ពីប��ជាអទ វិភា
ឺ
ប�សគល់ប��ែដលេលកជាអទិ និងេដះ្រសយតមសូចនាករន និងេរៀបចំែផនកសកម
ភាពសំរប់ជំហន បន)។

 េរៀបចំពិធីសរករសិក្សោ្រសវ្រជាវពីកត�្របឈមនឹង ករែស�ងរកៃដគូរេដម្បីេធ�េតស�ឈ
កេមេរគេអដស៏េនតមេសវែថទំព្យោបាលអ�កផ�ុកេ/ម ជំងឺេអដស៏។

 កិច�្របជុំបណា�ញអ�កផ�ល់្របឹ្សោស�ីពីករែថទំនិងព
ក
្យោបាលជំងឺឪកសនិ
េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍េលមនុស្សេពញវ័យ្របច

 កិច�្របជុំបណា�ញ្រគ�េពទ្យស�ីពីករែថទំនិងព្យោបាលជំងឺឪកសនិយ
េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍េលមនុស្សេពញវ័យ្របច
 កិច�្របជុំបណា�ញអ�កផ�ល់្របឹ្សោស�ីពីករែថទំនិងព
ក
្យោបាលជំងឺឪកសនិ
េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍េលកុមារ្របច
 កិច�្របជុំបណា�ញ្រគ�េពទ្យស�ីពីករែថទំនិងព្យោបាលជំងឺឪកសនិយ
េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍េលកុមារ្របច
 វគ�បណ�ុ ះបណា�លស�ីពីក អនុវត�ករបង�រែថទំព្យោបាលនិងគាំ្រទដល់អ�កផ

េអដស៍អ�កជំងកមេរគនិងរេ
/ េអដស៍េនតមបណា�ពន�ធ (មណ�លអប់រ ំែកែ្រ)
ឺ
េនក�ុង្រពះរជាណាច្រ

 សិក�សលសីពីករអនុវត�ន៍សកម�ភាព
រេបង
�
 សិក�សលសីពីករអនុវត�សកម�ភ
ាពករកត់បន�យករចំលងេមេរគេអដស៍ព
�
 វគ�បណ�ុ ះបណា�លស�ីពីករផ�ល់ចំេណះដឹងពីជំងឺេអដស៍សំរប់បុគ�លិកបំេរករងរេនពន�ន
 វគ�បណ�ុ ះបណា�លអ�កផ�ល់្របឹក្សោថ�ីសករែថទំនិងព្យោបាលជំងឺឪកសនិយមនិង
េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍េលមនុស្សេ
 ចុះែណនាំជំនាញគ�ីនិក េនេសវែថទំជំងឺ
 ចូលរួមអភិបាលករង
ករបង�រជាវិជនិងផ�ល់េសវពន្យោរកំេណតេនែផ�កែថទំព្យោបាលជំងឺេអដស៍ដល់មន�ីរេ
េខត�
 ចុះពិនិត្យ និងសំអតទិន�ន័Active Case Management
 ករចុះអភិបាលករងរ្រគប់្រគងទិន�ន័យករណីសកម�ៃនេមេរ
 អភិបាលេលករងរែថទំ ព្យោបាលជំងឺេអដស៍ និងជំរុញករេVL េនេសវែថទំជំងឺេអដ
 ចុះអភិបាលករងរេលករែថទំនិងព្យោបាលជំងឺេអដស៍េនតមមន�ី/េខត�ៃនេសវpreART/ART
 កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់នូវេគាលករណ៍ែណនាំជាតិស�ីពីករែថទំនិងព្យោបាលជំង
ព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍េលមនុស
 កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់នូវេគាលករណ៍ែណនាំជាតិស�ីពីករែថទំនិងព្យោបាលជំង
ព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍

 កិច�្របជុំផ្សព�ផ្សោយេគាលករណ៍ែណនាំជាតិស�ីពីករែថទំនិងព្យោបាលជំង
ព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍សំរប់កុមារនិងេក�ងជំទ.
 វគ�បណ�ុ ះបណា�ល្រគ�េពទ្យស�ីពីករែថទំនិងព្យោបាលជំងឺឪកសនិយម
េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍សំរប់កុមារេនមន�ីរេពទ្
 កិច�្របជុំស�ីពីករេលកកំពស់សមត�ភាពព្យោបាលអ�កជំងឺេអដស៍តមរយៈករពិនVL test
េនតមេសវព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេម
 កិច�្របជុំបណា�ញអ�កផ�ល់្របឹ្សោស�ីពីករែថទំនិងព
ក
្យោបាលជំងឺឪកសនិ
េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍សំរប់កុមារនិងមនុ ស្សេពញវ័យេនមន�ីរេពទ្
 កិច�្របជុំបណា�ញ្រគ�េពទ្យស�ីពីករែថទំនិងព្យោបាលជំងឺឪកសនិយ
េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍សំរប់កុមារនិងមនុ ស្សេពញវ័យេនមន�ីរេពទ្
 េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា�លស�ីពីករផ�ល់្របឹក្សោនិងេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស�និងស
ឈមពីចុង្រមាមៃដដល់អ�កផ�ល់េសវសុ
២.៥ ករ្រគប់្រគងគំេរងមូលនិធិសកលសំរប់កម�វិធីេ
(HIV-SSF)
មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍េសែស្បកនិងកមេរគ្រត�វបានគណះកមា�ករសំរប
មូលនិធិសកលេនកម�ុជ
េ្រជសេរសជាករិយាល័យទទួលជំនួយផា�ល់ពីមូលនិធិសកលបន�េទៀតសំរប់កម�វិធី្របយុទ�នឹងជំង
េ្រកមគំេរងមូលនិធិស HIV-SSF ជុំទី២។កម�វិធីេនះមានេឈ�ះថាកម�វិធីបង�រ ែថទំ ជំងឺេអដស៍ក
េដម្បីបន�សំេរចបានករបង�រជាសកលេនក�ុង្របេែដលមានេគាល៣និង
កម�វត�ុ៧ែដលជាប់ទក់ជាមួយកម�ុ៣.០េដយេនក�ុងគំេរងេនាះមានភ

ទទួលជំនួយបន�ទំងអស់ចំនួ១២ គឺអង�ករមូលនិធិែថទំជំងឺេអដស (AIDS Health Care Foundation)
បណា�ញៃនអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍អ�កជំងឺេអដស៍ក�ុង្រពះរជាណាច្ (CPN+),អង�ក Catholic Relief
Service, អង�ករមិត�សំល (FI),អង�ករសម�ន�័ភាពែខ�រ្របយុទ�នឹងជំងឺេអ (KHANA), អជា�ធរជាតិ្រប
នឹងជំងេអដស៍
ឺ

(NAA),មជ្ឈមណ�ល្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និងក

(NCHADS),

មជ្ឈមណ�លជាតិគាំពរមាត (NMCHC),មន�ីរេពទ្យកុមារជ (NPH), សមាគមរ៉ក់កម�ុ (RHAC),
មន�ីរេពទ្យ្រពះសីហនុមណ�លៃនក�ីសង្
(WOMEN)។

(SHCH)

និង

សមាគមន៍នារីអភិវឌ្ឍន៍េស�និងអន
ដ

 កិច�្រពមេ្រព�ងេលេលគំេរងមូលនិធិសកល គឺ្រត�វបានចុះហត�េលខជាផ�ូវករ២៤ មករ ឆា�
២០១៤ ែដលមានទឹក្របាក់សរ៧១,១០៣,៥៩៩ ដុល�អេមរិចស្រមាប់២០១៤ ដល់២០១៥។ 
ភា�ក់ងរទទួលជំនួយផា�ល់ពីមូលនិធិសកល មជ្ឈមណ�លជាតិេសែស្បកនិងកមេរគ បានេរៀប
្រពមេ្រព�ងេទៀត ជាមូយភា�ក់ងរទទួលជំនួយៃថ�ទី ១៨ កុម�ៈ ឆា�ំ២០១៤។
២.៦ ករអេង�តតមដ(Surveillance)
េនក�ុងឆា�២០១៥ ែផ�ក អេង�តតមដនៃនមជ្ឈមណ�លជាតិបានចប់េផ�មេធ�ករអេង IBBS
ស្រមាប់ �ស�ីបំេរេនេសវកំសន�សប្បោយ ែដលឧបត�ម�េដយមូលនិធិសកលនឹងករអេង�តេនះរំពឹង
េនចុងឆា�២០១៦ េបសិនជាថវិកពីមូលនិធិសកលអនុម័តទន់េ

ខ. សមិទ�ផលៃនករផ�ល់េស
១. សកម�ភាពៃនករទប់ស ែថទំ និងព្យជំងឺកមេរ
មកដល់្រតឹម្រតីមាសទក�ុងឆា�ំ២០១ ៥ េនះ មានគ�ិនីកកមេរ (Specialized STI clinic)ទំងអស
ចំនួន៥១កែន�ងែដលក�ុងេនាះម៣៣កែន�ង្រគបដណ�ប់េល២១ក�ុងចំេណា២៤េខត�្រក�ងទូទំង្របេទសកម
(េលកែលងេខត�កណា�លមណ�លគិរីនិង្រក�ងែ)

និងមា១៨គ�ីនិកេទៀតជារបស់អង�ករេ្រករដ

(RHAC = 15, MEC= 1 គ�ិនីក និងឈូកសគ�ិនីក =២ គ�ិនីក)។
ក�ុងចំេណាម៣ ៤ គ�ិនីកជំងកមេរគែដលជារបស់
រ�ភិបាល បា
ឺ
ដ

នូវឧបករណ៍ បែន�មសំ រប

មន�ីរពិេសធន៍ែដលអចេធ�េតRPRនិង Basic microscopy ។ ជារួមមានគ�ិនីកចំនួ៣៣ ែដលមានមនី�
ពិេសធន៍អចដំេណរករបាន។មន�ីរពិេសធន៍ែដលមានេនកុងគ�ិនីកក
៣៥ក�ុង៣៥
�

ODs

្រគ

ដណ� ប់ទំ២១េខត�អចជាជំនួយដល់គ�ិនីកក�ុងករេ្រប្របាស់នូវគំនូសបំ្ រព�ញសំរប់ករ្រគប់្រ
ព្យោបាលជំងឺកមេរគ េដយពឹងែផ�កេទេលចេង�មេរគស��េអយកន់ែត្របេសរេឡង សំ
ែដលមានករ្របឈមមុខខ�
ជាបែន�មេទេលករងររបស់គ�ិនីកសុខភាព្រគ�សរ មណ�លសុខភ២ ២៥ កែន�ងេន ក�ុង្រស�
្របតិបត�ិចំនួន៧ ៥ ក�ុង ២៤ េខត�្រក�ង បានផ�ល់េសវពិនិត្យជំងឺកមេរគ

ែផ�កេទ េលចេង� េរ

ស��។ ក�ុងឆា�ំ២០១៥ េនះ មណ�លសុ ខភាព ែដលផ�ល់េសវពិនិត្យជំងឺក

េដយពឹងែផ� េទេល

ចេង�មេរគស��ក�ុងេនះមណ�លសុខភាពែដលផ�ល់េសវពិនិត្យជំងឺកមេរគេដយពឹងែផ�កេទេល

ស��។ ក�ុងេនាះរួមមាន ករពិេ្រគាះជំងឺបាន២

.១៤៤ នាក់ ជាបុរស និ

១៣.២៥៥

នាក់ជា�ស�ីែដលបានរយករណ៍មកកន់ែផ�ក្រគប់្រគង ទិន�ន័យៃនមជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹ
េសែស្បក និងកមេរគ។ តមរបាយករណ៍ ក�ុងចំេណាមបុរសែដល មកពិេ្រគាះមានចេង�
កមេរគ ចំនួ១ .៨៧៧ ករណី ែដលក�ុងេនាះមា១ .៦២៥ (៨៦.៦%) ករណី មានករហូរខ�ុះតមបង�ួរេ
១៥១ (៨

%) ករណី មានដំេបេល្របដប់បន�ពូជ ៩ (៥

.៤%)ករណីេទៀតមានជំងឺសិរមា

េល្របដប់បន�ពូជ។ ករពិនិត្យជំងឺកមេរគេដយពឹងែផ�កេលចេង�មេរគស��ចំេពះ១៨
ករណី ែដលក�ុងេនាះមា៩
៨.០៤១ (៤២

.៨៤៥

.៩២៧(៥២.៧%) ករណី មានជំងឺរលកទ�រមាសេដយបានទទួលក

.៧%) ករណី មានជំងឺរលកទ�រមាសនិងមាត់៧៨៨ (៤

ករណី មានជំងឺរលកែប៉លវីស និ៧៤ (០

.២%)

.៤%) ករណី មានដំេបេល្របដប់បន�ពូជ ១៥ (០,០៨%)

ករណីេទៀតមានជំងឺសិរមាន់។ ក�ុងេនាះមានៃដគូែដលបានកំណត់អត�ស��ណថាមានេរគស��ជំ
ែដលបានទទួលករព្យោបាលមាន៣.២០៣ នាក់ជាបុរស និ១.៦៨៩ នាក់េទៀតជា�ស�
ករពិេ្រគាះជំងឺេនតមគ�ិនីកកមេ៦០ កែន�ង ែដលក�ុងេនាះមានគ�ិនិកចំនួ៣៤ កែន�ង
ជារបស់រដ�ភិបាល និងគ�ិនិកអង�ករេ្រករដ�ភិប២៦ កែន�ង បានទទួលករពិេ្រគាះជំងឺទំ
១៤៨.១៣៩ េលក ក�ុងេនាះមា១២ .១៤៩ នាក់ជាបុរស និ៣ .០៥៨ ជា្រក�មបុរស្រសលញ់បុរស 
១១២.២៦២ នាក់ ជា�ស�ីែដល្របឈមមុខទប ២០

.៦៧០ នាក់េទៀតជា�ស�ីេនផ�ះបន និងេធ�

េនេសវកំស(២២៥ នាក់ជា�ស�ីេនផ�ះបន ន២០.៤៤៥ នាក់ជា�ស�ីេធ�ករេនេសវ)។ក�ុងចំេណា
្រសីទំងេនាះចំន៨.៣០១ នាក់បានមកេធ�ករពិនិត្យតមដនបន�ជាេរៀង
គ�ិនិកសមាគមែថទំសុខភាព្រគ�សរក( RHAC) ជាគ�ិនីកមួយែដលទទួលករចប់អរម�ណ៍ន
ទទួលអតិថិជន ភាគេ្រចនជា�ស�ីេមផ�ះ រឺ�ស�ីែដលមានករ្របឈមមុខទប ចំែណគឯគ�ិ៣៤
របស់រដ�ភិបាលបានផ�ល់េសវភាគេ្រចន ចំេពះ�ស�ីេនផ�ះបន និងេនបំេរេសវកំសន�។ 

(MEC)

េនទី្រក�ងភ�ំេពញបានទទួលអតិថិជន មកពិនិត្យភាគេ្រចនជា្រក�មបុរស្រ(MSM)។
ក�ុង្រតីមាស៣ឆា�ំ២០១៥ េនះគ�ិនីកទំង៦០ កែន�ង ក�ុងេនាះចេង�មេរគស��ជំងឺកមេរ
បានរយករណ៍មានអ�កជំងឺបុរសចំ៩ .៨២៦ ករណី ែដលមកេធ�ករពិនិត្យជំងឺប��ក់៨ ,៧៦៨ ករណី 
(៨២,២%) មានករហូរខ�ុះតមបង�ួរេ៤១ ករណី (០,៤%) ហូរខុ ះតមរន�គូថ៤៧៨
�
ករណី (៤

,៩%)

ដំេបេល្របដប់បន�/រន�គូថ ៥០៧ ករណី (៥ ,២%) សិរមាន់េល្របដប់បន�/រន�គូថ ១៥ ករណី (០ ,២%)
េហមពងស�ស និង១៧ ករណី (០,២%) េហម្រកេលៀន។ ចេង�មេរគស��ជំងឺកមេរគែដលបាន

ក�ុងចំេណាម MSM ចំនួណ ៧៤១ ករណី មាន៥០៥ ករណី (៦៨
៥៩ករណី (៨

.២%) មានករហូរខ�ុះតមបង�ួរេ

,០%) ហូរខ�ុះតមរន�គូថ និ៦៦ ករណី (៨

ដំេបេល្របដប់បន�/រន�គូថ១០២ករណី (១៣.៨%)

,៩%)

មានសិរមាន់េល្របដប់បន៨ករណី

(១,១%)

េហមពងស�១ករណី (០,១%) េហម្រកេលៀន
គ�ិនីកទំង៦០  កែន�ង ចំេពះ�ស�ីែដលមានករ្របឈមមុខទប ក�ុងេនាះចេង�
ជំងឺកមេរគ ែដលបានរយករណ៍ច១០១

.៤៤៩ ករណី មាន

៨៦.៣១៧ ករណី (៨៥

,១%)

មានជំងឺរលកទ� ១ ៣.៥៤៥ ករណី (១៣ ,៤%) មានជំងឺរលកទ�រមាសនិងមាត ២៥០ ករណី 
(០,២%) មានជំងឺរលកែប៉លវី៨២៧ ករណី (០ ,៨%) ដំេបេល្របដប់បន�/រន�គូថ និង ៥ ១០ ករណី 
(០,៥%) សិរមាន់េល្របដប់បន�/រន�គូថ។
ក�ុង្រតីមាស៣ឆា�ំ២០១៥ ក�ុងចំេណាម�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទេដយផា�ល់ចំន១៤៤ នាក់បាន
េធ�ករពិនិត្យេលកដំបូងេនគ�ិនីកកមេរគ មាន៧៩ករណី (

៥៤.៩%) ្រត�វបានវិនិច�័យថាមាន

កមេរគែដលក�ុងេនាះ២៩ ករណី (៧០.១%) មានជំងឺរលកមាត់ស្បូន។ចំនួន�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទេដយ
៨១ បានមកពិនិត្យតមដនបន�េនគ�ិនីកកមេរគជា្របចំែខ២
្រត�វបានវិនិច�័យថាមានជំងឺកមេរគែដលក�ុង៦ នាក់(៧
្រតីមាស៣ឆា�ំ២០១៥ �ស�ីបំេរេសវកំសន�ចំនួ

៥ ករណី (៣០

.៩%)

,៤១%) មានជំងឺរលកមាត់ស្បូន។េន

១២.២២៥ នាក់ បានមកេធ�ករពិនិត្យេលកដ

េនគ�ីនិកកមេរគ មានចំ៩.៣៤៩ ករណី (៧៦,៥%) ្រត�វបានវិនិច�័យថាមានជំងឺកមេរគែដលក�ុង
៤.៤៥១ ករណី (៣៦

,៤%) មានជំងឺរលកមាត់ស្បូន។ ចំនួន�ស�ីបំេរេសវក៨

.២២០

បានមកពិនិត្យតមដនេនគ�ីនិកកមេរគជា្របចំែខ៤ .៧៦២ ករណី ( ៥៧,៩%) ្រត�វបានវិនិច�
ថាមានជំងឺកមេរគែដលក�ុងេន១.៨២៨ករណី (២២,២%) មានជំងឺរលកមាត់ស្
ចំនួនលទ�ផលRPR េតស� ទំងអស១៤៧៩ េតស�ែដលបានេធ�េនក�ុង្រតីម៣ឆា�ំ២០១៥
េនមន�ីរពិេសធន៍របស់គ�ីនិកទ៣២ របស់រដ�ភិបាល និងចំនួ២ េទៀតជារបស់អង�ករេ្រករដ�ភិបា
ក�ុងេនាះមានែ៧៦(៥, ១៤%) បានរកេឃញមRPR វិជ�មាន

២. េសវែថទបន�ដល់អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ និងអ�កជំងឺេអដស(CoC)

២.១ េសវផ�ល់្របឹក្សោនិងេធ�េតស�ឈមេដយស�័្រគចិត�និងរក្ស
(VCCT)
ចំនួនមណ�លផ�ល់េសវ VCCT មានករេកនេឡងយា៉ងខ�ំងក�ុងរយះ១២ ឆា�ំចុងេ្រកយេនះ គឺ
១២ កែន�ង េនឆា�២០០០ ដល់ ២៥៣ កែន�ង ។ បុែន�រហូតមកដល់្រតីមាសទ
៉
២ ឆា�ំ២០១៥ មណ�លសុ ខភាព
ែដលផ�ល់េសវVCCT មាន្រតឹម៦៧ កែន�ងបុេណ
៉ ា �ះ
ក�ុងចំេណាមមណ�ល

VCCT

ទំង

៦៧ មាន

៦២ កែន�ង 

ែដលបានទទួលករឧបត�ម�េដយផា�ល់ពីរជរដ៥ កែន�ងជារបស់អង�ករេ្រករដ� (អង�ករ MEC
១ អង�កCenter of Hope ១វិទ្យោស Pasteur ១ និង គ�ីនិកឈូកស ២ កែន�ង)។
ក�ុង ្រតីមាសទ២

ឆា�ំ២០១ ៥ េនះ អតិថិជន ទំងអស់ចំនួន

៣៧៣.១៨ នាក់ ម ២៦.៣៨៧

នាក(៧០.៧%) បានស័�្រគចិត�មកេដយខ�ួ ៣៩៥(១១%) ្រត�វបានប��ូនមកេដយកម�វិធីពិនិត្យៃផ�េព
សំ រ១.៦៦៣នាក (៤.៥%) ្រត�វបានប��ូនមកេដយគ�ីនិកក១.៩០៦នាក (៥,១%) ្រត�វបានប��
មកេដយកម�វិធីកំចត់េរគរ១.២២៧នាក
រដ�ភិប

២,០៩៥នាក(៥,៦%)

(៣,៣%)្រត�វប��ូនមកេដយ្រក�មែថទំតមផ�ះនិងអង�

្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវពិនិត្យជំង៥០៩នាក

(០,៤%)

្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវែថទ១.៧៥០នាក(៤,៧%)
្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវ២៥នាក(០,១%)
្រត�វប��ូនមកេដយកម�វិធីពន្យោរកំ៣១៤នាក(០,៨%)

នាក់្រត�វបានប��ូនមកេដយ

សុ ខភាពនិ១,០៤៧នាក(២,៨%)្រត�វបានប��ូនមកេសវេផ្សងៗេ
Self-

STD

TB

HBC/

General

Pediatrics

Maternity

Referred

Clinic

Services

NGO

Medicine

Care Service

Service

70.7%

4.5%

5.1%

3.3%

5.6%

1.4%

4.7%

BS/FP

ANC

*Others

HCs

Services

0.1%

11%

2.8%

0.8%

*Other: skin care service, surgical service, oral/dental service and infection disease
ចំនួនសរប
ុ ៃនអតិថិជនែដលបានមទទួលេសវ VCCT្រតីមាសទ២ ឆា�ំ២០១៥ មា៣៧ , ២១៤ នាក់ និង
១៩០៦នាក់ ជាអ�កជំងឺរេប

ចំនួនសរប
ុ ៃនអតិថិជន និងអ�កជំងឺរេបងែដលបានេធ�េតស�រកេមេរគេអដស៍ ក� ្រតីមាស២ឆា�ំ២០១៥
េនះ មាន១៩.៨៩៥ នាក់(៥៣,៥%) ជា�ស�ី៣២.២២៧ នាក់(៨៦,៦%) មានអយុចប់១៥ដល់ ៤៩ ឆា�។

GtifCi nEdlmkeFVeI tsþQamrkemeraKeGds_

GtifiCnEdlmanlT§plQamviC¢m an

People tested for HIV

People tested HIV positive

N= 37, 214

N= 1,994

No. (%)

No. (%)

1,584 (4.3%)

107 (5.4%)

32,227 (86.6%)

1,678 (54.2%)

3,403 (9.1%)

209 (10.5%)

17,319(46.5%)

950 (47.6%)

19, 895(53.5%)

1,044 (52.4%)

Gayu (Age)
≤14

qñaM

15-49

qñaM

> 49

qñaM

ePT (Sex)
Rbus
RsI

តរងទ២ លក�ណៃនអតិថិជនែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េនVCCT ក�ុង្រតីមាស២ ឆា�ំ២០១៥

េនក�ុង្រតីមាស២ ឆា�ំ២០១ ៥ េនះ ៩៩ ,៩% (ចេនា�ះពី ៩៤,៩%-១០០% េន្រគប់េសវទំ)
ៃនអតិថិជនែដលេធ�េតស�រួចបានទទួលយកលទ�ផលរបស់ពួកេគេដយបានទទួលករផ�ល់្របឹក្សោេ្រក
េតស�។ េនក�ុងេនាះផងែ ក�ុងចំេណាមអតិថិជន ចំនួន
្រត�វបានប��ូនមកពីកម�វិធីរេប

៣៧.៣១៨ នាក់ មា

១.៩០៦ នាក( ៥,១%)

ក�ុង្រតីមាស២ ឆា�ំ២០១៥ ្របជាជនចំនួ៣៧.២១៤ នាក់ ៃនអតិថិជននិងអ�កជំងឺរេបងទំងអស់ម
១.៩៩៤ នាក់(៥,៤%) ្រត�វបានរកេឃញមានឆ�ងេមេរគេអស៍វិជ�មានេនតមមណ�ល ទូទំ
ដ
២.២. េសវពិនិត ែថទំនិងព្យោអ�កជំងេអដស៍
(OI and ART Services)
ឺ
មកដល់ចុងឆា�្រតីមាសទ៣ ឆា�២០១៥
ឪកសនិយ

(OI )

េនះមា៦៤កែន�ងែដលបានផ�ល់េសវករព្យោប

និងករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងនិងេមេ

ចំនួន៥០េនក�ុ២៤េខត�-្រក�ង៦៤

(ART)

កែន�ងផ�ល់េសវករព្យោបាលជំងឺឪក

េដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេ

េនក�ុង្រស�ក្របតិប

(OI)

និងករព្យ

(ART)មានចំនួ៦៤កែន�ងែដលទទួលករឧបត�ម�េដយរ

ភិបាមា៦០និងចំនួន៤កែន�ងេទៀតពីអង�ក
មិនែមនរដ�ភិបាលជាៃដគូរ។ក�ុងចំេនាមេស៦៤កែន�ងេនាះម៣៦កែន�ងបានទទួលពិនិត្យនិងព្យោ
ងជ
ឺ ូនកុមារផ�ុកេមេរគេអដស៍េនក�ុង្រស�ក្របតិបត�ិ៣៤។

 CD4 Count Available (8)
OI/ART Site (61)
▲Paediatric Site (35)

រូបភាពទ៦៖ទីតំងៃនមណ�លសុខភាពែដលពិនិត្យនិងព្យោប OI/ART គិតមកដល់ែខធ�ូឆា�២០១៤

មកដល់ចុង្រតីមាស៣ឆា�២០១៥េនះអ�កជំងឺសកម�សរប
ុ ចំនួន៥៤.៣៨៧នាក់ែដលក�ុងេនាះ៥០.

៥១៦នាក់ជាមនុស្សេពញវ័យ៣.៨៤១នាក់ជាកុមារបានART (រូបភាពទ៧, ៨)។
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រូបភាពទ៩៖និនា�ករៃនចំនួនេសវព្យោបាលជំងឺនិងអ�កជំងឺសកម�ទទួលបានករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេ២០០១ដល់ (្រតីមាស៣) ឆា�២០១៥

60,000
50,516
48,920
48,462
47,881
47,312
46,607
46,134
45,252
44,867
44,318
43,829
43,055
42,678
42,034
41,287
40,436
39,729
38,697
37,666
36,158
40,000
34,784
50,000

30,000
20,000
10,000
0

Adult
Child
4,0523,902
4,3604,4394,5154,4864,5334,5954,5484,5454,216 3,925
3,881
3,738
4,0034,1024,176
4,286

3,937
3,987 3,841

Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q310 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15
រូបភាពទ១០៖និនា�ករៃនចំនួនអ�កជំងឺសកម�ជាមនុស្សេពញវ័យនិងកុមារពី្រ១ឆា�២០១០ដល់្រតីមាស៣ឆា�២០១៥

មកដល់ចុង្រតីមាស៣ឆា�២០១៥េនះក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺសកម�ែដលបានទទួលករព្យោ
ឪសថ្របឆាំងេមេរគេអ (ART)មាន�ស�ីចំនួ៥៤,៦% (២៧.៥៨៥)។េនតមមណ�លផ�ល់េសវទំ
មានអ�កជំងឺថ�ីចំនួ២.៨៧៦នាក (រប់ប��ូលទំងកុ១៨៦នាក) បានទទួលករពិនិត្យនិងព្យោបាលជ
និយមនិងមានអ�កជំងឺថីចំនួ
៣.០៩៨នាក (រប់ប��ូលទំងកុ២៧៧នាក) បានចប់េផ�មទទួលករព
�
េដយឪសង្របឆាំងេមេរគេ

(ART)

ក�ុង្រតីមាស៣ឆា�២០១៥(រូបភាពទ១៣)។ចំនួនអ�កជំងឺ

ឪកសនិយមថីមានករថយចុះបន�ិចេ
បេបេ្រប�បេធៀបេ២០១៤។ទន�ឹមេនាះែដរចំនួនអ�កជំងឺទទួលករ
�

បាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគ(ART)

ក៏មានករថយចុះបន�ិចែដរេបេធៀបេទនឹង២០១៤។

ក�ុងឆា�២០១៤េនះមានអ�កជំងឺចំនួ៦៦៣នាក់បានេបាះបង់ករព្យ៧៧នាក់បានស�ប់ក�ុងអំឡុង
ព្យោបាលជំងឺឱកសន
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4,000

2,876
3,098
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រូបភាពទ៩៖និនា�ករៃនចំនួនអ�កជំងឺឪកសនិយមនិងអ�កជំងឺព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដ២០០៦ដល់្រតីមាស៣ឆា�២០១5

មានជំងឺឱកសនិយមសកម�ចំន២.០២៣នាក់ជាមនុស្សេពញវ័យ៤៦៨នាក់ជាកុមារែលមិនទន់ម
ដ
ណៈសម្រសបសំរប់ទទួលករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងនិងេមេរគេអដស៍េនេឡយេទរហូត
មាសទ៣ឆា�២០១៥េនះ។ក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺទំងអស់១.៨១៣នាក(៨៩,៦%)ជា�ស�ីែដលភ
េ្រចនប�ីឬៃដគូររបស់ពួកេគបានទទួលករព្យោបOI/ART េ្រចនឆា�ំមកេហ
ចំនួនសរប
ុ ៃនអ�កជំងឺឪកសនិយមជាមនុស្សេពញវ័យចំ៥០៦នាក់និងកុមារចំន៩៧នាក់មានល
ណៈសម្រសបនឹងទទួលបានករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ែតពុំទន់បានទទ
ទី៣ឆា�២០១៥េនះ។

២.២.១ករចល័តអ�កជំងឺតមេសវេផ្សងៗេបាះបង់ករព្យោប
េនក�ុង្រតីមា៣ឆា�២០១៥េនះមានអ�កជំងឺចំនួ១.០២១នាក់ែដលទទួលបានករព្យោ
ឪសថ្របឆាំងេមេរគេអ (ART) ្រត�វបានប��ូនេទកន ART ថ�ីែដលស�ិតេនជិតផ�ះឬកែន�ងែដលេ
ជិតពួកេគេហយនិងមានអ�កជំងឺែដលកំពុងព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអ១.៣៨៣នាក់ប
េបាះករព្យោប៤២៩នាក់េផ្សងេទៀតបានស�ប់េនកុង្រតី
�
២.២.២ករគាំ្រទែផ�កឪសថនឹង សមា�រៈប
េនក�ុង្រតីមា៣ឆា�ំ២០១៥ េនះ្រគប េនះ្រគប់មណ� ART ទំងអស់បានេធ�របាយករណ៍ច

អ�កជំងឺតមរូបមន�ឪស

ART

នីមួយៗ។េវជ�ប��េ្រប្របាស់រូបមន�ឪសថភាគេ្រAZT+3TC+NVP,AZT+3TC+EFVនិង 
TDF+3TC+NVP,TDF+3TC+EFV

េដយម

៦.១១%ៃនមនុស្សេពញវ័យ

និង១២,១១%%ៃនកុមារ្រត�វបានទទួលរូបឪសថPI-Based (តរង៣)។
រូបមន�ៃនករេ្រប្របាសARV Q3.

មនុស្សេពញវ័

កុមា

2015

N=51,044*

N=4,335*

No.(%)

No.(%)

AZT+3TC+NVP

15,029

30 %

1,934

44.29 %

AZT+3TC+EFV

5,969

12 %

409

6.10 %

TDF+3TC+NVP

2,472

5%

TDF+3TC+EFV

23,717

47%

293

671%

PI-based regimens

3,083

6.11 %

529

12.11 %

*ទិន�ន័យរូបមន�ៃនកេ្រប្របាស់ឪសថមិនបាន្រតឹម្រត�វពិត្របាកដជាក់ែស�ងេទនឹងចំនួនតួេលខ ARTេទ។
តរង៣៖េវជ�ប��ស�ីពីករេ្រប្របាស់និងករែចកចយរូបមន�ឪសថ្របឆាំ ងេមេរគសំរប់អ� HIV
េនកម�ុជាក�ុង្រតីម៣ឆា�២០១៥

២.២.៣ករេធ�េតស�្រសវ រកជំងរេ
ឺ បងេលអ�កជំងេអដស៍ថ�ី
ឺ
េនក�ុង្រតីមា៣ឆា�២០១៤េនះមានអ�កជំងឺេអដស៍ថ�ីែដលបានចុះេឈ�ះេនកែន�ងែដលផ�ល់េ
បាលជំងឺឪកសនិយមនិងទទួលករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអ២.៨៧៦នាក់។េនក�
ចំេណាមអ�កជំងឺឪកសនិយមចំន២.៦៩០នាក់មានអ�កជំងឺចំន២.៤១០នាក

(៨៩,៦%)

បានេធ�េតស�្រសវ្រជាវរកជំងឺរេបងេនក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺែដលសង្ស័យថាមានជំង៧០៩នាក់េនាះ
អ�កជំងឺចំនួន២១២នាក់បានេធ�េតស�្រសវ្រជាវរកអ�កជំងឺរេបងេហយមានលិទ�ផលជំងឺ(BK+/-)
និងជំងរេ
ឺ បងេ្រកស(EPTB)
េនក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺែដលបានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំងឺរ២១២នាក់េនះមានអ�កជំ១៩០នាក់បានទ
លករព្យោបាលជំងឺរ
២.២.៤ករអនុវត�ន៍យុទ�ស�Three “I” ករព្យោបាលបង�រជំងឺរេបងេIsoniazid (IPT)
េនក�ុង្រតីមា៣ឆា�២០១៥េនះមានមណ�OI/ART
េលែស្ប

(TST)

ចំនួន៣កែន�ងែដលេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីន

េនមនីេពទ្យេខត�បាត់ដំបងមន�ីរេពទ្យេស
រីេសភណ័និងមង �
�

េខត�បនា�យមានជ័យនិងែដល
មណ�ល៣កែន�ងេផ្សងេទៀតបានប�្ឈប់ករេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលី នេល(TST)
េហយមកអនុវត�ករករមិនេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស

(non-TST)ែដលក�ុងេនាះមានមន�ីេពទ្យេ

កំពង់ចមត្បូងឃ�ុំនិងសំេពមាស។ជាសរុបមានអ�កជំងឺេអដស៍ថ�ីមួ២.៥៥៤នាក់ែដលបានចុះេឈ�
េសវOI/ART

ទំ៥៥កែន�ងែដលបានចប់េផ�មអនុវត�ន៍នូវយុទ�ស

Three“I”

េនះ(ចំនួន៣កែន�ងែដលេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្បកមានអ�កជំ២៣៥នាក់និងចំនួ៥២កែន�ងេផ្សងេទៀ
ែដលមិនមា
ករេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្បកមានអ�កជ២.៣១៩នាក)។ក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺឱកសនិយថ�ីចំន
ម
២.៣
៤១នាក់មានអ�កជំងឺចំន១.៦៧៨មិនទន់រកេឃញថាមានជំងឺរេបងមានអ�កជំងឺច៦៣៧នាក់បានចប់េផ
ព្យោបាលបង�រេដIsoniazid
(ចំនួន៣កែន�ងែដលេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្បកមានអ�កជំ៣៧នាក់និងចំនួ៥២កែន�ងេផ្សងេទៀតែដ
មិនមានករេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្បកមានអ�ក៦០០នាក។

មុនចប់េផ�មករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេម
េនក�ុង្រតីមា៣ឆា�២០១៥េនះ

មានអ�កជំងឺេអដស៍ថីចំនួ
២.៦៩០នាក់ែដលបានចុះេឈ�ះេនេ
�

បាលជំងឺ់ឪក
និយមនិងករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍។ក�ុងចំេន២.៤១០នាក់ែដលបានេធ�ករព
ត្យសុខភាពរកេរគស��ជំងឺរេបងមានអ�កជំងឺច៧០៩នាក់ែដលយា៉ងេហច
មានេរគស��មួយក�ុងចំេណាមេរគស�៣ក�ុងរយៈេពល៤សបា�ហ៍កន�ងម

(មាន្រគ�នេក�ក�ក

ែបកេញសេជាគខ�ួនេនេពលយប់រយៈេ២សបា�ហ៍កន�ងម)។ក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺែដលមានេរគស��ជ
រេបងវិជ�មានទ៧០៩នាក់េនះម២១២នាក់ែដលបានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំង (BK+/-) ឬមានរេប
េ្រកសួតេហយមានអ�កជ១៩០នាក់បានចប់េផ�មករព្យោបាលជំងឺរេ៦៣៧នាក់ែដលបានចប់េផ
ករព្យោបាលបង�រជំងឺរេបងេ

Isoniazid

(IPT)េនាះ្រត�វបន�េដយអ�កជំងឺទំងេនាះមិន

េរគស��ជំងឺរេបង។មានអ�កជំងឺែដលកំពុងព្យោបាលជំងឺឪកសនិយ១១៨នាក់បានេធ�េរគវិនិច�
មានជំងឺរេប(BK+/-)
ឬមានរេបងេ្រកសួតក�ុងេនាះមានអ�១០២នាក់បានចប់េផ�មព្យោបាលជំងឺរេបងេហយមានអ�កជេអដស៍៨៥នាក់េទៀតបានទទួលករព្យោបាលបង�

cotrimoxazole

និងមានអ�កជំង៤៣០បានចប់េផ�មព្យោបាលជំងឺរេ Isoniazid (IPT)។
•

ករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេ

េនក�ុង្រតីមា៣ឆា�២០១៥េនះមានអ�កជំងឺេអដស៍ចំនួ២.៨២១នាក់ែដលបានទទួលករព្យោ
ឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ថ
ជំងឺរេបង

ក�ុងចំេណាមេនះមានអ�កជំងឺចំន២២៣នាក់ែដលបានេធ�េរគវិនិច�័យ

ឬរេបងេ្រកសួតេហយក�ុងេនាះមានអ�ក១៦៩នាក់ែដលបានចប់េផ�មព្យោបាលជំងឺរេបង។មានអ�កជំ
ពុងព្យោបាលឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៥៧៨នាក់បានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំ
ឬមានរេបងេ្រកសួតក�ុងេនាះមានអ�១៨៣នាក់បានចប់េផ�មព្យោបាលជំេអដស៍ចំនួន២៣៧នាក់េទៀតបានទទួលករព្យោបាលបង� cotrimoxazole។
២.២.៥ករមានៃផ�េពះនិងកររ

(BK+/-)

េនក�ុ្រតីមាស៣ឆា�២០១៥េនះមានអ�កជំងឺេអដស៍ថ�ីជា�ស�ីចំន១.៥០១នាក់ែដលបានចុះេឈ�
េសវព្យោបាលជំងឺឪកសនិយមនិងព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍េហយ
ជំងឺេអដស៍ជា�ស�ីចំនួ៤៦នាក់មានៃផ�េពះ។ក�ុងចំេណាមអ�កជំងឺជា�ស�ី១.៨១៣នាក់ែដលកំពង់ព្យ
ជំងឺឪកសនិយមមាន�ស៤១នាក់មានៃផ�េពះនិងក�ុងេន៧នាក់បានទទួលឪ

ARV

សំ រប់ក

បង�រករចំលងេមេរគេអដស៍ព ីមា�យេទកូនគា�នអ�កជំងឺែដលបានរយករណ៍ថាបានរលូ
េទនិងមានមា�ក់េទៀតបានេធ�កររំ
េនក�ុ្រតីមាស៣ឆា�២០១៥េនះមានអ�កជំងឺេអដស៍ជា�ស�ីចំន១.៧០២នាក់ែដលបានទទួល
ព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ថ�ីេហយក�ុងេនាះមានអ�កជំងឺេអដស៍ជ១៩១នាក់មានៃ
េពះ។ក�ុងចំេណាមអ�កជំងឺជា�ស�ីចំ២៩.៤០៥នាក់ែដលកំពុងទទួលករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆ
េអដស៍មាន�ស�៥១៧នាក់មានៃផ�េពះ។មានអ�ក១២នាក់បានរយក
បានរលូតកូនេដយឯកឯងន៦នាក់េទៀតបានេធ�កររំល
២.៣ េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍េនតមសហ(Community-based Services)
២.៣.១េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍តម(HBC Services)
មកដល់្រតីមាសទ២ ឆា�២០១៥មាន្រក�មែថទំតមផ�ះច២២៧្រក�មែដល្រគបដណ�៥៧៦មណ�ល
សុ ខភាពេនក�ុង្រស�ក្របតិបត�ិច៦៤េនក�ុងេខត�ចំនួ២០។េនក�ុង្រតីមាសេនះេខត�្រពះវិហរពុំ
ករណ៍របស់្រក�មែថទំេទេ្រពះអង�ករែដលបានអនុវត�េលកងរែថទំេនះបានចប់គំេរងក�
និងែថទំអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍និងអ�កជំងឺេអដស៍េហយនិងកំពុងរកអង�ករថ�ីមកជំន
្រក�មែថទំតម (HBC) ទំងអស់បានជួយ ែថទ ្រទឧប�ម�ដល់អ�កផ�ុកេមេរគអ�កជំ េអដស៍សកម�
ចំនួន១៦.៩៦២នាក់ក�ុងេនាះអ�កែដលបានេធ�ករចុះប��ីទទួលករព្យោបាលជំង

(OI)មានចំនួ

១.៣១១ នាក់និងអ�កជំងART ែដលបានេធ�ករចុះប � �ី១៥.៦៥១នាក់

គ. ករលំបាកនិងឧបស
•

មួយភាគធំៃន្របភពថវិកស្រមាប់អនុវត�សកម�ភាព្របយុទ�នឹងជម�ឺេអដស៍ ឧបត�ម�េដយមូ
ែតងែតមានកត�្របឈមជាេ្រចន ដូចជា េនក២០១៥ មានករកត់បន�យថវិក និង
ផា�ស់ប�ូរែបបបទជាេ្រចនេធ�ឱ្យមានអក់ខនដល់ករអនុវត�សកម�ភាពទំងេនថា�ក់ជាតិ 

ម៉្យោងវិញេទៀ

មានករយឺតយា៉ងក�ុអនុម័ត និង

ទំលក់ថវិេលកេស�សុំ េធ�និយ័តភាពថវិ

េធ�ឲ្យមានករយឺតយា៉វក�ុងករអនុវត�នូវសកម�ភាពចំបាច់ខ�ះៗនិងតំរូវឲ្យេធ�ករផា�ស់ប�ូរនូ
ជ េ្រចនដងនិងជាេហតុេធ�ឲ្យសល់ថវ
•

អង�ករៃដគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន បានប��ប់គំេរង និងមួយចំនួនេទៀតបានកត់បន�យែដគូ េដ
ករកត់បន�យថវិ

•

តំរូវករេនក�ុងជីវិតរស់េនរបស់អ�កទទួលផលេនក�ុងសហគមន៍មានទំហំធំមិនអចបំេពញឲ្
្រគាន់េ្រពះថវិករបស់គំេរងមា

•

ថវិកដំបូងេនក�ុងករេស�សុំ្រត�វបារកេឃញថាមិន្រគប់្រគាន់េដម្បីសំេរចេគ
ាលេដ
ន
្រសបេទនឹងអតិផ

•

ពុម
ំ ា្របាក់ឧបត�ម�ដម�ន�ីសុ ខភិបាលេន្រគប់លំដប

ឃ.េមេរៀនបទពិេសធន
•

ករសំរបសំរួលនិងកិច�សហករល�ជាមួយ្រគប់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ទំងអស់អជា�ធរែដន
ភិបាល្រគប់លំដប់ថា�ក់និងសហគមន៍គឺជាគន�ឹះៃនករអុវត�ន៍កម�វិធីបាន
ន

•

ភាពជាៃដគូរវងមជ្ឍមណ�លជាតិ្របយុទ�និងជំងឺេអដស៍េសែស្បកនិងកមេរគមជ្ឍម
មាតនិងទរកនិងមជ្ឍមណ�លជាតិកំចត់េរគរេបងនិងហង់សិនគឺជាករងររួមដ៏មានស
ករ្របយុទ�្របឆាំងនឹងជំងឺេអដស៍និងករចូលរូមសហករគា�ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាពេនត
ត�ិែដលនឹង្រត�វព្រងឹងបែន�មេដម្បីឈនសំេរចេគាលេដសហវត២០១៥ ខងមុខ

•

ករអប់រំេនក�ុងសហគមន៍និង្រក�មេគាលេដចំណុចអចឲ្យពួកេគអចយល់ដឹងពីសុខភា
េសវសុខភិបាលនិងអចកត់បន�យដល់ករេរសេអងដល់្រក�ម្របជាជន្រប

•

ជំរញឲ្យ្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់មកេ្រប្រប
ុ
ែថទំ
ព្យោបាលជេអដស៍និងជម�កមេរគវជាករចំបាច់និងអចធ
ានាឲ្យ្រក�មេនះអ
ឺ
សកល។

ង. េសចក�ីសន�ិដ�
ជរួម ភាគេ្រចន េគាលេដែដលបានេលកេឡងក�ុង២០១៥

េនះបានទទួលសមិទ�ិផលល�ែដ

រ ំពឹងថកងរស្រមបស្រម�លនិងសហ្របតិបតជមួយៃដគូអភិវឌ្ឍនក�ុងកអនុវត�កម�វិធីបង រែថទំនិងព្

លជំងឺេអដស៍េនក�ុង្របេទសកម�ុជានឹងឈនសំេរចបានេនេពលអនាគត។ប៉ុែន�េទះជាយា

្រត�

ែតធានាឲ្យបាននូវករគាំ្រទទំងថវិកនិងនេយាបាយែដលអចេធ�ឲ្យករ្របយុទ�ទប់ស ៃន
ជំងឺេអដស៍េនែតបន�ទទួេជាគជ័យ។្របសិនេបៃដគូអភិវឌ្ និងមា�ស់ជំនួ

ដកករជួយ គាំ្រទដល់ក

្របយុទ�ទប់ស�ត់នឹងកររីករលដលៃនជំងឺេអដស៍េនះេលឿនេពកេធ�ឲ្យ្របេទសកម�ុជាជួប្របទះ
ក�ុងករខំ្របឹងែ្របងេធ�ឲ្យមាននិរន�ភាពេលករងរទប់សត់នឹងកររីករលដលៃនជ
�

