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អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
 

សនុទរកថា ឯកឧតតម អេៀង មូល ីអទសរដឋមន្រនតីទទួលបនទុកអបសកកមមពិអសស 
ប្បធានអាជ្ញា ធរជ្ញតបិ្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍

និងជ្ញ ប្បធានគណៈកម្មម ធិការសរំបសរំលួមូលនិធិសកលប្បចកំមពុជ្ញ 
ថ្ថែងកនងុពិធីអបើកកិច្ចប្បជុំអពញេងគរបសអ់ាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍

 
ទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្តី ថ្ងៃទី៣០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 
 ឯកឧត្តម លោកជំទាវរដឋលលខាធិការ អនុរដឋលលខាធិការតំ្ណាងស្ថា បន័ជាសមាជិកសមាជិកា
ននកិចចរបជំុលពញអងគរបស់អាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺលអដស៍ 

 ឯកឧត្តម លោកជំទាវជារបធានគណ:កមាម ធិការរបយុទ្ធនឹងជំងឺលអដស៍លេត្តរកុង 
 ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោករស ីថ្នា កដឹ់កន ំ និងជាមន្រនតីននអាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធ
នឹងជំងឺលអដស៍ 

 លោក លោករស ីអាកនងកញ្ញដ  ជារបធានឬត្ណំាងលលខាធិការដ្ឋឋ នននរបធានគណកមាម ធិ-
ការរបយុទ្ធនឹងជំងឺលអដស៍លេត្តរកុង 

 លោក លោករស ីអាកនងកញ្ញដ  ជាតំ្ណាងនដ គូអភិវឌឍនិងសងគមសុីវលិ 
 
ជាបឋមលនេះ េញុ ំសូមស្ថវ គមនយ៍៉ា ងកកល់តត  និងថ្លលងអំណរគុណជាអលនក ជូនចំល េះឯកឧត្តម 
លោកជំទាវ លោក លោករស ីថ្ដលបានលឆលៀត្ឱកាសដម៏មាញឹកអល ជ្ ីញចូលរូមលៅកាុង កិចចរបជំុ
លពញអងគរបស់អាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺលអដស៍ដម៏ានស្ថរៈសំខានន់លពលលនេះ។ 
 
េញុ ំសូមអនុញ្ញដ ត្ចងអុលបង្ហា ញពីលោលបំណងសំខាន់ៗ  កាុងរលបៀបវារៈននអងគរបជំុនលៃលនេះគឺ៖ 
បង្ហា ញថ្ផនការយុទ្ធស្ថន្រសតជាតិ្លឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៏ជំងឺលអដស៏លលីកទី្៤ ជាមួយនឹងការ

ប្ពះរាជ្ញណាច្ប្កកមពុជ្ញ 
ជ្ញតិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត 
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លសាីសុកំារចូលរមួមតិ្ពីអងគរបជំុលពញអងគននអាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺលអដស៍លដីមបលីលីកថ្ផនការ
យុទ្ធស្ថន្រសតលនេះជូនោជរដ្ឋឋ ភិបាលសលរមច។បនា បម់កលយងីនឹងពិចារណារមួោា លលីការ អនុវត្ត
ថ្ផនការយុទ្ធស្ថន្រសតលនេះថ្ដលមានជាអាទិ្ការលរៀបចំ និង អនុវត្តលោលនលយបាយ ការចលន
ធនធាន ការលរៀបចំយនតការថ្នា កជ់ាតិ្និង ថ្នា កល់រកាមជាតិ្ ការតាមដ្ឋន និង វាយតំ្នលជាលដីម។  

 
លឆលៀត្កាុងឧកាសដន៍លលថ្នល លនេះេញុ ំសូមសរុបស្ថា នភាពការង្ហរលឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៍និងជំងឺលអដស៍
លៅកមពុជាថ្ដលបានកនលងលៅជាងពីរទ្សសវត្សមកល យីដូចត្លៅលនេះ៖ 
• ជាសរុបកាុងរយ:កាល២៥ឆ្ា កំនលងលៅ របលទ្សកមពុជាលយងីបានចំណាយធនធានជាង៦៣០
ោនដុោល រអាលមរកីលដីមបលីឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៍ កាុងលនេះជាង២០០ោនមានរបភព
មកពីមូលនិធិស្ថកល ។ ជាលទ្ធផលលៅឆ្ា ២ំ០១០ ោជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាបានទ្ទួ្ល ន
រង្ហវ នអ់ងគការស របជាជាតិ្កាុងការសំលរចលោលលៅអភិវឌឍនស៍ សសវត្សទី្៦ថ្ដលទាកទ់្ង
នឹងការលឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៏ជំងឺលអដស៏។ 

• ជាងរបាឆំ្ា កំនលងលៅ កាុងរយៈលពលននការអនុវត្តថ្ផនការយុទ្ធស្ថន្រសតជាតិ្លឆលីយត្បនឹងលមលោគ
លអដស៏ជំងឺលអដស៏លលីកទី្៣ (NSPIII) លយងីបានចលនធនធាននិងចំណាយអស់ទឹ្ករបាក់
របមាណ 230 ោនដុោល រស រដឋអាលមរកិ ។ ជាលទ្ធផលពីឆ្ា  ំ២០១១ ដល់ឆ្ា  ំ២០១៤ 
ករណីឆលងលមលោគលអដស៍លមីលៅបានធាល កចុ់េះពី 1,055នកដ់ល ់ 694នក ់ េណៈថ្ដលករណី
ស្ថល បរ់តូ្វបានកាត្ប់នាយពី 3,610នកដ់ល់2,783នក ់ល យីអរតាលរបវា៉ាឡងផ់ាុកលមលោគលអដ
ស៍បានបនតធាល កចុ់េះពី 0,81% លៅ 0,67% កាុងចំលណាមមនុសសថ្ដលមានអាយុពី 15 លៅ 49 
ឆ្ា ។ំ ទ្នាឹមនឹងលជាគជយ័ជាកថ់្សតងលនេះ ជារមួលយងីបានដកយកនូវលមលរៀនគួរឱយកត្ស់មាគ ល់ 
ជាពិលសសលយងីលធវីលអាយលឆលីយត្ប លៅនឹងលមលោគលអដស៍និងជំងឺលអដស៍លអាយរសបលៅនឹងប
របិទ្ថ្ដលបានផ្លល ស់បតូរយ៉ា ងខាល ងំ (the context of HIV and AIDS has dramatically 

changed) ។ ជាមួយនឹងការកាត្ប់នាយននជំនួយពីខាងលរតរបលទ្សនិងការលលចលឡងីនូវល
កខណ័ឌ ការង្ហរ (game changers) អាកសិការស្ថវរជាវ អាកលរៀបចំលោលនលយបាយ អាក
រគបរ់គងកមមវធីិ និង របតិ្បត្តិករននបានចំណាយលពលលវោជាលរចីនកាុងការលរៀបចំគំលោង
ថ្ផនការរមួោា មួយថ្ដលអនតោគមនជ៍ាការលឆលីយត្បសុទ្ធសឹងថ្ត្មានលកខណ:លផ្លត ត្ជាងមុន 
(more targeted interventions) ល យីការលរៀបចយុំទ្ធស្ថន្រសតលស្ថត្កនឹ៍ងរតូ្វលរជីសយក
អនតោគមនថ៍្ដលកានថ់្ត្ធាននិរនតរភាពបានលរចីនជាងមុនផងថ្ដរ ។ 
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ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោករស ីជាទី្លោរព 
តាមរលបៀបវារ: អងគរបជំុកិចចរបជំុលពញអងគននអាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺលអដស៍នឹងលលីកយកថ្ផនការ
យុទ្ធស្ថន្រសតជាតិ្លឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៏ជំងឺលអដស៏លលីកទី្៤មកពិភាកាកាុងនលៃលនេះ។ លដីមបជីាទុ្ន
យកមកពិចារណារមួោា កាុងការង្ហរលនេះេញុ ំសូមជូនទ្សសនទានមួយចំនួនដូចខាងលរកាម៖ 

១)េណ:ថ្ដលនដគូអភិវឌឍចាបល់ផតីមកាត្ប់នាយជំនួយជាបនតបនា បល់ដ្ឋយស្ថររបលទ្សលយងី
ទ្ទួ្លបានលជាគជយ័យ៉ា ងរត្ចេះរត្ចងល់នេះ ការចលនធនធានកាុងរសុករតូ្វជាការចំបាច ់
ល យីរតូ្វលដីរទ្នាឹមនឹងការពរងឹងភាពជាមាច សក់ាររបសរ់បលទ្ស (country ownership) 
ពិលសសកាុងការង្ហរគណលនយយលទ្វរទិ្ស និង ការទ្ទួ្លេុសរតូ្វរមួោា របស់ស្ថា បន័រដឋ និង នដ
គូអភិវឌឍនក៍ាុងការលឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៍ និង ជំងឺលអដស។៍ 
 
២)លរៀបចំការលឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៍ និង ជំងឺលអដស៍រតូ្វគិត្គូរលអាយមានលកខណ:យូរ
អថ្ងវងលដីមបធីាននិរនតរភាព(sustainability) ។ លបីលរបៀបលធៀបនឹងការរត្រ់បណាងំលនេះជា
ការរត្រ់បណាងំថ្បបមា៉ា ោ៉ា លុន មិនថ្មនជារត្រ់បណាងំរយ:ចំង្ហយេលី១០០ម ឬ ២០០មលឡយី 
(From a sprint to marathon) ។ កាុងនយ័លនេះ របសិនលបីនដគូអភិវឌឍនមិ៍នអាចឧបត្ាមភ
ដល់សងគមសុីវលិ និង អាកសម័រគចិត្តលអាយចុេះផ្លា ល់ជាមួយរបជាជនរបឈមមុេេពស់ ដូចអាក
បំលរកីាុងលសវាកំស្ថនតសបាយនិង អាកជំងឺលអដស៍បានលទ្លនេះ លតី្លយងីគួរលធវីអវីេលេះលៅថ្នា ក់
ជាតិ្និងថ្នា កល់រកាមជាតិ្លដីមបបំីលពញគំោត្លនេះ ។ ទ្នាឹមនឹងការលធវីវមិជឈការដល់ថ្នា កល់រកាម
ជាតិ្ លតី្លយងីគួរលរៀបចំរបពនធត័ាមដ្ឋន និង វាយតំ្នលយ៉ា ងណាលដីមបលីអាយស្ថោឃុំ
នីមួយៗលធវីការយ៉ា ងជិត្សាិទ្ធជាមួយមណឌ លសុេភាពទ្ទួ្លេុសរតូ្វលលីការង្ហរបង្ហា រ ថ្លទាំ
ពាបាល និងោ ំរសងគមដល់របជាជនរបឈមមុេេពស់ អាកជំងឺលអដស៍ និង រគួស្ថរថ្ដល
ទ្ទួ្លរងផលប៉ាេះ ល់ជំងឺលអដស៍លៅកាុងឃុ ំ ។ ស្ថោឃុនីំមួយៗនិងមណឌ លសុេភាពគួររមួ
ោា ទ្ទ្ួលេុសរត្ូវយ៉ា ងណាលលីសូចនករការង្ហរលអដស៍របស់មូលដ្ឋឋ នេលួន។ថ្ផនការយុទ្ធស្ថ
ន្រសតជាតិ្លឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៏ជំងឺលអដសល៏លីកទី្៤ជារបត្ល់មីថ្ដលលយងីលរត្ៀមេលួនលធវីជា
មាច ស់ស្ថា នការណ៍និង ចាបល់ផតីមលរៀបចំយនុតការថ្នា កជ់ាតិ្និង ថ្នា កល់រកាមជាតិ្លដីមបធីាននិរនតរ
ភាព។ 
 
៣)ការផ្លល សប់តូរគំរូនិងយនតការ (Paradigm and architecture shift) ននការរបយុទ្ធនឹង
លមលោគលអដស៍លអាយមានលកខណ:ព ុវសិ័យទូ្លំទូ្ោយ សងាត្ធ់ៃនល់លីវសិ័យអាទិ្ភាព
ថ្ដលមានរមួទាងំមានសុខាភិបាល ទាងំអភិវឌឍននិ៍ង យុត្តធិមស៌ងគមផងថ្ដរ។ 
 
៤)ការផ្លល សប់តូរផាត្គំ់និត្កាុងការផតល ់រិ ដ្បបទាន (mind set : from expenditure to 

investment) សំោបក់ារលឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដស៍និងជំងឺលអដស៍ថ្ដលយល់ថ្នការដ្ឋក់
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ធនធានជាការចំណាយមកជាផាត្់គំនិត្មួយលទ្ៀត្ថ្ដលថ្នការដ្ឋកធ់នធានសំោបក់ារង្ហរលអដ
ស៍គឺជាការវនិិលយគសំោបអ់នគត្។ ជលរមីសនលយបាយលនេះោជរដ្ឋឋ ភិបាលបាននឹងកំពុង
អនុវត្តតាមការប ច្ូ លការង្ហរលអដស៍លៅកាុង NSDP2014-2018 និង ការលរៀបចថំ្ផនការរកិំល
៣ឆ្ា  ំ។ កាុងចំណុចលនេះផងថ្ដរេញុ ំសូមរលំឹកថ្នកាុងនមជារបធានអាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺ
លអដស៍េញុ ំបានលលីកសំលណីរជូនោជដ្ឋឋ ភិបាល ល យីោជដ្ឋឋ ភិបាលបានលបតជាញ រមួចំថ្ណកលរបី
របាស់លវកិាជាតិ្ចំនួន៣ោន៧ថ្សនោនដុោល រអាលមរកិសំោបរ់មួចំថ្ណកទិ្ញឱសល
របឆ្ងំលមលោគលអដស៍ពីឆ្ា ២ំ០១៥ ដល់ ២០១៧។ 
 
៥)ការធានលអាយមានភាពសុសីង្ហវ ក ់ (coherence and consistency) រវាងរលរៀបចំនិង
អនុវត្តលោលនលយបាយ ការចលនធនធាន ការលរៀបចំយនតការថ្នា កជ់ាតិ្និងថ្នា កល់រកាមជាតិ្ 
ការតាមដ្ឋន និង វាយត្នំល ។ កាុងនយ័លនេះ ជាឧទា រណ៍លដីមបអីនុវត្តលោលនលយបាយ៧
ចំណុចរបស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាលទាកទ់្ងនឹងការលឆលយីត្បនឹងនឹងលមលោគលអដស៏ជំងឺ លយងីរតូ្វ
ទ្ទួ្លេុសរតូ្វេពស់កាុងការចលនធនធាន ការលរៀបចំយនតការថ្នា កជ់ាតិ្និងថ្នា កល់រកាមជាតិ្ 
ការតាមដ្ឋន និង វាយតំ្នលការសំោបក់ារង្ហរលអដស៍។ ទាកទ់្ងនិងលោលនលយបាយ ៧ 
ចំណុច លយងីនឹងស្ថត បរ់បាយការណ៍អំពីវឌឍនភាពននការអនុវត្តន ៍ ថ្ដលអគគលលខាធិការដ្ឋឋ ន 
អ.ជ.ប.ជ.អ បានលរៀបចំជូនលៅលពលបនា បល់នេះ។ 

 

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោករស ីជាទី្លោរព 
កាុងរយៈលពលរបាឆំ្ា ខំាងមុេលទ្ៀត្ អាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺលអដស៍ (NAA) នឹងបនតអនុវត្ត 
អាណត្តិរបស់េលួនកាុងការដឹកន ំរគបរ់គង សរមបសរមួល និង ជួយសរមួលដល់ការអនុវត្តការលឆលីយ
ត្បព ុវសិ័យ និង ទូ្លំទូ្ោយដូចថ្ដលមានថ្ចងកាុងថ្ផនការយុទ្ធស្ថន្រសតលឆលីយត្បនឹងលមលោគលអដ
ស៏ជំងឺលអដស៏លលីកទី្៤ លអាយមានរបសិទ្ធភាពរបសិទ្ធផល គណលនយយភាព និង និរនតរភាព ។ កាុងរ
យៈលពលរបាឆំ្ា ខំាងមុេលទ្ៀត្លនេះ លយងីរតូ្វេិត្េំរបឹងថ្របងកានថ់្ត្លរចីនថ្លមលទ្ៀត្ លដីមបបីលងាីន
របសិទ្ធភាពការលរបីរបាស់ធនធានមនុសសនិង  រិ ដ្បបទានកាុងវសិ័យគនលឹេះ លដីមបលីដ្ឋេះរស្ថយបញ្ញា
គនលឹេះសំខាន់ៗ របស់របជាជនថ្ដលទ្ទួ្លរងផលប៉ាេះ ល់ខាល ងំ និង អាកថ្ដលមានត្រមូវការេពស់ធំ
បំផុត្ (More efforts will be spent to rationalize the use of human and financial 

resources in key sectors to address key areas to reach key affected populations and 

those who are in greatest need) ។ កាុងលពលអនគត្ដេ៍លីខាងមុេលនេះ ការឆលងលមលោគលអដស៍
របថ្ លជាមិនអាចបាត្ល់ៅលដ្ឋយង្ហយៗលឡយី ថ្ត្លទាេះជាយ៉ា ងណាកតីកាុងនមជារបលទ្សមួយ 
លយងីមានភារកិចចរមួោា កំុលអាយជំងឺលនេះបងារជាការគរមាមកំថ្ ងដល់សុេភាព និង ការោ ំរសងគម
របស់របជាជនជាបនតលទ្ៀត្ (We have a common obligation to end AIDS epidemic so 
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that it will not continue to be our country health and social threat) ។ លដីមបសីលរមចម ិ
ចឆិតាលនេះបានកាុងឆ្ា  ំ ២០២០ ចំនួនអាកឆលងលមលោគលអដស៍លមីនឹងរតូ្វបានលុបបំបាត្ល់ៅឆ្ា  ំ ២០២០ 
(virtually eliminated) ។ លដីមបឈីានដល់លោលលៅលនេះ កមពុជារតូ្វដករសងប់ទ្ពិលស្ថធនន៍ន
យុទ្ធនការជាងបីទ្សវត្សរក៍នលងលៅលដ្ឋយរតូ្វការលរបីឧបករណ៍ដម៏ានឥទ្ធិពលថ្ដលអាចរកបានពីការ
សិកាវទិ្ាស្ថន្រសត និង បានពីបទ្លមលរៀនកនលងលៅ លដ្ឋយលយងីមាា កម់ានភារកិចចទ្ទួ្លេុសរតូ្វចំល េះ
ការសំលរចលោលលៅ 90-90-90 ( 90% ននអាកផាុកលមលោគលអដស៍នឹងដឹងថ្នស្ថា នភាពផាុកលមលោគលអដ
ស៍របស់េលួន 90% ននមនុសសថ្ដលបានលធវីលោគវនិិចឆយ័លឃញីថ្នមានផាុកលមលោគលអដស៍បានទ្ទួ្លការ
ពាបាលលដ្ឋយថ្នា រំបឆ្ងំវរុីសរបកបលដ្ឋយចីរភាព 90% ននរបជាជនទាងំអសថ់្ដលទ្ទួ្លបានទ្ទួ្ល
ការពាបាលលដ្ឋយថ្នា រំបឆ្ងំវរុីសនឹងោម នវរុីស) លៅឆ្ា  ំ ២០២០ និងលយងីកធ៍ានរមួោា ថ្នោម ន
នរណាមាា កថ់្ដលមិនបានទ្ទួ្លការថ្លទា ំនិង ពាបាលលឡយី (No one left behind) ។ 
េញុ ំសូមលឆលៀត្ឧកាសដន៍លលថ្នល លនេះ ថ្លលងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តម  លោកជំទាវ លោក លោករសី
សមាជិកសមាជិកាននអងគរបជំុ អ.ជ.ប.ជ.អ របធាន និង ជាគណកមាម ធិការរបយុទ្ធនឹងជំងឺលអដស៍
លេត្តរកុង លោក លោករស ីអាកនងកញ្ញដ  ជាតំ្ណាងនដគូអភិវឌឍ និង សងគមសុីវលិថ្ដលបានចូលរមួ
ចំថ្ណកយ៉ា ងសកមមកាុងដំលណីរការអនុវត្តថ្ផនការយុទ្ធស្ថន្រសតជាតិ្ទូ្លំទូ្ោយ និង ព ុវសិយ័ លឆលីយ
ត្បនឹងលមលោគលអដស៍ និង ជំងឺលអដស៍កាុងរយ:កាល ៥ ឆ្ា កំនលងលៅ លដ្ឋយបានបរចិាច គកមាល ងំកាយ
ចិត្ត បទ្ពិលស្ថធន ៍ និង លពលលវោរបកបលដ្ឋយស្ថម រតី្ទ្ទួ្លេុសរតូ្វេពស ់ លដីមបសីំលរចលោលលៅ
ការង្ហរលអដស៍កដូ៍ចជាការរមួចំថ្ណកអនុវត្តយុទ្ធស្ថន្រសតចតុ្លកាណទី្ ៣ របស់ោជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

 

ជាលមីមតងលទ្ៀត្ េញុ ំសូមអរគុណចំល េះវត្តមានឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោករស ី និងសូម
របកាសលបីក កិច្ចប្បជំុអពញេងគរបសអ់ាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍សំោបឆ់្ា ២ំ០១៥ 
ចាបពី់លពលលនេះត្លៅ ។ 
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