
    ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

              ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

 

   ជញ ធរជ ្របយទុ្ឋនឹងជំងឺេអដស ៍ 

                 របយករណ ៍

កិចច្របជុំ្របចំ្រ មសទីពីរ្រកមុករងរបេចចកេទស 

ថន កជ់  បរុស្រស ញ់បរុស និង្រស្ីរសស្់របយទុធនឹងជងំឺេអដស ៍

                    ៃថងទី១៥  ែខកញញ  ឆន ំ២០១៦  េនេភជនីយ ្ឋ ន ទេន្លប ក២់  

១- វ ៈ 
  ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ពិេសស្រកមុករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់ 

បុរសនិង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ សហករ និងគំ្រទថវកិេ យអងគករេស សងគមសុខភព 
បុរសបនេរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសទីបី ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស 

និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េនេភជនីយ ្ឋ នទេន្លប ក់២ នៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៦ 
េ យមនវត្តមនមកពី្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ ្រកុមេគលេ មកពីសហគមន៍ផទ ល់ ម្រន្តីេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្ត 
ដូចជេខត្តេពធិ៍ ត់ បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ េសៀម ប កំពង់ចម និង ជធនីភនំេពញ្របមណ
ជែសសិបនក់។ 

២-េគលបំណងៈ 
 ១. បង្ហ ញពីរបយករណ៍វឌ នភពៃន្រកុមករងរបចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រសទបញ់បុរស 

និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្របចំ្រតីមសទីបី។ 

២. ពិនិតយេមើលបចចុបបននភព បទពិេ ធន៍ករផ្តល់េស ពិនិតយសុខភព និងឧបសគគ នន
េលើបទអន្ត គមន៍្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ និងករ្រ វ្រជវអ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គ 
េអដស៍េលើ្រកុម្រសី្រសស់ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

 មរយៈៃនកិចច្របជំុ សមជិក សមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសទំងអស់រពឹំងថ នឹងទទួល 
បននូវអនុ សន៍ល្ៗអ ពីកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមស និងដឹងពី ថ នភព្របឈមៃន្រកុម្រសី្រសស់ េដើមបី 
េរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប់អនុវត្ត្រតីមសបនទ ប់។ 



 

៣-កលបរិេចឆទ ទីកែន្លង និងវត្តមនៈ 
កលបរេិចឆទ :  ៃថងទី ១៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៦ 

ទីកែន្លង        :  េនេភជនីយ ្ឋ ន ទេន្លប ក់២   

 វត្តមន        :  ្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ ្រកុមេគលេ មកពីសហគមន៍ផទ ល់ ម្រន្តីេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្ត 
រមួមនេខត្តេពធិ៍ ត់ បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ េសៀម ប កំពង់ចម និង ជធនីភនំេពញ។  

៤- ធី ្រស្តៈ 
 កិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តសំខន់ៗមួយចំនួនដូចជ បទបង្ហ ញជ ្ល យ 
ករពិភក ្រកមុធំ េវទិកសំណួរចំេឡើយរ ងអនកចូលរមួនិង គមិន និងករផ្តល់បទសំភសន៍ជមួយ 
្របព័នធផ ព្វផ យ និងករផ្តល់ជអនុ សន៍ េដើមបីេរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប់អនុវត្តករងរេន 
្រតីមសេ្រកយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ឯកឧត្តម្របធន និងសមជិកៃនកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមស្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ 

 

 

 



៥-លទធផលៈ            

កលពីៃថង្រពហសបទី៍១៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៦ េវ េម៉ង៨:៣០នទី្រពឹក េនេភជនីយ ្ឋ ន 
ទេន្លប ក់២្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 
សហករជមួយអងគករេស សងគមសុខភពបុរស បនេរៀបចំនូវកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសទីបីរបស់ខ្លួន
េ្រកមករស្រមបស្រមួល និងដឹកនំកិចច្របជំុេ យ ឯកឧត្តមេវជជ.ែតង គន្ឋី អគគេលខធិករ ជញ ធរ    
ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងជ្របធន្រកមុ្របឹក ភិបលៃន្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស 
្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េ្រកមករឧបតថមភថវកិពីទីភន ក់ងរ េមរកិេដើមប ី
អភិវឌ ន៍អន្តរជតិ USAID េ្រកមគេ្រមងែផ្លកសីុប មរយៈអងគករេស សងគមសុខភពបុរសេ យ 
សេ្រមចបនលទធផលដូចខងេ្រកម៖ 

 ១. មតិ ្វ គមន៍ និងេបើកកិចច្របជំុ  

     មតិ ្វ គមន៍ និងេបើកកិចច្របជំុ េ យឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនែថ្លងអំណរគុណ
ដល់សមជិក សមជីក ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច្របជំុនេពលេនះ និងបនអរគុណដល់អងគករ 
េស សងគមសុខភពបុរស ែដលែតងែតឧបតថមភថវកិដល់ករេរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសេនះេឡើង។ 
ឯកឧត្តមអគគេលខធិករមន្រប សន៍ថ កិចច្របជំុេនះេធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណងបង្ហ ញពីរបយ 
ករណ៍វឌ នភពៃន្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រសទបញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹង 
ជំងឺេអដស៍្របចំ្រតីមសទីបី និងេធ្វើបចចុបបននភពបទពិេ ធន៍ៃនករផ្តល់េស ពិនិតយសុខភព និង 
ឧបសគគននេលើបទអន្ត គមន៍បងក រ្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ និងករ្រ វ្រជវ 
អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍េលើ្រកុម្រសី្រសស់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ជមួយគន េនះ ឯកឧត្តម
្របធនអងគ្របជំុបនមន្រប សន៍បន្តេទៀតថ មករសិក ពី ថ នភពរបស់្របេទសកមពុជមន 
្រកមុបីែដល ចជឈន ន់ៃនកររកី ល លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ជថមី។ បី្រកមុេនះរមួមន 
្រស្តីេធ្វើករេន ម្រគឹះ ថ នកំ ន្ត ្រកុមេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន និង្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី
្រសស់។ ឯកឧត្តម្របធនបនមន្រប សន៍បែនថមេទៀតថ កនុងបទអន្ត គមន៍បងក រពិេសសេលើ្រកមុ 
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ែដលមន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងមជឈមណ្ឌ ល 
ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ ែដលជ ថ ប័នរដ្ឋ និងអងគករជៃដគូ ្រតូវែត 
បេងកើត្រកមុករងរជក់ ក់មួយេដើមបីងយ្រសួល ម នលំអិតេលើ្រកមុេនះ។ ដូេចនះេហើយបនជ 
ៃថងេនះ េយើងបនេរៀបចំកិចច្របជំុេនះេឡើងេដើមបបីង្ហ ញជូននូវកង្វរជេ្រចើន េទះបីជេយើងមិនែមនជ 
្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ែតប្អូនៗកមួយៗជកូនេច្របជពលរដ្ឋេយើងជជនជតិេយើង 
ែដលេយើង្រតូវយកចិត្តទុក ក់ និងរះិរកវធីី ្រស្តថមីៗកនុងបទអន្ត គមន៍ ពិេសសេផ្ត តេលើេខត្ត 
សំខន់ៗ និង្រកុម ក់មុខ េដើមបីសេ្រមចបននូវេគលករណ៍៩០ ៩០ ៩០ នឆន ំ២០២៥ ។  
  
 
 



 ២.ជកិចចបន្តករេធ្វើបទបង្ហ ញ៖ 
២.១ ករបង្ហ ញពីរបយករណ៍វឌ នភពបទអន្ត គមន៍បងក រេមេ គេអដស៍ និងជំងឺ

េអដស៍កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ឆន ២ំ០១៦៖ 

េនកនុងបទបង្ហ ញេនះ គមិនបនបង្ហ ញពីលទធផលែដលបនសេ្រមច ពីឧបសគគនន 
និងពីកង្វះថវកិរបស់្រកមុករងរកនុងករអនុវត្តន៍ករងរ។ មរយៈរបយករណ៍េនះ ក៏បនបង្ហ ញ
ពីកិចចស្រមបស្រមួល និងសហកររ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអងគករជៃដគូ។ ជមួយគន េនះក៏បន
េលើកជសំណូមពរ ឬផ្តល់ជអនុ សន៍កនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប់អនុវត្តបន្ត។ 

២.១.១ លទធផលសេ្រមចបនរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់ 
បុរស និង្រសី្រសស់្របចំ្រតីមសទី៣ ឆន ំ២០១៦៖ 

          - ករស្រមបស្រមួល និងករក ងសមតថភព៖ 

១.បនេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភព្របចំឆន ំ២០១៥ ្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

២.បនែកស្រមួលេសចក្តីសេ្រមចស្តីពី្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់
បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្របចំ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

៣.បន្របជំុ្រកមុករងរេលខធិករ ្ឋ ន និង្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស 
្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របចំែខ និង្របចំ្រតីមសជេទៀងទត់។ 

៤. បនេរៀបចំែផនករសកមមភពលំអិត្របចំឆន ំ២១០៦។ 

៥.បនេរៀបចំកិចច្របជំុស្រមបស្រមួលថន ក់េ្រកមជតិ ជមួយអនកផ្តល់េស សុខភព 
្រគួ រ ពយបល និង ជញ ធរែដនដីស្តីពីករេរ ើសេអើង និងករទទួលេស សុខភព េនេខត្ត 
េពធិ៍ ត់ បត់ដំបង និងេសៀម ប។ 

៦.្របមូលរបយករណ៍ពីអងគករៃដគូែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស 

និង្រសី្រសស់។ 

៧.ព្រងឹងសមតថភព និងស្រមបស្រមួលដល់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 
ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ 

៨.ព្រងឹងភពជៃដគូជមួយ ជញ ធរពក់ព័នធ និងអងគករជៃដគូកនុងករែស្វងរកករ
គំ្រទេដើមបបីេងកើនករទទួលេស បងក រ ែថទំ និងគំ្រទដល់្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។ 

 

 

  



- សកមមភពសំខន់ៗរបស់អងគករៃដគូ៖ 

១. ែផនកបងក រៈ មនអងគករ   AHF, KHEMARA, MHSS, MHC, SIT 
 អប់រ ំ

 ែចកេ្រ មអនម័យ 

 បញជូ នេទរកេស ពិនិតយសុខភព 

 េតស្តឈម 

 ករ្រគប់្រគងករណី 

២. ែផនកពយបល ែថទំ និងគំ្រទៈ មនអងគករ MEC, RHAC, CHOUK SOR, CPN+, AHF៖ 

  ករេធ្វើេតស្តឈម 

 ករពិនិតយជំងឺកមេ គ 

 ករពិនិតយជំងឺទូេទ 

 ករផ្តល់ថន ំ Pre-ART and ART 

 ករបញជូ នេទរកេស  

ចំនួន្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់បនទទួលករអប់រ៖ំ 

ល.រ ជធនី េខត្ត (MSM) (TG) ចំនួនសរបុ MSM&TG 

១ ភនំេពញ 3411 769 4180 MHSS, MHC, SIT 
and KHEMERA

២ េសៀម ប 855 311 1166 MHC 

៣ បត់ដំបង 2754 303 3065 MHSS 

៤ បនទ យមនជ័ 1780 184 1964 MHSS 

៥ េពធិ ត់ 568 59 627 MHSS 

៦ កំពង់ឆន ំង 548 57 605 MHSS 

៧ កំពង់សពឺ 496 51 547 MHSS 

៨ ្រពះសីហនុ 250 50 300 KHEMERA 

៩ េកះកុង 300 33 333 MHC 

១០ កំពង់ចម 461 52 513 MHC 

១១ ក ្ត ល 897 278 1175 MHC& SIT 

១២ ៃ្រពែវង 497 49 546 MHSS 



១៣ កំពង់ធំ 518 54 572 MHSS 

១៤ ៃប៉លិន 292 30 322 MHSS 

  សរបុ 13627 នក់ 2280នក់ 15907នក់   

 

        
 

     ចំនួន្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់បនេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍៖ 

ល.រ េខត្ត  (HIV)  Confirmed (+)  ្របភព 

១ ភនំេពញ  1414 12 12 MHSS,MHC,KHEMERA,SIT, 
MEC,Rhac, AHF  

២ បត់ដំបង 436 0 0 MHSS 

៣ បនទ យមនជ័យ 596 2 2 MHSS 

៤ ៃប៉លិន 65 0 0 MHSS 

៥ េពធិ ត់ 112 0 0 MHSS 

៦ កំពង់ឆន ំង  149 0 0 MHSS 

៧ កំពង់សពឺ 56 0 0 MHSS 

៨ កំពង់ធំ  226 0 0 MHSS 

៩ ៃ្រពែវង 95 0 0 MHSS 

១០ កំពង់ចម 155 0 0 MHC 

១១ េសៀម ប 114 0 0 MHC 

១២ េកះកុង  43 0 0 MHC  

១៣ ក ្ត ល 270 2 2 MHC  

សរបុ 3731 នក់ 16 នក់ 16 នក់  
 



 

២.២ ករបង្ហ ញពីបចចុបបននភពៃនករផ្តល់េស សុខភពេលើ្រកុមបុរស្រស ញ់ 

បុរស និង្រសី្រសស់៖ 

 ករប៉ន់្របមណចំនួនបុរស្រស ញ់បុរសេនកមពុជគឺ ៣០៨៩១នក់ 

 ទី្របជំុជន ១៦២៦៣ (៥២.៦%) 

 ជនបទ  ១៤៦២៧ (៤៧.៤%) 

 សកមមកនុងកររមួេភទ ៣០៨៩១ (៨៩.០%) 

 មិនសកមមកនុងកររមួេភទ ៣៣៩៨ (១១.០%) 

 ចជួបមុខបន ២០០៧៩ (៦៥.០%) 

 ក់មុខ ១០៨១២ (៣៥.០%) 

 ឥរយិបថ្របឈមនឹងេមេ គេអដស៍ៃន្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស៖ 

o ៦០% មនៃដគូពីរ ឬេ្រចើនកនុងមួយែខចុងេ្រកយ 

o ៣០% េ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យមិនជប់ ប់កនុងកររមួេភទ មរនធគូថកនុង 

រយៈេពល៦ែខចុងេ្រកយ 

o ទីកែន្លងេពញនិយមសំ ប់រកៃដគូរមួេភទៈ 

 មផ្លូវ ធរណៈ សួន និងមត់ទេន្ល ៥៧% 

 ក្លឹប ឌីសកូ ៤០% 

 ផទះឯកជន ៣៩% 

 ករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ និងេតស្តកមេ គរយៈេពល៦ែខចុងេនទបេន 
េឡើយ ៦៧% និង៤៩%។ 

 ចំនួន្រកមុបុរស្រស ញ់បុរសែដលបនមកពិនិតយជំងឺកមេ គ េនគ្លីនិកកមេ គ 
៩៧៣នក់ និងមនជំងឺកមេ គ ២៧១នក់។ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២.៣ ករបង្ហ ញរបយករណស្តពីីករអេងកតលកខណៈជីវ ្រស្តរកអ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គ 
េអដស៍ និងករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទរបស់្រកុម្រសី្រសស់េន្របេទសកមពុជ ២០១៦៖ 

• េគលបំណងជរមួ៖ ម នករផ្ល ស់ប្តូរអ្រ េ្រប ៉ទបង់េមេ គេអដស៍    និងករ្រប្រពឹត្តផ្លូវ 
េភទកនុងចំេ ម្រកមុ្រសី្រសស់កនុង្របេទសកមពុជ។ 

• េគលបំណងជក់ ក់៖ 

– ែស្វងរកេមើលអ្រ េ្រប ៉ទបង់េលើ្រកុម្រសី្រសស់ 

– ពិនិតយេមើលករ្រប្រពឹត្ត និងក ្ត ននែដលមនឥទធិពលដល់ករ្រប្រពឹត្ត 

– េមើលពីសក្ត នុពលតំបន់្រគបដណ្ត ប់កមមវធីិបងក រេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុម 
្រសី្រសស់ 

អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម្រកុម្រសី្រសស់ មប ្ត េខត្ត៖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍ មតំបន់៖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍ ម្រកមុ យុ៖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍៖ 
 អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍ខពស់៥.៩% ពិេសសេនេខត្តបនទ យមនជយ័   

១១.៧% េសៀម ប ១១.៣%  និង ជធនីភនំេពញ ៦.៥%។ 

 អ្រ េនះខពស់ជងករេធ្វើករសិក ដូចគន កលពីឆន ំ២០១២(៥.៩% &៤.២% 
ស្រមប់តួេលខរមួ)ឬ(៧.១% &៤.២%េបើស្រមប់ករេ្រប បេធៀតំបន់ដូចគន )។ 

 អ្រ េ្រប ៉ឡង់ខពស់េនកនុងទី្រកងុជងេនតំបន់ជនបទ (៦.៥% និង២.៦%)។ 

 អ្រ េ្រប ៉ឡង់ខពស់កនុង្រកុម យុចេន្ល ះពី៣៥ ដល់៤៤(១៣.១%) យុេ្រចើន 
ជង ៤៥ឆន (ំ១១.៤%) និង២៥ ដល់៤៣ឆន ំ(៨.២%)។  



 
 

លទធផលសំខន់ៗ - ឥរយិបថ្របឈមនន 

 ឥរយិបថៃនកររមួេភទ៖ 

o េ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេពលរមួេភទ មរនធគូថេលើកចុងេ្រកយ: 
៦១.៩%។ 

o ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យជប់ ប់ជមួយៃដគូរមួេភទជមួយបុរស 
េ យ មិនេ ះដូរជ្របក់៣ែខចុងេ្រកយ: ៣៧.៩%។ 

o ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យជប់ ប់ជមួយៃដគូរមួេភទជបុរស 

េ យេ ះដូរជ្របក់ ៣ែខចុងេ្រកយ : ៦០.០%។ 

 េ គសញញ ជំងឺកមេ គកនុងរយៈេពល១២ែខចុងេ្រកយ៖ 

o ទទួលករែថទំ: ៧១.៨% 

o េ គសញញ : ១៤.០%  

 េធ្វើេតស្តេមេ គេអដស៍៖ 

o ធ្ល ប់េធ្វើេតស្តៈ ៨១.៤% 

o ៦ែខចុងេ្រកយ: ៤៤.៣% 

៦-បញ្ហ ្របឈមៈ 
១.្រកមុបុរស្រស ញ់បុរសមិនបនេធ្វើេតស្តឈម េ យ រគត់គិតថករ្រប្រពឹត្តរបស់

គត់មិនមនករ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េទ។ 

២.្រកមុេគលេ មួយចំនួនមនករចល័តេន ក់មុខ និងមិន ៊ នទទួលយកេស សុខភព 
ទូលំទូ យេនេឡើយេទ។ 

៣.ពិបកកនុង្របមូលរបយករណ៍ និងករណីអំេពើហឹង  ករេរ ើសេអើង និងមក់ងយេដើមបីចង 
្រកងឯក រ េ្រពះប ្ត ញសមគមន៍ែដលេធ្វើករងរជមួយសិទធិ និងករែស្វងរកករគំ្រទមិនបន 
ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ្របចំែខ និង្រតីមសរបស់្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ។  

៤.អងគករអនុវត្តផទ ល់េនសហគមន៍មនករខ្វះខតសមភ រះសំ ប់រក គុណភព្របតិករ។ 



៥.អងគករៃដគូែដលជសមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ្របឈមមុខនឹងកង្វះមូលនិធិ 
និងពំុមន្របភពថវកិចបស់ ស់សំ ប់អនុវត្តកមមវធីិបន្តេ្រកយេពលគេ្រមង្រតូវបនបញច ប់នចុង 
ឆន ំ២០១៧។  

៦.ករចូលរមួ្របជំុរបស់ប ្ត ញចតុមុខមិនបនេទៀងទត់។ 

៧.្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ខ្លះពួកគត់ជប់រវល់ករងរកំទបុងេពលអនកអប់រ ំ
មមូល ្ឋ នចុះេធ្វើករអប់រ ំនិងេធ្វើេតស្តឈមេន មសហគមន៍។  

៨.មិនបនេធ្វើេតស្តឈមេ យគត់ខ្ល ចថគត់បនឆ្លងេមេ គេអដស៍  

៩.ខ្ល ចករមក់ងយ និងេរ ើសេអើងពី្រគួ រ និងសងគម។ 

១០.ករែស្វងរកករណីចម្លងថមីេនមនកំរតិទប ពិេសស្រកមុ ក់មុខមិន ចេឆ្លើយតប ម 
េគលករណ៍៩០ ៩០ ៩០ នឆន ំ២០២៥។ 

១១.ករអប់រផំ ព្វផ យដល់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ មប ្ត េខត្តននមិន
ទន់បនទូលំទូ យ ទំងករអប់រឥំរយិបទសីលធម៌សងគម សុជីវធម៌ អត្តចរកិ និងេស សុខភព។ 

១២.ខ្វះករសិក ពីបរបិទរបស់្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។ 

១៣.ករផ្តល់របយករណ៍ ឬទិននន័យេលើករងរបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េនេពល
េសនើសំុមនករយឺតយ៉វ។ 

១៤.មច ស់េស មួយចំនួនតូចមិនទន់មនកិចចស្រមបស្រមួលបនរលូនេនេឡើយេទេលើករ
ចុះពិនិតយ និងេធ្វើេតស្តឈមេន មទី ំង។ 

១៥.មិនទន់មនករគំ្រទឬករផ្តល់នូវករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ វជិជ ជីវៈសងគមស្រមប់្រកុម 
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េដើមបេីលើកកមពស់ជីវភពរបស់ពួកេគ។ 

១៦.អងគករៃដគូមិនមនបុគគលិកទទួលបនទុក្រគប់្រគងករណីវជិជមននិង្រកុមេគលេ វជិជមន
មួយចំនួនមនករផ្ល ស់ប្តូរលំេន និងមិន្រពមមកទទួលេស ទន់េពលេវ ។ 

៧-សណូំមពរ  និងអនុ សនៈ៍ 
១.្រតូវជំរញុករអប់រ ំ និងផ ព្វផ យដល់សហគមន៍្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

េដើមបីកត់បនថយករេរ ើសេអើង និងមក់ងយកនុងសងគម។ 

២.ករចុះអភិបលកិចច ្រតូវមនែផនករ និងកំណត់េគលេ ចបស់ ស់ និងមនយុទ្ឋវធីិកនុង
ករចុះ ម ន និង្របមូលមកវញិនូវចំណុចខ្វះខតេនសហគមន៍ និងរកដំេ ះ្រ យ។ 



៣.កនុងករស្រមបស្រមួលបញ្ហ េផ ងៗែដលេកើតេឡើងេនថន ក់មូល ្ឋ ន េយើង្រតូវេ្របើ្របស់ 
យន្តករែដលមន្រ ប់េនថន ក់េ្រកមជតិ និងបញជូ នព័ត៌មនមក្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នរកវធីិ   
េ ះ្រ យ និងផ ព្វផ យបន្ត។ 

៤.្រតូវរកយុទ្ឋវធីិថមីៗកនុងករជំរញុេលើកទឹកចិត្តដល់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េ្របើ
្របស់ឲយបនជប់ ប់េនេ្រ មអនម័យ ពិេសសអនក ក់មុខ និងជំរញុេលើកទឹកចិត្តឲយេទទទួល 
េស សុខភព។ 

៥.្រតូវជួយប ្ត ញថន ក់ជតិកនុងករព្រងឹង ថ ប័ន និងេដើរតួនទីជអនកស្រមបស្រមួល ំងពី
ថន ក់ជតិដល់ថន ក់េ្រកមជតិ(សហគមន៍) និងជំរញុេលើកទឹកចិត្តប្អូនៗ េ្រពះប្អូនៗជជនរងេ្រគះ 
ែដល្រតូវករជួយពីប ្ត ញកនុងករផ្តល់្របឹក េយបល់ និងជួយជំរញុេទរកេស េផ ងៗ។ 

៦.សំណូមពរសមជិកសូមបរចិគេពលេវ ចូលរមូ្របជំុទំង្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន 
ក៏ដូច្រកមុករងរបេចចកេទសឲយេទៀងទត់ និង្រគប់ៗគន ។ េយង មេគលករណ៍្រកុមករងរ អនក 
ែដលអវត្តមនបីដង្រតូវដកេឈម ះេចញពីសមជិក្រកមុករងរេលខធិករ ្ឋ ន។ 

៧. សូមជួយផ្តល់របយករណ៍ ឬទិននន័យេលើករងរបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េន
េពលេសនើសំុពីេលខធិករ ្ឋ ន(បនករស្រមបស្រមួលពី HACC)។ 

៨. ពយយមែស្វងរក្រកុមេគលេ ថមី និង ម ន្រគប់ករណីែដលបនរកេឃើញ និងផ្តល់ករ 
្របឹក បែនថមអំពីបញ្ហ សុខភព ឥរយិបទ សុជីវធម៌ និងសីលធម៌សងគមដល់្រកុមបុរស្រស ញ់ 
បុរស និង្រសី្រសស់។ 

៩. ទិភពកមមវធីិែផនករសកមមស្រមប់្រកមុ្រសី្រសស់ ពិេសស្រសី្រសស់វយ័ចំ ស់ និង 
េនទី្របជំុជន មរយៈករសិក ថមីៗរបស់មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើរែសបក និង 
កមេ គ ៃន្រកសួងសុខភិបលែដលបង្ហ ញនូវអ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍ខពស់កនុងចំេ ម្រកមុ 
្រសី្រសស់ ៥.៩%។ 

១០. ជំរញុករអប់របំែនថមេទៀតេទេលើករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ ករេធ្វើេតស្តឈម ជំងឺ 
កមេ គ ករចក់អរមូ៉នេ យខ្លួនឯង និងករចក់េ្រគ ងេញ ន។ 

១១.្រកុមករងរេលខធិក ្ឋ នេរៀបចំឯក រេផ ងៗទក់ទង្រកមុករងរបុរស្រស ញ់ 
បុរស និង្រសី្រសស់ឆន ំ២០១៦ បញចូ នកនុងេវប យរបស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

៨-ែផនករបនទ បៈ់ 
១.ស្រមបស្រមួលេរៀបចំកិចច្របជំុ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន និង្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកុម

ករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរសនិង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។
 ២.បន្តរះិរកយុទធវធីិេដើមបីចូលេទដល់្រកមុែដល ក់មុខ ្រកមុ្របឈមមុខខពស់ ែដលមិនបន



អប់រ ំ េដើមបឲីយពួកេគទទួលបនព័ត៌មនអំពីសុខភព និង ម នអនកែដលមន ផទុកេមេ គេអដស៍ 
េដើមបទីទួលបនេស  PreART/ART។ 

 

 

 
 

 ៣.ស្រមបស្រមួលេរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកមុករងរថន ក់េ្រកមជតិៃនបុរស
្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

៤.េរៀបចំកិចច្របជំុ និងអេញច ើញ្រកុមករងរប ្ត ញែដលកំពុងេធ្វើករេលើែផនកែស្វងរកករគំ្រទ 
រមួចូលកនុងកិចច្របជំុេលខធិករ ្ឋ ន្របចំែខ កនុងេគលបំណងេដើមបពិីភក  និងេធ្វើបចចុបបននភពករ 
អនុវត្តសកមមភពករងរ។ 

៥.េរៀបចំកិចច្របជំុ្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់េ្រកមជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 
កនុងេខត្តេពធិ៍ ត់ បត់ដំបង និងេសៀម ប។ 

៦.េសនើរសំុថវកិពីមច ស់មូលនិធិ េដើមបទិីញទូរទឹកកកកនុងកររក គុណភព្របតិករ។ 

៧.បន្តចុះអប់រ ំ និងជំរញុករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ និងទឹករអិំលដល់្រកុមបុរស្រស ញ់ 
បុរស និង្រសី្រសស់ េនេពលពួកេគចុះអប់រជំ្រកមុ ឬអប់រេំន មផទះ។ 

៨.បន្តព្រងឹងបទអន្ត គមន៍បងក រ និងជំរញុ្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េទរក 
េស ពិនិតយសុខភព។  

៩.បន្តកិចចសហករល្អជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន អនកផ្តល់េស  បុគគលិកអងគករ និងអនកទទួល
ផលេធ្វើេ យ្របព័នធៃនករបញជូ នទទួលបនេជគជ័យ។ 

១០.្របមូលរបយករណ៍ពីអងគករៃដគូេធ្វើករជមួយ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរសនិង្រសី្រសស់។ 




