


រូបភពគំរបមុខ

យ េណត (២៨ឆន )ំ យ េណត (២៨ឆន )ំ ជអនកស្រមបស្រមួលសុខភពកនុងសហគមន៍ េធ្វីករជិតសនិទធជមួយ 
្រស្ដរីកសីុផ្លូវេភទ និង្រស្ដេីន មក្លឹបកំ ន្ដ បរ និង ងខ ៉ អូេខ ។ េរៀង ល់ែខ យ 
េណត ែតងែតចុះេទជួប្រស្ដទីងំេនះ េដីមបបីេ្រងៀនអំពីរេបៀបករពរេមេ គេអសដ៍ 
និងសុវត្ដិភពករងរ ។ យ េណត ្រស ញ់ករងរេនះ ស់ េ យ រនងចូលចិត្ដ
េធ្វីករជមួយ្រស្ដី្រគប់រូប និងចង់ឱយ្រស្ដីទងំអស់មនសុខភពល្អ ។
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បរិបទេគាលនេយាបាយ
េនកនុងម្រ ទី ៣៦-៤២ ៃនចបប់ស្តពីីករបងក រ និងករ្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល ល 

ៃនេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍(ឆន ២ំ០០២) របស់ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

បន មឃត់ករេរសីេអីង្រគប់ទ្រមង់ ្របឆងំនឹងអនកផទុកេមេ គេអដស៍។ ចបប់បន កំណត់ 

ករទទួលខុស្រតូវរបស់រ ្ឋ ភិបល កនុងករ ស់ែវងដល់ដំេ ះ្រ យេឆ្លីយតបនឹងករ 

រមួេភទែដលគម នសុវតថិភព និងវធីិ ្រស្តេឆ្លីយតបេទនឹងកររ ី ល លេមេ គេអដស៍

េ យ សុវតិថភព ។ ែផនករយុទធ ្រស្តជតិទូលំទូ យនិងពហុវស័ិយេឆ្លីយតបេទនឹង 

ករពយបលេមេ គេអដស៍ ២០១១-២០១៥ បន ក់េចញនូវេគលករណ៍និងសកមមភព 

ជក់ ក់េទេលីករបងក រស្រមប់្រកុម្របឈមមុខខពស់ និងអនកេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង

កំណត់ពីត្រមូវករេដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងតួនទីរបស់្រស្តេីនកនុងសងគម និងបញ្ហ េយនឌ័រ 

ផងែដរ។  

េគលនេយបយស្តីពី្រស្ត ីេកមង្រសី និងេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ និងជំងឺកមេ គ 

(ឆន ២ំ០០៣) ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យ្រកសួងកិចចករនរេី យែផ្អកេលីេគលករណ៍ៃន

សមភព េយនឌ័រ និងសិទធិមនុស ។ េគលនេយបយេនះមនេគលបំណងេដីមបេី ះ 

្រ យ នូវភព្រកី្រក សិទធិែផនកចបប់ និងកិចចករពរផ្លូវចបប់ និងធននូវករចូលរមួរបស់អនក 

ផទុកេមេ គេអដស៍េនកនុងករេឆ្លីយតប េទនឹងេមេ គេអដស៍ ។

េយនឌរ័ និងេមេ គេអដស៍

ជំពូកទី ៦ 

េមេរោគេអដស៍
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យុទធ ្រស្ត៣.០ បនែណនេំ យ្រកសួងសុខភិបលេនឆន ២ំ០១២ 

មនទស នៈវស័ិយកនុងករសេ្រមចបននូវេគលេ គម នករឆ្លងេមេ គ 
េអដស៍ថមី គម នករេរសីេអីង និងគម នអនក ្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៍។ 

េគលករណ៍ ែណនជំតិេដីមប្ីរបតិបត្តិនូវយុទធ ្រស្តេនះ រមួមននីតិវធីិ 
អនុវត្តន៍ ស្តង់ រស្រមប់ករបងក របន្តេទដល់ករែថទ ំនិងពយបលស្រមប់ ក ្
រុម្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ខពស់ ករផ្តល់្របឹក  និងេធ្វីេតស្តឈមរកេមេ គ 

េអដស៍ ករេឆ្លីយតបរមួគន ឈន េទករលុបបំបត់ករឆ្លងេមេ គេអដស៍ពី

ម្ត យេទកូន ករែថទបំន្តស្រមប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងេគលគំនិតកនុង

ករពយបលដូចជករបងក រ ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៣ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៣ ឆន ២ំ០០៩-២០១៣ របស់្រកសួង 

កិចចក រនរបីនបញជ ក់យ៉ងចបស់ពីសកមមភព កនុងករកត់បនថយេមេ គ 

េអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េ្រកមកមមវធីិែផនកសុខភព ជមួយនឹងករគិតគូរេលី 
ករបងក រករចម្លងេមេ គេអដស៍ជបន្តេទៀត ។ 

េស េធ្វីេតស្ដឈម
រកេមេ គេអដស៍
មនករេកីន
េឡងីខពស់
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េសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពជតិទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រសី្ត ែផនករសកមមភពជតិទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រសី្ត ក៏បនទទួល គ ល់ថ 

អំេពីហងិ  គឺជមូលេហតុចំបងមួយ និងក៏ជផលវបិកមួយ ៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

េហយីបនកំណត់ថ ជ ចំណុចចប់េផ្តីមកនុងករផ រភជ ប់គន រ ងេស ែដល េឆ្លីយតបេទ

នឹងអំេពីហងិ ជមួយនឹងេស េមេ គេអដស៍ ។

ករេប្តជញ ចិត្តជអន្តរជតិ

កមពុជ បនចុះហតថេលខេលីេសចក្តី្របកសស្តីពីករេប្តជញ ចិត្តជនេយបយស្តីពី បនចុះហតថេលខេលីេសចក្តី្របកសស្តីពីករេប្តជញ ចិត្តជនេយបយស្តីពី 

េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េនឯកិចច្របជំុពិេសសមួយ ៃនសននិបតអងគករសហ្របជជតិ 

ឆន ២ំ០១១។ េសចក្តី្របកសេនះបន ក់េចញនូវេគលេ លទធភពទទួលបនេស ជ 

សកលចំនួន១០ចំនុច ែដលរដ្ឋជសមជិកទងំអស់្រតូវេប្តជញ ចិត្ត កនុងករេផញីរបយករណ៍ 

ឱយបនេទៀងទត់ កនុងេរៀង ល់ពីរឆន មំ្តង។ ចប់ពីឆន ២ំ០១៤ សមជិកហតថេលខីទងំអស់ 

នឹង េធ្វីករ យករណ៍ជេទៀងទត់េរៀង ល់ពីរឆន មំ្តង ។ េគលេ ទី៧ គឺេលីកេឡងីពីករ 

លុប បំបត់នូវវសិមភពេយនឌ័រ អំេពីហងិ  និងករ រេំ ភបំពនែដលទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 

និងករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តនិីងេកមង្រសីកនុងករករពរខ្លួនពួកេគពីេមេ គេអដស៍។  

្របេទសកមពុជបនកំណត់សូចនករមួយ េដីមបី ម នវឌ នភពេឆព ះេទេគលេ េនះ 

ែដលមនេឈម ះថជសូចនករ ស់ែវងពីសមម្រតៃន្រស្តែីដលធ្ល ប់ទទួលរងនូវអំេពី 

ហងិ ផ្លូវកយ ឬហងិ ផ្លូវេភទពីៃដគូជបុរសរបស់ពួកេគ ។

អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងេលី្រស្ត(ីCEDAW) ែដល 

កមពុជ េធ្វីសចច ប័ណ្ណេនឆន ១ំ៩៩២ រមួមនករែចងអំពីកិចចករពរដល់្រស្តែីដលផទុកេមេ គ

េអដស៍ឱយរចួចកផុតពីករេរសីេអីងរមួទងំែផនកសុខភពផងែដរ។ េនកនុងែខតុ  

ឆន ២ំ០១៣ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់ជូនដល់អងគករសហ្របជជតិនូវរបយករណ៍ 

េលីទី៤ និងទី៥ េហយីគណៈកមម ធិករ (CEDAW) បនេឆ្លីយតបជអនុ សន៍ថ 

ជរ ្ឋ ភិបល គួរផ្តល់ករពយបល្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍ស្រមប់្រស្តី និងបុរស ែដលមន 

េមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ រមួទងំ្រស្តរីកសីុផ្លូវេភទ  និង្រស្តមីនៃផទេពះេដីមបទីប់ ក ត់ករ 

ឆ្លងពីម្ត យេទកូន និងករេរសីេអីង។
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របកគំេហើញ
អ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍បនថយចុះគួរឱយកតស់មគ ល់

• េយង មរបយករណ៍របស់មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសីែសបក 
និងកមេ គ ស្តីពីករប៉ន់្របមណនិងករពយករណ៍េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ 
េនកមពុជ ឆន ២ំ០១០ដល់២០១៥ អ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម ្របជជន 
ទូេទ យុ ពី១៥េទ៤៩ឆន  ំបនថយចុះគួរឱយកត់សមគ ល់ពី១,៧០ភគរយ េនកនុង 
ឆន ១ំ៩៩៨ មកេន្រតឹម្របមណ០,៧ភគរយេនកនុងឆន ២ំ០១៤ ។

• ករថយចុះនូវអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍េនះ គឺេ យ រមនករថយចុះនូវករឆ្លងថមី 
មរយៈកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង កនុងករបងក រែដលមនេគលេ ចបស់ ស់ ជពិេសស 

កនុងចំេ ម្រកុមែដល្របឈមមុខខពស់នឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ ករេកនី េឡងីនូវ
េស េធ្វេីតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ និងករពយបល េ យឱសថ្របឆងំេមេ គ 
េអដស៍ និងភព្របេសីរេឡងីៃនករផ្តល់ព័ត៌មន េស  និងទំនក់ទំនងេផ ងៗរបស់ 
្រកសួង ថ ប័ន និងៃដគូពក់ព័នធ។

• កមពុជសេ្រមចបនេគលេ ជសកល ស្រមប់ករពយបលដល់្រស្ត ី បុរស 
េកមង្រសីនិងេកមង្របុស។ ជក់ែស្តង ចំនួនប៉ន់ ម នអនក ្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៍
មនករថយចុះពី៦,៦៥៧នក់ (២,៨៨៨នក់ជ្រស្ត)ី េនកនុងឆន ២ំ០០៤ មកេន 
្រតឹម ២,២២៩នក់ (្រស្តី ១,១៥១នក់) េនឆន ២ំ០១៣ ។

• ខណៈេពលែដលករឆ្លងេមេ គេអដស៍មនករថយចុះគួរឱយកត់សមគ ល់ អ្រ េ្រប ៉
ឡង់ខពស់េនែតបន្តេកីតមនកនុងចំេ ម្រកុមែដលងយរងេ្រគះខពស់បំផុត េហយី 
្របេទស កមពុជមនអ្រ េមេ គេអដស៍ខពស់លំ ប់េលខ២ េនកនុងតំបន់ សីុ។

• េយង មរបយករណ៍វឌ នភពៃនករេឆ្លីយតបរបស់្របេទសកមពុជឆន ២ំ០១៤ 
្រកុម មនុស ែដលមនអ្រ េមេ គេអដស៍ខពស់ជងេគបំផុត គឺ្រស្តបំីេរកីរងរកនុង 
េស  កម ន្តែដលបនលក់េស ផ្លូវេភទ(១៣,៩%) អនក េ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន 
្របេភទចក់ (២៤,៨%)1 និងបុរស្រស ញ់បុរស (២,១៤%) ។

1  Chhorvann, C. (2012) People Who Use Drug Study 2012: National Population Size Estimation & HIV 
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• ជមួយនឹងករថយចុះជរមួនូវអ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម 
្របជជនទូេទេនកនុង្របេទស អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម 
្រស្តីម នៃផទេពះបនថយចុះគួរេ យកត់សមគ ល់ ។ េយង មរបយករណ៍ 
្របចឆំន  ំ២០១៣របស់ NCHADS  មរយៈ Link-Response អ្រ េ្រប ៉ឡង់ 
េមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម្រស្តីមនៃផទេពះ គឺ ០,១%ែដលថយចុះ ពី០,៧% 
េនឆន ២ំ០០៧  ។ 

កររមួេភទកនុងចំេ មមនុស ែដលមនេភទផទុយគន  មនករចម្លងេមេ គេអដស៍ 
ខពស់ េហយឥរយិបថ្របកបេ យេ្រគះថន កេ់នះ ចនមំកនូវេ្រគះថន កក់នុង 
ករឆ្លង េមេ គេអដស៍

• េនកមពុជករចម្លងេមេ គេអដស៍ភគេ្រចីនេកីតមន មរយៈកររមួេភទកនុងចំ
េ មមនុស មនេភទផទុយគន ។

• ករណីឆ្លងេមេ គេអដស៍ថមី គឺេ យ រករមនៃដគូេ្រចីន ករ្រប្រពតឹ្ត្របកបេ យ 
េ្រគះថន ក់ខពស់ រមួមនកររមួេភទអនកេ កេស ផ្លូវេភទេ យមិនបនករពរ 
កររមួេភទរ ង បុរសនិងបុរសែដលមិនបនករពរ និងករែចករែំលកករេ្របី្របស់
មជុលចក់ែដលមនេមេ គេអដស៍ ។ 

• ករណីថមីៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍េកីតមនេឡងីគួរឱយកត់សមគ ល់ កនុងចំេ ម្រស្ត ី
និងបុរស ែដល្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ទប រមួេភទជមួយនឹង្រកុមែដល្របឈម
មុខខពស់ ។ 

• ករចម្លងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទកូនមនករថយចុះគួរឱយកត់សមគ ល់េនកនុង 
បុ៉នម ន ឆន ចុំងេ្រកយេនះ និង្រតូវបនប៉ន់្របមណេ យមជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធ
នឹង ជំងឺេអដស៍ េសីែសបក និងកមេ គ ថមនករណីឆ្លងថមីចំនួន១១១ េចញពីចំនួន 
សរុប១,២១០ករណី កនុងឆន ២ំ០១៣ ។

Prevalence and HIV Related Risk Behaviors. Presentation at Advisory Consultative Meeting 05 March 

2013. Phnom Penh; National AIDS Authority (2014) Cambodia Country Progress Report 2014: Monitoring 

the Progress towards the Implementation of the Declaration of Commitment on HIV and AIDS. (Draft 

prepared and submitted 05 April 2014). Phnom Penh. 
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រូបភពទី១ ចំនួនៃនបុគគល និង្រស្តី យុចប់ពី១៥ឆន េំឡងីេទ ែដលបនឆ្លង 
េមេ គេអដស៍ ឆន ២ំ០០០ដល់២០១៥

Source: NCHADS (2011) Estimations and Projections of HIV/AIDS in Cambodia 2010-2015

យុវជន្រតូវករ
េស េផ ងៗេទៀត

រូបភព KHANA
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្រស្តីមនចំនួនេ្រចនជងពកក់ ្ត លៃនមនុស េពញវយ័ែដលផទុកេមេ គេអដស៍ 
ទងំអស់ 

• កនុងចំេ មមនុស េពញវយ័ែដលផទុកេមេ គេអដស៍ទងំអស់ សមម្រត្រស្តផីទុក 
េមេ គេអដស៍មនករេកីនេឡងីពី៣៨% េនកនុងឆន ១ំ៩៩៧ េទ៥៣% េនកនុងឆន  ំ
២០១៤។ តួេលខេនះគឺខពស់ជងតួេលខជមធយមេនកនុងតំបន់ ែដលមនពី ៣២ 
េទ ៣៥ ភគរយ2  និង ចប ្ត លមកពីក ្ត ជីវ ្រស្តរបស់្រស្ត ី ែដលងយឆ្លង 
េមេ គេអដស៍ និងេ យ រភពរណបរបស់ពួកេគ ្រពមទងំកង្វះសិទធិអំ ចកនុង
ករចរចរអំពីសុវតថិភពផ្លូវេភទ ។ 

• ជងពក់ក ្ត ល (៥៥ភគរយ) ៃនករណីឆ្លងេមេ គេអដស៍ទងំអស់េនកមពុជ 
េកីតមនកនុងចំេ ម្រស្ត។ី រហូតមកដល់ឆន ២ំ០០៧ ភគរយៃន្រស្តែីដលបនផទុក 
េមេ គេអដស៍ គឺមនចំនួនេលីសបុរស។ និនន ករេនះបង្ហ ញពីសញញ ៃនករផ្ល ស់ប្តូរ
ដ៏តិចតូច។ េនឆន ២ំ០១៤ សមម្រតៃន្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ មករប៉ន់ 
្របមណ មនករថយចុះមកេន្រតឹម ៤៣% ។

• អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍ មនកំរតិខពស់ជងេគ កនុងចំេ មបុរស យុ ៣០ 
េទ ៣៩ឆន  ំនិង្រស្តី យុពី២៥េទ២៩ឆន  ំ។ 

• ្រស្តែីដលមនករសិក ខពស់ទំនងជមនករឆ្លងេមេ េអដស៍តិច ែដលផទុយគន  
ពីបុរស ។ ករអេងកតសុខភព្របជ ្រស្តកមពុជឆន ២ំ០១០ បនបង្ហ ញថ កររមួេភទ 
្របកបេ យេ្រគះថន ក់កនុងចំេ មបុរសមនករេកីនេឡងីកនុងចំេ មបុរស 
វយ័េកមង  មនករសិក ខពស់ និងមន្របក់ចំណូលេ្រចីន។

2 UNAIDS, (2013). HIV in Asia and the Pacific. Available at: http://www.unaids.org/en/media/unaids/

contentassets/documents/unaidspublication/2013/2013_HIV-Asia-Pacific_en.pdf



TMB½r 8 ៦.េយនឌ័រ និងេមេរោគេអដស៍

រូបភពទី២ ែបបែផនៃនករចម្លងេមេ គេអដស៍េន្របេទសកមពុជ

្របភព៖ករប៉ន់ ម នេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍េនកមពុជ NCHADS (2011)

 វសិមភពេយនឌរ័ នេំទរកករឆ្លង ល លៃនេមេ គេអដស៍

កររពឹំងទុកនិងឥរយិបថែដលទក់ទងេទនឹងេយនឌ័ររមួចំែណក េធ្វឱីយឆ្លងេមេ គេអដស៍

• ផនត់គំនិតសងគមបនគូសបញជ ក់អំពី រៈសំខន់ៃនភពេ ម ះ្រតង់កនុងចំណង 
ពហ៍ពិពហ៍ និង សីលធម៌ទក់ទងនឹងកររមួេភទកនុងចំេ ម្រស្ត ីនិងេកមង្រស ី 

រមួ ទងំភពមិនសូវយល់ដឹងអំពីកររមួេភទ និងភពងយចុះញ៉ម។ បុរស្រតូវបន 
េគរកេឃញីថ មនចំណង់និងត្រមូវកររមួេភទខ្ល ងំជង្រស្តី េហយីបទពិេ ធន៍កនុង 
កររមួេភទ្រតូវបនកត់សមគ ល់ថ មន រៈសំខន់ កនុងករកំណត់ភពជបុរស ។ 
បរបិទ និងផនត់គំនិតទងំេនះ រមួទងំ ថ នភពជ ទូេទ របស់្រស្តែីដលមនកំរតិ 
ទបជងបុរស គឺជឧបសគគ ងំដល់លទធភពរបស់ ្រស្តីកនុង ករចរចរអំពីសុវតថិភព 
កនុងកររមួេភទ រមួទងំករេ្របី្របស់េ្រ មអនម័យ ផងែដរ។ 

• ឥរយិបថកនុងកររមួេភទែដលមនេ្រគះថន ក់ េពលខ្លះមនករកត់សមគ ល់ថជែផនក 
មួយៃនករកំណត់អត្តសញញ ណជបុរស និងទំនក់ទំនងមិត្តភពរបស់ពួកេគជួយ 
បេងកីននូវភពជបុរស។ គំនបពីមិត្តភក្តិ និងសងគមទក់ទងនឹងករផឹកសីុបនេដីរ 
តួនទី សំខន់េនកនុងករ្រប្រពតឹ្តកររមួេភទែដលមនេ្រគះថន ក់ កនុងចំេ ម 
្រកុមបុរស ។ 
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• ឥរយិបថកនុងកររមួេភទដ៏មនេ្រគះថន ក់ គឺជក ្ត មួយែដលនឱំយបុរសឆ្លងេមេ គ
េអដស៍។ បុរសទំនងជបន យករណ៍េ្រចីនជង្រស្តថី មនៃដគូរមួេភទ េ្រចីន 

ទទួល បនេស ែថទសុំខភពតិចតួច និងមនលទធភពទទួលបននូវ ចំេណះដឹង 
ទក់ទងនឹងសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជតិចជង្រស្តី ។

• ករទិញេស ផ្លូវេភទ គឺជក ្ត ចំបងបំផុ តស្រមប់បុរស េយង មករអេងកត 

សុខភព្របជ ្រស្តឆន ២ំ០១០ បុរសេ្រចីនជងមន ក់កនុងចំេ មបុរស១០នក់ 

(១១%) យុពី ១៥េទ៤៩ឆន  ំទិញេស ផ្លូវេភទេនកនុងឆន មុំនករអេងកត េហយី 

មនបុរស១,៦% ែដលមនទំនក់ទំនងៃដគូរមួេភទេ្រចីនេនកនុងឆន មុំនករអេងកត ។ 

េនកនុងករសិក ្រ វ្រជវថមីៗ េនះេលីបុរសែដលចូលក្លបឹកំ ន្តកនុងតំបន់ទី្របជំុជន 

បនរកេឃញីថ អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍មន១,៦% កនុងចំេ មអតិថិជន

ជបុរសរបស់្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ ។

• ជទូេទ លទធភពរបស់្រស្តេីនមនក្រមិតកនុងករចរចរពីសុវតថិភពផ្លូវេភទ និង 
ករេ្របី្របស់េ្រ មអនម័យ េនកនុងបរបិទៃនករទិញ ឬលក់េស ផ្លូវេភទ (េ យ

រភពភ័យខ្ល ចេកីតមនអំេពីហងិ  និងករចង់បន្របក់) ឬកនុងទំនក់ទំនងជ 
សង រ និងប្តី្របពនធ (េ យ រករទុកចិត្តគន  និងភពសនិទធ ន លែដលពំុត្រមូវឱយ
មន ករេ្របីេ្រ មអនម័យ)។

• អំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រេនែតបន្តេធ្វីឱយ្រកុម្រស្តី និងេកមង្រសីមួយចំនួនទទួល
រងេ្រគះកនែ់តខ្ល ងំនូវអំេពីហងិ ផ្លូវកយ ឬហងិ ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភេសពសនថវៈ 
េហយី ចជេហតុនឱំយឆ្លងេមេ គេអដស៍ េ យ រែតមុខរបររបស់ ពួកេគ 
(លក់េស ផ្លូវេភទ)។ 

្រស្តី និងេកមង្រសីរងេ្រគះខុសៗគន ពីករឆ្លងេមេ គេអដស៍

• ករអេងកតពីផលប៉ះពល់េសដ្ឋកិចចនិងសងគម ឆន ២ំ០១០ បនបង្ហ ញថ 
កនុងនម ជអនកផ្តល់ករែថទកំនុង្រគួ រ ្រស្តនិីងកុមរមីនផលប៉ះពល់ខុស
គន ពីេមេ គេអដស៍ ។ 
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o អនកទទួលបនទុកែថទំសមជិក្រគួ រែដលមនផទុកេមេ គ 
េអដស៍ជេ្រចីនរងផលប៉ះពល់ បត់បង់្របក់ចំនូលេ យ រ 
្រតូវបងខំចិត្តឈប់េធ្វីករងរ េដីមបមីកទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្តល់
ករែថទ ំ(១៥% េនទី្របជំុជន ២២% េនជនបទ) និង៥៥% 
ៃនអនកែថទគឺំជ្រស្តី ។ 

o ្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ សថតិកនុង ថ នភពជ្រស្តេីមម៉យ និងក្រម 
េរៀបករេឡងីវញិ េហយីពួកេគទំនងជគម នករងរេធ្វីេទៀតផងេបី
េធៀបនឹងបុរសែដលផទុកេមេ គេអដស៍។ 

o េនកនុងសហគមន៍ជនបទ ្រស្តេីមម៉យេនកនុង្រគួ រែដលរង 
េ្រគះេ យ រ េមេ គេអដស៍ទំនងជទទួលេករ ្ត ិ៍មរតកពីប្តី 
របស់គត់ (៨៦% េធៀបនឹង ៩៦% ៃន្រស្តីេមម៉យេនកនុង្រគួ រ 
ែដលមិនរងេ្រគះេ យ រេមេ គេអដស៍) ។ 

អនកស្រមបស្រមួល
សុខភពកំពុង
េធ្វីេតស្ដឈម
រកេមេ គេអដស៍
ដល់្រស្ដីមន
ៃផទេពះ

រូបភព KHANA
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o ១០% ៃនកុមរ ីកនុង្រគួ រែដលរងេ្រគះេ យ រេមេ គេអដស ៍គឺជអនកេធ្វី 
ករងរ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង៥.៥% ៃនកុមរែីដលេនកនុង្រគួ រែដលគម នករ
រងេ្រគះេ យ រេមេ គេអដស៍ ែដលមនផលប៉ះពល់អវជិជមនេទេលី 
ករេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគ ។

• ករសិក មួយែដលេធ្វីេឡងីេ យប ្ត ញអនកផទុកេមេ គេអដស៍កមពុជកនុង 
ឆន ២ំ០១០ បនបង្ហ ញឱយេឃញីថ ្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍មនក្រមិតអប់រទំបជង
បុរស (៣១,៨% ទល់នឹង ១០,៥%)។ ្រស្តីែដលផទុកេមេ គេអដស៍ទទួលករបំពន 
េ យពកយសំដី ករបំពនេលី ងកយ និងករេរសីេអីងេ្រចីនជងបុរសផទុក 
េមេ គេអដស៍ កនុងេនះ៨៩% ៃនកររេំ ភបំពនេលី ងកយេទេលី្រស្តផីទុក 
េមេ គ េអដស៍ េធ្វីេឡងីេ យអនកែដលរស់េនកនុងផទះជមួយ ។ 

• ករមនៃផទេពះេ យៃចដនយមនអ្រ ខពស់កនុងចំេ ម្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ និង 
្រស្តីេធ្វីករកនុងក្លឹបកំ ន្ត ។ េនកនុងឆន ២ំ០១២ េយង មករសិក ្របចតំំបន់មួយ
កនុង្របេទសចំនួន៦ ្រស្តមីនៃផទេពះផទុកេមេ គេអដស៍េនកមពុជកលពី១៨ ែខមុន 
(ចំនួន២០០នក់) បនេឆ្លីយតបថ ១១,៥% ៃនគភ៌របស់ពួកគត់្រតូវបន 
រលូំត3 ។ ដូចគន េនះែដរ ៧៧,៣% ៃន្រស្តីេធ្វីករកនុងក្លឹបកំ ន្ត បន យករណ៍ថ 
ធ្ល ប់រលូំតកូនេនេពលេធ្វីករងរកនុងក្លឹបកំ ន្ត4 ។ 

• កង្វះខតនូវថវកិ ករភ័យខ្ល ចេគដឹងពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍ និងឥរយិបទ 
អវជិជមនកនុងចំេ មអនកផ្តល់េស ែដលគម នឯកេទសខងេមេ គេអដស៍ បន 
បងកជឧបសគគដល់្រស្តផីទុក េមេ គេអដស៍ កនុងករទទួលបនេស  និងព័ត៌មន 
្រតឹម្រតូវពីែផនករ្រគួ រ និងករែថទទំរក5 ។

3 Women of the Asia Pacific Network of People Living with HIV (2012). Positive and Pregnant: How dare you, A study 

on access to repreoductive and maternal healh services for women living with HIV in Asia, Bangkok: APN+.
4 See National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STIs, (2013).  2011 Cambodia STI Survey: Female 

Entertainment Workers. Presented 22 March 2013. Available at: http://www.nchads.org/index.

php?id=16&lang=en; Also see Morineau, G., Neilsen, G., Heng, S., et al. (2011). Falling through the cracks: 

Contraceptive needs of female sex workers in Cambodia and Laos. Contraception (84), pp. 194-198; 

Ministry of Education, Youth and Sport, (2012). Examining life experiences and HIV risks of young 

entertainment workers in four Cambodian cities. November 2012. Phnom Penh: Ministry of Education, 

Youth and Sport. 
5 Women of the Asia Pacific Network of People Living with HIV (2012). Positive and Pregnant: How dare you, A study 
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• ្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍្របឈមមុខនឹងឧបសគគទក់ទងនឹងេយនឌ័រ េលីករសេ្រមច 
ចិត្តមនកូន។ ភគេ្រចីន្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ពឹងែផ្អកេទេលីេ្រ មអនម័យ 
ជមេធយបយបងក រកំេណីត បុ៉ែន្តបុរសជអនកសេ្រមចចិត្តេលីករេ្របី្របស់េ្រ ម 
អនម័យជង្រស្តី ។ ករសិក មួយែដលេធ្វីេឡងីនឆន ២ំ០១១ កនុងចំេ ម្រស្តីមន 
ៃផទេពះែដលផទុកេមេ គេអដស៍ចំនួន២០០នក់ កនុងរយៈេពល១៨ែខកន្លងមកបន 
រកេឃញីថ ២ភគ៣កនុងចំេ មពួកេគ បន យករណ៍ថ ៃដគូរមួេភទរបស់េគ
ជអនកេធ្វីករសេ្រមចចិត្តអំពីករេ្របីេ្រ មអនម័យ ៥០% បន យករណ៍ថ 
ពួកេគេធ្វីករ សេ្រមចចិត្តចំេពះករមនកូនទងំអស់គន ជមួយៃដគូ និង៤៣,៥% 
និយយថ ករមនៃផទេពះរបស់េគចុងេ្រកយេនះ គឺេ យៃចដនយ6 ។ ករអេងកតស្តីពី 
ករ្រប្រពតឹ្ត (BSS) ឆន ២ំ០១៣ បនបញជ ក់ថ បុរសផទុកេមេ គេអដស៍ទំនងជ 
យក រណ៍ពីករមិនេ្របីេ្រ មអនម័យេ្រចីនជង្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ ពីេ្រពះ 
ពួកេគចង់បន កូន (៣០,១%ទល់ នឹង២៦,៥%) ។ 

្រកុម្រស្តីខ្លះ ងយនឹងរងេ្រគះបំផុតេទនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍

បុគគលិកបំេរ ករងរកនុងក្លបឹកំ ន្តែដល្របឈមមុខខពស់

• ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ និងចបប់
ស្តីពីករប្រងក បអំេពីជួញដូរមនុស  និងអំេពីេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ បននមំកនូវ 
ករ ក់ េទសដល់ជនេលមីសែដលេ្របីអំេពីហងិ  និងេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ បុ៉ែន្តេន
មនឧបសគគ ងំជេ្រចីន។ េ្រកយពីមនករបិទផទះបនជ ថ ពរ អនករកសីុផ្លូវេភទ 
បនបន្ត ក់ខ្លួន ែដលបងកករលំបកកនុងករ្រប្រសយ័ទក់ទងជមួយពួកេគ ។ 
្រស្តីជេ្រចីនែដលលក់េស ផ្លូវេភទ បចចុបបននេធ្វីករងរេន មក្លឹបកំ ន្ត ។

ករអេងកតរកអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍ ឆន ២ំ០១០ បនបង្ហ ញថយ៉ងេ ច ស់ 
មន អនកេធ្វីករងរកនុងក្លឹបកំ ន្តមន ក់ កនុងចំេ ម១០នក់បនលក់េស ផ្លូវេភទេទដល់
េភញ វចំនួន១៤នក់កនុងមួយសប្ត ហ៍។ អ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍ដ៏ខពស់្រតូវបនកត់្រ កនុង 

on access to repreoductive and maternal healh services for women living with HIV in Asia, Bangkok: APN+.; 

Cambodian People Living With HIV Network (2010). People living with HIV Stigma Index. HIV-related 

stigma & discrimination in Cambodia: Summary of recent findings.
6  Women of the Asia Pacific Network of People Living with HIV (2012). Positive and Pregnant: How dare you, A study 

on access to repreoductive and maternal healh services for women living with HIV in Asia, Bangkok: APN+.
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ចំេ ម ្រកុមេនះ (១៣,៩%)  ក៏ដូចជកនុងចំេ មអនកេធ្វីករងរកនុងក្លឹបកំ ន្ត ែដលជួប « នីភ័យទប េ យមនេភញ វ១៤នក់ ឬតិចជងេនះកនុងមួយសប្ត ហ៍ (៤,១%)» ។
អនកេធ្វីករងរកនុងក្លឹបកំ ន្ត ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ជេ្រចីន ែដលបេងកីនភពងយ

រងេ្រគះេទនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ រមួមនករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទ និងអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ 
េនកែន្លងេធ្វីករងរ ករេ្របី្របស់េ្រគឿង្រសវងឹ េដីមបជំីរុញេភញ វឱយ ទិញេ្រគឿង្រសវងឹ 
រធតុេញ ន និងករបញចុ ះបញចូ លលក់េស ផ្លូវេភទ ។

ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទែដលអនកេធ្វីករងរកនុងក្លឹបកំ ន្តមនជមួយបុរស ចរមួមន 
កររមួេភទជមួយប្តី ជមួយសង រ ឬជមួយេភញ វ និងអនកជួយគ្ំរទ េហយីធមមជតិៃន 
ទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគ មនឥទិធពលេទេលីភពជប់ ប់កនុងករេ្របី្របស់េ្រ ម 
អនម័យជមួយៃដគូរមួេភទ ។ ករេ្របី្របស់េ្រ មអនម័យ កនុងចំេ មអនកេធ្វីករងរ 
កនុង ក្លឹបកំ ន្តជមួយេភញ វបនបន្តកនុងកំរតិខពស់ (៨០,៦%) ែតធ្ល ក់ចុះទបេនេពលែដល 
េគរមួេភទជមួយអនកែដលមិនែមនជេភញ វ រមួមនៃដគូជប់ ប់ (១៦,៥%) និងសង រ 
(៣៦,១%) ។

្រស្តីែដលេ្រប និងឬចកេ់្រគ ងេញ ន និង្រស្តីែដលជបព់នធនគរ

ភគេ្រចីនអនកេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ នេនកមពុជជបុរស េហយីសមម្រត្រស្តេី្របី្របស់
េ្រគឿងេញ នែដលបនអេងកតេនកនុងឆន ២ំ០១២ មរយៈករអេងកតបញចូ លគន ស្តីពី 
ករ្រប្រពតឹ្ត និងជីវ ្រស្ត បនបង្ហ ញថ ្រស្តមីន១៧,៨ %។ ព័ត៌មនថមីបំផុត IBBS ឆន  ំ
2012 បន បង្ហ ញថ្របេទសកមពុជមនអនកចក់េ្រគឿងេញ នចំនួន១៣០០នក់ ។ េហយី 
ករសិក  បនបង្ហ ញផងែដរថ អ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍កនុងចំេ មអនកផទុកអនកចក់េ្រគឿង
េញ នមន២៤,៨%។ េនេពលែដលចំនួន ្របជជនេនតិចេនេឡយី ្រស្តីែដលចក់េ្រគឿង 
េញ ន មនឱកសខពស់ ស់កនុងករចម្លងេមេ គេអដស៍ ។

អនកចក់េ្រគឿងេញ នមនករយល់ដឹងេ្រចីនអំពីេមេ គេអដស៍ បុ៉ែន្តករ េ្របី្របស់ 
េ្រ មអនម័យេនមនទបេនេឡយី ជពិេសសកនុងចំេ មអនកចក់េ្រគឿងេញ ន 
(២៤,១% ជមួយៃដគូរមួេភទេទៀងទត់ និង៦៤,៤%ជមួយៃដគូរមួេភទមិនេទៀងទត់) ។ 
អកបបកិរយិ្របថុយ្របថនរបស់្រកុមអនកចក់េ្រគឿងេញ នរមួមនករេ្របី្របស់មជុល សឺ ុ ងំ 
រមួគន  (៣៦,៧%) និងករចក់េ្រគឿងេញ នែដលបន យជមួយនឹងឈមរបស់នរ
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មន ក់ (៣១,៩%)7 ។

ជសកល្រស្តែីដលជប់ពនធនគរ ទំនងជរងេ្រគះជងបុរសទក់ទងនឹងអំេពី ហងិ  
ផ្លូវេភទេនមុន និងកនុងអំឡុងេពលជប់ឃុ ំេហយី្រស្តែីដលជប់ពនធនគរទំនងជមន ផទុក
េមេ គេអដស៍េយងេទ មមុខរបររបស់ពួកេគពីមុន8។ ្រស្តីមនចំនួន្របមណជ៨%ៃនចំ
នួនទណ្ឌិ តទងំអស់េនកមពុជ ែដលភគេ្រចីន (៦២%) មនេទស ពក់ព័នធនឹងេ្រគឿង 
េញ ន។ េនកនុងឆន ២ំ០០៩ អ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍មនពី០,៥% េទ ៧% កនុងចំេ ម 
ទណ្ឌិ ត ។

ភពងយរងេ្រគះកនុងករឆ្លងេមេ គេអដស៏បនេកនេឡង កនុងចំេ ម្រកុមែដល 
ែកេភទជ្រស្តី បុរស្រស ញ់បុរស និងបុរសែដល្រស ញ់ទងំពីរេភទ 

• មនបុរសរមួេភទជមួយបុរស្របមណជ២៩% ែដលកំពុង្របឈមមុខនឹង 
ករចម្លង េមេ គេអដស៍ េ យគម នករករពរកនុងេពលរមួេភទ េ្របី្របស់េ្រគឿង 
េញ ន មនៃដគូរមួេភទេ្រចីន និងករេរសីេអីងពីសងគម ។ ករបេណ្ត ញេចញពី្រគួ រ 
និងសហគមន៍បនបេងកីតនូវភពងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចចដល់ពួកេគ ែដល ងំ
ដល់លទធភពកនុងករែស្វងរកេស សុខភព និងចូល េទកនុងមុខរបរផ្លូវេភទ ែដល 
េធ្វីឱយ ពួកេគ្របឈមមុខេទនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ ។

• ទិននន័យៃនករសិក ្របុសែខមរ ២០១០ ែដលេធ្វីេឡងីកនុងចំេ មបុរស ែដល 
្របឈមមុខខពស់បនបញជ ក់ថ អ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍មន២,២% កនុងចំេ ម 
បុរសែដលរមួេភទជមួយបុរសផង និង្រស្តផីង និង២,១% កនុងចំេ ម បុរស 
ែដលរមួេភទែតជមួយបុរស ។ បុរសែដលរមួេភទជមួយបុរសផងនិង្រស្តផីង 
ទំនងជមនទិញេស រមួេភទ (២៩% ទល់ នឹង ២៣%) លក់េភទ (៤៣,៨% 
ទល់នឹង ៣៦,៤%) ែដលេ្របីេ្រគឿងេញ ន (៤២,៤% ទល់នឹង ១៩,៦%) និង យ
ករណ៍ថធ្ល ប់មនជំងឺកមេ គ (៥១,៥% ទល់នឹង ៣៦,៦%) េធៀបេទនឹងបុរស
ែដលរមួេភទែតជមួយបុរស ។ ពួកេគក៏ទំនងជមិនសូវេ្របីេ្រ មអនម័យឱយបន
ជប់ ប់ែដរ (៦២,០% ទល់នឹង ៦៨,៨%) ។

7 Chhorvann, C. (2012) People Who Use Drug Study 2012: National Population Size Estimation & HIV 
Prevalence and HIV Related Risk Behaviors. Presentation at Advisory Consultative Meeting 05 March 
2013. Phnom Penh.

8 UNODC, (2009). Women and HIV in Prison Settings. Available at: http://www.unodc.org/documents/hiv-
aids/Women_in_prisons.pdf
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យុវវយ័ ្រស្តី និងបុរសេនែតបន្ត្របឈមមុខនឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍

• យុវវយ័មនសមម្រតខពស់ ៃនចំនួន្របជជនសរុបេនកមពុជ ក៏ដូចគន េទនឹង្រកុម
ែដល្របឈមមុខខពស់េទនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ែដរ

• កង្វះនូវចំេណះដឹងទូលំទូ យស្តីពីេមេ គេអដស៍ ករ្រប្រពតឹ្តរមួេភទ្របកបេ យ 
េ្រគះថន ក់ ករេ្របី្របស់េ្រគឿង្រសវងឹ និងេ្រគឿងេញ ន រមួជមួយនឹងអំេពីហងិ ទក់
ទងនឹងេយនឌ័រ បនបេងកីនេ្រគះថន ក់ៃនករចម្លងេមេ គេអដស៍។

• ចំេណះដឹងទូលំទូ យស្តីពីេមេ គេអដស៍កនុងចំេ មយុវវយ័េនមនកំរតិទប ។ 
លទធផលៃនករអេងកតសុខភព្របជ ្រស្តឆន ២ំ០១០ បនបង្ហ ញឱយេឃញីថ 
មន ករធ្ល ក់ចុះបន្តិចេលីចំេណះដឹងរបស់យុវវយ័(១៥-១៩ឆន )ំ ទក់ទងេទនឹង 
េមេ គេអដស៍កនុងអ្រ  ៤៥,១% ែដល ចេឆ្លីយបន្រតឹម្រតូវទងំ៥សំនួរ 
េ្របៀបេធៀបេទនឹង៤៧,១% េនកនុងករអេងកតសុខភព្របជ ្រស្តឆន ២ំ០០៥ ។

• លទធភពទទួលបនព័ត៌មនបងក រ និងេស  ចបំច់មួយចំនួនេនមនក្រមិតកនុង 
ចំេ មយុវវយ័ែដល្របឈមមុខខពស់ ។ ករអេងកត ឆន ២ំ០១០ របស់្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី កនុងចំេ មយុវវយ័ យុពី ១០-២៤ឆន  ំបនបង្ហ ញឱយេឃញីថ 
៣៩%ៃនយុវនរមិីនែដលបនទទួលព័ត៌មន ស្ដីពីេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ ។ 
មនយុវនរែីត ៤២.៩% និងយុវជន ២៩.១% បុ៉េ ្ណ ះែដលនិយយថមនជំងឺ 
កមេ គ េហយីបនែស្វងរកករពយបលកលពី ឆន មុំន។ មនយុវនរជិីត ១២% 
ែដល យករណ៍ថធ្ល ប់មនៃផទេពះកលពីឆន មុំន និង ៣៣,១៩% បនេធ្វីកររលូំត 
កូនេ យមនអ្រ កន់ែតខពស់ (៤៤,២៨%) កនុងចំេ មយុវនរ ីែដលមន 
យុ១០-១៩ឆន  ំ។

• ដូចែដលបនបង្ហ ញេ យករសិក ដូចគន េនះ ករ្រប្រពតឹ្តិ្របកបេ យេ្រគះថន ក់ 
កនុងចំេ មយុវវយ័មនករ្រតួតគន  ែដលកនុងេនះ ១៨%ៃនយុវនរេីធៀបនឹង២.៣% 
ៃនយុវជនបនឱយចំ ត់ថន ក់ខ្លួនឯងថបនេ្របីេ្រគឿង្រសវងឹជេ្រចីន ចំែណកឯករ 
េ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន ឬេ្រគឿង្រសវងឹភគេ្រចីនេឃញីមនេនកនុងចំេ មអនក
ែដល យករណ៍ថ “ធ្ល ប់រមួេភទ” ។
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• ករអេងកតសុខភព្របជ ្រស្តឆន ២ំ០០៥ បនរកេឃញីថអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍ 
កនុងចំេ ម្រស្តែីដលមន យុពី១៥-២៤ឆន  ំគឺមន៣ដងខពស់ជងបុរសេនកនុង 
្រកុម ដូចគន  ។ 

លទធភពទទួលបនេស នឹងេមេ គេអដស៍ និងេស ចបំចដ់ៃទេទៀតមនភព 
្របេសរេឡងជលំ ប ់ ប៉ុែន្តចបំច្់រតូវែតព្រងឹងនិងព្រងីកេស ទងំេនះជ 
បែនថមេទៀត

• េស ផ្តល់្របកឹ និងេធ្វីេតស្តឈម្រតូវបនព្រងីកគួរឱយកត់សមគ ល់។ េនកនុង 
ឆន ២ំ០១០ ្រស្តី ៨% និងបុរស ៦% បនេធ្វីេតស្តរកេមេ គេអដស៍េន កមពុជ ។

• កមពុជសេ្រមចបននូវលទធភពទទួលបនេស ជសកលស្តីពីករពយបល េ យ 
ឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ េហយីករផ្តល់េស ពយបលមនក្រមិតខពស់ គឺរហូត 
ដល់េទ៨៩,៥% ៃន្រកុម្របជជនែដលមនត្រមូវករ ។ ករ្របកន់យកករពយបល 
បនខជ ប់ខជួន ក៏មនក្រមិតខពស់ផងែដររហូតដល់េទ ៨៤,២% ស្រមប់ករពយបល 
២៤ែខ និង ៧៨% ស្រមប់ករពយបល ៦០ែខ េ្រកយករចប់េផ្តីមករពយបល ។

• េនកនុងឆន ២ំ០១១ មន្រគឹះ ថ នែថទសុំខភពចំនួន៩២១ (៩២%) កនុងចំេ ម 
៩៩៧ ែដលបនផ្តល់ដល់្រស្តមីនៃផទេពះនូវេស ែថទ ំនិងពិនិតយៃផទេពះ និងេស  
ផ្តល់្របកឹ  និងេធ្វីេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ ។ មន្រស្តមីនៃផទេពះ្របមណ 
ជ៧៨% បនដឹងពី ថ នភពេមេ គេអដស៍របស់ខ្លួនេនកនុងឆន ២ំ០១២ ែដលបន 
េកីនេឡងីពី៦៣% េនកនុងឆន ២ំ០១០ ។ ភគរយៃន្រស្តមីនៃផទេពះែដលបនមក 
េធ្វីករែថទ ំនិងពិនិតយៃផទេពះែដលប្តីរបស់គត់បនេធ្វីេតស្តែដរកនុងរយៈេពល 
១២ែខេនះ ក៏មនករេកីនេឡងីែដរ រហូតដល់១៧%េនកនុងឆន ២ំ០១០ ។

គម្ល ត និងឧបសគគ ថ បន័

• វ ិ លភពៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ ដល់្រស្តមីនៃផទេពះ
ផទុកេមេ គេអដស៍កន់ែតមនភព្របេសីរេឡងី មរយៈករផ្តួចេផ្តីមឱយមននូវ 
កមមវធីិរមួគន រ ងេអដស៍ និងករគពំរម និងទរក ។ ក៏បុ៉ែន្តករទទួលយកនូវេស  
ទប់ ក ត់ករឆ្លងេមេ គេអដស៍ពីម េទទរក គឺមន្រស្ត ីផទុកេមេ គេអដស៍ ែត 
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១ភគ៣ បុ៉េ ្ណ ះែដលបនទទួលសំណំុអន្ត គមន៍េពញេលញ ។

• ្រស្តីផទុកេមេ គេអដស៍ ្រស្តីេធ្វីករងរកនុងក្លឹបកំ ន្ត និងយុវវយ័ែដល្របឈមមុខខពស់
នឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍ មិនបនទទួលេស ផ្តល់្របឹក ស្តីពីសុខភពផ្លូវេភទ 
និងករពនយកំេណីត េទ មេសចក្តី្រតូវករេនះេទ ។

• ្រស្ត ីនិងេកមង្រសីេន មជនបទ មនលទធភពទទួលព័ត៌មនស្តីពីបញ្ហ េអដស៍ និង 
សុខភព បន្តពូជតិចតួចជង្រស្តីេន មទី្របជំុជន ។

• េស េមេ គេអដស៍ និងសុខភពបន្តពូជស្រមប់្រកុមែកេភទជ្រស្ត ី្រកុមបុរស 
្រស ញ់បុរស និង្រកុមយុវវយ័ែដល្របឈមមុខខពស់នឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍ 
មិនបនភជ ប់ជ្របព័នធេទនឹងេស េឆ្លីយតបនឹងអំេពីហងិ  េស កត់បនថយេ្រគះ 
ថន ក់េ យេ្រគឿង្រសវងឹ េ្រគឿងេញ ន និងេស ្របយុទធនឹងេមេ គេអដស៍ ។

• ដូចែដលបនរកេឃញីេនកនុងរបយករណ៍ឆន ២ំ០១៣ េ យ ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ និងអងគករសហ្របជជតិ អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និង្របជជនែដល
រងេ្រគះមយួចំនួន្របឈមមុខនឹងបញ្ហ មួយចំនួនទក់ទងនឹងកិចចគពំរសងគម ។ 
អនកផទុកេមេ គេអដស៍ ពំុ្រតូវបនទទួល គ ល់ជស្វ័យ្របវត្តិេទកនុង គំេ ងគពំរសងគ
មែដលមន្រ ប់នូវេឡយីេទ ដូចជកមមវធីិអត្តសញញ ណ្រកី្រកជេដីម ។ គំេ ង 
ែផនករ ែដលមន្រ ប់មិនបន្រគបដណ្ត ប់ដល់្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ ដូចជករ
ពិនិតយេកសិកមត់សបូនជេដីម ខណៈែដល្រកុម្របឈមមុខខពស់នឹងករចម្លង 
េមេ គេអដស៍ កំពុង្របមូលផ្តុ ំេនទី្របជំុជន។ េលីសពីេនះេទេទៀត កមមវធីិ 
អត្តសញញ ណ្រកី្រក គឺែផ្អកេទេលីសូចនករសនមត់ៃន្រគួ រ្រក្ីរក ែដល ចមនរមួ
បញចូ លនូវ្រកុម្របជជន ែដលបនបេណ្ត ញេចញេ យ្រគួ ររបស់ពួកេគ ។

គម្ល ត និងឧបសគគទកទ់ងនឹងចបប ់និងេគលនេយបយ 

• កង្វះនូវេគលនេយបយ និងេគលករណ៍ែណនគំ្លីនិកស្រមប់េឆ្លីយតបេទនឹង 
អំេពី ហងិ ែដលេកីតមនេ យ រៃដគូរមួេភទ និងអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ រមួមនករ
ផ្តល់នូវករបងក រករចម្លងេមេ គេអដស៍េ្រកយពីបន្របឈមមុខេ យមិនបង់ 
្របក់ េនកនុងករណីែដលមនករបំពនផ្លូវេភទ ជពិេសសកនុងចំេ ម្រស្តែីដល 



TMB½r 18 ៦.េយនឌ័រ និងេមេរោគេអដស៍

្របឈម មុខខពស់នឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍ និងកង្វះនូវជំនួយ និងេស ផ្លូវចបប់ 
ស្រមប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកែដល្របឈមមុខខពស់នឹងករ ចម្លងេមេ គ 
េអដស៍ ។

• ករេធ្វីេតស្តរកេមេ គេអដស៍កនុងចំេ មយុវវយ័ យុេ្រកម១៨ឆន  ំចបំច់្រតូវ មន 
ករយល់្រពមពីឪពុក-ម្ត យ ែដល ចកំណត់នូវលទធភពទទួលេស កនុង ចំេ ម 
យុវវយ័ រមួទងំអនកែដលេធ្វីអេន្ត ្របេវសន៍ែដល្របឈមមុខខពស់។

• គម នេគលនេយបយ ឬចបប់ែដល មឃត់ករលក់េ្រគឿង្រសវងឹេទដល់យុវវយ័
ែដលេ្រកម យុ្រសបចបប់េនកមពុជេទ ។
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ព្រងឹងយុទធ ្រស្តែដលជំរុញឱយ្រស្តីេចះេ្របនូវសិទធិ និងអំ ចរបស់ខ្លួន មរ
យៈករបេងកននូវលទធភពទទួលបនពត័ម៌ន និងេស មត្រមូវករ

• េធ្វីបចចុបបននភព និងែកស្រមួលេគលនេយបយស្តីពី្រស្ត ី
េកមង្រសី េមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ និងជំងឺកមេ គ ឆន  ំ
២០០៣ របស់្រកសួងកិចចករនរ ីេដមីបឆី្លុះបញច ងំពីករផ្ល ស់ 
ប្តូរកនុងៃនករ ល លៃនេមេ គេអដស៍ និងបរយិកស 
េគល នេយបយ

្រកសួងកិចចករនរ ី

• បន្តជំរុញឱយមនកមមវធីិ ែដលមនបំណងបេងកីនករយល់ 
ដឹង របស់្រស្ត ីស្តីពីសិទធិ និងសុខភពបន្តពូជរបស់ពួកេគ 
រមួមន មរយៈយុទធនករេ្របី្របស់្រគប់្របព័នធផ ព្វផ យ 
េ យមន រអប់រ ំស្តីពីបញ្ហ សុខភពរបស់្រស្ត ីករបងក រ 
ករចម្លងេមេ គេអដស៍ ករែថទ ំនិងគ្ំរទសិទធិ្រស្តីកនុងករ
េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចទក់ទងនឹងករមនៃផទេពះ និងព័ត៌មន 
ពក់ព័នធផ្លូវេភទ ។

្រកសួងកិចចករនរ ី
សុខភិបល
និង្រកសួងព័ត៌មន

• ព្រងឹងករអនុវត្តន៍នូវេគលករែណនជំតិស្រមប់បងក រ 
ករចម្លងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទកូន។

NCHADS, NMCHC,
និងសងគមសីុវលិ
ែដលចូលរមួកនុង
ករផ្តល់េស

• ព្រងឹងករចូលរូមយ៉ងសកមម ពី្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ និង 
្រកុម ែដលងយរងេ្រគះេ យ រេមេ គេអដស៍ និង 
ជំងឺេអដស៍  មរយៈករចូលរមួេនកនុងករេធ្វេីសចក្តសីេ្រមច 
េនក្រមិតខុសៗគន ៃនករេឆ្លីយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍ ។

្រកសួងកិចចករនរ ី
ជញ ធរជតិ្របយុទធ

នឹងជំងឺេអដស៍,
ប ្ត ញអនក ផទុក
េមេ គេអដស៍ និង 
សងគមសីុវលិ

អនុសាសន៍ស្រមាប់េគាលនេយាបាយ
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• ព្រងីកលទធភពទទួលបននូវគនិំតផ្តួចេផ្តមីផ្តល់ភពអង់ ច 
ែផនកចបប់ដល់្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍និង្រកុម្របឈមមុខ 
ខពស់ នឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ រមួមនកមមវធីិអកខរកមមចបប់ 
និងលទធភពទទួលបននូវជំនួយផ្លូវចបប់ ។

ប ្ត ញអនកផទុក
េមេ គេអដស៍, 
សងគមសីុវលិ

ធននូវករេឆ្លយតប្របកបេ យ្របសិទធភពេទនឹងផនតគំ់និតសងគម ទំ បនិ់ងករ 
្រប្រពឹត្ត ិ្របឈមមុខខពស់ែដលបេងកនេ្រគះថន កក់នុងករចម្លងេមេ គេអដស៍

• គ្ំរទនិង ម នកមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរករ្រប្រពឹត្តរបស់បុរស និង 
េកមង្របុស ជំរុញឱយមន រអប់រសំ្តីពីសមភព និងករ 
េគរពរ ងបុរសនិង្រស្ត ីនិង កររមួេភទ្របកបេ យករ 
ទទួលខុស្រតូវ ។

្រកសួងកិចចករ
នរ ីសុខភិបល
និងសងគមសីុវលិ

• ព្រងឹងនិង ម នករអនុវត្ត៍នូវកមមវធីិសិក ជតិទូលំ 
ទូ យ ស្តីពីេរឿង ៉ វផ្លូវេភទនិងេមេ គេអដស៍េនទូទងំ 
្របេទស  ពិេសសតំបន់ ច់្រសយលជ ទិភព ។

្រកសួងអប់រ ំយុវជន
និងកី

ព្រងីកនិងព្រងឹងលទធភពទទួលបននូវេស សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ និង េស  
ពកព់ន័ធនឹងេមេ គេអដស៍កនុងចំេ មអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និង្រកុម្រស្តី និង យុវតី 
ែដលងយរងេ្រគះ

• េ ះ្រ យនូវឧបសគគែដលប ្ត លមកពីករចំ យ កនុង 
ករេធ្វដំីេណីរែដល ងំ្រស្តនិីងកុមរេីនតបំន់ ច់ ្រសយល 
មិនឱយមនលទធភពទទួលបននូវសុខភពបន្តពូជ សុខភព 
ម  និងទរក និងេស ែថទ ំនិងពិនិតយៃផទេពះ។

CARD ្រកុម្របឹក
្ដ រនិងអភិវឌ ន៍

វស័ិយកសិកមម 
និងជនបទ

• បន្តព្រងឹងករេឆ្លីយតបរមួគន រ ងកមមវធីិេអដស៍និងកមមវធីិ
គពំរម និងទរកេ យកំណត់នូវយុទធ ្រស្ត និង 
គម្ល ត សំខន់ៗកនុងករទទួលកនុងចំេ ម្រស្តមីនៃផទេពះ 
ផទុកេមេ គេអដស៍ ។

NMCHC
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• ព្រងឹងករបញជូ នពីេស ពក់ព័នធនឹងេមេ គេអដស៍េទកន់
េស េផ ងៗេទៀត រមួមនេស កត់បនថយករឈចឺប់ 
េស ែផនករ្រគួ រ េស េឆ្លីយតប េទនឹងអំេពីហងិ  
និងេស សងគមេផ ងៗេទៀត

្រកសួងសុខភិបល/
NCHADs, និងសងគម
សីុវលិ ែដលចូលរមួ
កនុងករផ្តល់ េស

• ព្រងីកនិងព្រងឹងលទធភពទទួលបននូវេស ផ្តល់្របឹក  
និង េធ្វីេតស្តឈមេ យសម្រគ័ចិត្តរក ករសមង ត់ស្រមប់
យុវវយ័ និងេស សុខភពបន្ត ពូជេ យេផ្ត តេទេលី្រកុម
េគលេ ជយុវវយ័កំពុងសថិតេនកនុងកំឡុងេពលងយ 
រងេ្រគះ និងកំពុង្របឈមមុខខពស់នឹងករចម្លងេមេ គ 
េអដស៍ ក៏ដូចជយុវវយ័ែដលផទុកេមេ គេអដស៍ផងែដរ ។

NCHADs,
និងសងគមសីុវលិ
ែដលចូលរមួកនុង
ករផ្តល់េស

• េរៀបចំនិងព្រងឹងវធីិ ្រស្តស្រមបស្រមួលេដីមបេីឆ្លីយតប
េទនឹងេសចក្តី្រតូវករៃន្រកុមយុវវយ័ែដល្របឈមមុខខពស់
បំផុតេទនឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍ រមួជមួយនឹង្រកុម្រស្តី 
ែកេភទ េ យធនថ ពួកេគបនភជ ប់េទនឹងេស គន្លឹះ 
មួយ ចំនួនដូចជៈ េស េឆ្លីយតបេទនឹងអំេពីហងិ  និង 
េស  កត់បនថយេ្រគះថន ក់េ្រគឿងេញ ន និងេ្រគឿង្រសវងឹ។

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  
្រកសួងសុខភិបល 
NACD
និងសងគមសីុវលិ

• បន្តព្រងីកគំនិតផ្តួចេផ្តីមជមួយនឹងក្លឹបកំ ន្ត េដីមបពី្រងឹង
លទធភពទទួលបនេស ស្រមប់អនកេធ្វីករងរេនក្លឹប 
កំ ន្ត េ យចប់េផ្តីមពីវធីិ ្រស្តែដលធ្ល ប់ទទួលបន
េជគជ័យរចួេហយីដូចជកមមវធីិនរឆី្ល ត និងកមមវធីិភពជ 
ៃដគូ ជមួយសហគមន៍ និងបូ៉លីស ។

្រកសូងម ៃផទ 
និងសងគមសីុវលិ

• ព្រងីកលទធភពទទួលបននូវេស កត់បនថយេ្រគះថន ក់
េ យេ្រគឿង្រសវងឹេ្រគឿងេញ ន និងេ្រ មអនម័យេទ 
ដល់ទណ្ឌិ ត និងអនកែដលសថិតេនកនុងមណ្ឌ លែកែ្រប និង 
ពនធនគរ

្រកសួងម ៃផទ 
្រកសួងសុខភិបល 
និងសងគមសីុវលិ
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ព្រងឹងសមតថភពជនបេងគ លកនុងករេឆ្លយតបេទនឹងេយនឌរ័ និងេស ទកទ់ងនឹងសិទធិ
មនុស ជមូល ្ឋ ន

• ករេលីកកមពស់ចំេណះដឹងស្តីពីជំងឺឱកសនិយមនិងករ 
ពយបល េ យ ឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ដល់្រគូេពទយ 
អនកផ្តល់្របកឹ ជ គិ នុប ្ឋ ក ្រកុមផ្តល់ករែថទំ មផទះ
និង្រកុមអនកផទុកេមេ គេអដស៍សម្រគចិ័ត្តែដល េធ្វីករងរជ
មួយមណ្ឌ លមិត្តជួយមិត្ត រមួនឹងចំេណះដឹងស្តីពីសុខភព 
ផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជ និងសិទធិរបស់អនកផទុកេមេ គ
េអដស៍ ។

្រកសួងសុខភិបល/
NCHADS, NMCHC,

• ព្រងឹងសមតថភពបុគគលិកែថទសុំខភពកនុងករអនុវត្តន៍
េគលនេយបយ និងេគលករណ៍ែណនគំ្លីនិកស្រមប់
េឆ្លីយតបេទនឹងអំេពីហងិ  ែដលេកីតមនេ យ រៃដគូ 
រមួេភទ និងអំេពីហងិ ផ្លូវេភទេនកនុងបរបិទៃនយុទធ ្រស្ត
៣.០របស់្របេទសកមពុជ ។

្រកសួងសុខភិបល/
NCHADS,

• ព្រងឹងសមតថភពសមជិកគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចច
ករនរ ីនិង កុមរឃុែំដលទទួលខុស្រតូវបញ្ហ ្រស្តនិីងកុមរ ី
ឱយមនករចូលរមួស្រមបស្រមួលកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹង 
អំេពីហងិ និងករផ្តល់េស គ្ំរទ រមួមន ករបញជូ នេទ 
កន់េស ផ្តល់្របកឹ  និងេធ្វីេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ 
េ យសម្រគ័ចិត្ត និងរក ករសមង ត់។

្រកសួងសុខភិបល/
NCDD, 
្រកសួងកិចចករនរ ី

• បន្តព្រងឹងករយល់ដឹងនូវចបប់ស្តពីីករបងក រ និងករ្របយុទធ
ទប់ ក ត់កររកី លៃនេមេ គេអដស៍និងជំងឺ េអដស៍កនុង 
ចំេ មអនកចបប់ បូ៉លីសនិងអនកផ្តល់េស សុខភព 
មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករែចកចយ ព័ត៌មន ។

្រកសួងយុត្តិធម៌ 
ម ៃផទ សុខភិបល
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• ព្រងឹងករយល់ដឹងដល់បូ៉លីសនូវកំណត់ពនយល់ ចបប់ស្តីពី 
ករប្រងក បអំេពីជួញដូរមនុស និងអំេពីេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ 
ពីកមមវធីិកត់បនថយេ្រគះថន ក់េ យេ្រគឿងេញ ន និង 
េមេ គេអដស៍ និងេសចក្តី្រតូវករសុខភព និងសិទធិរបស់ 
បុរស ្រស្តនិីង្រកុម្របឈមមុខខពស់ែដលផទុកេមេ គេអដស៍
េហយី ែដលកំពុងជប់ឃុឃំងំ។ ជួយស្រមបស្រមួល 
លទធភព កនុងករទទួលបននូវឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍
ដល់អនកទងំ យែដល្រតូវករ។

្រកសួងម ៃផទ

ព្រងឹង និងបញចូ លករេឆ្លយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍េទកនុងកមមវធីិេគលនេយបយ 
េគលករណ៍ែណន ំនិងគំេ ងថវកិជផ្លូវករឱយបនកនែ់តទូលំទូ យ

• េរៀបចបំញចូ លសមសភពមួយទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ 
អំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងេមេ គេអដស៍ ស្រមប់ 
ែផនករយុទធ ្រស្តជតិទូលំទូ យ និងពហុវស័ិយេឆ្លីយ
តបេទនឹងេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍េលីកទី៤ ែដល ្រតូវគន
ជមួយនឹងគំេ ងែផនករសកមមភពជតិទប់ ក ត់អំេពី 
ហងិ េលី្រស្ត ី េលីកទី២ នឹងករអេងកតេយនឌ័រៃនករេឆ្លីយ
តបេទនឹងេមេ គេអដស៍ (២០១៣) ។

ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍
 ្រកសួងកិចចករនរ ី
NCGHA

• ធនថ មនករេរៀបចំនូវេគលករណ៍ែណន ំគ្លីនិក 
ស្រមប ់ េឆ្លីយតបេទនឹងអំេពីហងិ  ែដលេកីតមនេ យ 
រៃដគូរមួេភទ និងអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ រមួមនពិធី រ 

ស្រមប់ ករបងក រករចម្លងេមេ គេអដស៍ េ្រកយេពល 
្របឈមមុខ និងករបងក រកុំឱយមនកូនបនទ ន់ ។ ្រតូវបញចូ ល
នូវម្រ ែដលធនឱយបននូវលទធភពកនុងករទទួលបន 
នូវករបងក រ ករចម្លងេមេ គេអដស៍េ្រកយពីបន្របឈម 
មុខេ យមិនបង់្របក់ស្រមប់ជនរងេ្រគះេ យអំេពី 
ហងិ  ទងំអស់ ។

្រកសួងសុខភិបល 
ជញ ធរជតិ្របយុទធ

នឹងជំងឺ េអដស៍ 
្រកសួងកិចចករនរ,ី
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• ធនថ្រស្ត ី និងបុរសែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍និង 
្រគួ ររបស់ពួកេគ បន្រគបដណ្ត ប់េ យគេ្រមងគពំរ 
សងគម ដូចជមូលនិធិសមធម៌ជេដីម ។ 

្រកុម្របឹក ្ដ រ
និងអភិវឌ ន៍
វស័ិយកសិកមម
និងជនបទ CARD

• ប្រញជ បកមមវធីិទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍
េទកនុងដំេណីរករៃនករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត្របតិបត្តិ
កនុងករព្រងឹងភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី។

្រកសួងកិចចករនរ ី

ករសិក ្រ វ្រជវ ករ ម ន និង យតៃម្ល

• េធ្វីករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអន្តរទំនក់ទំនងរ ងអំេពីហងិ
េលី ងកយនិងផ្លូវេភទនិងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍
េដីមបផី្តល់ព័ត៌មនដល់ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេឆ្លីយតបនិង 
ករបងក រ្របកបេ យ្របសិទធភព ។ ក់បញចូលេទកនុងសំនួរ 
្រ វ្រជវេនះ ស្តីពីករចម្លងេមេ គេអដស៍ និង លទធភព 
កនុង ករទទួលបននូវេស ចបំច់រមួមនេស ផ្តល់្របកឹ  
និងេធ្វីេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍េ យសម្រគ័ចិត្ត និង 
រក ករសមង ត់ ។

ជញ ធរជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 
្រកសួងកិចចករនរ ី
សងគមសីុវលិ

• េលីកកមពស់ឱយមនករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីភពងយ 
រងេ្រគះ ជក់ ក់ែផ្អកេលីេយនឌ័រៃន្រស្តែីដល្របឈមមុខ 
ខពស់នឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍(អនកបំេរេីស កំ ន្ត ្រកុម 
ែកេភទ ្រស្តែីដលេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន ្រស្តែីដលជប់ 
ពនធនគរ និងកនុងមណ្ឌ លែកែ្រប)។

ជញ ធរជតិ្របយុទធ 
នឹងជំងឺេអដស៍ 
NCHADS, NACD
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• េធ្វីករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីករឥរយិបថែស្វងរកេស ែថទំ
សុខភព របស់បុរសេនកនុងបរបិទៃនេមេ គេអដស៍ រមួមន 
ក ្ត ែដលជំរុញឱយ បុរសេទទទួលេស ផ្តល់្របកឹ  និងេធ្វី 
េតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ េ យសម្រគ័ចិត្ត និងរក ករ 
សមង ត់ េស សុខភពបន្តពូជ និងករចូលរមួរបស់បុរសេន
កនុងែផនករ្រគួ រ ។

្រកសួងសុខភិបល 
សងគមសីុវលិ

• េធ្វីករសិក ្រ វ្រជវេដីមបបីេងកីនចំេណះដឹងពីមេធយបយ
្របកបេ យ្របសិទធភពេដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់ៃន
េមេ គេអដស៍េទេលីអនក ផទុកេមេ គេអដស៍ និង្រកុម្រស្ត ី
ែដលរងេ្រគះេ យ រេមេ គេអដស៍ រមួមន មរយៈ 
គំេ ងករពរសងគម ។

្រកសួងសងគមកិចច
អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ

• ព្រងឹងករវភិគេយនឌ័រេទកនុងបរបិទៃនករ ម ន 
និង យតៃម្លជ ្របចៃំនេស ពក់ព័នធនឹងេមេ គេអដស៍ 
និងករអេងកតែដលមន្រ ប់ និងធនថទិននន័យទងំេនះ 
ជនិចចកលបនបង្ហ ញេ យែបងែចក មេភទ ។ 

ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍
NCHADS

• ព្រងឹងករ ម ន និង យតៃម្លស្តីពីវឌ នភពកនុងករ
េ ះ្រ យបញ្ហ  ផនត់គំនិតសងគម និងករ្រប្រពឹត្តិ្របកប 
េ យ េ្រគះថន ក់េនកនុងបរបិទៃនករេឆ្លីយតបេទ នឹង 
េមេ គេអដស៍ េ យធននូវករកំណត់សូចនករ គន្លឹះ 
កនុង ករ ម នករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងកំរតិសកមមភព និង 
កមមវតថុ ។

ជញ ធរជតិ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ 
្រកសួងកិចចករនរ ី
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សូចនករនិងេគលេ គន្លឹះ(េយនឌរ័ និងេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍)

សូចនករ តៃម្ល ឆន  ំ េគលេ
ឆន ២ំ០១៥

សមទិធិផល
សេ្រមចបន

កតប់នថយភពងយរងេ្រគះរបស់្រស្តីេទនឹងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍

អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍កនុង ចំេ  ម 
មនុស េពញវយ័ យុពី១៥ េទ ៤៩ឆន  ំ
HIV prevalence rate among adults 
aged 15-49��★

1.0% 2005 <0.6%* 0.7
(2014)♮

អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម 
្រស្តមីនៃផទេពះ យុពី១៥ េទ២៤ឆន  ំ
ែដលមកទទួលេស  ពិនិតយៃផទេពះមុន 
សំ ល

1.1% 2006 
HSS

n/a 0.4%
(2011)♮

អ្រ េ្របី្របស់េ្រ មអនម័យែដលបន
យករណ៍េ យ្រស្តេីរៀបកររចួ េហយី 
ែដល ទទួល គ ល់ថខ្លួន្របឈមមុខនឹង 
េ្រគះថន ក់

1%� 2000� 10%� 2.9% 
(CDHS,
2005) 

ភគរយៃន្រស្តេីរៀបកររួច យុចប់ពី 
១៥ឆន េំឡងីេហយីែដលធ្ល ប់ទទួលរងនូវ
អំេពីហងិ ផ្លូវកយ ឬ ហងិ ផ្លូវេភទ 

13%& 
3%

2005 
CDHS

n/a -

សូចនករេផ ងៗ 

្រស្តមីនៃផទេពះេហីយមនផទុកេមេ គ 
េអដស៍ ែដលមកទទួលេស ពិនិតយៃផទេពះ
មុនសំ ល េហយីែដលទទួលបននូវករ
ពយបលបងក រេ យឱសថ្របឆងំេមេ គ
េអដស៍េដីមបកីត់បនថយករចម្លងពីម្ត យ
េទកូន★�

32.3%� 2009 75%� 65.1% 
(NMCHC,

2012)
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អ្រ េ ្របី ្របស់េ ្រ មអនម័យកនុ ង 
ចំេ ម អនកលក់េស ផ្លូវេភទកនុងកំឡុង 
េពលរមួេភទជមួយេភញ វេលកីចុង្រកយ★

- ្រស្តីបំេរកីរេន្រគឹះ ថ នកំ ន្តែដល 
មនេភញ វ ២ នក់ ឬតិចជងេនះ 

- ្រស្តីបំេរកីរេន្រគឹះ ថ នកំ ន្តែដល 
មនេភញ វ េលីសពី២ នក់ (កនងុមួយៃថង) *

- ្រស្តីបំេរកីរេន្រគឹះ ថ នកំ ន្ត 
(ទងំអស់) 

99%
94%

2007 99%� 94.8%
(2010)
97.7%

(2010)
94.3%
(BSS, 
2013)

អ្រ េ្របី្របស់េ្រ មអនម័យេនេពល 
រួមេភទេលីកចុងេ្រកយរបស់យុវវយ័ 
( យុពី១៥េទ២៤ ឆន )ំ

82% 2002� 90%� 88%
(CDHS,

2005;
មនែត
ទិននន័យ
របស់េកមង
្របុសែត
បុ៉េ ្ណ ះ) 

NSDP indicators and targets (2009-2015)*
CMDG indicators and targets
Revised Universal Access indicators and targets (2011)�★
NSP III SINCHADS 2011. Report on Projections for HIV-AIDS in Cambodia 
(2010-2015, 200 9-2015)
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡងីេនេ្រកមករដឹកន ំនិង 

ស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង ថ ប័ន
ពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករនរសូីមសំែដងនូវេសចក្តីែថ្ល ង 
អំណរគុណជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុង
ករេរៀបចំឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរករេរៀ
បចំឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ីេ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី រដ្ឋម្រន្ត ី
្រកសួងកិចចករនរ ី។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ ជ្របធន និង
គ្ំរទបេចចកេទសេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របឹក ជន់ខពស់្រកសួងកិចចករនរ ី
េ ជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយកិ ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង េ ក េថ ឈុន ក់ 
អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធននយក ្ឋ នសមភព 
េយនឌ័រ េ ក្រសី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ និងសមជិកេផ ងៗេទៀត 
មកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី ្រកុមករងរមនករគ្ំរទែផនក 
បេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ (PGEIII) ែដលមនេ ក្រសី 
Mia Hyun ជទី្របកឹ ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ីជអនកស្រមបស្រមួលទូេទ គ្ំរទ
េ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក ែប៉ន បូរ ី
េ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក គឹម សុពណ៌។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) ែដលជ 
អនកជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ បន 
ជួយ ពិនិតយេឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។ បេចចកេទសទក់ទងនឹងរូបភព 
កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៦៖្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៦៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យ េ កជំទវ 
កុប ម៉រយ៉ីស់ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ  ី  និង េ កជំទវ េពជ ពិទូរយរ ្ឋ  
អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ី និងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រសបីណ្ឌិ ត 
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Silja Rajander (UN Women) ផ្តល់ធតុចូលេ យ េ ក្រសី ហូ៊ និរមិ ្ត  
និង្រកុមករងររបស់នយក ្ឋ ន ្រស្ត ីនិងសុខភព ៃន្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ សឹុម 
េខងខ ំអនុ្របធន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េ ក្រសីេវជជ. ងិន លី  
្របធននយក ្ឋ នែផនករ ម ន យតៃម្ល និង្រ វ្រជវ ៃន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំ
ងឺេអដស៍ ្រពមទងំ ថ ប័ន និងអងគករជៃដគូពក់ព័នធជេ្រចីនេទៀត។ 



្រកសួងកិចចករនរ ី
ផ្លូវ្រទុងមន់ ភូមិដំ ក់ធំ ៣ សងក ត់សទឹងមនជ័យ
្រកុងភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ទូរស័ពទ/ ្វ ក់ : (+៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៧៣៧
អីុេម៉ល : mwa@online.com.kh
េវប យ : www.mowa.gov.kh
េហ្វសបុ៊ក : www.facebook.com/mowa.gov.kh


