
ផ្លាស់ប្តូរដើមាបីភាពពាក់ព័ន្ធ  

និងដើមាបីផលជាវិជ្ជមាន

របាយការណ៍បាាំឆ្នា២ំ០១៥

២០១៥



ាតិកា

អក្សរកាត់ និងអក្សរបំពួ្ញ ��������������������������������������������������������������������������������������������៣

សាររបស់ប្ានកុ្មប្ឹក្សាភិបាល ��������������������������������������������������������������������������������� ៤

សាររបស់នាយកប្តិបត្ត ិ���������������������������������������������������������������������������������������������� ៥

២០១៥៖ ស្ចក្តីសង្ខ្បប្តិបត្តិឆ្ន្ ំ�������������������������������������������������������������������������������� ៦

២០១៥៖ ស្ថិតិអំពីម្រោគអ្ដស ៍������������������������������������������������������������������������������������៧

គោលដៅទី១៖ លើកកម្ពស់សមាហរ័ណកម្មកម្មវិធីម្រោគអ្ដស ៍������������������������������������������ ៨

គោលដៅទី២៖  លើកកម្ពស់សុខភាព សហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹង សុខភាពបន្តពូជ  
សុខភាពផ្លូវភ្ទ សុខភាពមាតា និងកុមារ និងការប្យុទ្ធនឹងជំងឺរប្ង ������������១៤

គោលដៅទី៣៖ ផ្តល់ការគាំទ្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចគួ្សារឲ្យបានរឹងមា ំ������������������������������������������១៦

គោលដៅទី៤៖  ពង្ឹងសមត្ថភាពគ្ប់គ្ង និងឧត្តមភាពផ្ន្កបច្ច្កទ្ស 
ក្នុងការងារប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍នៅសហគមន៍ និង 
ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្សុខភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍នានា �����������������������������១៨

ដំណើរឆ្ព្ះទៅមុខ៖ អាទិភាពរបស់អង្គកការខាណាសម្្ប់ឆ្ន្ំ២០១៦ ��������������������������������២២

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុប្ាំឆ្ន្ំ ២០១៥ ������������������������������������������������������������������������������� ២៤

គណៈកមា្ម្ការដឹកនាំ និងបុគ្គកលិក ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ ����������������������������������������������������������� ២៥

អង្គកការដ្គូអនុវត្ដគម្្ង ឆ្ន្ំ២០១៥ ���������������������������������������������������������������������������២៧

2 របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



ACM ការគ្ប់គ្ងករណីសកម្ម MSM ក្ុមបុរសស្ឡាញ់បុរស

ANC ការថ្ទាំមុនព្លសម្្ល NAA អាជ្ញ្ធរជតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍

ART ការព្យាបាលដោយឱសថប្ឆំងនឹងម្រោគអ្ដស៍ NACD អាជ្ញ្ធរជតិប្យុទ្ធប្ឆំងង្្រងងញន

ARV ឱសថប្ឆំងនឹងម្រោគអ្ដស៍ NCHADS មជ្ឈមណ្ឌលជតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍  
សើស្ប្ក និងកាមរោគ

BCC ការទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរការប្ព្ឹត្ត OC ថ្ន្ំគ្្ប់ពន្យារកំណើត

CBPCS កម្មវិធីបងា្ក្រ ថ្ទាំ និងគាំទ្នៅតាមសហគមន៍ OD ស្ុកប្តិបត្តិ

CoC ការថ្ទាំបន្ត OVC កុមារកំព្្ និងកុមារងាយរងគ្្ះ

CoE មណ្ឌលគំរូ OW អ្នកអប់រំតាមសហគមន៍

CoPCT ការបងា្ក្រ ថ្ទាំ និងព្យាបាលបន្ត PDI អន្តរាគមន៍ដ្លអនុវត្តដោយមិត្តអប់រំមិត្ត

CSO មន្្តីគាំទ្សហគមន៍ PLHIV អ្នករស់នៅជមួយម្រោគអ្ដស៍

CSV អ្នកស្ម័គ្ចិត្តគាំទ្សហគមន៍ PMTCT ការបងា្ក្រការឆ្លងពីមា្ត្យទៅកូន

EC ថ្ន្ំការពារកំណើតបនា្ទ្ន់ Pre-ART ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម

EW ស្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត PSG ក្ុមគាំទ្ក្ុមន្មិត្តអប់រំមិត្ត

FP ផ្នការគ្ួសារ PSI/PSK អង្គកការភីអ្សអាយ និងភីអ្សខ្

GFATM មូលនិធិសាកលប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ រប្ង និងគុ្នាញ់ PWID អ្នកប្ើង្្រងងញនដោយការាក់

HR ការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់ PWUD អ្នកប្ើង្្រងងញន

HTC ការធ្វើត្ស្តាមរកម្រោគអ្ដស៍ ដោយមានផ្តល់ប្ឹក្សា 
និងរក្សាការសមា្ង្ត់

SAHACOM គម្្ងសហគមន៍(គម្្ងកម្មវិធីសកម្មភាពប្ឆំង 
ម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ក្នុងសហគមន៍ប្កប 
ដោយនិរន្តភាព)

IP អង្គកការដ្គូអនុវត្ត SBC ការទំនាក់ទំនងដើម្បីការផ្ល្ស់ប្តូរជយុទ្ធសាស្ត្

IVR ការឆ្លើយតបសារជសំឡ្ង SHG ក្ុមជួយខ្លួនឯង

KLLC មណ្ឌលសិក្សាស្ដ្ឋកិច្ចគួ្សាររបស់អង្គកការខាណា SOP និយាមប្បបទប្តិបត្តិ

KP ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ SRH សុខភាពផ្លូវភ្ទ និងសុខភាពបន្តពូជ

KPMS ប្ព័ន្ធតាមដានការអនុវត្តសំខាន់ៗ STI ជំងឺកាមរោគ

KSP១៥ ផ្នការយុទ្ធសាស្្តរបស់អង្គកការខាណា ២០១១-២០១៥ TA ជំនួយបច្ច្កទ្ស

KSP២0 ផ្នការយុទ្ធសាស្្តរបស់អង្គកការខាណា ២០១៦-២០២០ TB ជំងឺរប្ង

KSE សហគ្្សសង្គកមអង្គកការខាណា TG អ្នកប្ល្ងភ្ទ

KTH មណ្ឌលបច្ច្កទ្សអង្គកការខាណា TS Hub មណ្ឌលគាំទ្បច្ច្កទ្ស

M&E ការតាមដាន និងវាយតម្ល្ USAID ទីភា្ន្ក់ងារសហរដ្ឋអាម្រិកសម្្ប់ការ 
អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជតិ

MCH សុខភាពមាតា និងទារក VHSG ក្ុមគាំទ្សុខភាពតាមភូមិ

MMT ការព ្យាបាលដោយឱសថជំនួសម្តាដូន VSL ក្ុមសន្សំ និងផ្តល់កម្ចីតាមភូមិ

អកាសរកាត់ និងអកាសរបំពាួញ

3របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



បន្ថែមលើសពីការផ្តល់ជាបែាំនូវសែវាអប់រំបង្កែរមែោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍ និងសែវាថែទំា និងគំាទែបែកបបោយគុណភាព និងមានសារៈសំខាន់
សមែែប់សង្គ្ែែះនិងធ្វើឲែយជីវិតបែជាពលរដ្ឋមមានលកប្ខណៈល្អបែសើរ អង្គកការខាានូវបានបន្តតួនាទី ជាអង្គកការដែលមានភាពវាងវែ កប្នងុការផ្តល់កបញ្ចប់
និងការរួនមចំណែកបដែលមានលកប្ខណៈរឹងមំា ដែលនឹងមានបញ្ជែក់បៅកប្នងុរបាយការណ៍បែាំឆ្នែនំែះ។ 

ពិតមែនហើយ អង្គកការខាាបាន និងកំបពុងដាក់បចែញនូវការអនុវត្តន៍គំនិតផ្តចួផ្តើមថ្មីៗ កប្នងុកបម្មវិធីរបស់ខ្លនួដើមែបីរួនមចំណែកបដល់ការស្វែងរកបការគំាទែ 
មតិ និងការបង្កើតឡើងនូវគោលនយោបាយ ដែលនឹងជួនយដល់ការពងែកីបនូវបទអន្តាគមន៍ល្ៗអ  កប្នងុតំបន់គែបដណ្តប់ទូលំទូលាយ និងរួនមចំណែកបដល់
ការសិកបែសាសែែវជែែវសមែែប់ការបែតិបត្តគិម្ែែង។ ការសិកបែសាសែែវជែែវសមែែប់ការបែតិបត្តគិម្ែែង ដែលបែើបែែស់នូវព័ត៌មានដែលមានគុណភាពជួនយ 
ឲែយរកបឃើញនូវភាពចន្លែះខ្វះខាត និងតមែវូការថ្មីៗ  ដែលអាចមាន និងអាចជួនយដល់ការធ្វើវិភាគ រៀបចំសែវា និងកបម្មវិធី និងផ្តល់ជូនដល់កែមុគោលៅ 
ឲែយមានបែសិទ្ធភិាព និងទទួនលបានផល។ ការបែតិបត្តកិបម្មវិធី តមែវូឲែយមានជំាញបច្ចែកបទែស និងការគែប់គែង និងអភិបាលកិបច្ចចែាស់លាស់ ៅគែប់ 
កបមែតិោយបែើបែែស់យុទ្ធវិធីសមែបសមែលួល្អបែសើរ។ ការស្វែងរកបការគំាទែមតិ និងការគំាទែសហគមន៍នឹងជួនយឲែយមាននូវការទទួនលបានសែវាកាន់ 
តែចែើន ការពារនូវសិទ្ធ ិ និងរកបែសាបាននូវភាពខិតជិតទៅនឹងតមែវូបែែបែលួរបស់សហគមន៍។ ទំាងអស់នែះគឺជាអ្វដីែលអង្គកការខាាផ្តល់កប្នងុលកប្ខណៈ 
មួនយដែលបែកបបោយវិជា្ជែជីវៈ និងមានលកប្ខណៈខុសអំពីអ្នកបដទែ។

ជាមួនយគា្នែផងដែរ ោយសារតែវិស័យសុខាភិបាល វិស័យសែដ្ឋមកិបច្ចសង្គកមកបម្ពជុា និងតមែវូការសហគមន៍មានការផ្លែស់ប្តរូ អង្គកការខាាបាន និងកំបពុង  
ធ្វើការសមែបខ្លនួទៅនឹងការផ្លែស់ប្តរូទំាងនែះ តាមរយៈការកែសមែលួនូវយុទ្ធវិធី និងរបៀបនែការផ្តល់សែវាកប្នងុគម្ែែងកបម្មវិធីរបស់ខ្លនួ។ កប្នងុឆ្នែ២ំ០១៥ 
ការផ្លែស់ប្តរូដែល អង្គកការខាាបានធ្វើរួនមមាន ការលើកបកបម្ពស់ និងការគំាទែដល់ការបញ្ចលូបទអន្តាគមន៍ នែសែវាសុខភាពពាក់បព័ន្ធនឹងមែោគអែដស៍  
ជាមួនយនឹងជំងឺរបែង សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លវូភែទ សែវាគំាពារមាតា និងទារកប ក៏បដូចជាធ្វើការផែសារភា្ជែប់ដ៏ល្អជាមួនយនឹង  
យន្តការនែកបិច្ចគាំពារសុខភាពសង្គកម សមែែប់អ្នកបរស់ៅជាមួនយ មែោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍ដែលមានតមែវូការាំបាច់ និងការផែសារភា្ជែប់ពួនកបគែ 
ជាមួនយនឹងការទទួនលបានការគំាទែនូវសែវាលើកបកបម្ពស់ជីវភាព។ ជាមួនយគា្នែផងដែរ ការងរសំខាន់ៗ ដែលអង្គកការខាាបានបំពែញ ៅតាម 
សហគមន៍ ៅតែមានដំណើរការដ៏រលូននិងាំមុខ ដូចជាការផ្តល់សែវាធ្វើធ្វើតែស្តឈម ោយផ្តល់បែកឹបែសា និងរកបែសាការសមា្ងែត់ ដែលធ្វើៅតាម 
សហគមន៍ និងោយសហគមន៍ផ្ទែល់ជាដើម ។

ការអភិវឌែឍន៍សា្ថែប័នផ្ទែកប្នងុដែលអង្គកការខាាបានធ្វើកប្នងុឆ្នែ២ំ០១៥ កប្នងុទិសៅឆ្ពែះទៅរកបអង្គកការមួនយដែលមានលកប្ខណៈសកបម្ម ជាអង្គកការមាន  
បែសិទ្ធភិាព និងោយមានភាពផ្តចួផ្តើម បានធ្វើឲែយអង្គកការខាាសមែបខ្លនួបានកាន់តែបែសើរ កប្នងុការបន្តការរួនមចំណែកបលើវិស័យសុខភាពថ្មីៗ និង  
វិស័យអភិវឌែឍន៍ផែសែងៗទៀត តាមរយៈការទទួនលយកបនូវការបែឈមាា និងធ្វើឲែយខ្លនួស្ថតិកប្នងុតួនាទី និងៅលើផ្លវូមួនយដែលឆ្ពែះទៅរកបនិរន្តរភាព។ 
ឈរលើសមិទ្ធផិលសមែែចបាន និងឈរលើមែរៀនបទពិសោធន៍ពីអតីតកាល កែមុបែកឹបែសាភិបាល បានអនុម័តិនូវផែនការយុទ្ធសាសែ្តថ្មរីបស់អង្គកការ 
ខាាសមែែប់ឆ្នែ២ំ០១៦-២០២០ ដើមែបីជាមាគ៌ាែបន្ថែមសមែែប់អង្គកការខាាកប្នងុកាលានុវត្តភាពថ្ម ីនិងសមែែប់អាគតថ្ម។ី

កែមុបែកឹបែសាភិបាល សូមសម្តែងនូវការសាទរ និងការដឹងគុណោយសោ្មែះ សមែែប់ការបន្តការគំាទែរបស់អង្គកការមាមែស់ជំនួនយ ច ំំពះអង្គកការខាាជា  
អង្គកការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលខ្មែរកប្នងុសែកុបដែលបែកបបោយការជឿជាក់ប និងមានទំនុកបចិត្ត កប្នងុរយៈពែលជាចែើនឆ្នែមំកបនែះ និងក៏បសូមសម្តែងនូវការរីកបាយ 
និងសាទរ ជូនចំំពះកែមុសមាជិកបបុគ្គកលិកបទំាងអស់ របស់អង្គកការខាា ដែលមានការប្តែជា្ញែ និងការតំាងចិត្តខ្ពស់ និងបែកបបោយវិជា្ជែជីវៈរួនមជាមួនយនឹង 
ការសាទរ និងការដឹងគុណចំំពះភាពជាដែគូ ជាមួនយអ្នកបអនុវត្តផ្ទែល់ដទែផែសែងទៀត ដែលបានផ្ទែរនូវធនធានដ៏មានតម្លែ និងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថ ុក៏បដូច 
ជាជំនួនយបច្ចែកបទែសដែលមានគុណភាព កប្នងុបុព្វហែតុដើមែបីផ្តល់សែវា និងដើមែបីការផ្លែស់ប្តរូសមែែប់សហគមន៍ បែជាពលរដ្ឋមកបម្ពជុា និងជាពិសែស 
សមែែប់កែមុដែលងយរងគែែះបំផុត។

ា៉ារៀលអូឌៀល អាម៉ុន

សាររបស់ 
បាធានកាុមបាឹកាសាភិបាល

4 របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



ជួប សុខចំរើន

សាររបស់ 
នាយកបាតិបត្តិ

កប្នុងាមអង្គកការខាា គណៈគែប់គែង និងបុគ្គកលិកបទំាងអស់ ខ្ញុំសូមអនុញ្ញែតិបង្ហែញជូននូវរបាយការណ៍វឌែឍនភាពបែាំឆ្នែំ២០១៥ របស់អង្គកការខាា 
ដែលឆ្លុះបញមែំងអំពីសមិទ្ធិផល បញ្ហែបែឈម មែរៀនបទពិសោធន៍ និងទិសៅផែនការដែលតែូវធ្វើបន្ត កប្នុងការផ្តល់សែវាសុខាភិបាល និងសែវាដទែផែសែង 
ទៀត ដែលទាកប់ទិនទៅនឹងការអប់រំបង្កែរមែោគអែដស៍លើកែុមបែឈមមុខខ្ពស់រួនមមាន បុរសសែាញ់បុរស កែុមអ្នកបបំប្លែងភែទ សែ្តីបមែើសែវាកបមែសាន្ត 
អ្នកបបែើគែឿងញៀនោយការាក់ប និងការផ្តល់សែវាគាំទែ និងពែយាបាលសមែែប់អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍។

ឆ្នែំ២០១៥ គឺជាការកបត់សមា្គ្ែល់នែការបញ្ចប់ដំណើរការកែទមែង់រចាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គកការខាា ហើយកប៏ជាពែលវែលានែការាប់ផ្តើមលើការអនុវត្តន៍អន្តរ
កាលទាំងៅកបមែិតអង្គកការ និងៅកបមែិតនែការគែប់គែងគម្ែែង។ ឆ្នែំ២០១៥ គឺជាពែលវែលាដ៏សំខាន់ លើការផ្លែស់ប្តូរថ្នែកប់ដឹកបាំរបស់អង្គកការ នងិជា 
ពែលវែលាដែលតែវូធ្វើយ៉ែងាដើមែបីឲែយគម្ែែងសំខាន់ទំាងពីរ ៅមានដំណើរការអនុវត្ត បែកបោយោគជ័យ មានបែសិទ្ធភិាព និងមានគុណភាព កប្នងុពែល 
ជាមួនយដែលអង្គកការខាាតែូវ បែឈមនឹងការដាកប់ឲែយដំណើរការនូវរចាសម្ព័ន្ធថ្មី។ បើោះជាស្ថិតកប្នុងកាលៈទែសៈបែបនែះកប្តី តែោយមានការគាំទែ 
និងជំនួនយាាពីបុគ្គកលិកបទាំងអស់ ពីកែុមបែឹកបែសាភិបាល ពីអង្គកការដែគូអនុវត្ត នងិជាពិសែសោយមានការសហការណ៍ដ៏បែសើរអំពីកែសួនងសុខាភិបាល 
មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើសែបែកប និងកាមោគ អាជា្ញែធរជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ អាជា្ញែធរជាតិបែយុទ្ធបែឆំងគែឿងញៀន កែសួនងសង្គកម 
កបិច្ចអតីតៈយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមែបទា និងការគាំទែពីបា្តែសា្ថែប័នរដ្ឋមដទែផែសែងទៀតរួនមមាន មន្ទីរសុខាភិបាលាជធានី/ខែត្តទំាង២៣ ដែលអង្គកការខាណ 
និងអង្គកការដែគូអនុវត្តកបំពុងបែតិបត្តិគម្ែែង និងជាមួនយនឹងការគាំទែពីអង្គកការមាមែស់ជំនួនយ បានជួនយ និងឧបត្ថម្ភឲែយអង្គកការខាា និងអង្គកការដែគូ បន្តនូវ
ការផ្តល់សែវាអប់រំបង្កែរមែោគអែដស៍ ដល់កែុមបែឈមមុខខ្ពស់ និងផ្តល់ការថែទាំ និងគាំទែដល់អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ៅតាមសហគមន៍។

ឆ្នែំ២០១៥ កប៏ជាឆ្នែំនែការបញ្ចប់ជាផ្លវូការនែគម្ែែងសហគមន៍ រយៈពែលបែែំឆ្នែំកែែមជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុអំពី   ទីភា្នែកប់ងរសហរដ្ឋមអាមែរកិបសមែែប់ការអភិវិឌែឍន៍
អន្តរជាត ិ កប៏ប៉ុន្តែវាក៏បជាឆ្នែំនែការាប់ផ្តើមនូវការអនុវត្តន៍គម្ែែងគមែូថ្មីកែែមជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គកការមូលនិធិសកបលបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ របែង និង 
គែុនាញ់ ដែលតំបន់គែបដណ្តប់ និងការផ្តល់សែវា តែូវធ្វើការផ្លែស់ប្តូរ។ ជាមួនយនឹងការអនុវត្តន៍នូវគំរូថ្មី កែែមជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គកការមូលនិធិសកបល 
បែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ របែងនិងគែុនាញ់ បើោះជាជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុ មានចំនួននតិច និងស្តួចស្តើងជាងមុន កប៏អង្គកការខាាៅបានពែយាយម និង 
ទទួនលបាននូវការគាំទែកប្នុងការ បន្តការផ្តល់សែវាដែលមានបែសិទ្ធិភាពទាំងទៅលើគម្ែែងថែទាំ និងគាំទែដល់អ្នកបរស់ៅជាមួនយនឹងមែោគអែដស៍ និងការ
ផ្តល់សែវាអប់រំបង្កែរលើកែុមបែឈមមុខខ្ពស់ ោយការបែើបែែស់នូវយុទ្ធវិធីថ្មីមានបែសិទ្ធិភាពដែលបង្កើតោយគម្ែែងផ្លែកបសីុបកប្នុងជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុ ពីទី
ភា្នែកប់ងរសហរដ្ឋមអាមែរិកបសមែែប់ការអភិវឌែឍន៍អន្តរជាតិ។

ឆ្នែំ២០១៥ កប៏ជាឆ្នែំនែការបញ្ចប់នូវផែនការយុទ្ធសាស្តែរយៈពែលបែែំឆ្នែំ ២០១១ ដល់ ២០១៥ ដែលជាពែលវែលាដ៏សំខាន់សមែែប់អង្គកការខាា   
និង អង្គកការដែគូអនុវត្ត បែែរព្ធខួនបដប់បែែំឆ្នែំរបស់ខ្លួនកប្នុងការផ្តល់សែវាពាក់បព័ន្ធនឹងមែោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍ ាប់តាំងពីអង្គកការខាាតែូវ បានចុះបញ្ជី 
និងមានការទទួនលសា្គ្ែល់ជាផ្លូវការជាអង្គកការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលជាតិ និងជាតួនអង្គកដ៏សំខាន់កប្នុងការឆ្លើយតបចំំពះមែោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍កប្នុងបែទែស 
កបម្ពុជា។

ការផ្លែស់ប្តូរ និងការវិវត្តន៍ដែលអង្គកការខាា បានអនុវត្តកបន្លងមកប និងជាពិសែសកប្នុងឆ្នែំ២០១៥ បង្ហែញអំពីសារសំខាន់ ជាអង្គកការដែលទទួនលខុសតែូវ និង
បន្តនូវភាពពាកប់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកប្នុងការ ឆ្លើយតបទៅនឹងបរយិកាសជុំវិញ និងតមែូវការបែែបែួលជាសំខាន់របស់កែុមគោលៅដែលជាអ្នកបទទួនលផលពីគម្ែែង
ាារបស់អង្គកការខាា ហើយពួនកបគែជាទូទៅតែូវបានគែបំភ្លែចោល ោយសារឋានៈសង្គកម នងិភាពងយរងគែែះរបស់ពួនកបគែ។

កប្នុងាមគណៈគែប់គែង និងកប្នុងាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទែល់ ឆ្លៀតឱកកាសនែះ យើងខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការអរគុណ និងការដឹងគុណយ៉ែងជែែលជែែអស់ពីដួនងចិត្ត ជូន 
ចំំពះអង្គកការដែគូអនុវត្តផ្ទែល់ៅតាមសហគមន៍ ដែគូអភិវឌែឍន៍ ដែគូសហការណ៍ ដែគូយុទ្ធសាស្តែ ដែលជាសហគមន៍អ្នកបផ្តល់ជំនួនយ និងសា្ថែប័នរដ្ឋមាា 
របស់ាជរដា្ឋែភិបាលកបម្ពុជា សមែែប់ការឧបត្ថម្ភគំាទែ កិបច្ចសហបែតិបត្តិការ និងភាពជាដែគូដ៏បែសើរ។ យើងខ្ញុំសងែឃឹមនឹងទន្ទឹងរង់ាំនូវការមើលឃើញ និង 
ការសមែែចបាននូវលទ្ធផលាាដែលជាបែយោជន៍ សមែែប់បែជាពលរដ្ឋមកបម្ពុជា កប្នុងឆ្នែំ២០១៦ខាងមុខ និងកប្នុងបា្តែឆ្នែំទៅមុខទៀត ដែលអង្គកការ 
ខាានឹងដាកប់ឲែយអនុវត្តនូវផែនការយុទ្ធសាសែ្តថ្មីរបស់ខ្លួនសមែែប់ឆ្នែំ ២០១៦ ដល់ឆ្នែំ ២០២០ ដែលសែបទៅនឹងការាប់ផ្តើម នវូការអនុវត្តគោលៅ 
អភិវឌែឍន៍បែកបបោយចិរភាពរបស់ពិភពលោកប។ 

5របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



ស្ចក្តីសង្ខ្ប
របាយការណ៍២០១៥

 �  ឆ្នែំ២០១៥ គឺជាឆ្នែំកាលានុវត្តភាពរបស់អង្គកការខាា។ 
ជាមួនយនឹងគម្ែែងកបម្មវិធីធំៗចែើនឆ្នែំ រួនមមានគម្ែែង 
សហគមន៍ តែូវបានបញ្ចប់ អង្គកការខាា កប៏ទទួនលបាន 
ោគជ័យ ោយការទទួនលបានមូលនិធិពីគមែូមូលនិធិថ្មី 
របស់មូលនិធិសាកបលបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ គែុនាញ់ 
និងរបែង ជាមួនយនឹងដំណើរការអន្តរកាលដ៏រលូននែគម្ែែង
ទាំងពីរ។ កបម្មវិធីថ្មីនែះផ្តែតជាសំខាន់អំពីការផ្តល់សែវា 
អប់រំថែទាំ និងគាំទែៅតាមសហគមន៍សមែែប់អ្នកបរស់ៅ
ជាមួនយមែោគអែដស៍ (CBPCS) និងកបម្មវិធីបង្កែរអប់រំ 
លើ កែុមបែឈមមុខខ្ពស់ ដែលរួនមមានកែុមបុរសរួនមភែទ 
ជាមួនយបុរស កែុមអ្នកបបំប្លែងភែទ និងកែុមស្តែីបមែើសែវា 
កបមែសាន្ត ជាមួនយនឹងគោលៅកប្នុងការផ្តល់ការគាំទែនូវការ 
ផ្តល់កបញ្ចប់សែវា ដែលសែបទៅនឹងយុទ្ធវិធីជមែុញខា្លែំងកា្លែ
នែការបន្តការអប់រំបង្កែរ និងការថែទាំ និងពែយាបាល 
(CoPCT) របស់មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ 
សើសែបែកប និងកាមោគ (NCHADS) ។ 

 � ជាមួនយនឹងការផ្លែស់ប្តូររចាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គកការ ដែលបាន 
រៀបចំឲែយមាន និងដំណើរការកប្នុងឆ្នែំ២០១៥ នះ គឺ 
អង្គកការខាា នូវបានពងែីកបតំបន់គែបដណ្តប់នែគម្ែែង
កបម្មវិធីរបស់ខ្លួនពី១១ាជធានី/ខែត្តកប្នុងឆ្នែំ២០០០ មកបជា 
២៤ ាជធានី/ខែត្តកប្នុងឆ្នែំ២០១៥ សែបជាមួនយនឹងការវាយ 
តម្លែ និងធ្វើការជែើសរីសអង្គកការដែគូជាថ្មីកប្នុងឆ្នែំ២០១៣ 
ោយបានធ្វើការកាត់បន្ថយ កប្នុងចំនួននសមសែបពី៣៩អង្គក
ការដែគូអនុវត្ត មកបៅតែឹមតែចំនួនន២៤ប៉ុណ្ណែះ។ ការធ្វើ 
ដូច្នែះ គឺកប្នុងគោលបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្តែ 
«ធ្វើចែើន និងធ្វើបានល្អ ោយចំាយតិច» និងកប៏ដើមែបី
ឲែយសែបទៅនឹងការបែែបែួលដែលបានពែយាកបរណ៍នែបរិបទ
មូលនិធិថវិកាសមែែប់បែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ ៅកប្នុង 
បែទែសកបម្ពុជា។

 � តាមរយៈការខិតខំដែលកបំពុងមានកប្នុងកបម្មវិធីអប់រំបង្កែរ 
មែោគអែដស៍ (ោយរួនមបញ្ចូលជាមួនយនឹងការធ្វើតែស្ត
ឈម) កប្នុងឆ្នែំ២០១៥ កប៏មានការបង្ហែញឲែយឃើញ អំពីការ
កើនឡើងនែចំនួននកែមុបែជាពលរដ្ឋមបែឈមមុខខ្ពស់ស្ថតិ កប្នងុ
តំបន់គែបដណ្តប់របស់អង្គកការខាា ទទួនលបានសែវា  
ដែលមានកប្នងុកបញ្ចប់សកបម្មភាពរបស់កែមុបែឈមមុខនីមួនយៗ 
ជាពិសែសកប្នុងចណំមកែុមស្តែីបមែើសែវាកបមែសាន្ត (កើន 
ឡើងចំនួនន ៣២ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នែំ២០១៤) និង 
កែុមបុរសរួនមភែទជាមួនយបុរស (កើនឡើងចំនួនន ៣១ 
ភាគរយ ដែលខ្ពស់ជាងឆ្នែំមុន)។

 � កប្នុងឆ្នែំ២០១៥ កប្នុងចណំមកែុមបែឈមមុខខ្ពស់ចំនួនន 
២៥.៨១២ាក់ប ដែលទទួនលបានការធ្វើតែស្តឈមរកប 
មែោគអែដស៍ គឺ៩១ាក់ប (០.៣៥ភាគរយ) មានតែស្ត 
បញ្ជែកប់វិជ្ជមានឬមានផ្ទកុបមែោគអែដស៍ កប្នុងនះ៨៩ ាកប់ 
បានចុះបញ្ជកីប្នុងការពែយាបាល។ កប្នុងពែលដែលមានតែ៨០ 
ាក់ប ស្ថិតៅជាប់លាបក់ប្នុងការពែយាបាល (១៩ាកប់ស្ថិតកប្នុង 
ការពែយាបាលជំងឺឱកកាសនិយម និង៦១ាក់បផែសែងទៀត ទទួនល 
បានការពែយាបាលោយឱកសថបែឆំងនឹងមែោគអែដស៍) 
និង ៩ាកប់ផែសែងទៀត បានបាត់បង់ពីការតាមដាន។ បើ 
ោះជាការខិតខំ និងការតាំងចិត្ត កប្នុងការស្វែង និងរកប 

កបរណីឃើញថ្មីនែមែោគអែដស៍ កប្នុងចំណមកែុមបែឈម
មុខខ្ពស់មានដ៏ចែើនមហិមាកប៏ោយ កប៏បញ្ហែបែឈមគៅឺ 
តែមានជាដដែល។

 � អង្គកការខាាបានបន្តអនុវត្តផ្នែកបសំខាន់ៗ នែកបញ្ចប ់
សកបម្មភាពស្នលូ និងកបញ្ចប់សកបម្មភាពបន្ថែម ដែលមានកប្នងុ 
យុទ្ធវិធីជំរុញខា្លែំងកា្លែនែការបន្តការអប់រំបង្កែរ ការថែទាំ និង 
ការពែយាបាល សមែែប់កែុមគោលៅបែឈមមុខខ្ពស់ 
ជាមួនយនឹងការបំពែញបន្ថែម នូវគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗផែសែង 
ទៀត ដូចជាការដាកប់ឲែយអនុវត្ត ឧបកបរណ៍វាយតម្លែអំពីការ
បែឈមោយបែើបែែស់បច្ចែកបវិទែយា មធែយាបាយទំាក់បទំនង
តាមបែបទំនើបនិងទាន់សម័យ អុឹមហែល (mHealth) និង 
ឧបកបរណ៍ស្វែងរកបឥរិយបថបែឈមដែលកបំពុងអនុវត្តៅ
គ្លីនិកបឈូកបស (RTS) ជាមួនយនឹងការដាកប់ និងរៀបចំឲែយ 
មានទូលកប់សែែម អាម័យស្វ័យបែវត្តិ និងការអនុវត្តនូវ
ការធ្វើទីផែសារសង្គកមសែែមអាម័យ ការដាកប់ និងឲែយដំណើរ
ការកបូដកបំណត់អត្តសញ្ញែណបុគ្គកល (UIC) ដែលរំពឹងទុកប
ថនឹងជួនយពងែឹងដល់ការទទួនលបានសែវា និងពងែឹងដល់ 
ការស្វែងរកបកបរណីថ្មី កប្នុងចំណមកែុមគោលៅបែឈម 
មុខខ្ពស់។ 

 � ោយទទួនលបានោគជ័យ កប្នុងការអនុវត្តន៍គំរូនិធិថ្ម ី 
របស់មូលនិធិសាកបលបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ គែុនាញ់ 
និងរបែង អង្គកការខាាកប៏បានដាកប់ឲែយអនុវត្តនូវគម្ែែង 
ផ្តល់សែវាអប់រំថែទាំ និងគាំទែៅតាមសហគមន៍សមែែប់
អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ោយផ្តែតជាអាទិភាព 
ទៅលើកែុមអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ដែលស្ថិត 
កប្នុង ជំពូកបអ្នកបមានតមែូវការខ្ពស់។ គម្ែែងថ្មីនែះ រួនមបញ្ចូល 
នូវការគាំទែ លើការទទួនលបានគម្ែែងការណ៍មូលនិធិ 
សមធម៌ផ្នែកបសុខភាព និងការឧបត្ថម្ភាាផែសែងទៀតផ្នែកប
សុខភាពសមែែប់គែួសារកែីកែ។ គម្ែែងថ្មីនែះកប៏មានពាកប់
ព័ន្ធទៅនឹងរចាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ដើមែបីផ្តល់ការគាំទែ ដល់ 
អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ោយាប់បញ្ចូលកែុម 
អ្នកបស្ម័គែចិត្តគាំទែសហគមន៍ (CSV) កែុមកបម្ចី និង 
សនែសំៅតាមភូមិ (VSL) និងកែុមជួនយខ្លួនឯង (SHG)។

 � កប្នុងឆ្នែំ២០១៥ អង្គកការខាាកប៏បានផ្តួចផ្តើមឲែយមាន  
សកបម្មភាពផែសែងៗដែលផ្តល់ការគំាទែដល់មជែឈមណ្ឌលជាតិ 
បែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើសែបែកប និងកាមោគ (NCHADS) 
កប្នុងការផ្លែស់ប្តូរពីគំរូនែការរួនមបញ្ចូល ការគែប់គែងកបរណី 
សកបម្ម (IACM) មកបជាគំរូថ្មីនែការជមែុញខា្លែំងកា្លែការរួនម 
បញ្ចូលការគែប់គែងកបរណីសកបម្ម (B-IACM) ដែលជំរុញ
ឆ្ពែះទៅរកបគោលៅនែការពែយាបាល ោយការបង្កែរ ។ 
អង្គកការខាា កប្នុងតួនាទីជាដែគូអង្គកការសង្គកមសុីវិលរបស់
មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើសែបែកប និង 
កាមោគ បានផ្តល់នូវជំនួនយបច្ចែកបទែស និងជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុ 
សមែែប់ការអនុវត្ត និងការពងែកីបនូវគំរូថ្មនីែះ ោយាប់ទំាង
ការផ្តល់វគ្គកបណ្តុះបា្តែល និងការផ្តល់គំនិតយោបល ់
កប្នងុការបង្កើតឧបកបរណ៍ផែសែងៗ រចាសម្ពន័្ធ និងដំណើរការ 
ការងរនែយុទ្ធវិធីជំរុញខា្លែំងកា្លែ ការរួនមបញ្ចូលការគែប់គែង
កបរណីសកបម្ម (B-IACM)  ការផ្តល់គាំទែកប្នុងការផ្តល់សែវា
តាមរយៈអ្នកបគែប់គែងកបរណីៅតាមសហគមន៍ ដែលមាន

តួនាទីកប្នុងការតាមដានកបរណីពីការរកបឃើញលទ្ធផលបែតិ
កបម្មតែស្ត និងការធ្វើតែស្តបញ្ជែក់ប ការចុះបញ្ជបីា្ទែន់សមែែប់
ការពែយាបាលទាំងការពែយាបាលជំងឺឱកកាសនិយម និងការ 
ពែយាបាលោយឱកសថបែឆំងនឹងមែោគអែដស៍ ការតាម 
ដានជាទៀងទាត់ ដើមែបីធាាឲែយបែែកបដថពួនកបគែស្ថិតកប្នុង
ការថែទាំ និងការពែយាបាល រួនមជាមួនយនឹងជំនួនយឧបត្ថម្ភ 
ផែសែងទៀត កប្នុងការជែើសរីសឲែយមានបុគ្គកលិកបកិបច្ចសនែយា 
ដែលមានតួនាទីជាជំនួនយការគែប់គែងកបរណីៅថ្នែកប់សែុកប
បែតិបត្តិ។

 � អង្គកការខាាបានបន្តផ្តល់ការគំាទែកប្នុងយុទ្ឋមសាស្តែជំរសី  
 B+ (Option B+) ដែលកប្នុងនះរួនមមានការគាំទែដល់ការ
បញ្ជនូជាសកបម្មស្តែមីានផ្ទែំពះមានផ្ទកុបមែោគអែដស៍ ទទួនល 
បានការថែទាំអំឡុងពែលមានផ្ទែំពះ និងទទួនលបានសែវា
កាត់បន្ថយការចម្លងពីមា្តែយទៅកបូន រួនមទាំងធ្វើការតាមដាន
ជាប់លាប់ចំំពះកបុមារ ដែលស្ថិតកប្នុងសា្ថែនភាពងយនឹង 
បែឈមការចម្លង ោយដាកប់ឲែយពួនកបគែទទួនលបានការថែទាំ
ផ្នែកបជំងឺអែដស៍សមែែប់កបុមារ។ កប្នុងឆ្នែំ២០១៥ មាន ស្តែី 
មានផ្ទែំពះចំនួនន១១២ ាកប់ដែលមានផ្ទុកបមែោគ អែដស៍ 
ទទួនលបានការគាំទែ កប្នុងការទទួនលយុទ្ធសាស្តែជមែើស B+ 
(Option B+) ។

 � កប្នុងឆ្នែំ២០១៥ អង្គកការខាានិងអង្គកការដែគូអនុវត្ត បាន 
ផ្តល់ការគាំទែកប្នុងការរៀបចំ និងបង្កើតឲែយមានកែុមកបម្ចី និង 
សនែសំតាមភូមិចំនួនន៤៥ កែុមដែលមានសមាជិកបសរុបចំនួនន 
៦០៦ ាកប់ ដែលកប្នុងនះ៧០ភាគរយ គឺជាស្តែី។ ការ 
គាំទែនែះ កើតឡើងោយជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុពីគម្ែែងផ្លែកប
សីុបដែលមានការឧបត្ថម្ភពីទីភា្នែក់បងរសហរដ្ឋមអាមែរិកបសមែែប់ 
ការអភិវឌែឍន៍អន្តរជាតិ។ ជាសរុប ាប់ផ្តើមពីការបង្កើត 
មណ្ឌលសិកបែសាអំពីសែដ្ឋមកបិច្ចគែួសាររបស់អង្គកការខាាកប្នុង
ឆ្នែំ២០១០ រហូតមកបទល់នឹងពែលនែះ អង្គកការខាា និង 
អង្គកការដែគូអនុវត្តបានគាំទែ និងបានសមែបសមែួលដល់ 
ការបង្កើត កែុមកបម្ចី និងសនែសំតាមភូមិសរុបចំនួនន  ៣៥៤ 
កែុម ដែលមានសមាជកិបទាំងអស់ចំនួនន៤.៥២៤ាកប់ដែល  
កប្នុងនះ ៣.០៥៥ាកប់ គឺជាស្តែី។

 � កប្នុងឆ្នែំ២០១៥ អង្គកការខាា បានមានការផ្លែស់ប្តូរមួនយ 
ដ៏ធំ ពីការគែប់គែងកប្នុងទមែង់កបម្មវិធី មកបជាការគែប់គែង 
ជាទមែង់គម្ែែង ោយឡែកបៗ ដែលកប្នុងគោលៅជា  
យុទ្ធសាសែ្ត ឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទនែការបែែបែួលផ្នែកប 
មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុ និងកប្នុងគោលៅនិរន្តរភាពខ្លួនឯង។ កប្នុង 
នះមានអង្គកភាព/ផ្នែកបចំនួននបីមានការផ្លែស់ប្តូរ គឺ មណ្ឌល
សមែែប់ការសិកបែសាសែែវជែែវអំពីសុខភាព និង បែជាពលរដ្ឋម 
(ដែលកែសមែួលពី មជែឈមណ្ឌលសិកបែសាសែែវជែែវរបស់ 
អង្គកការខាា) មណ្ឌលសហគែែសសង្គកម អង្គកការ ខាា 
(មានការផ្លែស់ប្តូរពីមណ្ឌលសិកបែសាសែដ្ឋមកិបច្ច គែួសារអង្គកការ 
ខាា) និងមណ្ឌលគំាទែបច្ចែកបទែសរបស់អង្គកការខាា 
(វិវត្តមកបពីមណ្ឌលផ្តល់ការគំាទែបច្ចែកបទែស ដែលឧបត្ថម្ភ
ោយអង្គកការសម្ពន័្ធភាពអន្តរជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍)។ 
ជាមួនយគា្នែនះផងដែរ គឺការរៀបចាំត់ចែង បុគ្គកលិកប កប្នុង 
គោលៅបង្កើនបែសិទ្ធិភាព និងសមត្ថភាព បច្ចែកបទែស 
ពែមទាំងធ្វើឲែយមានភាពរឹងមាំៅកប្នុងសា្ថែប័ន។
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ចំនួននអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍កបំពុងទទួនលសែវាថែទាំ និង ពែយាបាល 

៥៧.៤៨១(សែ្តី ៣១.២១៨ និងកុបមារ ៤.៤០៦)

អតែែបែែវ៉ាែឡង់មែោគអែដស៍

០,៦%

ចំនួននបា៉ែន់បែមាណអ្នកប 
រស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍៍

៧៤.៥៧២

ខាណា ២០១៥

ចំនួននកែុមបែឈមខ្ពស់ដែលគ 
្របដណ្តប់តាមរយៈកបម្មវិធីបង្កែរ  ៦១.២២៧

 ចំនួននសែ្តីបំរីតាមសែវាកបមែសាន្ត (EW)   ៣៦.៩១៩

 ចំនូនបុរសសែាញ់បុរស (MSM)   ១៦.២៤៦

 ចំនួននអ្នកបប្លែងភែទ (TG)   ២.៦៥៨

 ចំនួននអ្នកបបែើបែែស់គែឿងញៀន (PWUD)   ៥.១៣២

 ចំនួននអ្នកបបែើ 
 គែឿងញៀនោយការាកប់ (PWID)   ២៧២

ចំនួននកែុមបែឈមខ្ពស់ដែលទទួនលបាន 
ការធ្វើតែស្តរកបមែោគ ោយការោះចុងមែែមដែ ២៥.៨១២

ចំនួននអ្នកបផ្ទុកបមែោគ 
អែដស៍ទទួនលសែវាថែទាំ និងពែយាបាល  ១៩.៧៣៦    
  (សែ្តី ១១.៥៣៥ និងកបុមារ ២.៣៨៣)

ចំនួននអ្នកបផ្ទុកបមែោគអែដស៍ទទួនលថ្នែ ំART ១៨.៥០៤   
  (សែ្តី ១០.៨៣២ និងកុបមារ ២.០៧៥)

ចំនួននទារកបកើតព ី
មា្តែយផ្ទុកបមែោគអែដស ៍  ១៩៤ 
  (ទារកប១ាកប់បានឆ្លងមែោគអែដស៍)

ចំនួននប្តី/បែពន្ឋមដែលផ្ទុកប 
តែមា្ខែងកបំពុងទទួនលសែវា និងតាមដាន   ២.៣៩៥

ចំនួននអ្នកបបែើ 
គែឿងញៀនោយការាក់ប (PWID)   ១១៤ (សែ្តី ១៦)

ចុះឈ្មែះទទួនលសែវាពែយាបាល MMT ចំនួនន 
អ្នកបបែើបែែស់គែឿងញៀនោយការាកប់  ៩៥ (សែ្តី ១៥)

ទទួនលសែវាពែយាបាល MMT ទៀងទាត់

ពិភពលោក ២០១៥*

ចំនួននអ្នកប 
រស់ៅជាមួនយ 
មែោគអែដស៍ 
  
៣៦,៧ 
លានាកប់ 

ចំនួននអ្នកប 
ឆ្លងមែោគអែដស ៍
សរុបកប្នុងឆ្នែំ២០១៥ 
  
២,១ 
លានាកប់ 

ចំនួននអ្នកបសា្លែប ់
ោយជំងឺពាកប់ព័ន្ធ 
នឹងមែោគអែដស៍ 

១,១ 
លានាកប់ 

ចំនួននអ្នកបរស់ៅ 
ជាមួនយមែោគអែដស ៍
កបំពុងទទួនលសែវាពែយាបាល

១៧  
លានាកប់ 

អតែែធា្លែកប់ចុះនែ 
ចំនួននអ្នកបសា្លែប់ោយជំង ឺ
ពាកប់ព័ន្ធនឹងមែោគអែដស៍

៨%

អតែែនែចំនួននអ្នកបរស ់
ៅជាមួនយមែោគអែដស ៍
កបំពុងទទួនលសែវាពែយាបាល

៤៦% 

ចំនួននអ្នកបសា្លែប់ោយ 
ជំងឺពាកប់ព័ន្ធនឹងមែោគអែដស ៍

៥០៦ (សែ្តី ២២៧)

ចំនួននអ្នកបឆ្លងថ្ម ី

៣.០២៧ (សែ្តី ១.៥៩៥)

អ្នកបជំងឺកបំពុងទទួនលសែវា ART 

៥៤.៣៨៧ (សែ្តី ២៩.៤០៥ និងកបុមារ ៣.៨៤១)

ស្ថិតិអំព ី
ម្រោគអ្ដស៍២០១៥

កម្ពុជា  ២០១៥**

*UNAIDS Fact Sheet ២0១៦
**NCHADS, ២0១៥
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លើកកម្ពស់សាហរ័ណកម្ម 
កម្មវិធីមារោគអាដស៍១គោ

លៅ
ទី 

គោលបំណង៖
 � កាត់បន្ថយចំនួនននែការឆ្លងមែោគអែដស៍ថ្មីតាម 
រយៈការពងែីកបតាមការបង្កែរផ្តែតចំគោលៅ

 �  ផ្តល់ការថែទាំ និងគាំទែដល់អ្នកបរស់ៅជាមួនយ 
មែោគអែដស៍ អ្នកបរងផលប៉ះពាល់ោយសារ 
មែោគអែដស៍ និងកែុមកបុមារកបំពែែ និងកបុមារ 
ងយរងគែែះ

ការផ្ត្តខា្ល្ំងលើក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់
ដើមែបីចូលរួនមចំណែកបកប្នុងការឆ្លើយតបថ្នែកប់ជាតិ ដើមែបីសមែែចគោលៅគា្មែនការឆ្លងមែោគអែដស៍ថ្មីតែឹមឆ្នែំ ២០២៥ អង្គកការខាា 
បានបន្តការងររបស់ខ្លួនជាមួនយកបម្មវិធីថ្នែកប់ជាតិកប្នុងការកាត់បន្ថយកបមែិតឆ្លងកប្នងចំណមកែុមបែឈម (KP) រួនមមាន៖ កែុមស្តែ ី
បមែើសែវាកបមែសាន្ត (EW)  កែុមបុរសសែាញ់បុរស (MSM)  កែុមអ្នកបបំប្លែងភែទ (TG) និងកែុមអ្នកបបែើគែឿងញៀនោយការ
ាកប់ (PWID) និងបន្តផ្តល់ឲែយពួនកបគាត់នូវកបញ្ចប់សកបម្មភាពបង្កែរជាកប់លាកប់មួនយ។ តាមរយៈអង្គកការដែគូអនុវត្ត(IP) និងមណ្ឌលគំរូ 
(COE) កែែមគម្ែែងផ្លែកបសីុប និងកែែមគម្ែែងមូលនិធិសាកបល (អង្គកការខាានូវបានបន្តអនុវត្តាល់សមាសភាគទាំងអស់  
របស់កបញ្ចប់សែវាស្នូល និងកបញ្ចប់សែវាបន្ថែមលើសែវាស្នូលរបស់យុទ្ធវិធីជំរុញខា្លែំងកា្លែការបង្កែរ ថែទាំ និងពែយាបាលបន្តជំងឺអែដស៍) 
(Boosted CoPCT) កប្នុងចំណមកែុមបែឈម និងបានបន្ថែមនូវការអនុវត្តយុទ្ធវិធីថ្មីៗផែសែងទៀត ដើមែបីស្វែង និងរុកបរកបកបរណីថ្មី 
និងជមែុញឲែយពួនកបគែបានដឹងអំពីសា្ថែនភាពនែការរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍របស់ពួនកបគែ និងឆប់បានទទួនលយកបនូវសែវាដទែ 
ផែសែងទៀត។

រូបភាពទី ១៖  កបញ្ចប់សែវាស្នូល និងសែវាបន្ថែមកប្នុងនិយមបែបបទនែការបែតិបត្តិយុទ្ឋមវិធីធម្មតា និងយុទ្ធវិធីជំរុញខា្លែំងកា្លែកប្នុងការបង្កែរ 
ថែទាំ និងពែយាបាល (CoPCT) កប្នុងចំណមកែុមបែឈម

កបញ
្ចប់ស

ែវា

ស
មា

ស
ភា

គន
ែយ

ុទ្ធវ
ិធី បែបផែននែការផ្តល់សែវា សែ្តីបំរីតាមសែវាកបំសាន្ត បុរសសែាញ់បុរស TG អ្នកបបែើបែែស់គែឿងញៀន
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ាកប់ HIV វិធីផែសែងៗ HIV

ស
ែវាស

្នូល

១ ការបែែសែ័យទាកប់ទងដើមែប ី

ផ្លែស់ប្តូរការបែពែឹត្ត

ផ្តល់ ផ្តល់ ផ្តល់ និងបញ្ជូន

២ សែែមអាម័យ និងទឹកបរំអិល ផ្តល់ ផ្តល់ ផ្តល់

៣ ការធ្វើតែស្ត រកបជំងឺកាមោគ ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន

៤ ការធ្វើតែស្តរកបជំងឺកាមោគ ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់

ស
ែវាប

ន
្ថែមល

ើស
ែវាស

្នូល

៥ កបម្មវិធីម្ជុល សុីាំង ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់

៦ ការពែយាបាលោយឱកសថជំនួនស

មែតាដូន

បញ្ជូន បញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន

៧ សែវា Pre-ART/ART បញ្ជូន បញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន

៨ សែវានែមន្ទីរពែទែយបង្អែកប (ការពនែយា 

កបំណើត  និងការឆ្លើយតបរួនមគា្នែ)

ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន

៩ សែវាគាំទែផ្នែកបចិត្តសាស្តែ និងសង្គកម បញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន ផ្តល់ និងបញ្ជូន

8 របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗមួនយចំនួននៅកប្នុងគម្ែែងផ្លែកបសីុប (ដែលមានអង្គកការខាា 
ជាអ្នកបដឹកបាំ និងអង្គកការ FHI 360 និងអង្គកការ PSI/PSK ជាអង្គកការផ្តល់ 
ជំនួនយបច្ចែកបទែស) បានដាកប់ឲែយបែើបែែស់នូវយុទ្ធវិធី និងគំនិតផ្តួចផ្តើមទំាងនះ 
កប្នងុពែលផែសែងគា្នែ កបមែតិ និងវិសាលភាពខុសគា្នែ និងៅតាមទីតំាងផែសែងគា្នែ ដើមែបី 
ជាជំនួនយកប្នុងការអនុវត្តយុទ្ធវិធីជមែុញខា្លែំងកា្លែនែការបង្កែរ ថែទាំ និងពែយាបាល 
សមែែប់កែុមបែឈមមុខខ្ពស់ៅតាមសហគមន៍។ 

គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនះរួនមមានជាអាទិ៍ ៖
 � ឧបកបរណ៍វាយតម្លែកបមែិតបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍ោយបែើថប្លែត 
(Tablets)

 � បែព័ន្ធ mHealth
 � ការបែើបា្តែញមិត្តលើការស្វែងរកបឥរិយបទបែឈម (RTS)
 � មា៉ែសុីនដកបសែែមអាម័យោយស្វ័យបែវត្ត និងការធ្វើទីផែសារសង្គកម 
សមែែប់សែែមអាម័យ

 � បែព័ន្ធកបូដកំបណត់អត្តសញ្ញែណ (UIC)
 � កបញ្ចប់សែវាកាត់បន្ថយគែែះថ្នែក់បសមែែប់កែមុអ្នកបបែើគែឿងញៀនោយការាក់ប

តាមរយៈការខិតខំបែឹងបែឹងដែលមាន កប្នុងការងរបង្កែរមែោគអែដស៍ (រួនមផែសំជា 
មួនយនឹងការខិតខកំប្នុងការអនុវត្ត ការធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍ ោយមាន 
ផ្តល់បែឹកបែសា និងរកបែសាការសមា្ងែត់) កប្នុងឆ្នែំ២០១៥ គឺឃើញមានការកើនឡើងដែល
គួនរឲែយកបត់សមា្គ្ែល់ៅលើចំនួននកែុមបែឈមមុខ ដែលស្ថិតកប្នុងតំបន់គែបដណ្តប់ 
នែកបម្មវិធីរបស់អង្គកការខាា ហើយដែលបានទទួនលកបញ្ចប់សែវា ជាពិសែសគ ឺ
ការកើនឡើងៅលើកែុមស្តែីបមែើសែវាកបមែសាន្ត (កើនឡើង៣២ភាគរយ ធៀប 
ទៅនឹងឆ្នែំ២០១៤) និងកែុមបុរសសែលាញ់បុរស (កើនឡើង៣១ភាគរយ 
លើស ពីឆ្នែំមុន) ដែលសា្ថែនភាពនែះ មានលកប្ខណៈខុសសែឡះសមែែប់កែុមអ្នកប
បែើគែឿងញៀនោយការាកប់ ដែលមានមូលហែតុចំបងដូចជា (១) ការបមា្លែស់
ប្តូរទីតាំងោយសារការភ័យ បារម្ភអំពីការាប់ចង និងការរីសអើង (២)កែុម  
អ្នកបបែើគែឿងញៀនោយការាក់បាកបចែញពីកបម្មវិធីអប់រំបង្កែរ កែែយពីគែទទួនល
បានសែវាពែយាបាលោយឱកសថជំនួនសមែតាដូន (៣) ការជួនយសមែបសមែួលពី
មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើសែបែកប និងកាមោគ (NCHADS) 
កប្នុងការកាត់ចែញនូវតួនលែខស្ទួន និងធ្វើការសមា្អែតទិន្នន័យជាថ្មី ដែលធ្វើឲែយមាន
លកប្ខណៈកាន់តែបានល្អបែសើរ កប្នុងចំណមអង្គកការអ្នកបអនុវត្តកបម្មវិធីកាត់បន្ថយ 
គែែះថ្នែកប់។

ឧបកបរណ៍វាយតម្លែកបមែតិបែឈមនឹងការឆ្លងមែោគអែដស៍ោយបែើថប្លែត 
(tablets)

បុគ្គកលិកបសហគមន៍ និងអ្នកបអប់រំតាមសហគមន៍ បែើថប្លែត និងទូរស័ព្ទបែភែទ 
សា្មែតហ្វនូ ដែលមានបញ្ចលូកបមែងសំណួរវាយតម្លែកបមែតិបែឈមរបស់បុគ្គកល
មា្នែក់បៗ ដែលមានលកប្ខណៈដូចពួនកបគែ។ លទ្ធផល និងសារគន្លះឹមួនយចំនួនននឹង
តែវូបានបង្ហែញជាស្វយ័បែវត្តៅិពែលដែលការសាកបសួនរ តែវូបានបញ្ចប់។  កែមុ 
គោលៅដែលបានកំបណត់ថមានការបែឈម និងបែឈមកបមែតិខ្ពស់ តែវូ 
បានបញ្ជនូបន្តទៅទទួនលការបែកឹបែសា និងធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍។ កប្នងុ  
ពែលជាមួនយគា្នែនះ ាល់ចម្លើយ ទំាងអស់តែវូបានបញ្ជនូទៅកប្នងុបែព័ន្ធរកបែសា 
ទិន្នន័យ ដែលកែមុអ្នកបបច្ចែកបទែសអាចទាញយកបព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យភា្លែមៗ
សមែែប់ធ្វើការវិភាគ និងរៀបចំការងរបា្ទែប់។ ឧបកបរណ៍នែះតែវូបានដាក់បឲែយ
បែើបែែស់ ដំបូងកប្នងុចំណមកែមុ សែ្តបីមែើសែវាកបមែសាន្ត បុរសសែលាញ់បុរស 
អ្នកបប្លែងភែទ ៅសែកុបបែតិបត្តសិៀមាប ខែត្តសៀមាប និងមានគម្ែែង 
ដាក់បឲែយ អនុវត្តបន្តៅខែត្តបាត់ដំបង កំបពង់ាម និងាធានីភ្នពំែញសមែែប់ 
ឆ្នែ២ំ០១៦។

បែព័ន្ធ mHealth

នែះគឺជាវែទិកាទំាក់បទំនងបង្កែរមួនយដែលមានសមាសភាគពីរ៖ (១) សហគមន៍ 
ខ្ញុដំែលជាបណ្តុវំែបសាយ និងទំព័រហ្វែសបុ៊កប សមែែប់កបញ្ចប់កបម្មវិធី សា្មែតហ្គកលឺ
(សែ្តបីមែើសែវាកបមែសាន្ត) អឹមសា្តែយ (បុរសសែលាញ់បុរស) និង សែសីែស់ 
(អ្នកបប្លែងភែទ) និងសែវា ១២៩៥ (Voice4U) ដែលជាបែព័ន្ធឆ្លើយឆ្លងជា 
សម្លែងសមែែប់កបញ្ចប់កបម្មវិធីដូចខាងលើដែរ ដែលបែព័ន្ធហតាញនែះ អាច
ឲែយកែមុគោលៅបែឈមមុខទូរស័ព្ទមកបទទួនលការបែកឹបែសាជាមួនយនឹងអ្នកបបែកឹបែសា 
ជំាញោយឥតគិតថ្លែ និងទទួនលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមែោគអែដស៍ផង
ដែរ។

ការបែើបា្តែញមិត្តស្វែងរកបឥរិយបទបែឈម (RTS)

RTS តែវូបានដាក់បឲែយអនុវត្ត ៅគ្លនិីកបឈូកបស ១ និង២។ ឧបកបរណ៍នែះ គឺ 
ជាយន្តការមួនយ ផ្អែកបលើថវិកា លើកបទឹកបចិត្ត ដែលកប្នងុនះ «គែែប់ពូជ» ដែល
តែវូតាមលកប្ខណៈវិនិច្ឆយ័នឹងទទួនលបានគូបុ៉ងចំនួនន ៥ សមែែប់ចែកបដល់អ្នកប
ដែលមានលកប្ខណៈដូចពួនកបគែ ដែលគែគិតថបែហែលជាបែឈមមុខខ្ពស់កប្នងុ
ការឆ្លងមែោគអែដស៍ ឲែយមកបទទួនលការបែកឹបែសា និងធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគ 
អែដស៍ៅគ្លនិីកប។

៤0.000
៣៥.000
៣0.000
២៥.000
២0.000
១៥.000
១0.000
៥.000

២0១២ ២0១៣ ២0១៤ ២0១៥

EW MSM TG PWUD PWID

២0១២ ៦.៥0២ ៨.៧១៥ ៤.៧៩៨ ៥៣៤

២0១៣ ២៨.៦១៥ ១៤.៤៧២ ៥.៩៩៦ ៣១៣

២0១៤ ២៧.៩៩៩ ១២.៤0៦ ១.៥៨២ ៤.១២៩ ៣៥៣

២0១៥ ៣៦.៦១៩ ១៦.២៤៦ ២.៦៥៨ ៥.១៣២ ២៧២

រូបភាពទី ២៖ Key Populations Reached in ២0១៥

កំបណត់ចំាំ៖ សមែែប់ឆ្នែ ំ២០១២ និង ២០១៣ ស្ថតិិកែមុ TG តែវូបានដាក់បបញ្ចលូជាមួនយស្តតិិកែមុ MSM

9របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



កប្នុងឆ្នែំ ២០១៥ កប្នុងចណំមកែុមគោលៅបែឈមមុខចំនួនន ៥៦.០៩៥ាក់ប 
ោយមិនាប់បញ្ចលូតួនលែខរបស់កែមុបែើគែឿងញៀនោយការាក់ប ដែលបាន
ទទួនលកបញ្ចប់សែវាបង្កែរអប់រំបង្កែរមែោគអែដស៍ គឺមានតែកែុមគោលៅ 
បែឈមមុខចំនួនន ២៥.៨១២ាកប់ ប៉ុណ្ណែះដែលបានធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគ
អែដស៍។ កប្នុងចណំមអ្នកបបានធ្វើតែស្តទំាងនែះ មានតែចំនួនន ៩១ាកប់ មាន 
លទ្ធផលតែស្ត វិជ្ជមាន ដែលកប្នុងនះ ៨៩ ាកប់បានចុះឈ្មែះរួនចាល់កប្នុងការទទួន
លយកបការពែយាបាល។ កប្នុងពែលដែលអ្នកបទាំង៨០ ាកប់បន្តស្ថិតកប្នុងការពែយា 
បាលោយបែើឱកសថបែឆំងមែោគអែដស៍ (១៩ាក់ប កំបពុងទទួនលការពែយាបាល 
ជំងឺឱកកាស និយម និង៦១ាកប់ផែសែងទៀតទទួនលការពែយាបាលោយឱកសថបែឆំ
ងមែោគអែដស៍) ហើយ ៩ាកប់ បានបាត់ពីការតាមដាន។ បើោះជាមានការ 
ខិតខំ ពែយាយមដ៏ចែើនលើសលប់ កប្នងុការលើកបទឹកបចិត្តឲែយកែមុគោលៅបែឈមមុខ

ខ្ពស់ ដែលទទួនលបានការអប់រំ ទទួនលយកបការធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍ ក៏ប 
ោយ កប៏បញ្ហែបែឈមនូវបន្តកើតមានៅឡើយ។ បញ្ហែបែឈមទាំងនះមាន 
ដូចជា ការបមា្លែស់ទីជាញកឹបញាប់របស់កែុមគោលៅបែឈមមុខ  កបង្វះភាពទកុប
ចិត្តរបស់របស់កែុមបែឈមមុខខ្ពស់ទៅលើការផ្តល់ការធ្វើតែស្តឈមោយអ្នកប
ផ្តល់បែឹកបែសាសហគមន៍ និងការរីសអើងពីសំាកប់សហគមន៍ អ្នកបជំាញ 
សុខាបាល និងអាជា្ញែធរដែនដី ចំំពះពួនកបគែ ៅពែលដែលគែទៅទទួនលយកប 
សែវា ឬស្វែងរកបការគំាទែជាដើម។ បញ្ហែទំាងនែះ រួនមមានពាកប់ព័ន្ធផងដែរ ទៅ 
នឹងកបតា្តែវបែបធម៌ និងកបតា្តែសែដ្ឋមកបិច្ចសង្គកមផែសែងទៀត ដែលធ្វើឲែយអង្គកការខាា 
និងកបម្មវិធីជាតិ ៅតែមិនអាចផ្តល់សែវាអប់រំ និងបានជួនបកែុមគោលៅបែឈម 
ខ្ពស់ ដែលលាក់បមុខ (អ្នកបដែលគែជឿថមានការបែឈមនឹងការឆ្លងកបមែតិខ្ពស់) 
ជាមួនយនឹងការផ្តល់ឲែយនូវកបញ្ចប់សែវាសមែែប់បង្កែរសមសែបបានទាន់ពែល។

ៅឆ្នែំ ២០១៥ មណ្ឌលគំរូពីរតែូវបានជែើសរីសបន្ថែមកប្នុងគម្ែែងផ្លែកបសុីប 
សមែែប់ធ្វើការងរទាកប់ទងនឹងកែុម អ្នកបបែើគែឿងញៀនោយការាកប់ និងកែុម 
បុរសសែលាញ់បុរស កែុមប្លែងភែទ៖ អង្គកការកបសាងៅាជធានីភ្នំពែញ សមែែ
ប់អ្នកបបែើគែឿងញៀនោយការាកប់ និងអង្គកការសុខភាពបុរសកបម្ពុជា (MHC) 
ៅខែត្តសៀមាបសមែែប់ កែុមបុរសសែលាញ់បុរស និងកែុមប្លែង ភែទ។ 
បន្ថែមលើនែះ អង្គកការខាាៅតែបន្តផ្តល់ជំនួនយបច្ចែកបទែសដល់ 
មណ្ឌលគំរូសហគមន៍ទំាង ១១ រួនមនឹងគែះឹសា្ថែនសុខាភិបាលគំាទែោយគម្ែែង
ផ្លែកបសុីបទាំង ៦ ផែសែងទៀត។ សកបម្មភាពទំាកប់ទំនងដើមែបីផ្លែស់ប្តូរការបែពែឹត្ត
ជាយុទ្ធសាស្តែ (SBC) សមែែប់កែុមស្តែីបមែើសែវាកបមែសាន្ត (EW) កែុមបុរស 
សែលាញ់បុរស (MSM) និងកែុមប្លែងភែទ (TG) តាមរយៈកបញ្ចប់នីមួនយៗ 
នែកបម្មវិធី សា្មែតហ្គកឺល អឹមសា្តែយ និងសែីសែស់។ អ្វីដែលបានធ្វើការកែលំអរួនមមាន 

ពាកប់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះតែួតពិនិតែយតាមដានជាទៀងទាត់ ការផ្តល់ការណែាំ 
ោយផ្ទែល់ៅនឹង កបន្លែង និងការរៀបចំ និងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពសារអប់រំបែាំតែី
មាស ោយផ្អែកបលើបែធានបទ និងផែនការដែលបានកបំណត់ទុកបជាមុន។

យុទ្ធសាសែ្តសែែមអាម័យបូកប (Condom Plus) សមែែប់កែុម EW ៅតែ 
បន្តមានសកបម្មភាពដែលអ្នកបផ្តល់សែវា បន្តមានជាអាទិ៍ ធ្វើការវាយតម្លែអំពីតមែូវ 
ការរបស់កែុមស្តែី ធ្វើការបែឹកបែសាអំពីជំរីសពនែយារកបំណើត និងការបញ្ជូនកែុមស្តែី
ឲែយទៅទទួនលបានសែវា ពភីា្នែកប់ងរផ្នែកបលកប់ផលិតផលពនែយារកបំណើត ដែលទាំង 
អស់នែះជាផ្នែកបមួនយ នែកបម្មវិធីរួនមបញ្ចូលដែលគាំទែផែនការគែួសារ មានដូចជា 
សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភែទ។ ការបង្កើនការទទួនលបានមធែយាបាយ 
បង្កែររួនមមានដូចជា សែែមអាម័យ កប៏តែូវបានធ្វើការពងែឹង តាមរយៈ ការធ្វើទី
ផែសារសង្គកមសែែមអាម័យៅនឹងកបន្លែង ការរៀបចំ និងដាកប់ឲែយមានភា្នែកប់ងរ 

រូបភាពទី ៣៖ ចំនួននដែលបានធ្វើតែស្តរកបមែោគអែដស៍ កបរណីវិជ្ជមាន និងការចុះបញ្ជីកប្នុងការថែទាំ និងពែយាបាល កប្នុងឆ្នែំ ២០១៥
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ឈ្មែះកប្នុង... 

បាត់បង ់
ពីការ... 

ផ្ទែរចែញ សា្លែប់Pre-ART ART

បន្តការខិតខំ និងយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្តល់ស្វាសមស្បសម្្ប់ក្ុមប្ឈម

10 របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



លក់បៅតាមផ្លវូៅកែបែរទីតំាងដែលមានសា្ថែនភាពបែឈម និងការតម្លើងឲែយមាន
មា៉ែសុីនដកបសែែមអាម័យោយស្វ័យបែវត្តិចំនួននបែែំ កប្នុងទីតាំងកបមែសាន្តដែល
មានសា្ថែនភាពបែឈម (បួននមា៉ែសុីនតម្លើងៅភ្នំពែញ និងមា៉ែសុីនមួនយទៀតៅ 
សៀមាប)។ សែែមអាម័យសរុបទាំងអស់ចំនួនន ៦៥០.៥៩២ និងទឹកបរំអិល 
ចំនួនន ៦២.៤៩៣ កបញ្ចប់ បានចែកបាយដល់កែុមបែឈមមុខ ដែលធ្វើឡើងតាម 
រយៈសកបម្មភាពទីផែសារសង្គកមសែែមអាម័យ និងតាមរយៈសកបម្មភាពបង្ហែញ។

ៅខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៥ គម្ែែងសកបម្មភាពអាសុីសមែែប់កាត់បន្ថយគែែះថ្នែក់ប 
តែូវបានបញ្ចប់។ ោយទទួនលបានមូលនិធិគាំទែពីសហគមអឺរ៉ុប និងពីអង្គកការ
សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ គម្ែែងនែះផ្តែតជាចមែបងទៅលើកែុម 
PWID កប្នុងគោលបំណង បង្កើនសន្ទុះនយោបាយ និងសង្គកមសមែែប់ការផ្លែស់ប្តូរ 
និងផ្តល់សិទ្ធអំិាចដល់អង្គកការសង្គកមសីុវិល និងកែមុអ្នកបបែើគែឿងញៀនោយ
ការាកប់ កប្នុងការទទួនលបានព័ត៌មាន និងពិភាកបែសាផ្តល់មតិ ដលក់បំណែទមែង់ 
និងការផ្លែស់ប្តូរគោលនយោបាយ និងសង្គកមមួនយ យកបចិត្តទុកបដាកប់លើការោះ
សែែយបញ្ហែមែោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍ និងជំរុញឲែយមានការចូលរួនមរបស ់
កែមុអ្នកបបែើគែឿងញៀនោយការាក់ប កប្នងុសកបម្មភាពសហគមន៍។ អង្គកការខាា 
គឺជាអង្គកការដែគូមួនយ កប្នុងចំណមអង្គកការដែគូទាំងបែែំមួនយបែទែសកប្នុងទ្វីប 
អាសុីដែលបានអនុវត្តគម្ែែងនែះ។ អង្គកការខាាកប្នុងការងរជាដែគូជាមួនយ 
បា្តែញមិត្តអ្នកបបែើគែឿងញៀនៅកបម្ពុជា (CNPUD)  ខិតខំបែឹងបែែងកប្នុង
ការសមែែចបានគោលបំណងរបស់គម្ែែងនែះ។ បើោះជាគម្ែែងសកបម្មភាព
អាសុីឈនដល់ទីបញ្ចបក៏់បោយ កប៏អង្គកការខាា អង្គកការកបសាង និងបា្តែញ
មិត្តអ្នកបបែើគែឿងញៀនៅកបម្ពុជា តាមរយៈគម្ែែងផ្លែកបសីុប នឹងបន្តរៀនសូតែ 
និងបង្កើតឲែយមានការអនុវត្តតាមវិធីសាសែ្តថ្មីៗដើមែបីផ្តលក់ារគាំទែដល់កែុមអ្នកប
បែើគែឿងញៀនោយការាកប់ និងដើមែបីជួនយដល់ពួនកបគែកប្នុងការកាត់បន្ថយការ
បែឈមទាំងផ្នែកបសុខភាព និងផ្នែកបសង្គកម ោយសារពួនកបគែ គឺជាអ្នកបដែលតែូវ 
បានគែរីសអើង បែមាថមា៉ែកប់ងយ និងជាកែុមជនដែលងយរងគែែះ។

ការជម្ុញខា្ល្ំងខា្ល្លើការគ្ប់គ្ងករណីសកម្ម
ជំងឺអ្ដស៍ដ្លមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគា្ន្
ៅឆ្នែំ២០១៥ អង្គកការខាាបានផ្តួចផ្តើមសកបម្មភាព ដែលគាំទែដល់មជែឈ 
មណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើរសែបែកប និងកាមោគ (NCHADS) 
កប្នុងការផ្លែស់ប្តូរពីការអនុវត្ត ការគែប់គែងកបរណីសកបម្មជំងឺអែដស៍ដែលមាន 
លកប្ខណៈរួនមបញ្ចូលគា្នែ (IACM)  ទៅជាគំរូថ្មីមួនយទៀត ដែលមានឈ្មែះថ 
ការជមែុញខា្លែំងកា្លែ ការអនុវត្ត ការគែប់គែងសកបម្មកបរណីជម្ងឺអែដស៍ដែលមាន 
លកប្ខណៈរួនមបញ្ចូលគា្នែ (B-IACM) ដើមែបឈីនទៅសមែែចបានគោលៅ 
«ការ ពែយាបាលគឺជាការបង្កែរ»។

ការយកបចិត្តទកុបជាសំខាន់នែយុទ្ធសាស្តែ B-IACM នែះគឺទៅលើកែុមបែឈម 
មុខខ្ពស់ និងកែុមគោលៅ អាទិភាពផែសែងទៀតមានដូចជា ស្តែីមានផ្ទែំពះ 
ទារកបដែលកើតពីមា្តែយដែលរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ដែគូរួនមភែទដែល  
មានសា្ថែនភាពផ្ទកុបមែោគអែដស៍ផ្ទុយគា្នែ អ្នកបជំងឺដែលបោះបង់ការពែយាបាល អ្នកប
ជំងឺដែលទៅទទួនលថ្នែមិំនបានទៀតទាត់ និងអ្នកបជំងឺអែដស៍ដែលមានផ្ទកុបមែោគ
របែង។ អង្គកការខាាគឺជាអង្គកការសង្គកមសីុវិលដ៏សកបម្មមួនយ ដែលបានសហការ
យ៉ែងជិតស្និទ្ឋមជាមួនយមជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើរសែបែកប និង 
កាម ោគ ោយបានផ្តល់ទំាងជំនួនយបច្ចែកបទែស និងហិរញ្ញវត្ថសុមែែប់អនុវត្ត និង 
ពងែីកបគម្ែែងនែះៅទូទាំងបែទែស។ ជំនួនយបច្ចែកបទែសទាំងនះ រួនមមានការ 
ផ្តល់ វគ្គកបណ្តុះបា្តែល និងបច្ចែកបទែសកប្នុងការធ្វើនិយមបែបបទសមែែប ់
បែតិបត្តិ ការរៀបចំរចាសម្ព័ន្ធការងរ និងដំណើរការការងរសមែែប់យកបទៅ 
អនុវត្តជាដើម។ ជាឧទាហរណ៍ អង្គកការខាាបានចូលរួនមសមែបសមែួលដល់

ការបង្កើតគំរូនែកែមុជើងឯកបឬកែមុឆ្នើម (GoC) និងផ្តល់ការគាំទែកប្នុងការដំ
ណើរការសែវា តាមរយៈឲែយមានអ្នកបគែប់គែងកបរណីៅតាម សហគមន៍ ដែល
មានភារកបិច្ចតាមដានទៀងទាតក់បរណីតែស្តមានបែតិកបម្ម និង បញ្ជូនមកប 
ពីធ្វើតែស្តបញ្ជែកប់ និងជួនយសមែបសមែួលអ្នកបដែលរស់ៅជាមួនយ  
មែោគអែដស៍ដែលទើបរកបឃើញថ្មីទៅចុះឈ្មែះទទួនលសែវាពែយាបាល និងថែទាំ 
ទាន់ពែលវាលា ពែមទាំងជួនយធ្វើការតាមដានអ្នកបជំងឺឲែយបានស្ថិតៅជាប់លាប់
កប្នុងសែវាថែទាំ និងពែយាបាល ហើយៅថ្នែកប់សែុកបបែតិបត្តិ អង្គកការខាាកប៏បាន  
ផ្តល់ការគាំទែហិរញ្ញវត្ថុ ឲែយមានបុគ្គកលិកបជំនួនយអ្នកបគែប់គែងកបរណីសកបម្មជំង ឺ
អែដស៍ (CMA) ផងដែរ។

រូបភាពទី ៤៖ រចាសម្ព័ន្ធ និងលំហូរការងរ របស់កែុមជើងឯកប/ឆ្នើម  
(GOC) កប្នុងការអនុវត្តន៍គំរូ B-IACM (NCHADS ២០១៥)
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Overlaping 

Risk

CO
HTC

HTC-RH

HTC-HC

HTC-HC

?
PASP Manager

(CMA)

“RMAA”

(CMC) (CMA)
 NGO Staff 
Seconded to 
GOC(IT)

អង្គកការខាាផ្តល់ជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចែកបទែសៅាល់ដំាកប់កាល របស ់
កែបខ័ណ្ឌ GOC ាប់តាំងពីការកបំណត់រកបឃើញកបរណី រហូតទៅដល់ការកាត់
បន្ថយកបំហាប់មែោគកប្នុងឈមឲែយៅកបមែិតទាប ំពលគឺគែបដណ្តប់លើលែាក់ប
សែវានែជំងឺអែដស៍ និងមែោគអែដស៍ (HIV Cascade)។
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បន្ថែមលើសពីនែះទៀត គម្ែែងនូវបានផ្តែតការ
យកបចិត្តទុកបដាក់បជាអាទិភាព លើកែមុរស់ៅជាមួនយ
មែោគអែដស៍ដែលតែូវការជំនួនយាំបាច់បំផុត និង 
បង្កើនការរុកបរកប កបរណីអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគ 
អែដស៍ថ្មីកប្នុងចំណមកែុមបែឈមមុខខ្ពស់។ កប្នុង 
រយៈពែល១៣ខែ (មិថុា ២០១៤ ដល់ មិថុា 
២០១៥) អង្គកការ  ខាា និងអង្គកការដែគូអនុវត្ត 
គឺគ្លីនិកបឈកូបស បានអនុវត្តសកបម្មភាពបែើបា្តែញ 
មិត្តស្វែងរកបឥរយិបទបែឈម (Risk Tracing 
Snowball or RTS) តាមការអនុវត្តយន្តការផ្តល់
បែែកប់លើកបទកឹបចិត្ត ដើមែបីស្វែងរកបកបរណីឆ្លងមែោគ
អែដស៍កប្នុងចំណមកែុមពិបាកបជួនបនែកែុមបែឈម
មុខខ្ពស់ទាំងអស់ (កប្នុងគោលបំណងបែៀបធៀប
ជាមួនយកបរណីឆ្លងថ្មី ដែលបានរកបឃើញតាមរយៈ 
ការទៅធ្វើតែស្តរកបមែោគអែដស៍ោយខ្លួនឯង)។ 
លទ្ធផលដែលបានពីការអនុវត្ត សកបម្មភាពបែើ 
បា្តែញមិត្តស្វែងរកបឥរិយបទ តែូវបានយកបមកបពិ
ភាកបែសាជាមួនយកែុមបច្ចែកបទែស ដែលពាកប់ព័ន្ធាខែ 
កបកប្កដា ឆ្នែំ២០១៥ ដើមែបីពិនិតែយមើល និងកែសមែួល 
ទំាងទៅលើដំណើរការអនុវត្ត និងទំាងទៅឧបកបរណ៍ 
ដែលបានយកបមកបបែើ ដើមែបីធ្វើឲែយកាន់តែមានបែសិទ្ធ 
ភាព និងទទួនលបានផលបែសើរ សមែែប់ពងែីកបការ
អនុវត្តទូលំទូលាយ ាឆ្នែំ២០១៦។

ការគាំទ្ដល់អ្នករស់នៅ 
ជមួយម្រោគ អ្ដស៍ 
នៅក្នុងសហគមន៍

អង្គកការខាាបានាប់ផ្ដើមសាកបលែបងអនុវត្ត  
គម្ែែងគំរូថ្មីនែការបង្កែរ ការថែទាំ និងគាំទែ 
សហគមន៍ ាប់ពីខែមែសា ឆ្នែំ២០១៥។ គម្ែែង 
នែះ តែូវបានអនុវត្តមុនពែលាប់ផ្ដើមនែគម្ែែង 
មូលនិធិសកបលថ្មី និងមុនការជិតបិទបញ្ចប់គម្ែែង 
សហគមន៍ (USAID funded SAHACOM 
project)។ ការធ្វើការបា៉ែន់បែមា៉ែណរហ័សលើអ្នកប 
រស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍តែវូបានធ្វើឡើង ដើមែបី 
ាត់ថ្នែកប់កែុមគោលៅទាំងនះ ជាពីរបែភែទ គ ឺ
កែុមដែលមានតមែូវការាំបាច់ និងកែុមដែលអាច
គែប់គែងសា្ថែនភាពខ្លួនឯងបាន និងដើមែបីជួនយ  
សមែបសមែលួដល់ពួនកបគាត់កប្នងុការទទួនលបានប័ណ្ណ 
អត្តសញ្ញែណអ្នកបកែីកែ (ID Poor Card) ដែល 
អាចឲែយពួនកបគាត់ ទទួនលបានការថែទំាសុខភាពោយ 
គា្មែនបង់បែែក់បពីគម្ែែងមូលនិធិសមធម៌។ ជាមួនយ 
គា្នែនែះដែរ អង្គកការខាា និងអង្គកការដែគូអនុវត្ត កប ៏
បានពងែឹងរចាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ដើមែបីជួនយគាំទែ 
ដល់  អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ កប្នុងនះរួនម

មានអ្នកបស័្មគែចិត្តគំាទែសហគមន៍ កែុមសនែសំ និង 
កបម្ចីតាមភូមិ និងកែុមជួនយខ្លួនឯងរបស់អ្នកបរស់ៅ
ជាមួនយមែោគអែដស៍។ គំរូថ្មីនែគំោងការបង្កែរ 
ការថែទាំ និងគាំទែសហគមន៍ (CBPCS) ដែល 
បានបង្កើតឡើង គឺផ្តែតសំខាន់លើការយកបចិត្តទុកប
ដាកប់ដល់អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍  ដែល 
តែវូការជំនួនយាំបាច់ ោយផ្ដល់ឲែយពួនកបគាត់នូវកបញ្ចប់ 
គាំទែសំខាន់ៗ រួនមមានជំនួនយកប្នុងការបញ្ជូន ការ 
ឧបត្ថម្ភការធ្វើដំណើរទៅទទួនលសែវា ពែយាបាលោយ 
ឱកសថសមែែប់ជំងឺឱកកាសនិយម និងឱកសថបែឆំង 
មែោគអែដស៍ ការចុះសួនរសុខទុកប្ខតាមផ្ទះ ការផ្ដល់ 
បែឹកបែសា និងការអប់រំជាកែុមៅគ្លីនិកប ផ្ដល់ឱកសថ 
បែឆំងនឹងជំងឺឱកកាសនិយម និងឱកសថបែឆំងនឹង 
មែោគអែដស៍។ កែុមអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគ  
អែដស៍ដែលអាចគែប់គែងសា្ថែនភាពខ្លួនឯងបាន
ៅតែបន្ដទទួនលបានការគំាទែតាមរយៈកែមុជួនយខ្លនួ
ឯង និងកែុមសនែសំនិងកបម្ចីតាមភូមិ ហើយអ្នកបដែល
មានប័ណ្ណអត្តសញ្ញែណអ្នកបកែកីែក៏បៅតែទទួនលបាន
ការគាំទែសាហ៊ុយធ្វើដំណើរពី  គម្ែែងមូលនិធ ិ
សមធម៌ កប្នុងការទៅទទួនលថ្នែំៅគ្លីនិកបផ្ដលឱ់កសថ
បែឆំងនឹងជំងឺឱកកាសនិយម និងឱកសថបែឆំងនឹង 
មែោគអែដស៍។ គំរូថ្មនីែគម្ែែងការបង្កែរ ការថែទំា 
និងការគាំទែសហគមន៍នែះតែូវបានបញ្ចូលទៅកប្នុង
គម្ែែងមូលនិធិសមធម៌ ដើមែបីជាបែយោជន៍ដល់ 
អ្នកបទទួនលផល។

ជាសរុប អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ចំនួនន 
៨.៧៣៦ាកប់ ដែលជាកែុមមានតមែូវការាំបាច់ 
តែូវបានផ្ដល់នូវការថែទាំនិងការគាំទែ ហើយចំនួនន 
ទាំងនែះសើ្ននឹង៦២ភាគរយ នែអ្នកបជំងឺទាំងអស់
ៅកប្នុងកបម្មវិធី   អង្គកការខាា។ កប្នុងចំណមអ្នកប 
រសៅ់ជាមួនយមែោគអែដស៍ ដែលមានតមែូវការ 
ខ្ពស់ មានតែ១៧ភាគរយប៉ុណ្ណែះនែពួនកបគែទទួនល
បានប័ណ្ណជនកែីកែ ហើយចំនួនន ៨៣ភាគរយផែសែង 
ទៀតពុំទទួនលបានឡើយ។

កែែយពីរយៈពែលនែសាកបលែបងបទពិសោធន៍ និង
មែរៀនល្អៗនែគម្ែែងគំរូថ្មីនែះតែូវបានចែកបរំលែកប
កប្នងុសិកា្ខែសាលារយៈពែលពីរថ្ងែាខែសីហា ឆ្នែ២ំ០១៥ 
ដល់អង្គកការដែគូអនុវត្តទាំងអស់ របស់អង្គកការ 
ខាាដែលអនុវត្តគម្ែែងនែះ។ អង្គកការខាា 
បានបន្តការគាំទែដល់អង្គកការដែគូអនុវត្តទាំងអស់ 
ដែលបាននិងកបំពុងអនុវត្តគម្ែែងនែះ។ រហូតមកប 
ដល់ពែលនែះ ហើយកបតា្តែបែឈមចំបងៗដែលបាន
ជួនបបែទះ រួនមមានការបែើបែែស់ពែលវែលាចែើនលើ
ការបែមូលទិន្នន័យ ដើមែបីធ្វើចំាត់ថ្នែកប់អ្នកបរស់
ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ការគែប់គែងទិន្នន័យលើ
អ្នកបដែលបានទទួនលការពែយាបាល ក៏បដូចជាការកំបណត់
អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ដែលតែូវនឹង 

លកប្ខខ័ណ្ឌទទួនលបានប័ណ្ណកែកីែ។ ការស្នើសំុបញ្ចលូ
អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ទៅកប្នុងគម្ែែង  
មូលនិធិសមធម៌តែូវការចំាយពែលវែលាយូរកប្នុង
ដំណើរការធ្វើជែើសរីស និងធ្វើការវាយតម្លែ។ 
បន្ថែមពីនែះ អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ដែល
អាចគែប់គែងសា្ថែនភាពខ្លួនឯងបានមួនយចំនួនន មិន
សបែាយចិត្តនឹងការផ្តែច់ការគំាទែថវិកាកប្នងុការបញ្ជនូ 
ទៅរកបសែវាពែយាបាល។ ការពិនិតែយនិងវាយតម្លែ  
ដំណើរការនែការអនុវត្តន៍គម្ែែងនែះតែវូបានធ្វើឡើង 
ោយគម្ែែងផ្តួចផ្តើមថ្មី និងការតាមដានរបស់ 
អង្គកការ URC ាចុងឆ្នែំ២០១៥។

កប្នុងពែលជាមួនយគា្នែនះ អង្គកការខាា បានសហ
ការជាមួនយមជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ 
សើរសែបែកប និងកាមោគ ដើមែបីឲែយកែមុការងរអនុវត្ត
គម្ែែងការបង្កែរ ការថែទាំ និងគាំទែសហគមន ៍ 
មានសិទ្ធិកប្នុងការធ្វើតែស្តឈមរកប មែោគអែដស៍ 
និងមែោគសា្វែយៅតាមសហគមន៍។ តាមរយៈ 
ការស្វែងរកបការគាំទែនែះ មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធ
នឹងជំងឺអែដស៍ សើរសែបែកប និងកាមោគបានសមែែច 
និងពែមពែៀងផ្តល់វគ្គកបណ្តុះបា្តែលស្តីពីការធ្វើ 
តែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍ និងសា្វែយដល់អ្នកប  
ផ្តល់បែឹកបែសាសហគមន៍ បន្ថែមដល់កែុមការងរផ្នែកប 
ការបង្កែរ ការថែទាំ និងគាំទែសហគមន៍ ជាជាងធ្វើ
ឡើងោយកែុមធ្វើការងរផ្នែកបបង្កែរការឆ្លងរីកបាល
ដាលមែោគអែដស៍ កប្នុងចំណមកែុមបែឈមមុខ 
ខ្ពស់។ ការងរទាំងអស់នែះ គឺជាមូលដា្ឋែនយោង 
ដែលាំឲែយមានការបង្កើតឯកបសារគោលគំនិត និង
និយមបែបបទសំាប់ការអនុវត្តគំរូថ្មីនែគម្ែែងការ
បង្កែរ ការថែទាំ និងគាំទែសហគមន៍ៅថ្នែកប់ជាតិ។

12 របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



ការបន្តការគាំទ្របស់អង្គកការខាណានៅក្នុងការឆ្លើយតបថ្ន្ក់ជតិទៅលើករណីឆ្លងរាលដាលម្រោគអ្ដស៍នៅភូមិរកា

ៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០១៤ អ្នកបជំងឺដែលមានមែោគអែដស៍មា្នែកប់ដែលកបំពុងទទួនលការពែយាបាលជំងឺរបែងបានអះអាងថមានពែទែយឯកបជនមួនយរូបៅភូមិរកា ខែត្ត 

បាត់ដំបង បានចម្លងមែោគអែដស៍ដល់គាត់។ ការអះអាងនែះបានបា្តែលឲែយអ្នកបភូមិជាចែើនាកប់ទៀតបានទៅធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍ៅកប្នុង  

សហគមន៍របស់ពួនកបគាត់។ គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤ កប្នុងចំណមបែជាពលរដ្ឋមចំនួនន១.៩៤០ាកប់ ដែលបានធ្វើតែស្តឈម គឺមានបែជាពលរដ្ឋម 

ចំនួនន២១២ាក់ប មានលទ្ធផលតែស្តវិជ្ជមានៅមន្ទរីពទែយបាត់ដំបង។ កប្នងុឆ្នែ ំ២០១៥ អង្គកការខាា និងអង្គកការដែគូអនុវត្ត បានផ្តល់ការគំាទែដល់មជែឈមណ្ឌល

ជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ កាមោគ និងសើរសែបែកប កប្នុងការឆ្លើយតបទៅលើកបរណីផ្ទុះការាលដាលជំងឺអែដស៍ៅភូមិរកា។ កែែមកបិច្ចសហការជាមួនយអង្គកការ 

សែវាសង្គកមកបម្ពុជា និងអង្គកការពុទ្ធសាសាដើមែបីអភិវឌែឍន៍  អង្គកការខាាបានរៀបចំវគ្គកបណ្តុះបា្តែលស្តពីីការផ្តល់បែឹកបែសា នងិការថែទាំសុខភាពដល់អ្នកប 

ស្ម័គែចិត្តសហគមន៍ ដើមែបីជួនយោយមានបែសិទ្ធភាពដល់កែុម គែួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ោយសារមែោគអែដស៍។ អង្គកការខាាកប៏ៅបានផ្តល់ការ 

គាំទែដល់មន្ទីរពែទែយកបុមារអង្គករ កប្នុងការវាយតម្លែលើការផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាពរបស់កបុមារៅកបន្លែងផ្តល់សែវាកប្នុងឃុំរកា និងបានរៀបចំវគ្គកបណ្តុះបា្តែល 

តា មការាំបាច់ដើមែបីបំពែញនូវការភាពចន្លែះខ្វះខាត។ ជាលទ្ធផល នែបទអន្តាគមន៍ទំាងនែះ កែុមគែួសារដែលរងគែែះ និងរងផលប៉ះពាល់ោយសារ 

មែោគអែដស៍ បានាយការណ៍ថពួនកបគែមានភាពធូរសែែលចែើនតាមរយៈការទទួនលបាននូវនូវព័ត៌មាន និងសែវាសុខភាពដែលបានផ្តល់។ បន្ថែមលើនែះ 

ទៀត កែុមសែែវជែែវរបស់អង្គកការខាា ក៏បបានធ្វើការសិកបែសាមួនយចំនួននកែែមកបិច្ចសហការជាមួនយនឹងសា្ថែប័នជាតិ និងអន្តរជាតិមួនយចំនួនន។ ជាឧទាហរណ៍ 

ការសិកបែសាមួនយបានផ្តែតលើការចងកែងឯកបសារអំពីកបរណីផ្ទុះាលដាល  មែោគអែដស៍នែះទាំងមូល ោយពិនិតែយទៅលើសា្ថែនការទូទៅៅទីតាំងភូមិរកា 

ផ្ទែល់ រួនមជាមួនយនឹងបញ្ហែផែសែងៗដែលមានសកា្តែនុពល (ដូចជាការមា៉ែកប់ងយ និងការរីសអើង និងការទទួនលបានសែវាសុខភាព) ពាកប់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះនែ

ការរីកបាលដាលនែមែោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍។ ការសិកបែសាមួនយផែសែងទៀតគឺស្តីពីការការគែប់គែងទៅ លើកបរណកីប្នុងកិបច្ចសហការជាមួនយ មជែឈមណ្ឌលជាតិ

បែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ កាមោគ និងសើរសែបែកប សាកបលវិទែយាល័យវិទែយាសាស្តែសុខាភិបាល អង្គកការសុខភាពពិភពលោកបៅកបម្ពុជា និងៅថ្នែកប់តំបន់ ដើមែបី  

កបំណត់អំពកីបតា្តែហានិភ័យពាកប់ព័ន្ធនឹងការរកបឃើញកបរណីវិជ្ជមានកប្នុងឃុំរកា។

គំនិតផ្តចួផ្តើមថ្មកី្នងុប្ព័ន្ធទិន្នន័យ

គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតសមែែប់ 
បែសកបកបម្មរបស់គោំងផ្លែកបសីុប ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី 
នែះគឺមិនតែូវបានកបមែិតតែទៅនឹងសកបម្មភាព និង 
ឧបកបរណ៍ដែលតែវូបែើៅកប្នងុកំបរិតសហគមន៍ទែ បុ៉ន្តែ  
វាកប៏ពងែីកបដល់បែព័ន្ធ ដែលតែួតតែែពីការគែប់គែង 
សែវា មែោគអែដស៍កប្នុងបែទែសកបម្ពជុាទាំងមូលផង
ដែរ។ ការបង្កើតកបូដសំគាល់អត្តសញ្ញែណ គឺជា 
ឧទាហរណ៍មួនយនែគំនិតផ្តចួផ្តើមថ្ម ីដែលបង្កើតឡើង 
សំាប់កបត់តែែកបរណីបុគ្គកលមា្នែក់បៗរបស់កែមុគោលៅ 
តែូវបានធ្វើការពងែីកបវិសាលភាព ទៅតំបន់ផែសែង 
ទៀត កែែអំពីតំបន់គែបដណ្តប់របស់គម្ែែងផ្លែកប
សីុប ដែលជាសមិទ្ធផលបានពីការគំាទែរបស់គំោង
ផ្លែកបសុីបផ្តល់ឲែយមណ្ឌលគំរូសហគមន៍ និងមាន 
នូវគែឹះសា្ថែនសុខាភិបាល។ បែព័ន្ធនែះ បានជួនយ 
ឲែយអង្គកការដែគូពងែឹងគុណភាព កប្នុងការចុះអប់រំ  
សហគមន៍ និងការផ្តល់សែវា ដល់កែុមគោលៅ 
បែឈមមខុខ្ពស់ ពែមទាងំធ្វើឲែយមានបែសិទ្ធភាពកប្នងុ
ការគែប់គែងកែុមគោលៅ ការកបត់តែែកែុមគោល 
ៅនីមួនយៗ និងការភា្ជែបគ់ា្នែរវាង សែវាផែសែងៗទៀត 
សមែែប់កែមុបែឈមមុខខ្ពស់។ ការងរនែះសមែែច 
ទៅបានោយសារមាន ការចុះឈ្មែះកែុមបែឈម 

មុខខ្ពស់ កប្នុងបែព័ន្ធកបូដសំគាល់អត្តសញ្ញែណ  
(UIC)។ បា្ទែប់មកប កែុមគោលៅនីមួនយៗតែូវ 
បានបែគល់កាតដែលបានបោះពុម្ពហើយ ដើមែបី 
យកបទៅបែើបែែស់ ៅពែលដែលទៅទទួនលសែវា 
ម្តងៗ។ គិតតែឹមខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥  មានកែុមបែឈម 
មុខខ្ពស់ដែលបានទទួនលការអប់រំសរុបចំនួនន ៧៦ 
ភាគរយ (ឬ ស្មើនឹង ៣៤.៣០២ ាកប់) នែកែុម  
គោលៅបែឈមមុខខ្ពស់ដែលបានផ្តល់សែវាបាន
មានកបូដ UIC ហើយ ៧១ភាគរយ នែកាតដែល 
បានបោះពុម្ពរួនចាល់ (ឬស្មើនឹង ២៣.២៦៩ កាត) 
តែូវបានចែកបាយដល់កែុមគោលៅ។

ដូចគា្នែនែះដែរ បែព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលថ្នែកប់ 
សែុកប និងSyrEx2 តែូវបានកែសមែួលឲែយកាន់តែ 
បែសើរឡើង ដើមែបីងយសែួនលកប្នងុការតាមដាន និង
គែប់គែងទិន្នន័យផ្នែកបការបង្កែរ ការថែទាំ និងការ 
ពែយាបាលឲែយមានបែសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងបែកបបោយ 
ទំនួនល ខុសតែូវខ្ពស់។ គោលៅ ចុងកែែយបំផុត
ដែលយើងចង់បានពីការងរនែះ គឺវានឹងធ្វើឲែយបែសើរ  
ឡើងនូវគុណភាពសែវា ដែលអាចផ្តល់ឲែយដល់ 
សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់។ បុគ្គកលិកបមណ្ឌល 
គំរូសហគមន៍ កប៏បានទទួនលការបណ្តុះបា្តែលពី
ការបែើបែែស់បែព័ន្ធនែះដែរ ដើមែបីលើកបកបម្ពស់ការ
បែើបែែស់ទិន្នន័យផ្ទែល់ខ្លួនរបស់ពួនកបគែ បន្ថែមលើ 

ការតែតួពិនិតែយគុណភាពទិន្នន័យ (DQA) ដែលធ្វើ   
ជាបែាំរៀងាល់៦ខែម្តង។ ការដែលមានសមត្ថ
ភាពអាចវិភាគទិន្នន័យោយខ្លួនឯងបាន បុគ្គកលិកប 
មណ្ឌលគំរូសហគមន៍ អាចធ្វើការកែសមែួលផ្នែកប 
កបម្មវិធី និងពងែងឹបែសិទ្ធភាពការងរៅសហគមន៍។

តាមរយៈការអនុវត្តផែនទីកបំណត់ទីតាំងកែុមគោល
ៅោយបែព័ន្ធ (GIS) អង្គកការខាាបានផ្តល ់
ជំនួនយបច្ចែកបទែសដល់មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹង 
ជំងឺអែដស៍ កាមោគ និងសើរសែបែកប និងអង្គកការ 
US-CDC កប្នុងការបែើបែែស់ដើមែបីបែមូលទិន្នន័យ
យុទ្ធសាសែ្ត កបំណត់ភាពតែួតសុីគា្នែនែកបន្លែងបែមូល
ផ្តុំកែុមគោលៅ និងសែវាថែទាំសុខភាព។ ការ 
រៀបចំផែនទីកំបណត់កែមុគោលៅ GIS នែះ ក៏បបាន 
ជួនយឲែយបុគ្គកលិកបមណ្ឌលគំរូសហគមន៍ (CoE) ទទួនល 
បានទិន្នន័យ លកប្ខណៈភូមិសាសែ្តលំអិតអំពីការតែតួ
សុីគា្នែនែការបែឈមរបស់កែុមគោលៅ កប្នុងគោល
បំណងអនុវត្តគម្ែែងឲែយមានបែសិទ្ធិភាពខ្ពស ់ ។ 
ការ វិភាគ និងបង្ហែញព័ត៌មានដល់អ្នកបដែលមាន 
សិទ្ធិធ្វើការសមែែចចិត្ត និងអ្នកបជំាញបច្ចែកបទែស 
មានផលបែយោជន៍ កប្នុងការសមែែចចិត្តបែងចែកប 
ធនធានតែឹមតែូវទៅតាមតមែូវការជាកប់ស្តែង។
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លើកកម្ពស់សុខភាព សហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹង 
សុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លវូភាទ សុខភាពាតា 
និងកាុរ និងការបាយុទ្ធនឹងជំងឺរបាង

គោលបំណង 
 �  ពងែឹងការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ អំពីសុខភាព 
បន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភែទ សុខភាពមាតា និងកបុមារ 
និងបញ្ហែសុខភាពដែលកើតមានផែសែងៗទៀត។ 

 � ផ្តល់នូវការគាំទែដល់គែួសារ និងសហគមន៍ឲែយ 
មានការផ្លែស់ប្តូរឥរិយបថ និងបង្កើនការទទួនល 
បាននូវសែវាាាសមែែប់ការធ្វើផែនការគែួសារ 
សុខភាពមាតា និងកបុមារ។ 

 � គាំទែឲែយមានការចូលរួនមរបស់សហគមន៍ និងពងែឹង 
ការផែសារភា្ជែប់រវាងកបម្មវិធីរបែងនិងកបម្មវិធីអែដស៍។ 

អង្គកការខាា បានបន្តការងររបស់ខ្លនួ កប្នងុការពងែងឹទំាក់បទំនងនែបា្តែញការងរបញ្ជនូ រួនមមានសែវាសុខភាពបន្តពូជ សុខភាព 
ផ្លវូភែទ ផែនការគែសួារ ជំងឺកាមោគនិងជំងឺរបែងដែរ ស្ថតិកប្នងុវិសាលភាពនែសែវា មែោគអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍ នែសែវា 
សុខភាពសហគមន៍ តាមរយៈការសហការជាមួនយអង្គកការដែគូអនុវត្ត និងគែះឹសា្ថែនសុខភិបាលសាធារណៈ។ អ្នកបស្មគ័ែចិត្តគំាទែៅ
តាមសហគមន៍ តែវូបានរួនមបញ្ចលូទៅកប្នងុបែព័ន្ធសុខភាពសហគមន៍ផងដែរ ោយពងែកីបការផ្តល់បែកឹបែសាអំពីជំងឺរបែង ជំងឺកាមោគ  
និងផ្តល់សែវាដល់ស្តែមីានផ្ទែំពះ ពែមទំាងដលប្តបីែពន្ធដែលផ្ទកុបតែមា្ខែង។ គម្ែែងសាកបលែបងថ្ម ីមួនយទៀតក៏បតែវូបានផ្តចួផ្តើមផងដែរ
សមែែប់ការតាមដានជំងឺមហារីកបមាត់សែបូន ដែលធ្វើឡើងៅគ្លនិីកបឈូកបស។

រូបទី ៥: សូចាកបរ នែភាពោគជ័យ សមែែប់ការលើកបកបម្ពស់សុខភាពសហគមន៍

ចំនួននសែ្តីធ្វើការសែវាកបមែសាន្តទទួនលបាននូវសែវាផែនការគែួសារនិងសុខភាពបន្តពូជ ៤.៨៣៤ ាកប់

ចំនួននទារកបដែលកើតពីមា្តែយដែលមានផ្ទុកបមែោគអែដស៍ ១៩៤ ាកប់

ចំនួននទារកប ផ្ទុកបមែោគអែដស៍ ១ ាក់ប

ចំនួននអ្នកបជំងឺរបែង បានធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍ និងទទួនលបានលទ្ធផល ១២១ ាកប់

ចំនួននអ្នកបជំងឺរបែង បានធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍ និងទទួនលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន ២ ាក់ប

ចំនួននអ្នកបផ្ទុកបមែោគអែដស៍ បានពិនិតែយរកបជំងឺរបែង ២.០១៦ ាកប់

ចំនួននអ្នកបផ្ទុកបមែោគអែដស៍ បានធ្វើតែស្តជំងឺរបែង វិជ្ជមាន ៣៦ាកប់

ចំនួននអ្នកបផ្ទុកបមែោគអែដស៍ ទទួនលបានការពែយាបាលជំងឺរបែង ៣៦ ាក់ប

ចំនួននស្តែីមានផ្ទែំពះ បានទទួនលការអប់រំ ៤.០៥២ ាកប់

ចំនួននស្តែីមានផ្ទែំពះ ធ្វើតែស្តតែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍ និងទទួនលបានលទ្ធផល ៣.៩៦២ ាកប់

ចំនួននស្តែីមានផ្ទែំពះ ដែលបានទទួនលលទ្ធផលវិជ្ជមាន ៣ ាក់ប

ចំនួននស្តែីមានផ្ទែំពះ ទទួនលបានជមែើស B + ១១២ ាកប់

ការរួនមបញ្ចូលជំងឺរបែង 
តែូវបានបន្ត
ការបញ្ជូនអ្នកបជំងឺរបែង ទៅកាន់សែវាមែោគអែដស៍ 
តែូវបានបន្ថែមទៅកប្នុងបញ្ជីនែការទទួនលខុសតែូវ 
របស់អ្នកបស្ម័គែចិត្តផ្តល់ការគំាទែៅតាមសហគមន៍។ 
ៅឆ្នែំ២០១៥ អ្នកបជំងឺរបែង ចំនួនន ២ាក់បនែអ្នកប  
ដែលសងែស័យថមានមែោគអែដស៍នែអ្នកបជំងឺរបែង 
ដែលសងែស័យមានមែោគអែដស៍សរុបចំនួនន១២១
ាកប់ តែូវបានរកបឃើញថមានផ្ទុកបមែោគអែដស៍។  
កែែពីនែះ អ្នកបស្ម័គែចិត្តផ្តល់ការគាំទែ ៅតាម 
សហគមន៍ បានបន្តធ្វើការោយ សហការយ៉ែង  
ជិតស្និទ្ធជាមួនយគែឹះសា្ថែនផ្តល់សែវាសុខាភិបាលធ្វើ 
ការតាមដានទៅលើអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍  
ដែលបានឆ្លងជំងឺរបែង។ ៅកប្នុងយុទ្ធវិធីនែះ អ្នកប 
ស្ម័គែចិត្តគាំទែសហគមន៍បានបន្ថែមតួនាទី ជាអ្នកប 
ស្ម័គែចិត្តផ្តល់ការពែយាបាលជំងឺរបែង រយៈពែលខ្លី  
ោយពិនិតែយមើលផ្ទែល់ ៅតាមសហគមន ៍
(C-DOTS) ។

២គោ
លៅ

ទី 
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កប្នងុអំឡុងពែលនែការធ្វើរបាយការណ៍កប្នងុឆ្នែនំែះ អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ 
ចំនួនន ៨៨ ាក់ប បានទទួនលការផ្តល់បែកឹបែសា  និងផ្តល់ការគំាទែ នែការទទួនលបានសែវា
ពនែយារកំបណើតបែបទំនើប (មិនគិតពីសែែមអាម័យ ) តាមរយអង្គកការដែគូអនុវត្ត 
ដែលបានចូលរួនមៅកប្នងុកែមុជួនយខ្លនួឯង និងតាមរយៈអ្នកបស្មគ័ែចិត្តគំាទែតាមសហ
គមន៍។ ទំាងនែះ បានមកបពីតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកបម្ម នែបែធានបទស្តពីី 
សុខភាពបន្តពូជ កប្នងុកិបច្ចបែជំុរបស់កែមុជួនយខ្លនួឯង  ការពិភាកបែសាមួនយទល់មួនយ និង 
ស្តីពីសកបម្មភាពផ្លូវភែទ របស់អ្នកបផ្ទកុបមែោគអែដស៍ ដែលតែូវបានផ្តល់ការអប់រំ 
សុខភាព ស្តអំីពីផែនការគែសួារ ោយាប់បញ្ចលូការពនែយារកំបណើត និងការបែើ 
សែែមអាម័យ។ អ្នកបស្មគ័ែចិត្តគំាទែសហគមន៍ និងបុគ្គកលិកបៅតាមសហគមន៍ 
បានបន្តការផ្តល់សែវាខាងលើនែះផងដែរ តាមរយៈរបញ្ជនូអតិថិជន ទៅអង្គកការ 
កែែរដា្ឋែភិបាលដទែទៀត ដែលមានឯកបទែសផ្នែកបសុខភាពបន្តពូជ  និងទៅតាម 
គែះឹសា្ថែនសុខាភិបាលសាធារណៈ។

ៅតាមគែះឹសា្ថែនសុខាភិបាល គំោងផ្លែកបសីុប បានផ្តល់ជំនួនយបច្ចែកបទែស លើការ 
ធ្វើតែស្តឈមៅនឹងកបន្លែង (Point of Care HTC) និងោយគិតទំាងៅ 
តាមមណ្ឌលសុខភាព ៅគ្លនិីកបសុខភាពគែសួារ ៅកបន្លែងផ្តល់សែវាថែទំាផ្ទែំពះ
មុនពែលសមែែល និងៅកបន្លែងផ្តល់សែវារបែង ដែលជាផ្នែកបមួនយនែយុទ្ធវិធី ជមែញុ

ខា្លែងំកា្លែនែកបម្មវិធីថែទំាបន្ត (Boosted Continuum of Care)។

អង្គកការខាា បានបន្តការគំាទែរបស់ខ្លនួ ទៅលើយុទ្ធសាសែ្ត ជមែើស B + ដើមែបី 
បង្កើនសកបម្មភាពបញ្ជនូ ស្តែមីានផ្ទែំពះរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ឲែយទទួនលបាន
ការថែទំាផ្ទែំពះមុនពែលសមែែល ការបង្កែរការចម្លងមែោគអែដស៍ពីមា្តែយទៅកូបន 
និងការតាមដានជាប់លាប់ទៅលើទារកបដែលមានផ្ទកុបមែោគអែដស៍  ដើមែបីឲែយគែ 
អាចបានចុះឈ្មែះជាបា្ទែន់កប្នងុសែវានែការថែទំា ជំងឺអែដស៍សំាប់កុបមារ។ ៅឆ្នែំ 
២០១៥ ស្តែមីានផ្ទែំពះចំនួនន ១១២ាក់ប តែវូបានរកបឃើញថមានផ្ទកុបមែោគអែដស៍ 
និងទទួនលបានការពែយាបាលោយជមែើសB+។ ៅកបមែតិសហគមន៍ អ្នកបស្មគ័ែចិត្ត 
ការគំាទែសហគមន៍ បានបន្តការតាមដានស្តែមីានផ្ទែំពះមានរស់ៅជាមួនយមែោគ
អែដស៍ ដើមែបីឲែយបែែកបដថពួនកបគែបានធ្វើការពិនិតែយសុខភាពជាទៀងទាត់ និងទទួនល
បានសែវាបង្កែរការចម្លងមែោគអែដស៍ពីមា្តែយទៅកូបន ទាន់ពែលវែលា និងោយ 
មធែយាបាយងយសែួនល។ ជាលទ្ធផលសំខាន់នែកបម្មវិធីបង្កែរការចម្លងមែោគអែដស៍ 
ពីមា្តែយទៅកូបន ដ៏មានមានបែសិទ្ធភាព គឺកប្នងុចំណមសែ្តមីានផ្ទែំពះដែលមានរស់
ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ មានតែទារកបមា្នែក់បគត់ដែលបានសមែែល បានធ្វើោគ 
វិនិច្ឆយ័ ហើយមានផ្ទកុបមែោគអែដស៍។

រូបទី ៦: ស្តែីមានផ្ទែំពះ ទទួនលសែវាពនែយារកបំណើត និងសុខភាពបន្តពូជ

ចំនួននស្តែីមានផ្ទែំពះ បានទទួនលការអប់រំ ៤.០៥២

ចំនួននស្តែីមានផ្ទែំពះ ធ្វើតែស្តឈមរកបមែោគអែដស៍ ៣.៩៦២

ចំនួននស្តែីមានផ្ទែំពះ ដែលបានទទួនល លទ្ធផលជាវិជ្ជមាន ៣

ចំនួននស្តែីមានផ្ទែំពះ ទទួនលបាន ជមែើស B + ១១២

0
0 0

ទារកបកើត ទារកបផ្ទុកបមែោគអែដស៍

១ ១

សែវារួនមបញ្ចូលគា្នែសមែែប់ 
ជំងឺរបែង សុខភាពមាតានិងកបុមារ
សមែែប់កែុមគោលៅបែឈមមុខខ្ពស់ ៅកបមែឹតសហគមន៍

សុផល ជាស្តែីបមែើសែវាកបមែសាន្តៅកប្នុងាជធានីភ្នំពែញ ជា 
អតិថិជនមា្នែកប់ៅ គ្លីនិកបឈូកបស រយៈពែលជាងមួនយទសវតែសរ៍។ 
ាប់តំាងពីាងាប់ផ្តើមទទួនលបានឱកសថបែឆំងមែោគអែដស៍ 
ោយការបញ្ជនូអំពីមិត្តភកប្តរិបស់ាងមា្នែក់ប។ ោយការបែកាន់
ខា្ជែប់ខ្ជួននែការបែើឱកសថបែឆំមែោគអែដស៍ សា្ថែនភាពសុខ
ភាពរបស់ាងមានភាពបែសើរឡើង ជាមួនយនឹងការកើនឡើង
ចំនួននគែែប់ឈមCD4។ ការផ្តល់បែឹកបែសាមួនយទល់មួនយ និង 
ការបង្កែរវិជ្ជមាន បានលើកបទឹកបចិត្ត សុផល ឲែយមានការបែើបែែស់ 
សែែមអាម័យបានតែឹមតែូវជាមួនយអតិថិជនរបស់ាង ។ 
បច្ចុបែបន្ន សុផលមានកបូនមា្នែកប់ ដែលពុំមានផ្ទុកបមែោគអែដស៍ 
ដែលជាលទ្ធផលបានមកបពីការផ្តល់សែវា ការបង្កែរការចម្លង
មែោគអែដស៍ពីមា្តែយទៅកបូន ដែលាងបានទទួនលៅគ្លីនកិប 
ឈូកបស។

ៅឆ្នែ២ំ០១៥ សុផលតែវូបានសងែស័យថមានមែោគរបែង កប្នងុ
ពែលមួនយដែលាងទៅពិនិតែយសុខភាព ៅគ្លីនិកបឈូកបស រួនច 
ហើយាងតែូវបានបញ្ជូន ទៅមណ្ឌលសុខភាពដែលៅ កែបែរ 
នះ ដើមែបីធ្វើតែស្ត និងពែយាបាល។  កែែយការពែយាបាល ជំង ឺ
របែងរបស់ាង ចំនួននគែែប់ឈមរបស់សុផល តែូវបាន ធា្លែក់ប 
ចុះ។ ោះជាយ៉ែងា ជាមួនយការជួនយពីសំាក់បវែជ្ជ បណ្ឌិត 
ៅគ្លនិីកបឈូកបស និងជាមួនយនិងការបន្តតាមដាន សុខភាពរបស់ 
សុផល កប៏មានភាពបែសើរឡើងជាមួនយការបែើឱកសថបែឆំង 
មែោគអែដស៍ ហើយចំនួននគែែប់ឈម CD4 របស់ាង បាន 
កើនឡើងពី ១៧ ទៅ ៤៧៤គែែប់ កប្នងុមួនយ មីលីម៉ែតែគីប 
និង ចំនួននមែោគ តែូវបានធា្លែកប់ចុះៅតែឹម ៤៨ កបូពី កប្នុងមួនយ 
មីលីលីតែឈម។

ការបន្ត នូវការផ្តល់សែវាសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភែទ ការពនែយារកំបណើត 
សែវាសុខភាពមាតា និងកបុមារ ៅកបមែិតសហគមន៍

រូបទី ៧: ទារកប ដែលកើតពីមា្តែយដែលមានផ្ទុកបមែោគអែដស៍

២០១២

២២០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

១៨៤

១៣០

១៩៤

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

15របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



ផ្តល់ការគាំទាផ្នាកសាដ្ឋកិច្ចគាួសារ 
ឲាយបានរឹងាំ៣គោ

លៅ
ទី 

គោលបំណង 

 � លើកបកបម្ពស់សែដ្ឋមកបិច្ចគែួសារនិងសង្គកម កប្នុង 
ចំណមគែួសាររងផលប៉ះពាល់ោយមែោគ 
អែដស៍ និងកែុមងយបែឈមមុខដ៏ទែទៀត។

 � សមែែលផលប៉ះពាល់សែដ្ឋមកបិច្ចគែួសារ និង  
សង្គកម និងផលប៉ះពាល់ធនធានមនុសែស ដែល 
បា្តែលមកបពីមែោគអែដស៍ ដល់បុគ្គកល 
គែួសារនិងសហគមន៍។

ការបញ្ចូលកបម្មវិធីសនែសំបែែកប់ និងផ្តលក់បម្ចីតាមភូមិ ទៅកប្នុងកែុមអ្នកបរស់ៅជាមួនយជំងឺអែដស៍ មានសារៈសំខាន់សមែែប់អង្គកការដែគូ
អនុវត្តកប្នុងឆ្នែំ២០១៥។  បើោះជាគម្ែែងសហគមន៍តែូវបញ្ចប់តែឹមឆ្នែំនែះ និងជំនួនយហិរញ្ញវត្ថុពីគម្ែែងផ្លែកបសុីប (USAID/
Flagship) ដល់មណ្ឌលសិកបែសា  សហគមន៍អង្គកការខាា (KLLC) តែូវបញ្ចប់តែឹមដាំច់ឆ្នែំនែះកប្តី  អង្គកការ ខាាស្វះស្វែងរកបវិធី  
ផែសែងៗដើមែបីបន្តការគាំទែដល់សកបម្មភាពរកបបែែកប់ចំណូលរបស់កែុមគោលៅ ក៏បដូចជាការលើកបស្ទួយជីវភាពរបស់អ្នកបរស់ៅជាមួន
យមែោគអែដស៍ តាមរយៈការផ្តល់ចំណែះដឹង និងជំាញទាកប់ទងការងរកបសិកបម្ម ការបែកបបអាជីវកបម្ម ខា្នែតតូច និងការបង្កើតនូវកប្
រុមសនែសំបែែកប់ជាចែើនទៀត ដើមែបីបែមូលទុនសនែសំដែលមានៅតាមសហគមន៍។

16 របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



ភាពជាសហគែិន និងមែោគអែដស៍

បើោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងសមា្លែប់ខ្លនួជាចែើនលើកប ចែើនសារ បា្ទែប់ពីប៉ាែ រឿន បានដឹងថខ្លួនមានផ្ទុកបមែោគអែដស៍បែហែលជាមួនយទសែសវតែសមកប  
ហើយបច្ចុបែបន្ន ប៉ាែ រឿន បានកា្លែយជាមាមែស់អាជីវកបម្មមួនយ។ កប្នុងាមមា្តែយដែលតែូវប្តីលែងលះជាមួនយកបូន២ាកប់កប្នុងបន្ទកុប បា៉ែ រឿន បានបែឈមនងឹការ 
លំបាកបជាចែើនៅកប្នុងជីវិត ពិសែសការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែទាកូំបន។ កបតា្តែទាំងនែះរឹតតែជមែុញគាត់ឱកែយគិតកាន់តែខ្លី។ ជាសំាងល្អ ជីវិតរបស់គាត់តែូវ 
បានដឹងឮដល់អង្គកការគម្ែែងសែ្តីរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍(BWAP) ដែលជាអង្គកការដែគូអនុវត្តមួនយរបស់អង្គកការខាា និងកំបពុងអនុវត្តកបម្មវិធី
ផ្តល់ការគាំទែដល់សែ្តីរស់ៅជាមួនយមែោគអែដសក៍ប្នុងសែុកបដែលបា៉ែ រឿនរស់ៅ។ តាមរយៈBWAP បា៉ែរ រឿនតែូវបានជែើសរីសឱកែយចូលរៀនវគ្គកបណ្តុះ
បា្តែលរៀបចំោយមជែឈមណ្ឌលសិកបែសាសហគមន៍ របស់អង្គកការខាា។ វគ្គកបណ្តុះបា្តែលផ្តែតលើជំាញកបសិកបម្ម ជាមួនយនឹងការអនុវត្តជាកប់ស្តែង 
ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្កើតគម្ែែងអាជីវកបម្ម ជាមួនយនឹងការលើកបទកឹបចិត្តដែលថ កែុមអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍មានឱកកាសជាចែើន កប្នុង
ការធ្វើឱកែយជីវិតគែកាន់តែបែសើរឡើង។ កប្នុងឆ្នែំ២០១២ បា៉ែ រឿនកប៏បានចូលរួនមជាមួនយកែុមសនែសំបែែក់បកប្នុងសហគមន៍របសា់ង។ តាមរយៈការចុះសួនរ 
សុខទុកប្ខាងកប្នុងឆ្នែំ២០១៥ ប៉ាែ រឿនបានកា្លែយជាសែ្តីដែលខំបែឹងបែែងៅកប្នុងសហគមន៍ ។ កបូនបែុសទាំង២របស់គាតក់ប៏មានការងរធ្វើ ហើយចំណែកប 
ខ្លួនគាត់ផ្ទែល់កប៏បែកបបមុខរបស់ចិញ្ចឺមសត្វយ៉ែងធំ ដែលមានមាន់ចែើនជាង១០០កបែាលសមែែប់ផ្គកត់ផ្គកង់តមែូវការទីផែសារកប្នុងសែុកប។ បា៉ែ រឿនកប៏ទទួនល 
បានកបម្ចីបន្ថែមពីកែុមសនែសំបែែកប់កប្នុងសហគមន៍ដើមែបីពងែីកបមុខរបររបសា់ង។ បែែកប់កបម្ចីនះ ាងបានយកបមកបជួនលដីចំនួនន២ហកិបតា ដើមែបីដាំដំឡូងមី។ 
បច្ចុបែបន្នាងកា្លែយជាអ្នកបដឹកបាំកប្នុងសហគមន៍ គាត់បានសមែបសមែួលបង្កើតកែុមសនែសំ និងកែុមជួនយខ្លួនឯង បន្ថែមទំាងផ្តល់ផ្ទះរបស់ាងជាកបន្លែង 
សំចតសមែែប់ការបែជុំថែមទៀតផង ពិសែសជាងនែះទៅទៀតនះ បែជាជនកប្នុងសហគមន៍ តែងតែរកបគាត់សុំការបែឹកបែសា និងការគាំទែផែសែងៗ។ 

ជាមួនយការគាំទែហិរញ្ញវត្ថុឆ្នែំចុងកែែយរបស់គម្ែែងផ្លែកបសីុប ដល់មណ្ឌល 
សិកបែសាសហគមន៍ អង្គកការខាា (KLLC) សែបនឹងការផ្លែស់ប្តរូ គំរូ ផ្តល់ហិរញ្ញវ
ត្ថុថ្មីរបស់គម្ែែងជំនួនយមូលនិធិសកបល (GFATM) អង្គកការខាាយកបចិត្តទុ
កបដាក់បកប្នងុការផែសាភា្ជែប់កបម្មវិធីសនែសំបែែក់់បទៅនឹងកែមុជួនយខ្លនួឯង ដែលអង្គកការខា
ាបានបង្កើតពីមុនមកបសែែប់។ ទាំងអង្គកការខាា និងអង្គកការជា ដែគូអនុវត្ត 
បានផ្តល់ការបណ្តុះបា្តែលពីវិធីសនែសំបែែកប់ដល់សមាជិកបថ្មី និង 
បំប៉នចំណែះដឹងដល់សមាជិកបាស់ ដើមែបីឲែយពួនកបគែរួនមគា្នែបង្កើតកែុមសនែសំបែែកប់
សរីាង្គកថ្មី។ កែុមសនែសំបែែកប់សរីាង្គកថ្មីដែលកើតចែញពីកែុមសនែសំបែែក់បាស់ និង 
កែុមជួនយខ្លួនឯង បន្តទទួនលបាននូវអត្ថបែយោជន៍ជាចែើនពីកបម្មវិធីសនែសំបែែកប់
ដែលអង្គកការខាាបានគាំទែ។ កែុមសនែសំបែែកប់់ថ្មីនែះ ទទួនលបានការគាំទែឲែយ
មានការសនែសំបែែក់ប ការបែកបបអាជីវកបម្មផែសែងៗដែលាំឲែយមានការកាត់បន្ថយជា
បណ្តើរៗនូវការរីសអើងបែឆំងនឹងសា្ថែនភាពជាអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ 
របស់ពួនកបគែ។  សមាជិកបកែុមសនែសំបែែក់បនែះកប៏អាចខ្ចីបែែកប់ពីកែុមដែលខ្លួនចូល 
រួនមសនែសំ ដើមែបីទូទាត់ការចំាយបា្ទែន់ាាបានយ៉ែងងយសែួនល។ លើសពី
នែះកែុមសនែសំបែែក់់បថ្មីៗទាំងនែះបានជួនយផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានមួនយចំណែកបលើសែ
ចកប្តីតែូវការផ្នែកបសុខភាព និងសមា្ភែរាា។ 

កប្នុងឆ្នែំ២០១៥  អង្គកការខាាសហការជាមួនយអង្គកការដែគូអនុវត្តរបស់់ខ្លួន 
បានជួនយបណ្តុះបា្តែល និងបង្កើតកែុមសនែសំបែែកប់ថ្មីចំនួនន៤៥កែុម ដែលមាន 
សមាជិកបសរុប ៦០៦ាក់ប ដែលកប្នុងនះ៧០ភាគរយជាស្តែី។ ការគាំទែនែះបែើ
បែែស់ថវិកាឧបត្ថម្ភពីគម្ែែងផ្លែកបសុីប។ 

ជាសរុប ាប់ពីតាំងពីការបង្កើតកបម្មវិធីសែដ្ឋមកបិច្ចគែួសាររបស់អង្គកការខាាា
ពាកប់កបា្តែលឆ្នែំ២០១០ រហូតមកបទល់បច្ចុបែបន្ននែះ អង្គកការខាាសហការជា
មួនយអង្គកការដែគូអនុវត្ត បានជួនយបណ្តុះបា្តែល និងបង្កើតកែុមសនែសំបែែកប ់
សរុបចំនួនន៣៥៤កែមុ ដែលមានសមាជិកបសរុប ៤.៥២៤ាក់ប កប្នងុនះ ៣.០៥៥ 
ាកប់ ស្មើនឹង៦៨ភាគរយ ជាស្តែី។

 កប្នុងឆ្នែំ២០១៦ខាងមុខ អង្គកការខាានឹងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពកែុមសនែសំបែែក់ប 
និងបែើបែែស់់កែុមសនែសំបែែកប់ និងសមាជិកបដែលសកបម្ម ដើមែបីបន្តផ្តល់ការបណ្តុះ
បា្តែលនិងបង្កើតកែុមសនែសំបែែកប់ថ្មីៗបន្ថែមទៀត។

បន្តការគាំទែសែដ្ឋមកបិច្ចគែួសារ

ៅឆ្នែំ២០១៥ កែែពីការគាំទែកប្នុងការបង្កើតកែុមសនែសំបែែក់ប មណ្ឌលសិកបែសា 
សហគមន៍អង្គកការខាា (KLLC) សហការជាមួនយអង្គកការដែគូអនុវត្ត បាន
រៀបចំវគ្គកបណ្តុះបា្តែលជំាញចំនួនន៥វគ្គក លើការចិញ្ចឹមមាន់ និងការបណ្តុះ 
ផែសិតចំបើង ដល់សិកា្ខែកាមចំនួនន១៣០ាកប់ ហើយ៦៨ាក់បជាស្តែី ដែលសុទ្ធជា
អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍។ សិកា្ខែកាមទាំងនែះភាគចែើន ជាជនរងគែែះ 
មកបពីសហគមន៍រកា ខែត្តបាត់ដំបង។  

គិតាប់តំាងពីឆ្នែ២ំ០១០ រហូតដល់២០១៥  កែែមជំនួនយហិរញ្ញវត្ថពីុសហគមន៍
អឺរ៉ុប តាមរយៈអង្គកការ IHAA ពីគម្ែែងសហគមន៍ និងពីគម្ែែងផ្លែកបសីុប    
អង្គកការខាាសហការជាមួនយអង្គកការដែគូ បានផ្តល់វគ្គក បណ្តុះបា្តែល 
ជំាញ៧១វគ្គក អំពីការធ្វើអាជីវកបម្មដែលទាកប់ទងនឹងកបសិកបម្ម និងអំពី 
ចំណែះដឹងទាកប់ទិននឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានសកិា្ខែកាម ១.៩៥៨ាកប់ 
កប្នងុនះសែ្តចំីនួនន ៨៥៥ាក់ប ដែលភាគចែើនជាអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍។

ជាមួនយការផ្លែស់ប្តូរពីមណ្ឌលសិកបែសាសហគមន៍អង្គកការខាា ទៅជាកបម្មវិធ ី
សហគែែសសង្គកម  ឱកកាសកប្នុងការបញ្ចូលកែុមអ្នកបរងគែែះោយមែោគអែដស៍
ទៅកប្នុងបា្តែគម្ែែងគាំទែជីវភាពាា តែូវបានបង្ហែញ និងលើកបមកបធ្វើការ 
ពិភាកបែសា និងស្វែងរកបការគាំទែ។  ជាលទ្ធផល មណ្ឌលសិកបែសាសហគមន៍អង្គកការ 
ខាា បានគាំទែបា្តែញការងររវាង USAID និងអង្គកការ Oxfam GB តាម 
រយៈគម្ែែងលើកបកបម្ពស់ការយល់ដឹងពីជំងឺអែដស៍។   ដូចគា្នែដែរ អង្គកការខាា 
កប៏បានលើកបទឹកបចិត្តឲែយអង្គកការដែគូរបស់ខ្លួន សហការជាមួនយគម្ែែងគាំទែ 
សែដ្ឋមកបិច្ចគែួសារទាំងាយ ដែលកបំពុងបែតិបត្តិតាមសហគមន៍ និងស្វែងរកប 
ឱកកាស  កៀរគរមូលនិធិដើមែបីជួនយដល់គែួសាររងគែែះាា ដែលកំបពុងមានត
មែូវការដូចមានការលើកបឡើង។

អង្គកការមជែឈមណ្ឌលសហសង្គ្ែែះកបម្ពុជា (SCC) ដែលជាអង្គកការដែគូអនុវត្ត 
មួនយរបស់អង្គកការខាាបញ្ជែកប់ថ តាមរយៈការគាំទែរបស់អង្គកការខាា 
«អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍បច្ចុបែបន្នអាចធ្វើការពិភាកបែសាគា្នែដើមែបីកំបណត់ 
បញ្ហែនិងរកបដំណះសែែយ សមសែបកប្នុងការរកបបែែកប់ចំណូលពីការបែកបប 
អាជីវកបម្មាមួនយ ឬតាមរយៈឱកកាសការងរផែសែងៗ» ។ 

កែុមគោលៅកាន់តែចែើនចូលរួនមកប្នុងការសនែសំបែែកប់ និងផ្តលក់បម្ចីតាមភូមិ
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ពងែឹងអភិបាលកិបច្ចសុខភាព តាមរយៈការធ្វើឲែយបែសើរនែកបម្មវិធីតាមដាននិងវាយតម្លែ (M&E)
អំឡុងពែលរបាយការណ៍ចុងកែែយឆ្នែំ២០១៤កបន្លងមកប កែុមការងរតាមដាននិង 
វាយតម្លែ   របស់អង្គកការខាាបានកបំណត់ចំនួនននែការាប់សូចាកបរស្ទួន ពាកប់ព័ន្ធនឹង 
សកបម្មភាពចុះអប់រំតាមសហគមន៍ កបិច្ចបែជុំកែុមជួនយខ្លួនឯង និងវគ្គកបណ្តុះបា្តែល 
តាមសហគមន៍ាា។ ដើមែបីោះសែែយបញ្ហែទាំងនែះទន្ទឹមនឹងការដាកប់ឲែយបែើ
បែែស់កបម្មវិធី TeamViewer តែូវបានបង្កើតនិងរៀបចំឡើង។ កបម្មវិធីនែះអនុញ្ញែត 
ឲែយសមាជិកបរបស់ខ្លួន រួនមទាំងបុគ្គកលិកបអង្គកការខាានិងអង្គកការដែគូ អាចពិនិតែយាល ់
ទិន្នន័យស្ទួន និងអាចធ្វើការកាត់បន្ថយចំនួនននែការផ្ញើរឯកបសារភាន់ចែឡំដដែលៗ 
ផងដែរ។

អង្គកការខាាបានរៀបចំកែសមែួលបែព័ន្ធតាមដាននិងវាយតម្លែទិន្នន័យរបស់ខ្លួន 
ឡើងវិញ ដើមែបាីប់យកបសូចាកបរគែប់លែាកប់សែវានែជំងឺអែដស៍ និងមែោគអែដស៍  
ោយ ាប់ផ្តើមអំពីការធ្វើតែស្តរកបមែោគអែដស៍ការចុះឈ្មែះទទួនលសែវាជំង ឺ
ឱកកាសនិយម/ការពែយាបាលោយថ្នែំបែឆំងនឹងមែោគអែដស៍ (Pre-ART/ART) 
និងចំនួននមែោគៅកប្នុងឈមថយចុះ។ ការធ្វើតែស្តរកបមែោគកប្នុងឈមនូវតែជា 

បញ្ហែបែឈមៅឡើយ ទៅលើការជូនដំណឹងដល់សែចកប្តីសមែែចចិត្តផ្នែកបខាងវែជ្ជ
សាសែ្ត និងទិន្នន័យវិភាគថ្នែកប់ជាតិ កប៏ពែែះតែមិនមាន វិធីសាសែ្តគែប់គែែន់កប្នុងការ 
ចងកែងឯកបសារទិន្នន័យចំំពះការធ្វើតែស្តរកបមែោគកប្នុងឈម។ ការងរលើស 
កបំណត់ របស់គែូពែទែយៅឯកបន្លែងទទួនលយកបថ្នែំបង្កែមែោគអែដស៍គឺជាកបតា្តែដែល 
ធ្វើឲែយគែូពែទែយ មិនបានស្នើសុំការធ្វើតែស្តវិភាគ  មែោគកប្នុងឈមនះទែ។ សំាកប 
ដែលបានយកបមកបវិភាគនះតែូវចំាយពែលវែលាវែងដើមែបីដឹកបជញ្ជូនមកបាជធានី
ភ្នំពែញ ហើយកប៏នឹងបែើពែលវែងផងដែរ ទៅលើការធ្វើ   តែស្តនិងបញ្ជូនលទ្ធផល 
តែឡប់មកបវិញ។ ដើមែបីឆ្លើយតបចំំពះសែវាទាំងនែះ អង្គកការខាាបានសហការជា 
មួនយមជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនិងជំងឺអែដស៍ សើរសែបែកប និងកាមោគ (NCHADS) 
និងមណ្ឌលសុខភាពាា ដើមែបីកែសមែួលគោលការណ៍ណែាំស្តីអំពីការពែយាបាល 
លើការបង្កើនហែ្វេកបង់នែការធ្វើតែស្តរកបមែោគកប្នុងឈមឲែយមានបែសិទ្ធិភាពទៅដល់ 
អ្នកបផ្ទុកបមែោគអែដស៍ និងផ្តល់ការគាំទែថ្នែកប់មូលដា្ឋែនដើមែបីជំរុញការងរតាមដាន 
និងកបត់តែែទិន្នន័យចែាស់លាស់។

ពងាឹងសមត្ថភភាពគាប់គាង និងឧត្តមភាពផ្នាក 
បច្ចាកទាសក្នុងការងារបាយុទ្ធនឹងជំងឺអាដស៍ 
នៅសហគមន៍ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា 
សុខភាព និងការអភិវឌាឍន៍នានា

៤គោ
លៅ

ទី 

គោលបំណង 
 � កបសាងសមត្ថភាពរបស់សង្គកមសីុវិល ដើមែបីធ្វើឲែយ 

ការឆ្លើយតបទៅនឹងមែោគអែដស៍ សុខភាពនិងតមែវូការ 
ផ្នែកបអភិវឌែឍនៅ៍កបមែិតសហគមន៍កាន់តែមាននិរន្តរភាព។

 � ពងែឹងសមត្ថភាពផ្នែកបការសែែវជែែវថ្នែកប់ជាតិ និងផ្តល់នូវ 
ការគាំទែដល់ការបង្កើតកបម្មវិធីអែដស៍ សុខភាពនិង 
ការអភិវឌែឍន៍ោយផ្អែកបលើភស្តុតាង។

 � ធ្វើឲែយបែសើរឡើងនូវការបែើបែែស់ជាយុទ្ធសាសែ្តនូវ 
ទិន្នន័យកបម្មវិធីរបស់អង្គកការខាា។

 � ចែកបរំលែកបនូវចំណែះដឹង និងបទពិសោធន៍ដើមែបីធ្វើឲែយ 
បែសើឡើងនូវគុណភាព និងបែសិទ្ធិភាពទៅលើកបម្មវិធ ី
របស់អង្គកការ ស្វែងរកបការគាំទែ និងបែព័ន្ធាាៅកប្នុង
បែទែសកបម្ពជុា និងកប្នងុតំបន់អាសីុអាគ្នែយ៍ និង ប៉ាែសីុហ្វកិប។

អង្គកការខាាបាននឹងបន្តការគាំទែដល់អង្គកការដែគូអនុវត្តរបស់ខ្លួន។ អង្គកការខាា កប៏បាននឹងកបំពុងរួនមចំណែកបផងដែរកប្នុងការជួនយគាំទែដល ់
បា្តែញអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ៅកប្នុងបែទែសកបម្ពុជា (CPN+) កប្នុងការបង្កើតឲែយមានឧបកបរណ៍សមែែប់ធ្វើការតស៊ូមតិ ពាក់បព័ន្ធនឹង 
សិទ្ធមិនុសែស កប្នងុការបែឆំងទៅនឹងការរីសអើង ដល់ផ្នែកបសែដ្ឋមកិបច្ចរបស់កែមុអ្នកបទទួនលផលទំាងនះដែលជាសមាជិកបបា្តែញខ្លួន។ ោយមាន 
ការគាំទែពីាជរដា្ឋែភិបាល និងដែគូថ្នែកប់ជាតិ អង្គកការខាាបានរួនមចំណែកប កប្នុងកបិច្ចបែជុំកែុមការងរបច្ចែកបទែសចំរុះ ដើមែបីមានការពែមពែៀង 
គា្នែមួនយតាមរយៈគំរូថ្មីៗនែការរកបឃើញកបរណីថ្មីៗ។ កប្នុងពែលដាំលគា្នែនែះ អង្គកការខាា កប៏បាននឹងកបំពុងធ្វើឲែយបែសើរចំំពះកបម្មវិធីរបស់ខ្លួន 
រយៈពែលពែញមួនយឆ្នែំ២០១៥ ដែលតាមរយៈនែះបានបង្កើតបាននូវអង្គកភាព និងផ្នែកបរបស់ខ្លួនចំនួននបីដែលមានស្វយ័ភាពនែការទទួនលខុស 
តែូវកបមែិតខ្ពស់ ផ្តល់ជំនួនយទៅលើបា្តែសកបម្មភាពាា ទាំងខាងកប្នុង នងិទាំងខាងកែែសា្ថែប័ន។ ខាាបានចែកបរំលែកបនូវឧត្តមភាព 
បច្ចែកបទែស បទពិសោធន៍កប្នុងការបង្កើត និងអនុវត្តកបម្មវិធី និងបទពិសោធនក៍ប្នុងការសកិបែសាសែែវជែែវតាមរយៈសិកា្ខែសាលាផែសែងៗ និងកប្នុង 
វែទិការចែកបរំលែកបបទពិសោធន៍ កប្នុងគោលបំណងពងែឹងការផ្លែស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងចំណែះដឹងពាក់បព័ន្ធនឹងជំងឺអែដស៍ និងមែោគអែដស៍  
កប្នុងចណំមដែគូ និងបា្តែញដែលពាកប់ព័ន្ធាាៅថ្នែកប់ជាតិ ថ្នែកប់តំបន់ និងថ្នែកប់អន្តរជាតិ។ នែះមិនតែឹមតែជួនយលើកបកបម្ពស់កែរ្ត៍ឈ្មែះផ្នែកប 

បច្ចែកបទែសរបស់អង្គកការខាានះទែ ប៉ុន្តែវាកប៏ជាបែភពមួនយ នែរកបបែែកប់ចំណូលថ្មីៗកប្នុងដំណើរឆ្ពែះទៅមុខាពែលអាគត។

18 របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



ការវាយតម្លែ និងការពងែឹងអង្គកការដែគូ
ៅចុងឆ្នែំ២០១៣ អង្គកការខាាបានដាកប់សាកបលែបងឧបកបរណ៍វាយតម្លែ Purple-
O-Meter កប្នុងគោលបំណងបង្កើតឲែយមាននូវព័ត៌មានមូលដា្ឋែនអំពីសមត្ថភាពរបស ់
អង្គកការដែគូ និងបន្ថែមដល់ការរៀបចំតាកប់តែងផែនការកបសាងសមត្ថភាពរបស ់
អង្គកការដែគូនិមួនយៗ។  អង្គកការខាាបែើបែែស់ឧបកបរណ៍នែះដែរកប្នុងការជែើសរីស 
អង្គកការដែគូអនុវត្ត សមែែប់បន្តគម្ែែងសហគមន៍ និងអន្តរកាលនែគម្ែែងមូល 
និធិសកបលគំរូថ្មី។ ផ្អែកបលើលទ្ធផលដែលមានបានបង្ហែញថ អង្គកការដែគូអនុវត្តភាគ 
ចែើនអនុវត្តកបម្មវិធីរបស់ខ្លួន ោយមិនមានគោលការណ៍ណែាំគម្ែែងឬកបម្មវិធ ី
ចែាស់លាល់ កប៏ដូចជាៅមានចន្លែះបែហង ពា កប់ព័ន្ធនឹងការងរអភិបាលកបិច្ច   
ការទំាកប់ទំនង ការគែប់គែងនិងតែួតពិនិតែយ។ ជាលទ្ធផលអង្គកការដែគូអនុវត្តដែល  
តែូវបានជែើសរីសសមែែប់បន្តគម្ែែង ទាំងនះៅមិនទាន់មានការអនុវត្តតែួត 
ពិនិតែយ វាយតម្លែកបម្មវិធី សែបតាមគោលការណ៍ណែាំថ្នែកប់ជាតិ និងអង្គកការ 
ខាាៅឡើយទែ។ អង្គកការខាាបន្តរៀបចំបង្កើតគោលការណ៍ណែាំកបម្មវិធ ី
សមែែប់  អង្គកការដែអនុវត្តគម្ែែង ហើយគោលការណ៍នែះដាកប់ចែញជាភាសារខ្មែរ  
ដើមែបីកំបណត់អំពីតួនាទីនិងការទទួនលខុសតែូវរបស់សមាជិកបនិមួនយៗ និងការកែ
សមែួលឡើងវិញនូវគោលការណ៍ណែាំសកបម្មភាពការងរ ដែលជាគំរូថ្មីមួនយកប្នុង 
ការរួនមបញ្ចូលការគែប់គែងកបរណីសកបម្មជំងឺអែដស៍ និងឧបកបរណ៍បែមូលទិន្នន័យទៅ 
កាន់មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនិងជំងឺអែដស៍ សើរសែបែកប និងកាមោគ និងបទដា្ឋែន 
ាារបស់អង្គកការខាា។ ជាលទ្ធផលនែគោលការណ៍ណែាំនែះ  អាចឲែយអង្គកការ 
ដែគូអនុវត្ត ធាាបាននូវបុគ្គកលិកបមានសែែប់ និងបុគ្គកលិកបថ្មីរបស់ខ្លួនយល់ដឹងអំពីនិ
យមបែបបទបែតិបត្តិរបស់អង្គកការដែគូអនុវត្ត។

លើសពីនែះទៀតអង្គកការខាា កប៏បានជួនយឲែយមានភាពបែសើរលើការធ្វើអន្តរកបម្ម 
គែប់អង្គកការដែគូអនុវត្ត។ ោយមាន ការទទួនលសា្គ្ែល់ពីកបង្វះនែការសមែបសមែួល  
និងកបិច្ចសហបែតិបត្តិការៅថ្នែកប់កែែមជាតិកបន្លងមកប គម្ែែងផ្លែកបសុីប និងបុគ្គកលិកប 
របស់មូលនិធិសកបល បានធ្វើការគាំទែអង្គកការដែគូអនុវត្តចំំពះការចូលរួនមបែជុំថ្នែកប់
សែុកបបែតិបត្តិ និងថ្នែក់បខែត្ត កប្នុងគោលបំណងចែកបរំលែកបព័ត៌មានផែសែងៗ តាមដាន 
និងបន្តកបិច្ចសហការជាមួនយគា្នែឲែយមានបែសិទ្ធិភាព។

ខណៈដែលអង្គកការខាានូវបានពងែីកបវិសាលភាពការងរ តាមរយៈបែធានបទ 
កបិច្ចការអភិវឌែឍទូលំទូលាយ កែុមការងរអង្គកការខាាបានរួនមចំណែកបោះសែែយ 
បញ្ហែប៉ះពាល់ដល់កែុមគោលៅរងគែែះ។ ជាពិសែសអង្គកការខាាបន្តគាំទែ 
ដល់អង្គកការដែលជាបា្តែញរួនមមាន បា្តែញចតុមុខ បា្តែញអ្នកបរស់ៅជាមួនយ   
មែោគអែដស៍ ដើមែបីកបសាងសមត្ថភាពរបស់ពួនកបគែ ទាកប់ទងទៅនឹងការងរតស៊ូមតិ  
សិទ្ធិមនុសែស ចំំពះកែុមបុរសសែាញ់បុរស កែុមបម្លែងភែទ និងអ្នកបរស់ៅជា 
មួនយមែោគអែដស៍។ បា្តែញអ្នកបបែើបែែស់គែឿងញៀនកប្នុងបែទែសកបម្ពុជាបានកបត ់
សមា្គ្ែល់ថ អង្គកការខាាផ្តល់វគ្គកបណ្តុះបា្តែលទៅដល់បុគ្គកលិកប ឲែយមានការយល ់
ពីរបៀបសរសែរកបរណីសិកបែសាអំពីសិទ្ធិមនុសែស តាមដានចែាប់បទដា្ឋែន និងបង្កើតវែទិកា 
សាធារណៈ ជាមួនយសហគមន៍ និងមន្តែីរដា្ឋែភិបាល និងអនុវត្តចែាប់ដើមែបីស្វែងរកប 
ការគាំទែមតិ និងបំពែញតមែូវការរបស់ពួនកបគាត់។ ពួនកបគែលើកបឡើងថ  ពួនកបយើង 
ឥឡូវអាចនិយយបាន ៅកប្នុងវែទិកាសាធារណៈ និងអាចពិភាកបែសាជាមួនយអ្នកបបង្កើត
គោលនយោបាយ ។

ការរៀបចំឡើងវិញរបស់អង្គកការដែគូផ្តល់មែតា្តែ
ខណៈពែលដែលអង្គកការខាាកបំពុងរៀបចំរចាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន អង្គកការដែគូអនុវត្តមួនយ កប្នុងចំណម  អង្គកការដែគូអនុវត្តរបស់អង្គកការខាា ទទូលបានការគាំទែ 
ធ្វើកបំណែទមែង់សាមីុអង្គកការរបស់   ខ្លួន។ ាប់តាំងពីពែលអង្គកការដែគូផ្តល់កប្ដីមែតា្ដែ (PC) ទទួនលយកបការទទួនលខុសតែូវលើការអនុវត្តកបម្មវិធីមូលនិធិសកបល 
គំរូថ្មី  នែគម្ែែង CBPCS ៅកប្នុងតំបន់គែបដណ្តប់ចំនួននពីរខែត្ត ការកែទមែង់ដូចគា្នែដែរធ្វើឡើងដើមែបីធាាថអង្គកការ PC  តែូវបានរៀបចំសមែែប់គំរូថ្មីនែះ។  
ៅឆ្នែំ២០១៥ អង្គកការ PC បានកែសមែួលរចាសម័្ពន្ធកប្នុសហគមន៍របស់ខ្លួនឲែយសែបទៅនឹងការបញ្ចៀបនែមូលនិធិសកបលគំរូថ្មីកែែមជំនួនយគាំទែពីអង្គកការ 
ខាា។ ការគាំទែនែះធ្វើឡើងដើមែបីផែសារភា្ជប់ជាមួនយនឹងផ្នែកបអភិវឌែឍន៍  សា្ថែប័នសែបតាមគោលបំណងគម្ែែងផ្លែកបសុីប។ ោយមានវត្តមានរបស់បុគ្គកលកិបគែប ់
គែងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការជាប់ជាមួនយនឹងកែុមគោលៅដែលជាអ្នកបទទួនលផលទាំងនះ អង្គកការ PC ធាាបានចំំពះអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ដែលបែឈម 
ខ្ពស់បំផុត អាចទទួនលបានកបមែិតនែការគាំទែជាអាទិភាពសែបពែលជាមួនយការគាំទែចំំពះអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ដែលមានសុខភាពនឹងននូវតែបន្ត 
ទទួនលបាននូវសែវាគាំទែគែប់គែែន់។

  

ការធ្វើឲែយបែសើរកប្នុងការបែើបែែស់ទិន្នន័យដែលមានសែែប់
ៅកបមែិតបែព័ន្ធ ភាពសមែបូរបែបនែទិន្នន័យ តែូវបានយកបមកបបែើបែែស់ ដែលធ្វើឡើង 
តាមរយៈកបិច្ចខិតខំ និងការសហការ រវាងអង្គកការខាា និងសកបលវិទែយាល័យវិទែយា 
សាសែ្តសុខាភិបាល និងជាមួនយ អង្គកការ URC នែគម្ែែងសិកបែសាវាយតម្លែ និងគំនិត
ផ្តួចផ្តើមនែកបម្មវិធីអែដស៍ (URC/USAID Innovates and Evaluates Project) 
និងមជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនិងជំងឺអែដស៍ សើរសែបែកប និងកាមោគ។ ដើមែបីលើកប
កបម្ពស់ការបែើបែែស់ទិន្នន័យ ការចងកែងជាឯកបសារ និងការផែសព្វផែសាយនូវព័ត៌មាន 
និងទិន្នន័យ កប្នុងចំណមភាគីអ្នកបពាកប់ព័ន្ធាា ការសិកបែសាមួនយចំនួននតែូវបានធ្វើ និង 
បានបញ្ចប់កប្នុងឆ្នែំ ២០១៥ ដែលអាចផ្តល់ជា ព័ត៌មាន កប្នុងការពងែីកបវិសាលភាពនែ 
គម្ែែងកបម្មវិធី និងអាចផ្តល់ជាភស្តុតាងបង្ហែញអំពីនិា្នែការ ការវិវត្ត និងអំពីលទ្ធផល  
ដែលមានបែយោជន៍សមែែប់អ្នកបធ្វើសែចកប្តីសមែែច និងអ្នកបធ្វើគោលនយោបាយ។  
ជាមួនយនឹងទំហំនែទិន្នន័យដែលមានបានជួនយដល់ការធ្វើវិភាគមួនយចំនួននដ៏ចែើន ។  

ការសិកបែសាមួនយចំនួនន បានចែញផែសាយដូចជា ការទៅទទួនលសែវាោយខ្លួនឯងកប្នុង 
ចំណមកែុមគោលៅអ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ការសិកបែសាអំពីអាកបបែបកបិរិយ  
និងការរួនមបញ្ចូលនែការសកិបែសាអំពីជីវសាសែ្តចំរុះ (IBBS) ការបា៉ែន់បែមាណទំហំ និង 
ចំនួនន បុរសសែាញ់បុរស និងកែុមអ្នកបប្លែងភែទ និងការសិកបែសាអំពីជំងឺរលាកប 
ថ្លើមបែភែទសែ និងការឆ្លងទែ្វរនែមែោគអែដសក៍ប្នុងបែទែសកបម្ពុជា និងការសកិបែសា 
អំពីការាតតែាតាា កបតា្តែហានិភ័យ និងបន្ទុកបនែជំងឺទាំងនែះ។ តាមរយៈការស្វែង 
រកបអំពីនិា្នែការទាំងនែះ ជាមួនយនឹងទិន្នន័យដែលមានចែាស់លាស់ បានជួនយឲែយ 
អង្គកការខាា សា្ថែប័នពាក់បព័ន្ធាា និងអ្នកបបង្កើតគោលនយោបាយ កបំណត់ចែញ 
នូវសកបម្មភាព ជាអាទិភាព និងធ្វើការកែសមែួលគម្ែែងកបម្មវិធី ោយឲែយតែូវទៅនឹង 
ចំនួននបែជាពលរដ្ឋមគោលៅ និងផ្តល់នូវភស្តុតាងបន្ថែមសមែែប់សា្ថែប័នអ្នកបពាកប់ព័ន្ធ 
ធ្វើការបនែ្ថម។

19របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



គាំទែគោលនយោបាយថ្នែកប់ជាតិ
កែែពីគោលការណ៍ណែាំថ្នែកប់ជាតិ ស្តីពីគំរូថ្មី នែកបម្មវិធី CBPCS និងយុទ្ធសាស្តែនែ 
ការរួនមបញ្ចូលគា្នែការគែប់គែងកបរណីសកបម្មជំងឺអែដស៍ មជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនិង 
ជំងឺអែដស៍ សើសែបែកប និងកាមោគនូវបានយល់ពែម ឲែយមានការបញ្ចូលសែវាផែន 
ការគែួសារ និងពនែយារកបំណើតទៅកប្នុងគ្លីនិកប Pre-ART/ART ដែលជាលទ្ធផលនែ
ការអនុវត្តកបម្មវិធីរបស់អង្គកការខាា បង្ហែញអំពីភាពាំបាច់នែការមាន សកបម្មភាព 
និងសែវាទាំងនែះ។ 

អង្គកការខាា កប៏បានគាំទែនូវការរួនមបញ្ចូលកបម្មវិធីមែោគអែដស៍និងការផ្តល់សែវារ
បែង ដើមែបីធាាថអ្នកបជំងឺរបែងទទួនលបានសែវាធ្វើតែស្តរកបមែោគអែដស៍ (HTC)។ 
សកបម្មភាពទាំនែះតែូវបានអនុវត្តោយអង្គកការដែគូអនុវត្តអង្គកការខាណ ា ដែលរួនម  
មាន សមាគមអ្នកបបែើបែែស់ថ្នែំពនែយារជីវិត (AUA) និងបានបង្ហែញជាភស្តុតាងអំពី
ភាពោគជ័យ ដែលបានអនុវត្តៅកប្នុងគែឹះសា្ថែនសុខាភិបាល។

ការធា្លែកប់ចុះនែបែភពធនធានសមែែប់ការទែទែង់កបម្មវិធីអែដស៍ កប៏ធ្វើឲែយមានការស្នើសុ ំ
នូវការគាំទែធនធានពី  បា្តែកបម្មវិធី និងសែវាពាកប់ព័ន្ធដទែផែសែងទៀតមានដូចជា មូល 
និធិសមធម៌សុខភាព។ មូលនិធិសមធម៌ កាលពីពែលមុន គឺមិនអាចជួនយគាំទែដល ់
អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍បាននះទែ ោយសារតែមានការយល់ថ មាមែស ់
មូលនិធិ និងអង្គកការកែែរដា្ឋែភិបាលដែលបានផ្តល់សែវាពាកប់ព័ន្ធនឹងជំងឺអែដស៍នែះ 
រួនចហើយ។ ោយមើលឃើញពីតមែូវការនែះ គំរូថ្មីនែគម្ែែង CBPCS របស ់
អង្គកការខាាកប៏បានធ្វើការយ៉ែងជិតស្និទ្ធ ជាមួនយកបម្មវិធីមូលនិធិសមធម៌សុខភាព
ដើមែបីធាាថាល់អ្នកបរស់ៅជាមួនយមែោគអែដស៍ ដែលមានសិទ្ធិទទួនលបានប័ណ្ណ 
កែីកែ នឹងអាចឲែយពួនកបគាត់មានសិទ្ធិទទួនលបានសែវាឧបត្ថម្ភផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុពីមូលនិធិ
សមធម៌។

កប្នងុឆ្នែ ំ២០១៥ អង្គកការខាាជាផ្នែកបមួនយនែកែមុការងរបច្ចែកបទែសចំរុះផងដែរ បាន 
ទទួនលខុសតែូវកប្នុងការពងែីកបកបម្មវិធីអប់រំតាមរយៈបែើបែែស់កបញ្ចប់សមា្ភែរអាហារល្អ 
ទៅដល់កែុមយុវជនរសៅ់ជាមួនយមែោគអែដស៍ សែ្តីមានផ្ទែំពះដែលមានផ្ទុកបមែ
ោគអែដស៍ និងកបុមារមានផ្ទកុបមែោគអែដស៍។

ការរៀបចំកែសមែួល មណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែ
បច្ចែកបទែសរបស់អង្គកការខាា 

អង្គកការសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ ដែលសា្គ្ែល់ថជាអង្គកការអន្តរជាត ិ
មួនយដែលបានបង្កើតមណ្ឌលគាទំែបច្ចែកបទែសថ្នែក់បតបំនស់មែែប ់តបំនអ់ាសីុអាគ្នែយ ៍
និងបា៉ែសុីហ្វិកប កាលពីឆ្នែំ២០០៧ បានធ្វើការផ្តល់នែការគាំទែបច្ចែកបទែសដែលមាន 
គុណភាពកបមែិតខ្ពស់ ទាំងៅកប្នុងបែទែស និងទាំងៅកប្នុងតំបន់ដល់បា្តែអង្គកការ  
បា្តែញ (Linking Organizations) របស់ខ្លួន និងអង្គកការ ដទែទៀត កប្នុងការរួនម 
ចំណែកបឆ្លើយតបចំំពះជំងឺអែដស៍ និងមែោគអែដស៍កប្នុងសហគមន៍។ ាប់តាំងព ី
ឆ្នែំ២០០៩មកប អង្គកការខាាតែូវបានជែើសរីសធ្វើជាអ្នកបគែប់គែងមណ្ឌលផ្តល់ការ 
គាំែទែបច្ចែកបទែសបែាំតំបន់ ោយធ្វើការផ្តល់សែវាគាំទែបច្ចែកបទែសរយៈពែលវែង  
និងខ្លីទៅដល់អង្គកការដែលជាបា្តែញ និងអង្គកការដែលមានៅកប្នុងតំបន់អាសុ ី

អាគ្នែយ៍ និងបា៉ែសុីហ្វកិប។ មណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែបច្ចែកបទែស ៅតាមតំបន ់
អាសុីអាគ្នែយ៍ និងប៉ាែសុីហ្វិកប បានអនុវត្តវិធីសាសែ្តកបសាងសមត្ថភាពជាចែើន កប្នុង 
នះមានការបណ្តុះបា្តែល សកិា្ខែសាលា ការផ្លែស់ប្តូរបទពិសោធន៍តាមរយៈ 
ទសែសនៈកិបច្ចសិកបែសា ការផ្តល់បែឹកបែសាយោបល់ និងការផ្តល់ឧបកបរណ៍ផែសព្វផែសាយផែសែងៗ  
ជាមួនយនឹងការចែកបរំលែកបរបាយការណ៍សែែវជែែវ រួនមជាមួនយនឹងរបាយការណ៍នែ 
ការអនុវត្តន៍ល្អៗដើមែបីគាំទែដល់ការផ្តល់ជំនួនយបច្ចែកបទែស។ ដើមែបីឆ្លើយតបនឹង 
តមែូវការរបស់សង្គកមសុីវិល ផ្អែកបតាមការវាយតម្លែ ការសែែវជែែវ អភិបាល និង 
អភិវឌែឍន៍សា្ថែប័ន។

ៅឆ្នែំ២០១៥ ទន្ទឹមនឹងការរីកបដុះដាលជំនញរបស់អង្គកការខាា កប្នុងការគែប់គែង 
ការផ្តល់សែវាគាំទែផ្នែកបបច្ចែកបទែស និងការបញែឈប់ការគាំទែផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គកការ  
សម័្ពន្ធភាពអន្តរជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ ដល់មណ្ឌល  ផ្តល់ការគាំទែបច្ចែកបទែស 
ៅតាមតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍ និងបា៉ែសីុហ្វិកប អង្គកការខាាសែបពែលជាមួនយនឹង 
អង្គកការសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ បានសមែែចមូលមតិធ្វើអន្តរកាល  
ពីមណ្ឌលមណ្ឌលផ្តល់ការគំាទែបច្ចែកបទែសៅតាមតំបន់អាសីុអាគ្នែយ៍ និងប៉ាែសីុហ្វកិប  
មកបជាមណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែបច្ចែកបទែស អង្គកការខាា (KTH) កែែមការគែប់គែង 
ផ្ទែល់របស់អង្គកការខាា។ ការបង្កើតមណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែបច្ចែកបទែសអង្គកការ 
ខាាថ្មីមួនយនែះ មានគោលបំណងកបសាងនូវជាំញរបស់អង្គកការខាាដែលមាន 
សែែប់ ឲែយទៅជាអង្គកការដែលមានបច្ចែកបទែសឯកបទែសកបមែិតខ្ពស់ តាមរយៈការផ្តែត 
លើគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗនិងការអនុវត្តកបម្មវិធីតាមសហគមន៍។ មណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែ 
បច្ចែកបទែសអង្គកការខាាបានធ្វើការពិនិតែយយ៉ែងយកបចិត្តទុកបដាកប់ អំពីសកា្តែនុពល 
និងឱកកាស ជាមួនយនឹងការបង្កើតនូវកែបខ័ណ្ឌសកបម្មភាពឆ្នែំ២០១៥ របស់ខ្លួនដើមែបី
ធាាឲែយបាននូវាល់ការអនុវត្តកបម្មវិធីទៅតាមគោលៅ។

កប្នុងរយៈពែលពែញមួនយឆ្នែំ២០១៥នែះ មណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែបច្ចែកបទែសអង្គកការ 
ខាា បានផ្តល់ការគំាទែបច្ចែកបទែសសរុបចំនួនន ១៩គម្ែែង ដែលតែូវនឹងចំនួនន 
ថ្ងែផ្តល់បច្ចែកបទែសសរុបមានចំនួនន ៣៥០ ថ្ងែ។ ការផ្តល់ការគាំទែផ្នែកបបច្ចែកបទែស 
ទាំងនែះ ធ្វើឡើងតាមរយៈការសមែបសមែួលពីមណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែបច្ចែកបទែស 
អង្គកការខាារួនមមាន ចំណែះដឹងផ្នែកបបច្ចែកបទែសលើការគែប់គែង កបរណីសកបម្ម 
ជំងឺអែដស៍ ការជំរុញកា្លែំងកា្លែនែការឆ្លើយតបទៅនឹងមែោគអែដស៍ជំងឺអែដស៍ ការ 
ពែយាបាលោយសែវាបង្កែរ ការបង្កើតនិយមបទដា្ឋែនរបស់មណ្ឌលសែែវជែែវអង្គកការ 
ខាា ផែនការណ៍យុទ្ធសាសែ្តរបស់អង្គកការខាា ២០១៦-២០២០ កបសាង 
សមត្ថភាពស្តីអំពីគម្ែែងរបស់មូនិធិសកបល វគ្គកបណ្តុះបា្តែលគម្ែែង CBPCS 
ដល់បា្តែញអ្នកបផ្ទកុបមែោគអែដស៍ ការបង្កើតឧបកបរណ៍ទាកប់ទងនឹងការតស៊ូមតិ ការ 
សែែវជែែវអំពីយុវវ័យរសៅ់ជាមួនយមែោគអែដស៍ និងចូលរួនមវិភាគលើការធ្វើផែន 
ការសមែែប់មណ្ឌលសុខភាពមួនយចំនួនន។ អតិថិជនដែលទទួនលផលអំពីសែវាគាំទែ 
ផ្នែកបបច្ចែកបទែសទាំងនែះរួនមមាន អង្គកការខាាផ្ទែល់ វែទិកានែអង្គកការមិនមែន 
រដា្ឋែភិបាលស្តីពីកបម្ពុជា អង្គកការ UNICEF អង្គកការ ASPECA និង UNAIDS/ 
Indonesia។ កប្នុងឆ្នែំ២០១៦ ខាងមុខ មណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែបច្ចែកបទែសអង្គកការ 
ខាា នឹងបន្តធ្វើការសមែបសមែួលអំពីសែវាពិគែែះយោបល់បច្ចែកបទែស និងធ្វើ 
ការកែសមែួលនិយមបែបបទរបស់មណ្ឌលផ្តល់ការគាំទែបច្ចែកបទែសអង្គកការខាា 
ឡើងវិញ ក៏បដូចជាពិនិតែយាល់ឧបកបរណ៍ាំបាច់ផែសែងៗពាកប់ព័ន្ធនឹងចែាប់ពន្ធដា និង 
បទបែបញ្ញត្តាិា ដើមែបីធាាការអនុលោមតាមចែាប់កប្នុងបែទែសកបម្ពុជា។
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ការរុះរីសា្ថែប័ន និងការាប់ផ្តើម 
នូវសកបម្មភាពបន្ត
សា្ថែនភាពផ្តល់ជំនួនយ និងការរីកបាលដាលនែមែោគអែដស៍ៅកប្នុងបែទែសកបម្ពុជា  
មានការវិវត្តគួនរឲែយកបត់សមា្គ្ែល់ាប់តាំងពីឆ្នែំ ២០០០ មកបម្លែះ ហើយអង្គកការខាា 
យល់អំពីតមែូវការទាកប់ទងទៅនឹងការវិវត្តទំាងនះ តាមរយៈការផ្លែស់ប្តូរនូវរចា 
សម័្ពនរបស់ខ្លួនផងដែរ។ ទន្ទឹមនឹងការផ្លែស់ប្តូរវិធីកប្នុងការគែប់គែងសែវារបស់ខ្លួន  
និងអំពីការរៀបចាំត់ចែងធនធានបុគ្គកលិកបឡើងវិញ អង្គកការខាា បានបន្តបោះ 
ជំហានទៅមុខបែកបបោយបែសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ ដើមែបីឆ្លើយតបយ៉ែងមាន 
បែសិទ្ធិភាពទៅ នឹងបញ្ហែបែឈមកប្នុងបរិបទអភិវឌែឍៅកប្នុងបែទែសកបម្ពុជា។ ជា 
លទ្ធផល ផែនការរៀបចំរចាសម្ព័ន្ធអង្គកការមួនយបានបង្កើតឡើងៅកប្នុងខែកបកប្កដា
ឆ្នែំ ២០១៤ ហើយបានដាក់បឲែយបែើបែែស់បា្ទែប់ពីពែលនះមកបរហូតដល់តែីមាស
ទី១ ឆ្នែំ ២០១៥។

កប្នុងពែលនះទែង់ទែែយអង្គកការកា្លែយទៅជាតូចជាមួនយ នឹងមុខងរទែទែង់ោយ 
កែុមសមាជិកបស្នូល ដឹកបាំោយាយកបបែតិបត្តិថ្មីរបស់អង្គកការ ដែលតែូវបានតែង 
តាំងៅកប្នុងខែ កបកប្កដា ឆ្នែំ២០១៥ និងមានកែុមការងរទទួនលបន្ទុកបផ្នែកបព័ត៌មាន 
វិទែយា និងបច្ចែកបទែស កែុមការងរជាំញរដ្ឋមបាល និងហិរញ្ញវត្ថុមកបតែឹម ចំនួនន 
៤កែុម។ កប្នុងពែលដំាលគា្នែនែះ  អង្គកការខាា ក៏បបានកា្លែយជាអង្គកការអនុវត្ត 
កបម្មវិធីផ្អែកបលើគម្ែែងជាមួនយ នឹងទំហំកែុមការងរតូចនែមូលនិធិសកបល និង 
គម្ែែងផ្លែកបសីុប។ ោះជាទំហំកែុមការងរនិមួនយៗតូចយ៉ែងាក៏បោយ កែុម 
ការងរអង្គកការខាាកាន់តែមានការប្តែជា្ញែចិត្តខា្លែំង សែបពែលដែលមានការបន្ត 
អភិវឌែឍន៍ជាំញ និងការសិកបែសាបន្ថែមរបស់ខ្លួន។ ឃ្លែមួនយពាកបែយរបស់អង្គកការមួនយ 
កប្នុងចំណមអង្គកការដែគូអនុវត្តបានរៀបាប់ថ  « វាពិតជាមានភាពបែសើរជាមួនយ 
នឹងបុគ្គកលិកបថ្មី រចាសម័្ពន្ធថ្មីគំនិតថ្មី និងការបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី » ។ សមាជកិប 
បុគ្គកលិកបអង្គកការខាាមា្នែកប់ទៀតយល់សែបដែលថ «សមែែប់ពែលបច្ចុបែបន្នចំំពះ 
បុគ្គកលិកប និងមាមែស់ជំនួនយដឹងចែាសថ់តើ បុគ្គកលិកបាទទួនលបន្ទុកបសមែែប់គម្ែែង 
ា »។ 

អត្ថបែយោជន៍យូរអង្វែង នែការកែសមែួលរចាសម័្ពន្ធអង្គកការខាាបានាប់  
ផ្តើមរហូតចុងឆ្នែំ ២០១៥។ ជាមួនយនឹងាយកបបែតិបត្តិអង្គកការខាាថ្មកីារបង្កើត 
កិបច្ចសហការល្អនិងការប្តែជា្ញែចិត្តផ្លែស់ប្តរូទំាងនែះ អង្គកការខាាបានាប់ផ្តើមលែច 
ចែញនូវសមិទ្ធិផលផ្លែផ្កែ របស់ខ្លួនសារជាថ្មី។ បា្ទែប់ពីរយៈពែលពែញមួនយ 
ឆ្នែំកប្នុងការចូលរួនមរបស់បុគ្គកលិកបនែបរិយកាសការងរ របស់អង្គកការខាាកបន្លង 
មកប បុគ្គកលកិបមានការប្តែជា្ញែខ្ពស់ និងរីកបាយចំំពះការងររបស់ខ្លួន និងអាគត 
របស់អង្គកការខាា។ កប្នុងរយៈពែលវែងទៅមុខតាមរយៈការរៀបចំរចាសម្ព័ន្ធ 
ថ្មីនែះ អង្គកការខាាតែៀមខ្លួនរៀបចំកែុមការងរជាសែែច ំពរពែញទៅោយ 
ជាំញនិងការគាំទែ ដើមែបីអាចឲែយអង្គកការខាាបន្តការចូលរួនមចំណែកបជាចែើន 
ទៀតទៅដល់កបម្មវិធីអែដស៍ និងជំងឺអែដស៍ៅកប្នុងបែទែសកបម្ពុជា។

ករណីសិក្សា៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វសុខភាព
ប្ជាជន
កប្នុងឆ្នែំ ២០១៥ មជែឈមណ្ឌលសែែវជែែវអង្គកការខាាបានផ្លែស់ប្តូរគំរូការងរ 
របស់ខ្លួន ោយប្តូរឈ្មែះទៅជាមជែឈមណ្ឌលសែែវជែែវសុខភាពបែជាពលរដ្ឋម។ 
មជែឈមណ្ឌលនែះតែូវបានបង្កើតឡើង ដើមែបីលើកបកបម្ពស់ សា្ថែប័នឲែយរឹងមាំបែកបប 
ោយសមត្ថភាព ដែលអាចធ្វើការសែែវជែែវផ្អែកបលើភស្តុតាងវិទែយាសាសែ្ត 
សមែែប់ការអភិវឌែឈន៍គោលនយោបាយផែសែងៗ និងការលើកបកបម្ពស់សុខភាព 
បែជាពលរដ្ឋមកប្នុងបែទែសកបម្ពុជា តាមរយៈការងរតស៊ូមតិ។ ចកប្ខុវិស័យស្នូល 
របស់ខ្លួន គឺដើមែបីឲែយកា្លែយទៅជាសា្ថែប័នសែែវជែែវឈនមុខគែកប្នុងបែទែស និង 
ៅកប្នុងតំបន់ដែលមានការទទួនលសា្គ្ែល់ ជាមួនយនឹងបែសកបកបម្មលើកបកបម្ពស ់
សុខុមាលភាពបែជាពលរដ្ឋម តាមរយៈការសែែវជែែវសុខភាពបែជាពលរដ្ឋម 
បែកបបោយគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី។ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការជាសកបលផ្អែកប 
លើភស្តុតាងវិទែយាសាសែ្ត មជែឈមណ្ឌលមានបំណងធ្វើការរួនមចំណែកប ធ្វើការ 
សែែវជែែវវិទែយាសាសែ្តនិងសិកបែសាសែែវជែែវដ៏រឹងមាំមួនយ តាមរយៈការផែសព្វផែសាយ 
ការសែែវជែែវរបស់ខ្លនួទៅកប្នុងទិានុបែបវត្តិ ដែលមានការទទួនលសា្គ្ែល់កបមែិត 
ខ្ពស់។ កប្នុងឆ្នែំ ២០១៥ អង្គកការខាាបានចែញផែសាយនូវអត្ថបទចំនួនន៨  
ៅកប្នុងទិានុបែបវត្តិស្តីអំពីអត្ថបទសិកបែសានែការថែទាំជំងឺអែដស៍ និងការរីកបាយ 
ដាលជំងឺឆ្លង។

ដើមែបីសមែែចគោលៅរបស់ខ្លួន មជែឈមណ្ឌលនែះបានពងែឹងទំាកប់ទំនង និង 
កបិច្ចសហបែតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួនយ នឹងសា្ថែប័នថ្នែកប់ជាតិដូចជាមជែឈមណ្ឌល 
ជាតិបែយុទ្ធនិងជំងឺអែដស៍ សើសែបែកប និងកាមោគ (NCHADS) អាជា្ញែធរជាត ិ
បែយុទ្ធនឹងជំងឺអែសដ៍ (NAA)  វិទែយាសា្ថែនជាតិសុខភាពសាធារណៈ (NIPH)  
និងសាកបលវទិែយាលយ័វទិែយាសាស្តែសុខាភបិាល (UHS)។ មជែឈមណ្ឌលនែះបាន 
ធ្វើការៅលើគម្ែែងសែែវជែែវជាចែើន កែែមកបិច្ចសហការជាមួនយសា្ថែប័ន 
សែែវជែែវៅជុំវិញពិភពលោកបរួនមទាំងសាលវិទែយាល័យ Stanford សាកបល 
វិទែយាល័យ Touro ៅកប្នុងរដ្ឋម California សាកបលវិទែយាល័យសានហ្វែែនសុីសស្កូ  
UCSF សាកបលវិទែយាល័យឡូសអែសជឺលែស UCLA សាកបលវិទែយាល័យ 
កាលីហ្វ័រនី UC Berkeley សាកបល   វិទែយាល័យវា៉ែសុីនតោន សាកបលវិទែយាល័យ 
កែុងតូកបែយូ សាលាទីកែុងឡុងដ៍នែវែជ្ជសាស្តែតែូពិកប និងអាម័យ សាកបល 
វិទែយាល័យជាតិសិង្ហបុរី សាកបលវិទែយាល័យ Mahidol និងសាកបលវិទែយាល័យចិន
នែទីកែុងហុងកបុង។
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ដំណើរឆ្ពាះទៅមុខ៖ អាទិភាពរបស់អង្គកការខាណាសមាាប់ឆ្នាំ២០១៦

កប្នុងឆ្នែំ២០១៤ និង២០១៥ អង្គកការខាា បានដាកប់ការយកបចិត្តទុកបដាកប់យ៉ែងខា្លែំង 
លើការរៀបចំមូលដា្ឋែនគែឹះរបស់អង្គកការសារជាថ្មី ដើមែបីបនែសា៊ែំខ្លួនជាមួនយបរិបទថ្មីនែ 
មែោគអែដស៍/ជំងឺអែដស៍ៅកបម្ពុជា។ ជាមួនយនឹងការខិតខំបែឹងបែែងនែះ អង្គកការ 
ខាាបានប្តែជា្ញែចិត្តនឹងធ្វើឲែយខ្លួនកា្លែយជាអង្គកការដែលធ្វើបានកាន់តែចែើនជាមួនយ 
នឹងធនធានដែលមានកាន់តែតិច។ តាមរយៈការបន្ថយចំនូនបុគ្គកលិកប និងដែគ ូ
អនុវត្តកប្នុងកបមែិតដ៏សមសែប ខណៈតែូវបន្តពងែីកបតំបន់គែប់់គែង និងបច្ចែកបទែស។  

អង្គកការខាាមានសែចកប្តីរំភើប នឹងបន្តធ្វើជាអង្គកការ គមែូសមែែប់បរិបទថ្មីនែះ។  

ការពងែឹងអង្គកការដែគូអនុវត្ត និងបា្តែញសហគមន៍
អង្គកការខាាបានផលិតឯកបសារណែាំស្តីពីការអនុវត្តកបម្មវិធី នឹងធ្វើការណែាំនូវ 
ឯកបសារថ្មីទៅដល់បុគ្គកលិកបរបស់ខ្លួន ដើមែបីនឹងយកបចំណែះដឹងនែះទៅចែកបរំលែកបបន្ត  
ដល់អង្គកការដែគូអនុវត្តគម្ែែងផ្ទែល់ ដើមែបីពងែឹងគុណភាពកប្នុងការអនុវត្តកបម្មវិធី។  
សកបម្មភាពនែះមិនតែឹមតែពងែឹងអភិបាលកបិច្ចល្អដល់អង្គកការដែគូអនុវត្តប៉ុណ្ណែះទែ  
ប៉ុន្តែពួនកបគែថែមទាំងអាចធ្វើឲែយបែែកបដថ ពួនកបគែអាចនឹងសមែែចបាននូវផែនការ និង 
តាមដាននូវសមិទិ្ធផលរបស់ពួនកបគែថែមទៀតផង កប្នុងខណៈពែលដែលកបម្ពុជាធ្វើ 
ដំណើរឆ្ពែះទៅរកបការសមែែចបានទិសៅ ៩០-៩០-៩០ ជាពិសែសៅកប្នុងសា្ថែន
ភាពស្វែងរកបកបរណីថ្មី។ 

ជាមួនយនឹងភាពោគជ័យកប្នុងការអនុវត្តសាកបលែបងនូវគមែូថ្មីនែគម្ែែង CBPCS និង 
ការទទួនលយកបគមែូនែះពីមជែឈមណ្ឌលជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ សើសែបែកប និង 
កាមោគ អង្គកការខាានឹងរៀបចំបំពាក់បបំប៉នដល់អង្គកការដែគូអនុវត្តរបស់ខ្លួននូវ 

ជំាញការតាមដានលែាកប់សែវានែជំងឺអែដស៍ និងមែោគអែដស៍ (Cascade of 
HIV) កប្នុងសែវាថែទាំ និងពែយាបាល និងឆ្ពែះទៅការធ្វើឲែយកបំហាប់មែោគកាន់តែទាប 
(viral load suppression) ។

ោយសម្លឹងឆ្ពែះទៅមុខអង្គកការខាានឹងបន្តធ្វើការយ៉ែងជិតស្និទ្ធជាយបា្តែញ  
សហគមន៍ ដើមែបីពងែឹងសា្ថែប័ន និងសមត្ថភាពតស៊ូមតិ និងមានផែនការធ្វើឲែយ 
បា្តែញសហគមន៍មាននិរន្តរភាព សែបជាមួនយនឹងការបន្តជមែុញភាពជាតំាង 
ឲែយកាន់តែមានសារះសំខាន់ៅថ្នែក់បកែែមជាតិ ថ្នែកប់ជាតិ និងថ្នែកប់តំបន់។ អង្គកការ 
ខាា កប៏ដូចជាដែគូផែសែងទៀតដូចជា រួនមមានគម្ែែង LINKAGES ធ្វើការងររួនមគា្នែ  
ដើមែបីពងែឹងតួនាទីរបស់បា្តែញសហគមន៍ កប្នុងការជួនយឧបត្ថម្ភគាំទែដល់សមាជិកប  
និងកែុមរបស់គែដើមែបីទទួនលបាននូវជំនួនយផ្នែកបចែាប់បន្ថែមទៀត។
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បែភពថវិកាផែសែងៗ
បែភពថវិកាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួនយ សមែែប់សកបម្មភាពអភិវឌែឍន៍កបំពុងតែ 
ធា្លែកប់ចុះៅកបម្ពុជា។ អង្គកការខាាសូមថ្លែងនូវការដឹងគុណជាខា្លែំងដល ់
មាមែស់ជំនួនយដែលកបំពុងផ្តល់ជំនួនយគាំទែ បន្ថែមលើសនែះទៀត អង្គកការ 
ខាាកប៏ទទួនលសា្គ្ែល់នូវបែភពជំនួនយផែសែងៗទៀត ដែលកែែអំពីការងរ 
អែដស៍។ ជាលទ្ធផល អង្គកការខាាកបំពុងបង្ហែញដល់សហគមន៍នែអ្នកប 
ផ្តល់ជំនួនយអភិវឌែឍន៍ នូវជាំញបច្ចែកបទែសរបស់ខ្លួន ោយការស្វែងរកប 
បែភពជំនួនយពីគម្ែែងដែលផ្តែតទៅលើការបង្កើតថ្មី និងគម្ែែងពាកប់ព័ន្ធ 
ផែសែងៗទៀត។ សហគែែសសង្គកម ការបនែសុំានឹងបំរែបំរួនលអាកាសធាតុតាម 
បែបសហគមន៍ (ជាពិសែសៅកប្នុងទំហំនែវិស័យសុខភាព) សមភាព 
យែនឌ័រ និងសិទ្ធិ និងការគែបដណ្តប់នូវការទទួនលបានសែវាសុខភាពជា 
សាកបល (Universal Health Coverage) សុទ្ធសឹងតែជាបែធានបទ 
ដែលតែូវដាកប់បញ្ចូលបន្ថែម លើការងរអែដស៍ដែលកបំពុងតែមានាពែល 
បច្ចុបែបន្ន។

បន្ថែមពីលើនះ សហគែែសសង្គកមអង្គកការខាា មណ្ឌល 
គាំទែ បចែ្ចកបទែស (Technical Hub) មជែឈមណ្ឌលសែែវជែែវសុខភាពបែជា 
ពលរដ្ឋម កបំពុងអភិវឌែឍន៍ខ្លួនឲែយកា្លែយជាសា្ថែប័នឯកបាជែយ ដែលអាចដឹកបា ំ
ោយខ្លួនឯងដើមែបីបង្កើតបែែកប់ចំណូលសមែែប់អង្គកការខាា។ ៅខណះ 
ពែលដែលសា្ថែប័នទាំងនះមានបែភពថវិកាជំនួនយ រហូតដល់ឆ្នែំ២០១៧  
ការដកឹបាំដ៏ម៉ត់ចត់ របស់ពួនកបគែកបំពុងពែយាយមរកបវិធីសាសែ្ត និងបែភព 
ជំនួនយសមែែប់សកបម្មភាពបន្តរបស់ខ្លួន។ តាមរយៈជំាញបច្ចែកបទែសដ៏ 
សមែបូរបែប និងការអនុវត្តការងរដ៏ល្អឥតខមែះដែលាត់ទុកបជាគមែូមួនយ  
អង្គកការខាារីកបាយនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់យុគថ្មីនែជំងឺអែដស៍ និងការ 
អភិវឌែឍន៍ាាៅកប្នុងបែទែសកបម្ពុជា។ 

ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត២០២០ និង 

ការផ្តែតលើសមភាពយែនឌ័រ និងសិទ្ធិ

អង្គកការខាា និងបុគ្គកលិកបទាំងអស់មានកប្តីរំភើបរកីបាយជាមួនយនឹងផែន 

ការយុទ្ធសាសែ្ត២០១៦-២០២០(KSP20) ដែលនឹងដាកប់ឲែយបែើបែែស ់

ជាផ្លូវការៅពែលខាងមុខ។ ជាមួនយនឹងការទទួនលសា្គ្ែល់នូវតមែូវការ 

ាំបាច់របស់កែុមងយរងគែែះ ខាាមានគម្ែែងនឹងភា្ជែប់កិបច្ចការនែះ  

ជាមួនយនឹងអាទិភាពនែការអភិវឌែឍន៍ថ្នែក់បជាតិ បន្ថែមពីលើការងរពាកប់  

ព័ន្ធជំងឺអែដស៍។ ការងរទាំងនះរួនមមាន ការបនែសុំាខ្លួន និងការរៀបច ំ

រួនចជាសែែចទៅនឹងបំរែបំរួនលអាកាសធាតុតាមសហគមន៍ ពងែឹងអំាច 

យែនឌ័រ សមភាព និងសិទ្ធិ ការសែែវជែែវពហុវជិា្ជែ និងសកិបែសាលើវិស័យសុខ 

ភាពឲែយកាន់តែទូលាយ  និងៅតែបន្តបែសកបកបម្មស្វែងរកបអ្នកបរសៅ់ជា 

មួនយមែោគអែដស៍ និងការងរសុខភាព និងការអភិវឌែឍន៍សមែែប់ភាព 

បនែសុំារបស់សហគមន៍។ ការសម្ពែធដាកប់ឲែយបែើបែែស់ជាផ្លូវការនូវផែន 

ការយុទ្ធសាសែ្តថ្មីនែះ គែែងនឹងធ្វើៅពាកប់កបា្តែលឆ្នែំ២០១៦។ 
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ព័ត៌ានហិរញ្ញវត្ថភុបាាំឆ្នាំ ២០១៥  
រូបភាពទី ៨៖ តួនលែខហិរញ្ញវត្ថុសង្ខែបរបស់អង្គកការខាាកប្នុងអំឡុងឆ្នែំ ២០០៦ - ២០១៥
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គោលៅទី ១ គោលៅទី ២ គោលៅទី ៣ គោលៅទី ៤

២0១១ ៦.៣៩២.១0៥ ១៣៩.0២១ ៣៦១.៧២៩ ៩៧៩.២៨៦

២0១២ ៥.១៤៤.១៧១ ២0១.៩00 ២៥0.២៥៩ ១.0៣៥.៩៥0

២0១៣ ៤.៩៤៥.៩៣៦ ៦៩៨.៤0៨ ២៥0.៣២៣ ១.៨0៦.២0៥

២0១៤ ៦.0៦២.៨៣៩ ១.0៨៨.៧១៧ ៣៣៧.៧៤0 ១.៩១៣.៧៤១

២0១៥ ៤.៨១៨.១៤១ ៨៣៨.៥៣៩ ១៥៥.៣២៥ ១.៦១៥.៩៥១

មូលនិធិជំនួនយតែូវបានកាន់បន្ថយចែើន បើបែៀបនឹងឆ្នែំកបន្លងទៅោយសារតែការអស់សុពលភាពនែកបិច្ចសនែយារបស់គម្ែែងកាត់បន្ថយគែែះថ្នែក់បដែលឧបត្ថម្ភោយសា្ថែន 
ទូតអូស្តែែលី (DFAT/HAARP) និងជាឆ្នែំចុងកែែយរបស់គម្ែែង USAID/SAHACOM គម្ែែង EC/Asia Action  គម្ែែង GF HIV និង គម្ែែង GF HSS។  
អង្គកការខាាមិនបានចាំយមូលនិធិដែលទទួនលបានកប្នុងឆ្នែំ ២០១៥ អស់ទាំងសែុងទែ ំពលគឺអង្គកការ ខាាាយៅសល់ ២៤ភាគរយ។ នែះគោឺយសារតែទីមួនយ  
គឺពាកប់ព័ន្ធទៅនឹងអនុសាសន៍របស់គម្ែែង GF HIV និង គម្ែែង HSS ដែលណែាំឲែយបន្ថយការអនុវត្តសកបម្មភាព ដើមែបីបែើមូលនិធិដែលមានសែែប់សមែែប់រយៈពែល 
បីឆ្នែំកបន្លះខាងមុខ ជាជាងសមែែប់រយៈពែលតែពីរឆ្នែំ ដូចដែលបានគែែងទុកប។ មូលហែតុមួនយផែសែងទៀតគឺោយសារការពនែយារនូវការចុះហត្ថលែខា កប្នុងកបិច្ចពែមពែៀង  
និងការទមា្លែកប់មូល និធិដំបូងរបស ់GF New Funding Model មានការយឺតយូរ។
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ឈ្មែះ ភែទ មុខដំណែង

KHANA BOARD MEMBERS

មា៉ែរៀល អូឌៀល អែម៉ុន ស បែធានកែុមបែឹកបែសាភិបាល

តូច ពលពន្លកប ប អនុបែធានកែុមបែឹកបែសាភិបាល

អ៊ូ សុផារិទ្ធ ប ហិរញ្ញកិប

ផុន សំផ ប សមាជិកប

ៅ សុវតា្ថែ ស សមាជិកប

សែ៊ុន សែ៊ន ប សមាជិកប

សូ សុខប៊ុនធឿន ប សមាជិកប

TECHNICAL ADVISORS

វែជ្ជ. បណ្ឌិត ទា ផូល្លី ប ទីបែឹកបែសាបច្ចែកបទែស

សាា៉ែ ឃ្នីប ស ទីបែឹកបែសាបច្ចែកបទែស

ដែវីឌ វីលឃីនសុន ប ទីបែឹកបែសាបច្ចែកបទែស

KHANA STAFF AS OF DECEMBER ២0១៥

អន វីរៈរិទ្ធី ស បែធានផ្នែកបរដ្ឋមបាល និងលទ្ធកបម្ម

ជាវ ថរី ប មនែ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុ

ឈឹម កបូលាប ស អនុបែធានគម្ែែងផ្លែកបសុីប និង 
បែធានផ្នែកបថែទាំនឹងពែយាបាល

ឈឹម សតែយា ប មនែ្តីផ្នែកបគោលនយោបាយ

ឈិត ធី ប ទីបែឹកបែសាបច្ចែកបទែសផ្នែកបថែទា ំ
នឹងពែយាបាល

ឈិត វណ្ណៈ ប មនែ្តីហិរញ្ញវត្ថុ

ឈួនន ភកប្តិ ប អ្នកបសែែវជែែវជាន់ខ្ពស់

ឈុន មុនីឧត្តម ស មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

ឈុន សំាង ប អ្នកបបើកបបរ

ជួនប សុខចំរីន ប ាយកបបែតិបត្តិ 
នឹងតែូវបន្តតំណែងថ្មី

ជែែ ស៊ុនារិទ្ធ ប មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

ហាកប់ សែីឡែន ស មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

ឈ្មែះ ភែទ មុខដំណែង

ហែង គីរី ប
មនែ្តីគែប់គែងបែព័ន្ធទិន្នន័យ 
ផ្នែកបតាមដាន និងវាយតម្លែ

ហុង សុខគី ស មនែ្តីផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុ

កបង ច័ន្ទសំបូរ ស មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

កែវ សំាំង ប អ្នកបបើកបបរ

ខែង សុកាន ប
មនែ្តីជាន់ខ្ពស់គែប់គែងបែព័ន្ធទិន្នន័
យផ្នែកបតាមដាន និងវាយតម្លែ

គឹម សុភ័កែ្ត ស មនែ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុ

គង់ វាសា ប មនែ្តីផ្នែកបពត៌មានវិទែយា

គន្ធ សុមែធ ប មនែ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបធនធានមនុ
សែស

ឡែង កបលែយាណ ស បែធានមជែឈមណ្ឌលសែវា 
គាំទែអង្គកការខាា

លី សង់គី ប បែធានផ្នែកបតាមដាន 
និងវាយតម្លែ

មាសសែរី សុមា៉ែា៉ែន់ ស មនែ្តីហិរញ្ញវត្ថុ

នី សុជាតិ ប
ទីបែឹកបែសាបច្ចែកបទែសកបន្លែង 
ផ្តល់បែឹកបែសាសុខាភិបាល

បា៉ែល់ ឃួននឌីា ស អ្នកបសែែវជែែវជាន់ខ្ពស់

ពែញ ផនិត ប មនែ្តីផ្នែកបរដ្ឋមបាលនិងកបិច្ចសនែយា

ផង់ ចន្ថន ប មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

ភី ផ ប មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

ពែហ្ម ាន់រិទ្ធ ប បែធានផ្នែកបតាមដាន និងវាយតម្លែ 

សម៉ន ឌីមា៉ែា៉ែ ប មនែ្តីជាន់ខ្ពស ់
ផ្នែកបតាមដាន និងវាយតម្លែ

សូរ កែសា ប មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

សែង បោ៉ែស៊ែុន ប ាយកបគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

សូ គឹមហែ ប ទីបែឹកបែសាបច្ចែកបទែស 
ផ្នែកបបង្កែរកែុមបែឈមមុខខ្ពស់

គណៈកា្មាការដឹកនាំ និងបុគ្គកលិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

25របាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៥



សុខ ម៉ែងហា៊ែង ប មនែ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុ

សុខ វា៉ែតុលា ប មនែ្តីជាន់ខ្ពស ់
ផ្នែកបតាមដាន និងវាយតម្លែ

សូផ រតា ប បែធានផ្នែកបបង្កែរកែុម 
បែឈមមុខខ្ពស់

ស៊ូ សុចិា្តែ ស បែធានគម្ែែង 
កបម្មវិធីកាត់បន្ថយគែែះថ្នែកប់

ស៊ែន សំឬទា្ធែ ប
បែធានផ្នែកបអភិវឌែឍសា្ថែប័ន 
និងអង្គកការ និង 
សហគែែសសង្គកម

ធី សុគា្ធែរ៉ូ ប មនែ្តីរដ្ឋមបាលទទួនលបន្ទុកប 
គែប់គែងសមា្ភែរៈនិងសន្និធិ

ទិត ហៀងសិកា ប ទីបែឹកបែសាបច្ចែកបទែសផ្នែកប 
បង្កែរកែុមបែឈមមុខខ្ពស់

ទិត ឃីមុយ ប ាយកបគម្ែែង 
មូលនិធិសកបល និងសហគមន៍

ទួនត សុវា្ណែរី ប បែធានផ្នែកបសែែវជែែវ

យិន សុធា ប អ្នកបបើកបបរ

យី សុីយ៉ែន ប ាយកបមជែឈមណ្ឌល 
សែែវជែែវសុខភាពបែជាជន

យឹម ទីធនន ប មនែ្តីផ្នែកបបណ្តុះបា្តែល

យុន ាន់ដាា៉ែនី ស មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

កាអឿន ចិតែែ ប អ្នកបផ្តល់ជំនួនយបច្ចែកបទែស

បុិច សុីាត ប អ្នកបបើកបបរ

វណ្ណ សែងលី ប អ្នកបបើកបបរ

អ៊ុំ សុភាព ប ាយកបបែតិបត្តិ 
ដែលតែូវចប់អាណត្តិ

ហ៊ុល សុីវា៉ែន់ថ ស បែធានផ្នែកបបង្កែរ 
កែុមបែឈមមុខខ្ពស់

មុី សុវា្ណែា៉ែ ប អ្នកបផ្តល់ជំនួនយបច្ចែកបទែស

ហែង សុភី ប អ្នកបបែឹកបែសាយោបល ់
ផ្នែកបព័ត៌មានវិទែយា

សៀង វា្ណែ ស មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

ឈវ អភិា៉ែ ប មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

គឹម រតា ប ទីបែឹកបែសាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប 
អភិវឌែឍន៍អង្គកភាពនិងសា្ថែប័ន

ស៊ុន ាន់មា៉ែរីា ស មនែ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុ

សៀ សុគា្ធែវី ស មនែ្តីកបម្មវិធីសែដ្ខកបិច្ចគែួសារ 
ឯកបទែសទីផែសារ

យឹម មុទិតា ស មនែ្តីផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុ

ឈង ផលា្លែ ប មនែ្តីកបម្មវិធីសែដ្ខកបិច្ចគែួសារ 
ឯកបទែសបណ្តុះបា្តែល

អ៊ុន យ៉ែា៉ែន់ ស មនែ្តីសែដ្ឋមកបិច្ចគែួសារ 

កោះ យូា៉ែ ប មនែ្តីហិរញ្ញវត្ថុ

អ៊ុកប ាន់មកបា ស មនែ្តីហិរញ្ញវត្ថុ

ណយ បែភា ប មនែ្តីគែប់គែងមូលនិធិជំនួនយ

លី ាន់សុផល ប អ្នកបសមែបសមែួលជាន់ខ្ពស ់
ផ្នែកបបណ្តុះបា្តែល

VOLUNTEER LIST

ប៉ែន សមែបត្តិ ប មនែ្តីផ្នែកបហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ធនធានមនុសែស

សោ ពែជែសែីល័កប្ខ ស ជនំួនយកា ររដ្ឋមបាលផ្នែកបទទួនលភ្ញៀវ

ស៊ុង ម៉ែងស៊ែុន ប ជំនួនយការផ្នែកបសែែវជែែវ

ឈ្មែះ ភែទ មុខដំណែង ឈ្មែះ ភែទ មុខដំណែង
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អង្គកការដាគូអនុវត្ដគមាាង ឆ្នាំ២០១៥
NGO ឈ្ម្ះព្ញ ឈ្ម្ះព្ញ ឈ្ម្ះទំនាក់ទំនង មុខដំណ្ង ទូរស័ព្ទ អីុម្ល

AHC Angkor Hospital for 
Children

មន្ទីរព្ទ្យកុមារអង្គរ Dr. Ngoun 
Chanpheaktra

Acting Executive 
Director

012 988 996 pheaktra@angkorhospital.org

AUA ARV Users 
Association

សមាគមអ្នកប្ើប្្ស ់
ថ្ន្ំពន្យារជីវិត

Ms. Hean 
Sienghorn 

Executive Director 017  847 356 sienghorn@auacambodia.org

BFD Baddism for 
Development

អង្គការពុទ្ធសាសនា 
ដើម្បីអភិវឌ្ឈន៍

Mr. Heng 
Monichenda

Executive Director 012 817 915 bfdkhmer@bfdkhmer.org; 
p-chear@bfdkhmer.org

BSDA Buddhism and 
Society Development 
Association

សមាគមអភិវឌ្ឍន ៍
ពុទ្ធសាសនា និងសង្គម

Mr. Thorn 
Vandong

Executive Director 012 788 973 director@bsda-cambodia.org 

BWAP Battambang Women's 
Aids Project

កម្មវិធីស្្តីអប់រំជំងឺអ្ដស ៍
ខ្ត្តបាត់ដំបង

Ms. Ing Siv Heng Executive Director 017 989 811 ingsivheng@yahoo.com

CPN+ Cambodian People 
Living With HIV/AIDS 
Network

បណ្ដ្ញអ្នកផ្ទុកម្រោគ 
អ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ក្នុង 
ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា

Mr. Sorn 
Sotheariddh

National  
Coordinator 

089 68 56 86 ssotheariddh@cpnplus.org.kh

CPR Community Poverty 
Reduction

អង្គការកាត់បន្ថយ 
ភាពកី្ក្សហគមន៍

Mr. Eung Sengkim Executive Director 012 833 584 sengkim_cpr@yahoo.com

CS CHHOUK SAR 
ASSOCIATION

សមាគមឈូកស Ms. Pen Dara Project Manager 092 919 219 michramy@yahoo.com

CWPD  Cambodia Women 
for Peace and 
Development

សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្ប ី
សន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន ៍

Mrs. Meach 
Sotheary 

Executive Director 012 739 851 sotheary@cwpd.net

KHEMARA KHEMARA អង្គការខ្មរា Ms. Koy Phallany Executive Director 017 589 887 khemara@camnet.com.kh; 
phallany.khemara@gmail.com

KOSHER Key of Social Health 
Educational Road

អង្គការគន្លឹះន្មាគ៌្អប់រំ 
សុខភាពសង្គម

Mr. Ngoun San Executive Director 012 928 290 kosher_org@yahoo.com

KS Korsang អង្គការកាង Mr. Taing Phoeuk Executive Director 085 565 551 taing@korsang-ks.org
KWWA Kampuchea  Women 

Welfare Action
អង្គការសកម្មភាពដើម្ប ី
សុខុមាលភាពស្្តីកម្ពុជា

Mrs. Yous Thy Executive Director 012 916 329 yousthy@gmail.com; 
kwwakrt@camintel.com

MHC Men Health 
Cambodia

អង្គការសុខភាព 
បុរសនៅកម្ពុជា

Mr. Mao Kim Run Executive Director 012 404 669  
087 50 86 19

kimrunmao@gmail.com

MHSS Men's Health Social 
Service

អង្គការស្វាសង្គម 
សុខភាពបុរស

Mr. Dork Pagna Executive Director 017 366 644 dpagnamhss@yahoo.com

NAS Nak Akphivath 
Sahakum 

អង្គការអ្នកអភិវឌ្ឍន ៍
សហគមន៍

Mr. Keut Theng Executive Director 089 879 965 nasktheng@gmail.com

PC Partner in 
Compassion

អង្គការដ្គូផ្ដល់ម្ត្ត្ Mr. San Vandin Executive Director 012 414 689  partnersincompassion@
rocketmail.com

PFD Poor Family 
Development

អង្គការអភិវឌ្ឍន ៍
គួ្ារក្ីក្

Mr. Meas Yem Executive Director 012 998 423 pfdbmc@online.com.kh 
myem@pfdcambodia.org

PSOD PHNOMSREY 
Organization For 
Development

អង្គការភ្នំសី្ដើម្ប ី
អភិវឌ្ឍន៍

Ms. Hany Fiya Executive Director 012 440 808 fiyapsad@gmail.com

SABC Solidarity Association 
of Beer Promoters in 
Cambodia

សមាគមាមគ្គីស្ត្ ី
ផ្សព្វផ្សាយស្្បៀរកម្ពុជា

Ms. Ly Lekhena Executive Director 016 552 166 sabc.leakhena@gmail.com

SCC Salvation Center 
Cambodia

មជ្ឈមណ្ឌលសហ 
សង្គ្្ះកម្ពុជា

Mr. Tep Monyrotha Executive Director 012 970 828 rotha@scc.org.kh

SIT Save Incapacity 
Teenagers

អង្គការជំនួយ 
ក្ម្ងជំទង់កី្ក្

Mr. Chhun Roeurn Executive Director 012 473 751 sit_teen@yahoo.com

VC Vithey Chivet អង្គការវិថីជីវិត Mr. Huot Totem Executive Director 012 864 193 vitheychivet@yahoo.com
WOSO Women Service 

Organisation
អង្គការសង្គ្្ះស្្តី Ms. Sous Navan Executive Director 012 368 410 

012 877 801
woso.oungdara@yahoo.com
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