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អក្សរកាត់ និងពាក្យបំព្ួញ
ART ការព្យាបាលដោយឱសថប្ាំងនឹងម្រោគអ្ដស៍

B-CoPCT យុទ្ធវិធីជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្ការបង្ក្រ ថ្ទាំ និងព្យាបាលបន្ត្

B-IACM យុទ្ធវិធីជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្សកម្មភាពគ្ប់គ្ងករណីសកម្ម

BC បណ្ដ្ញចតុមុខ

CBPCS ការបង្ក្រ ថ្ទាំ និងគំទ្នៅសហគមន៍

CCC
គណៈកមា្ម្ធិការសម្បសម្ួលជំនួយមូលនិធិសកល 
របស់ប្ទ្សកម្ពុជា

CCHR មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

CENAT មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរប្ង និងហង់សិន

CFCS គម្្ងប្ឈមសម្្ប់សង្គកមសុីវិល

CNPUD
បណ្ដ្ញថ្ន្ក់ជាតិសម្្ប់អ្នករងគ្្ះដោយសារ 
គ្ឿងញៀននៅកម្ពុជា 

CoE មណ្ឌលគំរូ

CS គ្លីនិកឈូកស

CWPD សមាគមនរីកម្ពុជាដើម្បីសន្ត្ិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍

EAC
ការផ្ត្ល់ប្ឹក្សាអំពីការពង្ឹងការល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ 
ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់

FEW ស្្ត្ីបម្ើការនៅស្វាកម្សាន្ត្

GBV អំពើហិង្សាលើយ្នឌ័រ

GFATM
មូលនិធិសកលប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ រប្ង និង 
គ្ុនចាញ់

HACC គណៈកមា្ម្ធិការសម្បសម្ួលសកម្មភាពសុខភាព

HPV ម្រោគបង្ករជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

HTC ការធ្វើត្ស្ត្ាម និងផ្ត្ល់ប្ឹក្សាម្រោគអ្ដស៍

ID ប័ណ្ណសំគល់ខ្លូន

IDPC សម្ព័ន្ធគោលនយោបាយគ្ឿងញៀនអន្ត្រជាតិ

IP អង្គកការដ្គូ

KRC
មជ្ឈមណ្ឌលអង្គកការខាណសម្្ប់ការស្្វជ្្វ 
សុខភាពប្ជាជន

KP ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់

KSE សហគ្្សសង្គកមអង្គកការខាណ

KSP20
ផ្នការយុទ្ធសាស្្ត្របស់អង្គកការខាណ  
២០១៦-២០២០ 

KTH មជ្ឈមណ្ឌលបច្ច្កទ្សអង្គកការខាណ

LGBT(I)
ស្ត្្ីស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ បុរសស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្  
អ្នកស្ាញ់ភ្ទទាំងពីរ អ្នកប្ល្ងភ្ទ

MHC អង្គកការសុខភាពបុរសនៅកម្ពុជា

MHSS អង្គកការស្វាសង្គកមសុខភាពបុរស

MMT ការព្យាបាលដោយថ្ន្ំម្តាដូន

MoH ក្សួងសុខាភិបាល

MOSVY ក្សួងសង្គកមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

MoU អនុស្សរណៈយោគយល់

MSM ក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស

NAA ាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍

NACD ាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធប្ាំ្ងគ្ឿងញៀន

NCHADS
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក 
និងកាមរោគ

NFM គំរូមូលនិធិថ្មីរបស់មូលនិធិសកល

OD សុ្កប្តិបត្ត្ិ

PASP កម្មវិធីអ្ដស៍ និងកាមរោគថ្ន្ក់ខ្ត្ត្

PDI+ ការស្វ្ងរកករណីថ្មីតាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ

PHD មន្ទីរសុខាភិបាលខ្ត្ត្

PLHIV អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍

PNTT
ការកំណត់ ការស្វ្ងរកដ្គូឲ្យមកធ្វើត្ស្ត្ាមរក 
ម្រោគអ្ដស៍ 

PSI/PSK អង្គកការខ្ម្របម្ើសុខភាពប្ជាជន

PWID អ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយការចាក់

PWUD អ្នកប្ើគ្ឿងញៀន

SOGI និន្ន្ការភ្ទ និងអត្ត្សញ្ញ្ណយ្នឌ័រ

SOP និយាមប្បបទប្តិបត្ត្ិ

SRH សុខភាពបន្ត្ពូជ និងសុខភាពផ្លូវភ្ទ

STI ជំងឺកាមរោគ

TB ជំងឺរប្ង

TG អ្នកប្ល្ងភ្ទ

UHC ការទទួលស្វាសុខភាពជាសកល

UIC កូដសមា្គ្ល់អត្ត្សញ្ញ្ណ

UNODC
ការិយាល័យអង្គកការសហប្ជាជាតិទទួលបន្ទុក 
គ្ឿងញៀន និងឧក្ិដ្ឋកម្ម

US-CDC
មជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋាម្រិកដើម្បីបង្ក្រ និងត្ួតពិនិត្យ 
ជំងឺឆ្លង

USAID ទីភា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋាម្រិកសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្ត្រជាតិ

VIA ការត្ួតពិនិត្យមើលដោយប្ើាសុីតាស្ទិក

VSL ក្ុមសន្សំ និងផ្ត្ល់ប្្ក់កម្ចីតាមភូមិ

WHO អង្គកការសុខភាពពិភពលោក
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នៅខ្កក្កដាា្ន្ ំ២០១៧ អង្គកការសហប្ជាជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ 
(UNAIDS) បានប្កាសថមានប្ទ្សចំនួន ៧ រួមទាំងប្ទ្សកម្ពុជា 
បានកំពុងត្ានទៅសម្្ចបានទាំងស្ុងនូវគោលដៅ ៩០-៩០-៩០  
ដ្ល ៩០% ន្អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ដឹងពីសា្ថន្ភាពរបស់ពួកគ្ 
៩០% ន្អ្នកដឹងពីសា្ថ្នភាពបានទទួលឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍និង  
៩០% ន្អ្នកបានទទួលឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍ គ្មន្បន្ទកុម្រោគអ្ដស៍ 
ក្នងុាម។ ន្ះគឺជាសមិទ្ធផលដ្លយើងបានទន្ទងឹរង់ចំាជាយូរមកហើយ 
ដ្លធ្វើឲ្យប្ទ្សកម្ពុជាយើង ទាំងរាជរដា្ឋ្ភិបាល អង្គកការមិនម្ន 
រដា្ឋភិ្បាល និងអង្គកការសង្គកមសីុវិលមានមោទនភាពនូវសមិទ្ធផលន្ះ។

បន្ទ្ប់ពីមានការប្ត្្ជា្ញ្ចិត្ត្អស់រយៈព្ល ២១ ា្ន្ំក្នុងការធ្វើឲ្យ 
ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្ជាជនដ្លរងផលប៉ះពាល់ដោយសារម្រោគអ្ដស៍ 
កាន់ត្មានភាពប្សើរឡើង អង្គកការខាណគឺជាអង្គកការមិនម្នរដា្ឋភិ្បាល 
មួយក្នុងចំណោមអង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាលដទ្ទៀតនៅក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពុជាដ្លបាននំមុខគ្នូវភាពជាអ្នកដឹកនំ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍  
ស្វាគ្បដណ្តប់ និងជំនញ ក្នុងរយៈព្លប៉ុន្ម្នា្ន្ំចុងក្្យន្ះ។  
នៅា្ន្ ំ២០១៧ ថវិកាតូ្វបានផ្ត្ល់តាមរយៈគម្្ង HIV/AIDS ផ្លក្សីុប 
របស់ទីភា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋាម្រិកសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្ត្រជាតិ គំរូមូលនិធ ិ
ថ្មីរបស់គម្្ងមូលនិធិសកល គម្្ងគំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើម ៥% របស់បារាំង 
និងគម្្ង TB REACH WAVE ៥ ដ្លផ្ដល់ដោយ Stop TB 

Partnership សម្្ប់គម្្ងស្វ្ងរកករណីរប្ង។

នៅព្លការរីករាលដាលន្ម្រោគអ្ដស៍នៅប្ទ្សកម្ពជុាបានធា្លក់្ 
ចុះ វាកាន់ត្មានការលំបាកក្នុងការស្វ្ងរកអ្នកដ្លកំពុងរស់នៅជាមួយ 
ម្រោគអ្ដស៍ ដ្លគ្ប្៉ាន់ប្មាណថមាន១០% ទៀត ដ្លមិនទាន់បាន 
ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ អង្គកការខាណបានធ្វើការងរក្នងុការធ្វើត្ស្ត្សាកល្បង   
និងបង្កើតនូវគំនិតផ្ត្ចួផ្ត្ើមថ្មីៗ ដូចជា ការស្វង្រកករណីថ្មតីាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ  
(PDI +) Pillow Talk និងតាមរយៈប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គកមដូចជា Voice4U  

បានចូលរួមចំណ្កយា៉្ងជោគជ័យក្នុងការស្វ្ងរកក្ុមគោលដៅ 
ប្ឈមដ្លមិនធា្លប់្បានជួបពីមុន។

ដោយផ្ដ្តសំខាន់ទៅលើការផ្ត្ល់ស្វាដ្លមានការច្ន្ប្ឌិត ការ 
គំទ្ផ្ន្កបច្ច្កទ្សនិងការស្វ្ងរកការគំទ្ដ្លតម្ូវឲ្យមានមូលដា្ឋ្ន 
ភស្ត្ុតាងដ៏រឹងមាំ។ អ្វីដ្លធ្វើឲ្យខ្ញុំមានស្ចក្ត្ីរីករាយដ្លបានឃើញ 
អង្គកការខាណ បានច្ញផ្សាយអត្ថភបទចំនួន១៥ ផ្ស្ងគ្ន្នៅក្នុង 

ទិននុប្បវត្ត្អិន្ដរជាតិ ក្នងុល្ខច្ញផ្សាយជាបន្ត្បន្ទប់្មានដូចជា ប្្វ្៉ាឡង់  
ម្រោគអ្ដស៍ក្នុងចំណោមក្ុមប្ល្ងភ្ទ ជំងឺមិនឆ្លងក្នុងចំណោមអ្នក 
រស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ ការប្ើស្្មអនម័យមិនជាប់លាប់ជាមួយ 
សង្សារ និងការផ្ល្ស់ប្ត្ូរពីស្វាថ្ទាំកុមារទៅស្វាថ្ទាំមនុស្សព្ញវ័យ 
សម្្ប់កុមាររស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍នៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុាជាដើម។

ទន្ទឹមគ្ន្ន្ះដ្រ នៅព្លដ្លថវិកាកំពុងថយចុះ អ្វីដ្លយើងរំពឹង 
ទុកទាំងអស់គ្ន្ក្នុងកម្មវិធីអ្ដស៍នោះគឺ ការធ្វើការងរច្ើនស្បជាមួយ 
ថវិកាមានការថយចុះ។ នៅា្ន្ំន្ះគម្្ងគំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមនិងវាយតម្ល ្
ម្រោគអ្ដស៍ (HIEP) បានរកឃើញថការអនុវត្ត្កម្មវិធី “ការស្វ្ងរក 
ករណីថ្មីន្អ្នករស់ជាមួយម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្”ិ  របស់អង្គកការ 
ខាណបានកាត់បន្ថភយការចំណយក្នងុការរកករណីនីមួយៗក្នងុចំណោម 
ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ជាងពាក់កណ្ដ្លន្ចំណយមុនៗ។ ទាំងន្ះគឺជា 
សមិទ្ធផលដ៏គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់មួយ ហើយក៏ជាតំណងឱ្យការប្ត្្ជា្ញ្ចិត្ត្ 
របស់អង្គកការខាណក្នុងការធ្វើឱ្យបានល្អបំផុតសម្្ប់ប្ជាជនកម្ពុជាបើ 
ទោះជាកំពុងត្ជួបបញ្ហ្កង្វះខាតធនធានថ្មីក៏ដោយ។

សមិទ្ធផលរបស់អង្គកការខាណគឺបានមកពីការប្ត្្ជា្ញ្ចិត្ត្យ្៉ាងជ្្ល 
ជ្្របស់បុគ្គកលិក និងអង្គកការដ្គូទាំងអស់។ ក្នុងនមប្ធានស្ដីទីន ្
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសន្ះដើម្បីថ្ល្ងអំណរគុណដល ់
លោក ជូប សុខចំរីន ចំពោះការដឹកនំរបស់លោកនៅអង្គកការខាណ។  
លោក និងគណៈគ្ប់គ្ងបានបង្ហ្ញពី ការប្ត្្ជា្ញ្ចិត្ត្មិនច្ះនឿយហត ់
ដើម្បី ធានថអង្គកការខាណនៅត្ជាអ្នកនំមុខគ្ក្នុងការឆ្លើយតបនឹង 
ម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍នៅកម្ពុជា។

តាងនមឱ្យក្ុមប្ឹក្សាភិបាលខ្ញុំសូមបង្ហ្ញនូវការដឹងគុណយា៉្ង 
ជ្្លជ្្ដល់ដ្គូទាំងអស់ក្នុងសា្ថ្ប័នរដា្ឋ្ភិបាល អង្គកការមិនម្ន 
រដា្ឋភិ្បាល និងជាពិស្សដល់មា្ចស់្ជំនួយរបស់យើង។ បើគ្មន្ចក្ខវិុស័យ 
និងការយកចិត្ត្ទុកដាក់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្្ប់កិច្ចខិតខំ 
ប្ឹងប្្ងមនុស្សធម៌រួមគ្ន្របស់យើងនោះទ្ ការងររបស់យើងនឹងមិន 
ាចទទួលបានជោគជ័យឡើយ។

ជាចុងបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្ុមគោលដៅនិងសហគមន៍ដ្ល 
យើងបានផ្ត្ល់ស្វាគំទ្ទាំងអស់។ ទំនុកចិត្ត្របស់អ្នកទាំងអស់គ្ន្មក 
លើពួកយើងបានជំរុញឱ្យយើងបន្ត្ផ្ដល់ស្វាគំទ្វិញយា៉្ងល្អបំផុតដល់ 
អ្នក និងដើម្បីធានបានថស្វាគ្បដណ្តប់របស់យើងបានទៅដល់អ្នក 
ដ្លត្ូវការបំផុត។ ខ្ញុំ និងក្ុមប្ឹក្សាភិបាលទាំងអស់ ទន្ទឹងរង់ចាំមើល 
អង្គកការខាណក្នុងការបន្ត្ផ្ត្ល់ស្វាដល់អ្នកដ្លត្ូវការចាំបាច់នៅក្នុង 
ប្ទ្សយើងនៅា្ន្ំ ២០១៨ និងតទៅមុខទៀត។

សាររបស់ប្ធានស្ដីទីន្ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

លោក តូច ពលពន្លក



4របាយការណ៍ប្ចាំា្ន្ំ ២០១៧

ចំណប់ារម្មណ៍ពីនយកប្តិបត្ត្ិ

លោក ជួប សុខចំរើន

ភាពជាដ្គូដើម្បីការទទួលបានស្វាសុខភាពជាសកលគឺជាគោល 

បំណងជាក់លាក់របស់អង្គកការខាណ។ សម្្ប់អង្គកការខាណ សុខភាព 

ល្អប្សើរជាងមុនាចសម្្ចបាន លុះត្្ត្ការទទួលបានស្វាសំខាន់ 

ននមានភាពល្អប្សើរនៅក្នងុសហគមន៍ដ្លយើងធ្វើការ។ ជាឧទាហរណ៍ 

ក្នងុា្ន្២ំ០១៧ អង្គកការខាណបានខិតខំធ្វើការ ដើម្បីធ្វើោយប្សើរឡើង 

នូវការទទួលស្វាតាមរយៈកម្មវិធីរប្ង។ 

នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា អង្គកការខាណបានប្ើប្្ស់នូវជំនញរបស់ 

ខ្លួនក្នុងវិស័យអ្ដស៍ ដើម្បីយកមកអនុវត្ត្ និងប្ើវាជាមធ្យាបាយ ដ្ល 

មានប្សិទ្ធភាពដើម្បីស្វង្រកអ្នករស់នៅជាមួយម្រោគរប្ង ដ្លមិនទាន់ 

បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ការប្ើប្្ស់បទពិសោធន ៍

របស់អង្គកការខាណដើម្បីនំយកវិធីសាស្្ត្ការស្វ្ងរកករណីថ្មីតាមរយៈ  

មិត្ត្ភក្ត្ិទៅក្នុងកម្មវិធីរប្ង។

 ស្ដៀងគ្ន្ន្ះដ្រ ចំណុចខា្ល្ំងសំខាន់ៗពីរ របស់អង្គកការខាណគឺ 

ការសា្តប់្អ្នកទទួលផល និងធ្វើការជាមួយដ្គូក្នងុសុ្កផ្ស្ងទៀត។ សម្្ប់ 

ា្ន្ន្ំះ អង្គកការខាណបានចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការជាមួយបណ្ដញ្ថ្មចំីនួនពីរ ដើម្បី 

ធ្វើការងរទាំងអស់ន្ះ។ ទី១ គឺសម្្ប់អង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាលនៅក្នុង 

គម្្ងរប្ង ដើម្បីរៀនសូត្ពីគ្ន្ទៅវិញទៅមក និងការផ្ល្ស់ប្ត្ូរព័ត៌មាន 

និងទី២ គឺផ្ត្ល់ឱ្យអ្នកដ្លរងផលប៉ះពាល់ដោយសាររប្ង នូវសំឡ្ង 

សម្្ប់ការបញ្ចញ្មតិទំាងនៅថ្នក់្ក្្មជាតិ និងថ្នក់្ជាតិ។

អង្គកការខាណបានមើលឃើញជាច្ើនា្ន្ំមកហើយថ ការវិនិយោគ 

នៅក្នងុអង្គកការសង្គកមសីុវិល និងបណ្ដញ្អង្គកការមិនម្នរដា្ឋភិ្បាលតមូ្វឱ្យ 

មានទំាងថវិកា និងធនធានមនុស្ស។ ចំពោះម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ 

វាពិតជាមានសារសំខាន់ខា្ល្ំងណស់ដើម្បីសម្្ចបាននូវគោលដៅ ៩០- 

៩០-៩០ នៅា្ន្ំ ២០២០ ហើយចំពោះរប្ង វាក៏មានសារសំខាន់ដូចគ្ន្ 

ដ្រក្នុងការស្វ្ងរកករណីថ្មី ការធាននូវការអនុលោមតាមច្បាប់ និងការ 

កាត់បន្ថភយឱកាសសម្្ប់ម្រោគរប្ងដ្លសាុ្ំនឹងថ្ន្ំច្ើនមុខ។ 

នៅព្លដ្លកម្ពុជាកាន់ត្ទទួលបាននូវភាពជាមា្ច្ស់លើការឆ្លើយ 

តបទៅនឹងម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ យើងទទួលសា្គ្ល់ដោយមោទន 

ភាព និងការដឹងគុណយា៉្ងជ្្លជ្្ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងរបស ់

រាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ដ្លបានវិនិយោគក្នុងការព្យាបាល។

ដូចគ្ន្ដ្រ វាចាំបាច់ណស់ក្នុងការវិនិយោគក្នុងកម្មវិធីបង្ក្រ ហើយ 
អង្គកការខាណជឿជាក់ថរាជរដា្ឋ្ភិបាលយល់ពីសារសំខាន់ន្ះ ហើយ 
សង្ឃឹមថនឹងពិចារណលើការចាត់ច្ងថវិកាសម្្ប់កម្មវិធីន្ះផងដ្រ។

ទន្ទមឹគ្នន្្ះដ្រ ា្ន្២ំ០១៧គឺជាា្ន្មួំយដ្លមា្ចស់្ជំនួយផ្ត្ល់មូលនិធិ 
សម្្ប់កម្មវិធីអ្ដស៍នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា បានធ្វើការកាត់បន្ថភយជំនួយ 
របស់ពួកគ្បន្ថភ្មទៀត ហើយជាមួយគ្ន្ន្ះដ្រ ចំនួនន្អង្គកការមិនម្ន 
រដា្ឋភិ្បាលក៏បានថយចុះបន្ថភម្ទៀតដ្រ។ រាល់ព្លដ្លអង្គកការមិនម្ន 
រដា្ឋ្ភិបាលក្នុងស្ុកមួយចំនួនបានបិទទា្វ្រ ការចងចាំពីសា្ថ្ប័ន ការតភា្ជ្ប់ 
ក្នងុសហគមន៍ និងស្វាជាញឹកញាប់ក៏តូ្វបានបាត់បង់ទៅតាមហ្នងឹដ្រ។ 
នោះហើយជាមូលហ្តុ ដ្លអង្គកការខាណកំពុងធ្វើការជាមួយដ្គូដ្ល 
មានស្្ប់ ដើម្បីបង្កើតផ្នការាជីវកម្មរកប្្ក់ចំណូលបន្ថភ្មពីលើ 
ប្្ក់ជំនួយ ដើម្បីធានការរស់រានមានជីវិត និងបន្ត្ការឆ្លើយតបស្វានៅ 
តាមមូលដា្ឋ្នឲ្យបន្ត្មាននៅកន្ល្ងដ្លាចធ្វើទៅបាន។ 

ការសម្លឹងឆ្ព្ះទៅា្ន្ំ២០១៨ យើងប្ត្្ជា្ញ្ថនឹងបន្ត្ផ្ត្ល់ស្វា ដើម្បី 
បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាននូវស្វាទាក់ទងនឹងម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ 
សុខភាពផ្លូវភ្ទ និងសុខភាពបន្ត្ពូជ គ្ឿងញៀននិងជំងឺរប្ង។ យើង 
នឹងធ្វើការជាមួយរាជរដា្ឋភិ្បាលកម្ពជុា និងកម្មវិធីថ្នក់្ជាតិ ដើម្បីឱ្យប្ទ្ស 
កម្ពជុានៅត្ជាមា្ចស់្ជើងឯកសម្្ប់ការងរជាាទិភាពលើផ្នក្សុខភាព 
សាធារណៈសំខាន់ៗ ហើយបន្ត្ធ្វើជាគំរូល្អសម្្ប់ប្ទ្សដទ្ក្នុងការ 
បង្ហ្ញពីប្សិទ្ធភាពន្ការឆ្លើយតបរបស់ថ្ន្ក់ជាតិ។ 

យើងប្ត្្ជា្ញ្ធ្វើការជាមួយរដា្ឋ្ភិបាល និងដ្គូ ដើម្បីអនុវត្ត្ផ្នការ 
យុទ្ធសាស្្ត្ថ្នក់្ជាតិនៅា្ន្ ំ២០១៨ សម្្ប់ម្រោគអ្ដស៍និងជំងឺអ្ដស៍ 
និងការពង្ីកការងររបស់ជំងឺរប្ង ការអភិវឌ្ឍបណ្ដ្ញនិងធានបាននូវ 
ការអនុវត្ត្ការទទួលបានស្វាសុខភាពជាសកល។ អង្គកការខាណនឹងធ្វើ 
ការន្ះដោយបង្កើនជំនួយបច្ច្កទ្សជាអតិបរមាដោយផ្ត្តលើប្ធាន 
បទច្បាស់លាស់ និងដោយសហការជាមួយអង្គកការដទ្ទៀត តាមរយៈ 
ជំនួយបច្ច្កទ្ស។

បញ្ហ្ប្ឈមជាច្ើនកំពុងកើតឡើងចំពោះសុខភាពរបស់ប្ជាជន 
នៅកម្ពុជា។ សម្្ប់ការទទួលបាននូវស្វាសុខភាពជាសកលនៅា្ន្ំ 
២០១៨ អង្គកការខាណនឹងពិចារណ រិះរកមធ្យាបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរ 
ឡើងនូវសុខភាពបន្ត្ពូជ និងសុខភាពផ្លូវភ្ទ និងដោះស្្យបញ្ហ្ជំង ឺ
មិនឆ្លងដូចជាជំងឺរលាកថ្លើម និងជំងឺមហារីកដ្លទាក់ទងនឹងស្ត្្តីាមរយៈ 
ការផ្ត្ល់ព័ត៌មាន និងការអប់រំ។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យដ្គូទាំងអស់របស់យើងសូមឱ្យជួបត ្
វិបុលភាព សុខភាពល្អ និងជោគជ័យនៅក្នុងប្សកកម្មរួមគ្ន្របស់យើង 
នៅា្ន្ំ ២០១៨ខាងមុខទៀត។



5 របាយការណ៍ប្ចាំា្ន្ំ ២០១៧

 ក្នុងា្ន្ំ ២០១៧ កម្មវិធីបង្ក្រម្រោគអ្ដស៍របស់អង្គកការខាណបាន 
ផ្ត្ល់ការអប់រំដល់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ចំនួន ៦៥ ៥៦០ នក់ ដ្ល 
តំណងឲ្យ ៨៦% ន្ចំនួនប្៉ាន់ប្មាណសម្្ប់កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់ 
សរុបទូទាំងប្ទ្សកម្ពុជា។ ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ចំនួន ៤៣ ៨៨៥  
នក់ បានទទួលការធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈការជោះ 
ាមចុងម្្មដ្។ ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើត្ស្ត្ាមទាំងន្ះ ២៨៥  
នក់ បានរកឃើញថមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍។

 អង្គកការខាណបានជួយគំទ្ដល់អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍  
ចំនួន ១៨ ៥៦៣ នក់ ដើម្បីទទួលបានការថ្ទំា និងព្យាបាល  ហើយ 
ក្នុងចំណោមនោះ ១១ ៥៧២ នក់ ត្ូវបានកំណត់ថ “ជាអ្នកមាន 
តម្ូវការចាំបាច់បំផុត”។

គោលដៅទី១ – រួមចំណ្កលុបបំបាត់ការឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ថ្មី 
ពង្ឹងប្ព័ន្ធសុាភិបាល និងការសម្្ចបានការទទួលស្វា 
សុខភាពជាសកល

 នៅខ្កក្កដា ា្ន្ំ២០១៧ អង្គកការ UNAIDS បានប្កាសថប្ទ្ស 
ចំនួន ៧ កំពុងត្ឆ្ព្ះទៅសម្្ចបានទាំងស្ុងនូវគោលដៅ 
“៩០–៩០–៩០”។ ប្ទ្សទាំង ៧ នោះ គឺមានត្ ២ ប្ទ្សនៅ 
ក្នុងតំបន់ាសុី ដូចជាប្ទ្សកម្ពុជា និងប្ទ្សសិង្ហបុរី ក្្ពីន្ះគ ឺ
មានប្ទ្សបូតសា្វណ្ ដាណឺម្៉ាក អុីស្លង់ សុ៊យអ្ត និងចក្ភព 
អង់គ្ល្ស។  

 ខណៈព្លដ្លការរីករាលដាលន្ម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស ៍
ក្នងុប្ទ្សកម្ពជុាកំពុងបន្ត្ធា្លក់្ចុះ ការផ្ដល់មូលនិធិសម្្ប់វិស័យ 
ន្ះក៏តូ្វបានកាត់បន្ថភយផងដ្រ។ គួរជាការសោកសា្ដយ្ការស្វង្រក  
ករណីថ្មីន្ម្រោគអ្ដស៍កំពុងត្ជួបប្ទះការលំបាកកាន់ត្ខា្ល្ំង 
ឡើងៗ ដោយសារការចំណយកាន់ត្ច្ើនឡើង ក្នុងការស្វ្ងរក 
មួយករណី។ កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់ជាច្ើនមានបំណងចង់ទទួលយក 
ការធ្វើត្ស្ត្ាម បន្ទប់្ពីពួកគ្បានទទួលការអប់រំរួចហើយ។ កុ្ម 
ប្ឈមមុខផ្ស្ងទៀត ដ្លមិនស្ថភិតនៅក្នុងការបា៉្ន់ប្មាណដ្ល 
ាចមានឱកាសឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ ខណៈក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ផ្ស្ង 
ទៀតបានដឹងពីការប្ឈមនឹងការឆ្លង ប៉ុន្ត្្ ក្ុមន្ះជ្ើសរីសមិន 
យកការធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍។ ការផ្ត្ល់ការអប់រំដល់ក្ុម 
ទាំងពីរន្ះនៅត្មានសារសំខាន់ និងមានបញ្ហ្ប្ឈម ដ្លតម្ូវ
ឲ្យយើងបង្កើតវិធីសាស្្ត្ថ្មីៗថ្មទៀត។

 តាមរយៈ គម្្ងផ្ល្កសុីប សម្្ប់ម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍  
ដ្លគំទ្ដោយមូលនិធិសហរដ្ឋាម្រិកសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្ត្ជាតិ 
“USAID” និងមានការសហការជាមួយអង្គកការ PSI/PSK និង 
គម្្ងមូលនិធិសកល និងដ្គូបានច្កស្្មអនម័យចំនួន  
១ ៨១៩ ៤៥៦ ស្្មនិងទឹករំអិលចំនួន ៨៤៦ ៨៣៨ កញ្ចប ់
ដោយឥតគិតថ្ល្ និងបានលក់ស្្មអនម័យក្នុងតម្ល្សមរម្យចំនួន 
៣៨៩ ៥៥៦ ស្្ម និងទឹករំអិលចំនួន ៩៨ ៥៨០ កញ្ចប់ដល់ក្ុម 
ប្ឈមមុខខ្ពស់។ 

ស្ចក្តីសង្ខ្ប 
អឹមហ៊្ល (mHealth) 

 ក្នុងា្ន្ំ ២០១៧ គ្ហទំព័រ សា្ម្តហ្គកើល អុឹមសា្ត្យ និងស្ីស្ស ់

មានអ្នកចូលទស្សនចំនួន ៧ ២១២នក់ និងមានអ្នកប្ើប្្ស ់
ស្វា Voice4U ចំនួន ៤៧ ០២៣ នក់បានហៅចូល ដោយមាន 
សារជាអក្សរ ឬសាររំឭកជាសំឡ្ងចំនួន ១៧៤ ៨២១ សារបានផ្ញើ 
ច្ញទៅ។

ការស្វ្ងករណីថ្មីតាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ  (PDI+)

 ការធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍ប្មាណ ១០% គឺជាលទ្ធផលបាន 
មកពីការអនុវត្ត្វិធីសាស្ត្ ្ស្វង្រកករណីថ្មតីាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ ិ(  PDI+ )។ 
លទ្ធផលបង្ហ្ញថមានការកើនឡើងន្ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ដ្ល 
មានត្ស្ត្ប្តិកម្មដោយមិនបានដឹងពីសា្ថន្ភាពរបស់ខ្លនួ ដ្លអត្្ 
រកឃើញវិជ្ជមានន្ម្រោគអ្ដស៍មានចំនួន ២,២% ក្នងុចំណោមកុ្ម 
បុរសស្ាញ់បុរស ៣,១%  កុ្មប្លង្ភ្ទ ១,៨% ក្នងុចំណោមអ្នក 
ប្ើគ្ឿងញៀនដោយចាក់ និង ១,៧% ក្នុងចំណោមស្្ត្ីបម្ើស្វា
កម្សាន្ត្។ លទ្ធផលសិក្សាបឋមដោយគម្្ង HIV Innovate and 

Evaluate របស់អង្គកការ URC ដ្លទទួលបានមូលនិធិពី USAID  

បានបង្ហ្ញនូវទិន្នន័យគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ថ ការអនុវត្ត្វិធីសាស្្ត្  
PDI+ គឺមានប្សិទ្ធភាពចំណយ ប្សើរជាងការអនុវត្ត្ការចុះអប់រ ំ
តាមសហគមន៍ ដើម្បីស្វង្រកករណីម្រោគអ្ដស៍ថ្មីនៅក្នុងចំណោម 
កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់។ ការចំណយជាមធ្យមក្នងុករណីម្រោគអ្ដស៍ 
មួយករណីតាមរយៈ ការស្វ្ងរកករណីថ្មីតាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ ចំណយ
តិចជាងបីដងធៀបនឹងការចំណយតាមការអនុវត្ត្ការចុះអប់រំតាម 
សហគមន៍។

ការពង្ឹងការព្យាបាលដោយឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍ និងការល្បថ្ន្ ំ
ត្ឹមត្ូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់សម្្ប់ទាំងអស់គ្ន្

 អង្គការាណា បានសហការយ៉្ងជិតស្នទិ្ធជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាត ិ
ប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក និងកាមរោគ និងភាគីពាក់ព័ន្ធរួម 
មាន US-CDC, WHO, UNAIDS, និង អង្គការ FHI 360 ដើម្ប ី
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងក្សម្ួលគោលការណ៍មួយចំនួន៖ 

(១)  គោលការណ៍ណ្នំអំពីការធ្វើត្ស្ត្ាមនិងផ្ត្ល់ប្ឹក្សារក 
  ម្រោគអ្ដស៍ និងម្រោគសា្វ្យ។ 

(២)  កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដ្លសម្្ប់ការផ្ត្ល់ប្ឹក្សាអំពីការពង្ឹង 
  ការល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់ (EAC) ដើម្បី 
  ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវការល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ ទៀងទាត់និង 
  ជាប់លាប់ ចំពោះអ្នកជំងឺដ្លបរាជ័យក្នុងការព្យាបាលដោយ 
  ឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍ ។

(៣) និយាមប្បបទសម្្ប់អនុវត្ត្យុទ្ធវិធីជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្សកម្មភាព 
គ្ប់គ្ងករណីសកម្ម 

(៤) និយាមប្បបទសម្្ប់អនុវត្ត្ការតាមដានសន្ទស្សន៍ម្រោគ 
 អ្ដស៍តាមរយៈការកំណត់ ស្វ្ងរកដ្គូឲ្យមកធ្វើត្ស្ត្ាមរក 
 ម្រោគអ្ដស៍ (PNTT) និង 

(៥) និយាមប្បបទសម្្ប់អនុវត្ត្រួមន្សកម្មភាពសហគមន៍ ដើម្ប ី
 សម្្ចបានគោលដៅ ៩០-៩០-៩០។
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(៦)  គោលគំនិតស្ត្ីអំពី ការស្វ្ងរកករណីថ្មីតាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ។ 

(៧) បច្ច្កវិទ្យាទំនក់ទំនងព័ត៌មានសហគមន៍សម្្ប់កម្មវិធីបង្ក្រ 
 ម្រោគអ្ដស៍។

វិធីសាស្្ត្ជំរុញខា្ល្ងំកា្លស្កម្មភាពគ្ប់គ្ងសកម្មករណីផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍ 
(B-IACM)    

 ចំនួនជាង ៩០% ន្អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ទាំងអស់បាន 
ទទួលបានការធ្វើត្ស្ត្រកបន្ទុកម្រោគក្នុងាម ជាក់ស្ត្្ងពួកគ ្
ទទួលបានការធ្វើត្ស្ត្ទាន់ព្លវ្លា និងយា៉្ងហោចណស់ ចំនួន  
៨០% បានបង្ហ្ញពីលទ្ធផលល្អដោយមានបន្ទុកម្រោគតិចជាង  
១ ០០០ កូពីក្នុងមួយមីលីលីត្។

 ចំនួន ៨៨% នៅបន្ត្ប្ើឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍ ក្្យព ី
រយៈព្ល ១២ ខ្។

បង្កើនការស្វ្ងរកករណីរប្ង និងភា្ជ្ប់ជាមួយស្វាព្យាបាល

អង្គកការខាណ បានបន្ត្ការរួមចំណ្កយា៉្ងសំខាន់ជាមួយកម្មវិធ ី
រប្ងថ្ន្ក់ជាតិ។ ា្ន្ំន្ះ កម្មវិធីបានស្វ្ងរកករណីរប្ងថ្មីច្ើន ដោយ 
អនុវត្ត្តាមគោលគំនិតដ្លមានស្្ប់ ការចំណយទាបដើម្បីបង្កើនការ 
ស្វ្ងរកករណី ការក្លម្អគុណភាពស្វាតាមអង្គកការជាច្ើន ដ្ល 
មិនម្នសម្្ប់ត្អ្នកទទួលផលផ្ទ្ល់របស់អង្គកការខាណនោះទ្។ 

 អង្គកការខាណទទួលបានជំនួយពី Stop TB Partnership’s  

Challenge Facility for Civil Society (CFCS) ជំុទី ៧ ដើម្បីពងឹ្ង 
ការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ចំពោះជំងឺរប្ង។ 

 អង្គកការខាណធ្វើការជាមួយអង្គកការដ្លធ្វើសកម្មភាពរប្ង និងបាន 
ផ្ត្ួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានបណ្ដ្ញរប្ងថ្មីចំនួនពីរ។ ទីមួយគឺផ្ដ្តលើ 
អង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាល និងជាអង្គកការធ្វើការលើគម្្ងរប្ង 
ដើម្បីពង្ឹងការសហការ និងផ្ល្ស់ប្ដូរព័ត៌មាន។ ទីពីរ គឺជាបណ្ដ្ញ 
សហគមន៍ថ្មីមួយដ្លផ្ដល់ជាឱកាសសម្្ប់ប្ជាជនមានរប្ង ឬ 
ប្ជាជនរងផលប៉ះពាល់ដោយសាររប្ង ដើម្បីមានសំឡ្ងរួមនិង 
មានឥទ្ធិពល។

 ក្នុងា្ន្ំ ២០១៧ អង្គកការខាណបានទទួលមូលនិធិដើម្បីអនុវត្ត្គំនិត 
ផ្ត្ចួផ្ត្ើមថ្មនីៅថ្នក់្សហគមន៍ សម្្ប់ការស្វង្រកករណីរប្ងថ្មដីើម្ប ី
បង្កើនការស្វ្ងរកករណីរប្ង និងភា្ជ្ប់ការព្យាបាល។ គម្្ងន្ះធ្វើ 
ការនៅក្នុងស្ុកប្តិបត្ត្ិចំនួនបួន។ ចាប់ពីខ្សីហា ដល់ខ្ធ្នូ ា្ន្ំ  
២០១៧ មានប្ជាជនចំនួន ២ ៣១៦នក់ ត្ូវបានធ្វើត្ស្ត្រកម្រោគ 
រប្ង។ នៅក្នុងចំណោមប្ជាជនបានធ្វើត្ស្ត្ ទាំងអស់ មានប្ជាជន 
ចំនួន ៤៩៩ នក់ ត្ូវរកឃើញថមានម្រោគរប្ង(គ្ប់ទម្ង់ទំាង 
អស់ន្ជំងឺរប្ង) ស្មើប្មាណជា ២២%។ ប្ជាជនចំនួន ៤៨៦នក់ 
(៩៧%) មានម្រោគរប្ងបានចាប់ផ្ត្ើមទទួលការព្យាបាល។

 តាមរយៈមូលដា្ឋន្សុខាភិបាលចំនួនបំ្្មួយដ្លទទួលបានការគំទ្ 
ពីគម្្ងផ្ល្កសុីប ករណីរប្ងថ្មីចំនួន ២ ៤៨៥នក់ ត្ូវបាន 

រកឃើញ និង ៩៨% ត្ូវបានធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍។ ក្នុង 
ចំណោមអ្នកជំងឺរប្ងធ្វើត្ស្ត្ាម ២២នក់ (១%) ត្ូវបានរក 
ឃើញថ មានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍ ហើយករណីទាំង ២២ នក់ន្ះត្ូវ 
បានទទួលឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍។

ការពិនិត្យរកម្រោគបង្ករជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន សម្្ប់ក្ុម 
ប្ឈមមុខខ្ពស់បំផុត

 ការពិនិត្យរកម្រោគបង្ករជាជំងឺមាត់ស្បូន និងជំងឺមហារីកសម្្ប់ស្្ត្ ី
បម្ើស្វាកម្សាន្ត្ ត្ូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងស្វានៅគ្លីនិកឈូកស  
ហើយមានស្្ត្ចំីនួន ៩៩៨ នក់ បានទទួលការពិនិត្យ ហើយ ២៥ នក់ 
មានលទ្ធផលម្រោគវិជ្ជមាន។ នៅក្នុងចំណោមស្្ត្ីទាំងនោះ មាន  
១១ នក់ទទួលបានការព្យាបាលដោយប្ើវិធី cryotherapy និង  
១៤ នក់បានបញ្ជូនទៅធ្វើការតាមដានបន្ត្ទៀត។ ស្បគ្ន្ជាមួយ 
ការស្្វជ្្វជាអន្ត្រជាតិនៅកន្លង្ផ្ស្ងទៀតបានបង្ហញ្ថ ស្្ត្បីម្ើ 
ស្វានៅកន្ល្ងកម្សាន្ត្ដ្លមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍នៅគ្លីនិកឈូកស 
ាចប្ឈមទៅនឹងការមានម្រោគបង្ករជាជំងឺមហារីកដំណក់កាល 
ដំបូងបួនដង ឬតម្ូវឲ្យមានការតាមដាន ឬការព្យាបាលបន្ត្ទៀត  
សម្្ប់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន។

គោលដៅទី២ – កសាងសមត្ថភាពឆ្លើយតបរបស់សហគមន ៍
តាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធសា្ថ្ប័ន និងប្ព័ន្ធសហគមន៍ដ្លមាន 
និរន្តរភាព

 ា្ន្ំន្ះមានការកាត់បន្ថភយទៀតចំពោះការផ្ដល់មូលនិធិសម្្ប់កម្មវិធី 
ម្រោគអ្ដស៍ ដោយពង្ឹងលើវិធីសាស្្ត្ននកាន់ត្មាននិរន្ត្រភាព 
ដ្លជាតមូ្វការនៅក្នងុចំណោមអង្គកការមិនម្នរដា្ឋភិ្បាល។ អង្គកការ 
ខាណ បាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយគម្្ងកសាងសមត្ថភភាពន ្
អង្គកការក្នងុសុ្ករបស់ប្ទ្សកម្ពជុាដ្លទទួលបានមូលនិធិពី USAID 

ដើម្បីបើកដំណើរការសិកា្ខ្សាលា និងជួយកំណត់ប្ភពហិរញ្ញវត្ថភ ុ
នន។ ជាលទ្ធផល ក្លបឹចំនួនបំ្្មួយសម្្ប់ សា្មត្ហ្គកើល  អឹុមសា្តយ្ 
និងស្ីស្ស់ និងគ្លីនិកឈូកស បានរៀបចំបង្កើតជាផ្នការ 
ាជីវកម្មទាំងអស់គ្ន្ ដើម្បីស្វ្ងរកប្ភពចំណូលថ្មីបន្ថភ្មទៀត។

គោលដៅទី ៣ – ពងឹ្ងសមត្ថភាពសា្ថប័្ន និងសមត្ថភាពបច្ចក្ទ្ស 
អង្គការាណា និងអង្គការសង្គមសុីវិល

 ការវាយតម្ល្សមត្ថភភាពអង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាលទាំង ១៩ ធ្វើឡើង 
នៅចុងបញ្ចប់ន្ត្ីមាសទី ៤ ា្ន្ំ២០១៧ បានរកឃើញថ អង្គកការ  
១២/១៩ ន្អង្គកការដ្គូទទួលបានពិន្ទុ “ល្អ” ឬ “ល្អណស់” នៅចុង 
បញ្ចប់ន្កម្មវិធី បើប្ៀបនឹងមានត្ឹមត្ ២/១៩  ន្អង្គកការដ្គូត ្
ប៉ុណោ្ណ្ះដ្លមានពិន្ទុល្អនៅព្លចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត្កិច្ចសន្យារបស់ 
ពួកគ្ ហើយចំនួនអង្គកការដ្លធា្លប់្ទទួលបានពិន្ទជុាទីព្ញចិត្ត្បាន 
ថយចុះពី១៥/១៩ មកត្ឹម៧/១៩។



7 របាយការណ៍ប្ចាំា្ន្ំ ២០១៧

 ក្នុងា្ន្ំ ២០១៧ អង្គកការខាណបានគំទ្ដល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពន្  
ការគូសផ្នទីគ្ប់ជ្ុងជ្្យក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់តាមរយៈប្ព័ន្ធ 
ព័ត៌មានភូមិសាស្្ត្ “GIS”ដើម្បីកំណត់ទីតាំងប្មូលផ្ត្ុំ និងកន្ល្ងធ្វើ 
ការរបស់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ក្នុងស្ុកប្តិបត្ត្ិចំនួន ១២។

 នៅដើមា្ន្ំ ២០១៧ អង្គកការខាណបានទទួលនូវ មូលនិធិសម្្ប ់
គម្្ងស្្វជ្្វ (Mobile Link) ពី ៥% Initiative របស់រដា្ឋភិ្បាល 
បារាំង ដើម្បីវាយតម្ល្ពីការចូលរួមមានប្សិទ្ធផលន្ស្្ត្ីបម្ើស្វា 
កម្សាន្ត្តាមរយៈស្វាផ្ញើសារខ្លីៗ  (SMS) ជាញឹកញាប់ ឬស្វាផ្ញើសារ 
ជាសំឡ្ង (VM) ដ្លភា្ជ្ប់ស្វាទាំងនោះជាមួយស្វាគុណភាព 
ខ្ពស់មានស្្ប់រួមទាំងការធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍ផងដ្រ។

ការអភិវឌ្ឍស្វាទាំងអស់តាមរយៈការស្្វជ្្វ

 ា្ន្ន្ំះមានការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថភបទចំនួន ១៥ ក្នងុទិននុប្បវត្ត្អិន្ត្រជាតិ 
របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វអង្គកការខាណ។ ប្ធានបទបោះពុម្ព 
ផ្សាយជាបន្ត្បន្ទ្ប់រួមមាន ប្្វា៉្ឡង់ម្រោគអ្ដស៍នៅក្នុងចំណោម 
ក្ុមប្ល្ងភ្ទ ជំងឺមិនឆ្លងនៅក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅជាមួយម្រោគ 
អ្ដស៍ ការប្ើប្្ស់ស្្មអនម័យមិនបានជាប់លាប់ជាមួយសង្សារ 
ការអន្ត្រាគមន៍ និងគោលនយោបាយកាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់ និង 
ការផ្ល្ស់ប្ត្ូរពីស្វាថ្ទាំកុមារទៅស្វាថ្ទាំមនុស្សព្ញវ័យសម្្ប់ 
កុមាររស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាជាដើម។

 ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍សើ 
ស្ប្ក និងកាមរោគ អង្គកការខាណបានដឹកនំការអង្កត្ជីវសាស្្ត្ និង 
ឥរិយាបទរួមបញ្ចូលគ្ន្ចំនួនពីរ។ ការសិក្សាអង្ក្តទីមួយ គឺធ្វើឡើង 
នៅក្នងុចំណោមស្្ត្បីម្ើស្វាកម្សាន្ត្និងការសិក្សាអង្កត្ទីពីរនៅក្នងុ 
ចំណោមអ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន។

គោលដៅទី៤ – លើកកម្ពស់ភាពផ្ស្ងៗគ្ន ្សិទ្ធ ិនិងសមភាពយ្នឌ័រ

 អង្គកការខាណគឺជាអង្គកការមួយដ្លជាអ្នកទទួលជំនួយបន្ត្សម្្ប់ 
គម្្ងស្វង្រកការគំទ្កាត់បន្ថភយគ្្ះថ្នក់្នៅក្នងុតំបន់ាសីុដ្ល 
ទទួលបានការគំទ្ពីមូលនិធិសកលដ្លដឹកនំដោយអង្គកការសម្ពន័្ធ 
ឥណ្ឌ្ដ្លជាអ្នកទទួលជំនួយផ្ទ្ល់។

 អង្គកការខាណបានដឹកនំកិច្ចប្ជុំពិគ្្ះយោបល់ការកាត់បន្ថភយ 
គ្្ះថ្ន្ក់ និងការបណ្តុះបណ្ដ្លស្ដីពីគោលនយោបាយកាត់បន្ថភយ 
គ្្ះថ្ន្ក់ដ្លអគ្គកល្ខាធិការន្ាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធប្ាំងគ្ឿង 
ញៀន បានស្នើសុំការសហការរវាងអង្គកការខាណ និងក្សួង 
សុខាភិបាល ដើម្បីធ្វើោយប្សើរឡើងនូវស្វាព្យាបាលដោយប្ើ 
ឱសថនៅតាមសហគមន៍ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។

 អង្គកការខាណបានធ្វើការដើម្បីផ្ដល់អំណច និងជំរុញឲ្យមានការចូល 
រួមប្កបដោយអត្ថភន័យរបស់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់ស្វា  
និងកម្ិតគោលនយោបាយ។
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ពិភពលោកា្ន្ំ ២០១៧
 អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍មានចំនួន ៣៦,៧ លាននក់ 

(ចុងា្ន្ំ២០១៦)
 ចំនួនសរុបន្ការឆ្លងថ្មីក្នុងមាន ១,៨ លាននក់  

(ា្ន្ំ ២០១៦)
 ការសា្ល្ប់ដោយសារជំងឺអ្ដស៍មានចំនួន ១ លាននក់ (ា្ន្ំ 

២០១៦)
 អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ទទួលបានការព្យាបាល 

ដោយប្ើឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍ ចំនួន ២០,៩ លាននក់ 

(ខ្មិថុន ា្ន្ំ ២០១៧)១ ។

 

១   របាយការណ៍អង្គកការ UNAIDS ា្ន្ំ២០១៧។ មាននៅលើគ្ហទំព័រ៖  http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet)

២   Spectrum/AEM ា្ន្ំ២០១៦ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក និងកាមរោគ (NCHADS) ា្ន្ំ២០១៦
៣  ការព្យាករណ៍ម្រោគអ្ដស៍ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក និងកាមរោគ (NCHADS) ា្ន្ំ២០១៦
៤   របាយការណ៍ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក និងកាមរោគ (NCHADS) ត្ីមាសទី៤ នៅខ្ធ្នូ ា្ន្ំ២០១៧
៥   ការព្យាករណ៍ម្រោគអ្ដស៍ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក និងកាមរោគ (NCHADS) ា្ន្ំ២០១៦
៦   របាយការណ៍ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក និងកាមរោគ (NCHADS) ត្ីមាសទី៤ នៅខ្ធ្នូ ា្ន្ំ២០១៧
៧  ការបា៉្ន់ប្មាណចំនួនក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់របស់អង្គកការខាណ/NCHADS ា្ន្ំ២០១៥ (បច្ចុប្បន្ន មានការទទួលសា្គ្ល់ដោយយោងតាមការរាយការណ៍អំពីចំនួន FEW ដោយផ្អ្កលើព័ត៌មាន/ការរៀបច ំ

កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នរបស់យើង)
៨   ៩០% ន្ស្ត្្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្មានកូដសមា្គ្ល់អត្ត្សញ្ញ្ណ។ តួល្ខន្ះាចមានការរាប់ស្ទួនគ្ន្រហូតដល់ ១០%។
៩   ការបា៉្ន់ប្មាណចំនួនរបស់ក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស ា្ន្ំ២០១៤
១០    ការបា៉្ន់ប្មាណចំនួន ក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស ា្ន្ំ២០១៤ ដោយប្ើវិធីសាស្្ត្ Capture re-capture

១១   ការបា៉្ន់ប្មាណចំនួន និងអង្ក្តជីវសាស្្ត្លើPWUD/PWID ា្ន្ំ២០១២

អង្គការាណា  
ឆ្ន្ំ ២០១៧ 

ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់

ចំនួនបា៉្ន់ប្មាណ 
ន្ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់

ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស ់
ទទួលបានការអប់រំ

ក្ុមប្ឈមុខខ្ពស់ទទួល 
បានការធ្វើត្ស្តាម និង 
ផ្តល់ប្ឹក្សារកម្រោគអ្ដស៍
ដោយជោះាមចុងម្្មដ្ 

(HTC)

ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស ់
ទទួលបាន ការធ្វើត្ស្ត 
ាម និងទទួលបាន 

លទ្ធផលវិជ្ជមាន

សរុប ៧៦ ៤២០ ៦៥ ៥៦០ (៨៦%)  ៤៣ ៨៨៥(៦៧%) ២៨៥ (០,៦%)

ស្្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្ ៤០ ១៣៦៧  ៤៣ ៧២០៨  ២៨ ៥៤២ ៨០

ក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស ៣០ ៨៩១៩  ១៧ ៨០០ ១២ ៥៣៧ ១៦៨

អ្នកប្ល្ងភ្ទ ៤ ០៩៣១០  ៣ ៥៩៥ ២ ៥៥០ ៣៤

អ្នកប្ើគ្ឿងញៀន 
ដោយចាក់

១ ៣០០១១  ៤៤៥ ២៥៦ ៣

ស្ថិតិម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ឆ្ន្ំ ២០១៧ 

ប្ទ្សកម្ពុជាា្ន្ំ ២០១៧
 អត្្ប្្វា៉្ឡង់ម្រោគអ្ដស៍ក្នុងា្ន្ំ ២០១៧ ០,៦%២ 
 ការបា៉្ន់ប្មាណអ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ ក្នុង 

ា្ន្ំ ២០១៧ ចំនួន ៦៨ ៦៧៨ នក៣់ 
 អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ ស្ថភិតក្នុងការថ្ទាំ ចំនួន  

៥៩ ២៣៨ នក់ (ស្្ត្ី ៣២ ០២៩ នក់ និងកុមារ  
៣ ៥៥២ នក់)៤ 

 ចំនួនសរុបន្ការឆ្លងថ្មីក្នុងា្ន្ំ ២០១៧  ចំនួន ៥៧២ នក៥់ 
 ការសា្ល្ប់ដោយសារជំងឺអ្ដស៍ក្នុងា្ន្ំ ២០១៧ ចំនួន  

២ ២៧២ នក់ 
 អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ បានទទួលឱសថប្ាំង 

ម្រោគអ្ដស៍ (ART)៦  ចំនួន ៥៨ ៥១៦នក់ (ស្្ត្ី  
៣១ ៦៦១នក់ និងកុមារ ៣ ៤០៨នក់។ 
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អ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយចាក់ បានចុះឈ្ម្ះ 
ក្នុងការព្យាបាលដោយថ្ន្ំម្តាដូន 

១០៤ នាក់  
(ស្្ត្ី១៦ នក់)

អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ទទួលបានការថ្ទាំ 
និងព្យាបាល    

១៨ ៥៦៣ នាក់  
(ស្្ត្ី ១០ ៨៥០ នក់ និង 

កុមារ ១ ៤៤៥ នក់)

អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ទទួលបានឱសថ ARV 
  

១៨ ២០៩ នាក់  
(ស្្ត្ី ១០ ៦៦៦ នក់ និង 

កុមារ ១ ៣៧៥ នក់)

អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ មានតម្ូវការខ្ពស់បំផុត 
ទទួលបានការថ្ទាំ និងគំទ្  

១១ ៥៧២ នាក ់
(ស្្ត្ី ៦ ៧៤១ នក់)

ប្ដីប្ពន្ធដ្លមានសា្ថ្នភាពម្រោគអ្ដស៍ផ្ទុយគ្ន្    

 ២ ១១៩ នាក់
(៤ គូ បានឆ្លងម្រោគអ្ដស៍)

អ្នកជំងឺរប្ងបានត្ស្ត្រកម្រោគអ្ដស៍ 
និងបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមាន  

២២ នាក់

អ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយចាក់ដ្លទទួលបាន 
កម្ិតម្តាដូនប្ចាំថ្ង ្

៨២ នាក់  
(ស្្ត្ី ១៤នក់)

អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ទទួលបានការបង្ក្រ ថ្ទាំ 
និងគំទ្តាមសហគមន៍  

១៧ ២៩២ នាក់  

(ស្្ត្ី១០ ១១៩ នក់ និង 
កុមារ ១ ១៤២ នក់)

ទារកកើតពីមា្ដ្យមានម្រោគអ្ដស ៍

៩២ នាក់ 
(ទារក ២ នក់ បានឆ្លងម្រោគអ្ដស៍)

អ្នកជំងឺរប្ងបានត្ស្ត្រកម្រោគអ្ដស៍  
និងបានទទួលលទ្ធផល   

២ ៤៨៥ នាក់
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រួមចំណ្កលុបបំបាត់ការឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ថ្មី ពង្ឹងប្ព័ន្ធ 
សុខាភិបាល និងការសម្្ចបាននូវការទទួលស្វាសុខភាព 
ជាសកល 

គោលបំណង

 បង្ក្រការឆ្លង និងការឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ថ្មី

 បង្កើនការស្វ្ងរកករណីថ្មី ការព្យាបាល និងការល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ 

ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់

 បង្កើនការប្ើប្្ស់ស្វាសុខភាព

 ធ្វើឱ្យប្សើរ និងធ្វើការក្លម្អការទទួលបានការថ្ទាំសុខភាព 

ប្កបដោយសមធម៌

នៅខ្កក្កដាា្ន្ំ ២០១៧ កម្មវិធីអង្គកការសហប្ជាជាតិប្យុទ្ធនឹង 

ជំងឺអ្ដស៍ (UNAIDS) បានប្កាសថប្ទ្សចំនួន ៧ កំពុងត ្

ឆ្ព្ះទៅសម្្ចបានទាំងស្ុងនូវគោលដៅ “៩០-៩០-៩០” ។ ប្ទ្ស 

ទាំង ៧ នោះ រួមមានប្ទ្សចំនួន ២ នៅក្នុងតំបន់ាសុី ដ្លមាន 

ប្ទ្សកម្ពជុា និងសិង្ហបុរី ហើយក្្ពីន្ះ មាន បុតសា្វណ្ ដាណឺម្៉ាក 

អុីស្លង់ ស៊ុយអ្ត និងចក្ភពអង់គ្ល្ស។១២ 

ខណៈព្លដ្លការរីករាលដាលន្ម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស ៍

ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាកំពុងបន្ត្ធា្ល្ក់ចុះ ការផ្ដល់មូលនិធិសម្្ប់វិស័យន្ះ 

ក៏ត្ូវបានកាត់បន្ថភយផងដ្រ។ គួរជាការសោកសា្ដ្យ ការស្វ្ងរក ករណី 

ថ្មន្ីម្រោគអ្ដស៍កំពុងត្មានការលំបាកកាន់ត្ខា្ល្ងំឡើងៗ ដោយសារ 

ការចំណយកាន់ត្ច្ើនឡើងក្នងុការស្វង្រកមួយករណីៗ។ កុ្មប្ឈម 

មុខខ្ពស់ជាច្ើនមានបំណងចង់ទទួលយកការធ្វើត្ស្ត្ាម បន្ទ្ប់ព ី

ពួកគ្បានទទួលការអប់រំរួចហើយ។ ក្ុមប្ឈមមុខផ្ស្ងទៀត ដ្ល 

មិនស្ថភិតនៅក្នុងការប្៉ាន់ប្មាណដ្លាចមានឱកាសឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ 

ខណៈក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ផ្ស្ងទៀត បានដឹងពីការប្ឈមនឹងការឆ្លង  

ប៉ុន្ត្្ ក្ុមន្ះជ្ើសរីសមិនយកការធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍។  

ការផ្ត្ល់ការអប់រំដល់កុ្មទំាងពីរន្ះនៅត្មានសារសំខាន់ និងមានបញ្ហ ្

ប្ឈម ដ្លតម្ូវឲ្យយើងបង្កើតវិធីសាស្្ត្ថ្មីៗ ថ្មទៀត។

នៅា្ន្ ំ២០១៧ អង្គកការខាណបានកំពុងបន្ត្គោលដៅទី១ តាមរយៈ 

គម្្ងផ្លក្សីុបដ្លទទួលការគំទ្មូលនិធិពី USAID និងគំរូមូលនិធិ 

ថ្មី (New Funding Model) ដ្លគំទ្ដោយមូលនិធិសកល។ ជំនួយ 

ទាំងពីរន្ះបានផ្ត្ល់លទ្ធភាពឲ្យអង្គកការខាណបន្ត្អនុវត្ត្គោលបំណង 

ទាំង៤ខាងលើន្ះ តាមរយៈការគំទ្ដល់កម្មវិធីថ្ន្ក់ជាតិ និងតាមរយៈ 

ការផ្ត្ល់ស្វាដោយផ្ទ្ល់ទៅដល់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ និងអ្នករស់នៅ 

ជាមួយម្រោគអ្ដស៍ ស្បតាមនិយាមប្បបទសម្្ប់អនុវត្ត្វិធីសាស្្ត្ 

ជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្ ការបង្ក្រ ថ្ទាំ និងព្យាបាលបន្ត្ (B-CoPCT) និងយុទ្ធវិធ ី

ជំរុញខា្ល្ងំកា្លស្កម្មភាពគ្ប់គ្ងករណីសកម្ម (B-IACM) ដ្លទើបបាន 

បង្កើតថ្មី។ 

ការផ្ត្តជាចម្បងរបស់អង្គកការខាណសម្្ប់ការស្វ្ងរកករណីថ្មីគឺ 

ជាមួយស្្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្ (FEW) ក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស (MSM)  

អ្នកប្ល្ងភ្ទ (TG) និងអ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយចាក់ (PWID) ។ ការរួម 

បញ្ចូលគ្ន្ន្តំបន់គ្បដណ្តប់របស់គម្្ងផ្ល្កសុីបដ្លទទួល 

ការគំទ្មូលនិធិពី USAID និងគំរូមូលនិធិថ្មី (New Funding Model)  

ដ្លគំទ្ដោយមូលនិធិសកលាចផ្ត្ល់លទ្ធភាពឲ្យអង្គកការខាណក្នុង 

ការផ្ត្ល់ស្វានៅក្នុង ២៣ ក្នុងចំណោម២៥ ខ្ត្ត្ និងរាជធានីក្នុងប្ទ្ស 

កម្ពុជា។ ន្ះបង្ហ្ញពីការរួមបញ្ចូលគ្ន្ន្ជំនញ និងបទពិសោធន៍ដ្ល 

ពិបាករកគូប្ជ្ងជាមួយអង្គកការខាណនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។

ការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវកម្មវិធីបង្ក្រម្រោគអ្ដស៍ 

កញ្ចប់សកម្មភាពកម្មវិធីបង្ក្រចំនួនបីគឺ សា្ម្តហ្គកើល (SMARTgirl) 

សម្្ប់ស្ត្្បីម្ើស្វាកម្សាន្ត្ អឹុមសា្តយ្ (MStyle) សម្្ប់បុរសស្ាញ់ 

បុរស និងស្ីស្ស់ សម្្ប់អ្នកប្ល្ងភ្ទ នៅត្បន្ត្ការវិវត្ត្ និងអនុវត្ត្ 

ក្នុងា្ន្ំ ២០១៧។ យុទ្ធសាស្្ត្ការផ្ល្ស់ប្ដូរការប្ព្ឹត្ត្ (SBC) បាន 

កំណត់នូវសារសំខាន់ៗជារៀងរាល់តី្មាសហើយតូ្វបានធ្វើត្ស្ត្ជាមុន 

ជាមួយនឹងក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ ដើម្បីធានឱ្យមានការចូលរួម និង 

គុណភាព។ សមា្ភ្រទាំងន្ះតម្ូវឲ្យមានការបញ្ចូលយោបល់របស់អ្នក 

១២  UNAIDS. “Ending AIDS Progress towards the 90–90–90 Targets.” Geneva, 2017. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Global_AIDS_
update_2017_en.pdf

១គោលដៅទី
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អនុវត្ត្ដើម្បីឱ្យបានជោគជ័យ។ កាលពីា្ន្ំមុន មានរៀបចំសិកា្ខ្សាលា 

សម្្ប់គូ្បង្គល្ SBC ចំនួនពីរ ដ្លមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១១៤ នក់។ 

ដោយមានមូលនិធិពី USAIDក្នុងគម្្ងផ្ល្កសុីប  អង្គកការខាណ 

បានបន្ត្បង្កើត និងក្លម្អគំនិតច្នប្្ឌិតថ្មីៗ តាមរយៈមណ្ឌលគំរូទំាង ១២។ 

នៅា្ន្ំ ២០១៧ កម្មវិធីជាតិបានអនុម័តជាផ្លូវការនូវគំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមថ្មីមួយ 

ចំនួនដូចជា៖

 ការស្វ្ងរកករណីថ្មីន្អ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈ 

មិត្ត្ភក្ត្ិ (PDI +)

 ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គកម និងការជួបផ្ទ្ល ់(Inc. mHealth)

 ស្វាធ្វើត្ស្ត្រកម្រោគអ្ដស៍តាមសហគមន៍ដ្លគំទ្ដោយ 

វិធានការត្ួតពិនិត្យ និងធានគុណភាព 

 កញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស ់

ការទទួលបានស្្មអនម័យ

តាមរយៈគម្្ងផ្ល្កសុីប ក្នុងភាពជាដ្គូជាមួយ PSI/PSK និង 

គម្្ងមូលនិធិសកល អង្គកការខាណបានបន្ត្បង្កើនភាពងយស្ួល 

ក្នងុការទទួលបានស្្មអនម័យ និងទឹករំអិលទំាងការច្កដោយឥតគិត 

ថ្ល្ និងលក់ក្នុងតម្ល្ទាប។ ការបង្កើនឲ្យមានការងយស្ួលក្នុងការរក 

ស្្មអនម័យសម្្ប់ស្ត្្បីម្ើស្វាកម្សាន្ដ បានជួយកាត់បន្ថភយឱកាស 

ន្ការឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ និងការឆ្លងជំងឺកាមរោគដទ្ទៀត។ 

១ ៨១៩ ៤៥៦
ស្្មអនម័យបានច្ក៖

៨៤៦ ៨៣៨
កញ្ចប់ទឹករំអិល៖

៩៨០ ៦៦៨ ដល់ស្ី្ត្ 
បម្ើស្វាកម្សាន្ត្

៣០០ ៥៦៨ដល់ 
ស្្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្

៦៣០ ៩០៤ ដល់បុរស 
ស្ាញ់បុរស

៤១៦ ៨៩៦ ដល់ 
បុរសស្ាញ់បុរស

១៦៨ ៣៣៤ ដល់ 
អ្នកប្ល្ងភ្ទ

១២៩ ៣៧៤ ដល់ 
អ្នកប្ល្ងភ្ទ

៣៩ ៥៥០ ដល់អ្នក 
ចាក់គ្ឿងញៀន

៣៨៩ ៥៥៦ ស្្មអនម័យ និង ៩៨ ៥៨០ កញ្ចប់ទឹករំអិលបានលក់

ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លត្ូវបានធ្វើត្ស្ត្ ២៨៥ នក់ (០,៦%) នក់  

បានធ្វើត្ស្ដបញ្ជ្ក់ថ មានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍។ ការរកឃើញករណីថ្មីនូវ 

មានកម្ិតទាបន្ះបង្ហ្ញពីតមូ្វការក្នុងការផ្ល្ស់គំរូន្ការចុះអប់រំធម្មតា  

ប្សិនបើប្ទ្សកម្ពុជាចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការស្វ្ងរកក្ុម 

ប្ឈមមុខខ្ពស់ដ្លពិបាកជួប ហើយមិនបានដឹងពីសា្ថ្នភាពម្រោគ 

អ្ដស៍។

អុឹមហ៊្ល (mHealth)

អុឹមហ៊្លត្ូវបានបង្កើតនៅក្នុងកញ្ចប់សកម្មភាព សា្ម្តហ្គកើល 

អុឹមសា្ត្យ និងស្ីស្ស់ ដើម្បីផ្ត្ល់ជូនសមាសភាពចំនួនពីរគឺ គ្ហទំព័រ 

ដ្លមានឈ្មះ្ថសហគមន៍របស់ខ្ញុ ំ(My Community) គ្ហទំព័រ និង 

ទំព័រហ្វ្សប៊ុកដ្លាចឆ្លើយឆ្លង និងាចផ្ត្ល់ជូននូវទីតាំងស្វា និង 

ទាញយកប័ណ្ណបញ្ជូនបាន ព្មទាំងសំឡ្ងសម្្ប់អ្នក (Voice4U)  

ដ្លជាប្ព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡ្ង និងការផ្ត្ល់ប្ឹក្សាតាមអ៊ីនធឺណ្ត 

ជាមួយអ្នកហៅចូល ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីម្រោគអ្ដស៍ និងការរំលឹកការល្ប 

ថ្ន្ំ និងការណត់ជួប។

នៅា្ន្ំ ២០១៧ គ្ហទំព័រមានអ្នកទស្សន ៧ ២១២ នក់ និងអ្នក 

ប្ើស្វាកម្មសារជាសំឡ្ងចំនួន ៤៧ ០២៣ និងមានសាររំលឹកចំនួន  

១៧៤ ៨២១ សារបានផ្ញើច្ញ។

៥0 000

៤៥ 000

៤0 000

៣៥ 000

៣0 000

១៧ ៨០០

១២ ៥៣៧

១៨៥ ១៦៨

៤៣ ៧២០

២៨ ៥៤២

១០៦ ៨០

���ីប��ើ���កម��ន� ��ុមបុរស���ញ់បុរស

ចំនួន��ើ��ស� ចំនួន��តិកម� ចំនួន��ស�ប���ក់ (+)

��ុម���ង��ទ អ�ក�ក់��ឿង��ន

៤៤៥ ២៥៦ ៥ ៣

២៥ 000

២0 000

១៥ 000

១0 000

៥ 000

-

៣ ៥៩៥
២ ៥៥០

៣៩ ៣៤

•  ���ីប��ើ���កម��ន��ន��ើ��ស�ចំនួន ៦៥% និងលទ�ផលវ�ជ��ន ០,៣%
•  ��ុមបុរស���ញ់បុរស�ន��ើ��ស�ចំនួន ៧០% និងលទ�ផលវ�ជ��ន ១,៣% 
•  ��ុម���ង��ទ�ន��ើ��ស�ចំនួន ៧១% និងលទ�ផលវ�ជ��ន ១,៣% 
•  អ�ក�ក់��ឿង��ន�ន��ើ��ស�ចំនួន ៥៨% និងលទ�ផលវ�ជ��ន ១,២%

ចំនួនអប់រ�

រូបភាពទី១៖ ការស្វ្ងរកករណីផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍ក្នុងចំណោម 
ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ា្ន្ំ២០១៧

ពង្ីកការស្វ្ងរកករណីថ្មី

ជាសរុបនៅក្នុងា្ន្ំ២០១៧ អង្គកការខាណបានអប់រំក្ុមប្ឈមមុខ 

ខ្ពស់ចំនួន ៦៥ ៥៦០ នក់។ នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ ៤៣ ៨៨៥  

នក់ បានធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍ ដ្លភាគច្ើនជាស្ីបម្ើ 

ស្វាកម្សាន្ត្ (៦៧%) ខណៈដ្លបុរសស្ាញ់បុរស អ្នកប្ល្ងភ្ទ  

និងអ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយចាក់មានចំនួន ២៧%  ៥% និង ១% ដោយ 

ធៀបនឹងចំនួនសរុបន្ការធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍។ ចំនួនន ្

ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ ដ្លធ្វើត្ស្ដាមនៅមានកម្ិតទាបនៅឡើយ  

ពោល គឺមានចំនួនប្ហ្ល ៦៧% ន្អ្នកដ្លបានអប់រំ ពីព្្ះមានត ្

កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់ដ្លពិនិត្យឃើញថមានកមិ្តប្ឈម និងប្ឈម 

ខ្ពស់នោះទ្ ដ្លតូ្វបានលើកទឹកចិត្ត្ឱ្យធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍។ 
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នៅា្ន្ំន្ះ គម្្ងផ្ល្កសុីបបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត្ការប្ើប្្ស់ការ 

ផ្ញើសារទៅឲ្យក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស តាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដ្ញសង្គកម 

ដូចជា  Grindr, BoyAhoy និង Hornet ដើម្បីផ្ត្ល់ការអប់រំ និងលើក 

ទឹកចិត្ត្កុ្ម ដ្លមិនដ្លបានជួបឲ្យមកធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍។ 

នៅា្ន្ំ ២០១៧ ន្ះ អ្នកប្ើប្្ស់ចំនួន ៩៨ នក់ បានទទួលយក 

ការធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍ ហើយក្នុងចំណោមនោះបានរក 

ករណីប្តិកម្មចំនួន ១០ នក់។

ការស្វ្ងរកករណីថ្មីន្អ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ (PDI +)

នៅា្ន្ំ ២០១៧ អង្គកការខាណបានអនុវត្ត្ការស្វ្ងរកករណីថ្មីន្អ្នក 

ផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ ិទៅគ្ប់មណ្ឌលគំរូ និងខ្ត្ត្ដ្លបាន 

ទទួលជំនួយបច្្ចកទ្ស (TA)។ PDI + ន្ះជាវិធីសាស្ត្្ ថ្មីមួយផ្ត្តលើ 

ការផ្ត្ល់ប្្ក់លើកទឹកចិត្ត្ទៅឲ្យ កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់ ដ្លបានជ្ើសរីស 

ធ្វើជាគ្្ប់ពូជក្នុងការបញ្ជូនមិត្ត្ភក្ត្ិ ដ្លស្ថភិតក្នុងសា្ថ្នភាពប្ឈមមុខ  

និងប្ឈមមុខខ្ពស់ទៅនឹងការឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ដូចពួកគត់ ហើយពំុទាន់ 

ទទួលបានការអប់រំផ្ត្ល់ព័ត៌មានអំពីម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ ឬ 

ពុំទាន់បានធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍នៅឡើយ ដើម្បីឱ្យពួកគត់មក 

ទទួលបានស្វាទាំងន្ះនៅតាមទីតាំងរបស់កម្មវិធី PDI+។ ក្ុមមិត្ត្ភក្ត្ ិ

មួយចំនួននឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត្ឱ្យទៅស្វ្ងរកមិត្ត្ភក្ត្ិរបស់គត់ 

ជាបន្ត្បន្ទ្ប់សម្្ប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី PDI+ ផងដ្រ។ 

រូបភាពទី២៖ គំរូការស្វ្ងរកករណីថ្មីន្អ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈ 
មិត្ត្ភក្ត្ិ (PDI+)

គ្្ប់ពូជ
អ្នកជ្ើសរីសបន្ត្
អ្នកចូលរួមP

R

S

P
PPP

P

PPP
P S R

R

P
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ការធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍ប្មាណ ១០% របស់ 

អង្គកការខាណ បច្ចុប្បន្ន គឺលទ្ធផលបានមកពីការស្វ្ងរកករណ ី

ថ្មីតាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ “PDI+” ដ្លបណ្ដ្លឲ្យមានការកើនឡើង 

ន្កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់ដ្លមានត្ស្ត្ប្តិកម្មដោយមិនបានដឹង 

ពីសា្ថន្ភាពរបស់ខ្លនួ ដ្លអត្្រកឃើញវិជ្ជមានន្ម្រោគអ្ដស៍ 

មានចំនួន ២,២% សម្្ប់ក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស ៣,១%  

សម្្ប់ក្ុមប្ល្ងភ្ទ ១,៨% សម្្ប់អ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយ 

ចាក់ និង ១,៧% ក្នុងចំណោមស្្ត្ីបម្ើស្វាកំសាន្ត្។ លទ្ធផល 

សិក្សាបឋមដោយគម្្ង HIV Innovate and Evaluate ដ្ល 

ទទួលបានមូលនិធិពី USAID បានបង្ហ្ញនូវទិន្នន័យគួរឲ្យកត ់

សមា្គល់្ថ ការស្វង្រកករណីថ្មតីាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ ិ“PDI+” កាន់ត្ 

មានប្សិទ្ធភាពក្នុងការចំណយ ប្សើរជាងការអនុវត្ត្ការចុះ 

អប់រំតាមសហគមន៍ដើម្បីស្វ្ងរកករណីម្រោគអ្ដស៍ថ្មីនៅក្នុង 

ចំណោម ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់។ តម្ល្ជាមធ្យមក្នុងមួយករណ ី

ករណីអ្ដស៍តាមរយៈ PDI+ គឺ ៧.៩១២ដុលា្ល្រាម្រិក គឺទាប 

ជាងបីដង បើធៀបទៅនឹងការចុះសហគមន៍ធម្មតា ដ្លចំណយ  

១៩.៩៨២ ដុលា្ល្រាម្រិកក្នុងមួយករណី។

ការពង្ឹងការព្យាបាលម្រោគអ្ដស៍ និងការល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវទៀងទាត់  

និងជាប់លាប់សម្្ប់ទាំងអស់គ្ន្

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងក្សម្ួលគោលការណ៍ណ្នំថ្ន្ក់ជាតិ

អង្គកការខាណបានធ្វើការយា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយ NCHADS និងភាគ ី

ពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀតរាប់បញ្ចូលទាំង US-CDC WHO UNAIDS FHI360  

ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងក្សម្ួលគោលការណ៍មួយចំនួន៖ 

១  គោលការណ៍ណ្នំអំពីការធ្វើត្ស្ត្ាម និងផ្ត្ល់ប្ឹក្សារកម្រោគ 

អ្ដស៍ និងម្រោគសា្វ្យ។ 

២  កម្មវិធីបណ្តះុបណ្ដល្សម្្ប់ការការផ្ត្ល់បឹ្ក្សាអំពីការពងឹ្ងការល្ប 

ថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់ (EAC) ដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរឡើង 

នូវការល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់ចំពោះអ្នកជំងឺដ្ល 

បរាជ័យក្នុងការព្យាបាលដោយឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍។ 

៣  និយាមប្បបទសម្្ប់អនុវត្ត្យុទ្ធវិធីជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្សកម្មភាព 

គ្ប់គ្ងករណី៍សកម្ម (B-IACM)។

៤  និយាមប្បបទសម្្ប់អនុវត្ត្ការតាមដានសន្ទស្សន៍ម្រោគអ្ដស ៍

តាមរយៈការប្្ប់ ស្វង្រកដ្គូឲ្យមកធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍ 

 (PNTT)។ 

៥  និយាមប្បបទសម្្ប់អនុវត្ត្ រួមន្សកម្មភាពសហគមន៍ដើម្ប ី

សម្្ចបានគោលដៅ ៩០ ៩០  ៩០។

៦  គោលគំនិតស្ត្ីអំពី ការស្វ្ងរកករណីថ្មីតាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ។  

៧  បច្ចក្វិទ្យាទំនក់ទំនងព័ត៌មានសហគមន៍សម្្ប់កម្មវិធីបង្ករ្ម្រោគ 

អ្ដស៍។
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យុទ្ធវិធីជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្សកម្មភាពគ្ប់គ្ងសកម្មករណីផ្ទុកម្រោគអ្ដស ៍(B-IACM)    

បុបា្ផ្កំពុងទទួលការផ្ត្ល់ប្ឹក្សាក្្យធ្វើត្ស្ត្ាមនៅស្វាផ្ដល់ប្ឹក្សា និងធ្វើ
ត្ស្ដាមរកម្រោគអ្ដស៍ដោយស្ម័គ្ចិត្ត្ និងរក្សាការសមា្ង្ត់ (VCCT)

បុបា្ជ្ ជាស្្ត្ីមានផ្ទ្ពោះដ្លរស់នៅជាមួយម្រោគ 

អ្ដស៍ ាយុ ២៤ ា្ន្ ំកំពុងរស់នៅក្នងុឃំុដាច់ស្យាលមួយ 

នៅក្នុងខ្ត្ត្សៀមរាប។ នងបានពិនិត្យមើលផ្ទ្ពោះដំបូង 

នៅមន្ទីរព្ទ្យខ្ត្ត្សៀមរាប ដ្លជាកន្ល្ងដ្លបានសាក 

ល្បងអនុវត្ត្វិធីសាស្្ត្ជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្សកម្មភាពគ្ប់គ្ង 

សកម្មករណីផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍ជាលើកដំបូង។ ឆ្មបនៅគ្លនិីក 

បាន លើកទឹកចិត្ត្ឱ្យនងទទួលការធ្វើត្ស្ត្រកម្រោគអ្ដស៍  

ហើយជាលទ្ធផលនងមានត្ស្ត្ប្តិកម្ម។ នៅថ្ង្ដដ្ល  

អ្នកគ្ប់គ្ង ករណីបានជូនបុបា្ផទ្ៅទទួលការធ្វើត្ស្ត្បញ្ជក់្  

នៅស្វាផ្ដល់បឹ្ក្សា និងធ្វើត្ស្ដាមរកម្រោគអ្ដស៍ដោយ 

ស្ម័គ្ចិត្ត្ និងរក្សាការសមា្ង្ត់ (VCCT) នៅក្នុងមន្ទីរព្ទ្យ។  

តាមលទ្ធផលត្ស្ត្បញ្ជ្ក់នងគឺមានផ្ទុក ម្រោគអ្ដស៍  

ហើយបន្ទ្ប់មកអ្នកគ្ប់គ្ងករណីបានផ្ត្ល់ការប្ឹក្សា 

ក្្យការធ្វើត្ស្ត្ដល់បុបា្ផ ្ និងជួយនងដើម្បីចុះឈ្មះ្បានទទួលឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍។ នៅថ្ង្ដដ្លនោះ កុ្មការងរ B-IACM បាន 

បញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យបុបា្ផ្នំប្ត្ីរបស់នងទៅធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍។ ប្ដីរបស់គត់ក៏ត្ូវបានគ្រកឃើញថមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍ហើយបាន 

ទទួលស្វាឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍នៅគ្លីនិកផងដ្រ។ ប្្ំខ្ក្្យបន្ទ្ប់មក បុបា្ជ្ សម្្លបានកូនប្ុសមា្ន្ក់។ ដោយមានការតាមដាន 

យា៉្ងជិតស្និទ្ធចាប់តាំងមុនសម្្ល ព្លសម្្ល និងក្្យសម្្ល ជាលទ្ធផលកូនប្ុសរបស់គត់មិនបានរកឃើញថមានផ្ទុកម្រោគ 

អ្ដស៍ឆ្លងពីមា្ត្យទ្។

ជំនួយបច្ចក្ទ្ស និងការចុះណ្នំដល់អង្គកការ 

ដ្គូផ្ត្តលើ (១) ការពង្ឹងការចាប់ផ្ត្ើមការ 

ព្យាបាលដោយឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍ និង (២) 

ការធ្វើត្ស្ត្រកបន្ទុកម្រោគអ្ដស៍ និងការគ្ប់គ្ង 

ករណីជំងឺ ដ្លកំពុងព្យាបាលដោយឱសថប្ាំង 

ម្រោគអ្ដស៍ហើយមានបន្ទុកម្រោគអ្ដស៍ច្ើន 

ជាង ១ ០០០ កូពីក្នុងមួយមីលីលីត្។ ជាង ៩០%  

ន្អ្នកដ្លរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍នៅក្នងុស្វា 

ព្យាបាលដ្លគ្ប់លក្ខខណ្ឌធ្វើត្ស្ត្រកបន្ទុកម្រោគ 

ដោយជាក់ស្ត្្ងអ្នកជំងឺបានទទួលការធ្វើត្ស្ត្ទាន់ 

ព្ល ចំណ្ក ៨០% ន្អ្នកជំងឺមានលទ្ធផលល្អ 

ដ្លមានបន្ទកុម្រោគអ្ដស៍ក្នងុាមក្្ម ១ ០០០ 

កូពីក្នុងមួយមីលីលីត្ាម។

៨ ២00

៧ ៧៣៨

អ�ករស់��មួយ
���គ��ដស៍�ន

��ើ�គវ�និច�័យ

អ�ករស់��មួយ���គ
��ដស៍កំពុងព���ល

�យ��ើឱសថ���ំង
���គ��ដស៍

អ�ករស់��មួយ���គ
��ដស៍កំពុងព���ល�យ

��ើឱសថ���ំង���គ
��ដស៍ទទួលលទ�ផលបន��ក

���គ��ដស៍ក��ង�ម

អ�ករស់��មួយ���គ
��ដស៍កំពុងព���ល�យ

��ើឱសថ���ំង���គ��ដស៍
ទទួលលទ�ផលបន��ក���គ
��ដស៍ក��ង�មក��ិត�ប 

(តិច�ង ១០០០ កូពី)

៧ ៦៧៥

៧ ១៨៩

៦ ៧៩០

៨ 000

៧ ៨00

៧ ៦00

៧ ៤00

៧ ២00

៧ 000

៦ ៨00

៦ ៦00

៦ ៤00

៦ ២00

៦ 000

រូបភាពទី៣៖ ល្បាក់ស្វាម្រោគអ្ដស៍នៅក្នុងមូលដា្ឋ្នសុខាភិបាលចំនួន ៧ ដ្លទទួល 
ជំនួយបច្្ចកទ្សគិតត្ឹមខ្ កញ្ញ្ ា្ន្ំ ២០១៧

អត្្អ្នកបន្ត្ទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍ 
ក្នុងរយៈព្ល១២ខ្ មានចំនួន ៨៨%
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អង្គកការខាណបានបង្កើតបញ្ជពិីនិត្យតាមដានមួយសម្្ប់ការគ្ប់គ្ង 

ស្វាផ្នការគួ្សារ (រួមមានលំហូរអ្នកជំងឺ ការផ្គកត់ផ្គកង់និងរបាយការណ៍) 

ព្មទំាងគុណភាពន្ការផ្ត្ល់ស្វា។ ឧបករណ៍ ទំាងន្ះដើម្បីធានថអ្នក 

ផ្ត្ល់ស្វាបន្ត្ (១) ពិនិត្យអ្នកដ្លមានតមូ្វការផ្នការគួ្សារ (២) ផ្ត្ល់ 

ការប្ឹក្សាយោបល់អំពីជម្ើស និង (៣) បញ្ជូនអតិថិជនដ្លមានតម្ូវ 

ការផ្នការគ្ួសារឲ្យទៅទទួលស្វាដ្លពួកគ្ត្ូវការ។ ជាលទ្ធផល  

ស្ី្ត្បម្ើស្វាកម្សាន្ត្ចំនួន ៤ ៨៣៦ នក់ បានទទួលការពិនិត្យរកមើល 

ពីតម្ូវការរបស់ពួកគ្ ហើយក្នុងនោះមានត្ ១ ៤៣៧ នក់ បានទទួល 

ស្វាផ្នការគ្ួសាររួមបញ្ចូលគ្ន្ជាមួយស្វាម្រោគអ្ដស៍។

បង្កើនការស្វ្ងរកករណីរប្ង និងភា្ជប់ទៅស្វាព្យាបាល 

អង្គកការខាណបន្ត្ការរួមចំណ្កដ៏សំខាន់ដល់កម្មវិធីរប្ងនៅថ្នក់្ជាតិ 

ដ្លផ្ត្ល់ការរកឃើញករណីថ្មបីានច្ើន។ ជំនញរបស់អង្គកការខាណនៅ 

ក្នងុវិស័យដទ្ទៀត ាចឲ្យអង្គកការខាណយកគំនិតដ្លមានស្្ប់ ក្នងុ 

តម្ល្សមរម្យ ដើម្បីបង្កើនការរកករណីថ្មីឲ្យបានច្ើន។ គំនិតច្ន្ប្ឌិត 

ទំាងន្ះ គឺសម្្ប់ការអនុវត្ត្នៅថ្នក់្ជាតិ និងនំមកនូវការក្លម្អគុណភាព 

ស្វានៅក្នុងអង្គកការនន និងមិនម្នសម្្ប់ត្អ្នកទទួលផលផ្ទ្ល ់

របស់អង្គកការខាណនោះទ្។ 

ពង្ឹងសហគមន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្រប្ង

អង្គកការខាណទទួលបានជំនួយពីមូលនិធិពី Stop TB Partnership 

ក្នងុការអនុវត្ត្គម្្ងប្ឈមសម្្ប់សង្គកមសីុវិល ដើម្បីពងឹ្ងការឆ្លើយតប 

របស់សហគមន៍ចំពោះបញ្ហរ្ប្ង។ គម្្ងន្ះ មានគោលបំណងកសាង  

និងពង្ឹងសមត្ថភភាព ព្មទាំងជួយណ្នំដល់សហគមន៍ជំងឺរប្ងនៅ 

ថ្ន្ក់ជាតិ។ 

អង្គកការខាណបានធ្វើការជាមួយ អង្គកការដ្លធ្វើសកម្មភាពរប្ង 

ដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ការចុះធ្វើផ្នទីស្ត្ីពីសកម្មភាពសហគមន ៍ និង 

កំណត់ពីការគ្បដណ្តប់ និងស្វាដ្លខ្វះខាតនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅ 

នឹងបញ្ហ្រប្ងដ្លមានស្្ប់។ ជាលទ្ធផល បញ្ជីរាយឈ្ម្ះស្វា 

របស់អង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាលដ្លធ្វើការជាមួយគម្្ងរប្ង និង 

របាយការណ៍បា៉្ន់ប្មាណត្ូវបានចងក្ង និងបានច្ករំល្កជាមួយ 

កម្មវិធីជាត ិអ្នកពាក់ព័ន្ធនន និងអ្នកទទួលមូលនិធិផ្ស្ងៗទៀត។ 

នៅា្ន្ំន្ះ អង្គកការខាណបានផ្ត្ួចផ្ត្ើមបង្កើតឲ្យមានបណ្ដ្ញរប្ង 

ថ្មីចំនួនពីរ។ ទី១ គឺផ្ត្តលើអង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាលដ្លកំពុងធ្វើ 

ការងរជាមួយគម្្ងរប្ង ដើម្បីជួយពង្ឹងការសហការ និងការផ្ល្សប់្ត្ូរ 

បង្កើនការប្ើប្្ស់ស្វាសុាភិបាល

ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងការនូវការទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍ជាប់លាប់តាមរយៈអ្នកផ្ដល់ប្ឹក្សាសម្្ប ់

មនុស្សព្ញវ័យ

សាក់បានប្សូតនៅក្នុងា្ន្ំ២០០០ ហើយដឹងថមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍នៅ 

ា្ន្២ំ០០៦ ហើយគត់បានចាប់ផ្ត្ើមព្យាបាលដោយឱសថប្ាងំម្រោគអ្ដស ៍នៅ 

ខ្មិថុនា្ន្២ំ០០៧។ មា្ដយ្របស់សាក់បានផ្ដល់ថ្ន្ទំៅឱ្យកូនបុ្សរបស់គត់ល្បជា 

ទៀងទាត់និងតឹ្មតូ្វតាមការណ្នំ ហើយសាក់នៅមានសុខភាពល្អដោយសារ 

ត្បន្ទុកម្រោគក្នុងាមមានកម្ិតទាប។

នៅចុងា្ន្ ំ២០១៥ សាក់ចាប់ផ្ត្ើមខកខានការណត់ជួបជាមួយគូ្ព្ទ្យ។ មា្ដយ្ 

របស់គត់បានប្្ប់មកអង្គកការខាណថគត់បានចាកច្ញពីផ្ទះហើយកំពុងរស់នៅ 

ជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ិ និងមិត្ត្ស្ីរបស់គត់។ មិត្ត្អប់រំមិត្ត្បានជួបសាក់ និងបានប្្ប ់

គត់អំពីម្រោគអ្ដស៍ និងសារសំខាន់ន្ការព្យាបាលឲ្យបានជាប់លាប់។ ពួកគ ្

ទំាងអស់គ្នប្ានទៅគ្លនិីកសម្្ប់មនុស្សព្ញវ័យជាច្ើនដងមុនព្លផ្លស់្ប្ត្រូទៅ 

ទទួលស្វាថ្មរីបស់សាក់។ ចាប់តំាងពីព្លនោះមកសាក់ល្ងខកខាននឹងការណត់ 

ជួបជាមួយគូ្ព្ទ្យ ហើយគត់មានសុខភាពល្អ។ គត់នៅបន្ត្ការសិក្សាហើយបាន 

រៀបចំផ្នការដើម្បីប្លងបញ្ចប់ថ្ន្ក់វិទ្យាល័យ។

សាក់និងអ្នកថ្ទាំកំពុងទទួលការផ្ត្ល់ប្ឹក្សាអំព ី
ការល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់
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វ្ជ្ជបណ្ឌិតមួយរូប និងឆ្មបមួយរូប បានទទួលការបណ្តុះបណ្ដ្លនៅ  

SHCH នៅខ្កុម្ភៈ ា្ន្ំ២០១៥ ដើម្បីអនុវត្ត្ការត្ួតពិនិត្យមើលដោយប្ើ 

ាសីុតាស្ទិក និងការព្យាបាល «រយៈព្លមួយថ្ង»្ ហើយការប្ើប្្ស់ 

មា៉្សុីន cryotherapy ក៏ត្ូវបានដំឡើង ដើម្បីផ្ត្ល់ស្វាដល់ស្្ត្ីបម្ើ 

ស្វាកម្សាន្ត្។ ស្ត្្ីដ្លមានរោគសញ្ញ្សង្ស័យថមានជំងឺមហារីកមាត់ 

ស្បូនត្ូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរព្ទ្យ SHCH ឬមន្ទីរព្ទ្យដទ្ទៀតដូចជា  

មន្ទរីព្ទ្យកាល់ម្៉ត ឬមន្ទរីព្ទ្យមិត្ត្ភាពខ្មរ្ - សូវៀត ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ 

និងព្យាបាលបន្ត្។  

សា្ថ្នភាព 

ម្រោគ 

អ្ដស៍

ចំនួន 

ការពិនិត្យ  

HPV 

ចំនួន និង % 

ន្លទ្ធផល 

វិជ្ជមាន (VIA  

positive)

ចំនួនអ្នកទទួល 

ការព្យាបាលដោយ  

cryotherapy 

អ្នកសង្ស័យថ 

មានជំងឺមហារើក  

ហើយបញ្ជូនច្ញ

អ្នកផ្ទុក ១៩០ ១៤ (៧,៤%) ៧ ៧

អ្នកមិនផ្ទុក ៨០៨ ១១ (១,៤%) ៤ ៧

ចំនួនសរុប ៩៩៨ ២៥ (២,៥%) ១១ ១៤

ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លពិនិត្យ ហើយមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន (VIA  

Positive) មានស្្ត្ចំីនួន ១១ នក់បានព្យាបាលដោយ cryotherapy និង 

១៤ នក់ត្ូវបានបញ្ជូនទៅតាមដានបន្ត្។ ស្បគ្ន្ជាមួយការស្្វជ្្វ 

ជាអន្ត្រជាតិ នៅកន្ល្ងផ្ស្ងទៀតបានបង្ហ្ញថ ស្ី្ដបម្ើស្វាកម្សាន្ដ 

ដ្លមានផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍នៅគ្លនិីកឈូកស ាចប្ឈមទៅនឹងការមាន 

ម្រោគបង្ករជាជំងឺមហារីកដំណក់កាលដំបូងបួនដង ច្ើនជាងស្ត្្ីដ្ល 

គ្ម្នផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍ ដ្លតម្ូវឲ្យមានការតាមដាន ឬព្យាបាលបន្ត្  

សម្្ប់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ។

ស្្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្កំពុងទទួលការពិនិត្យជំងឺមាត់ស្បូន និង 
មហារីកមាត់ស្បូន

ព័ត៌មានរវាងអ្នកដ្លធ្វើការលើការឆ្លើយតបបញ្ហ្រប្ងនៅកម្ពុជា។  ទី២  

គឺជាបណ្ដ្ញសហគមន៍ថ្មីមួយ ដ្លផ្ត្ល់ជាឱកាសសម្្ប់អ្នករស់នៅ 

ជាមួយជំងឺរប្ង ឬអ្នកដ្លទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺរប្ង 

មានសំឡ្ងរួម  និងឥទិ្ធពល ដើម្បីធានថស្វាជំងឺរប្ងបានឆ្លើយតបទៅ 

នឹងស្ចក្ត្តី្ូវការរបស់សហគមន ៍ហើយត្ូវបានផ្ត្ល់ជាព័ត៌មានប្កប 

ដោយការទទួលខុសត្ូវដល់អ្នកដ្លត្ូវការស្វាទាំងន្ះបំផុត។

នៅា្ន្ ំ២០១៧ អង្គកការខាណបានទទួលជំនួយ ដើម្បីអនុវត្ត្ការគម្្ង 

គំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមថ្មីពឹងផ្អ្កលើសហគមន៍ ដើម្បីស្វ្ងរកករណីរប្ងសកម្ម  

(ACF) ដើម្បីបង្កើនការរកឃើញករណីថ្ម ីនិងការភា្ជប់្ទៅនឹងស្វាព្យាបាល។ 

រចនសម្ពន័្ធកម្មវិធីអ្ដស៍នៅតាមសហគមន៍ដ្លមានស្្ប់របស់អង្គកការ 

ខាណ បានផ្ត្ល់ភាពងយក្នងុការរួមបញ្ចលូគ្នជ្ាមួយកម្មវិធីរប្ង បង្កើត 

បានជាកិច្ចប្ឹងប្្ងរួមមួយ ដើម្បីអនុវត្ត្វិធីសាស្្ត្ស្វ្ងរកករណីថ្មីតាម 

រយៈមិត្ត្ភកិ្ត្ (PDI+) ក្នុងការស្វ្ងរកករណីរប្ងថ្មីនៅក្នុងប្ទ្ស 

កម្ពុជា។

គម្្ងន្ះគ្បដណ្តប់ក្នុងស្ុកប្តិបត្ត្ិចំនួន ៤ រួមមាន ដូនក្វ  

កំពង់ា្ន្ំង មង្គកលបុរី និងសៀមរាប។ ចាប់តាំងពីខ្សីហា ដល់ខ្ធ្នូ  

ា្ន្២ំ០១៧ មានប្ជាជនចំនួន ២ ៣១៦ នក់បានមកពិនិត្យ និងធ្វើត្ស្ត្ 

រកម្រោគរប្ងជាមួយប័ណ្ណបញ្ជនូ (គូបុ៉ង)។ ក្នងុចំណោមអ្នកដ្លតូ្វបាន 

ធ្វើត្ស្ត្សរុប ប្ជាជនចំនួន៤៩៩ នក់ បានរកឃើញថមានម្រោគរប្ង  

(គ្ប់ទម្ង់ទំាងអស់ន្ជំងឺរប្ង) ឬ ប្មាណជា ២២% ដ្លមានរប្ង 

វិជ្ជមានហើយប្ជាជនចំនួន ៤៨៦ នក់ (៩៧%) ដ្លមានម្រោគរប្ង 

បានចាប់ផ្ត្ើមទទួលការព្យាបាល។

នៅកមិ្តសុ្កប្តិបត្ដ ិអង្គកការខាណបានផ្ត្ល់ជាជំនួយបច្ចក្ទ្ស 

ដល់មូលដា្ឋ្នសុខាភិបាលចំនួន៦ តាមរយៈគម្្ងផ្ល្កសុីប។ ជំនួយ 

បច្ច្កទ្សន្ះគឺដើម្បីធានថអ្នកជំងឺរប្ងថ្មីទាំងអស់ដឹងពីសា្ថ្នភាព 

ម្រោគអ្ដស៍ និងបានចុះឈ្ម្ះក្នុងស្វា ART ប្សិនបើធ្វើត្ស្ត្ាម 

ហើយរកឃើញថមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន។ នៅទូទាំង ៦ ស្ុកប្តិបត្ត្ិ  

មានអ្នកជំងឺរប្ងថ្មីចំនួន ២ ៤៨៥ នក់ត្ូវបានរកឃើញ ហើយ៩៨%  

បានធ្វើត្ស្ត្ាមរកម្រោគអ្ដស៍។ មានមនុស្សចំនួន ២២នក់ក្នុង 

ចំណោមអ្នកដ្លបានធ្វើត្ស្ដសរុប ត្ូវបានរកឃើញថមានផ្ទុកមរោគ 

អ្ដស៍ដ្លស្មើនឹង ១% ហើយអ្នកទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមព្យាបាល 

ដោយឱសថប្ាំងម្រោគអ្ដស៍។

ការពិនិត្យរកម្រោគបង្ករជាជំងឺមហារើកមាត់ស្បូនសម្្ប់ក្ុមប្ឈម 

មុខខ្ពស់បំផុត

ការពិនិត្យរកម្រោគបង្ករជាជំងឺមាត់ស្បូន និងមហារីកសំរាប់សី្្ត្បម្ើ 

ស្វាកម្សាន្ត្តូ្វបានដាក់បញ្ចលូទៅក្នងុស្វានៅគ្លនិីកឈូកស ដោយមាន 

កិច្ចសហការជាមួយមណ្ឌលន្ក្ត្សីង្ឃឹមន្មន្ទរីព្ទ្យព្ះសីហនុ (SHCH)។ 
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គោលបំណង

 បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានចំណូល និងធនធានហិរញ្ញវត្ថភ ុ

ផ្ស្ងទៀត 

 បង្កើនឱកាសការងរសម្្ប់សមាជិកសហគមន៍ 

 បង្កើនលទ្ធភាពសម្បខ្លួនតាមការក្ប្្ាកាសធាតុ និង 

កាត់បន្ថភយហានិភ័យន្គ្្ះមហន្ត្រាយ ដល់សហគមន ៍

ដ្លរងផលប៉ះពាល់

 ជំរុញការទទួលបានស្វាមានគុណភាពល្អ និងមានតម្ល ្

សមស្ប តាមរយៈការផ្ត្ល់ស្វាសហគមន៍ដ្លត្ូវបាន 

គំទ្ដោយអង្គកការខាណ

នៅព្លចាប់ផ្ត្ើមដំបូង អង្គកការខាណបានទទួលជំនួយមូលនិធិព ី

គម្្ងមូលនិធិសកល  ដើម្បីជួយដល់អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស ៍

ដ្លងយរងគ្្ះបំផុតតាមរយៈកុ្មសន្សំនិងកម្ចតីាមភូមិ។ ខណៈព្ល 

ដ្លការផ្ត្ល់មូលនិធិរបស់មា្ច្ស់ជំនួយត្ូវបានបញ្ចប់ ហើយបច្ចុប្បន្ន 

ក្ុមសន្សំ និងកម្ចីតាមភូមិសព្វថ្ង្ត្ូវបានគ្ប់គ្ងដោយសហគមន ៍

មូលដា្ឋ្ន។ អង្គកការខាណនៅត្ប្ត្្ជា្ញ្ចិត្ត្គំទ្ដល់ក្ុមគោលដៅ 

តាមរយៈការចុះត្ួតពិនិត្យ និងការចុះអភិបាលជាប្ចាំដើម្បីធានថ 

ផលប្យោជន៍របស់ពួកគ្នៅត្ទទួលបានគំទ្ និងគម្្ងនៅត ្

បន្ត្។ សរុបក្ុមសន្សំ និងផ្ត្ល់ប្្ក់កម្ចីតាមភូមិបច្ចុប្បន្នមានចំនួន ១០៦ 

ក្ុមរួមមានសមាជិកចំនួន ២ ២៣៣ នក់។

លោកមុំ មានាយុ៤៤ា្ន្ំ រស់នៅក្នុងឃុំស្ត្ុក ខ្ត្ត្កំពង់ស្ពឺ។  

នៅា្ន្ំ២០០៥ គត់ និងភរិយាព្មទាំងកូនទាំងពីររបស់គត់ត្ូវ 

បានរកឃើញថមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍។ នៅព្លនោះផងដ្រ 

គត់បានធា្ល្ក់ទឹកចិត្ត្ បោះបង់ការងរ និងឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះ។

ក្នុងា្ន្ំ២០០៩ ដោយមានជំនួយពីអង្គកការ WOSO ជាដ្គូ 

របស់ខាណ លោកមំុនិងប្ពន្ធរបស់គត់បានកា្លយ្ជាអ្នកស្មគ្័ចិត្ត្ 

របស់អង្គកការ។ គត់បានទទួលាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាផ្ន្ក 

កសិកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យ។ ក្នុងា្ន្ំ២០១៧ន្ះ គត់រកប្្ក់ 

ចំណូលចនោ្ល្ះពី៣០០ ទៅ ៣៧៥ ដុលា្ល្រក្នុងមួយខ្តាមរយៈ 

ការចិញ្ចឹមមាន់ និងជ្ូក។ សម្្ប់លោកមុំ គម្្ងន្ះពិតជាបាន 

ជោគជ័យពិតប្្កដ។ លោកបន្ត្ថ ៖ “គម្្ងកម្ចី និងសន្ស ំ

តាមភូមិគឺពិតជាមានសារសំខាន់ណស”់ លោកបានបន្ថភ្មទៀត 

ថ “បច្ចុប្បន្នខ្ញុំាចសន្សំបានប្្ក់ខ្លះហើយថ្ង្ណមួយខ្ញុំនឹងទិញ 

ដីស្្ខ្លូនឯងផ្ទ្ល”់។

កិច្ចប្ជុំក្ុមសន្សំ និងកម្ចីតាមភូមិនៅក្នុងខ្ត្ត្កំពង់ា្ន្ំង 

លោកមុំ ចិញ្ចឹមជ្ូកដើម្បីបង្កើនប្្ក់ចំណូលបន្ថភ្ម

ឥណទានតាមភូមិផ្ត្ល់ជាប្្ក់ចំណូល និងប្្ក់សន្សំ 

កសាងសមត្ថភភាពឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ
ប្ព័ន្ធសា្ថប័្ន និងប្ព័ន្ធសហគមន៍ដ្លមាននិរន្ត្រភាព២គោលដៅទី
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គំទ្ការទទួលបានស្វាដ្លមានគុណភាពល្អនិងតម្ល្សមស្ប 

ា្ន្ន្ំះមានការកាត់បន្ថភយទៀតចំពោះការផ្ដល់មូលនិធិសម្្ប់កម្មវិធី 

ម្រោគអ្ដស៍ ដោយពងឹ្ងលើវិធីសាស្្ត្ននកាន់ត្មាននិរន្ត្រភាពដ្ល 

ជាតម្ូវការនៅក្នុងចំណោមអង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាល។ អង្គកការខាណ  

បាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយគម្្ង កសាងសមត្ថភភាពន្អង្គកការក្នងុសុ្ក 

របស់ប្ទ្សកម្ពុជាដ្លទទួលបានមូលនិធិពី USAID ដើម្បីបើកដំណើរ 

ការសិកា្ខ្សាលា និងជួយកំណត់ប្ភពហិរញ្ញវត្ថភុនន។ ជាលទ្ធផល ក្លឹប 

ចំនួនប្្ំមួយសម្្ប់ សា្ម្តហ្គកើល អឹុមសា្ត្យ ស្ីស្ស់ និងគ្លីនិក 

ឈូកស បានរៀបចំបង្កើតជាផ្នការាជីវកម្មទាំងអស់គ្ន្ ដើម្បីស្វ្ងរក 

ប្ភពចំណូលថ្មីបន្ថភ្មទៀត។

កម្មវិធី មិនមានជំនួយជាមូលនិធិសម្្ប់ផ្ត្ល់ឲ្យជាដើមទុនដំបូង 

នោះទ្ ដូច្នះ្ការចាប់ផ្ត្ើមដំណើរការដំបូងនៅត្មានបញ្ហប្្ឈមដោយ 

មានត្ផ្នការាជីវកម្ម ទោះបីជាយា៉្ងណ អង្គកការខាណនៅត្មាន 

ការប្ត្ជ្ា្ញចិ្ត្ត្ក្នងុការស្វង្យល់ពីតមូ្វការ និងស្វាកម្មដ្លច្ំាបាច់នន 

ដ្លត្ូវធ្វើបន្ត្ បើទោះជាស្ថភិតក្នុងសា្ថ្នភាពប្ឈមនឹងការកាត់បន្ថភយ 

ថវិការបស់អង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាលក៏ដោយ។

និរន្ត្រភាពផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថភុ និងការកៀងគរធនធានរបស់អង្គកការខាណ 

ក្នងុនមជាអង្គកការមួយ ខាណកំពុងបន្ត្សម្លងឹរកមើលនូវមធ្យាបាយ 

ផ្ស្ងៗទៀតដើម្បីធានបាននូវការបន្ត្ផ្ត្ល់ស្វាសំខាន់ៗដល់កុ្មគោល 

ដៅ។ ន្ះគឺចង់សំដៅទៅលើការពង្ឹងខ្លួនឯងឲ្យកាន់ត្មានភាពរឹងមាំ  

បើទោះជាស្ថភតិក្នងុសា្ថន្ភាពប្ឈមនឹងការធា្លក់្ចុះធនធានពីមា្ចស់្ជំនួយ 

ជាធម្មតាក៏ដោយ។

នៅក្នងុផ្នការយុទ្ធសាស្្ត្២០១៦-២០២០របស់ខ្លនួ អង្គកការខាណ 

បានចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការងរដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពស្វ្ងរកប្ភពចំណូល 

ពីប្ភពផ្ស្ងដ្លមិនធា្ល្ប់ធ្វើពីមុន ដូចជាតាមរយៈសហគ្្សសង្គកម  

ឧទាហរណ៍ ការបើកមណ្ឌលព្យាបាលគ្ឿងញៀន និងការធ្វើសមាហរណ 

កម្មចូលក្នងុគួ្សារវិញ និងឬក៏ គ្លនិីកសុខភាពអ័រមូ៉នសម្្ប់កុ្មប្លង្ភ្ទ 

និងចាប់ដ្គូជាមួយអង្គកភាពថ្មីដទ្ទៀត ។

វគ្គកបណ្តុះបណ្ដ្លផ្នការាជីវកម្ម

ផ្នការាជីវកម្មរបស់អង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាល

ក្នុងា្ន្ំ២០១៧ អង្គកការខាណបានសម្បសម្ួលការរៀបចំបង្កើតផ្នការាជីវកម្មដើម្បីគំទ្ទៅលើអង្គកការសុខភាពបុរសកម្ពុជា   

អង្គកការសុខភាពបុរសនិងស្វាសង្គកម សមាគមន៍នរីកម្ពជុាដើម្បិសន្ត្ិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ អង្គកការភ្នំស្ីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ អង្គកការកសាង និងគ្លីនិក 

ឈូកសដើម្បីបង្កើតផ្នការាជីវកម្ម។ អង្គកការនីមួយៗមានគំនិតផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្ និងការបង្កើតខុសៗគ្ន្មានដូចជា ស្វាគ្លីនិកបង់ថ្ល ្

នៅតាមក្លបឹរបស់កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់ ការទទួលរៀបចំសម្្ប់ពិធីាពាហ៍ពិពាហ៍ ហាងលក់វត្ថភអុនុស្សាវរីយ៍សម្្ប់ជនបរទ្ស ការស្នើសំុមា្ចស់្ 

ស្វាកម្សាន្ត្ដើម្បីបង់វិភាគទានជាទឹកប្្ក់១ដុលា្ល្រសម្្ប់ស្្ត្ីបម្ើសវ្ាកម្សាន្ត្មា្ន្ក់ឲ្យទៅឃំុសង្ក្ត់ដើម្បីផ្ត្ល់មូលនិធិបន្ត្ដល់ក្លឹបសា្ម្តហ្គកើល     

(បច្ចប្ុបន្នគម្្ងន្ះស្ថភិតនៅក្នុងផ្នការឃុំសង្ក្ត់) រួមទាំងាជីវកម្មលាងម៉ូតូ និងរថយន្ត្។
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គោលបំណង

 ពង្ឹងសមត្ថភភាពសហគមន៍ ដ្គូនន និងសា្ថ្ប័នឬភាគ ី

ពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀត 

 ពង្ឹងការប្ើប្្ស់គំនិត និងយុទ្ធវិធីបច្ច្កទ្សថ្មីៗដ្ល 

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការដ្លមាន 

 បង្កើនកម្ិត និងវិសាលភាពន្ឧត្ត្មភាពបច្ច្កទ្សរបស ់

មជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វអង្គកការខាណ 

 បង្កើនចំណ្ះដឹង និងសមត្ថភភាពរបស់បុគ្គកលិកអង្គកការខាណ 

ក្នុងវិស័យសុខភាព និងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់ត្ទូលំទូលាយ។

ការពង្ឹងអង្គការដ្គូ  និងបណា្ដ្ញផ្ស្ងៗ

អង្គកការខាណបានបន្ត្ពង្ឹងអភិបាលកិច្ច និងភាពជាអ្នកដឹកន ំ

ជាមួយអង្គកការដ្គូទាំងអស់ ដើម្បីធានឲ្យមានការគ្ប់គ្ងនិងកិច្ច 

ប្តិបត្ត្ិការគម្្ងឲ្យបានត្ឹមត្ូវ។ ន្ះរួមមានការជួយទៅដល់ អង្គកការ 

កសាង” ដើម្បីដោះស្្យនូវកង្វះខាតក្នងុដំណើរការន្កុ្មបឹ្ក្សាភិបាល 

របស់អង្គកការន្ះ និងសមាគមអ្នកប្ើប្្ស់ថ្ន្ំពន្យារជីវិត ដើម្បីរៀបច ំ

ផ្នការយុទ្ធសាស្្ត្ថ្មីរបស់ពួកគ្។

អង្គកការខាណបានបន្ត្បង្កើនសមត្ថភភាពសា្ថ្ប័ន និងការស្វ្ងរក 

ការគំទ្ រួមទាំងការគំទ្ផ្ន្កបច្ច្កទ្សសម្្ប់បណ្ដ្ញសហគមន ៍

គោលដៅចំនួនបី ដូចជាបណ្ដ្ញចតុមុខ សា្ម្តហ្គកើល និងបណ្ដ្ញ 

ថ្នក់្ជាតិសម្្ប់អ្នករងគ្្ះដោយសារគ្ឿងញៀននៅកម្ពជុា។ ការគំទ្ 

ជាបន្ត្រួមមានការតាមដានលើផ្នការសកម្មភាព និងថវិការបស់បណ្ដញ្ 

នីមួយៗ រៀបចំកិច្ចប្ជុំសម្បសម្ួលប្ចាំត្ីមាស និងជួយដល ់

សកម្មភាពស្វ្ងរកការគំទ្នន។

នៅខ្កក្កដា ា្ន្២ំ០១៧ អង្គកការខាណបានគំទ្រាល់បណ្ដញ្កុ្ម 

ប្ឈមមុខខ្ពស់ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្ជុំប្ចាំត្ីមាស ដោយបានពិនិត្យមើល  

និងធ្វើបច្ចប្ុបន្នភាពនូវសមិទ្ធផលនន បញ្ហប្្ឈម និងការអនុវត្ត្ផ្នការ 

សកម្មភាពរបស់ពួកខ្លួន។  

Purple-O-Meter

ា្ន្ំន្ះអង្គកការខាណបានធ្វើការត្ួតពិនិត្យនិងក្សម្ួល Purple- 

O-Meter (ឧបករណ៍ប្៉ាន់ប្មាណសមត្ថភភាពរបស់អង្គកការខាណ) និង 

ការគំទ្និរន្ត្រភាព

គំនិតច្ន្ប្ឌិតបច្ច្កទ្សថ្មីៗដ្លឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការដ្លមាន

ការគូសផ្នទីគ្ប់ជ្ុងជ្្យ (GIS Mapping)

នៅា្ន្ំ២០១៧ អង្គកការខាណបានផ្ត្ល់ជំនួយបច្ច្កទ្សដើម្បីធ្វើ 

បច្ចប្ុបន្នភាពការគូសផ្នទីគ្ប់ជុ្ងជ្្យតាមប្ព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្្ 

នៅកន្ល្ងប្មូលផ្ត្ុំ និងកន្ល្ងធ្វើការរបស់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់នៅក្នុង 

ស្ុកប្តិបត្ត្ិចំនួន១២ នៅរាជធានីភ្នំព្ញ កំពង់ចាម សៀមរាប 

បន្ទ្យមានជ័យ និងខ្ត្ត្ព្ះសីហនុ។

បញ្្ជាបសារអប់រំទៅដល់ក្ុមគោលដៅលាក់មុខតាមរយៈការបង្កើតថ្មីៗ

នៅខ្កុម្ភៈ តាមរយៈជំនួយពីមូលនិធិ USAID អង្គកការខាណបាន 

អង្គកការដ្គូបានទទួលសា្គ្ល់សមត្ថភភាពសម្្ប់ា្ន្ំ ២០១៨ - ២០២០

ពង្ឹងសមត្ថភភាពសា្ថ្ប័ននិងបច្ច្កទ្សន្សង្គកមសុីវិល 
រួមទាំងអង្គកការខាណផងដ្រ

ឧបករណ៍បា៉្ន់ប្មាណសមត្ថភភាពបណ្ដ្ញសហគមន៍ មុននឹងយកទៅ 

អនុវត្ត្ការធ្វើការបា៉្ន់ប្មាណសមត្ថភភាពអង្គកការដ្គូទាំង ១៩ របស់ 

អង្គកការខាណនៅក្នុងត្ីមាសចុងក្្យន្ា្ន្ំ២០១៧។

ការប្ៀបធៀបការវាយតម្ល្នៅក្នុងា្ន្ំ ២០១៣ (នៅព្លចាប់ផ្ដើម 

គម្្ង ផ្ល្កសុីប) ជាមួយនឹងការវាយតម្ល្ចុងក្្យក្នុងា្ន្ំ២០១៧  

ឃើញថអង្គកការដ្គូចំនួន ១២ ក្នងុចំណោមអង្គកការដ្គូចំនួន ១៩ ទទួល 

បានពិន្ទុល្អ ឬ ល្អណស់ នៅចុងបញ្ចប់ន្កម្មវិធី បើប្ៀបធៀបនឹងព្ល 

ចាប់ផ្ត្ើម មានតឹ្មត្ ២/១៩  ន្អង្គកការដ្គូត្ប៉ុណោ្ណ្ះ ដ្លមានពិន្ទ ុ

ល្អនៅព្លចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត្កិច្ចសន្យារបស់ពួកគ្។ នៅក្នុងា្ន្ំ ២០១៧  

មិនមានអង្គកការដ្គូណទទួលបានពិន្ទតិុចជាងការព្ញចិត្ត្ឡើយ ហើយ 

ចំនួនអង្គកការដ្លធា្លប់្ទទួលបានពិន្ទជុាទីព្ញចិត្ត្បានថយចុះពី ១៥/១៩ 

មកត្ឹម ៧/១៩។

៣គោលដៅទី
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ធ្វើការគំទ្ អង្គកការMHSS MHC CWPD កសាង និងបណ្ដញ្សហគមន៍ 

ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ ឲ្យចូលរួមសិកា្ខ្សាលាស្ដីពីការយល់ដឹងអំពីម្រោគ 

អ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ដ្លរៀបចំដោយាជា្ញធ្រជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍។ 

សិកា្ខ្សាលាន្ះមានគោលបំណង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមថ្មីៗ 

មានដូចជា អឹុមហ្៊ល និង PDI+ សម្្ប់កុ្មគោលដៅលាក់មុខ យុវវ័យ 

នៅក្នុងចំណោមប្ជាជនទូទៅ ក៏ដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី អុឹមសា្ត្យ   

ស្ីស្ស់ សា្ម្តហ្គកើល និងកម្មវិធីកាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់ទៅកាន់ 

សាធារណជន។ 

កូដសមា្គ្ល់អត្ត្សញ្ញ្ណ (UIC)

តាមរយៈ គម្្ងផ្ល្កសុីបដ្លគំទ្ថវិកាដោយទីភា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋ 

ាម្រិកសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្ត្រជាតិ ជំនួយបច្ច្កទ្សត្ូវបានផ្ដល់ទៅ  

មណ្ឌលគំរូចំនួន៧ និងអង្គកការមិនម្នជាមណ្ឌលគំរូ ដ្លធ្វើការទៅលើ 

កម្មវិធីបង្ករ្ម្រោគអ្ដស៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវការអនុវត្ត្ កូដសមា្គល់្ 

អត្ត្សញ្ញ្ណរបស់ពួកគ្។ មកទល់នឹងខ្ ធ្នូ ា្ន្ំ២០១៧ ក្ុមប្ឈម 

មុខខ្ពស់ចំនួន ៨៧% ក្នុងចំណោមក្ុមគោលដៅសរុបក្នុងកម្មវិធី  

(៦០ ៥៩៣ ក្នុងចំណោម ៦៩ ៨៧០) មានកូដសមា្គ្ល់អត្ត្សញ្ញ្ណ  

ហើយ ៣៩%ន្កុ្មន្ះ (២៧ ៥២៧ ក្នងុចំណោមចំនួនសរុប ៦៩ ៨៧០) 

បានទទួលប័ណ្ណសមា្គ្ល់អត្ត្សញ្ញ្ណ ។ ទោះជាយា៉្ងណក៏ដោយ ការ 

អនុវត្ត្កូដសមា្គ្ល់អត្ត្សញ្ញ្ណនៅត្មានបញ្ហ្ប្ឈម ដោយអ្នកផ្ត្ល ់

ស្វា និងកន្ល្ងផ្ត្ល់ស្វាសុខាភិបាលខ្លះបានយល់អំពីប័ណ្ណន្ះ។  

ហ្តុដូច្នះ្ មជ្ឍមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក និងកាមរោគ 

បានផ្អ្កការប្ើប្្ស់ប័ណ្ណសមា្គ្ល់អត្ត្សញ្ញ្ណ នៅក្នុងគ្ឹះសា្ថ្ន 

សុខាភិបាល ប៉ុន្ត្្ប័ណ្ណន្ះាចបន្ត្ប្ើប្្ស់បាននៅក្នុងសហគមន៍។

គម្្ង Mobile Link

នៅដើមា្ន្២ំ០១៧ អង្គកការខាណ បានទទួលការផ្ត្ល់មូលនិធិសម្្ប់ 

គម្្ង ៥% Initiative របស់រដា្ឋភិ្បាលបារំាង ដើម្បីដំណើរការស្្វជ្្វ 

ប្តិបត្ត្កិ្នងុការវាយតម្លប្្សិទ្ធភាពន្ការចូលរួមរបស់ស្្ត្បីម្ើស្វាកម្សាន្ត្ 

តាមរយៈស្វាផ្ញើសារជាអក្សរ ឬសារជាសំឡ្ងខ្លីៗ ញឹកញាប់ ដ្លតភា្ជប់្ 

ស្្ត្ីទាំងន្ះទៅកាន់ស្វាដ្លមានគុណភាពស្្ប់រួមមាន ការធ្វើត្ស្ត្ 

ាមរកម្រោគអ្ដស៍។ បទអន្ត្រាគមន៍ន្ះនឹងតូ្វបានរួមបញ្ចលូទៅក្នងុ 

កម្មវិធីដ្លមានស្្ប់នៅក្នុងក្លឹបសា្ម្តហ្គកើលដ្លមានផ្ត្ល់នូវកម្មវិធី 

បង្ក្រម្រោគអ្ដស៍ និងម្រោគសា្វ្យ ការធ្វើត្ស្ត្ាម និងភា្ជ្ប់ទៅ 

ស្វាផ្ស្ងៗសម្្ប់ស្្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្ ។

ការទូទាត់សាចប់្ក្់តាមប្ពន័្ធអ្ឡិចត្ូនចិទៅកានអ់្នកអប់រំសហគមន៍

ផ្អ្កតាមការសិក្សាមួយស្ត្ីពីភាពទទួលយកបានន្ការទូទាត់សាច់ 

ប្្ក់តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិច អង្គកការខាណបានផ្ត្ល់ការគំទ្ជាបច្ច្ក 

ទ្សសម្្ប់ជាគោលគំនិតទៅកាន់អង្គកការដ្គូ ដ្លទទួលមូលនិធីព ី

USAID ដើម្បីធានឲ្យបាននូវប្សិទ្ធភាពន្ការអនុវត្ត្។ ការជ្ើសរីស 

យកកុ្មហុ៊នវីងជាដ្គូទូទាត់សាច់ប្្ក់តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និច យន្ត្ការ 

ន្ះត្ូវបានអនុវត្ត្ជាមួយដ្គូទាំងអស់របស់អង្គកការខាណ។

ការអភិវឌ្ឍស្វាទាំងអស់តាមរយៈការស្្វជ្្វ 

នៅក្នុងា្ន្ំ២០១៧ន្ះ អត្ថភបទចំនួន ១៥ ត្ូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ ពី 

មជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វអង្គកការខាណ(សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ក)។ ប្ធាន 

បទច្ញផ្សាយក្នុងល្ខជាបន្ត្បន្ទ្ប់រួមមាន ប្្វា៉្ឡង់ម្រោគអ្ដស៍ក្នុង 

ចំណោមអ្នកប្ល្ងភ្ទ ជំងឺមិនឆ្លងក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅជាមួយម្រោគ 

អ្ដស៍ ការប្ើប្្ស់ស្្មអនម័យមិនជាប់លាប់ជាមួយសង្សារ  

អន្ត្រាគមន៍ និងគោលនយោបាយកាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់ និងការផ្ល្ស់ប្ត្ូរ 

ពីស្វាថ្ទាំកុមារ ទៅស្វាថ្ទាំមនុស្សព្ញវ័យសម្្ប់កុមាររស់នៅ 

ជាមួយម្រោគអ្ដស៍នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាជាដើម។

ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍សើ 

ស្ប្កនិងកាមរោគ អង្គកការខាណបានដឹកនំការអង្ក្តជីវសាស្្ត្ និង 

ឥរិយាបទរួមបញ្ចលូគ្នចំ្នួនពីរ។ ការសិក្សាអង្កត្ទីមួយ គឺធ្វើឡើងនៅក្នងុ 

ពិធីចុះហត្ថភល្ខាលើកិច្ចព្មព្ៀងជាផ្លូវការ រវាងអង្គកការខាណ និង 
សា្ថ្នទូតបារាំងសម្្ប់គម្្ង Mobile Link
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ចំណោមស្្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្ និងការសិក្សាអង្ក្តទីពីរនៅក្នុងចំណោម 

អ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន។ លើសពីន្ះទៅទៀត អង្គកការខាណបានបន្ត្  

ធ្វើការសិក្សាស្្វជ្្វមួយស្ត្ីពី “បទពិសោធន៍ន្ការទទួលរងអំពើហិង្សា  

និងការទៅទទួលស្វាសុខភាពរបស់ស្្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្”។

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ច្កទ្សអង្គកការខាណ

នៅា្ន្ំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ច្កទ្សអង្គកការខាណបានជួយ 

សម្បសមួ្លការងរបឹ្ក្សាយោបល់ចំនួន ៣០ គិតជាសរុបចំនួន ៧៧៩ 

ថ្ង្។ ការងរន្ះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការគ្ប់គ្ងកម្មវិធីសា្ថ្ប័ន ការចងក្ង 

ឯកសារន្គំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមថ្មីៗ ការគ្ប់គ្ងចំន្ះដឹង និងការច្ករំល្ក  

ការស្្វជ្្វ និងការបណ្តុះបណ្ដ្ល។

ក្នងុព្លជាមួយគ្នន្្ះដ្រ មជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វរបស់អង្គកការខាណ 

បានចាប់ផ្ត្ើម គម្្ងចងក្ងឯកសារមួយឡើង ដើម្បីកត់ត្្ព ី

សមិទ្ធផល បញ្ហ្ប្ឈម និងម្រៀនជាបទពិសោធន៍ ដ្លបានមកព ី

គម្្ងផ្ល្កសុីប។ ការសិក្សាន្ះគឺបន្ថភ្មពីលើការវាយតម្ល្ដ្លមាននៅ 

ក្នុងផ្នការរបស់គម្្ង HIV Innovate and Evaluate ដ្លអនុត្ត្ 

ដោយ URC ក្្មជំនួយឧបត្ថភម្ភពី USAID ។

ការពង្ឹងបុគ្គកលិកអង្គកការខាណ

នៅក្នុងា្ន្ំ២០១៧ ការសិក្សា និងការច្ករំល្កចំណ្ះដឹងបានធ្វើ 

ឡើងជាទៀងទាត់សម្្ប់បុគ្គកលិកអង្គកការខាណ ដ្លរួមមានប្ធានបទ 

ដូចជា ស្្ត្ ីនិងការសន្សំ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព ការស្វង្ 

រកករណីថ្មីតាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ (PDI+) និងការទូទាត់សាច់ប្្ក់តាមរយៈ 

ប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និច។ វគ្គកន្ះក៍បានជួយគំទ្ផងដ្រនូវការផ្ទរ្ចំណ្ះដឹង 

ជំនញ និងព័ត៌មានថ្មីៗផ្ស្ងៗ ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពទៅអង្គកការដ្គូ  

និងជួយធ្វើោយការអនុវត្ត្កម្មវិធីមានប្សិទ្ធភាពនៅកម្ិតសហគមន៍។

ការកាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់

នៅក្នុងខ្កញ្ញ្ ា្ន្ំ២០១៧ អង្គកការខាណបានរៀបចំទស្សនកិច្ច 

សិក្សារយៈព្ល២ថ្ង្ ដើម្បីទៅរៀនសូត្ពីការបន្សាបគ្ឿងញៀន និង 

ការសា្ត្រនិតិសម្បទានៅមណ្ឌល Road and Bridges to Recovery  

(RBR) ដ្លជាមណ្ឌលឯកជនសម្្ប់បន្សាបគ្ឿងញៀន និងសា្ត្រនិត ិ

សម្បទានៅទីកុ្ងម្៉ានីល ប្ទ្សហ្វលីីពីន។ ទស្សនកិច្ចសិក្សាន្ះតូ្វបាន 

រៀបចំដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្តិភូដ្លរូមមានបុគ្គកលិកអង្គកការ 

ខាណ និងតំណងក្សួងសុខាភិបាលក្នងុគោលបំណងសិក្សាស្វង្យល់ 

រៀនសូត្ ថតើគំរូន្ការបន្សាបគ្ឿងញៀន និងសា្តរ្និតីសម្បទាដ្លបាន 

ទទួលជោគជ័យន្ះាចយកមកអនុវត្ត្នៅក្នុងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជាបាន

ដោយរបៀបណ។  គណៈប្តិភូយល់ឃើញថមណ្ឌលន្ះបានផ្ត្ល់នូវ 

ការព្យាបាលដ្លមានប្សិទ្ធភាព និងព្លវ្លាន្ការព្យាបាលគ្ប់គ្្ន់ 

ដ្លជាលទ្ធផលមានអត្្លាប់ឡើងវិញ ៣២%។

ដើម្បីគំទ្  ផ្ន្កសហគ្្សសង្គកម នៅក្នុងផ្នការយុទ្ធសាស្្ត្ា្ន្ ំ

២០១៦-២០២០ មណ្ឌលRBR រីករាយក្នងុការមកប្ទ្សកម្ពជុា និងជួយ 

គំទ្អង្គកការខាណ ដើម្បីរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលបន្សាបគ្ឿងញៀន និង 

សា្តរ្និតិសម្បទា ដូចជារៀបចំផ្នការាជីវកម្ម ផ្នការម្ និងការគណន 

តម្លក៏្ដូចជាការគំទ្បច្ចក្ទ្សតាមរយៈការផ្លស់្ប្ត្រូចំណ្ះដឹងវិកលវិទ្យា 

ជារៀងរាល់ខ្ទៅប្ទ្សកម្ពុជា។

កិច្ចសហប្តិបត្ត្ិការអន្ត្រជាតិ

តំណងរបស់អង្គកការខាណត្ូវបានអញ្ជើញ និងចូលរួមក្នុង៤០ 

ពឹ្ត្ត្កិារណ៍ផ្ស្ងៗនៅថ្ន្ក់តំបន់ និងអន្ដរជាតិរួមមាន៖ កិច្ចប្ជុំ វគ្គកបណ្តុះ 

បណ្ដ្ល សន្និសីទ សិកា្ខ្សាលា និងទស្សនកិច្ចសិក្សា ដ្លបានរៀបចំ  

និងធ្វើឡើងនៅ ១៩ ប្ទ្ស។ ក្នងុពឹ្ត្ត្កិារណ៍ននទំាងនោះ បុគ្គកលិក 

អង្គកការខាណ បានរៀនអំពីគំនតិ និងការអនុវត្ត្ល្អននជាមួយអ្នកចូលរួម 

ផ្ស្ងទៀត ក៍ដូចជាបានច្ករំល្កបទពិសោធន៍ និងជំនញទាក់ទង 

នឹងការអនុវត្ត្ គំនិតផ្ត្ចួផ្ត្ើមបច្ចក្ទស្ថ្មីៗ  ក្នងុការសម្ច្គោលដៅ ៩០-  

៩០-៩០ នៅកម្ពុជា។ ប្ធានបទសំខាន់ៗដ្លបានរៀនសូត្ និង 

ច្ករំល្ករួមមានដូចជា ការអនុវត្ត្ការប្ើប្្ស់ឱសថបង្ករ្ម្រោគអ្ដស៍  

យុទ្ធសាស្ត្្   ស្វ្ងរកការគំទ្លើគោលនយោបាយគ្ឿងញៀន ការកាត់់ 

បន្ថភយគ្្ះថ្នក់្ ការកាត់បន្ថភយការរីសអើង ជំងឺរប្ង ជំងឺរលាកថ្លើម 

ប្ភ្ទស្បច្ច្កវិទ្យា ព័ត៌មាន និងទំនក់ទំនង សិទ្ធិមនុស្ស និងយ្នឌ័រ 

សម្្ប់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ និងសុខភាពសួត។
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យុទ្ធនការ គំទ្! បញ្ឈប់ទោសទណ្ឌ

គោលបំណង

 បង្កើនបរិយាកាសគំទ្សម្្ប់កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់ ស្្ត្ស្ីាញ់ 

ភ្ទដូចគ្ន្ បុរសស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ អ្នកស្ាញ់ភ្ទទាំងពីរ  

អ្នកប្ល្ងភ្ទ(LGBTI) និងក្ុមងយរងគ្្ះផ្ស្ងទៀត។

 បង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីនិន្នក្ារភ្ទ និងអត្ត្សញ្ញណ្ 

យ្នឌ័រ (SOGI) និងអំពើហិង្សាប្ាំងលើយ្នឌ័រ (GBV)

 ក្លម្អ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងសុខភាពផ្លូវភ្ទ និងសុខភាព 

បន្ត្ពូជ (SRHR) សម្្ប់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ ស្ី្ត្ស្ាញ់ 

ភ្ទដូចគ្ន្ បុរសស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ អ្នកស្ាញ់ភ្ទទាំងពីរ  

អ្នកប្ល្ងភ្ទ  (LGBTI) និងក្ុមងយរងគ្្ះផ្ស្ងទៀត។

 លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្្ត្ី ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់  ស្ត្្ី 

ស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ បុរសស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ អ្នកស្ាញ់  

ភ្ទទាំងពីរ អ្នកប្ល្ងភ្ទ (LGBTI) និងក្ុមងយរងគ្្ះផ្ស្ង 

ទៀតនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនគោលនយោបាយ និង 

ភាពជាអ្នកដឹកនំនៅក្នុងអង្គកការខាណ និងជាមួយអង្គកការដ្គូ  

និងនៅថ្ន្ក់ជាតិ។

បង្កើនបរិយកាសគំទ ្

អង្គកការខាណ គឺជាអង្គកការមួយក្នុងចំណោមអង្គកការទទួលជំនួយ 

បន្ត្ផ្ស្ងទៀតពីមូលនិធិសកលសម្្ប់គម្្ងស្វ្ងរកការគំទ្ន្ការ

កាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់តាមរយៈអង្គកការសម្ព័ន្ធឥណ្ឌ្ (Alliance India)។ 

គម្្ងន្ះមានគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានស្វាម្រោគ 

អ្ដស៍ដ្លចាំបាច់ និងស្វាកាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់សម្្ប់អ្នកប្ើគ្ឿង 

ញៀនដោយការចាក់នៅតំបន់ាសុីតាមរយៈការលុបបំបាត់របាំងផ្លូវច្បាប់  

ការពង្ឹងប្ព័ន្ធសហគមន៍ និងការបង្កើនភស្ត្ុតាងជាមូលដា្ឋ្ន។

អង្គកការខាណបន្ត្គំទ្យុទ្ធនការ “ការគំទ្! បញ្ឈប់ទោសទណ្ឌ” 

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការភាន់ច្ឡំ និងរឿងដ្លមិនត្ឹមត្ូវជាច្ើន 

ទាក់ទងនឹងការប្ើគ្ឿងញៀន។ យុទ្ធនការន្ះពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាង 

ភាពជាដ្គូជាមួយមន្ត្្ីរដា្ឋ្ភិបាលដូចជាក្សួងសុខាភិបាល ាជា្ញ្ធរ 

ជាផ្ន្កមួយន្គម្្ង អង្គកការខាណបានដឹកនំកិច្ចប្ជុំពិគ្្ះ 

យោបល់ស្ត្ីពីការកាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់មួយនៅក្នុងខ្មិថុន ដ្លបាន 

ប្មូលផ្ត្ុំអ្នកពាក់ព័ន្ធ អង្គកការសង្គកមសុីវិលកម្ពុជា ដើម្បីច្ករំល្កគំនិត 

ផ្ត្ួចផ្ត្ើមកម្មវិធីកាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់ក្នុងតំបន់ និងដើម្បីកំណត់បញ្ហ ្

ប្ឈមនន។ កិច្ចប្ជុំន្ះបានកំណត់នូវប្ធានបទចំនួន ៤ ដ្លបាន 

ពិភាក្សាជាមួយមន្្ត្ីដ្លអញ្ជើញមកពី   ាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធប្ាំងនឹង 

គ្ឿងញៀន (NACD) និងាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស(៍NAA) ។

គម្្ង “Removed Legal Barrier” ដ្លគំទ្ដោយមូលនិធិសកល 

សម្្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លគ្បដណ្តប់ក្នុងខ្ត្ត្ចំនួន ១៩ ដ្លធ្វើការ 

ដោយផ្ទល់្ជាមួយអ្នកអប់រំតាមសហគមន៍ កុ្មបុរសស្ាញ់បុរស អ្នក 

ប្លង្ភ្ទ ស្្ត្បីម្ើស្វាកម្សាន្ត្ និងអ្នកប្ើគ្ឿងញៀន ដើម្បីបណ្តះុបណ្ដល្ 

ពួកគត់ឱ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងក្នុងការចងក្ងឯកសារនិងរាយការណ៍ពី 

តម្ូវការសិទ្ធិលើផ្ន្កសុខភាព។ ា្ន្ំន្ះកម្មវិធីបានចងក្ងឯកសារចំនួន 

១១០ ករណីទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិ។

ជាតិប្យុទ្ធប្ាំងគ្ឿងញៀន (NACD) និងប៉ូលិស។ តាមរយៈកិច្ចប្ជុ ំ

ជាផ្លូវការ និងក្្ផ្លូវការដោយសហការជាមួយការិយាល័យអង្គកការ 

សហប្ជាជាតិប្ាំងបទល្មើសគ្ឿងញៀន និងបទឧកិ្ដ្ឋកម្ម (UNODC) 

កម្មវិធីអង្គកការសហប្ជាជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ (UNAIDS) និង 

ាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ (NAA) អង្គកការខាណបានព្យាយាម 

ក្លម្អគុណភាពន្ការព្យាបាលតាមសហគមន៍ដ្លអនុញ្ញ្តោយអ្នក 

ប្ើគ្ឿងញៀនាចព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ និងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅ 

ជិតផ្ទះរបស់ពួកគ្ជាជាងទៅព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសា្តរ្នីតិសម្បទា។ 

លើកកម្ពស់ភាពផ្ស្ងៗគ្ន្ សិទ្ធិ និងសមភាពយ្នឌ័រ៤គោលដៅទី
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បង្កើនការយល់ដឹងជាសាារណៈអំពីនិនា្ន្ការភ្ទ និងអត្តសញ្ញ្ណ 

យ្នឌ័រ (SOGI) 

នៅក្នុងខ្ឧសភា អង្គកការខាណតាមរយៈគម្្ងផ្ល្កសុីបបានធ្វើ 

ការសម្បសម្ួលព្ឹត្ត្ិការណ៍មួយចំនួន សម្្ប់ទិវាមោទនភាព (Pride 

Week)។ ព្ឹត្ត្ិការណ៍ន្ះមានការចូលរួមយា៉្ងច្ើនកុះករដោយអ្នកមកព ី

សហគមន៍ LGBT អង្គកការសង្គកមសុីវិល និងសា្ថ្ប័នរដា្ឋ្ភិបាល (ាជា្ញ្ធរ 

មូលដា្ឋ្ន ប៉ូលីស និងាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍)។ ព្ឹត្ត្ិការណ៍ 

ទាំងនោះបានផ្ត្ល់ជាវ្ទិកាមួយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងចំណោម 

ក្សួងពាក់ព័ន្ធ និងគណៈកមា្ម្ធិការសិទ្ធិមនុស្ស កម្ពុជាលើបញ្ហ្ដូចជា  

អំពើហិង្សាលើយ្នឌ័រ ការមាក់ងយ និងការរីសអើង ការគំរាមកំហ្ង 

និងការរំលោភសិទ្ធិ។

នៅខ្មីន ា្ន្ំ ២០១៧ បុគ្គកលិកគម្្ងផ្ល្កសុីបបានគំទ្អង្គកការ  

CWPD ក្នុងការរៀបចំទិវានរីអន្ត្រជាតិនៅក្លឹបសា្ម្តហ្គកើល។ ព្ឹត្ត្ិការណ៍ 

ន្ះមានគោលបំណងបង្ហ្ញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅន្ប្វត្ត្ិទិវានរីអន្ត្រជាតិ  

សិទ្ធិជាក់លាក់សម្្ប់ស្្ដីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្ និងចំណ្ះដឹងជាមូលដា្ឋ្ន  

និងព័ត៌មានស្ត្ីពីអំពើ  អំពើហិង្សាលើយ្នឌ័រដល់បុគ្គកលិកកម្មវិធី និងស្្ដ ី

បម្ើស្វាកម្សាន្ត្។ ក្នុងអំឡុងា្ន្ំន្ះអង្គកការខាណបានធ្វើការជាមួយ 

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍សើស្ប្ក និងកាមរោគដោយ 

ប្ើប្្ស់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដ្លដ្លមានស្្ប់ សម្្ប់អ្នកផ្ត្ល់ស្វា 

ថ្ទំាសុខភាពដើម្បីផ្ត្ល់ស្វាសុខភាពផ្លូវភ្ទ និងបន្ត្ពូជទៅដល់ក្ុម 

បុរសស្ាញ់បុរស និងក្ុមប្ល្ងភ្ទនិងធ្វើការក្សម្ួលគោលការណ៍ 

ណ្នំសម្្ប់ស្វាជំងឺកាមរោគ។

វគ្គកបណ្តុះបណ្ដ្ល សម្្ប់អ្នកផ្ត្ល់ស្វាថ្ទាំសុខភាពស្ត្ីពីកម្មវិធ ី

បណ្តះុបណ្ដល្ជំងឺកាមរោគដ្លបានក្សមួ្លរួច មានអ្នកចូលរួមចំនួន 

២៧ នក់មកពី មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍សើស្ប្កនិង 

កាមរោគ មន្ទរីព្ទ្យបង្អក្ខ្ត្ត្ គ្លនិីកសុខភាពគួ្សារ មន្ទរីសុខាភិបាលខ្ត្ដ 

ការិយាល័យអ្ដស៍ខ្ត្ត្ ដ្លអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នព្ំញ ខ្ត្ត្កំពង់ចាម 

និងខ្ត្ត្សៀមរាប និងគ្លីនិកអង្គកការមិនម្នរដា្ឋ្ភិបាលរួមទាំង គ្ូព្ទ្យ 

វះកាត់កម្ពុជា និងគ្លីនិកឈូកស។

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្្ត ីកុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់  ស្ត្ស្ីាញ់ភ្ទ 

ដូចគ្ន ្បុរសស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន ្អ្នកស្ាញ់ភ្ទទំាងពីរ អ្នកប្លង្ភ្ទ 

LGBTI និងក្ុមងយរងគ្្ះផ្ស្ងទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

តាមរយៈគម្្ង WISDOM ដ្លគំទ្មូលនិធិដោយ APCOM  

អង្គកការខាណបានបណ្តុះបណ្ដ្លក្ុមអ្នកស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ចំនួន  

៤៥នក់នៅក្នុងខ្ត្ត្ចំនួន៣ ឱ្យកា្ល្យទៅជាសកម្មជនអ្នកស្ាញ់ភ្ទ 

ដូចគ្ន្ ដើម្បីឲ្យពួកមានលទ្ធភាពប្សើរជាងមុនក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហ្

ដ្លកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្។

អង្គកការខាណក៏បានបណ្តះុបណ្ដល្អ្នកស្វង្រកការគំទ្ដ្លស្ាញ់  

ភ្ទដូចគ្នចំ្នួន ២២ នក់ និងប្ធានសហគមន៍អ្នកស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន ្

មកពីខ្ត្ដចំនួន៦ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភភាពបច្ចក្ទ្ស និងចំណ្ះដឹងរបស់ 

ពួកគ្អំពីសុខភាព ម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺអ្ដស៍ ស្វាការពារសង្គកម  

ការរៀនសូត្ពីប្ទ្សចិន (១) - អង្គការាណាជួយឲ្យមានការវិវត្តជាវិជ្ជមាន 

បន្ទ្ប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្ទ្សចិនដ្លដឹកនំដោយមន្្ត្ីក្សួងសុខាភិបាល អ្នកតំណងមកពីអង្គកការ ថ្ទា ំ

សុខភាពអ្ដស៍ប្ទ្សចិន (AIDS Care China) បានមកដល់ប្ទ្សកម្ពុជា និងបានច្ករំល្កព័ត៌មានលំអិតអំពីគម្្ងសាកល្បងន ្

ការព្យាបាលដោយស្ម័គ្ចិត្ត្តាមសហគមន៍នៅក្នុងសិកា្ខ្សាលាមួយដ្លរៀបចំដោយអង្គកការខាណានៅក្នុងខ្តុលា។ គម្្ងសាកល្បងនោះ 

រួមបញ្ចលូការបញ្ជនូនិងគំទ្របស់បូ៉លីស ស្វាព្យាបាលដោយឱសថម្តាដូន កម្មវិធីម្ជលុសីុរំាងនិងការប្ើប្្ស់ឱសថណឡុកសូន (Naloxone) 

និងការស្វ្ងរកករណីថ្មីន្អ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ (PDI+) ការគំទ្ និងថ្ទាំជាទូទៅ។ វាត្ូវការការគំទ្ពីអ្នកអនុវត្ត្ច្បាប់  

នយកដា្ឋន្សុខាភិបាល និងអង្គកការមិនម្នរដា្ឋភិ្បាល។ ជាលទ្ធផលន្ការសាកល្បង បូ៉លីសបានបញ្ជនូអ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀនចំនួន ៣០៥ នក់ 

ទៅកាន់ “មណ្ឌលសំចតសុវត្ថភភិាព” ។ ចំនួនដូសតូ្វបានក្សមួ្លសម្្ប់អ្នកប្ើចំនួន ១៧០ នក់ ហើយមានចំនួន ១៥ ៩៧១ ដូសផ្ស្ងទៀត 

ដ្លយកទៅប្ើនៅតាមផ្ទះត្ូវបានធ្វើត្ស្ត្ទឹកម៉ូតឃើញថមានអត្្វិជ្ជមានទាបជាង ៣%  និងអ្នកប្ើចំនួន ២៤នក់ផ្ស្ងទៀតដ្លបានប្ើ 

គ្ឿងញៀនហួសកម្ិតត្ូវបានជួយសង្គ្្ះតាមរយៈឱសថណឡុកសូន។ អត្្អ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដ្លជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឧក្ិដ្ឋកម្ម 

ក្នុងតំបន់ដ្លសាកល្បងបានធា្ល្ក់ចុះ ៤០% នៅា្ន្ំ ២០១៦ ។

ឯកឧត្ត្មនយឧត្ត្មស្នីយ៍ មាស វិរិទ្ធ អគ្គកល្ខាធិការន្អគ្គកល្ខាធិការដា្ឋ្នាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធប្ាំងគ្ឿងញៀនបានសង្កត់ធ្ងន់លើ 

សារសំខាន់ន្ភាពជាដ្គូក្នុងចំណោមសង្គកមសុីវិល រដា្ឋ្ភិបាល និងការអនុវត្ត្ច្បាប់ និងបានស្នើសុំកិច្ចសហការរវាងអង្គកការខាណ អង្គកការថ្ទា ំ

សុខភាពជំងឺអ្ដស៍ប្ទ្សចិន និងក្សួងសុខាភិបាលស្ត្ីពីការងរទាក់ទងនឹងគ្ឿងញៀននៅប្ទ្សកម្ពុជា។
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ការងរ និងការអប់រំ ជំនួយផ្ន្កច្បាប់ និងជំនញភាពជាអ្នកដឹកនំ។ 

តាមរយៈគម្្ងផ្ល្កសុីប អង្គកការខាណបានគំទ្ដល់អង្គកការ MHSS  

និងអង្គកការMHC ដើម្បីធ្វើការជាមួយបណ្ដ្ញ ក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស  

និងក្ុមប្ល្ងភ្ទ ដោយសហការជាមួយគម្្ង LINKAGES ។  

ពឹ្ត្ត្កិារណ៍ន្ះមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៥១នក់ មកពីកុ្មការងរបច្ចក្ទ្ស 

ក្ុមបុរសស្ាញ់បុរសថ្ន្ក់ជាតិ ក្ុមការងរថ្ន្ក់ក្្មជាតិ មន្ត្្ ី

មូលដា្ឋន្ អ្នកផ្ត្ល់ស្វា និងកម្មវិធីអ្ដស៍ និងកាមរោគខ្ត្ត្ ព្មទំាងម្ធាវី 

ចៅក្ម សមាជិកអង្គកការក្នងុសុ្ក និងសមាជិកកុ្ម បុរសស្ាញ់បុរស 

និងអ្នកប្ល្ងភ្ទ។ កិច្ចប្ជុំន្ះត្ូវបានដឹកនំដោយឯកឧត្ត្មវ្ជ្ជបណ្ឌិត 

ត្ង គន្ធី អគ្គកល្ខាធិការាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍ លោក 

វ្ជ្ជបណ្ឌិត ាន វណ្ណស្ង អនុប្ធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹង 

ជំងឺអ្ដស៍ សើស្ប្ក និងកាមរោគ និងជាប្ធានក្ុមការងរ MSM /TG 

ថ្ន្ក់ជាតិ បានកំណត់នូវបញ្ហ្ និងឱកាសដើម្បីធ្វើការងររួមគ្ន្នព្ល 

អនគតដើម្បីពង្ឹងកិច្ចសហប្តិបត្ត្ិការ។

ដោយសហការជាមួយអង្គកការ UNWOMEN និងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធ ិ

មនុស្សកម្ពុជា អង្គកការខាណបានធ្វើការពិភាក្សាស្វ្ងរកការគំទ្លើការ 

រួមបញ្ចូលសង្គកមរបស់ក្ុមស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្។ កិច្ចការន្ះត្ូវការចូល 

រួមពីក្សួងពាក់ព័ន្ធនន រួមមានក្សួងការងរ និងបណ្តុះបណ្ដ្ល 

វិជា្ជជី្វៈ ក្សួងអប់រំយុវជន និងកីា និងក្សួងយុត្ត្ធិម៌ដើម្បីពិនិត្យមើល 

ឡើងវិញទៅលើគោលនយោបាយជាតិ គោលការណ៍ណ្នំ គោលការណ៍ 

ច្បាប់ និងផ្នការយុទ្ធសាស្្ត្ជាតិ ដើម្បីវាយតម្ល្ពីរបៀបដ្លក្សួង 

ននាចជួយគំទ្ ឬដោះស្្យបញ្ហ្ដ្លប្ឈមមុខចំពោះក្ុម 

ស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្។

បុគ្គកលិកអង្គកការខាណបញ្ច្ញមតិចូលរួមកិច្ចប្ជំុនៅថ្ន្ក់តំបន់ស្ត្ីពី  
សិទ្ធិ ធនធាននន និងការជំរុញការយកចិត្ត្ទុកដាក់ដល់ក្ុម 
ស្ាញ់ភ្ទដូចគ្ន្
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ការសម្លឹងឆ្ព្ះទៅមុខ៖  
ាទិភាពននរបស់អង្គកការខាណសម្្ប់ា្ន្ំ ២០១៨  

កិច្ចប្ជុំស្ត្ីពីការវាយតម្ល្ស្វារប្ងពាក់ព័ន្ធនឹងក្ុមប្ជាជនគន្លឹះ និងការងរយ្នឌ័រ

ាទិភាពននរបស់អង្គកការ៖ 

 ការផ្ល្ស់ប្ត្ូរពីគម្្ងផ្ល្កសុីបដ្លគំទ្ដោយទីភា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋាម្រិកសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍអន្ត្រជាតិទៅគម្្ងស្នើមូលនិធិថ្មីដ្លគំទ្ដោយ 
មូលនិធិសកល

 ការបិទបញ្ចប់គម្្ងគំរូមូលនិធិថ្មី និងត្ៀមរៀបចំការអនុវត្ត្គម្្ងស្នើមូលនិធិថ្មីន្មូលនិធិសកល

 ធ្វើការជាមួយសា្ថ្ប័ននន ដើម្បីអនុវត្ត្គំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមបច្ច្កទ្សននរបស់អង្គកការខាណ នៅក្្មគម្្ងស្នើមូលនិធិថ្មីន្មូលនិធិសកល

 គោលដៅទី១ 

o ជំរុញការស្វ្ងរកករណីសកម្មតាមរយៈមិត្ត្ភក្ត្ិ ដើម្បីបង្កើនការស្វ្ងរកករណីរប្ង 

 គោលដៅទី២ 

o ស្វ្ងយល់បន្ថភ្មទៀតលើាជីវកម្មសហគ្្សសង្គកមដើម្បីធាននិរន្ត្រភាពសម្្ប់សា្ថ្ប័ន

o បន្ត្កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្្ងក្នុងការស្វ្ងរកមូលនិធិ

 គោលដៅទី៣ 

o អនុវត្ត្គម្្ងស្្វជ្្វប្តិបត្ត្ិដោយប្ើប្្ស់បទអន្ត្រាគមន៍តាមរយៈការផ្ញើសារជាអក្សរ និងសារជាសំឡ្ងដល់ស្្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្ត្

o រៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលអង្ក្តជីវសាស្្ត្ ការប្ព្ឹត្ត្ និងការបា៉្ន់ប្មាណចំនួនអ្នកប្ើគ្ឿងញៀននៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

o រៀបចំការសិក្សាស្្វជ្្វស្ត្ីអំពីការអង្ក្តជីវសាស្្ត្ និងការប្ព្ឹត្ត្ក្នុងចំណោមក្ុមបុរសស្ាញ់បុរស និងកុ្មប្ល្ងភ្ទ

o រក្សាទំនក់ទំនងជាអង្គកការបណ្ដ្ញរបស់អង្គកការសម្ព័ន្ធអន្ត្រជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍

o លើកកម្ពស់ជំនួយបច្ច្កទ្ស និងស្វាកម្មនន

 គោលដៅទី៤ 

o បណ្ដ្ញសហគមន៍រប្ងធ្វើការងរជាដ្គូជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកផ្ត្ល់ស្វា មា្ច្ស់ជំនួយ សា្ថ្ប័នរដា្ឋ្ភិបាលនន ដើម្បីធានថ ស្វារប្ងគ ឺ
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការននរបស់សហគមន៍ និងជូនដំណឹងដល់អ្នកជំងឺរប្ងដ្លត្ូវការជាចាំបាច់បំផុតនូវស្វាន្ះ

o បន្ត្ការយកចិត្ត្ទុកដាក់ទៅលើសកម្មភាពសហគមន៍ ដើម្បីជំរុញការងររបស់យើង ដោយធ្វើការផ្ត្ល់អំណចដល់សហគមន៍ ដើម្បីធានថសិទ្ធ 
របស់ពួកគ្ត្ូវបានគោរព និងមានការចូលរួមក្នុងការទទួលស្វា និងធ្វើការវាយតម្ល្ ក៏ដូចជាការបង្កើតគោលនយោបាយ និងការអនុវត្ត្

o បន្ត្ការធ្វើការយា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយសា្ថ្ប័នរដា្ឋ្ភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធនន ដើម្បីជួយផ្ត្ល់ជាបរិយាកាសគំទ្នន សម្្ប់អ្នករស់នៅជាមួយ 
ម្រោគអ្ដស៍ និងក្ុមគោលដៅប្ឈមមុខខ្ពស់ឲ្យទទួលបានស្វាសុខភាព ការព្យាបាល និងស្វាសង្គកមផ្ស្ងៗ

o រក្សាភាពជាដ្គូជាមួយអង្គកការ និងបណ្ដ្ញនននៅក្នុងតំបន់ដ្លធ្វើការងររប្ង ម្រោគអ្ដស៍ និងជំងឺមិនឆ្លងដទ្ទៀត
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ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថភុ

សង្ខ្ប 
ហិរញ្ញវត្ថភុ 
ប្ចាំា្ន្ំ  
(គិតជា 
ដុលា្ល្រ)

២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ចំណូល ៥ ៩៨៩ ៣០៣ ៧ ៤០៤ ៨៩៤ ៧ ៨២៥ ០៤០ ៨ ៥៤៧ ៥០៤ ៧ ៤៥២ ៧៩៤ ៩ ០២៤ ៣២៣ ១២ ៨៣០ ១០២ ៩ ៧៩៨ ៧៥៧ ៧ ៣៥០ ១៩១ ៩ ១៦២ ២០២

ចំណយ ៥ ៨៣០ ៩៥៨ ៦ ៦៣៤ ៦១៩ ៧ ៦៧៩ ៨៨៥ ៧ ៨៧២ ១៤២ ៦ ៦៣២ ២៧៩ ៧ ៧០០ ៨៧២ ៩ ៤០៣ ០៣៧ ៧ ៤២៧ ៩៥៦ ៧ ០២២ ៩៩៩ ៦ ១៧៧ ៥៥៣

សមតុល្យ ១៥៨ ៣៤៤ ៧៧០ ២៧៥ ១៤៥ ១៥៥ ៦៧៥ ៣៦២ ៨២០ ៥១៥ ១ ៣២៣ ៤៥១ ៣ ៤២៧ ០៦៤ ២ ៣៧០ ៨០១ ៣២៧ ១៩១ ២ ៩៨៤ ៦៤៩

អត្្ន្

ការចំណយ 

៩៧% ៩០% ៩៨% ៩២% ៨៩% ៨៥% ៧៣% ៧៦% ៩៦% ៦៧%

 

 
 

 -

 ២,000,000

 ៤,000,000

 ៦,000,000

 ៨,000,000

 ១0,000,000

 ១២,000,000

 ១៤,000,000

២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ចំណ�ល ចំ�យ សមតុល��

ា្ន្ំ២០១៧ គឺជាា្ន្ំទី២ន្ផ្នការយុទ្ធសាស្្ត្ ២០១៦-២០២០ របស់អង្គកការខាណ។ ថវិកាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ចំនួន ២៥% 
បើប្ៀបធៀបជាមួយា្ន្ំកន្លងទៅ ដោយសារមានគម្្ងថ្មីៗដូចជា ជំនួយថ្ន្ក់តំបន់ពីមូលនិធិសកល គំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើម៥% TB Reach Wave 5,  
ការរៀបចំក្សម្ួលសកម្មភាពឡើងវិញរបស់មូលនិធិសកល និងការបិទបញ្ចប់គម្្ងផ្ល្កសុីបរបស់ USAID។ ផ្ទុយទៅវិញ ការចំណយគឺតិចជាង 
ផ្នការ ១២% ដោយប្ៀបធៀបទៅនឹងការចំណយក្នុងា្ន្ំកន្លងទៅ និងអត្្ន្ការចំណយមានត្ឹមត្ ៦៧%ប៉ុណោ្ណ្ះ។ ន្ះគឺដោយសារត្មិនមាន 
ការចំណយទៅលើសកម្មភាពបិទបញ្ចប់គម្្ងផ្ល្កសុីបរបស់ USAID ខណៈព្លគម្្ងត្ូវពន្យារព្លរហូតដល់ថ្ង្ទី ១៣ ខ្ កក្កដា ា្ន្ំ ២០១៨ 
និងមានការធ្វើលទ្ធកម្មសម្្ប់គម្្ងមូលនិធិសកល និងការណ្នំគម្្ងថ្មី ដ្លការចំណយមានចំនួនតិចតួចនៅកំឡុងព្លចាប់ផ្ត្ើមគម្្ង។
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សមាជិកក្មប្ឹក្សាភិបាល ចំនួន ៧នក់ និង១នក់ជា 
ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស (ប្ុស ៦ និងស្ី ២)

តូច ពលពន្លក  អនុប្ធាន និងប្ធានស្ត្ីទី

ផុន សំផា   ហ្រញ្ញិក

នៅ សុវតា្ថ្  សមាជិក

ស្៊ុន ស្៊ន  សមាជិក

ប៉្ន មនោរម្យ  សមាជិក

សួស ប្ិមប្ីយ  សមាជិក

មា៉្សាមីន ជីមបា  សមាជិក

អ៊ូ សុផាណារិទ្ធ  ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស (អនុប្ធាន CEO 

   ន្ធនគរកាណឌីយា៉្)
 
បុគ្គលិកអង្គការាណា ឆ្ន្ំ២០១៧ ចំនួន ៤៩នក់  
(ប្ុស ៣៥ និងស្ី ១៤) 

ជាវ ថរើ   មន្្ត្ីជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថភុ

ឈឹម កុលាប  អនុប្ធានគម្្ងផ្ល្កសុីប និង 
   ប្ធានផ្ន្កថ្ទាំនិងព្យាបាល

ឈឹម សត្យា  មន្ត្្ីគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

ឈិត ធី   ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្សផ្ន្កថ្ទាំ និងគំទ ្
   ការព្យាបាលនៅតាមសហគមន៍

ឈិត វណ្ណៈ  មន្្ត្ីហិរញ្ញវត្ថភុ

ឈួន ភក្ត ិ  អ្នកសម្បសម្ួលផ្ន្កស្្វជ្្វ

ឈុន មុនីឧត្តម  មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

ឈុន សំណាង  អ្នកបើកបរ

ជួប សុខចំរើន  នយកប្តិបត្ត្ិ

ជ្្ ស៊ុនណារិទ្ធ  មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

ហាក់ សុីភិរ័តន ៏  មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

ហាក់ ស្ីឡ្ន   មន្្ត្គ្ីប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ(ចាកច្ញ)

ហ្ង គីរើ   មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធទិន្នន័យ

ហុង សុខគ ី  មន្្ត្ីជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថភុ

កង ច័ន្ទសំបូរ   មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

ក្វ សំរាំង  អ្នកបើកបរ

ខ្ង សុកាន  អ្នកបង្កើតនិងគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធទិន្នន័យ

គឹម សុភ័ក្្ត  មន្្ត្ីជាន់ខ្ពស់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងលទ្ធកម្ម

ខ្ សុវណ្ណ  មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធទិន្នន័យ

គង់ វាសនា  មន្្ត្ីផ្ន្កព័ត៌មានវិទ្យា

ថ្ន្ក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក

គន្ធ សុម្ធ  មន្្ត្ីជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កធនធានមនុស្ស

ឡ្ង កល្យាណ  ប្ធានមជ្ឈមណ្ឌលស្វាគំទ ្
   អង្គកការខាណ

លី សង់គី   នយកគម្្ងមូលនិធិសកល និង 
   សហគមន៍

មាសស្រើ សុមា៉្រា៉្ន់  មន្្ត្ីហិរញ្ញវត្ថភុ

ងិន ចាន់រិទ្ធ   ទីប្ឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កស្្វជ្្វ 
   (ចាកច្ញ)

នី សុជាតិ   ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្សផ្ន្កថ្ទាំ និង 
   ព្យាបាលនៅមូលដា្ឋ្នសុខាភិបាល

បា៉្ល់ ឃួនឌីា  អ្នកស្្វជ្្វជាន់ខ្ពស់(ចាកច្ញ)

ប៉្ន សម្បត្ត ិ  មន្្ត្ីផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថភុ

ព្ញ ផានិត   មន្្ត្ីផ្ន្ករដ្ឋបាលនិងកិច្ចសន្យា  
   (ចាកច្ញ)

ផង់ ចន្ថន   មន្្ត្ីផ្ន្កគោលនយោបាយ

ភី ផា   មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

ព្ហ្ម ចាន់រិទ្ធ  ប្ធានផ្ន្កព័ត៌មានយុទ្ធសាស្្ត្ និង 
   គំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមថ្មី

សម៉ន ឌីមា៉្រា៉ ្  មន្្ត្ជីាន់ខ្ពស់ផ្នក្តាមដាន និងវាយតម្ល្

សូរ ក្សនា  មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

ស្ង បោ៉្ស៊្ុន  ប្ធានគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

សូ គឹមហ្  ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្សផ្ន្កបង្ក្រ និង 
   គំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមថ្មី

សុខ ម៉្ងហា៊្ង   មន្្ត្ីជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថភុ(ចាកច្ញ)

សុខ វា៉្តុលា  មន្្ត្ជីាន់ខ្ពស់ផ្នក្តាមដាន និងវាយតម្ល្

សូផា រតនា  ប្ធានផ្ន្កបង្ក្រក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់  
   និងគំនិតផ្ត្ួចផ្ត្ើមថ្មី

ស៊ូ សុចិនា្ត្  ប្ធានផ្ន្កអភិវឌ្ឍន៍សា្ថ្ប័ននិងអង្គកការ  
   គោលនយោបាយ និងបណ្តុះបណ្ដ្ល

ធី សុគនា្ធ្រ៉ូ  មន្្ត្ីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកសន្និធិ

ទិត ហៀងសិកា   ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្សផ្ន្កបង្ក្រ   
   (ចាកច្ញ)

ទួត សុវណា្ណ្រើ  ប្ធានផ្ន្កស្្វជ្្វ

វណ្ណ ស្ងលី  អ្នកបើកបរ

យិន សុា  អ្នកបើកបរ

យី សុីយ៉្ន  នយកមជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វសុខភាព 
   ប្ជាជន

យឹម ទីធននោ  មន្្ត្ីផ្ន្កកាត់បន្ថភយហានិភ័យផ្ន្កច្បាប់

យុន ចាន់ដារា៉្នី  មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ

អ៊ុង ម៉្ងអៀង  ទីប្ឹក្សាផ្ន្កស្្វជ្្វ (ចាកច្ញ)
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បុគ្គលិកស្ម័គ្ចិត្ត – ១២នក់ (ប្ុស៤ និងស្ី៨នក់)

ចាន់ មិនា    ជំនួយការនយកប្តិបត្ត្ិ (ចាកច្ញ)

ខ្ វឌ្ឍនា   មន្្ត្ីគ្ប់គ្ងការិយាល័យ

គឹម រិទ្ធីដ្ត  មន្្ត្ីផ្ន្កទំនក់ទំនង

លឹម លីគវ  ជំនួយការនយកប្តិបត្ត្ិ

មា៉្ន ធីតា   មន្ត្្ីផ្ន្កផ្ត្ល់ព័ត៌មាន

ម៉ក់ ស៊ុនហួរ  ជំនួយការផ្ន្កត្ួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល្

ឱក ចិត្្តា   ជំនួយការគម្្ងផ្ល្កសុីប

អ៊ូ អ៊ុយឡុង  ជំនួយការផ្ន្កត្ួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល្

ពុទ្ធី អរិយ   ជំនួយការគ្ប់គ្ងមូលនិធិជំនួយ  
   (ចាកច្ញ)

ផុំ ស្ីម៉ុច   ជំនួយការគម្្ងផ្ល្កសុីប

ស្ង សៅមុី  មន្ត្្ផី្នក្បណ្តុះបណ្ដ្លនងិភាពជាដគ្ូ

សុខ ង៉ូវលីលី  ជំនួយការផ្ន្កស្្វជ្្វ

ទៀង វណា្ណ្រត្ន  ជំនួយការផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថភុ

បុគ្គលិកកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គការាណា ចំនួន ៩នក់ 
(ប្ុស ៥ និងស្ី៤នក់)

ជា ភារម្យ   មន្្ត្ីមូលដា្ឋ្ន

ឈើយ សុគនា្ធ្រើ  មន្្ត្ីមូលដា្ឋ្ន

ឈួន ស្ីា  ជំនួយការមូលដា្ឋ្ន

ក្វ សិរើឧត្តម  មន្្ត្ីមូលដា្ឋ្ន

លី ចាន់សុផល  អ្នកសម្បសម្ួលគម្្ង

ម៉ន សីលា  ជំនួយការមូលដា្ឋ្ន

មាស វិច្ឆិកា  ជំនួយការមូលដា្ឋ្ន

អុង សីហា  មន្្ត្ីផ្ន្កត្ួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល្

ពៅ ស្ដា្ឋ្រដ្ឋ  ជំនួយការមូលដា្ឋ្ន

យឹម ប៊ុនសន  មន្្ត្ីមូលដា្ឋ្ន



28របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៧

ឧបសម្ព័ន្ធ ក៖  
អង្គកការដ្គូ ា្ន្ំ២០១៧  

AHC មន្ទីរព្ទ្យកុមារអង្គករ

AUA សមាគមអ្នកប្ើប្្ស់ថ្ន្ំពន្យារជីវិត

BFD អង្គកការពុទ្ធសាសនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏

BSDA អង្គកការសកម្មព្ះពុទ្ធសាសន ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គកម

CPR អង្គកការកាត់បន្ថភយភាពក្ីក្សហគមន៍

CS សមាគមឈូកស

CWPD សមាគមនរីកម្ពុជា ដើម្បីសន្ត្ិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍

KHEMARA អង្គកការខ្មរា

KOSHER អង្គកការគន្លឹះន្មាគ៌្អប់រំសុខភាពសង្គកម

KS អង្គកការកសាង

KWWA អង្គកការសកម្មភាពដើម្បីសុខុមាលភាពស្្ត្ីកម្ពុជា

MHC អង្គកការសុខភាពបុរសនៅកម្ពុជា

MHSS អង្គកការស្វាសង្គកមសុខភាពបុរស

PC អង្គកការដ្គូផ្ត្ល់ម្តា្ត្

PFD អង្គកការអភិវឌ្ឍន៍គ្ួសារក្ីក្

PSOD អង្គកការភ្នំស្ីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

SCC អង្គកការមជ្ឈមណ្ឌលសហសង្្គកោះកម្ពុជា

SIT អង្គកការជំនួយក្ម្ងជំទង់ក្ីក្

WOSO អង្គកការសង្្គកោះស្្ត្ី



29 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៧

ឧបសម្ព័ន្ធ ខ៖ 
អត្ថភបទបានបោះពុម្ពផ្សាយ
1. Srean Chhim, Chanrith Ngin, Pheak Chhoun, Sovannary Tuot, Cheaty Ly, Phalkun Mun, Khondyla Pal, 

John Macom, Jean-Philippe Dousset, Gitau Mburu, Siyan Yi. (2017). Prevalence and factors associated 
with HIV infection among transgender women in Cambodia: results from a national Integrated Biological  
and Behavioral Survey. BMJ Open 2017;7: e015390. doi:10.1136/ bmjopen-2016-015390 

2.  Srean Chhim, John Macom, Chettana Pav, Nirada Nim, Phearun Yun, Sopheap Seng, Kolab Chhim, Sovannary 
Tuot and Siyan Yi. (2017). Using risk-tracing snowball approach to increase HIV case detection among high-
risk populations in Cambodia: an intervention study. BMC Infectious Diseases (2017) 17:689 DOI 10.1186/
s12879-017-2790-1

3.  Chhoun P, Tuot S, Harries AD, Kyaw NTT, Pal K, Mun P, et al. (2017) High prevalence of non- communicable 
diseases and associated risk factors amongst adults living with HIV in Cambodia. PLoS ONE 12(11): e0187591. 
https://doi.org/10.1371/ journal. pone.0187591 

4. Sovannary Tuot, Sopheab Heng, Chhorvann Chhea, Eunice Salonga, Siyan Yi. (2017). How harm reduction 
programs work in the context of village and commune safety policy: Lessons learned from a national non-
governmental organization in Cambodia. Journal of Addition Disorder and Rehabilitation 

5. Soaman Dizechi, Carinne Brody, Sovannary Tuot, Chhorvann Chhea, Vonthanak Saphonn, Kunthearith Yung, 
Sanh Kim and Siyan Yi. (2017). Youth paying for sex: what are the associated factors? Findings from a cross-
sectional study in Cambodia. BMC Public Health (2018) 18:113 DOI 10.1186/s12889-017-4999-8 

6. Siyan Yi, Chanrith Ngin, Sovannary Tuot, Pheak Chhoun, Tyler Fleming, Carinne Brody.. (2017). Utilization of 
traditional, complementary and alternative medicine and mental health among patients with chronic diseases 
in primary health care settings in Cambodia. International Journal of Mental Health Systems 2017;11: 58.

7. Siyan Yi, Chanrith Ngin, Khuondyla Pal, Vohith Khol, Sovannary Tuot, Sokunmealiny Sau, et al. (2017). 
Transition into adult care: factors associated with level of preparedness among adolescents living with 
HIV in Cambodia. AIDS Res Ther. 2017;14(1):33.   

8. Chhoun Pheak, Chanrith Ngin, Sovannary Tuot, Khuondyla Pal, Martin Steel, Jennifer Dionisio, Hattie Pearson, 
Gitau Mburu, Carinne Brody and Siyan Yi. (2017). Non-communicable diseases and related risk behaviors 
among men and women living with HIV in Cambodia: findings from a cross-sectional study. International 
Journal for Equity in Health (2017) 16:125 DOI 10.1186/s12939-017-0622-y

9. Yi S, Chanrith Ngin, Sovannary Tuot, Pheak Chhoun, Srean Chhim, Khuondyla Pal, Phalkun Mun, Gitau Mburu. 
(2017).   HIV prevalence, risky behaviors, and discrimination experiences among transgender women in 
Cambodia: Descriptive findings from a national integrated biological and behavioral survey. BMC International 
Health and Human Rights (2017) 17:14 DOI 10.1186/s12914-017-0122-6

10. Yi S, Sovannary Tuot et al. (2017). Awareness and willingness to use HIV pre-exposure prophylaxis among 
men who have sex with men in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. 
Journal of the International AIDS Society 2017, dx.doi.org/10.7448/IAS.20.1.21580

11. Sovannary Tuot, Chanrith Ngin, Khuondyla Pal, Sochenda Sou, Ghazal Sawez, Phylicia Morgan, Mony Srey, 
Tola Chan, Pheak Chhoun, Olga Golichenko, Sok Chamreun Choub, Siyan Yi. (2017). How understanding and 
application of drug-related legal instruments affects harm reduction interventions in Cambodia: a qualitative 
study. Harm Reduction Journal (2017) 14:39DOI 10.1186/s12954-017-0167-9

12. Yi S, Sovannary Tuot, Chhoun P, Pal K, Ngin C, Chhim K, Brody C. (2017). Sex with sweethearts: Exploring 
factors associated with inconsistent condom use among unmarried female entertainment workers in Cambodia. 
BMC Infectious Diseases (2017) 17:20 DOI 10.1186/s12879-016-2101-2





ាសយដា្ឋ្នល្ខ៣៣, ផ្លូវល្ខ ៧១, សង្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់
ខណ្ឌចំការមន ភ្នំព្ញ, ប្អប់សំបុត្ល្ខ 2311 ភ្នំព្ញ៣
ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា
ទូរសព្ទ: 023 211 505 | ហា្វ្ក់: 023 214 049
គ្ហទំព័រ: www.khana.org.kh

The International HIV/AIDS Alliance  
(Alliance Secretariat)  
Preece House, 91-101 Davigdor Road, 
Hove, BN3 1RE, UK  
Tel: +44(0) 12 7371 8900 | Fax: +44(0) 12 7371 8901  
E-mail: mail@aidsalliance.org | www.aidsalliance.org 

Khana is a linking organisation of 
the global partnership  
International HIV/AIDS Alliance   
Supporting Community Action on AIDS 
in Developing Countries 

តំបន់គ្បដណ្តប់របស់អង្គការាណាឆ្ន្ំ២០១៧

ភ្នំព្ញ

បនា្ទ្យមានជ័យ

ឧត្តរមានជ័យ

បាត់ដំបង

ព្ះវិហារ

ត្បូងឃ្មុំ

សៀមរាប

រតនគីរើ

ពោធិ៍សាត់

ព្្វ្ង

ប្លិន

កំពង់ចាម
កំពង់ឆ្ន្ំង

កំពង់ធំ
ក្ច្ះ

មណ្ឌលគីរើ

សា្វ្យរៀង

ស្ទឹងត្្ង

កំពត

ក្ប

កណា្ដ្ល

តាក្វ

កោះកុង

ព្ះសីហនុ

សង្ខ្បតំបន់គ្បដណ្តប់
មណ្ឌលគំរូមូលដា្ឋ្នសុខាភិបាលចំនួន៖ ៦

មណ្ឌលគំរូសហគមន៍ចំនួន៖ ១២
តំបន់របស់អង្គកការដ្គូដ្លទទួលជំនួយ  

បច្ច្កទ្សពីគម្្ងផ្ល្កសុីបចំនួន៖ ១៣
មូលដា្ឋ្នសុខាភិបាលដ្លទទួលជំនួយ 

បច្ច្កទ្សពីគម្្ងផ្ល្កសុីបចំនួន៖ ១២
អង្គកការដ្គូចំនួន៖ ១៩

ខ្ត្ត្និងរាជធានីចំនួន៖ ២៣
ស្ុកប្តិបត្ត្ិចំនួន៖ ៦២

មណ្ឌលសុខភាពចំនួន៖ ៥២៧
ដ្គូយុទ្ធសាស្ត្៖

បណា្ដ្ញអ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ 
ក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

អង្គកការសម្ព័ន្ធអន្ត្រជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍
អង្គកការដ្គូក្នុងគម្្ងផ្ល្កសុីប៖

FHI360, PSI/PSK

មណ្ឌលគំរូ
អង្គកការដ្គូ

សញ្ញ្សមា្គ្ល់

កំពង់ស្ពឺ

គ្លីនិកសហគមន៍សម្្ប់ក្ុមប្ឈម
អង្គកការសម្បសម្ួលរវាងសហគមន៍និងមូលដា្ឋ្ន 

សុខាភិបាលសម្្ប់អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍
មូលដា្ឋ្នសុខាភិបាលដ្លគំទ្ដោយគម្្ងផ្ល្កសុីប

គម្្ងកាត់បន្ថភយគ្្ះថ្ន្ក់
មណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍

មន្ទីរព្ទ្យកុមារ
កម្មវិធីបង្ក្រថ្ទាំនិងគំទ្តាមសហគមន៍

អឹុមសា្ត្យ
សា្ម្តហ្គកើល

ស្ីស្ស់
កម្មវិធីសម្្ប់អ្នកប្ល្ងភ្ទនៅអង្គកការដ្គូ


