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ACF ការស្វ្ងរកករណីរប្ងសកម្ម

ART ការព្យាបាលដោយឱសថប្ឆាំងម្រោគអ្ដស៍

B-CoPCT យុទ្ធវិធីជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្ការបង្ក្រ�ថ្ទាំ�និងព្យាបាលបន្ត

CATA សមាគមប្យុទ្ធនឹងជំងឺរប្ងនៅកម្ពុជា

CBTx ការព្យាបាលដោយថ្ន្ំផ្អ្កលើសហគមន៍

CCM យន្តការសម្បសម្ួលក្នុងប្ទ្ស

CENAT មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរប្ង�និងហង់សិន

CFCS គម្្ងប្ឈមសម្្ប់សង្គមសុីវិល

CHC អង្គការគណៈកមា្ម្ធិការសុខភាពកម្ពុជា

CNPUD បណា្ត្ញថ្ន្ក់ជាតិសម្្ប់អ្នករងគ្្ះ�
ដោយសារគ្ឿងញៀននៅកម្ពុជា

COMMIT គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ការចលនាសហគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់រប្ង

CPN+ បណា្ត្ញអ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍/�
ជំងឺអ្ដស៍�នៅកម្ពុជា

CRG សហគមន៍�សិទ្ធ�និងយ្នឌ័រ�

CSO អង្គការសង្គមសុីវិល

DMHSA នាយកដ្ឋ្នសុខភាពផ្លូវចិត្ត�និងការបំពានគ្ឿងញៀន

DNPET បណា្ត្ញថ្ន្ក់ស្ុកន្អ្នកជំងឺ�និងអតីតអ្នកជំងឺរប្ង

FEW ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត

GBV អំពើហិង្សាលើយ្នឌ័រ

GF មូលនិធិសកល

GF-NF Global Fund New Funding

GF-FRA Funding Request Application

GFATM មូលនិធិសកលដើម្បីប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍�រប្ង��
និងគ្ុនចាញ់�

HACC គណៈកមា្ម្ធិការសម្បសម្ួលសកម្មភាពសុខភាព�

HSD មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសុខភាព�និងសង្គម

ICC គណៈកមា្ម្ធិការសម្បសម្ួលអន្តរកម្ម

ID អត្តសញ្ញ្ណ

IP អង្គការដ្គូ

KAP ក្ុមប្ឈមមុខដ្លរងប៉ះពាល់ខ្ពស់�

KP ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់�

KRC មជ្ឈមណ្ឌលអង្គការខាណាសម្្ប់ការស្្វជ្្វ�
សុខភាពប្ជាជន

LDP កម្មវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ

LGBTIQ ស្្ដីស្ឡាញ់ស្ី្ត�បុរសស្លាញ់បុរស�អ្នកស្ឡាញ�់
ទាំងពីរភ្ទ�និងអ្នកប្ល្ងភ្ទ

MSM ក្ុមបុរសស្លាញ់បុរស

NACD អាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធប្ឆាំងគ្ឿងញៀន

អកោសរកាត់ និងពាកោយបំពោួញ
NAP កម្មវិធីជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍

NCHADS មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍�សើស្ប្ក��
និងកាមរោគ

NGO អង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល

NIHA គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរ�ី
ក្នុងការលើកកំពស់សុខភាពនៅអាសុី

NUS សកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី

OD ស្ុកប្តិបត្តិ

PDI+ ការស្វ្ងរកករណីថ្មីតាមរយៈមិត្តភក្តិ

PHD មន្ទីរសុខាភិបាលខ្ត្ត

PLHIV អ្នកដ្លរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍

PSG ក្ុមមិត្តអប់រំមិត្ត

PSGL ប្ធានក្ុមមិត្តអប់រំមិត្ត

PWID អ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយការចាក់

PWUD អ្នកប្ើគ្ឿងញៀន

RMAA ក្ុមត្ួតពិនិត្យ�និងវិភាគសកម្មភាពរហ័ស

SAHACA សហការ
SBC យុទ្ធសាស្្តផ្ល្ស់ប្តូរការប្ព្ឹត្ត

SMS ស្វាកម្មផ្ញើរសារខ្លីៗ

SOGI និនា្ន្ការភ្ទ�និងអត្តសញ្ញ្ណយ្នឌ័រ

SRH សុខភាពបន្តពូជ�និងសុខភាពផ្លូវភ្ទ

SRHR សិទ្ធ�និងសុខភាពបន្តពូជ�និងសុខភាពផ្លូវភ្ទ

STI ជំងឺកាមរោគ

TB ជំងឺរប្ង

TB-LON មូលនិធិបណា្ត្ញអង្គការក្នុងស្ុករបស់�USAID

TG អ្នកប្ល្ងភ្ទ

TWG ក្ុមការងរបច្ច្កទ្ស

UHC ការទទួលស្វាសុខភាពជាសកល

UHS សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្្តសុខាភិបាល

UN អង្គការសហប្ជាជាតិ

UNAIDS កម្មវិធីប្យុទ្ធប្ឆាំងនឹងជំងឺអ្ដស៍របស់អង្គការសហ�
ប្ជាជាតិ

UNOPS ការិយាល័យស្វាកម្មគម្្ងរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិ

USAID ទីភា្ន្ក់ងរសហរដ្ឋអាម្រិកសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ

VHSG អ្នកទ្ទ្ង់សុខភាពភូមិ

VM សារជាសំឡ្ង

WCG ក្ុមស្នូលស្ត្ី

WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោក
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សារពី 
បោធានកោុមបោឹកោសាភិបាល

លោក តូច ពលពន្លក

អង្គការសម្ព័ន្ធភាពខ្ម្រប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍�� ដ្លហៅកាត់ថ�

ខាណា�គឺជាអង្គការក្្រដ្ឋភិ្បាលធំជាងគ្បង្អស់នៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា�

ដ្លផ្តល់នូវការការពារ� ការថ្ទាំ� និងការគាំទ្ដល់អ្នកផ្ទុកម្រោគ�

អ្ដស៍។�ការនៅជាមួយគា្ន្�បានបង្កើតវឌ្ឍនភាព�ប៉ុន្ត្ការធ្វើការ�ជាមួយ�

គា្ន្�បានរក្សានូវភាពជោគជ័យរបស់យើង។�ទោះយា៉្ងណាក៏ដោយ�ភាព�

ជោគជ័យន្ះមិនម្នបានមក�ដោយគា្ម្នឧបសគ្គនោះឡើយ។�ដោយ

សារមានការលំបាកទាក់ទងនឹងមូលនិធិ� និងការស្វ្ងរកមា្ច្ស់ជំនួយ�

អង្គការខាណានៅមានចំនុចខ្លះដ្លត្ូវក្លំអរ�។�ក្នុងនោះរួមមាន៖

� ស្វ្ងរកទីកន្ល្ងដ្លមានសុវត្ថិភាព� និងសមរម្យសម្្ប់ការអប់រំ�

ផ្សព្វផ្សាយ

� ការរក្សាការសមា្ង្ត់ន្ការធ្វើត្ស្ត� និងប្្ប់ពីលទ្ធផលត្ស្តម្រោគ

អ្ដស៍

� ស្វ្ងរកក្ុមបុរសស្លាញ់បុរស� និងអ្នកប្ល្ងភ្ទ� ឲ្យចូលរួមក្នុង�

កម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយ�និងធ្វើត្ស្ត

� ផ្គត់ផ្គង់ថ្ន្ំឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ព្យាបាលរោគសា្វ្យ� និងការ�

ព្យាបាលជំងឺកាមរោគផ្ស្ងៗទៀត

� ធានានូវការរក្សាការសមា្ង្ត់� និងសុវត្ថិភាពរបស់ក្ុមប្ឈមមុខ�

ខ្ពស់� ដោយសារមានស្្តបីម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន៧នាក់តូ្វបានចាប់�

ខ្លួន�នៅភ្នំព្ញក្នុងឆា្ន្ំន្ះ។

ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះ�អង្គការខាណាបានកំណត់

ទិសដៅដំណោះស្្យចំពោះបញ្ហជ្ាក់លាក់ទំាងន្ះ។�ដំណោះស្្យ�

របស់យើងកាលពីឆា្ន្ំមុនរួមមាន៖

� សហការជាមួយបណា្ត្ញរបស់អង្គការស្ត្ីក្នុងការរារាំងអាជា្ញ្ធរពី

ការកំណត់គោលដៅចាប់ខ្លនួ�ស្្តបីម្ើស្វាកម្សាន្ត�និងផ្តល់ឱកាស�

ថ្មដីល់ស្្តបីម្ើស្វាកម្សាន្ត� ជំនួសឱ្យការដក់ទណ្ឌកម្មលើសា្ថន្ភាព�

បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគ្។

� ពងឹ្ងសារៈសំខាន់ន្ការធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍� និងសារៈសំខាន់�

ន្ការដឹងពីសា្ថ្នភាពម្រោគអ្ដស៍របស់ខ្លួន�ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យ

ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ចូលរួមធ្វើត្ស្ត� និងរួមបញ្ចូលការធ្វើត្ស្តទៅ

ក្នុងកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយ។

� ការអនុវត្តឧបករណ៍�និងយន្តការថ្មីៗ � ដូចជាការធ្វើត្ស្តចល័ត�ដើម្បី�

កសាង� ចូលរួម� និងគាំទ្សហគមន៍តាមរយៈការផ្តល់ស្វាកម្ម�

ដើម្បីក្លំអលទ្ធភាពន្ការចូលទៅដល់សហគមន៍ដ្លនៅដច់

ស្យាល។

� ទទួលបានការគំាទ្ពី�មជ្ឈមណ្ឌល�ជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍�សើស្ប្ក��

និងកាមរោគ�ក្នុងការផ្តល់ថ្ន្ំដល់គ្លីនិក�ដូចជាគ្លីនិកឈូកស។

ជាទីបញ្ចប់� ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណដល់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល� និង�

បុគ្គលិកខាណាទាំងមូល� ដ្លបានបន្តលើកស្ទួយភាពជាអ្នកដឹកនាំ�

និងភាព�ជោគជ័យ�របស់អង្គការខាណា។� ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះ�

ដ្គូរ�មា្ចស់្ជំនួយ�និងអង្គការសហការជាច្ើន�ដ្លបានដើរតួនាទីយ្៉ាង��

សំខាន់ក្នុងដំណើរការរបស់អង្គការខាណា។� ជាពិស្ស� ខ្ញុំសូមថ្ល្ង��

អំណរគុណដល់ទីភា្ន្ក់ងរអង្គការសហប្ជាជាតិ� អាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធ

នឹងជំងឺអ្ដស៍� ក្សួងសុខាភិបាល� ក្សួងសង្គមកិច្ច� អាជា្ញ្ធរជាតិ�

ប្យុទ្ធប្ឆាំងគ្ឿងញៀន� នាយកដ្ឋ្នសុខភាពផ្លូវចិត្ត� និងការបំពាន�

គ្ឿងញៀន�មន្ទរីសុខាភិបាលខ្ត្ត�មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធ�នឹងជំងឺរប្ង�

និងហង់សិន� ក្សួងសង្គមកិច្ច� និងមជ្ឈមណ្ឌល�ជាតិប្យុទ្ធនឹង�

ជំងឺអ្ដស៍�សើស្ប្ក�និងកាមរោគ�។

ខ្ញុំរីករាយក្នុងការបន្តការខិតខំ� និងវឌ្ឍនភាពរបស់យើង� សម្្ប់�

ឆា្ន្ំក្្យ�និងទសវត្ស៍ថ្មីបន្តទៀត។
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ចំណាប់អារម្មណ៍ព ី
នាយកបោតិបត្តិអង្គការខាណា

លោក ជួប សុខចំរើន

សារជាគន្លឹះ� និងគោលដៅរបស់អង្គការខាណា� គឺគា្ម្ននរណាមា្នក់�
ត្ូវបានទុកចោល។�យើងមានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពរបស់យើង��
ក្នងុការបង្កើតការរួមបញ្ចលូមួយសម្្ប់ទំាងអស់គា្ន។្� វិធីមួយធ្វើឲ្យយើង�
សម្្ចបាននូវគោលដៅន្ះ� គឺតាមរយៈការកសាងវិធីសាស្្ត� ដ្ល��
ផ្អ្កលើសហគមន៍ដ៏រឹងមាំសម្្ប់រាល់គំរោងទាំងអស់របស់យើង។�
តាម�រយៈការពង្ឹងជំនាញ� និងតួនាទីរបស់សមាជិកក្ុមប្ឈមមុខខ្ព
ស់�ដ្លរងផលប៉ះពាល់ពីម្រោគអ្ដស៍�អង្គការខាណាកំពុងអនុញ្ញ្ត
ឱ្យក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់�កា្ល្យជាអ្នកដឹកនាំ� ក្នុងកម្មវិធី�ដ្លនឹងផ្តល់ផ
លប្យោជន៍ដល់គា្ន្ទៅវិញទៅមក។�តាមរយៈការអនុញ្ញ្តឱ្យសមាជិក�
ក្នុងក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� ជួយរួមចំណ្កក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ� រៀបចំ�
ផ្នការ� និងគ្ប់គ្ងកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយទាំងន្ះ� យើងអាចបង្កើត��
បានជាកម្មវិធមីយួដ្លធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួម�ចលូរួមបានដោយមនិមានភាព�
ភ័យខា្ល្ច� អាចយល់ដឹងបានច្ើន� និងមានផលប្យោជន៍ជាងមុន។�
បច្ចុប្បន្នន្ះ�អ្នកអប់រំ�ដ្លបានឆ្លងម្រោគអ្ដស៍ដោយផ្ទ្ល់�ហើយជា
សមាជិកន្ក្ុមប្ឈមមុខទាំងន្ះ�មានចំនួនច្ើនជាងអ្នកអប់រំដ្ល
មិនធា្លប់្ឆ្លងជំងឺអ្ដស៍។�ជាលទ្ធផល�មនុស្សកាន់ត្ច្ើនបានមកចូលរួម�
ព្មទាំងរួមចំណ្កក្នុងកម្មវិធីបង្ក្រច្ើនជាងព្លណាៗទាំងអស់។�
មានកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្លជាច្ើនទៀត� ដ្លត្ូវបានអនុវត្ត� សម្្ប់�
បុគ្គលិកនៅតាមមូលដ្ឋ្ន� ដ្លរៀបចំដោយ� NCHADS� ក៏ដូចជាវគ្គ�
បណ្តុះបណា្ត្លឡើងវិញស្តីពីជំងឺអ្ដស៍� និងជំងឺកាមរោគដល់បុគ្គលិក
នៅតាមមូលដ្ឋ្នផងដ្រ។

បញ្ហ្ប្ឈមចម្បងមួយរបស់អង្គការខាណានៅឆា្ន្ំន្ះ� គឺ�ការស្វ្ង�
រកមូលនិធិ�និងមា្ច្ស់ជំនួយ។�យើងបានបន្តធ្វើការយា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយ
ទីភា្ន្ក់ងររដ្ឋ្ភិបាល� និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ� ដើម្បីរក្សាលទ្ធភាពទទួលបាន
ស្វាសម្្ប់អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍� និងក្ុមប្ឈមមុខ�
ខ្ពស់។�គម្្ងមួយរបស់យើង�គឺផ្តល់ផ្នការវិនិយោគចម្ុះរបស់យើង
នៅខ្ត្តព្ះសីហនុ។�ន្ះគឺជាកិច្ចសហការរយៈព្ល�៣�ឆា្ន្ំជាមួយអ្នក
ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន។

អង្គការខាណា�បានរៀបចំនូវបច្ចក្វិទ្យាថ្មីៗ � ដូចជាការធ្វើអន្ដរាគមន៍
តាមរយៈការហៅជាវីដ្អូខល�និងសារជាអក្សរសម្្ប់ជួយគាំទ្�ដើម្បី�
ជួយបង្កើនលទ្ធភាពអាចរកបាននូវស្វាគាំទ្ដល់កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់�
ដ្លរស់នៅឆា្ង្យ�ឬមានភាពខា្ម្សអៀនក្នុងការទទួលការគាំទ្ផ្ទ្ល់។�
ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្ព័ន្ធអុីនធើណ្ត� ត្ូវបានចាត់ចូលជាវិធីសាស្្ត�
មួយដ្លមានអ្នកប្ើច្ើនបំផុត� ដ្លផ្សព្វផ្សាយបានទៅដល់�១៦�៥%�។�
វាមានឥទ្ធិពលយា៉្ងខា្ល្ំង� ជាពិស្សទៅលើក្ុមបុរសស្លាញ់បុរស�

និងអ្នកប្ល្ងភ្ទ។� អង្គការខាណាបានសម្្ចគោលដៅរបស់ខ្លួន� ក្នុង
ការទទួលបានចំនួនស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត� បុរសស្លាញ់បុរស� និង�
អ្នកប្ល្ងភ្ទ� ដ្លបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្ក្រម្រោគអ្ដស៍លើសពី�
ការគ្្ងទុក។� គោលដៅដ្លបានកំណត់គឺ� ផ្ត្តលើតំបន់ភាគខាង�
ត្បូង�ជាពិស្ស� ហើយវាក៏បានបង្ហ្ញពីភាពប្សើរឡើងដ្រ។� បញ្ហ្�
ប្ឈមចំបង� គឺជំរុញឱ្យក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� ទៅធ្វើត្ស្តរកម្រោគ�
អ្ដស៍ឲ្យបានកាន់ត្ច្ើន� ដើម្បីដឹងអំពីសា្ថ្នភាពរបស់ពួកគ្។� តាម�
ការរាយការណ៍មកបានឲ្យដឹងថ� អត្្ធ្វើត្ស្ត៍ម្រោគអ្ដស៍សម្្ប់
កុ្មប្ឈមមុខទំាងអស់�គឺនៅទាបជាងការរំពឹងទុក។�ដើម្បីដោះ�ស្្យ�
បញ្ហ្ន្ះ� អង្គការខាណាបានជំរុញការបញ្ជូនសារ� ដ្លបញ្ជ្ក់ពីសារ
សំខាន់ន្ការធ្វើត្ស្ត�និងការដឹងអំពីសា្ថ្នភាពរបស់ពួកគ្�ព្មទាំងរួម�
បញ្ចូលការធ្វើត្ស្តទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់ត្�ច្ើន។

ក្នុងឆា្ន្ំន្ះ�អង្គការខាណាបានលះបង់ព្លវ្លា�និងធនធានរបស់
ខ្លនួជាច្ើនសម្្ប់ជំងឺរប្ង។�ជាលទ្ធផល�កម្មវិធីរបស់យើងបានពងី្ក
យា៉្ងខា្ល្ំងគួរឲ្យកត់សំគាល់។�ជាសរុប� វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លចំនួន� ១២០�
តូ្វបានធ្វើឡើង�ហើយមានមនុស្សចំនួន�១៨២,៦៣២នាក់តូ្វបានពិនិត្យ�
រកជំងឺរប្ងនៅក្នុងឆា្ន្ំន្ះ។� ស្ដៀងនឹងកម្មវិធីជំងឺអ្ដស៍របស់យើង
ដ្រ� យុទ្ធសាស្ត្គ្្ប់ពូជ� និងការជ្ើសរីសត្ូវបានប្ើប្្ស់� និង�
បង្កើន�ចំនួន� ក៏ដូចជាមានអន្តរាគមន៍តាមអ៊ិនធើណ្ត� ដើម្បីពង្ីកការ�
ផ្សព្វផ្សាយ�និងការយល់ដឹងដល់សហគមន៍។�ការថតសួតដោយ�ប្ើ�កាំ�
រស្មីអិុច� ត្ូវបានគ្ប្ើក្នុងដំណើរការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ� ហើយមាន�ប្សិទ្ធ
ភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ហ្ញលទ្ធផល។�ការប្ជុំប្ចាំខ្�ក៏ត្ូវបានធ្វើឡើង��
ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហ្ប្ឈម�និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ដើម្បីជួយស្វ្ងរក�
ករណីរប្ងសកម្មឲ្យបានកាន់ត្ច្ើន។� ការសហការរវាង�ក្ុមការងរ�
សហគមន៍�មន្ត្មូីលដ្ឋន្� និងគណៈកមា្មធិ្ការគ្ប់គ្ងមណ្ឌលសុខភាព�
ក្នុងការពិភាក្សាអំពីគោលដៅ�ការរំពឹងទុករបស់សហគមន៍�និងប្តិបត្តិ
ការប្ចាំថ្ង្របស់មណ្ឌលក៏បានរួមចំន្កយា៉្ងធំក្នុងការទទួលបានលទ្ធ
ផលន្ះផងដ្រ។� ការប្្ស្័យទាក់ទងគា្ន្� រវាងមនុស្សផ្ស្ងៗគា្ន្ទាំង�
អស់ដ្លចូលរួមក្នងុគម្្ង�បានជួយបង្កើនលទ្ធផល�និងបទ�ពិសោធន៍�
ជារួម�របស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។

អង្គការខាណា�បានចូលរួមនៅក្នុងព្ឹត្តិការណ៍ទិវាជំងឺអ្ដស៍ពិភព
លោកឆា្ន្ំ� ២០១៩� ដ្លយើងបានចូលរួមជាច្ើនឆា្ន្ំមកហើយ�ហើយ�
នឹងបន្តធ្វើជាផ្ន្កមួយន្ទិវាន្ះ�នៅរយៈព្លជាច្ើនឆា្ន្ំទៅមុខទៀត។�
ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំមើលការប្ឹងប្្ងខិតខំធ្វើការងរ� និងសមិទ្ធិផលជាបន្ត�
របស់ខាណានៅឆា្ន្ំក្្យទៀត។



6 របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩

រួមចំណោកលុបបំបាត់ការឆ្លងមោរោគអោដស៍ថ្មី 
ពងោឹងបោព័ន្ធសុខាភិបាល  និងការសមោោចបាន 
ការទទួលសោវាសុខភាពជាសកល

ពង្រឹងការបង្ក្ររម្ររោគអ្រដស៍
សកម្មភាពការងរសហគមន៍
នៅឆា្ន្ំ២០១៩� ស្្មអនាម័យចំនួន� ៩៣១�៤៦៩� និងទឹករំអិល�

ចំនួន�� ២៧៧�០៣៨� ត្ូវបានច្កជូនទៅក្ុមស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត�
(FEWs)� ហើយស្្មអនាម័យ� និងទឹករំអិលចំនួន� ៣៦៦�២៨២��
ត្ូវបានច្កជូនទៅក្ុមបុរសស្លាញ់បុរស� (MSM)� និងស្្ម�
អនាម័យ�និងទឹករំអិលចំនួន�១០១��០១៦�ត្ូវបានច្កជូនទៅអ្នកប្ល្ង�
ភ្ទ�(TG)។
ពង្រឹងការស្វ្រងរកករណីផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ ការព្រយាបាល និង 
ការល្រប ថ្ន្រំត្រឹមត្រូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់

mHealth

អង្គការខាណា�� និងដ្គូអនុវត្ត� បានរក្សាការប្ើប្្ស់វិធីសាស្្ត�
ផ្ស្ងៗ�ដូចជាតាមរយៈប្ព័ន្ធអីុនធើណ្ត�និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម�
ដើម្បីរុករកក្ុមដ្លពិបាករកឃើញ� ហើយប្ឈមមុខខ្ពស់ក្នុងការឆ្លង
ម្រោគអ្ដស៍។� ជាសរុប� ការបញ្ជូនទៅទទួលស្វាធ្វើត្ស្តរកម្រោគ�
អ្ដស៍� /� ជំងឺកាមរោគចំនួន� ៣៥៦� ត្ូវបានធ្វើឡើងតាមប្ព័ន្ធ�
អីុនធើណ្ត។

ការពិនិត្យ�និងធ្វើត្ស្តរកកម្ិតប្ឈមក្នុងការឆ្លងម្រោគអ្ដស៍
ជាសរុប� មាន�ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន� ៧៨�៧០៧នាក់� បុរស�

ស្លាញ់បុរសចំនួន� ៣៨�៩៨៧នាក់� និង� អ្នកប្ល្ងភ្ទចំនួន�
១០�៧៩៩នាក់� ត្ូវបានទទួលការពិនិត្យ� ដើម្បីចាត់ថ្ន្ក់កម្ិតកម្ិត�
ប្ឈម�ន្ការឆ្លងម្រោគអ្ដស៍�ដោយផ្អ្កលើឥរិយាបថរបស់ពួកគ្។�
ក្នុង�ចំណោមអ្នកដ្លត្ូវបានពិនិត្យ� មាន�ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន�
២៩�៤៣៨នាក់� បុរសស្លាញ់បុរសចំនួន� ១៥�២៣៧នាក់� និងអ្នក�
ប្ល្ង�ភ្ទចំនួន� ៨�៥៥០�ត្ូវបានចាត់ចូលក្នុងក្ុមដ្លមានហានិភ័យ
ខ្ពស់។� ផ្អ្កទៅលើលទ្ធផលន្ការតួ្តពិនិត្យកម្ិតប្ឈម� កញ្ចប់�
កម្មវិធី�សមស្ប�ដ្លក្នុងនោះរួមមានសារសំខាន់ៗសម្្ប់អប់រំ�ការធ្វើ�
ត្ស្ត�រក�ម្រោគអ្ដស៍�និងការច្កស្្មអនាម័យ�ត្ូវបានរៀបចំឡើង�
សម្្ប់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់�។

សកម្មភាពការងរផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍នៅព្លយប់
សកម្មភាពការងរផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍នៅព្លយប់� តូ្វបានអនុវត្ត

ជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ� ដើម្បីផ្ត្តលើក្ុមបុរសស្លាញ់�
បុរស� អ្នកប្ល្ងភ្ទ� និងក្ុមស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តវ័យក្ម្ង� (អាយុតិច�
ជាង�៣០� ឆា្ន្ំ)� ។� ជាសរុប� សកម្មភាពន្ះបានទៅដល់� ក្ុមស្្តីបម្ើ�
ស្វាកម្សាន្តចំនួន១�៨២៤នាក់� ក្ុមបុរសស្លាញ់បុរសចំនួន� ៤៣០�
នាក់� និងអ្នកប្ល្ងភ្ទចំនួន២៧១នាក់។� ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លយើង�

បានជួបទាំងអស់� មានស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន� ៤០៤នាក់� បុរស�
ស្លាញ់បុរសចំនួន�១៨៥នាក់�និង�អ្នកប្ល្ងភ្ទចំនួន�៩៦នាក់�បាន�
ទទួលការធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍។

ការធ្វើត្ស្តដោយខ្លួនឯង
វិធីសាស្្តន្ះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងការធ្វើត្ស្ត�

សម្្ប់ក្ុមដ្លប្ឈមមុខខ្ពស់� ដើម្បីបញ្ជ្ក់ពីសា្ថ្នភាពម្រោគ�
អ្ដស៍របស់ពួកគ្។� នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� មានក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ចំនួន�
១�៦៩០នាក់� ��ដ្លបានចុះឈ្ម្ះក្នុងការប្ើប្្ស់ស្វាធ្វើត្ស្តម្រោគ
អ្ដស៍ដោយខ្លួនឯង។
ពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺរប្រង

នៅឆា្ន្ំ�២០១៩�អង្គការខាណាបានដក់អនុវត្តគម្្ង�"ការទ្ទ្ង់�
ការប្ឆាំងនឹងរប្ង� និងសកម្មភាពសុខភាពនៅកម្ពុជា� (SAHACA)"�
ដើម្បីពង្ឹងការស្វ្ងរករណីរប្ងឲ្យបានឆាប់� និងការផ្សារភា្ជ្ប់ទៅនឹង
ការព្យាបាលដ៏មានប្សិទ្ធភាព។� មនុស្សចំនួន� ១៩៣�៥៣២នាក់� ត្ូវ�
បានពិនិត្យ�ហើយក្នងុនោះមាន�៥៦�៦៣២�នាក់ដ្លបានតូ្វបានសង្ស័យ
ថមានរប្ង� ត្ូវបានបញ្ជូនទៅថតកំារស្មីអិុច� ហើយក្នុងនោះ� មាន�
៣�៥៩៥នាក់តូ្វបានគ្ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ថមានជំងឺរប្ង។� អង្គការ�ខាណា�
ក៏បានទទួលរជំនួយពី�USAID�ដើម្បីអនុវត្តគម្្ងរប្ងនៅសហគមន៍��
រយៈព្ល� ៥� ឆា្ន្ំ� ដ្លមានចំណងជើងថ� "គំនិតផ្តួចផ្តើមន�្
ការចលនាសហគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺរប្ង� (COMMIT)"� ដើម្បីចូល�
រួមចំណ្ក�ក្នុងការប្ឹងប្្ង�ដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺរប្ងនៅកម្ពុជា។
ការបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននូវការប្រើប្រ្រស់ស្រវាថ្រទាំ 
សុខភាព និងស្រវាសុខភាពប្រកបដោយសមភាព

ម៉ូបាលលីងដើម្បីពង្ឹងសុខភាពរបស់នារីប្កបរបរស្វាកម្សាន្ត�
ដោយផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវស្វាសុខភាពដ្លមាន
ស្្ប់ប្កបដោយសមភាព

គម្្ងន្ះបានបន្តបញ្ជូនសារទៅនារីបំរីស្វាកម្សាន្ត� ៣០០នាក់��
នៅក្នុងក្ុមអន្តរាគមន៍។� ជាមធ្យម� ៦៥%� ន្អ្នកដ្លបានចូលរួមនៅ�
ក្នុងកម្មវិធីន្ះ�បានសា្ត្ប់សារជាសំឡ្ងជាទៀងទាត់។�មានត្អ្នកចូល�
រួម�ចំនួន� ០�៣%� ប៉ុណោ្ណ្ះ� ដ្លបានបញ្ចប់ការហៅចូលតាមទូរស័ព្ទ�
ហើយ�៥០%�ន្អ្នកដ្លបានចុះឈ្ម្ះក្នុងការទទួលសារ�បានទទួល�
សារដោយជោគជ័យតាមកាលកំណត់។

ការស្វ្ងរកមតិគាំទ្លើការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់នៅអាសុី
អង្គការខាណា�សហការជាមួយមន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់�បានបង្កើតទីតាំង�

ចំនួន�១៤�សម្្ប់ផ្តលស់វ្ាថទ្ាសំខុភាព�នៅមន្ទរីពទ្្យបង្អក្មានជ័យ�
និងបានចងក្ងឯកសារអំពីករណីហឹង្សាចំនួន�៥�ករណី។�អង្គការ�ខាណា�
ក៏បានរៀបចំជាគណៈកម្មការសម្បសម្ួលប្ទ្សក្នុងតំបន់� និងកិច្ច
ប្ជុំពីផ្នការសកម្មភាពជាតិ� នៅខ្ត្តសៀមរាប� ដើម្បីពង្ឹងការផ្តល់
សវ្ាថ្ទំាសុខភាពចំាបាច់�និងស្វាកាត់បន្ថយគ្្ះថ្នក់្ផ្ស្ងៗទៀត។

គោលដៅទី

សោចក្តសីង្ខោប



7របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩

កសាងសមត្ថភាពឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ តាមរយៈ  
ការអភិវឌោឍបោព័ន្ធសា្ថោប័ន និងបោព័ន្ធសហគមន៍ដោល
មននិរន្តភាព

បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានប្រ្រក់ចំណូល និងធនធាន 
ហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងទៀត

អង្គការខាណានៅត្បន្តធ្វើការគាំទ្ក្នុងការដក់បញ្ចូលកុ្មគួ្សារ
ដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាបហើយរងគ្្ះដោយសារជំងឺរប្ង� ចូល
ទៅក្នុងគម្្ងគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋ្ភិបាល� (មូលនិធិសមធម�៌
សុខភាព�និងប្ព័ន្ធអត្តសញ្ញណ្ប័ណ្ណកី្ក្)។�ដោយមានការសហការ�
ជាមួយម្ឃុំ�និងព្ះសង្ឃពុទ្ធសាសនា�អង្គការខាណា�ក៏បានផ្តួចផ្តើម
គំនិតបរិចា្ច្គថវិកាសប្បុរសធម៌� ដើម្បីរ្អង្គ្សថវិកាសម្្ប់គ្ួសារ�
ដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាប�ហើយងរងគ្្ះដោយសារជំងឺរប្ង។
បង្កើនឱកាសការងរសម្រ្រប់សមាជិកសហគមន៍

នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណា� និងដ្គូអនុវត្ត� បានជ្ើសរីស�
បុគ្គលិកសម្បសម្ួលនៅខ្ត្តចំនួន� ១៤� នាក់មន្ត្ីមូលដ្ឋ្នចំនួន�
៤៥នាក់�និងបុគ្គលិកសហគមន៍/អ្នកផ្តល់ប្ឹក្សាសហគមន៍ចំនួន�២០៧�
នាក់� សម្្ប់ទីតាំងរបស់គម្្ងមូលនិធិសកល� និង� TB Reach 

Wave 5 Scale-Up� ។�ក្្ពីឱកាសការងរ� និងការលើកទឹកចិត្តជា�
ថវិកា� អង្គការខាណាក៏បានផ្តល់ឱ្យពួកគ្នូវជំនាញ� ចំណ្ះដឹង� និង��
ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងសុខភាពផងដ្រ។
ជម្រុញការទទួលបានស្រវាមានគុណភាពល្អ និងមានតម្ល្រសមស្រប 
តាមរយៈការផ្តល់ស្រវាសុខភាពសហគមន៍ដ្រលត្រូវបានគំទ្រដោយ 
អង្គការខាណា

ការទទួលស្វាសុខភាពជាសកល�(UHC)
អង្គការខាណា�បានបន្តកា្ល្យជាមា្ច្ស់ជើងឯករបស់�UHC�ក្នុងការ

ធានាបាននូវការផ្តល់ស្វាថ្ទាំសុខភាពសម្្ប់ទាំងអស់គា្ន្� ដោយ��
មិនមានផលប៉ះពាល់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។� អង្គការខាណា� ក៏បាន�
រៀបចំសន្នបិាតសុខភាពសហគមន៍�ដើម្បីបង្កើតកុ្មការងររបស់អង្គការ�
សង្គមសុីវិល� (CSOs)� ធ្វើការលើ� UHC� ២០៣០� កៀងគរធនធាន�
ដើម្បីគាំទ្មុខងរ�និងបង្កើតឧបករណ៍ត្ួតពិនិត្យ�ដើម្បីតាមដនដំណើ
រការន្ការអនុវត្ត�UHC�របស់កម្ពុជា។

OneImpactK +

OneImpactK +� គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយ� ដ្លជួយសម្ួលដល់��
ការត្ួតពិនិត្យលើការឆ្លើយតបនឹងរោគរប្ង�នៅតាមសហគមន៍។� អ្នក�
ប្ើប្្ស់កម្មវិធីន្ះ�បានរាយការណ៍ពីឧបសគ្គចំនួន�១០៨�ក្នុងកំឡុង�
ព្លអនុវត្តដ្លក្នុងនោះឧបសគ្គពាក់កណា្ត្ល� ត្ូវបានរាយការណ៍�
ដោយអ្នកផ្ទុកម្រោគរប្ង។�អ្នកពាក់ព័ន្ធ�បានរាយការណ៍ពីភាពប្សើរ�
ឡើងន្ការទទួលបានព័ត៌មានអំពីជំងឺរប្ង� និងការស្វ្ងយល់អំពី�
បញ្ហ្ប្ឈមដ្លអ្នកមានជំងឺន្ះកំពុងប្ឈម។� OneImpactK +�
បច្ចុប្បន្នកំពុងត្ូវបានអនុវត្តនៅខ្ត្តសៀមរាប�ហើយនឹងត្ូវបានពង្ីក
ដល់ស្ុកប្តិបត្ដិចំនួន�១០�ផ្ស្ងទៀត�នៅក្នុងខ្ត្តចំនួន�៥�ដ្ល�ជា�
ផ្ន្កមួយន្គម្្ង�COMMIT។

គម្្ងប្ឈមសម្្ប់សង្គមសុីវិល�(CFCS)
ដើម្បីពង្ឹងការឆ្លើយតបតាមសហគមន៍� ក្នុងភា្ជ្ប់ករណីសង្ស័យ�

មានជំងឺរប្ង�ទៅនឹងមណ្ឌលសុខភាព�អង្គការខាណា�បានធ្វើការទំនាក់
ទំនងជាមួយនឹងវត្តអារាម� និងក្ុមសាសនានៅក្នុងសហគមន៍� ដើម្បី�
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺរប្ង។� អង្គការខាណា� ក៏បានសម្ប
សម្ួលការសន្ទនារវាងមណ្ឌលសុខភាព�និងបណា្ត្ញប្ជាជននៅ�ក្នុង�
សុ្ក�ដ្លធា្លប់្មានជំងឺរប្ង�(DNPET)�ដើម្បីធានាបាននូវទំនាក់ទំនង�
ដ៏មានប្សិទ្ធភាព� រវាងអ្នកទទួលស្វា� និងអ្នកផ្តល់ស្វា� ក៏ដូចជាការ
តួ្តពិនិត្យការទទួលបានស្វារប្ងតាមរយៈកុ្មការងរតួ្តពិនិត្យ� និង�
វិភាគរហ័សលើសកម្មភាពអនុវត្ត�(RMAA)�។

ពងោឹងសមត្ថភាពសា្ថោប័ន និងសមត្ថភាពបច្ចោកទោស 
អង្គការខាណា និងអង្គការសង្គមសុីវិល

ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ ដ្រគូនានា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត
ជំងឺរប្ង�(TB)
នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណានៅត្បន្តជាអ្នកគាំទ្យា៉្ងមុតមាំ�

ក្នុង�ការផ្ទ្រជំនាញ� និងការលើកកំពស់សហគមន៍មូលដ្ឋ្ន� តាមរយៈ�
ការកសាងសមត្ថភាព�សម្្ប់សកម្មភាពសុខភាព�វគ្គអប់រំអំពីជំងឺរប្ង�
និងការបង្កើតសំភារៈអប់រំ� ដើម្បីលើកកំពស់ការស្វ្ងរកករណីថ្មី� ការ�
ល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ� ទៀងទាត់� ជាប់លាប់� និងការផ្តល់ប្ឹក្សាប្កបដោយ�
ប្សិទ្ធភាព�និងនិរន្តរភាព។�

ការស្វ្ងរកមតិគាំទ្លើកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់ក្នុងអាសុី
អង្គការខាណា�បានរៀបចំយុទ្ធនាការ�"គំាទ្!�បញ្ឈប់ការដក់ទោស"�

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគ្្ះថ្ន្ក់ន្ដក់ទោសទៅលើបុគ្គល
ដ្លប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន� (PWUD)� និងដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលនា�
សកម្មភាពសាធារណៈជន� ឲ្យមានការផ្ល្ស់ប្តូរគោលនយោបាយទាក់�
ទងនឹងគ្ឿងញៀន� ដើម្បីឲ្យសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដ្លរងគ្្ះដោយគ្ឿង
ញៀន�ត្ូវបានគោរពយា៉្ងព្ញល្ញ។�ក្នុងការពង្ឹងប្ព័ន្ធសហគមន៍�
និងសមត្ថភាព� អង្គការខាណាបានធ្វើការបណ្តុះបណា្ត្លជាបន្តបនា្ទ្ប់
ស្តីពីការគាំទ្�និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ�ក្នុងចំណោមបុគ្គលដ្លប្ើប្្ស់
គ្ឿងញៀន�និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត។
ធ្វើឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រ្រស់ការច្ន្រប្រឌិតបច្ច្រកទ្រស 
សម្រ្រប់តម្រូវការផ្រស្រងៗ

ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់អង្គការខាណាទៅនឹងជំងឺរប្ង� អង្គការ�
ខាណាបានបន្តក្លំអគំរូន្គ្្ប់ពូជ� និងការជ្ើសរីស� ដ្លជា�
វិធីសាស្្តថ្មី� ក្នុងការស្វ្ងរកករណីជំងឺរប្ងដ្លរកមិនឃើញនៅក្នុង�
សហគមន៍។�អង្គការខាណា�ក៏បានដក់ច្ញនូវកម្មវិធី�OneImpactK +�
ដ្លជាប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ងតាមសហគមន៍� ។�
ការ�ឆ្លើយតបនឹងម្រោគអ្ដស៍របស់អង្គការខាណា�ក៏បានមើលឃើញពី�
ការប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តទំនើប� ដូចជាការប្ើប្្ស់បណា្តញ្សង្គម�ដើម្បី�
ទាញយកការចូលរួម�និងផ្តល់អន្តរាគមន៍ដល់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់។
បង្កើនវិសាលភាពន្រឧត្តមភាពបច្ច្រកទ្រសរបស់មជ្រឈមណ្ឌលស្រ្រវជ្រ្រវ
សុខភាពប្រជាជនអង្គការខាណា

មជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វសុខភាពប្ជាជនអង្គការខាណាបានធ្វើការ
យា៉្ងសកម្មក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយជាតិ� និង�ការ�
ឆ្លើយតប�ចំពោះម្រោគអ្ដស៍�រប្ង�និងបញ្ហ្សុខភាពសាធារណៈដទ្

គោលដៅទី

គោលដៅទី



កិច្ចសន្ទនាស្តីពីការដក់បញ្ចូនក្នុងសង្គមន្ក្ុមអ្នកស្លាញ់ភ្ទដូចគា្ន្
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ទៀតតាមរយៈអត្ថបទស្្វជ្្វ។�នៅឆា្ន្ំ�២០១៩�ខាណា�បានចុះផ្សាយ
អត្ថបទស្្វជ្្វចំនួន�១៦�នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិអន្តរជាតិ�ដោយសហការ�
ជាមួយសា្ថប័្នជាតិ�និងអន្តរជាតិ។�អង្គការខាណា�ក៏បានបង្ហញ្លទ្ធផល
ន្ការស្្វជ្្វ� និងបច្ចុប្បន្នភាពន្ប្តិបត្តិការនៅក្នុងសន្និសីទ� និង�
កិច្ចប្ជុំក្នុងស្ុក� និងអន្តរជាតិ។� នាយកប្តិបត្តិរបស់អង្គការខាណា�
ក៏បានតំណាងឲ្យអង្គការខាណា� នៅក្នុងពិធីសមោ្ព្ធកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍�
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ�NIHA�(LDP)�នៅប្ទ្សសិង្ហបុរីក្នុងឆា្ន្ំ�២០១៩។
បង្កើនចំណ្រះដឹង និងជំនាញរបស់បុគ្គលិកអង្គការខាណា ឲ្រយទូលំទូលាយ 
ទាក់ទង នឹងផ្ន្រកសុខភាព និងការអភិវឌ្រឍ

អង្គការខាណាបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីជាតិ� ភា្ន្ក់ងររដ្ឋ្ភិបាល�
និងដ្គូដទ្ទៀត� ដើម្បីច្ករំល្កពីដំណើរការន្កម្មវិធី� និងដើម្ប�ី�
ពិភាក្សាអំពីផ្នការសកម្មភាពដ្លពាក់ព័ន្ធជាប្ចាំ។� នៅថ្ន្ក់ខ្ត្ត�
និងថ្នក់្សុ្ក�មន្ត្មូីលដ្ឋន្�និងមន្ត្អីប់រំសហគមន៍របស់អង្គការ�ខាណា�
បានចូលរួមក្នុងការប្ជុំក្ុមការងរបច្ច្កទ្សខាងសុខភាពជាទៀង�
ទាត់។� គំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការពង្ឹងសមត្ថភាព� ក៏ត្ូវបាន�បង្កើត�ឡើង�
សម្្ប់បុគ្គលិករបស់អង្គការខាណា� ដើម្បីពង្ឹងនូវសមត្ថភាព�
បច្ច្កទ្សរបស់ពួកគ្ផងដ្រ។

លើកកម្ពស់ភាពផោសោងៗគ្នោ សិទ្ធិ និង 
សមភាពយោនឌ័រ

បង្កើនបរិយាកាសគំទ្រសម្រ្រប់ក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ ស្រ្ដី ស្រឡាញ់ 
ស្រី្ត បុរសស្រឡាញ់បុរស អ្នកស្រលាញ់ទាំងពីរភ្រទ និង អ្នកប្ល្រងភ្រទ  
(LGBTI) និងក្រុមងយរងគ្រ្រះដទ្រទៀត

នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណាបានបណ្តុះបណា្ត្លមនុស្សចំនួន�
២០�នាក់ក្នុងការចងក្ងឯកសារ�និងរាយការណ៍អំពីករណីផ្ស្ងៗទាក់
ទងនឹងការមាក់ងយ�និងការរីសអើង�អំពើហឹង្សា�និងការរំលោភសិទ្ធិ។�
អង្គការខាណាបានអនុវត្តបទបង្ហ្ញអំពីទិន្នន័យយ្នឌ័រ� និង�ក្ុម�
ប្ឈមមុខខ្ពស់� ព្មទាំងធ្វើការរាយការណ៍អំពីការវិវត្តន្គម្្ង�
តាមរយៈការប្ជុំថ្ន្ក់ក្្មជាតិ�ថ្ន្ក់ជាតិ�និងអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហ្ញពី
ភាពចនោ្ល្ះប្ហោងគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ន្យ្នឌ័រ� និងក្ុមប្ឈម�
មុខខ្ពស់�ក្នុងការឆ្លើយតបនានា។

បង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីនិនា្ន្រការភ្រទ និងអត្តសញ្ញ្រណ 
យ្រនឌ័រ (SOGI) និងអំពើហឹង្រសាប្រឆំងលើយ្រនឌ័រ (GBV)

អង្គការខាណាបានរៀបចំជាពឹ្ត្តិការណ៍ផ្ស្ងៗដ្លប្ព្ឹត្តទៅនៅ
ក្នុងឱកាសទិវាន្ក្តីស្ឡាញ់� សបា្ត្ហ៍ន្អ្នកស្ឡាញ់ភ្ទដូចគា្ន្��
ពិធីបុណ្យអុំទូក�និងទិវាអ្ដស៍ពិភពលោក�ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំស្តី
ពីម្រោគអ្ដស៍�ស្្មអនាម័យ�និងទឹករំអិល។�អង្គការខាណាក៏បាន
ផ្តល់ការធ្វើត្ស្ត� និងប្ឹក្សាយោបល់អំពីម្រោគអ្ដស៍ដោយស្ម័គ្ចិត្ត�
ផងដ្រ។�ព្ឹត្តិការណ៍ន្ះក៏ត្ូវបានរៀបចំឡើងនៅតាមខ្ត្ត�ដើម្បីលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹងនិងលើកកម្ពស់ការបង្ក្រ� និងការធ្វើត្ស្តរកម្រោគ
អ្ដស៍ក្នុងចំណោមស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត។
ក្រលម្អ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងសុខភាពផ្លូវភ្រទ និងសុខភាពបន្តពូជ 
(SRHR) សម្រ្រប់ក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ ស្រ្ដីស្រឡាញ់ស្រី្ត បុរស 
ស្រឡាញ់បុរស អ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភ្រទ  និងអ្នកប្ល្រងភ្រទ  
(LGBTI) និងក្រុមងយរងគ្រ្រះដទ្រទៀត

អង្គការខាណាបានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវច្បាប់� និងគោល�
នយោបាយរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា� ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីឧបសគ្គសម្្ប�់
ក្ុមស្្តីស្លាញ់ភ្ទដូចគា្ន្�បុរសស្លាញ់ភ្ទដូចគា្ន្�អ្នកស្លាញ់�
ភ្ទទាំងពីរ� អ្នកប្ល្ងភ្ទ� Intersex� និង� Queer� (LGBTIQ)� ក្នុង�
ការទទួលបានស្វាសុខភាព� និងការគាំពារសង្គម។� សម្្ប់ជំងឺរប្ង�
អង្គការខាណា� បានរៀបចំសិកា្ខ្សាលាស្តីពីការចាប់ផ្តើម� "ស្វ្ងយល់�
ពីសិទ្ធិរបស់អ្នក"� ជាមួយ� DNPET� ដ្គូអង្គការក្្រដ្ឋ្ភិបាល� និង�
ដ្គូពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀត�ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង�និងចំន្ះដឹងអំពីសិទ្ធិ
មនុស្សក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ង។
លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្រ្តី ក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ ស្រ្ដីស្រឡាញ់ 
ស្រី្ត បុរសស្រលាញ់បុរស អ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភ្រទ  និងអ្នកប្ល្រងភ្រទ  
(LBGTI) និងក្រុមងយរងគ្រ្រះដទ្រទៀតនៅក្នុងការបង្កើតឱ្រយមាន 
កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុង 
អង្គការខាណា និងជាមួយអង្គការដ្រគូអនុវត្ត និងនៅថ្ន្រក់ជាតិ

ប្ក្ខភាពដ្លជាស្ត្ីដ្លមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់� ត្ូវបាន
ទទួលឱកាសស្មើគា្ន្ក្នុងការទទួលបានមុខតំណ្ងការងរ� ក្នុងគោល��
បំណងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្ីនៅក្នុងសហគមន៍�តាមរយៈការគ្ប់�
គ្ងករណី�និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍�និងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព
តំណាងយ្នឌ័រនៅកម្ិតសហគមន៍។

គោលដៅទី



របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩ 9

ស្ថិតិមោរោគអោដស៍ /ជំងឺអោដស៍ និងជំងឺរបោងឆ្នោំ ២០១៩

មោរោគអោដស៍ និងជំងឺអោដស៍ជាសកល និងស្ថិតិឆ្នោំ ២០១៨
�� អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍មានចំនួន� ៣៧,៩� លាននាក់�

(៣២,៧�លាន�ទៅ�៤៤,០�លាននាក់)�1

�� ចំនួនសរុបន្ការឆ្លងថ្មីមាន� ១,៧� លាននាក់� (១,៤� លាន� ទៅ�
២,៣�លាននាក់)�1

�� ការសា្ល្ប់ដោយសារជំងឺអ្ដស៍មានចំនួន� ៧៧០,០០០� នាក់�
(៥៧០.០០០�ទៅ�១,១�លាននាក់)�1

�� អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ទទួលបានការព្យាបាលដោយប្ើ
ឱសថប្ឆាំងម្រោគអ្ដស៍មានចំនួន�២៣,៣�លាននាក់�(២០,៥�
លាន�ទៅ�២៤,៣�លាននាក់)�1

ស្ថិតិជំងឺរបោងជាសកលឆ្នោំ ២០១៨
�� អ្នកកើតជំងឺរប្ងមានចំនួន� ១០,០� លាននាក់� (៩,០� លាន� ទៅ�

១១,១�លាននាក់)�2

�� ការសា្ល្ប់ដោយសារជំងឺរប្ងមានចំនួន�(គា្ម្នផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍)៖�
១,២�លាននាក់�(១,១�លាន�-�១,៣�លាននាក់)�2

�� ការសា្ល្ប់ដោយសារជំងឺរប្ង�(មានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍)៖�
២៥១.០០០នាក់�(២២៣.០០០�-�២៨១.០០០នាក)់�2

1� របាយការណ៍ពីទិវាអ្ដស៍�អង្គការ�UNAIDS�ឆា្ន្ំ២០១៩
2� របាយការណ៍ជំងឺរប្ងពិភពលោក�អង្គការសុខភាពពិភពលោក�ឆា្ន្ំ២០១៩
3� របាយការណ៍ពីប្ទ្ស�អង្គការ�UNAIDS�ឆា្ន្ំ២០១៨�ការសិក្សាពីជីវសាស្ត្�និងឥរិយាបថរបស់នារីបម្ើស្វាកម្សាន្ត
4� ការសិក្សាពីជីវសាស្ត្�និងឥរិយាបថរបស់នារីបម្ើស្វាកម្សាន្តឆា្ន្ំ២០១៦�មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍�សើស្ប្ក�និងកាមរោគ(NCHADS)�ឆា្ន្ំ២០១៧
5� ការសិក្សាពីជីវសាស្ត្�និងឥរិយាបថរបស់កុ្មបុរសស្លាញ់បុរសឆា្ន្ំ២០១៩�មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍�សើស្ប្ក�និងកាមរោគ(NCHADS)�ឆា្ន្ំ២០១៩
6� ការសិក្សាពីជីវសាស្ត្�និងឥរិយាបថរបស់កុ្មអ្នកប្ល្ងភ្ទឆា្ន្ំ២០១៩�មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍�សើស្ប្ក�និងកាមរោគ(NCHADS)�ឆា្ន្ំ២០១៩
7� ការសិក្សាពីជីវសាស្ត្�និងឥរិយាបថរបស់អ្នកប្ើគ្ឿងញៀន�និងអ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយការចាក់�ឆា្ន្ំ២០១៧�មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍�សើស្ប្ក�

និងកាមរោគ(NCHADS)�ឆា្ន្ំ២០១៧

ថិតិមោរោគអោដស៍នៅកម្ពុជាឆ្នោំ ២០១៨ និង២០១៩
�� អត្្ប្្វ្៉ាឡង់ម្រោគអ្ដស៍�-�(មនុស្សព្ញវ័យអាយុ�១៥-៤៩)៖3

�y សរុប៖�០,៥�(០,៥ - ០,៦)
�y បុរស:�០,៥�(០,៤ - ០,៦)
�y ស្ត្ី:�០,៦�(០,៥ - ០,៧)
�y បុរស�និងស្ត្ីវ័យក្ម្ង:�០,១�(<០,១ - ០,១)

�� ចំនួនអ្នកដ្លរស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍បា៉្ន់សា្ម្នមានចំនួន៖3

�y សរុប៖�៧៣.០០០�នាក់�(៦៤.០០០ - ៨៤.០០០នាក់)
�y បុរស:�៣៣.០០០�នាក់�(២៨.០០០ - ៣៨.០០០នាក់)
�y ស្ត្ី: ៣៧.០០០ នាក់�(៣២.០០០ - ៤២.០០០នាក់)
�y ក្មង្អាយុពី�០�ដល់�១៤:�៣.៣០០�នាក់�(២.៨០០ - ៣.៩០០ នាក់)

�� អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍� ដ្លដឹងពីសា្ថ្នភាពរបស់ខ្លួន�
មានចំនួន�៦០.០០០នាក3់

�� ចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីមានចំនួន៖3

�y សរុប៖�១.០០០�នាក់(<១.០០០ - <១.០០០នាក់)
�y បុរស៖�<៥០០នាក់�(<៥០០ - <៥០០នាក់)
�y ស្ត្ី:�<៥០០នាក់�(<៥០០ - <៥០០នាក់)
�y ក្មង្អាយុពី�០�ដល់�១៤�ឆា្ន្៖ំ�<២០០�នាក់�(<១០០ - <២០០ នាក់)

�� ការសា្ល្ប់ដោយសារជំងឺអ្ដស៍មានចំនួន៖3

�y សរុប៖�១.៣០០នាក់�(<១.០០០ - ១.៨០០នាក់)
�y បុរស៖�<១.០០០នាក់�(<៥០០ - <១.០០០នាក់)
�y ស្ត្ី:�<១.០០០នាក់�(<៥០០ - <១.០០០នាក់)
�y ក្មង្អាយុពី�០�ដល់�១៤�ឆា្ន្៖ំ�<១០០�នាក់(<១០០ - <១០០ នាក់)

�� អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍ទទួលបានការព្យាបាលដោយប្ើ
ឱសថប្ឆាំងម្រោគអ្ដស៍មានចំនួន៖�៦០.០០០�នាក3់

�� អត្្អ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍ក្នុងចំណោមក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់៖
�y ស្ី្តបម្ើស្វាកម្សាន្ត៖�៣,២%�4

�y អ្នកធ្វើការឯករាជ្យ៖�១១,២%�4

�y បុរសស្លាញ់បុរស៖�៤,០%�5

�y អ្នកប្ល្ងភ្ទ៖�៩,៦%�6

�y អ្នកប្ើគ្ឿងញៀន៖�៥,៧%�7

�y អ្នកប្ើគ្ឿងញៀនដោយការចាក់៖�១៥,២%�7



របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩10

អង្គការខាណា និងការចូលរួមក្នុងការឆ្លើយតបថ្នោក់ជាតិជាមួយនឹងមោរោគអោដស៍ឆ្នោំ២០១៩

ក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ ការបា៉្រន់ប្រមាណ 
ចំនួនក្រុម 

ប្រឈមមុខខ្ពស់

ក្រុមប្រឈម 
មុខខ្ពស់ 

ដ្រលបានជួប

ក្រុមប្រឈមមុខ ខ្ពស់ដ្រល 
មា  នទទួល ការធ្វើត្រស្ត 

និងការ ប្រឹក្រសា  
ម្ររោគអ្រដស៍

ក្រុមប្រឈមមុខ 
ខ្ពស់ដ្រល បាន ទទួល 

ការធ្វើត្រស្ត 
និងការប្រឹក្រសា 
ម្ររោគអ្រដស៍ 

ហើយមាន លទ្ធផល 
វិជ្ជមាន ម្ររោគអ្រស៍

ក្រុមប្រឈម មុខខ្ពស់ 
ដ្រល បានទទួលការ

សរុប ៨៨�៦៨៧ ២៩�៩៥៨ ២៥�២៨២�(៨៦%) ៤៦៥�(១�៨%) ៤៦៥�(១០០%)

ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត ៤៩�៧០០ ១៨�០៩៤ ១៤�៤១០�(៨០%) ៣២�(០�២%) ៣២�(១០០%)

បុរសស្លាញ់បុរស ៣០�៣០៤ ៩�២៦៤ ៨�៧៩៤�(៩៥%) ២៣៦�(២�៧%) ២៣៦�(១០០%)

អ្នកប្ល្ងភ្ទ ៨�៦៨៣ ២�៦០០ ២�៥៧៨�(៩៩%) ១៩៧�(៧�៦%) ១៩៧�(១០០%)

អង្គការខាណា និងការចូលរួមក្នុងការឆ្លើយតបថ្នោក់ជាតិជាមួយនឹងជំងឺរបោង ឆ្នោំ ២០១៩

សូចនាករន្រជំងឺរប្រង បុរស (%) នារី (%) សរុប (%)

ចំនួនប្ជាជនដ្លបានជួប�និងធ្វើត្ស្តដោយអ្នកទ្ទង់�
សុខភាពភូមិ

៧៤�៦៣៨�(១០០%) ១១៨�៨៩៤�(១០០%) ១៩៣�៥៣២�(១០០%)

ចំនួនប្ជាជនដ្លបានមកកន្ល្ងពិនិត្យតាមការបញ្ជូន ២១�៧២៨�(២៩%) ៣៤�៨៩៥�(២៩%) ៥៦�៦២៣�(២៩%)

ចំនួនប្ជាជនដ្លធ្វើត្ស្តរកម្រោគរប្ង ២១�៧១១�(៩៩%) ៣៤�៨៣៥�(៩៩%) ៥៦�៥៤៦�(៩៩%)

ចំនួនប្ជាជនដ្លបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថមានម្រោគរប្ង�
គ្ប់ទំរង់ទាំងអស់ន្ជំងឺរប្ង*

១�៩៥២�(៩%) ១�៦៤៣�(៥%) ៣�៥៩៥�(៦%)

ចំនួនប្ជាជនដ្ល�មានម្រោគរប្ងគ្ប់ទំរង់ទាំងអស់ន្ជំងឺ�
រប្ង�ហើយចាប់ផ្តើមទទួលការព្យាបាល

១�៩២០�(៩៨%) ១�៦១១�(៩៨%) ៣�៥៣១�(៩៨%)

ចំនួនប្ជាជនដ្ល�មានម្រោគរប្ងគ្ប់ទំរង់ទាំងអស់ន្ជំងឺ�
រប្ង�ហើយទទួលបានការព្យាបាលដោយជោគជ័យ^

១�០៦៨��(៥៦%) ៨៤៤��(៥២%) ១�៩១២�(៥៤%)

ចំនួនប្ជាជនដ្លធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថមានផ្ទុកម្រោគរប្ង�
(BK+)*

៥៩៨�(៣%) ៤២៣�(១%) ១�០២១�(២%)

ចំនួនប្ជាជនដ្លមានផ្ទុកម្រោគរប្ង�BK+�
ហើយចាប់ផ្តើមទទួលការព្យាបាល

៥៩៣�(៩៩%) ៤១៥�(៩៨%) ១�០០៨�(៩៩%)

ចំនួនប្ជាជនដ្លមានផ្ទុកម្រោគរប្ង�BK+�
ហើយទទួលការព្យាបាលដោយជោគជ័យ^

៣៣៩�(៥៧%) ២៣០�(៥៥%) ៥៦៩�(៥៦%)

*�បរិមាណ�បានគណនាជាមួយចំនួនប្ជាជនដ្លបានធ្វើត្ស្តដោយធ្វើជាភាគប្ង�
^  បរិមាណដ្លបានបង្ហ្ញ�ផ្អ្កលើទិន្នន័យនៅខ្ធ្នូ�ឆា្ន្ំ២០១៩�ក្នុងការតាមដនត្ួតពិនិត្យអ្នកដ្លមានជំងឺរប្ង�ហើយកំពុងទទួលការព្យាបាល�
នៅឆា្ន្ំ២០២០�



គោលបំណង៖
�� ការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវការបង្ក្រម្រោគអ្ដស៍
�� ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវការស្វ្ងរកករណីថ្មី�ការព្យាបាល�និងការ�

ល្បថ្ន្ំត្ឹមត្ូវ�ទៀងទាត់�និងជាប់លាប់
�� បង្កើនការទទួលបានការថ្ទាំសុខភាពប្កបដោយសមភាព�

និងការប្ើប្្ស់ស្វាសុខភាព�

រូបភាពទី១�ការបង្ហ្ញពីគម្្ងទៅកាន់ដ្គូដ្លពាក់ព័ន្ធ

តោលប់ទៅមើលឆ្នោំ២០១៨
ជំងឺអ្ដស៍
អង្គការខាណា�និងដ្គូបានបន្តអនុវត្តកម្មវិធីបង្ករ្ម្រោគអ្ដស៍ក្នងុ

ចំណោមក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� ដូចជាស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត� (FEW)�
ក្ុមបុរសស្លាញ់បុរស(MSM)� និងអ្នកប្ល្ងភ្ទ� (TG)។� នៅឆា្ន្ំ�
២០១៨�អង្គការខាណា�និងដ្គូបានគាំទ្លើការអប់រំដល់ក្ុមប្ឈម
មុខខ្ពស់ចំនួន� ៣៩�២៦២នាក់� ដ្លក្នុងនោះ� ១៧�៥៩៥� នាក់�បាន�
ទទួល�ការត្ួតពិនិត្យ� និងប្ឹក្សាយោបល់អំពីម្រោគអ្ដស៍។� ក្នុងនោះ�
ដ្រមានមនុស្សចំនួន�២៦២�នាក់តូ្វបានបញ្ជក់្ថមានផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍�
ហើយពួកគ្បានចុះឈ្ម្ះដើម្បីទទួលការព្យាបាល។

ជំងឺរប្ង�
អង្គការខាណាបានអនុវត្តគម្្ង� TB REACH� មួយ� ដ្លមាន�

ចំណងជើងថ� "ការច្ន្ប្ឌិតផ្អ្កលើសហគមន៍សម្្ប់ការស្វ្ងរក�
ករណីរប្ងសកម្មឡើងវិញ�ដើម្បីធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវការរកឃើញ� និង
ការផ្សារភា្ជ្ប់ទៅនឹងការព្យាបាលនៅប្ទ្សកម្ពុជា"� និងគម្្ង� TB 

REACH Scale Up� មួយទៀតដ្លមានចំណងជើងថ� "ការទ្ទ្ង់�
ការប្ឆាំងនឹងជំងឺរប្ង� និងសកម្មភាពសុខភាពនៅកម្ពុជា� (SAHA-

CA)"� ក្្មការសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺរប្ង�
និងហង់សិន(CENAT)� និងអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នក្នុងការប្មូលផ្តុំចលនា
សហគមន៍� ដើម្បីស្វ្ងរកករណីសង្ស័យជំងឺរប្ង� ធ្វើការពិនិត្យ� ធ្វើរោគ�
វិនិច្ឆ័យ�និងបញ្ជូន�ព្មទាំងគាំទ្ពួកគ្ក្នុងការទទួលការព្យាបាល�និង�
ថ្ទាំ។� អង្គការខាណា� CENAT� សមាគមប្ឆាំងជំងឺរប្ងនៅកម្ពុជា�
(CATA)�និងសាកលវិទ្យាល័យជាតិសឹង្ហបុរី�(NUS)�ក៏បានរួមគា្នអ្នុវត្ត
គម្្ងស្្វជ្្វប្តិបត្ដិការដើម្បីវាយតម្ល្ប្សិទ្ធភាពន្គំរូសហគមន៍�
ACF� សម្្ប់ការស្វ្ងរកជំងឺរប្ងនៅកម្ពុជា។� ក្នុងឆា្ន្ំ� ២០១៨ន្ះ�
មនុស្សសរុបចំនួន�២៤�០៩៧�នាក់�បានទទួលការពិនិត្យ�ហើយក្នុងនោះ�
មាន� ១២�៧៨៥� នាក់ត្ូវបានគ្កំណត់ថមានរោគសញ្ញ្រប្ង។� ជា�
សរុប�មានមនុស្ស�១�៩០៥�នាក់ដ្លត្ូវបានគ្ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថមាន
ជំងឺរប្ង� (គ្ប់ទម្ង់)� ។�លើសពី� ៩៩%� ន្អ្នកដ្លត្ូវបានគ្ធ្វើ�
រោគវិនិច្ឆ័យថមានជំងឺរប្ង�បានចុះឈ្ម្ះដើម្បីទទួលការព្យាបាល។

ការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់
គម្្ងគាំទ្លើការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់� គឺជាគម្្ងរួមគា្ន្រវាង�

សម្ពន័្ធជំងឺអ្ដស៍របស់ប្ទ្សឥណា្ឌ�្ ការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្នក់្អន្តរជាតិ�
និងសម្ព័ន្ធគោលនយោបាយគ្ឿងញៀនអន្តរជាតិ�ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាព
ទទួលបានស្វាម្រោគអ្ដស៍� និងស្វាកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់សម្្ប់
អ្នកដ្លប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀនដោយការចាក់�(PWID)�នៅអាសុីតាម
រយៈការលុបបំបាត់របាំងផ្លូវច្បាប់� ពង្ឹងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍�
និងបង្កើនមូលដ្ឋ្នភស្តុតាង។� អង្គការខាណាគឺជាអង្គការដ្គូមួយក្នុង
ការអនុវត្តគម្្ងន្ះនៅកម្ពុជា។

ការធ្វើឲោយបោសើរឡើងលើការបង្កោរមោរោគអោដស៍
សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍
អង្គការខាណា�បានរក្សាការអនុវត្តសកម្មភាពសហគមន៍ស្បតាម

និយាមប្បបទសម្្ប់អនុវត្តវិធីសាស្្តយុទ្ធវិធីជំរុញខា្ល្ំងកា្ល្� ការបង្ក្រ�
ថ្ទាំ�និងព្យាបាលបន្ត�(B-CoPCT)�និងការផ្តល់កញ្ចប់ស្វាកម្មបង្ក្រ
ម្រោគអ្ដស៍ដល់កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់។� ការបង្កើតថ្មសំីខាន់ៗតូ្វ�បាន�
អនុវត្តដើម្បីបង្កើនការស្វង្រកករណីម្រោគអ្ដស៍� និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័�
រកម្រោគអ្ដស៍ឲ្យបានលឿន� ក្នុងចំណោមក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� និង�
ពិបាកទៅដល់។

ការគ្បដណ្តប់លើសកម្មភាពបង្ករ្ម្រោគអ្ដស៍របស់អង្គការខាណា�
ភាគច្ើនរួមមានតំបន់ភាគខាងត្បូងន្ប្ទ្សកម្ពុជា�ដ្លរួមមាន�ខ្ត្ត�
ចំនួនប្្ំពីរ�និងរាជធានីភ្នំព្ញ។�ជាសរុប�កម្មវិធីមានគោលបំណងចង់
សម្្ចបានការទៅដល់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� ចំនួន� ២៨�៨៦១នាក់�
ដ្ល�ក្នុងនោះ� មានស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត� ១៨�៥៧៨នាក់� ក្ុមបុរស�

11របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩

រួមចំណោកលុបបំបាត់ការឆ្លងមោរោគអោដស៍ថ្មី ពងោឹងបោព័ន្ធ 
សុខាភិបាល និងការសមោោចបានការទទួលសោវាសុខភាព 
ជាសកល

គោលដៅទី



ស្លាញ់�បុរស៨�៥២៤នាក់�និងក្ុមអ្នកប្ល្ងភ្ទ�១�៧៥៩នាក់។�នៅ�
ឆា្ន្ំ� ២០១៩� កម្មវិធីន្ះទទួលបានលទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុក� ដ្ល�
មាន�ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� សរុបចំនួន� ២៩�៩៥៨� នាក់បានទទួល�ការ�
អប់រំពីជំងឺអ្ដស៍�និងកាមរោគ�ដ្លក្នុងនោះមានស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត�
១៨�០៩៤នាក់�ក្ុមបុរសស្លាញ់បុរស�៩�២៦៤នាក់�និងក្ុមអ្នកប្ល្ង�
ភ្ទ� ២�៦០០នាក់។� កម្មវិធីន្ះបានធ្វើត្ស្តម្រោគអ្ដស៍� និងរោគ�
សា្វ្យ�ចំនួន៣៥�៩៧៧� ដល់ក្ុមប្ជាជនសំខាន់ៗចំនួន� ២៥�៧៨២�
នាក់។� សរុបមក� យើងបានរកឃើញករណីសង្ស័យមានផ្ទុកម្រោគ�
អ្ដស៍ចំនួន�៤៨៦�ករណី�ហើយ�៩៥�ភាគរយន្ករណីទាំងនោះ�ត្ូវ�
បានបញ្ជ្ក់ថមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍� ហើយបានចុះឈ្ម្ះដើម្បីទទួល
ស្វាព្យាបាលដោយឱសថប្ឆាំងម្រោគអ្ដស៍� (ART)។� យើងក៏�
បានរកឃើញមានរោគសា្វ្យចំនួន�៥១៦�ករណី�និងជំងឺកាមរោគផ្ស្ងៗ�
១�៦១៧�ករណី។�រាល់ករណីជំងឺសា្វយ្�និងជំងឺកាមរោគតូ្វបានបញ្ជនូទៅ�
ពិគ្្ះយោបល់�ហើយពួកគ្ទទួលបានការព្យាបាលដោយជោគជ័យ។

ការច្កស្្មអនាម័យ�និងទឹករំអិលសម្្ប់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់
អង្គការខាណា�បានបន្តគាំទ្ដល់ការផ្តល់ស្្មអនាម័យ�និងទឹក��

រំអិលដល់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់តាមរយៈអង្គការដ្គូ� ដើម្បីបង្ក្រការ�ឆ្លង�
ម្រោគអ្ដស៍� និងកាមរោគ។� ក្នុងឆា្ន្ំ� ២០១៩� ស្្មអនាម័យចំនួន�
៩៣១�៤៦៩� និងទឹករំអិលចំនួន� ២៧៧�០៣៨�ត្ូវបានច្កទៅឱ្យក្ុម
ស្ី្តបម្ើស្វាកម្សាន្ត�ស្្មអនាម័យ�និងទឹករំអិលចំនួន�៣៦៦�២៨២�
ត្ូវបានច្កទៅក្ុមបុរសស្លាញ់បុរស� ហើយស្្មអនាម័យ� និង�
ទឹករំអិលចំនួន� ១០១�០១៦�ត្ូវបានច្កទៅឱ្យក្ុមអ្នកប្ល្ងភ្ទ។�ជា�
សរុប� ស្្មអនាម័យចំនួន� ១�៣៩៨�៧៦៧� និងទឹករំអិលចំនួន�
៧៤៤�៣៣៦� ត្ូវបានច្កទៅឱ្យក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� ក្នុងកំឡុងព្ល�
ធ្វើ��សកម្មភាពអប់រំតាមសហគមន៍�ក្នុងឆា្ន្ំ�២០១៩�។

ធ្វើឲោយបោសើរឡើងនូវការស្វោងរកករណីថ្មី ការពោយាបាល និងការលោប 
ថ្នោំ តោឹមតោូវ ទៀងទាត់ និងជាប់លាប់

អង្គការខាណា� និងដ្គូបានរក្សាការប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តផ្ស្ងៗ�
តាម�រយៈប្ព័ន្ធអីុនធើណ្ត�និងប្ព័ន្ធបណា្ត្ញសង្គមហ្វ្សប៊ុក�គ្ហ�
ទំព័ររបស់សា្ម្តហ្គើល�សម្្ប់នារីបម្ើស្វាកម្សាន្ត�អឹមសា្ទ្យ�សម្្ប់�
ក្ុមបុរសស្លាញ់បុរស� ស្ីស្ស់សម្្ប់ក្ុមអ្នកប្ល្ងភ្ទ� និង�
កម្មវិធី�ណាត់ជួបរួមមាន�ហ្្គាញឌឺ� ប្ល៊ូ� និងហនណិត�ដើម្បីទៅដល់ក្ុម
ប្ជាជនដ្លពិបាកទៅដល់� ហើយប្ឈមនឹងហានិភ័យន្ជំង�ឺ
អ្ដស៍�ខ្ពស់។� វិធីសាស្្តន្ះ� មានគោលបំណងបង្កើតជាឧបករណ៍�
សម្្ប់កម្មវិធីជាក់លាក់លើយុទ្ធសាស្្តផ្ល្ស់ប្តូរការប្ព្ឹត្ត� (SBC)�
ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសារសំខាន់ៗស្តីពីជំងឺអ្ដស៍� ជំងឺកាមរោគ� ការប្ឹក្សា��
និងព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍ដល់ក្ុមប្ជាជនដ្ល�
ពិបាកទៅដល់។

អឹមហ៊្ល�(mHealth)
អង្គការខាណា� និងដ្គូបានរក្សាការអនុវត្តវិធីសាស្្តអឹមហ៊្ល�

(mHealth)�ដ្លរក្សាការសមា្ង្ត់�និងភាពអនាមិក�ដោយប្ើគ្ហទំព័រ�
ហ្វ្សប៊ុក� និងកម្មវិធីណាត់ជួបដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយក្ុមប្ឈម�
មុខខ្ពស់ដ្លពិបាកទៅដល់។� វិធីសាស្្តន្ះត្ូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈ�
"សហគមន៍របស់ខ្ញុំ"�ដ្លជាបណា្ត្ញគ្ហទំព័រ�ហ្វ្សប៊ុក� និងកម្មវិធី
ណាត់ជួបដ្លផ្តល់ជូនទីតាំងស្វាកម្មដ្លត្ូវបានដៅលើផ្នទីGIS�

ព័ត៌មានផ្ស្ងៗ� និងព័ត៌មានស្តីពីជំងឺអ្ដស៍� ឧបករណ៍វាយតម្ល្កម្ិត�
ប្ឈមសម្្ប់បុគ្គល�និងការបឹ្ក្សាតាមអុីនធើណ្ត។�នៅឆា្ន្�ំ២០១៩�
គ្ហទំព័រ�សា្ម្តហ្គើល� មានអ្នកប្ើប្្ស់ចំនួន� ៤�៨៩៦� នាក់�
ដ្លបានចូលមើល� និងទទួលបានការចូលចិត្តចំនួន� ២�០៤៧�
នៅលើទំព័រហ្វ្សប៊ុក។� គ្ហទំព័រអឹមសា្ត្យ� (Mstyle)� ត្ូវបាន�
អ្នកប្ើប្្ស់ចំនួន� ៤�៩៣២� នាក់ចូលមើល� និងទទួលបាន�
ការចូលចិត្តចំនួន�៦�៩៨៣�នៅលើទំព័រ�ហ្វ្សប៊ុក។�គ្ហទំព័រស្ីស្ស់�
ត្ូវបានអ្នកប្ើប្្ស់ចំនួន� ២១០� នាក់ចូលមើល� និងទទួល�
បានការចូលចិត្តចំនួន� ១�២៣៦� នៅលើ�ទំព័រ�ហ្វ្សប៊ុក។� ការបញ្ជូន�
សរុបចំនួន�៣៥៦នាក់�(១៨នាក់�ពីសា្ម្តហ្គើល�២៤៩នាក់�ពីអឹមសា្តយ្�
និង�៨៩នាក់ពីសី្ស្ស់)�តូ្វបានធ្វើឡើង�តាម�រយៈគ្ហទំព័រវិបសាយ�
គ្ហទំព័រហ្វ្សប៊ុក� និងកម្មវិធីណាត់ជួប� ដើម្បីបញ្ជូនទៅធ្វើត្ស្តរកម្
រោគអ្ដស៍�និងជំងឺកាមរោគ។�ក្នុង�ចំណោម�ការ�បញ្ជនូចំនួន�៣៥៦�នាក់�
ក្នងុនោះរកឃើញលទ្ធផលមានអ្នកផ្ទកុម្រោគ�អ្ដស៍សរុបចំនួន�៦៦នាក់�
(៤៣នាក់ពីអឹមសា្ត្យ� ២១�នាក់ពីស្ីស្ស់� និង� ២នាក់មក�
ពីសា្ម្តហ្គើល)� និងអ្នកមានម្រោគ�សា្វ្យចំនួន� ៥៥នាក់� (២នាក់�
ពីសា្ម្តហ្គើល� ៣៥នាក់� ពីអឹមសា្ត្យ� និង� ១៨នាក់� ពីស្ី�ស្ស់)។��
ករណីរកឃើញទាំងន្ះត្ូវបានគ្បញ្ជូនយា៉្ងត្ឹមត្ូវ� ដើម្បីធ្វើការចុះ
ឈ្ម្ះទទួលស្វាព្យាបាលដោយឱសថប្ឆាំងម្រោគអ្ដស៍បឋម(P

re-ART)�និងឱសថប្ឆាំងនឹងម្រោគអ្ដស៍�(ART)។
ការស្វង្រកករណីថ្មន្ីអ្នកផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈមិត្តភក្ដ�ិ(PDI�+)
អង្គការខាណាបានផ្តល់ការត្ួតពិនិត្យ� និងគាំទ្ដល់អង្គការដ្គូ�

លើការធានាគុណភាពសកម្មភាពសហគមន៍�គោលការណ៍ណ្នាំស្តីពី�
PDI+�ការតួ្តពិនិត្យកមិ្តប្ឈម�ការផ្សព្វផ្សាយតាមកំុព្យូទ័រ�ការតួ្ត��
ពិនិត្យគុណភាពលើស្វាកម្មធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍� និងការបង្កើត�
ឧបករណ៍� SBC� ។� អង្គការខាណាបានធ្វើទស្សនកិច្ចតួ្តពិនិត្យតាម�
មូលដ្ឋ្នជាប្ចាំ� ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្ផ្ន្កបច្ច្កទ្ស� និងការបណ្តុះ�
បណា្ត្ល�បុគ្គលិកនៅតាមមូលដ្ឋ្ន�ស្តីពីការអនុវត្ត�PDI�+�ក្នុងចំណោម�
ក្ុម�ប្ឈម�មុខខ្ពស់។�នៅឆា្ន្ំ�២០១៨�ការអនុវត្ត�PDI +�ត្ូវបានគ្្ង�
ធ្វើ�រយៈព្ល�៦�ខ្�គឺនៅចនោ្ល្ះខ្កក្កដ�និងខ្ធ្នូ។�ដោយទទួលបានភាព�

រូបភាពទីពីរ�ការធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍ដោយបុគ្គលិក�PDI

12 របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩



ជោគជ័យនៅឆា្ន្ំ២០១៨� ការអនុវត្ត� PDI +� ត្ូវបានពង្ីកដល់ឆា្ន្ំ�
២០១៩� (រយៈព្លអនុវត្ត៖� ខ្ម្សាដល់ខ្ធ្នូឆា្ន្ំ� ២០១៩)� ។�ជារួម�
មានបុរសស្លាញ់បុរសចំនួន� ១�៣០៦នាក់� និងអ្នកប្ល្ងភ្ទចំនួន�
៤០៨�នាក់� ត្ូវបានធ្វើត្ស្ត។� លទ្ធផលត្ស្តដ្លវិជ្ជមានសរុបទាំង�
អស់មានចំនួន� ៩១នាក់� ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងពីរក្ុម� (បុរស�
ស្លាញ់�បុរស� =� ៤៦នាក់� និង� អ្នកប្ល្ងភ្ទ� =� ៤៥នាក់)� ហើយ�
បុគ្គលទាំង�៩១�នាក់ន្ះ�ត្ូវបានបញ្ជូនទៅចុះឈ្ម្ះដើម្បីទទួលស្វា
ព្យាបាលដោយឱសថប្ឆាំងម្រោគអ្ដស៍បឋម� (Pre-ART)� និង�
ឱសថ�ប្ឆាំងនឹងម្រោគអ្ដស៍�(ART)។�ចំពោះត្ស្តរកម្រោគសា្វ្យ�
មានមនុស្ស�១១៨�នាក់តូ្វបានធ្វើត្ស្ត�និងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន
ម្រោគសា្វយ្�ហើយពួកគ្ទំាងអស់តូ្វបានបញ្ជនូទៅទទួលការព្យាបាល។

ការពិនិត្យ�និងធ្វើត្ស្តកម្ិតប្ឈមក្នុងការឆ្លងម្រោគអ្ដស៍
អង្គការខាណា� និងអង្គការដ្គូក៏បានអនុវត្តសកម្មភាពត្ួតពិនិត្យ

កម្ិតប្ឈម� ដើម្បីចាត់ថ្ន្ក់កម្ិតប្ឈមន្ការឆ្លងម្រោគអ្ដស�៍
បន្ថ្មទៀតដោយផ្អ្កលើឥរិយាបថ។�ការចាត់ថ្ន្ក់កម្ិតប្ឈម�មាន�
គោលបំណងក្លំអនូវការផ្តល់ស្វាម្រោគអ្ដស៍� តាមរយៈការផ្តល់
អាទិភាពក្នុងការធ្វើត្ស្តម្រោគអ្ដស៍� និងការផ្ញើសារទៅកាន់ក្ុម�
ប្ឈមមុខខ្ពស់។� កម្ងសំណួរក្នុងថ្បប្ល្ត(Tablets)� ត្ូវបានប្ើ
ប្្ស់ដើម្បីប្មូលទិន្នន័យ។� ជាសរុប� ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន�
៦�៦១២នាក់� បុរសស្លាញ់បុរសចំនួន� ១�១៨២នាក់� និង� អ្នក�ប្ល្ង�
ភ្ទចំនួន�២៦០នាក់�ត្ូវបានពិនិត្យ។�ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លត្ូវបានគ្
ពិនិត្យ� មានស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន� ៤�៩១៧នាក់� បុរសស្លាញ់�
បុរសចំនួន�៩៦៥នាក់�និងអ្នកប្ល្ងភ្ទចំនួន�២២១នាក់�ត្ូវបានចាត់
ថ្ន្ក់ក្នុងកម្ិតប្ឈមខ្ពស់។� ផ្អ្កលើលទ្ធផលន្ការត្ួតពិនិត្យ�
កម្ិតប្ឈម� កញ្ចប់សមស្បដ្លក្នុងនោះមានសារអប់រំសំខាន់ៗ�
ការធ្វើ�ត្ស្ត�រកម្រោគអ្ដស៍� និងការច្កស្្មអនាម័យត្ូវបានបង្កើ
តឡើងសម្្ប់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់�។

សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព្លយប់
អង្គការខាណាក៏បានពង្ីកសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអនុវត្តការ

ធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍នៅព្លយប់។� សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនៅ�

ព្ល�យប់� ត្ូវបានអនុវត្តជាលើកដំបូងនៅទីក្ុងភ្នំព្ញដើម្បីផ្ត្តលើ
បុរសស្លាញ់បុរស� អ្នកប្ល្ងភ្ទ� និងស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តដ្លមាន�
វ័យក្មង្(អាយុ�<៣០�ឆា្ន្)ំ�។�វាជាវិធីសាស្្តន្ការស្វង្រកករណីម្រោគ�
អ្ដស៍ថ្មីមួយ� ដើម្បីកំណត់ក្ុមដ្លមានកម្ិតប្ឈមខ្ពស់� ដ្ល�
មិនអាច�ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនៅព្លថ្ង្។� ស្វាធ្វើត្ស្ត�
រកម្រោគ�អ្ដស៍ចល័តត្ូវបានផ្តល់ជូនក្នុងកំឡុងព្លសកម្មភាព�
ផ្សព្វផ្សាយន្ះផងដ្រ។� គម្្ងន្ះត្ូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅ�
ត្ីមាសទី� ៤� ន្ឆា្ន្ំ� ២០១៩។� ជាសរុប� សកម្មភាពន្ះបានទៅជួប�
ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត�ចំនួន� ១�៨២៤នាក់� បុរសស្លាញ់បុរសចំនួន�
៤៣០នាក់� និងអ្នកប្ល្ង�ភ្ទចំនួន� ២៧១នាក់។� ក្នុងចំណោមអ្នក�
ដ្លបានជួបទាំងអស់� មាន�ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន� ៤០៤នាក់�
បុរសស្លាញ់បុរសចំនួន� ១៨៥នាក់� និងអ្នកប្ល្ងភ្ទចំនួន� ៩៦នាក់�
បានធ្វើត្ស្តរកម្រោគ�អ្ដស៍។� ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន២នាក់�
បុរសស្លាញ់បុរសចំនួន� ១៥នាក់� និងអ្នកប្ល្ងភ្ទចំនួន� ៣នាក់�
ទទួលបានលទ្ធផល�ម្រោគ�អ្ដស៍វិជ្ជមាន�ហើយពួកគ្ទាំងអស់ត្ូវបា
នបញ្ជូនទៅចុះឈ្ម្ះដើម្បីទទួលស្វាព្យាបាលដោយឱសថប្ឆាំងម្
រោគអ្ដស៍�(ART)។

ការធ្វើត្ស្តដោយខ្លួនឯង
អង្គការខាណាបានបន្តផ្តល់ការគំាទ្ដល់អង្គការដ្គូ� ក្នងុការ�អនុវត្ត

ការធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍ដោយខ្លួនឯង� ក្នុងចំណោមស្្តីបម្ើស្វា�
កម្សាន្ត�បុរសស្លាញ់បុរស�និងអ្នកប្ល្ងភ្ទ�នៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ។�
វិធីសាស្្តន្ះ� មានគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងការធ្វើ�
ត្ស្តបន្ថម្ទៀត� សម្្ប់កុ្មអ្នកដ្លមានកមិ្តប្ឈមខ្ពស់� ដើម្បី�
បញ្ជក់្ពីសា្ថ្នភាពម្រោគអ្ដស៍របស់ពួកគ្។� នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩�
មានប្ជាជន�ចំនួន� ១�៦៩០�នាក់បានចុះឈ្ម្ះដើម្បីប្ើប្្ស់ស្វាក
ម្មធ្វើត្ស្តរក�ម្រោគអ្ដស៍ដោយខ្លួនឯង។� ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លធ្វើត្
ស្តរកម្រោគអ្ដស៍ដោយខ្លួនឯងទាំងនោះ� មាន៦០� នាក់�
ដ្លទទួលបានលទ្ធផល�ត្ស្តវិជ្ជមាន�ហើយពួកគ្ទាំងអស់ត្ូវបានប
ញ្ជូនទៅចុះឈ្ម្ះដើម្បី�ទទួលស្វាព្យាបាលដោយប្ើឱសថប្ឆាំងម្
រោគអ្ដស៍។

រូបភាពទី៣�ការផ្សព្វផ្សាយ�និងធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍នៅព្លយប់ រូបភាពទី៤�ស្ីស្ស់ធ្វើត្ស្តដោយខ្លួនឯង
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រូបទី៥�បុគ្គលិកសហគមន៍ផ្តល់ការអប់រំពីជំងឺរប្ងដល់�ប្ជាជន�
ដ្លមកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាមួយ�ACF�ចល័ត

បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាធ្វើត្រស្តរកម្ររោគអ្រដស ៍
ដោយខ្លួនឯង

ស្ីមុំអាយុ� ២៦� ឆា្ន្ំ� ជាកូនស្ីច្បងក្នុងគ្ួសារមួយ� ដ្លមាន�
សមាជិក៥នាក់�រស់នៅស្ុកសំរោង�ខ្ត្តតាក្វ។

ស្ីមុំបានឈប់រៀននៅឆា្ន្ំ�២០១៣�ដោយសារជីវភាពគ្ួសាររបស់
នាងក្ីក្។�នាងបានលើកឡើងថឪពុកមា្ត្យរបស់នាងមិនមានប្ភព
ចំណូលផ្ស្ងទៀត�ក្្ពីការធ្វើស្្�និងលក់អាហារសម្ន់នៅក្នុងភូមិ
នោះទ្។� ព្លខ្លះ� ពួកគ្មិនមានអាហារគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់បរិភោគពីរ
ព្លក្នុងមួយថ្ង្ផង។� ឪពុករបស់នាងមិនអាចធ្វើការបានដោយសារ�
ជំងឺរំ្៉ារ្៉។�នាងបាននិយាយថ�"ក្នងុនាមជាកូនសី្ច្បង�ដោយមើលឃើញ�
ការលំបាកក្នុងគ្ួសាររបស់ខ្ញុំធ្វើឱ្យខ្ញុំតូចចិត្ត�ហើយខ្ញុំមិនដឹងថជួយពួក�
គាត់ដោយរបៀបណាទ្"។�នាងសម្្ចចិត្តចាកច្ញពីក្ុមគ្ួសារទៅ�
ធ្វើការនៅរោងចក្មួយនៅភ្នំព្ញ។� ក៏ប៉ុន្ត្នាងរកចំណូលបានតិចតួច�
ណាស់ពីការងរន្ះ� ហើយនាងក៏សម្្ចចិត្តធ្វើការនៅខារា៉្អូខ្ជំនួស�
វិញ� តាមការណ្នាំពីមិត្តរបស់នាង។� នាងបាននិយាយថនាងមាន�
ដ្គូរួមភ្ទជាច្ើន។� ពួកគ្ខ្លះ� ប្ើស្្មអនាម័យ� ប៉ុន្ត្អ្នកខ្លះមិន��
បាន�ប្ើទ្។� នាងមានផ្ទ្ពោះពីរដង� ហើយក៏បានទៅរំលូតកូនច្ញ។�
នាងក៏បានលើកឡើងផងដ្រថនាងមិនធា្ល្ប់ត្ូវបានគ្ជូនដំណឹង� ឬ�
ធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍� និងជំងឺកាមរោគពីមុនមកទ្� មុនព្លនាង�
បានជួបជាមួយក្ុមសា្ម្តហ្គើល�(SMARTgirl)�។

ថ្ង្មួយ�នាងបានជួបក្ុមសា្ម្តហ្គើល�(SMARTgirl)�។�នាងត្ូវ�
បាន�គ្ផ្តល់ការអប់�រំផ្សព្វផ្សាយអំពីម្រោគអ្ដស៍�និងជំងឺកាមរោគ�ហើយ
នាងតូ្វបានគ្ណ្នំាអំពីការធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍ដោយខ្លនួឯង�ដ្ល�
នាងអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីការប្កធា្ល្យ
ការសមា្ងត់្។�នាងបានធ្វើត្ស្តដោយស្មគ្័ចិត្តដោយខ្លនួឯង�ហើយបាន�
រកឃើញថនាងមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍។� នាងបានចុះឈ្ម្ះទទួល��
ស្វាព្យាបាលដោយប្ើឱសថប្ឆំាងម្រោគអ្ដស៍នៅគ្លីនិកឈូកស។�
នាងបានថ្ល្ងអំណរគុណយា៉្ងជ្្លជ្្� ចំពោះក្ុមសា្ម្តហ្គើល�
(SMARTgirl)�ដ្លបានតាមដនជ�និងលើកទឹកចិត្តនាងឱ្យល្បថ្ន្ំ
ប្ឆាំងម្រោគអ្ដស៍� ឲ្យបានត្ឹមត្ូវ� ទៀងទាត់� និង�ជាប់�លាប់� ដ្ល�
ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់នាងបានប្សើរឡើង។

ការអភិវឌោឍបោព័ន្ធបោកបដោយបោសិទ្ធភាព
អង្គការខាណាបានចូលរួមជាប្ចាំក្នុងការប្ជុំ� ក្ុមការងរ�បច្ច្ក�

ទ្សជាតិ� បុរសស្លាញ់បុរស� និងអ្នកប្ល្ងភ្ទ� ដ្លរៀបចំឡើង��
ដោយអាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍។� កិច្ចប្ជុំន្ះមានគោល�
បំណងច្ករំល្កវឌ្ឍនភាព� និងសមិទ្ធិផលន្គម្្ងដ្លអនុវត្ត�
ដោយអង្គការខាណា� និងអង្គការដ្គូ។� កិច្ចប្ជុំក៏បានកំណត់នូវ�
ដំណោះស្្យសំខាន់ៗ� ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈម� ដើម្បីគាំទ្�
ដល់ការអនុវត្តគម្្ង។� អង្គការខាណា�និងដ្គូរបស់ខ្លួនក៏បានរៀបចំ
ការប្ជំុកុ្មគ្ប់គ្ងរួមគា្នចំ្នួន�៣លើកក្នងុឆា្ន្�ំ២០១៩�ដើម្បីពិនិត្យមើល�
វឌ្ឍនភាពន្ការអនុវត្តគម្្ង� ពិភាក្សាអំពីបញ្ហ្ប្ឈម� និង�កំណត់�
ដំណោះស្្យដ្លល្អបំផុត�ដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្។

នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណា�និងអង្គការដ្គូ� បានបន្តសហការ��
គា្ន្យា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខ្ត្ដ� ដ្លពាក់ព័ន្ធក្នុងការ�
អនុវត្ត�និងតាមដនវឌ្ឍនភាពន្គម្្ង។�អង្គការខាណា�បានចូលរួម�
ក្នុងកម្មវិធីប្ជុំក្ុមបច្ច្កទ្ស� (Pro-TWG)� ជាទៀងទាត់� ដើម្បី�
រាយការណ៍ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខ្ត្ត� តាមរយៈរបាយការណ៍ប្ចាំ�

ត្ីមាស� និងប្ចាំឆា្ន្ំ។�ការប្ជុំទាំងន្ះបានផ្តល់ភាពងយស្ួលដល់
អង្គការ�ខាណា� ក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្ដ្លបានជួបប្ទះ� ក្នុងព្ល�
អនុវត្ត�ជាក់ស្តង្� ដ្លអាចធានាបាននូវការអនុវត្តគម្្ងកាន់ត្រលូន។��
ក្នុងរយៈព្លវ្ងខាងមុខ� ការចូលរួមទៀងទាត់ជាមួយថ្ន្ក់ជាតិ� និង��
ថ្ន្ក់ក្្មជាតិក៏បានជួយសម្ួលដល់ការកសាងសមត្ថភាព�រក្សាភាព�
ជា�ដ្គូ� និងជួយអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធដ្លមានប្សិទ្ធិភាពសម្្ប់ការលើក�
កម្ពស់�និងនិរន្តរភាពនាព្លអនាគត។

ពងោឹងការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ដើមោបីបោយុទ្ធបោឆំងនឹងជំងឺរបោង
គម្្ង�SAHACA�មានគោលបំណងអនុវត្តអន្តរាគមន៍ច្ន្ប្ឌិតថ្មី

នៅតាមសហគមន៍ដ្លរួមមាន៖� ១)� វិធីសាស្្ដច្ន្ប្ឌិតថ្មីដោ�យ�ប្ើ�
ប្្ស់�ករណីរប្ងសកម្ម� និងឧបករណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចល័តដើម្បីស្វ្ង�
រកករណីជំងឺរប្ងសង្ស័យ� ពិនិត្យ� ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ� និងបញ្ជូនពួកគ្ទៅ�
ទទួលការព្យាបាលនិងថ្ទាំ។� ២)� ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងករណីសកម្មរួមគា្ន្�
ដើម្បីធានាបានថអ្នកកើតជំងឺរប្ងទាំងអស់ត្ូវបានតាមដន� និង�
គំាទ្�បានតឹ្មតូ្វក្នងុកំឡុងព្លទទួលការព្យាបាលជំងឺរប្ង។�៣)���ការ�
កៀងគរសហគមន៍ដើម្បីទ្ទ្ង់ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ង� នៅប្ទ្ស�
កម្ពុជា។�យើងបានកៀងគរអ្នកប្ឹក្សាយោបល់តាមសហគមន៍�និង�ក្ុម�
អ្នកទ្ទ្ង់សុខភាពភូមិ� (VHSG)� ដើម្បីគាំទ្ករណីជំងឺ�រប្ង�សង្ស័យ�
ដោយសហការជាមួយអាជា្ញធ្រមូលដ្ឋន្� និងអ្នកផ្តល់ស្វា�ថ្ទំា�សុខភាព�
ក្នុងការផ្តល់ការថ្ទាំ�និងបង្កើនការរកឃើញករណីជំងឺ�រប្ងឲ្យបាន�ឆាប់�
រហ័ស� ហើយផ្សាភា្ជ្ប់ទៅនឹងការព្យាបាលយា៉្ងមាន�ប្សិទ្ធភាព។�
គម្្ង�ន្ះ�បានទទួលជំនួយពីមូលនិធិ�Stop TB Partnership/UN-

OPS�ក្្មជំនួយឧបត្ថម្ភពី�TB REACH Wave 5 Scale-Up។
នៅក្នុងគម្្ងន្ះ�យើងបានរួមបញ្ចូលក្ុមប្ជាជនដ្លប្ឈម

មុខនឹងការរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរប្ង� (KAPs)�ដ្លមានដូចជា�អ្នក
ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដ្លមានជំងឺរប្ង�អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍�
មនុស្សចាស់ដ្លមានអាយុលើសពី៥៥ឆា្ន្ំ� ឬអ្នកដ្ល�មានជំងឺទឹក�
នោម�ផ្អ្ម។� គម្្ងន្ះត្ូវបានអនុវត្តនៅក្នុងស្ុកប្តិបត្តិចំនួន� ១២�
ក្នុងខ្ត្តចំនួន�១០�រួមមានស្ុកប្តិបតិ្តសំពៅលូន�ស្ុកប្តិបតិ្តសំរោង�
ស្ុកប្តិបតិ្តស្ទឹងត្្ង� ស្ុកប្តិបតិ្តពញាក្្ក� ស្ុកប្តិបតិ្តសុីថូ�
កណា្ត្ល� ស្ុកប្តិបតិ្តកំចាយមារ� ស្ុកប្តិបតិ្តរមាសហ្ក� ស្ុក�
ប្តិបតិ្តកោះធំ� ស្ុកប្តិបតិ្តកោះអណ្ត្ត� ស្ុកប្តិបតិ្តអង្គរជ័យ�
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រូបភាពទី៦�អ្នកភូមិបង្ហ្ញប័ណ្ណទៅកាន់អ្នកប្ឹក្សាយោបល់សហគមន៍នៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

ស្ុកប្តិបតិ្តកំពង់ត្្ច� និងស្ុកប្តិបតិ្តឧត្ដុង្គ។� ក្នុងនោះមាន�
មណ្ឌល��សុខភាពសរុបចំនួន�១៤៣�ក្នុងស្ុកប្តិបត្តិចំនួន�១២�ដ្ល�
មាននៅក្នុងគម្្ងន្ះ។

សម្្ប់គំរូស្នូរបល� អ្នកប្ឹក្សាយោបល់តាមសហគមន៍ដើរតួនាទី�
ក្នងុការកំណត់គ្្ប់ពូជ� ដ្លមានសកា្តនុ្ពលក្នងុចំណោមកុ្មប្ជាជន
ដ្លប្ឈមមុខនឹងការរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរប្ង�និងអ្នករស់រានមាន�
ជីវិត�ពីជំងឺរប្ង� ដើម្បីរកមើលករណីជំងឺរប្ងសង្ស័យនៅក្នងុសហគមន៍។�
ក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ន្ះ�គ្បានប្ើវិធីសាស្្តពិនិត្យគោលដៅ�នៅព្ល�
កុ្មប្ជាជនដ្លប្ឈមមុខនឹងការរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរប្ង�ប្ឈម�
នឹងឧបសគ្គន្ភាពខុសគា្ន្លើកតា្ត្ភូមិសាស្ត្� ស្ដ្ឋកិច្ច� សង្គម� និង�
ជីវវ្ជ្ជសាស្ត្� ដ្លរារាំងលើការរកឃើញ� និងផ្សារភា្ជ្ប់ទៅនឹងការ�
ព្យាបាល�ដូចជា�មណ្ឌលសុខភាពមានទីតាំងនៅឆា្ង្យពីផ្ទះ� កង្វះខាត�
ន្មធ្យាបាយធ្វើដំណើរ� និងអសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់សំណាកកំហាក
សម្្ប់ធ្វើត្ស្តបានល្អ។�សម្្ប់�ACF �ដោយប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ធ្វើ
រោគវិនិច្ឆយ័ចល័ត�អង្គការ�CATA�និងអង្គការខាណា�បានរួមគា្នរ្ៀបចំការ�
ត្ួតពិនិត្យទ្ង់ទ្្យធំ� ដ្លមានសមត្ថភាព� និងប្សិទ្ធភាព� ក្នុង�
ការពិនិត្យ� និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអ្នកកើតជំងឺរប្ង។� អ្នកប្ឹក្សាយោបល់��
របស់អង្គការខាណាត្ូវបានបណ្តុះបណា្ត្ល�ក្នុងការផ្តល់លទ្ធផលត្ស្ត�
បញ្ជូន� និងគាំទ្អ្នកដ្លមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលត្ស្តទាន់ព្ល�
វ្លា� ឲ្យទទួលការព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាព។� គម្្ងន្ះ�
បានជួយប្ជាជនសរុបចំនួន� ១៩៣�៥៣២� នាក់� ដ្លត្ូវ�បានពិនិត្យ�
ដោយគ្្ប់ពូជ� និងអ្នកទ្ទ្ង់សុខភាពភូមិ� ហើយគម្្ងន្ះក៏បាន�
កំណត់អត្តសញ្ញ្ណ� និងបញ្ជូនអ្នកដ្លសង្ស័យថមានជំងឺរប្ង�
ដ្លមានចំនួន�៥៦�៦៣២នាក់�ដើម្បីទៅពិនិត្យរកជំងឺរប្ង។�អត្្អ្នក�
ដ្លយល់ព្មទៅពិនិត្យ�គឺ�៩៩,៨%�ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដ្លបាន
ធ្វើត្ស្តរកជំងឺរប្ងទាំងន្ះ�គម្្ងន្ះបានរកឃើញថ�មានអ្នកមាន
ម្រោគរប្ង(គ្ប់ទម្ង់)� ចំនួន� ៣�៥៩៥� នាក់។� ក្នុងចំណោម�អ្នក�
ទាំងន្ះ�មាន�១�០២១�នាក់�ត្ូវបានបញ្ជ្ក់ថមានរោគរប្ងបាក់ត្រី�
(sputum smear-positive / BK +)�។�មនុស្សចំនួន�៣�៥៣២�នាក់�ដ្ល�
មានជំងឺរប្ង�(គ្ប់ទម្ង់)�តូ្វបានចុះឈ្មះ្ដើម្បីទទួលការ�ព្យាបាល។

គួរបញ្ជ្ក់ផងដ្រថនៅឆា្ន្ំ�២០១៩�អង្គការខាណា�CENAT  CATA�

និងសកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី�(NUS)�បានរួមគា្នអ្នុវត្តការសាកល្បង
ត្ួតពិនិត្យដោយច្ដន្យ� ដើម្បីកំណត់ពីប្សិទ្ធភាពន្គំរូការស្វ្ងរក�
ករណីរប្ងតាមប្បសកម្ម� សម្្ប់ការស្វ្ងរកជំងឺរប្ងនៅកម្ពុជា។�
មូលនិធិគម្្ងផ្តចួផ្តើមរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីក្នងុការលើក
កម្ពស់សុខភាពនៅអាសុី�(NIHA)�ក៏មានគោលបំណង�បង្កើតប្សិទ្ធ
ភាពន្យុទ្ធសាស្ត្រស្វ្ងរកករណីរប្ងសកម្ម� ទៅលើលទ្ធផល�ន្�ការ�
ព្យាបាល�ជំងឺរប្ង� ក៏ដូចជា� ដើម្បីបា៉្ន់ប្មាណប្សិទ្ធភាពន្ការ�
ចំណាយ។� គម្្ងន្ះកំពុងត្ូវបានអនុវត្តនៅក្នុងស្ុកប្តិបត្តិចំនួន�
៨�ដ្លបានជ្ើសរីស។

នៅតី្មាសចុងក្្យន្ឆា្ន្�ំ២០១៩�អង្គការខាណាបានទទួលជំនួយ
ពីមូលនិធិបណា្ត្ញអង្គការក្នុងស្ុកន្ជំងឺរប្ងរបស់� USAID (TB-

LON)� ដើម្បីអនុវត្តគម្្ងជំងឺរប្ងផ្អ្កលើសហគមន៍រយៈព្ល� ៥�
ឆា្ន្ំនៅកម្ពុជា។� គម្្ងដ្លមានចំណងជើងថ� "គំនិតផ្តួចផ្តើមន្ការ
ចលនាសហគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺរប្ង� (ខំមីត)"� មានគោល�បំណង�
១)� លើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានស្វាព្យាបាលជំងឺរប្ង�
ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់� ស្វារប្ងផ្ត្តលើមនុស្ស� ឱសថដ្លសា៉្ំ�
នឹង�ជំងឺរប្ង�និងស្វាជំងឺរប្ង/ជំងឺអ្ដស៍�២)�ពង្ឹងកម្មវិធីផ្តល់�ស្វា�
រប្ង� ៣)� កាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺរប្ង� និងការវិវត្តន្ជំងឺ� និង� ទី៤)�
បង្កើនការស្្វជ្្វរប្ង� និងការច្ន្ប្ឌិតថ្មីជាមួយនឹងលទ្ធផល��
ដ្ល�ទទួលបានប្សើរជាងមុនពីការអនុវត្តកម្មវិធី។� យុទ្ធសាស្ត្របស់�
COMMIT� គឺស្បនឹងកម្មវិធីជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺរប្ង/ផ្នការ�
យុទ្ធសាស្្ត�ជាតិ� យុទ្ធសាស្្តបញ្ចប់ជំងឺរប្ងរបស់អង្គការសុខភាព�
ពិភពលោក� ព្មទាំងកិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ប្ទ្ស� និងយុទ្ធ
សាស្ត្ប្យុទ្ធនឹងជំងឺរប្ងសកលរបស់� USAID� ក្នុងការកាត់បន្ថយ�
ជំងឺរប្ងនៅកម្ពុជា។�គម្្ងន្ះត្ូវបានគ្ប់គ្ងដោយអង្គការខាណា�
ដ្ល�ជាអ្នកទទួលជំនួយផ្ទល់្គ្� ហើយវានឹងតូ្វបានអនុវត្តដោយ�មាន
ភាពជាដ្គូជាមួយអង្គការគណៈកមា្ម្ធិការសុខភាពកម្ពុជា� (CHC)�
អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏សុខភាព�និងសង្គម�(HSD)�និងអង្គការ�
CATA�។�ខំមីតនឹងតូ្វអនុវត្តនៅក្នងុ�១០�សុ្កប្តិបត្តនិៅទូទំាងរាជធានី
ភ្នំព្ញ� កណា្ត្ល� កំពង់ចាម� និងត្បូងឃ្មុំចនោ្ល្ះខ្តុលាឆា្ន្ំ� ២០១៩�
ដល់ខ្កញ្ញ្ឆា្ន្ំ�២០២៤�។

15របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩



រូបភាពទី៧�ពូសាកាន�អាចបន្តធ្វើការងរ��បនា្ទ្ប់ពីទទួល�
ការព្យាបាលជំងឺរប្ងដោយជោគជ័យ

ការព្រយាបាលប្រកបដោយជោគជ័យរបស់អ្នកដ្រលរស់នៅ 
ជាមួយជំងឺរប្រង វិជ្ជមាន BK + 

ពូសាកាន�(អាយុ�៥៦�ឆា្ន្ំ)�រស់នៅជាមួយប្ពន្ធ�កូនប្ុស�និងកូន�
សី្៣នាក់�នៅសុ្កកោះធំខ្ត្តកណា្តល្។�គាត់តូ្វបានគ្ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័
ថមានម្រោគរប្ង�BK�+�តាមរយៈការពិនិត្យចល័តរបស់អង្គការCATA�
នៅឯមណ្ឌលសុខភាពពុទ្ធរិាមា�នៅថ្ងទី្�២០�ខ្មិថុនាឆា្ន្�ំ២០១៩។�គាត់�
បានចាប់ផ្តើមទទួលការព្យាបាលភា្លម្ៗ�បនា្ទប់្ពីបានធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័រួច។

រោគសញ្ញ្ជំងឺរប្ងរបស់គាត់�គឺមាន�ក្ត្ខ្លួន�ក្អក�និងស្កទម្ងន់។�
មុនព្លគាត់ត្ូវបានគ្ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថមានជំងឺរប្ង� គាត់ធា្ល្ប់ទិញ
ថ្ន្ំពីឱសថសា្ថ្នដើម្បីព្យាបាលរោគសញ្ញ្រប្ងរបស់គាត់។� សុខភាព�
របស់គាត់មានភាពប្សើរឡើងបានតឹ្មមួយរយៈព្លខ្លបុ៉ីណោ្ណះ្�ហើយ�
វាក៏បន្តចុះខ្សាយទៀត។

នៅថ្ង្ទី�២៤�ខ្មិថុនាឆា្ន្ំ�២០១៩�មន្ត្ីមូលដ្ឋ្នរបស់អង្គការខាណា�
បានចុះទៅតាមមូលដ្ឋ្ន� ដើម្បីធ្វើការអប់រំសហគមន៍អំពីការគ្ប់គ្ង�
ការបង្ក្រ� និងការរីសអើងលើជំងឺរប្ង។� បនា្ទ្ប់ពីវគ្គន្ះ� ក្ុមការងរ�
អង្គការខាណា� បានស្នើសុំឱ្យពូសាកានកា្ល្យជាគ្្ប់ពូជនៅក្នុងភូមិ�
របស់គាត់� ហើយគាត់ក៏ស្ម័គ្ចិត្តទទួលយកតួនាទីន្ះ។� បនា្ទ្ប់ពីការ�
បណ្តុះបណា្ត្ល�គាត់ក៏ចាប់ផ្តើមធ្វើតួនាទីរបស់គាត់ជាគ្្ប់ពូជ�ហើយ
គាត់មានការសប្បាយរីករាយនឹងតួនាទីរបស់គាត់។� គាត់មិនត្ឹមត្អា
ចទទួលបានប្្ក់លើកទឹកចិត្តប៉ុណោ្ណ្ះទ្� ប៉ុន្ត្គាត់ក៏អាចជួយប្ជាជ
ននៅក្នុងភូមិរបស់គាត់� ឱ្យបានដឹងបន្ថ្មអំពីជំងឺរប្ង� ទប់សា្ក្ត់ការរីក�
រាល�ដលន្ជំងឺរប្ង� និងបញ្ជូនមនុស្សដ្លសង្ស័យថមានជំងឺរប្ង
ឲ្យទៅមណ្ឌលសុខភាព�ដើម្បីពិនិត្យជំងឺរប្ង។�លោកបានបន្ថ្មទៀត�
ថ� លោករីករាយដ្លបានឃើញសកម្មភាពស្នូរបល� និងការស្វ្ងរក�
ករណីរប្ង�សកម្មចល័ត�នៅក្នុងភូមិរបស់លោក�ដ្លជួយរកករណីជំងឺ�
រប្ង��ហើយបញ្ជនូពួកគ្ឲ្យទៅពិនិត្យរករោគរប្ង�និងទទួលការព្យាបាល�
�ដោយឥតគិតថ្ល្។

សព្វថ្ងន្្ះពូសាកានបានជាសះស្បើយ�១០០%�ពីជំងឺរប្ង�ហើយ។�
គាត់មានការព្ួយបារម្ភ�ខា្ល្ចក្ុមគ្ួសាររបស់គាត់ឆ្លងជំងឺរប្ង។�ដូច្ន្ះ�
លោកបានជំរុញឱ្យពួកគ្ទៅធ្វើត្ស្ត។�ជាសំណាងល្អ�សមាជិកគ្ួសារ�
ទាំង�៥�របស់គាត់គា្ម្ននរណាមា្ន្ក់មានជំងឺរប្ងឡើយ។�ឥឡូវន្ះ�គាត់
អាចរកប្្ក់ចំណូលបានច្ើនជាងមុន�បើប្ៀបធៀបទៅនឹងព្លដ្ល
គាត់មានជំងឺរប្ង�ដោយសារគាត់មានកមា្ល្ងំច្ើនជាងមុន�បនា្ទប់្ពីគាត់
បានជាសះស្បើយពីជំងឺរប្ង។�គាត់ក៏បានលើកឡើងដ្រថ�ដោយសារ
ត្គាត់ទទួលបានការអប់រំពីអ្នកប្ឹក្សាយោបល់សហគមន៍របស់អង្គការ
ខាណា� ដូច្ន្ះគាត់អាចបង្ក្រមិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺដល់គ្ួសាររបស់�
គាត់។�គាត់សូមថ្ល្ងអំណរគុណយា៉្ងជ្្លជ្្�ចំពោះអង្គការខាណា�
និងអង្គការCATA� សម្្ប់សកម្មភាពស្វ្ងរកករណីសកម្មទាំងន្ះ។�
បើគា្ម្នសកម្មភាពទាំងន្ះទ្� គាត់នឹងនៅត្បន្តចំណាយប្្ក់ពីហោ
ប៉្� ដើម្បីស្វ្ងរកការព្យាបាលរោគសញ្ញ្� ដ្លជះឥទ្ធិពលដល់ប្្ក់�
ចំណូលរបស់គាត់� ហើយថ្មទាំងប្ថុយនឹងការចម្លងជំងឺរប្ងទៅ�
សមាជិកគ្ួសាររបស់គាត់ថ្មទៀត។

បង្កើនលទ្ធភាពនោការទទួលបាននូវសោវាសុខភាពបោកបដោយ 
សមភាព និងការបោើបោោស់សោវាសុខភាព

ម៉ូបាលលីង� បានជួយពង្ឹងសុខភាពរបស់ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត�
ដោយផ្តល់លទ្ធភាពន្ការទទួលបានស្វាសុខភាពដ្លមានស្្ប់�
ប្កបដោយសមភាព

គម្្ងម៉ូបាលលីង� គឺជាវិធីអន្តរាគមន៍ប្កបដោយការច្ន្ប្ឌិត�
ដ្លមានគោលបំណងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត�
នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា� តាមរយៈអត្ថបទផ្អ្កលើទ្ឹស្តី� ដូចជាស្វាផ្ញើ�
សារខ្លីៗ� (SMS)� ឬសារជាសំឡ្ង� (VM)� ដ្លភា្ជ្ប់ពួកគ្ទៅ�នឹង�
ស្វា�ការពារ� ថ្ទាំ� និងព្យាបាលដ្លមានគុណភាព� និងមានស្្ប់។�
អន្តរាគមន៍ន្ះ� ត្ូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដ្លមានស្្ប់� នៅ�
ក្នុងក្លឹបសា្ម្តហ្គើល�(SMARTGirl)�ដ្លជាកម្មវិធីបង្ក្រម្រោគអ្ដស៍�
និងជំងឺកាមរោគ�ដើម្បីបន្តការគំាទ្សុខភាពរបស់ស្្តបីម្ើស្វា�កម្សាន្ត។�
គម្្ងន្ះ��បានទទួលជំនួយពីមូលនិធិ�៥%��Initiative�ហើយត្ូវបាន
អនុវត្តចាប់តំាងពីឆា្ន្�ំ២០១៨។�ដោយប្ើប្្ស់ស្វាកម្មប្តិបត្តកិរ�ក្នងុ�
ការបញ្ជូនសារទៅល្ខទូរស័ព្ទដ្លបានចុះបញ្ជីរបស់ស្្តីបម្ើស្វា�
កម្សាន្ត�នៅក្នុងក្ុមអន្តរាគមន៍�គម្្ងន្ះបានផ្ញើសារខ្លីចំនួន�២�និង
សារជាសំឡ្ងពីរដងក្នុងមួយសបា្ត្ហ៍� រយៈព្ល�៦០�សបា្ត្ហ៍ទៅអ្នក
ដ្លបានចុះឈ្មះ្សម្្ប់ការទទួលសារជាអក្សរ� និងសារជា�សំឡ្ង។�
ទាំងសារជាអក្សរ�និងសារជាសំល្ងមានខ្លឹមសារដូចគា្ន្�ដ្លក្នុងនោះ�
មានចំនុចធំៗបី� គឺសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសុខភាព� ព័ត៌មានអំពី�
សុខភាព�និងការលើកកម្ពស់សុខភាព។

ក្នុងរយៈព្លន្ការរាយការណ៍ន្ះ�គម្្ងបានបន្តបញ្ជូនសារទៅ
ស្ត្ីបម្ើស្វាកម្សាន្តចំនួន� ៣០០នាក់� នៅក្នុងក្ុមអន្តរាគមន៍។� ជា�
មធ្យម� ៦៥%� ន្អ្នកចូលរួមក្នុងវ្ទិកា� បានសា្ត្ប់សារជាសំឡ្ង�ជា�
ប្ចាំ។�

មានត្អ្នកចូលរួមចំនួន�០�៣%�ប៉ុណោ្ណ្ះ�ដ្លបានបញ្ចប់ការ�ហៅ�
ទូរស័ព្ទ�ហើយ�៥០%�ន្អ្នកដ្លបានចុះឈ្ម្ះសម្្ប់ទទួលបានការ
ផ្ញើសារជាអក្សរ�បានទទួលសារដោយជោគជ័យតាមការគ្្ងទុក។
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រូបភាពទី៨�ស្្តីបម្ើស្វាកម្សាន្ត�បើកមើលសារខ្លីតាមបណា្ត្ញទូរស័ព្ទនៅលើទូរសព្ទដ្របស់ពួកគ្�នៅតាមកន្ល្ងផ្តល់ស្វាកម្សាន្ត

ការស្វ្ងរកមតិគាំទ្លើការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់នៅអាសុី
ក្នុងរយៈព្លព្ញមួយឆា្ន្ំន្ះ� អង្គការខាណាសហការជាមួយមន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់� បានធ្វើការបញ្ជូន� សរុបអ្នកជំងឺចំនួន� ១៤នាក់� ដើម្បីទៅ�ទទួល�

ស្វាថ្ទាំសុខភាព�នៅមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្កមានជ័យ� និងបានចងក្ងឯកសារករណីហឹង្សាចំនួន� ៥� ករណី។� អង្គការខាណា� ក៏បានធ្វើជាសហប្ធាន�
គណៈកមា្ម្ធិការសម្បសម្ួលកិច្ចប្ជុំប្ចាំប្ទ្សក្នុងតំបន់� និងផ្នការសកម្មភាពជាតិ� នៅខ្ត្តសៀមរាប� ដើម្បីច្ករំល្កបទពិសោធន៍� និង��
ពិភាក្សាចំណ៉ចសកម្មភាពនាព្លអនាគតបន្ថ្មទៀត� ដើម្បីក្លំអលទ្ធភាពន្ការទទួលបានស្វាថ្ទាំសុខភាពចាំបាច់� និងស្វាកាត់បន្ថយ�
គ្្ះថ្ន្ក់។
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គោលបំណង
�� បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានចំណូល�និងធនធាន�ហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្ង�
ទៀត

�� បង្កើនឱកាសការងរសម្្ប់សមាជិកសហគមន៍
�� ជម្ុញការទទួលបានស្វាមានគុណភាពល្អ� និងមានតម្ល្�
សមស្ប� តាមរយៈការផ្តល់ស្វាសុខភាពសហគមន៍ដ្ល�
ត្ូវបានគាំទ្ដោយអង្គការខាណា

កសាងសមត្ថភាពឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ តាមរយៈ  
ការអភិវឌោឍបោព័ន្ធសា្ថោប័ន និងបោព័ន្ធសហគមន៍ដោលមននិរន្តភាព

បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានចំណូល និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុផោសោងទៀត
ភាពលំបាកផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុគឺជាឧបសគ្គយា៉្ងសំខាន់សម្្ប់អ្នក�

សង្ស័យជំងឺរប្ង� និងក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានស្វា�
រប្ង។�តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីផ្តល់ភាពងយស្ួលដល់សង្គមសុី
វិល� (CFCS)� អង្គការខាណាបានបន្តស្វ្ងរកមតិគាំទ្សម្្ប់ការ��
ដក់បញ្ចលូកុ្មគួ្សារដ្លមានប្្ក់ចំណូលទាបដ្លរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារជំងឺរប្ងទៅក្នុងគម្្ងគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋ្ភិបាល�គឺមូល
និធិសមធម៌សុខភាពនិងប្ព័ន្ធអត្តសញ្ញ្ណប័ណ្ណក្ីក្។� ដោយ�មាន�
ការសហការជាមួយម្ឃុំ� និងព្ះសង្ឃ� អង្គការខាណាក៏បានផ្តួចផ្តើម��
គំនិតបរិចា្ច្គថវិកាសប្បុរសធម៌ដើម្បីរ្អង្គ្សថវិកាសម្្ប់គួ្សារដ្ល
មានប្្ក់ចំណូលទាបដ្លរងគ្្ះដោយសារជំងឺរប្ង។�គំនិតផ្តចួផ្តើម
ន្ះតូ្វបានសម្បសមួ្លដោយបណា្តញ្ប្ជាជនដ្លបានរស់នៅនិង
មានបទពិសោធន៍ជាមួយជំងឺរប្ង� (DNPET)� និងក្ុមគាំទ្មិត្ត�
(PSG)�។�ប្អប់សប្បុរសធម៌ដ្លត្ូវបានដក់នៅតាមវត្តអារាម�និង
សណា្ឋ្គារបានរ្អង្គ្សប្្ក់ចំនួន� ១៨២�០០០� រៀល� (ស្មើនឹង� ៤៥�
ដុលា្ល្រអាម្រិក)�គិតត្ឹមខ្មិថុនាឆា្ន្ំ�២០១៩។�លើសពីន្ះទៀតអង្គការ�
ខាណាក៏បានបង្កើតមូលនិធិចំនួន� ៨� ក្ុមដច់ដោយឡ្កពីគា្ន្ដ្ល�
សមាជិកន្សហគមន៍រប្ងបានធ្វើវិភាគទានរួមគា្ន្ដល់ក្ុមសន្សំ� និង
អ្នកដ្លត្ូវការប្្ក់ដើម្បីអនុវត្តផ្នការអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្អាចខ្ចីពី
មូលនិធិនោះបាន។� មកដល់ព្លន្ះក្ុមបានប្មូលប្្ក់ចំនួន�
៩៥៨�០០០�រៀល�(២៤០�ដុលា្ល្រ)�។�

បង្កើនឱកាសការងរសមោោប់សមជិកសហគមន៍
អង្គការខាណាត្ងត្ប្ត្ជា្ញ្ចិត្តក្នុងការផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍

ដោយប្មូលផ្តុំសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋ្ននៅក្នុងគម្្ងរបស់ខ្លួន។�
នៅឆា្ន្�ំ២០១៩�អង្គការខាណា�និងដ្គូបានជ្ើសរីសអ្នកសម្បសមួ្ល
ខ្ត្តចំនួន� ១៤�នាក់� បុគ្គលិកតាមសហគមន៍ចំនួន� ៤៥�នាក់� និងអ្នក�
ផ្តល់ប្ឹក្សាតាមសហគមន៍ចំនួន� ២០៧� នាក់សម្្ប់គម្្ងមូល�និធិ�

គោលដៅទី

សាកល�និងគម្្ង�TB REACH Wave 5 Scale-Up។�បុគ្គលិកនៅ
តាមមូលដ្ឋន្ទំាងន្ះទទួលខុសតូ្វក្នងុការអនុវត្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ�
ការការពារ� និងសកម្មភាពថ្ទាំម្រោគអ្ដស៍សម្្ប់ក្ុមប្ឈមមុខ
ខ្ពស់ក្នុងខ្ត្តចំនួន� ៨� ។� នៅឃុំរកា� អង្គការខាណាបានជ្ើសរីសស្ត្ី��
ដ្លមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍ដើម្បីបង្កើតជាក្ុមស្នូលស្ត្ី� (WCG)។�
WCG� ទទួលខុសត្ូវក្នុងការប្មូលព័ត៌មានអំពីភាពលំបាករបស់ស្ត្ី�
និងកុមារដ្លផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍ដទ្ទៀតរស់នៅក្នុងឃុំ។� ព័ត៌មានន្ះ
ត្ូវបានពិភាក្សាជាមួយអង្គការខាណា�ប្ធានឃុំ� និងភូមិ� និងតំណាង�
មន្ទីរព្ទ្យបង្អ្ករកាដើម្បីបង្កើតដំណោះស្្យដ្លមានសកា្ត្នុពល។�
អង្គការខាណាក៏បានបំពាក់�WCG�ជាមួយនឹងចំណ្ះដឹង�ជំនាញ�និង�
ព័ត៌មានថ្មីៗស្តីពីជំងឺអ្ដស៍�កាមរោគ�និងសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាព
ផ្លូវភ្ទ� (SRH)� ដើម្បីពង្ឹងការអនុវត្តការងររបស់ពួកគ្។� អង្គការ��
ខាណាក៏បានជួយសមួ្លដល់ការចូលរួមរបស់សមាជិក�WCG�ក្នងុការ�
បណ្តុះបណា្ត្លទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។

នៅក្នុងគំរោងជំងឺរប្ងរបស់អង្គការខាណា� អង្គការខាណាបានបន្ត
បង្កើតឱកាសការងរនៅក្នងុសហគមន៍មូលដ្ឋន្តាមរយៈការជ្ើសរីស�
និងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្ឹក្សាយោបល់តាមសហគមន៍� គ្្ប់ពូជ�
អ្នកជ្ើសរីស�VHSGs�និងបុគ្គលិកនៅតាមមូលដ្ឋ្នដទ្ទៀតក្នុងការ�
អនុវត្តសកម្មភាពស្វ្ងរកករណីជំងឺរប្ងនៅក្នុងសហគមន៍។

ជមោុញការទទួលបានសោវាមនគុណភាពល្អ និងមនតម្លោសមសោប 
តាមរយៈការផ្តល់សោវាសុខភាពសហគមន៍ដោលតោូវបានគំទោដោយ 
អង្គការខាណា

ការទទួលស្វាសុខភាពជាសាកល�(UHC)
គោលដៅរបស់�UHC�គឺដើម្បីធានាថប្ជាជន�និងសហគមន៍ទំាង�

អស់អាចប្ើប្្ស់� និងមានលទ្ធភាពទទួលបានស្វាសុខភាពប្កប
ដោយគុណភាពដ្លពួកគ្តូ្វការដោយមិនធ្វើឲ្យការចំណាយលើស្វា�
សុខភាពធ្វើឱ្យមនុស្សមានហានិភ័យផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។� នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩�
អង្គការ�ខាណានៅត្បន្តធ្វើជាមា្ច្ស់ជើងឯក� UHC� នៅកម្ពុជា។� នៅ�
ថ្នក់្ជាតិ�អង្គការខាណាមានការចូលរួមជាមួយឯកឧត្តម�ទ្ព�យុទ្ធ�ីដ្ល�
ជាសមាជិកសភា� និងជាសមាជិកគណៈកម្មការទី� ៨� ស្តីពី�សុខភាព�
ការងរសង្គមកិច្ច� ការអតីតយុទ្ធជន� ការសា្ត្រយុវនីតិសម្បទា� ការ�
បណ្តះុបណា្តល្វិជា្ជជី្វៈ� និងកិច្ចការស្ត្ដីើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហជំ្ងឺអ្ដស៍�
ជំងឺរប្ង� និង� UHC� ទាំងកម្ិតថ្ន្ក់ជាតិនិងពិភពលោក។� អង្គការ�
ខាណាក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់� និងភាពជាក់ស្ត្ងន្ការឆ្លើយ�
តបពហុវិស័យក្នុងជំងឺរប្ង� និង� UHC� ដ្លអាចផ្តល់ផលប្យោជន៍�
ដល់ប្ទ្សកម្ពុជា។� កិច្ចពិភាក្សាក៏បានផ្ត្តលើតួនាទីសំខាន់របស់�
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រូបភាពទី�៩�ថ្ង្ទិវា�UHC�២០៣០

សមាជិកព្ឹទ្ធសភា�និងសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងការគាំទ្ដល់�UHC។�កិច្ច�
ប្ជុំន្ះត្ូវបានព្ញចិត្តយា៉្ងខា្ល្ំង� ហើយព័ត៌មានន្ះត្ូវបានបង្ហ្ញ
ជូនក្សួង�និងសា្ថប័្នពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វង្រកធនធានក្នងុសុ្ក។�អង្គការ�
ខាណាក៏មានកិច្ចប្ជុំដច់ដោយឡ្កមួយជាមួយ�ឯកឧត្តមសុះ�មូសុីន�
ដ្លតូ្វបានជ្ើសរីសជាសមាជិកន្រដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសមិទ្ធិ
ផល� បញ្ហ្ប្ឈម� និងឱកាសក្នុងការក្លំអការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ
អ្ដស៍� ជំងឺរប្ង� និងUHCនៅប្ទ្សកម្ពុជា។� ឯកឧត្តមបានទទួល
សា្គ្ល់តួនាទីសំខាន់របស់សមាជក្នុងការសម្បសមួ្លគំនិតផ្តួចផ្តើម
ដើម្បីរួបរួមរដ្ឋសភាក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្សុខភាពពិភពលោក� និង�
គាំទ្ដល់ការអនុវត្តរបស់�UHC�នៅកម្ពុជា។

ដើម្បីអបអរសាទរថ្ង្បុណ្យ�UHC� ២០៣០�អង្គការខាណា�គណៈ�
កមា្ម្ធិការសម្បសម្ួលសកម្មភាពសុខភាព�(HACC)�និងបណា្ត្ញ
អ្នករស់នៅជាមួយម្រោគអ្ដស៍នៅកម្ពុជា� (CPN+)� បានរៀបចំសន្និ
បាតសុខភាពសហគមន៍នៅថ្ង្ទី�១២�ខ្ធ្នូ�ឆា្ន្ំ�២០១៩�។�ព្ឹត្តិការណ៍
ន្ះបានប្មូលផ្តុំអ្នកចូលរួមជាង៤០នាក់�មកពីសហគមន៍ដ្លរងផល�
ប៉ះពាល់� អង្គការសង្គមសុីវិល� (CSO)� ដ្លធ្វើការលើសុខភាព� អ្នក�
តំណាងយុវជន� ទីភា្ន្ក់ងរអង្គការសហប្ជាជាតិ� (UN)� និងអ្នក�ពាក់�
ព័ន្ធសំខាន់ៗទៀត។� សន្និបាតន្ះគឺជាវ្ទិកាពិស្សមួយក្នុងការផ្តល់��
ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកិច្ចប្ជុំថ្ន្ក់ខ្ពស់របស់� UN� ស្តីពីUHC� ការប្ត្ជា្ញ្��
ចិត្តនយោបាយដ្លធ្វើឡើងដោយរដ្ឋភិ្បាល� និងសកម្មភាពតាមដន�
ដ្ល�ត្ូវអនុវត្តនៅថ្ន្ក់ជាតិ�ថ្ន្ក់តំបន់�និងពិភពលោក។�សន្និបាត�ន្ះ�
បាន�ពិនិត្យ� និងពិភាក្សាអំពីតួនាទីសំខាន់របស់សហគមន៍� និងអង្គការ
សង្គមសីុវិលក្នងុការគំាទ្�និងចូលរួមចំណ្កក្នងុការអនុវត្ត�UHC�នៅក្នងុ��
ប្ទ្សតាមរយៈភាពជាដ្គូជាមួយសា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាលឆ្ព្ះទៅរកការ
សម្្ច�UHC�ឆា្ន្ំ២០៣០�។�វាជាឱកាសដើម្បីបង្កើនសន្ទុះឆ្ព្ះទៅរក�
UHC� នៅក្នុងស្ុក។� ប្ធានបទជាច្ើនត្ូវបានពិភាក្សា� និងលើក�
ឡើង�នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំ។� ទាំងអស់ន្ះរួមមានការថ្រក្សាសុខភាពបឋម
សម្្ប់ក្ុមងយរងគ្្ះ� ជំងឺឆ្លង� (ជំងឺអ្ដស៍� ជំងឺរប្ង� SRH)�
ជំងឺមិនឆ្លង�អាហារូបត្ថម្ភ�និងអនាម័យ។�ហិរញ្ញប្បទានផ្ន្កសុខាភិបាល�
តួនាទីរបស់សហគមន៍និងអង្គការសង្គមសុីវិល� និងសូចនាករ�សំខាន់ៗ�
របស់� UHC� ក៏ត្ូវបានពិភាក្សាផងដ្រ។� អ្នកចូលរួមសន្និបាតបានឯក
ភាពបង្កើតកុ្មការងរ�CSO�សម្្ប់�UHC�ឆា្ន្២ំ០៣០�ប្មូលធនធាន
ដើម្បីគាំទ្មុខងររបស់ខ្លួន� និងបង្កើតឧបករណ៍ត្ួតពិនិត្យដើម្បីតាម�
ដនវឌ្ឍនភាពន្ការអនុវត្ត�UHC�របស់កម្ពុជា។

OneImpactK+

ដោយមានការគាំទ្ពី�Stop TB Partnership អង្គការខាណា�បាន�
សាកល្បង� OneImpactK+� នៅខ្ត្តសៀមរាបដើម្បីលើកកម្ពស់ការ��
ចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ងដោយប្ើប្្ស់�
ដំណោះស្្យតាមប្បឌីជីថល។�OneImpactK+�គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទ�
មួយដ្លត្ូវបានរចនាឡើងដោយ� Dure Technology� ដើម្បីជួយ�
សមួ្លដល់ការតាមដនតាមសហគមន៍ន្ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ង។�
នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩�OneImpactK+�ត្ូវបានប្ើប្្ស់ដោយមនុស្សចំនួន�
១២២� នាក់ដ្លមានជំងឺរប្ងនៅក្នុងខ្ត្តសៀមរាប។� ពួកគ្ត្ូវបាន
គាំទ្ដោយអ្នកដឹកនាំក្ុមគាំទ្មិត្ត(PSGL)�ចំនួន�២០�នាក់។�កម្មវិធី�
OneImpactK+�មានបួនផ្ន្ក�-�ទទួលបានចំណ្ះដឹង��ទទួលបានការ�
ចូលប្ើ� ទទួលបានការភា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនង� និងទទួលបានការចូលរួម។�

អ្នកប្ើកម្មវិធីអាចរាយការណ៍អំពីបញ្ហ្របស់ពួកគ្ទាក់ទងនឹងផលប៉ះ�
ពាល់ថ្ន្ំ� ការទៅទទួលស្វា� ការព្យាបាលជំងឺរប្ង� និងភាពទៀងទាត់��
ក្នុង�ការទទួលថ្ន្ំ� ការមាក់ងយ� និងការរីសអើង� និងការបញ្ឈប់ការ�
ព្យាបាល។� PSGL� ត្ូវបានបណ្តុះបណា្ត្លលើ�OneImpactK+� និង
គាំទ្ការអនុវត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍។

កម្មវិធីន្ះត្ូវបានទាញយកចំនួន�២៤៤ដង�ដ្លក្នុងនោះ�១២២�
នាក់ជាអ្នកមានជំងឺរប្ង។� អ្នកប្ើកម្មវិធីបានរាយការណ៍ពីឧបសគ្គចំនួន
១០៨ក្នុងកំឡុងព្លអនុវត្ត�ដ្ល៤៩%ន្ឧបសគ្គត្ូវបានរាយការណ៍
ដោយអ្នកផ្ទុកម្រោគរប្ង។� មនុស្សប្្ំមួយនាក់ដ្លមានជំងឺរប្ង�
បាន�រាយការណ៍ថបានបញ្ឈប់ការព្យាបាលដោយប្ើកម្មវិធីន្ះ។�វាត្ូវ
បានឆ្លុះបញ្ច្ំងនៅក្នុងគម្្ងសាកល្បងថ� ព័ត៌មានកម្ិតបុគ្គលត្ូវ
បានប្ើប្្ស់ដោយ�PSGL�ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្ដ្លបានរាយ
ការណ៍នៅក្នុងមូលដ្ឋ្ន។�អ្នកដ្លមានជំងឺរប្ងក៏បានកត់សមា្គ្ល់ផង
ដ្រពីការកើនឡើងសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្ក្នងុការទទួលបានព័ត៌មាន�និង
រាយការណ៍អំពីបញ្ហ្ដោយប្ើកម្មវិធីន្ះ។� ដូចគា្ន្ន្ះដ្រPSGLបាន��
រាយការណ៍អំពីភាពប្សើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្ក្នុងការតាម
ដន� និងស្វ្ងយល់ពីបញ្ហ្ប្ឈមដ្លអ្នកកើតជំងឺរប្ងបានជួបប្
ទះ។� ទាំងPSGL និង� អ្នកដ្លមានជំងឺរប្ងបានមូលមតិជាឯកច្ឆ័ន្ទ�
ណ្នាំឱ្យប្ើប្្ស់�OneImpactK+�ក្នុងការត្ួតពិនិត្យការឆ្លើយតបន្
ជំងឺរប្ង។� ព័ត៌មានដ្លប្មូលបានតាមរយៈពាក្យសុំក៏អនុញ្ញ្តឱ្យ�
អង្គការខាណាបង្ហ្ញនូវបញ្ហ្ប្ឈមដ្លប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្ទុកម្រោគ�
រប្ងទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀតបានត្ឹមត្ូវផងដ្រ។� CENAT� ក៏
បានរាយការណ៍អំពីភាពប្សើរឡើងន្ភាពអាចរកបាននូវព័ត៌មានស្តី
ពីស្វាកម្មជំងឺរប្ង។� នៅព្លមានការធ្វើការក្លម្អ� និងបណ្តុះ�
បណា្ត្ល�បន្ថ្មទៀត�OneImpactK+ នឹងត្ូវបានពង្ីករហូតដល់ទៅ�
១០� ស្ុកប្តិបត្តិដទ្ទៀតនៅក្នុងខ្ត្តចំនួន� ៥� ដ្លជាផ្ន្កមួយ�
ន្គម្្ង�COMMIT។
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រូបភាពទី១០៖�ការបង្ហ្ត់សាកល្បងស្តីពីសិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺរប្ង

គម្្ងប្ឈមសម្្ប់សង្គមសុីវិល�(CFCS)
CFCS�គឺជាគម្្ងដ្លផ្តល់មូលនិធិដោយ�Stop TB Partner-

ship� ដើម្បីពង្ឹងតួនាទីសហគមន៍� និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងការ�
ឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ង។�គម្្ងន្ះត្ូវបានអនុវត្តជាចម្បងនៅក្នុងខ្ត្ត�
សៀមរាប។� ដើម្បីពង្ឹងការឆ្លើយតបតាមសហគមន៍ដើម្បីផ្សារភា្ជ្ប់អ្នក
សង្ស័យជំងឺរប្ងទៅនឹងមណ្ឌលសុខភាព� អង្គការខាណាបានធ្វើការ�
ទំនាក់ទំនងទៅកាន់វត្តអារាម�និងក្ុមសាសនានៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បី
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺរប្ងក្នុងព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍� និង�
ពិធីបុណ្យនានា។� អង្គការខាណាក៏បានសម្បសម្ួលកិច្ចសន្ទនារវាង
អង្គភាពផ្ន្កសុខាភិបាល� និងDNPET� ដ្លជាលទ្ធផលន្ការបង្កើត
ក្ុមការងរត្ួតពិនិត្យ� និងវិភាគឆាប់រហ័សសម្្ប់សកម្មភាពរបស់�
ស្ុកប្តិបត្តិ� (RMAA)�។�ការបង្កើតក្ុមRMAAមានគោលបំណង
ដើម្បីធានាបាននូវការភា្ជ្ប់មុខងររវាងអ្នកទទួលស្វា�និងអ្នកផ្តល់ស្វា�
ទន្ទឹមនឹងព្លត្ួតពិនិត្យការទទួលបាននូវស្វាជំងឺរប្ង។� ការប្ជុំ�
OD-RMAA� ត្ូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់ដោយបុគ្គលិកស្ុកប្តិបត្តិ�
DNPET� និងបុគ្គលិកអង្គការខាណាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពន្ការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរប្ងនៅក្នងុសុ្កប្តិបត្ដ�ិ និងបញ្ហប្្ឈមសំខាន់ៗ
ដ្លមនុស្សដ្លមានផ្ទុកជំងឺរប្ងបានជួបប្ទះមានដូចជា� ការទៅ�
ទទួលស្វាកម្ម� ការមាក់ងយ� និងការរីសអើង� និងភាពទៀងទាត់ក្នុង�
ការព្យាបាល។� យន្តការស្ដៀងគា្ន្មួយសម្្ប់មណ្ឌលសុខភាព�

(HC-RMAA)�ក៏តូ្វបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្ឹងកិច្ចសហការរវាងក្ុម
គម្្ង�(DNPET�និងPSGL)�និងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងការដោះស្្
យបញ្ហ្ដ្លបានជួបប្ទះដោយអ្នកកើតជំងឺរប្ង។

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្្តីមានផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍
នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណាបានធ្វើវគ្គសហគមន៍ចំនួនដប់វគ្គជា

មួយ�WCG�ដ្លមានការចូលរួមពីស្ត្ីចំនួន�៧៧�នាក់ដ្លផ្ទុកម្រោគ�
អ្ដស៍។� វគ្គសហគមន៍ទាំងន្ះមានគោលបំណងស្វ្ងយល់ពីបញ្ហ្�
ដ្លស្ត្ីផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍ប្ឈម� និងផ្តល់ការគាំទ្។� វគ្គសិក្សាន្ះក៏
មានរួមបញ្ចូលប្ធានបទអប់រំស្តីពីការការពារជំងឺអ្ដស៍� SRH� ការ�
លើកកម្ពស់យ្នឌ័រ� និងអនាម័យ។� លើសពីន្ះទៀតអង្គការខាណា�
បានរៀបចំវគ្គពិស្សមួយជាមួយស្ត្ី�២៥�នាក់ដ្លផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍�
ដ្លមានអាយុចនោ្ល្ះពី�១៥-៤៩�ឆា្ន្ំដើម្បីពិភាក្សា�ច្ករំល្ក�និងផ្ល្ស់
ប្តូរបទពិសោធន៍ស្តីពីថ្ន្ំពន្យារជីវិត� សុខភាពផ្លូវចិត្ត� អាហារូបត្ថម្ភ� និង�
ការមាក់ងយ។� វគ្គន្ះបានអនុញ្ញ្តឱ្យពួកគ្ពិភាក្សាដោយបើកចំហ
ជាមួយអ្នកផ្តល់ស្វាសុខភាពអំពីបញ្ហប្្ឈមរឺបញ្ហសុ្ខភាពផ្ទល់្ខ្លនួ
របស់ពួកគ្� និងទទួលការគាំទ្បន្ថ្មដ្លពួកគ្ត្ូវការ។�សកម្មភាព
ន្ះក៏មានគោលបំណងផ្តល់សិទ្ធអំិណាចដល់ស្ត្ដ្ីលផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍
តាមរយៈការច្ករំល្កបទពិសោធន៍� និងពិភាក្សាអំពីបញ្ហ្ដ្លពួកគ្
បានប្ឈមមុខ។
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ពងោឹងសមត្ថភាពសា្ថោប័ន និងសមត្ថភាពបច្ចោកទោស 
អង្គការខាណា និងអង្គការសង្គមសុីវិល

គោលបំណង
�� ពង្ឹងសមត្ថភាពសហគមន៍�ដ្គូនានា�និង�អ្នកពាក់ព័ន្ធ�ដទ្�
ទៀត

�� ធ្វើឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងនូវការប្ើប្្ស់ការច្ន្ប្ឌិតបច្ច្ក
ទ្សសម្្ប់តម្ូវការផ្ស្ងៗ

�� បង្កើនវិសាលភាពន្ឧត្តមភាពបច្ច្កទ្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌល
ស្្វជ្្វសុខភាពប្ជាជនអង្គការខាណា

�� បង្កើនចំណ្ះដឹង�និងជំនាញរបស់បុគ្គលិកអង្គការខាណាឲ្យ
ទូលំទូលាយទាក់ទង�នឹងផ្ន្កសុខភាព�និងការអភិវឌ្ឍ

រូបភាពទី១១៖�ការប្ជុំប្ចាំឆមាសរបស់�DNPET

គោលដៅទី

ពងោឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ ដោគូនានា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទោទៀត
ជំងឺរប្ង�(TB)
ក្នុងឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណានៅត្បន្តការគាំទ្ទៅលើការច្ក�

រំល្កជំនាញ� និងការផ្តល់អំណាចទៅកាន់សហគមន៍តាមរយៈការពងឹ្ង
សមត្ថភាពសម្្ប់សកម្មភាពសុខភាពឲ្យមានប្សិទ្ធភាព� និង�
និរន្តរភាព។�ដើម្បីពង្ឹងមុខងរន្សហគមន៍ដ្លប៉ះពាល់ដូចជា�DN-

PET� អង្គការខាណាបានវិនិយោគក្នុងការកសាងសមត្ថភាព� DNPET�
តាមរយៈការបង្ហ្ត់បង្ៀនអំពីតួនាទីន្បណា្ត្ញ� ស្វារប្ង� និង�
យុទ្ធសាស្្តរបស់កម្មវិធីជាតិ។�

ក្នុងឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណាបានរៀបចំវ្ទិការសហគមន៍ដ្ល
បានដឹកនាំដោយ�PSGL�និង�DNPET�ក្នុងសហគមន៍ដ្លរងការប៉ះ
ពាល់ពីជំងឺរប្ង។�អ្នកចូលរួមមានចំនួន�៧៨២នាក់�(ស្ី�៤៧៨នាក់)�
បានចូលរួមកិច្ចប្ជុំន្ះ។�វ្ទិការន្ះផ្ត្តទៅលើតួនាទីរបស់�DNPET�
ការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរប្ងរបស់ថ្ន្ក់ជាតិ� ការអប់រំអំពីជំងឺរប្ង� ការ�
មាក់ងយ�និងការរីសអើងចំពោះអ្នកជំងឺរប្ង�និងផ្ត្តលើបញ្ហ្ដ្ល
បានលើកឡើងដោយសហគមន៍ដ្លរងការប៉ះពាល់ពីជំងឺរប្ង។�អង្គការ�

ខាណាក៏បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លអំពីជំងឺរប្ង�តាមរយៈការចូលរួម�
ពីវត្តអារាម�និងក្ុមសាសនាក្នុងការផ្តល់ការត្ៀមខ្លួន� និងការអប់រំអំពី�
ម្រោគ�រប្ង� តាមរយៈពិធីបុណ្យទាន� និងកម្មវិធីវប្បធម៍ផ្ស្ងៗ។� ជា�
សរុប� ការចុះទៅសហគមន៍� និងអប់រំមានចំនួន� ១៥ដ្លបានរៀបចំ�
ដោយ� PSGL។� កិច្ចប្ជុំទាំងន្ះមានអ្នកចូលរួមចំនួន� ៤៣៤នាក់�
(ស្្តី�៣៣៨នាក់)។�កិច្ចប្ជុំទាំងន្ះផ្ត្តទៅលើចំណ្ះដឹងបឋមអំព�ី
រប្ង� ការការពារជំងឺរប្ង� ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យន្ជំងឺរប្ង� និង�ការ�
ព្យាបាល�និងទីតាំងន្ស្វារប្ងក្នុងទីតាំងរបស់ពួកគ្។�

អង្គការខាណាក៏បានបង្កើតសមា្ភ្រៈអប់រំ� ដើម្បីជំរុញការស្វ្ងរក�
ករណី��ការព្យាបាលឲ្យបានទៀងទាត់�� និងការប្ឹក្សាយោបល់។�អង្គការ
ខាណាបានបោះពុម្ពសមា្ភ្រៈអប់រំ� និងផ្សព្វផ្សាយ�ហើយបានផ្សព្វផ្សាយ
សមា្ភ្រៈទាំងនោះទៅកាន់ស្ុកប្តិបត្តិទាំង�� ១២� ដ្លគម្្ងរប្ង��
របស់អង្គការខាណាមានទីតាំងនៅទីនោះ។�� សមា្ភ្រៈទាំងនោះក៏ត្ូវបាន
ប្ើប្្ស់ដើម្បីទ្ទ្ង់ទិវារប្ងពិភពលោក។�� សមា្ភ្រៈទាំងនោះតូ្វបាន
ប្ើប្្ស់ដោយ� DNPET PSGL� អ្នកផ្តល់បឹ្ក្សាសហគមន៍� និងអ្នក�
ផ្តល់ស្វាសុខភាពនៅតាមសហគមន៍� និងកន្ល្ងផ្តល់ស្វា�សុខភាព។�
អង្គការខាណាក៏បានរៀបចំការសិក្សា� និងអនុវត្តផ្ល្ស់ប្តូរ�បទពិសោធន៍
ក្នុងព្លមួយឆមាសជាមួយក្ុមHC-RMAA ដើម្បីច្ក�រំល្ក�
បទពិសោធន៍� ការអនុវត្ត� និងសំណូមពរដើម្បីពង្ឹងការចូលរួម�របស់�
CSO�សហគមន៍�និងDNPET�ក្នុងការឆ្លើយតប�ទៅនឹង�ជំងឺរប្ង។

ការស្វ្ងរកមតិគាំទ្លើកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់ក្នុងអាសុី
អង្គការខាណា�បានរៀបចំយុទ្ធនាការ�"គាំទ្�កុំដក់ទណ្ឌកម្ម"�ដើម្បី�

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការដក់ទោសលើអ្នកដ្ល
ប្ើ�ប្្ស់គ្ឿងញៀន� (PWUD)� និងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសាធារណៈ
សម្្ប់ការផ្ល្ស់ប្តូរគោលនយោបាយគ្ឿងញៀន� ធ្វើឲ្យសិទ្ធិរបស់�
PWUD�ត្ូវបានគោរពយា៉្ងព្ញល្ញ។�យុទ្ធនាការន្ះក៏មានគោល
បំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យដើម្បីបញ្ចប់ម្រោគអ្ដស៍
ក្នុងចំណោមក្ុមដ្លមានហានិភ័យន្ះ។� មន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាលជាន់ខ្ពស់�
មន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់អ្នក�ផ្តល់ស្វាកម្ម�អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន�ទីភា្ន្ក់ងរអង្គការ�
សហប្ជាជាតិ�អង្គការសង្គមសុីវិល�បណា្ត្ញសហគមន៍�និងសមាជិក
សហគមន៍ត្ូវបានអញ្ជើញឱ្យពិភាក្សា�និងកំណត់តួនាទីរបស់ភាគីពាក់
ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងការគាំទ្កម្មវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងម្រោគអ្ដស៍�
និងសុខភាពសាធារណៈ� ថ្មទាំងពង្ឹងភាពជាដ្គូរវាងសា្ថ្ប័ន�
រដ្ឋភិ្បាលពាក់ព័ន្ធ�អង្គការសង្គមសីុវិល�និងសហគមន៍ដ្លមានឥទ្ធពិល
ក្នុងការដោះស្្យបញ្ហ្គ្ឿងញៀន� និងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ។� ក្នុង�
អំឡុងព្លន្យុទ្ធនាការន្ះ� បញ្ហ្ប្ឈម�ភាពលំបាក� និងតម្ូវការ�
បនា្ទ្ន់របស់�PWUD�ក៏ត្ូវបានលើកឡើងផងដ្រ។
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រូបភាពទី១២៖�កិច្ចប្ជុំ�CCM�នៅខ្ត្តសៀមរាប

រូបភាពទី១៣៖�កិច្ចប្ជំុត្ួតពិនិត្យដំណើរការន្ការអនុវត្ត�CBTx រូបភាពទី១៤៖�វគ្គបង្ហ្ត់បង្ៀនអំពីការអប់រំ�និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ក្នុងភាពជាដ្គូជាមួយសម្ព័ន្ធអ្ដស៍ឥណា្ឌ្� (India HIV/AIDS  

Alliance)�និងគណៈកមា្មធិ្ការសម្បសមួ្លមូលនិធិសាកល�(CCM)��
អង្គការខាណាបានធ្វើជាសហប្ធានរៀបចំវ្ទិការ�CCM�ថ្នក់្តំបន់��និង��
កម្មវិធីជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍� (NAP)�ដើម្បីជួយបង្កើន� (១)�ការ��
យល់ដឹងរបស់សមាជិក�CCM�និង�NAP�អំពីសារៈសំខាន់ន្សកម្មភាព�
កាត់បន្ថយហានិភ័យនៅតាមមាត្ដ្ឋ្នក្នុងប្ទ្សនានា� ដើម្បីបញ្ឈប់�
ការ�ចម្លងថ្ម�ី និងស្វង្រកព្មទំាងព្យាបាលអ្នកដ្លមានផ្ទកុម្រោគអ្ដស៍�
(២)�ការយល់ដឹងអំពី�CCM�និង�NAP�ស្តពីីសា្ថន្ភាពបច្ចប្ុបន្នទាក់ទង
នឹងការគ្បដណ្តប់និងចនោ្លះ្ប្ហោងសម្្ប់អ្នកប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន�
នៅក្នុងប្ទ្សនីមួយៗន្ប្ទ្សទាំង�៧�ហើយផលប៉ះពាល់ន្ះកំពុង
ធ្វើឲ្យមានការរីករាលដលម្រោគអ្ដស៍និង� (៣)� ការយល់ដឹងអំពី�
សមាជិក�CCM�និង�NAP�ស្តីពីឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានស្វាកម្មជា
លក្ខណៈទ្ង់ទ្្យធំ។� កិច្ចប្ជុំន្ះមានការចូលរួមពីតំណាងមកពី�
ប្ទ្សកម្ពុជា� ឥណ្ឌូន្សុី� ឥណា្ឌ្� ថ្� ន្បា៉្ល់� និងហ្វីលីពីន។� ក្នុង�
អំឡុងព្លន្កិច្ចប្ជុំន្ះ�ដ្គូប្ទ្សនីមួយៗបានបង្កើតយុទ្ធសាស្្ត
ចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីកំណត់ចនោ្ល្ះប្ហោង� វិធីសកា្ត្នុពល

ដើម្បីបំព្ញចនោ្ល្ះប្ហោងទាំងនោះ� និងកំណត់ប្ភពសកា្ត្នុពលន្
ហិរញ្ញវត្ថុ។

�ក្នុងការពង្ឹងប្ព័ន្ធសហគមន៍�និងសមត្ថភាព�អង្គការខាណាបាន�
ធ្វើការបណ្តុះបណា្ត្លជាបន្តបនា្ទ្ប់លើការស្វ្ងរកមតិគាំទ្�និង�ភាព�ជា�
អ្នកដឹកនាំក្នុងចំណោម�PWUD�ការគ្ប់គ្ងការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន
លើសកមិ្ត�សម្្ប់មន្ត្អីនុវត្តច្បាប់� និងសហគមន៍ដ្លរងផលប៉ះពាល់��
និងបណ្តះុបណា្តល្មន្ត្អីនុវត្តច្បាប់ស្តពីីការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្នក់្។�ដោយ�
មានការគាំទ្ពីមូលនិធិសកល� និងអង្គការ� Frontline AIDS� អង្គការ�
ខាណាបានបើកវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លអំពីការប្ើប្្ស់លើសកម្ិតដល់�
មន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់� អាជា្ញ្ធរដ្នដី� បុគ្គលិក� អង្គការមិន�ម្នរដ្ឋ្ភិបាល
ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយភាពគ្្ះថ្ន្ក់� បណា្ត្ញ�សហគមន៍� និង�
សមាជិកសហគមន៍នៅខ្តុលាឆា្ន្ំ�២០១៩�។

�វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លបានផ្តល់ជូនមន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់�អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន�
បុគ្គលិកអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់� និង�សហគមន៍�
ធំៗ។� គោលបំណងគឺដើម្បីពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្ជាមួយនឹង��
ជំនាញលើការការពារ� និងការគ្ប់គ្ងការប្ើប្្ស់ថ្ន្ហួំសកមិ្តដើម្បី
ចូលរួមចំណ្កក្នុងកាត់បន្ថយការសា្ល្ប់ដោយសារការប្ើប្្ស់ថ្ន្ំហួស
កម្ិត� និងដើម្បីពង្ឹងភាពជាដ្គូរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗគា្ន្ក្នុងការ
ដោះស្្យបញ្ហ្គ្ឿងញៀន� និងបញ្ហ្ទាក់ទងនឹងភាពគ្្ះថ្ន្ក់។�
មាន�អ្នកចូលរួមចំនួន� ២៩� នាក់ដ្លតំណាងឱ្យអង្គការសង្គមសុីវិល�
អង្គការក្្រដ្ឋ្ភិបាល� និងសហគមន៍� រួមទាំងមន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់ចំនួន�
២៣� នាក់ដ្លបានចូលរួមក្នុងវគ្គន្ះ។� អ្នកចូលរួមបានសិក្សាអំពីការ
កាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់� និងស្វាកម្មស្នូលជាកញ្ចប់� ភាពជាអ្នកដឹកនាំ�
ចំណ្ះដឹងស្វ្ងរកមតិគាំទ្� និងជំនាញលើការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់។�
ក្្ពីអ្នកផ្តល់ស្វានិងសមាជិកសហគមន៍� អង្គការខាណា�ក៏បាន�
បណ្តុះបណា្ត្ល� PWUD� អំពីគំនិតន្ការកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់� ភាព�
ជាអ្នកដឹកនាំ�និងជំនាញស្វ្ងរកមតិគំាទ្។�វគ្គន្ះក៏មានគោលបំណង
ដើម្បីចូលរួមជាមួយអ្នកទទួលផលក្នុងការបង្កើតផ្នការការងរស្តីពី��
គំនិតផ្តចួផ្តើមស្វង្រកមតិគំាទ្ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការកាត់បន្ថយ
គ្្ះថ្ន្ក់� និងការទទួលស្វាសុខភាព។� អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន� ២៤�
នាក់ដ្លរួមបញ្ចូលសមាជិកបណា្ត្ញកម្ពុជាសម្្ប់ប្ជាជនដ្លប្ើ

22 របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩



ប្្ស់គ្ឿងញៀន�(CNPUD)�អ្នកផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍�និង�PWUD�
បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លន្ះ។

ដើម្បីបង្កើនការទទួលយកស្វាកម្មព្យាបាលភាពញៀនថ្ន្ំតាម�
សហគមន៍�(CBTx)�អង្គការខាណាបានសហការជាមួយអាជា្ញ្ធរជាតិ
ប្យុទ្ធប្ឆាំងគ្ឿងញៀន� (NACD)� និងនាយកដ្ឋ្នសុខភាពផ្លូវចិត្ត
និងការរំលោភបំពានសារធាតុញៀន� (DMHSA)� ដើម្បីដឹកនាំការប្ជុំ
ទៀងទាត់ដើម្បីតាមដនវឌ្ឍនភាពន្ការអនុវត្តន៍�CBTx�នៅក្នុង�សង្ក្ត់�
ច្បារអំពៅទី�១�និងទី�២�ន្ខណ្ឌច្បារអំពៅ។

ជំងឺអ្ដស៍�នៅឆា្ន្�ំ២០១៩�អង្គការខាណាបានបន្តពងឹ្ងសមត្ថភាព
បុគ្គលិកនៅតាមមូលដ្ឋ្ន� និងបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយក្នុងការលើកកម្ពស់
ការ�ធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍តាមរយៈប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម� និង�
សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍។� ទាំងអស់ន្ះត្ូវបានធ្វើឡើង
ដោយជោគជ័យតាមរយៈការឃ្ល្ំមើលតាមមូលដ្ឋ្ន� ការផ្តល់ការគាំទ្�
បច្ចក្ទ្ស�ការបង្វកឹផ្ទល់្�និងការបណ្តះុបណា្តល្ឡើងវិញ។�វិធីសាស្្ត�
ន្ះត្ូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងកម្មវិធីរបស់ខាណាដូចជា� PDI+� និងគ្ប់
សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍�(ឧទាហរណ៍��ដោយផ្ទ្ល់�ដោយ�
ប្យោល� និងព្លយប់)� ។� អង្គការខាណាក៏បានបង្កើតក្ុមបុរស��
ស្ឡាញ់បុរសវ័យក្ម្ងដ្លមានបំណងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីន្ះ� និង�
កសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្លើការការពារម្រោគអ្ដស៍ដើម្បីឱ្យពួក
គ្អាចផ្ទ្រចំណ្ះដឹងទៅដ្គូ�និងបណា្ត្ញសង្គមរបស់ពួកគ្។

ធ្វើឲោយកាន់តោបោសើរឡើងនូវការបោើបោោស់ការច្នោបោឌិតបច្ចោកទោសស
មោោប់តមោូវការផោសោងៗ

អង្គការខាណាតូ្វបានគ្ទទួលសា្គល់្ថមានជំនាញបច្ចក្ទ្សក្នងុ
ការបង្កើតកម្មវិធី� ការត្ួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល្� និងការអភិវឌ្ឍអង្គការ��
និងសា្ថប័្ន។�អង្គការខាណាបានផ្តចួផ្តើមការប្ើប្្ស់បច្ចក្វិទ្យាទូរស័ព្ទ
ចល័ត� ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម� និងការច្ន្ប្ឌិតសង្គមនៅក្នុងប្តិបត្តិ
ការរបស់ខ្លួន។�ចំពោះការឆ្លើយតបទៅជំងឺរប្ង�អង្គការខាណាបានបន្ត
ធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវគំរូន្ការជ្ើសរីសគ្្ប់ពូជ� ដ្លជាវិធីសាស្្ត��
ដើម្បីរកករណីជំងឺរប្ងដ្លមិនអាចរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍។� គំរូ�
ន្ះគឺជាប្ព័ន្ធរហ័សមួយ� ផ្ត្តទៅលើចលនាសង្គមក្នុងសហគមន៍�
ដ្លមានតម្ល្ទាប� ដ្លមានការចូលរួមពីប្ជាជនខ្លួនឯងដ្លធា្ល្ប់
មានជំងឺរប្ង� (អ្នករួចជីវិតពីជំងឺរប្ង)� ដើម្បីបង្កើនការស្វ្ងរកករណី
នៅក្នុងសហគមន៍។� អង្គការខាណាក៏បានដក់ច្ញនូវ� OneIm-

pactK+�ដ្លជាប្ព័ន្ធតាមដនតាមសហគមន៍ន្ការឆ្លើយតបទៅនឹង
ជំងឺរប្ង។� នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� គម្្ងត្ូវបានអនុវត្តនិងវាយតម្ល្ព្ញ
ល្ញ។�គម្្ងន្ះនឹងតូ្វបានពងី្កវិសាលភាពទៅកាន់សុ្កប្តិបត្តិ
ចំនួន� ១០� ផ្ស្ងទៀតនៅក្នុងឆា្ន្ំ� ២០២០� ក្្មគម្្ង� COMMIT�
ដ្លឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភា្ន្ក់ងរ�USAID�។

ការឆ្លើយតបនឹងម្រោគអ្ដស៍របស់អង្គការខាណា� ឃើញថមាន
ការប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តទំនើបផងដ្រ�ដូចជាការប្ើប្្ស់បណា្តញ្សង្គម
ដើម្បីចូលរួម�និងផ្តល់អន្តរាគមន៍ដល់កុ្មគោលដៅ�។�នៅឆា្ន្ំ�២០១៩��
អង្គការខាណាបានបន្តវាយតម្ល្ពីប្សិទ្ធភាពន្ការចូលរួមជាមួយ�

FEW�ដោយប្ើសារ�SMS�និង�VM�។�បច្ច្កវិទ្យាន្ះបានភា្ជ្ប់�FEW 

ទៅនឹងស្វាសុខភាពដ្លមានគុណភាព� និងចាំបាច់លើជំងឺអ្ដស៍�
កាមរោគ�និងសុខភាពផ្លូវភ្ទនិងសុខភាពបន្តពូជ។

អង្គការខាណាក៏បានរក្សាប្ព័ន្ធ� DHIS2� ដើម្បីតាមដនទិន្នន័យ��
របស់កុ្មគោលដៅដ្លបានចូលរួមតាមរយៈកម្មវិធីបង្ក្រជំងឺ�អ្ដស៍។�
ទិន្នន័យត្ូវបានស្ង់ច្ញ� និងប្ើប្្ស់សម្្ប់ការវិភាគ។� ប្ព័ន្ធ�
DHIS2� ត្ូវបានធ្វើឲ្យសុីចង្វ្ក់ជាមួយប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងទិន្នន័យជាតិស
ម្្ប់កម្មវិធីបង្ក្រ។� មូលដ្ឋ្នទិន្នន័យន្ះបានអនុញ្ញ្តឱ្យ�បុគ្គលិក�
កម្មវិធីស្វ្ងយល់� តាមដន� និងត្ួតពិនិត្យទិន្នន័យនៅថ្ន្ក់�មូលដ្ឋ្ន��
ផ្ទៀងផ្ទ្ត់ការគ្ប់គ្ងទិន្នន័យរបស់អង្គការដ្គូរ� និងពិនិត្យឡើងវិញ�
នូវផ្នទីន្ទីកន្ល្ង�និងតាមដនចំនួនក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់។

បង្កើនវិសាលភាពនោឧត្តមភាពបច្ចោកទោសរបស់មជោឈមណ្ឌល  
សោោវជោោវសុខភាពបោជាជនអង្គការខាណា

មជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វសុខភាពប្ជាជនអង្គការខាណាបានធ្វើការ
យា៉្ងទូលំទូលាយជាមួយអ្នកទទួលផល� និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុង
ការអនុវត្តការថ្ទាំនិងគាំទ្ដល់សហគមន៍ដ្លរងផលប៉ះពាល់ដោយ
ជំងឺអ្ដស៍និងជំងឺរប្ងនៅប្ទ្សកម្ពុជា។� ការសិក្សាស្្វជ្្វរបស់
យើងបានដើរតួនាទីយ្៉ាងសំខាន់ក្នងុការជូនដំណឹងទៅកាន់គោលនយោ�
បាយជាតិនិងការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺរប្ងនិងជំងឺអ្ដស៍។� អង្គការ��
ខាណាមានប្ព័ន្ធតួ្តពិនិត្យនិងរាយការណ៍គ្ប់ជ្ុងជ្្យដើម្បីតាម
ដនការអនុវត្តកម្មវិធីឲ្យបានទៀងទាត់�និងឆាប់រហ័សក្នងុការដោះស្្យ�
រាល់បញ្ហ្ប្ឈមដ្លកើតមានឡើង។

នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណាបានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារចំនួន�
១៦� នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិអន្តរជាតិដ្លពិនិត្យដោយអ្នកស្្វជ្្វដទ្�
ដ្លគ្បដណ្តប់លើប្ធានបទជាច្ើនដ្លរួមមានជំងឺអ្ដស៍� ជំងឺ�
រប្ង� ថ្ន្ំញៀន� និងការប្ើប្្ស់សារធាតុញៀន� ជំងឺមិនឆ្លង� និង�ជំងឺ�
រលាក�ថ្លើម។� ឯកសារទំាងន្ះតូ្វបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយសហការ�ជា
មួយសា្ថ្ប័នអន្តរជាតិដូចជាសាកលវិទ្យាល័យតូរ៉ូ�កាលីហ្វ័រញា៉្�(Touro 

University, California),� សាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី� (NUS),�
សាកលវិទ្យាល័យឡានខាស្ទ័រ� (Lancaster University),� សាកល�
វិទ្យាល័យ�គ្យូស៊ូ�(Kyushu University),�សាកលវិទ្យាល័យណាហ្កូយា៉្�
(Nagoya University)� និងសា្ថ្ប័នក្នុងតំបន់ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ
ប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍� រោគសើស្ប្ក� និងជំងឺកាមរោគ(NCHADS)�
CENAT�និងវិទ្យាសា្ថ្នជាតិសុខភាពសាធារណៈ។

មជ្ឈមណ្ឌលក៏ចូលរួមយា៉្ងសកម្មផងដ្រក្នុងការតាក់ត្ងគោល�
នយោបាយ� និងគោលការណ៍ណ្នាំសំខាន់ៗ។� អង្គការខាណាគឺជា��
អ្នកចូលរួមដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីពិនិត្យតាមដនជំងឺអ្ដស៍� និង�ជំងឺ�
រប្ង�រួមគា្ន្ឆា្ន្ំ�២០១៩�របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO)�ផ្ន
ការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ជាតិសម្្ប់ជំងឺរប្ង� ២០២១-២០៣០� គោល��
ការណ៍ណ្នាំអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្ភ្ទ� C� និងគោលការណ៍ណ្នាំ�
ស្តីពីម្រោគរប្ងសំងំ។
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រូបភាពទី១៥៖�ការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចប្ជុំត្ួតពិនិត្យកម្មវិធីរប្ងជាតិរួមគា្ន្លើកទី�៣

លើសពីន្ះទៀត�អង្គការខាណាក៏បានធ្វើបទបង្ហ្ញលទ្ធផលន្ការស្្វជ្្វ�និងបច្ចុប្បន្នភាពប្តិបត្តិការនៅក្នុងសន្និសីទ�និងកិច្ច�ប្ជុំក្នុងស្ុក�
និងអន្តរជាតិ។� អង្គការខាណាក៏បានបញ្ជូនអ្នកតំណាងទៅសន្និសីទពិភពលោកស្តីពីសុខភាពសួតនៅប្ទ្សឥណា្ឌ្� សន្និសីទអំពីការកាត់បន្ថយ�
គ្្ះថ្ន្ក់អន្តរជាតិ� សន្និសីទអ្ដស៍និងជំងឺឆ្លង�អាសុីបា៉្សុីហ្វិកនៅប្ទ្សព័រទុយហា្ក្ល់� សិកា្ខ្សាលាទ្វ្ភាគីក្នុងតំបន់�ស្តីពីការក្លម្អព័ត៌មាន��
យុទ្ធសាស្ត្ឬការលុបបំបាត់ម្រោគអ្ដស៍�និងជំងឺរលាកថ្លើមដោយផ្ត្តលើក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់�នៅប្ទ្សឥណា្ឌ្។
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នាយកប្តិបត្តិរបស់អង្គការខាណាបានតំណាងឲ្យអង្គការខាណា
នៅក្នុងពិធីសមោ្ព្ធកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ� NIHA� (LDP)�
នៅប្ទ្សសិង្ហបុរីក្នុងឆា្ន្ំ�២០១៩�។�LDP�មានគោលបំណងផ្តល់ជូន
អ្នកគ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់�អ្នកបង្កើត�និងអនុវត្តគោលនយោបាយសុខភាព�
នូវទស្សនវិស័យគ្ប់ជ្ុងជ្្យក្នុងការអនុវត្តការវាយតម្ល្បច្ច្កវិទ្យា
សុខភាពដើម្បីជំរុញឆ្ព្ះទៅ�UHC។�អង្គការខាណាបានបង្ហ្ញអំពីការ
អភិវឌ្ឍនិងបញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាក្នុងការធានា
ប្សិទ្ធភាព�សមធម៌�និងនិរន្តរភាពរបស់�UHC�ក្្មការផ្ល្ស់ប្តូរអ្ពី
ដ្មីសាស្្ត�ស្ដ្ឋកិច្ច�និងប្ជាសាស្តន្ៅអាសីុ។�LDP�មានការចូលរួម�
យា៉្ងល្អពីអ្នកជំនាញប្ធានបទផ្ស្ងទៀតមកពីសា្ថ្ប័នល្បីៗ� ដូចជា�
អង្គការសុខភាពពិភពលោក� កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្ជាជាត�ិ
ក្សួង�សុខាភិបាលសិង្ហបុរី�សាលាអនាម័យ�និងវ្ជ្ជសាស្តតូ្្ពិកទីកុ្ង
ឡុងដ៍� មហាវិទ្យាល័យអធិរាជទីក្ុងឡុងដ៍� និងសាលាសុខភាព�
សាធារណៈ�Saw Swee Hock, NUS�។

បង្កើនចំណោះដឹង និងជំនាញរបស់បុគ្គលិកអង្គការខាណាឲោយ 
ទូលំទូលាយទាក់ទង នឹងផ្នោកសុខភាព និងការអភិវឌោឍ

អង្គការខាណាបានធ្វើការទំនាក់ទំនងយា៉្ងទៀងទាត់ជាមួយ� CE-

NAT� និងដ្គូដទ្ទៀតនៅឯកិច្ចប្ជុំគណៈកមា្ម្ធិការសម្បសម្ួល�
អន្តរកម្ម� (ICC)� និងកិច្ចប្ជុំផ្នការសកម្មភាពប្ចាំឆា្ន្ំដើម្បីច្ក�
រំល្ក�វឌ្ឍនភាព� ការត្ួតពិនិត្យការអនុវត្តការងរ� និងពិភាក្សាផ្នការ�
សកម្មភាពប្ចំាឆា្ន្។ំ�ការចូលរួមទំាងន្ះបានអនុញ្ញត្ឱ្យអង្គការខាណា�
ជួបជាមួយអ្នកអនុវត្តគម្្ងរប្ង� និងមន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាលផ្ស្ងទៀតដើម្បី
ពិនិត្យមើលសកម្មភាពជំងឺរប្ងនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។�អង្គការខាណា
ក៏បានចូលរួមយា៉្ងសកម្មនៅក្នុងក្ុមការងរបច្ច្កទ្សបនា្ទ្ប់បន្សំ�
សម្្ប់ការគ្ប់គ្ងជំងឺរប្ង� សិកា្ខ្សាលាប្ចាំត្ីមាសស្តីពីការគ្ប់
គ្ងជំងឺរប្ង�និងការបណ្តុះបណា្ត្លការឆ្លងម្រោគរប្ងសំងំ។�នៅក្នុង�
កិច្ចប្ជំុទំាងន្ះ� អង្គការខាណាបានច្ករំល្កលទ្ធផលគម្្ងជាមួយ�
អ្នកពាក់ព័ន្ធ�បញ្ហ្ប្ឈមដ្លយើងបានជួបប្ទះ�រឿងជោគជ័យ�និង�
ប្មូលការគាំទ្ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពដោយ
ជោគជ័យ។� ក្ុមន្ះក៏បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លស្តីពីការធ្វើ�
រោគវិនិច្ឆ័យរោគរប្ង�និងគុណភាពន្ការព្យាបាលជំងឺរប្ងដ្លរៀបចំ�
ឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ�McGill។�នៅថ្នក់្ខ្ត្តនិងសុ្ក�បុគ្គលិក�

សហគមន៍និងក្ុមអ្នកប្ឹក្សាយោបល់សហគមន៍របស់អង្គការខាណា
បានចូលរួមប្ជំុកុ្មការងរបច្ចក្ទ្សផ្នក្សុខភាពជាទៀងទាត់។�ក្នងុ�
អំឡុងព្លន្ការប្ជំុទាំងន្ះបុគ្គលិករបស់ខាណាបានច្ករំល្កជា
ទៀងទាត់នូវវឌ្ឍនភាពន្គម្្ង�បញ្ហប្្ឈម�ភាពជោគជ័យ�និងបាន�
បង្ហ្ញការគាំទ្បន្ថ្មសម្្ប់គម្្ងន្ះ។� ពួកគ្ក៏បានរៀនសូត្ពី��
អ្នកដទ្ក្នុងព្លប្ជំុអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្ក្នុងការអនុវត្តសកម្ម
ភាពត្ួតពិនិត្យជំងឺរប្ងផ្ស្ងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍។

បុគ្គលិករបស់អង្គការខាណាក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លស្តីពី
ប្ព័ន្ធការពារម្រោគអ្ដស៍�និងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងទិន្នន័យដ្លរៀបចំឡើង
ដោយ�NCHADS� ផងដ្រ។� វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លន្ះមានគោលបំណង�
ពង្ឹងសមត្ថភាពន្ការគ្ប់គ្ង� និងតួ្តពិនិត្យទិន្នន័យ� ក៏ដូចជាអប់រំ�
មន្ត្ីវាយតម្ល្លើការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍�និងប្ព័ន្ធរាយការណ៍សម្្ប់
ការការពារ� ការធ្វើត្ស្ដ� និងការប្ឹក្សាអំពីជំងឺអ្ដស៍ដើម្បីធានាបាននូវ
ភាពស្ថិតស្ថ្រ� និងភាពត្ឹមត្ូវ។� អង្គការខាណា� និងដ្គូរបស់ខ្លួនក៏��
បានចូលរួមក្នុងការតំរង់ណ្នាំលើការប្មូលទិន្នន័យដ្លមានគោល
បំណងដើម្បីបង្កើនចំណ្ះដឹង�និងសមត្ថភាពលើការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍
ប្មូលទិន្នន័យ។� គំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការកសាងសមត្ថភាពដ្លមាន��
ភាពប្ហាក់ប្ហ្លនឹងន្ះនៅក្នុងវិស័យកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់�ក៏មាន
សម្្ប់បុគ្គលិករបស់អង្គការខាណាដើម្បីធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវសមត្ថភាព
បច្ច្កទ្សរបស់ពួកគ្។�អង្គការខាណាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំស្តី
ពីការឆ្លើយតបដ្លទាក់ទងនឹងអន្តរាគមន៍លើជំងឺអ្ដស៍� និងគ្ឿង
ញៀនដ្លរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្តសុ្ខាភិបាល�
(UHS)។�កិច្ចប្ជុំដ្លចូលរួមដោយក្សួងសុខាភិបាល�NCHADS 

NACD DMHSA�អង្គការមិនម្នរដ្ឋភិ្បាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយ
គ្្ះថ្នក់្� និងទីភា្នក់្ងរអង្គការសហប្ជាជាតិបានពិភាក្សាអំពីដំណោះ�
ស្្យសកា្ត្នុពលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងម្រោគអ្ដស៍� និងការប្ើប្្ស់
គ្ឿងញៀននៅកម្ពុជា� និងតួនាទីរបស់UHS� ក្នុងការផ្តល់សមត្ថភាព�
ដល់អ្នកផ្តល់ស្វាសុខាភិបាលនៅតាមគ្ឹះសា្ថ្នសុខភាព។

តាមរយៈការចូលរួមទាំងអស់ន្ះនៅកម្ិតអន្តរជាតិ�ជាតិ�និងថ្ន្ក់�
ក្្មជាតិ�អង្គការខាណាបានកសាងភាពជាដ្គូដ៏មានតម្ល។្�បុគ្គលិក�
របស់អង្គការខាណាក៏ទទួលបានអត្ថប្យោជន៍វិជា្ជជី្វៈតាមរយៈការចូល�
រួមទាំងន្ះដ្រ។

25របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩



លើកកម្ពស់ភាពផោសោងៗគ្នោ សិទ្ធិ និងសមភាពយោនឌ័រ

គោលបំណង
�� បង្កើនបរិយាកាសគាំទ្សម្្ប់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� ស្្ដី�
ស្ឡាញ់�ស្ី្ត�បុរសស្ឡាញ់បុរស�អ្នកស្លាញ់ទាំងពីរភ្ទ�
និង�អ្នកប្ល្ងភ្ទ��(LGBTI)�និងក្ុមងយរងគ្្ះដទ្ទៀត

�� បង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីនិនា្ន្ការភ្ទ� និង�អត្ត�
សញ្ញ្ណ�យ្នឌ័រ� (SOGI)� និងអំពើហឹង្សាប្ឆាំង�លើ�
យ្នឌ័រ�(GBV)

�� ក្លម្អ�និងលើកកម្ពស់សិទ្ធ�ិនិងសុខភាពផ្លវូភ្ទ�និង�សុខភាព�
បន្តពូជ�(SRHR)�សម្្ប់កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់�ស្្ដស្ីឡាញ់�
ស្ី្ត� បុរសស្ឡាញ់បុរស� អ្នកស្ឡាញ់ទាំងពីរ�ភ្ទ� និង�
អ្នកប្ល្ងភ្ទ��(LGBTI)�និងក្ុមងយរងគ្្ះ�ដទ្ទៀត

�� លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្្តី� ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� ស្្ដី�
ស្ឡាញ់ស្ី្ត�បុរសស្លាញ់បុរស�អ្នកស្ឡាញ់ទាំងពីរភ្ទ����
និងអ្នកប្ល្ងភ្ទ� �(LBGTI)�និងក្ុមងយរងគ្្ះដទ្ទៀត
នៅក្នុងការបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ�
និងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការខាណា�និងជាមួយអង្គការ�
ដ្គូអនុវត្ត�និងនៅថ្ន្ក់ជាតិ

បង្កើនបរិយាកាសគំទោសមោោប់កោុមបោឈមមុខខ្ពស់ សោ្ដីសោឡាញ់ 
សោី្ត បុរសសោឡាញ់បុរស អ្នកសោលាញ់ទាំងពីរភោទ និង អ្នកប្លោងភោទ  
(LGBTI) និងកោុមងយរងគោោះដទោទៀត

អង្គការខាណាបានបន្តធ្វើជាអ្នកស្វ្ងរកមតិគាំទ្យា៉្ងមុតមាំក្នុង
ការក្លំអការផ្តល់ស្វារប្ង� និងលើកកំពស់បរិដ្ឋ្នដ្លអាចជួយ��
កាត់បន្ថយឧបសគ្គនានាក្នុងការទទួលស្វារប្ង។� អង្គការខាណា�
គាំទ្� DNPET� ដើម្បីបង្កើតផ្នការណ៍ដ្លរួមបញ្ចូលការប្ើប្្ស់��
ទិន្នន័យសម្្ប់ការស្វ្ងរកមតិគាំទ្។� អង្គការខាណាក៏បានចងក្ង�
ឯកសារបទពិសោធន៍ន្ករណីសង្ស័យរប្ង��និងអ្នកជំងឺរប្ង�ដ្លសិទ្ធ�ិ
ក្នុងការទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ� និងការព្យាបាលត្ូវបានរំលោភ�
បំពានដោយអ្នកគ្ប់គ្ង� ឬមា្ច្ស់ហាងនៅកន្ល្ងធ្វើការរបស់ពួកគ្� ឬ�
ដោយសហគមន៍ដ្លពួកគ្កំពុងរស់នៅ។� នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការ�
ខាណាបានបណ្តុះបណា្ត្លមនុស្សចំនួន�២០�នាក់�(១៥�PSGL�និង�
៥�DNPET)�ក្នងុការកសាងសំណំ៉រឿង�និងរបាយការណ៍ករណីទាក់ទង
នឹងការមាក់ងយ� និងការរីសអើង� អំពើហឹង្សា� និងសិទ្ធិ។�
វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លន្ះ� ក៏បានធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវចំណ្ះដឹងរបស់អ្នក
ចូលរួមលើបញ្ហ្យ្នឌ័រក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ង� អំពើហឹង្សា�
ផ្អ្កលើយ្នឌ័រ� និងទម្ង់ន្អំពើហឹង្សាឬការរំលោភបំពាន។�លើសពី

ន្ះទៀតការបណ្តុះបណា្ត្លឡើងវិញក៏ត្ូវបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោម�
សមាជិក� DNPET� ផងដ្រ។� ជាសរុប� ៧� ករណីត្ូវបានចងក្ងជា�
ឯកសារ� និងរាយការណ៍ដោយ� DNPET� និង� PSGL� (១� ករណី�
ស្តីពីអំពើហឹង្សានិង�៦�ករណីស្តីពីការមាក់ងយដោយសារជំងឺរប្ង)។

ក្នងុព្លព្ញមួយឆា្ន្�ំអង្គការខាណាបានធ្វើការយ្៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយ
អ្នកពាក់ព័ន្ធថ្ន្ក់ជាតិ� និងថ្ន្ក់ក្្មជាតិដើម្បីបង្កើតបរិយាកាស��
អំណោយផលសម្្ប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអ្ដស៍� ជំងឺរប្ង� និង�
បញ្ហសុ្ខភាពដទ្ទៀត។�អង្គការខាណាក៏បានគំាទ្កុ្មការងរផ្ស្ងៗ�
គា្ន្ទាក់ទងនឹងជំងឺអ្ដស៍�និងរប្ង�ព្មទាំងសម្បសម្ួលការអនុវត្ត
កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធផងដ្រ។�តាមរយៈការចូលរួមទំាងន្ះ�អង្គការខាណាបាន�
លើកឡើងពីបញ្ហសំ្ខាន់ៗដ្លប៉ះពាល់ដល់កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់� និង�
ក្ុមងយរងគ្្ះដទ្ទៀតដល់អាជា្ញ្ធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីក្លម្អលទ្ធផល�
សុខភាពរបស់ក្ុមប្ជាជនទាំងន្ះ។�ឧទាហរណ៍�អង្គការខាណាបាន�
អនុវត្តបទបង្ហ្ញអំពីទិន្នន័យយ្នឌ័រ� និងក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់ដ្ល��
ប្ងច្កតាមរបាយការណ៍នៅព្លមានការរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព
ន្គម្្ងនានានៅឯការប្ជុំថ្ន្ក់ក្្មជាតិ� ថ្ន្ក់ជាតិ� និងអន្តរជាតិ��
ដើម្បីបង្ហញ្ពីសកា្តនុ្ពលន្ចនោ្លះ្ប្ហោងជាក់លាក់អំពីបញ្ហយ្្នឌ័រ�
និងក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់�រួមទាំងការឆ្លើយតប។�ផ្នការណ៍សកម្មភាព�
និងយន្តការគណន្យ្យភាពសម្្ប់សហគមន៍�សិទ្ធិ�និងយ្នឌ័រក៏ត្ូវ
បានច្ករំល្កជាទៀងទាត់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្ជំុផ្ស្ងៗ
គា្ន្។

នៅឆា្ន្ំ� ២០១៩� អង្គការខាណាបានដឹកនាំការប្ជុំផ្ស្ងៗគា្ន្ដើម្បី
តាមដនវឌ្ឍនភាពរបស់CBTx�នៅសង្កត់្ច្បារអំពៅទី១�និងទី២�។�កិច្ច�
ប្ជុំក្្ផ្លូវការផ្ស្ងទៀតជាមួយ� CNPUD ដ្គូការកាត់បន្ថយ�គ្្ះ�
ថ្ន្ក់� និងមន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាលដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបវារៈន្ការកាត់បន្ថយ
គ្្ះថ្ន្ក់� និងគោលនយោបាយក៏ត្ូវបានធ្វើឡើងផងដ្រ។� តាមរយៈ�
កិច្ចប្ជុំទាំងន្ះអង្គការខាណា� អាចរំញោចដ្គូ� និងអ្នកសហការលើ�
បញ្ហន្្ការស្វង្រកមតិគំាទ្� កិច្ចពិភាក្សាអំពីរបៀបវារៈន្ការកាត់បន្ថយ�
គ្្ះថ្ន្ក់� គោលនយោបាយ� និងបង្កើនភាពមើលឃើញនិងការទទួល
សា្គ្ល់� CNPUD� ក្នុងចំណោមអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន� អ្នកបង្កើតគោល�
នយោបាយ�� អ្នកផ្តល់ស្វាកម្ម� និងអាជា្ញ្ធរអនុវត្តច្បាប់។�នៅថ្ន្ក់ជាតិ�
អង្គការខាណាបានចូលរួមប្ជុំក្ុមការងរបច្ច្កទ្សបនា្ទ្ប់បន្សំអំពី��
ជំងឺរលាកថ្លើមដើម្បីបង្កើតផ្នការយុទ្ធសាស្ត្ជាតិ� និងគោលការណ៍�
ណ្នាំព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្ភ្ទ�B�និង�C។�អង្គការខាណាក៏បាន
ធ្វើការសន្ទនាជាមួយក្សួងសុខាភិបាលនិង� NACD� ដើម្បីគាំទ្ដល់
ការទទួលបានស្វាសុខភាព� និងកាត់បន្ថយការរីសអើងប្ឆំាងនឹងជន�
រងគ្្ះដោយសារគ្ឿងញៀនក្នុងសា្ម្រតី�"គាំទ្!�បញ្ឈប់ទោសទណ្ឌ"។�

គោលដៅទី

26 របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩



ដើម្បី�ប្យុទ្ធប្ឆាំងនឹងការរីសអើង� និងបង្កើនការទទួលបានស្វា�
ថ្ទាំ�សុខភាព� និងស្វាកាត់បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់ន្ះ� អង្គការខាណា�
ក៏បានបង្កើត� និងដក់ឲ្យដំណើរការនូវក្មសីលធម៌សម្្ប់ក្ុមសារ�
ព័ត៌មានក្នងុការ�រាយការណ៍អំពីការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន�ក្នងុឆា្ន្�ំ២០១៩។

បង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីនិនា្នោការភោទ និងអត្តសញ្ញោណ 
យោនឌ័រ (SOGI) និងអំពើហឹងោសាផ្អោកលើយោនឌ័រ (GBV)

អង្គការខាណា� និងដ្គូរបស់ខ្លួនក៏បានរួមគា្ន្រៀបចំសកម្មភាពផ្សព្វ
ផ្សាយផ្ស្ងផងដ្រដោយផ្សាភា្ជ្ប់ជាមួយព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដទ្ទៀត
ដូចជាទិវាន្ក្តីស្ឡាញ់� សបា្ត្ហ៍ន្អ្នកស្ឡាញ់ភ្ទដូចគា្ន្� និងការ
ប្្រព្ធពិធីបុណ្យអំុទូកដើម្បីផ្តល់ការអប់រំសុខភាពស្តីពីការការពារម្រោគ
អ្ដស៍� ការច្កចាយស្្មអនាម័យ� និងទឹករំអិល� និងស្វាកម្មធ្វើ�
ត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍និងកាមរោគ។� ក្នុងឱកាសទិវាន្ក្តីស្ឡាញ់,�
អង្គការខាណាបានសហការជាមួយអាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍
ដើម្បីបង្ហ្ញព័ត៌មាន� ការអប់រំ� និងសំភារៈទំនាក់ទំនងស្តីពីការការពារ�
និងការចម្លងម្រោគអ្ដស៍� និងការច្កចាយស្្មអនាម័យ� និងទឹក�
រំអិលដល់អ្នកចូលរួម។�នៅក្នងុពឹ្ត្តកិារណ៍ន្ះ�អង្គការខាណាបានទទួល
អ្នកចូលរួមចំនួន�៨៥នាក់តាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ�បានច្កស្្ម�
អនាម័យចំនួន� ៥�៦២០� និងធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍ដោយស្ម័គ្ចិត្ត
បានចំនួន៣៥� ។� ក្នុងខ្ដដ្ល� អង្គការខាណាក៏បានធ្វើព្ឹត្តិការណ៍��
ស្ដៀងគា្នន្្ះដ្រនៅក្នងុពឹ្ត្តកិារណ៍ពិព័រណ៍សុខភាពដ្លរៀបចំឡើង
ដោយសា្ថ្នទូតអាម្រិក។

ក្នុងសបា្ត្ហ៍ន្អ្នកស្ឡាញ់ភ្ទដូចគា្ន្� អង្គការខាណាបានធ្វើ�
សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរយៈព្ល�១០�ថ្ងន្ៅតាមគឹ្ះសា្ថន្កម្សាន្តនានា។�
សារអប់រំអំពីម្រោគអ្ដស៍អ្ដស៍� ស្្មអនាម័យ� និងទឹករំអិលត្ូវ�
បាន�ច្ក�ចាយ។� ការធ្វើត្ស្តនិងការប្ឹក្សាម្រោគអ្ដស៍ដោយស្ម័គ្�
ចិត្តក៏ត្ូវបានផ្តល់ជូនផងដ្រ។�ជាសរុបមាន�៥៨១�MSMនិង�៧៣�TG�
(រួមទាំងជនបរទ្ស� ៤៧៣� នាក់)� បានចូលរួមក្នុងព្ឹត្តិការណ៍ន្ះ។�
អង្គការខាណា� និងដ្គូរបស់ខ្លួនក៏បានរៀបចំព្ឹត្តិការណ៍នានានៅតាម
បណា្ត្ខ្ត្តដើម្បីលើកកម្ពស់� និងជម្ុញឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការការ
ពារ� និងការធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍ក្នុងចំណោមក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់
ជាពិស្ស�FEWs�។�មនុស្សប្មាណ�១០៤៤�នាក់បានចូលរួមនៅក្នុង
ព្ឹត្តិការណ៍ន្ះ។� ដោយមានការសហការជាមួយអាជា្ញ្ធរជាតិប្យុទ្ធ�
នឹងជំងឺអ្ដស៍� និងនាយកដ្ឋ្នជំងឺអ្ដស៍ប្ចាំមន្ទីរសុខាភិបាលរាជ�
ធានីភ្នំព្ញ�អង្គការខាណានិងដ្គូបានរៀបចំពិធីលើកកម្ពស់ការយល់
ដឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងឱកាសប្្រព្ធពិធីបុណ្យអំុទូក
នៅរាជធានីភ្នំព្ញ។� ព្ឹត្តិការណ៍ន្ះបានផ្តល់សារអប់រំសុខភាពស្តីពី
ការការពារម្រោគអ្ដស៍។� ស្្មអនាម័យនិងទឹករំអិលឥតគិតថ្ល្ត្ូវ
បានច្កចាយ។�ការធ្វើត្ស្តម្រោគអ្ដស៍�និងកាមរោគដោយស្មគ្័ចិត្ត
ក៏ត្ូវបានផ្តល់ជូនផងដ្រ។� អង្គការខាណាក៏បានរៀបចំយុទ្ធនាការ��
ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រក្នុងឱកាសទិវាជំងឺអ្ដស៍ពិភពលោក។� តាមរយៈ��
ព្ឹត្តិការណ៍ទាំងន្ះដ្លមានការចូលរួមយា៉្ងល្អពីសំណាក់ក្ុមគោល
ដៅ�និងសមាជិកសាធារណៈជន�អង្គការខាណាអាចបង្កើនការយល់ដឹង�
អំពីបញ្ហ្� SOGI, GBV, SRH� និងការការពារជំងឺអ្ដស៍ទៅកាន់ពួក�
គាត់យា៉្ងមានប្សិទ្ធិភាព។

កោលម្អ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងសុខភាពផ្លូវភោទ និងសុខភាព បន្ត ពូជ 
(SRHR) សមោោប់កោុមបោឈមមុខខ្ពស់ សោ្ដីសោឡាញ់សោី្ត បុរស 
សោឡាញ់បុរស អ្នកសោឡាញ់ទំាងពីរភោទ    និងអ្នកប្លោងភោទ (LGBTI) 
និងកោុមងយរងគោោះដទោទៀត

អង្គការខាណាត្ូវបានគ្សា្គ្ល់ថជាអង្គការដ្លផ្ត្តសំខាន់លើ
ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� នៅកម្ពុជាតាមរយៈការងររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយ�
ជម្ុញ� និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់� និងក្ុមដ្ល
ងយរងគ្្ះផ្ស្ងទៀតរួមមាន�FEW, MSM, TG,�អ្នកដ្លប្ើប្្ស់�
/ចាក់ថ្ន្ំញៀន�អ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍�អ្នកជំងឺរប្ង�និងយុវជន។�អង្គការ�
ខាណាបានអនុវត្តយុទ្ធនាការសហគមន៍�ការសន្ទនា�និងវ្ទិកាជាច្ើន
ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ក្ុម�LGBTIQ�នៅឆា្ន្ំ�២០១៩។

ក្ុម� LGBTIQ� នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជានៅត្បន្តប្ឈមនឹងបញ្ហ្
ជាច្ើនដូចជាកង្វះឱកាសការងរ� ការរីសអើង� ការរំលោភបំពាន� និង
ការរំលោភសិទ្ធិផ្ស្ងៗទៀតដោយសារត្ការបញ្ច្ញមតិរបស់ពួកគ្�
ចំពោះ� SOGI។� ដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្អ្កលើភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់�
ទាក់ទងនឹងLGBTIQ� អង្គការខាណាបានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវ��
ច្បាប់� និងគោលនយោបាយរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាដើម្បីស្វ្ងយល់បន្ថ្ម
នូវឧបសគ្គនានាសម្្ប់� LGBTIQ� ក្នុងការទទួលបានស្វាសុខភាព�
និងការគាំពារសង្គម។�តាមរយៈការពិនិត្យនិងវាយតំល្�អង្គការខាណា
បានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីម្រោគអ្ដស៍
ដើម្បីបង្កើតកន្ល្ងមានសុវត្ថិភាពសម្្ប់ក្ុម� LGBTIQ ដើម្បីទទួល�
បានការថ្ទាំសុខភាព� រួមបញ្ចូលទាំងភាពងយប្តិកម្មរបស់� LGB-

TIQ� នៅក្នុងគោលការណ៍ណ្នាំសុខភាព� និងដក់ច្ញនូវការវាយ�
តម្ល្លើការយល់ដឹងរបស់អ្នកផ្តល់ស្វាសុខាភិបាលចំពោះ� SOGI� ។�
អង្គការខាណាក៏បានធ្វើការស្វង្រកមតិគំាទ្ដើម្បីពងឹ្ងភាពជាដ្គូរវាង
សា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាល�អង្គការសង្គមសុីវិល�និងសហគមន៍�រួមទាំងការដក់
បញ្ចូលប្ធានបទទាក់ទងនឹង� LGBTIQ� ទៅក្នុងការប្ជុំ� និងក្ុម�
ការងរ�បច្ច្កទ្ស។�បនា្ទ្ប់មក�អង្គការខាណាបានរៀបចំសិកា្ខ្សាលា
ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីច្ករំល្ករបកគំហើញជាមួយសា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាល�
អាជា្ញ្ធរ�មូលដ្ឋ្ន�និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត។�កិច្ចពិភាក្សាគោលនយោ
បាយន្ះបានធ្វើឡើងក្្មអធិបតីភាព�ឯកឧត្តម�អៀង�មូលី�ទ្សរដ្ឋ
មន្ត្ីទទួលបន្ទុកផ្ន្កប្សកកម្មពិស្ស� និងជាប្ធានអាជា្ញ្ធរជាតិ�
ប្យុទ្ធនឹងជំងឺអ្ដស៍។�នៅក្នុងសិកា្ខ្សាលា�ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តខ្ពស់ត្ូវបាន
បង្ហ្ញដើម្បីដោះស្្យបញ្ហ្� និងតមូ្វការសំខាន់ៗរបស់ក្ុម� LGB-

TIQ�ទៅតាមយុទ្ធសាស្តនិ្ងសកម្មភាពជាតិ។�អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ�និង�
អ្នកចូលរួមសិកា្ខ្សាលាបានធ្វើការពិភាក្សាលើការរកឃើញសំខាន់ៗ��
ហើយបានច្ញនូវមធ្យាបាយឆ្ពះ្ទៅមុខដើម្បីរួមគា្នដ្ោះស្្យឧបសគ្គ�
សំខាន់ៗក្នុងចំណោមក្ុម� LGBTIQ� ក្នុងការទទួលបានស្វាគាំទ្�
សុខភាព� និងសង្គម។� អត្ថបទសង្ខ្បន្គោលនយោបាយក៏ត្ូវបាន�
ច្កចាយផងដ្រ។� លើសពីន្ះទៅទៀតអង្គការខាណាក៏បានស្វ្ង�
យល់ពីបញ្ហប្្ឈមន្បណា្តញ្កុ្មប្ឈមមុខខ្ពស់នៅក្នងុសហគមន៍�
និងធ្វើពង្្ងផ្នទីបង្ហញ្ផ្លវូតាមរយៈសិកា្ខស្ាលាដ្លមានការចូលរួម
ពីតំណាងក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់�និងក្ុមសហគមន៍។�ដើម្បីលើកកម្ពស់
សិទ្ធិរបស់ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់,� LGBTIQ� និងក្ុមងយរងគ្្ះដទ្�
ទៀតអង្គការខាណាក៏បានចូលរួមជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីរកមធ្យា

27របាយការណ ៍ប្ចាំឆា្ន្ំ�២០១៩



បាយដ្លមានសកា្ត្នុពលក្នុងការសហការគា្ន្។
សម្្ប់ជំងឺរប្ង�អង្គការខាណាបានរៀបចំសិកា្ខស្ាលា�"ស្វង្យល់��

ពី�សិទ្ធិរបស់អ្នក"�ជាមួយ�DNPET�ដ្គូអង្គការក្្រដ្ឋ្ភិបាល�និងអ្នក
ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង� និងការយល់ឃើញអំពីសិទ្ធិ
មនុស្សក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ង។� អង្គការខាណាបានច្ករំល្ក�
និយមន័យន្សិទ្ធិមនុស្ស�ទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិមនុស្សនិងជំងឺរប្ង� វិធី
សាស្្តផ្អ្កលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺរប្ង� និងយន្ដការ�
CRG� (សហគមន៍� សិទ្ធិ� និងយ្នឌ័រ)� ។� តាមរយៈសិកា្ខ្សាលាន្ះ�
សមត្ថភាពបណា្ត្ញរប្ងត្ូវបានធ្វើឲ្យប្សើរជាងមុន� ដ្លធ្វើឲ្យការ�
រកឃើញចំនួនក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់កាន់ត្ច្ើន។� DNPET� អាចបន្ត��
ប្សកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការក្លំអសហគមន៍រប្ងឲ្យទទួលបានស្វាធ្វើ
រោគវិនិច្ឆ័យ�ការពារ�ថ្ទាំ�និងព្យាបាល។

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សោ្តី កោុមបោឈមមុខខ្ពស់  សោ្ដី សោឡាញ់ 
សោី្ត បុរសសោលាញ់បុរស អ្នកសោឡាញ់ទាំងពីរភោទ និង អ្នកប្លោងភោទ 
(LBGTI) និងកោុមងយរងគោោះដទោទៀត នៅក្នុង ការបង្កើតឱោយមន 
កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុង 
អង្គការខាណា និងជាមួយអង្គការដោគូ អនុវត្ត និងនៅថ្នោក់ជាតិ

នៅក្នងុផ្នការយុទ្ធសាស្្តរបស់អង្គការខាណា�(២០១៦-២០២០)�
ការលើកកម្ពស់ភាពចម្ុះ� សិទ្ធិ� និងសមភាពយ្នឌ័រត្ូវបានគ្គូស�
បញ្ជ្ក់ថជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅសំខាន់ទំាងបួនរបស់�
ពួកគ្។�� នាព្លថ្មីៗន្ះ� អង្គការខាណាបានបង្កើតសៀវភៅណ្នាំ�
បណ្តះុបណា្តល្ក្នងុគោលបំណងផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកផ្ទក្្នងុនិងដ្គូរបស់ខ្លនួ
ឲ្យបានយល់កាន់ត្ច្បាស់អំពីគោលគំនិតអំពី� "ភ្ទ"� និង� "យ្នឌ័រ"�

ក៏ដូចជាគំនិតដ្លទាក់ទងទៅនឹង� SOGI� និងភ្ទនិង� GBV។�
សៀវភៅណ្នំាតូ្វបានអនុវត្តឥតឈប់ឈរសម្្ប់បុគ្គលិករបស់អង្គការ�
ខាណា� និងដ្គូរបស់អង្គការខាណា� ដើម្បីឲ្យយល់កាន់ត្ច្បាស់អំពី��
គោលគំនិតមូលដ្ឋន្ន្យ្នឌ័រក៏ដូចជាសិទ្ធកិ្នងុការទទួលបានស្វាកម្ម
ព្យាបាលទាំងបុរសនិងស្ត្ី។

ឱកាសការងរស្មើភាពគា្ន្ត្ូវបានផ្តល់ជូនប្ក្ខជនស្ត្ីដ្លមាន�
លក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់មុខតំណ្ងជាបុគ្គលិក�� ដ្លមាន
គោលបំណងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្ីនៅក្នុងសហគមន៍តាមរយៈ
ការ�គ្ប់គ្ងករណីនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍� និងការធ្វើឱ្យមាន��
តំណាងតុល្យភាពយ្នឌ័រនៅកម្ិតសហគមន៍។�លើសពីន្ះ�បុគ្គលិក
បុរសនិងស្ត្ីត្ូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្ល� និង�
បង្ហ្ត់បង្ៀន�ដ្លបានធ្វើឡើងនៅតាមសហគមន៍�និងនៅទីសា្ន្ក់ការ
កណា្ត្លអង្គការខាណា។� លទ្ធផលដ្លទទួលបានពីកម្មវិធីដ្ល�
អនុវត្តដោយអង្គការខាណា� អ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី� (ក្ុមប្ឈមមុខ�
ខ្ពស់� និងសហគមន៍ដ្លរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរប្ងអ្ដស៍� និង�
បញ្ហសុ្ខភាពដទ្ទៀត)� តូ្វបានលើកឡើងយ្៉ាងជាប់លាប់ក្នងុអំឡុង�
ព្លរៀបចំកម្មវិធី� រៀបចំផ្នការត្ួតពិនិត្យ� វាយតំល្និងផ្សព្វផ្សាយ�
លទ្ធផល។� ឱកាសការងរក៏ត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថអ្នកពាក់
ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងន្ះអាចចូលរួមប្កបដោយចីរភាព។� តាមរយៈ�ការ�
ចូល�រួមទំាងន្ះ� សមាជិកសហគមន៍មានឱកាសលើកកម្ពស់សមត្ថភាព�
បច្ច្កទ្ស�និងចំណ្ះដឹងរបស់ពួកគ្លើសុខភាព�ស្វាគាំពារសង្គម��
សមត្ថភាពនិងការងរអនាគត� ការអប់រំ� ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ� និង�
ជំនាញលើភាពជាអ្នកដឹកនាំ។
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អាទិភាពរបស់អង្គភាព
�� អនុវត្តសំណើរបស់�GF-NF

�� រៀបចំសំណើជំនួយថ្មីសម្្ប់�GFATM (GF-FRA)�សម្្ប់ជំងឺអ្ដស៍�និងរប្ង
�� អនុវត្តគម្្ង�COMMIT�ក្្មជំនួយ�USAID-TB-LON

�� ធ្វើការជាមួយអង្គការផ្ស្ងៗទៀតដើម្បីបង្កើត� និងបញ្ច្ញភាពច្ន្ប្ឌិតលើបច្ច្កទ្សរបស់អង្គការខាណានៅក្្មគម្្ងសំណើមូលនិធ�ិ
សាកលថ្មី�និងគម្្ងCOMMIT

�� លើកកម្ពស់ជំនួយបច្ច្កទ្ស�និងការប្ើប្្ស់ធនធាន
�� ពង្ឹងភាពជាដ្គូជាមួយទីភា្ន្ក់ងរអន្តរជាតិ� ដ្គូជាតិ� ថ្ន្ក់ខ្ត្ត� និងដ្គូក្នុងស្ុក� ព្មទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការគាំទ្បច្ច្កទ្ស� និង�
ការកសាងសមត្ថភាព

�� រក្សាទំនាក់ទំនងជា�LO�ន្�Frontlines AIDS

�� បង្កើតភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្�និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្្វជ្្វសម្្ប់កម្មវិធី�និងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ

 � គោលដៅទី១
�y អនុវត្តកម្មវិធីបង្ក្រម្រោគអ្ដស៍ក្្មគម្្ង�GF-NF Request

�y អនុវត្តកម្មវិធីជំងឺរប្ងក្្មគម្្ង�COMMIT (USAID TB-LON)
�y អនុវត្តគោលការណ៍របស់�UHC�ធានាថគា្ម្ននរណាមា្ន្ក់ត្ូវបានទុកចោល

 � គោលដៅទី២
�y ពង្ឹងតួនាទីរបស់សហគមន៍ដ្លរងផលប៉ះពាល់ជំងឺរប្ងនិងអ្ដស៍តាមរយៈការបណ្តុះបណា្ត្ល� ការណ្នាំ� និងការបង្វឹកបង្ហ្ត់ពង្ឹង�
សមត្ថភាព
�y អភិវឌ្ឍ�សម្ប�និងអនុវត្តគោលការណ៍ណ្នាំ�និងឧបករណ៍ថ្មីៗ

 � គោលដៅទី៣
�y អនុវត្តគម្្ងស្្វជ្្វប្តិបត្ដិការលើការប្ើប្្ស់សារជាអក្សរ� និងការខលជាសម្ល្ងក្នុងអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារម្រោគអ្ដស៍� និងធ្វើឲ្យ�
ប្សើរឡើងនូវសុខភាពរបស់�FEW

�y អនុវត្ត�និងវាយតម្ល្លើម៉ូដ្លក្នុងសហគមន៍ក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាលដោយថ្ន្ំប្ឆាំងនឹងម្រោគអ្ដស៍�(ART)�នៅកម្ពុជា
�y អនុវត្តការស្្វជ្្វលើការសាកល្បងជាកុ្មដ្លតូ្វបានគ្ប់គ្ងដោយច្ដន្យតាមលក្ខណៈជាក់ស្ត្ងដើម្បីវាយតម្ល្ប្សិទ្ធភាពន្គំរូស្វ្ង�
រកករណីសកម្មរបស់សហគមន៍ដើម្បីបង្កើនការរកឃើញករណីរប្ងនៅកម្ពុជា
�y អនុវត្តការស្្វជ្្វស្តីពីការយល់ដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍ� និងការអនុវត្តផ្នការសកម្មភាពជាតិរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាស្តីពីភាពសា៉្ំនឹងថ្ន្ំសំលាប�់
ម្រោគ៖�ម្រៀនពីតួអង្គគោលនយោបាយ
�y អនុវត្តគម្្ងស្្វជ្្វប្តិបត្តិការដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពមាត់ធ្ម្ញក្នុងចំណោមកុមារដ្លផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍

 � គោលដៅទី៤
�y បន្តផ្ត្តលើការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍រប្ងនិងអ្ដស៍ដើម្បីធានាថ� សិទ្ធិរបស់ពួកគ្ត្ូវបានគោរពហើយសហគមន៍ពួកគ្បាន�
ចូលរួមក្នុងការផ្តល់ស្វាកម្ម�ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ�និងការអនុវត្ត។
�y បន្តធ្វើការយា៉្ងជិតស្និទ្ធជាមួយទីភា្ន្ក់ងររដ្ឋ្ភិបាល� និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទ្ទៀតដើម្បីគាំទ្ដល់បរិសា្ថ្នអំណោយផលសម្្ប់អ្នកផ្ទុក
ម្រោគអ្ដស៍�អ្នកផ្ទុកម្រោគរប្ង�ប្ជាជនងយរងគ្្ះនិង�ក្ុមប្ឈមមុខខ្ពស់សម្្ប់សុខភាព�ការព្យាបាល�និងស្វាកម្មសង្គម។

ដំណាក់កាលបនា្ទោប់៖  
អាទិភាពរបស់អង្គការខាណាក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០
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ព័ត៌មនហិរញ្ញវត្ថុ

បរិយាយ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ប្រ្រក់ចំណូល 7.825.040 8.547.504 7.452.794  9.024.323 12.830.102  9.798.757   7.350.191 9.162.202  2.696.122 3.050.506 

ការចំណាយ 7.679.885 7.872.142 6.632.279  7.700.872  9.403.037   7.427.956   7.022.999  6.177.553  2.560.553 2.602.893 

ភាពខុសគ្ន្រ 145.155 675.362  820.515  1.323.451  3.427.064   2.370.801     327.191  2.984.649     135.569     447.613 

អត្រ្រចំណាយ 98% 92% 89% 85% 73% 76% 96% 67% 95% 85%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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ថ្នោក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក
សមាជិកក្រមប្រឹក្រសាភិបាល ចំនួន ១០នាក់ (ប្ុស�៨�និងស្ី�២ )

ឈ្ម្រះ មុខតំណ្រង

វ្ជ្ជ�អ៊ុំ�សុភាព ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

តូច�ប៉ុលពន្លក អនុប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

ផុន��សំផ ហិរញ្ញិក

នៅ�សុវតា្ថ្ សមាជិក

ស្៊ុន�ស្៊ន សមាជិក

វ្ជ្ជ�ហ្ង�សុភាព សមាជិក

ប៉្ន�មនោរម្យ សមាជិក

វ្ជ្ជ�សួស�ប្ឹមប្ីយ សមាជិក

Masamine Jimba ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស

អ៊ូ��សុផណារិទ្ធ ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស

បុគ្គលិកអង្គការខាណាឆ្ន្រំ ២០១៩- ៥៥នាក់ (ស្ី�២២,�ប្ុស�៣៣)

ឈ្ម្រះ មុខតំណ្រង

ប្ង�ទូច មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ជា�ភារម្យ មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ឆ្�សៀងហឺ ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

ឆើយ�សុគនា្ធ្រី មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ឈឹម�ស្ីអូន ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

ឈួន�ភក្តិ អ្នកស្្វជ្្វជាន់ខ្ពស់

ជួប�សុខចំរីន នាយកប្តិបត្តិ

ឌុច�សុភី មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

អៀង�សុងហៀង មន្ត្ីផ្ន្កទំនាក់ទំនង

ហ្ង�គីរី អ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធី�ការកាត់បន្ថយ�
គ្្ះ�ថ្ន្ក�់អាសុី

ក្វ�សំរាំង អ្នកបើកបរ

ក្វ�ស្រីឧត្តម មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ក្វ�សុង មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

កឹប�សម្បត្តិ ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

ខាន់�វា៉្ន់ដ មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ខ្ម�ស្ីណ្ត មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

គឹម�សុភ័ក្ត្ មន្ត្ីជាន់ខ្ពស់ផ្ន្ករដ្ឋបាល�និង�លទ្ធកម្ម

គង់�វាសនា មន្ត្ីផ្ន្កពត៌មានវិទ្យា

គន្ធ�សុម្ធ ទីប្ឹក្សាផ្ន្កធនធានមនុស្ស

ឡាយ�សុីណ៉ត មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ឡ្ង�កល្យាណ អ្នកគ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលស្វា�
គាំទ្អង្គការខាណា

លី�ចាន់សុផល អ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធី៖�TB Reach 

Wave 5 Scale Up

មាសស្រី�សុមា៉្រា៉្ន់ មន្ត្ីហិរញ្ញវត្ថុ

មិញ�ហូ មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ម៉ន�សិលា ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

អុង�សីហា មន្ត្ីផ្ន្កតាមដន�និងវាយតម្ល្

អោក�ចិត្្ ជំនួយការផ្ន្កស្្វជ្្វ

អ៊ុករៈ�សុភានាថ មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ប៉្ន�សម្បត្តិ មន្ត្ីហិរញ្ញវត្ថុ

ប៉្ន�សុផ មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ព្ញ�វណា្ណ្ត មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ផន់�សុខលីម ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

ផង់�ចន្ថន អ្នកសម្បសមួ្ល៖�បណា្តញ្�និងភាព�ជាដ្�គូ

ពៅ�ស្ីវី មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

ពៅ�ថវី ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

ព្ិន�ផល្លី មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

រី�សុខរាជ ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

សមា៉្ន់�ឌីមា៉្រា៉្ មន្ត្ីផ្ន្កតាមដន�និងវាយតម្ល្

សាន�ដ ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

សរ�សោភ័ណ្ឌរិទ្ធ មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

សូរ�ក្សនា មន្ត្ីបច្ច្កទ្ស�និងអប់រំគម្្ងការកាត់�
បន្ថយគ្្ះថ្ន្ក់�អាសុី

ស្ង�បោ៉្ស្៊ុន នាយកគ្ប់គ្ងផ្ន្កកម្មវិធី

ស្ស�វុតា្ថ្ ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

សុខ�ង៉ូវលីលី ជំនួយការផ្ន្កស្្វជ្្វ

សុខ�វា៉្តុលា ប្ធាន៖��ផ្នការ�តាមដន�វាយតម្ល�្និង�សិក្សា

ស៊ុន�សម្ផស្ស ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

ទៀង�វណា្ណ្រ័ត្ន ជំនួយការផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ

ត្ង�សៀវមុី ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

ទួត�សុវណា្ណ្រី ប្ធានផ្ន្កស្្វជ្្វ

អ៊ុក�វា៉្ន់ មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

វួន�សាលីម ជំនួយការមូលដ្ឋ្ន

យ៉្ត�រា៉្វី មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

យី�សុីយា៉្ន នាយកផ្ន្កស្្វជ្្វ

យឹម�ប៊ុនស៊ន មន្ត្ីមូលដ្ឋ្ន

យុន�ចាន់ដរានី មន្ត្ីផ្ន្កកម្មវិធី

បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត - ៤នាក់ (ស្ី�៣,�ប្ុស�១)

ឈ្ម្រះ មុខតំណ្រង

អ្ង�សុទា្ធ្រឹទ្ធិ មន្ត្ីផ្ន្កស្្វជ្្វ�

លឹម�លីគាវ ជំនួយការនាយកប្តិបត្តិ�

មា៉្ន�ធីតា មន្ត្ីផ្ន្កផ្តល់ព័ត៌មាន

សាំង�ស្ីលាភ មន្ត្ីរដ្ឋបាល�និងលទ្ធកម្ម
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ឧបសម្ព័ន្ធ ក៖  
អង្គការដ្រគូឆ្ន្រំ ២០១៩

អក្រសរកាត់ ឈ្ម្រះព្រញ អាសយដ្ឋ្រន

CWPD អង្គការនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព�និងអភិវឌ្ឍន៍
ផ្ទះល្ខ�128D9-D10�វិថីសម្ត្ចសុធារស�សង្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់�
ខណ្ឌចំការមន�រាជធានីភ្នំព្ញ�ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

MHC អង្គការសុខភាពបុរសកម្ពុជា
ផ្ទះល្ខ�28B5�ផ្លូវល្ខ�៧៥�សង្ក្ត់ស្ះចក�ខណ្ឌដូនព្ញ�
រាជធានីភ្នំព្ញ�ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

MHSS អង្គការស្វាសង្គមសុខភាពបុរស
ផ្ទះល្ខ�៥៧�ផ្លូវល្ខ�២១�សង្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់�ខណ្ឌចំការមន�
រាជធានីភ្នំព្ញ�ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

CATA សមាគមកម្ពុជាកំចាត់រោគរប្ង
អគារ�CENAT�ផ្លូវល្ខ�278/95�សង្ក្ត់បឹងក្ងកង��២�រាជធានីភ្នំព្ញ�
ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

CHC អង្គការគណៈកមា្ម្ធិការសុខភាពកម្ពុជា
ផ្ទះល្ខ�២៩៧�ផ្លូវគ្ួសារល្ខ២៨�ភូមិរោងចក្�សង្ក្ត់គោកឃ្ល្ំង�
ខណ្ឌស្នសុខ�រាជធានីភ្នំព្ញ�ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

HSD អង្គការសុខភាព�និងការអភិវឌ្ឍសង្គម
អគារ�VTRUST�ល្ខ10�(ជាន់ទី4)�ផ្លូវល្ខ��១០៩�សង្ក្ត់មិត្តភាព�
ខណ្ឌប្្ំពីរមករា�រាជធានីភ្នំព្ញ�ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
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ល�រ ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ទិនា្ន្រនុប្របវត្តិ តំណភា្ជ្រប់

1 “We Cannot Avoid Drinking”: 
Alcohol Use among Female 
Entertainment Workers  
in Cambodia

Carinne Brody, Kathryn C. 
Kaplan, Sovannary Tuot, 
Pheak Chhoun, Caroline 
Farr, Dallas Swendeman, 
Siyan Yi

Subst  
Use 
Misuse

https://www.
tandfonline.com/doi/
full/10.1080/10826084. 
2019.1691596

2 Do combination HIV prevention 
programmes result in increased 
empowerment, inclusion and 
agency to demand equal rights 
for marginalised populations in 
low-income and middle- income 
countries? A systematic review

Carinne Brody, Say Sok, 
Sovannary Tuot, Marija 
Pantelic, Enrique Restoy, 
Siyan Yi

BMJ  
Glob 
Health

https://gh.bmj.com/
content/bmjgh/4/5/
e001560.full.pdf

3 Prevalence and correlates of 
amphetamine-type stimulant use 
among transgender women in 
Cambodia

Gitau Mburu, Sovannary 
Tuot, Phalkun Mun, Pheak 
Chhoun, Navy Chann, 
Siyan Yi

Int J  
Drug 
Policy

https://www.
sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/
S0955395919302531

4 Association of oral health status 
with the CD4+ cell count in children 
living with HIV in Phnom Penh, 
Cambodia

Kimiyo Kikuchi, Yusuke 
Furukawa, Sovannary 
Tuot S, Khuondyla Pal, 
Chantheany Huot, Siyan Yi

Sci Rep https://www.nature.
com/articles/s41598-
019-51077-0

5 Childhood conditions, pathways 
to entertainment work and current 
practices of female entertainment 
workers in Cambodia: Baseline 
findings from the Mobile Link trial

Carinne Brody, Pheak 
Chhoun, Sovannary Tuot, 
Dallas Swendeman,  
Siyan Yi

PLoS  
One

https://journals.
plos.org/plosone/
article?id=10.1371/
journal.pone.0216578

6 Prevalence and risk factors of HIV 
infection among people who inject 
drugs in Cambodia: findings from a 
national survey

itau Mburu, Pheak 
Chhoun, Navy Chann, 
Sovannary Tuot, Phalkun 
Mun, Siyan Yi

Subst 
Abuse 
Treat  
Prev 
Policy

https://
substanceabusepolicy.
biomedcentral.com/
articles/10.1186/
s13011-019-0232-3

ឧបសម្ព័ន្ធ ខ៖  
អត្ថបទបានបោះពុម្ពផ្រសាយ
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7 Health behaviors among male 
and female university students in 
Cambodia: a cross-sectional survey

Say Sok, Khuondyla Pal, 
Sovannary Tuot, Rosa Yi, 
Pheak Chhoun, Siyan

bioRxiv DOI: 10.1101/742718

8 “Who cares” is key: factors 
associated with oral health  
status in children living with HIV  
in Phnom Penh, Cambodia

Kimiyo Kikuchi K, Yusuke 
Furukawa, Sovannary 
Tuot, Khuondyla Pal, 
Chantheany Huot,  
Siyan Yi

AIDS  
Care

https://www.tandfonline. 
com/doi/abs/10.1080/ 
09540121.2019. 
1622634? 
journalCode=caic20

9 Factors associated with medication 
adherence among people with 
diabetes mellitus in poor  
urban areas of Cambodia:  
A cross-sectional study

Akiyo Nonogaki, Hen 
Heang, Siyan Yi, 
Maurits van Pelt, Hiroko 
Yamashina, Chie Taniguchi, 
Tomoko Nishida, Hisataka 
Sakakibara
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