
  
 
 

 

 
អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយទុ្ធនឹងជំងឺអេដស ៍

 

សុន្ទរកថា 

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្តី អេៀង មូល ីប្រធាន្គណៈកម្មា ធិការសប្មរសប្មួលប្រចាំប្រទេស 
កនុងសិកាា សាលាពិទប្រោះទោរល់ថាន ក់ជាត្ិសតីពី 

ជាំហាន្ទៅមុខកនុងការរាំពារសងគមទោយការយកចិត្តេុកោកខ់ពស់ទលើទមទោគទេដ្ស៍ទៅកមពជុា 

 

ថ្ងៃេី២ ខខត្ុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

សណ្ឋឋ ររ កាាំរូឌីោ៉ា ណ្ឋ 
 

 សមូធ្វើគារវកិចចចំធ ោះធោក Napoleon Navarro អនុររធានអងគការ UNDP ររចំ 
ររធេសកមពុជា 

 ឯ.ឧ. ងី ច័នទផល រដឋធលខា្ិការរកសងួមហាផ្ផទ និងជាអនុររធានរកុមររឹកាស្តត រ 
និង អភិវឌឍន៍វសិយ័កសកិមម និង ជនរេ(CARD) 

 ធោករស ីMarie-Odile Emont ររធាន UNAIDS ររចំកមពុជា 
 សមូស្តវ គមន៍ររិយមិត្តមកធលើពីឥណ្ឌា  
 សមូធគារព ឯកឧត្តម ធោកជំទាវ ធោក ធោករស ីនាងកញ្ញា  ជាសមាជិក 
សមាជិកា អងគសកិាា ស្តោទំាងអស ់
 

 ជារឋម ខ្ុ ំសមូសម្មតងនូវធសចកតីធស្តមនសសរកីរាយម្ដលបានចូលរមួធរើកអងគសកិាា  
ស្តោធនោះ ។ ជាមួយគាន ធនោះ ខ្ុ ំកស៏មូសម្មតងនូវការ អរអរស្តេរចំធ ោះ កមមវ ិ្ ីអភិវឌឍ 
អងគការសហររជាជាត្ ិ (UNDP) និង កមមវ ិ្ ីរមួររសអ់ងគការសហររជាជាត្កិនុងការររយេុធ 
នឹងជំងឺធអដស ៍ (UNAIDS: Joint UN Program on HIV/AIDS) ធៅកមពុជា ម្ដលបាន 
ផតួចធផតើមគំនិត្ធរៀរចធំវេិកាដម៏ានស្តរៈសខំាន់ធនោះ និង សមូស្តវ គមន៍យ៉ាងកក់ធតត  រពមទំាង 
ម្លលងអំណរគុណយ៉ាងរជាលធរៅចំធ ោះ ឯកឧត្តម ធោកជំទាវ ធោក ធោករស ីនាងកញ្ញា  

 

ប្រះរាជ្ញណាចប្ររមពុជ្ញ 
ជ្ញតិ សាសនា ប្រះមហារសប្ត  



ម្ដលបានអធ ជ្ ើញចូលរមូ ធដើមបីធ្វើការពិធរគាោះផ្លល សរ់តូ រធយរលអ់ំពី ជំហានធៅមុខកនុងការ 
គំា រសងគមធោយយកចិត្តេុកោក់ខពសធ់លើធមធរាគធអដសធ៍ៅកមពុជា ។  

ខ្ុ ំកស៏មូធកាត្សរធសើរចំធ ោះ រកុមររឹកាស្តត រ និង អភិវឌឍន៍វសិយ័កសកិមម និង ជន  
រេ (CARD) ម្ដលបានរារ់រ ច្ូ លអនកផទុកធមធរាគធអដសក៍នុងរកុមអនកងាយរងធរគាោះពិធសស 
(Special Vulnerable Group) ម្ដលរត្ូវបានេេួលនូវការគំា រសងគម (Social Protection) 
និង សមូគំារេគំនិត្លអម្ដលធលើកធឡើងអំពតី្រមូវការកនុងការផាភ្ជជ រ់ជាយេុធស្តស្រសត និង ជា 
ររព័នធ នូវធសចកតីរត្ូវការនានាម្ដលមានជាពិធសស និង ធៅតាមកាលៈធេសៈកនុងចំធណ្ឌម 
អនកម្ដលរសធ់ៅជាមួយធមធរាគធអដស ៍និង ររជាជនម្ដលរងផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំងធោយ 
ធមធរាគធអដស ៍ធៅកនុងគធរមាងម្ផនការការ រសងគម ។ ធហត្ុធនោះធហើយ ធេើរធយើងអាចធ្វើ 
គធរមាងម្ផនការម្ដលធៅថា “ការយកចិត្តេុកោក់ខពសធ់លើធមធរាគធអដស”៍ (HIV-sensi-

tive) ។ ធនោះជាជំហានមួយធ ព្ ោះធៅរកការគំា រសងគម ឱ្យកាន់ម្ត្េូលេំូោយត្ធៅធេៀត្  
តាមធគាលការណ៍ “មិនេុកធចលនរណ្ឌមាន ក់ធឡើយ”  (leaving no one behind) ។ 

ធយើងជួរជុំគាន ផ្លងធនោះធដើមប ី៖ 
 រធងកើនការយលដ់ឹងអំពីត្រមូវការនានាផ្នការផាភ្ជជ រ់ នូវធសចកតីរត្ូវការនានា 
ម្ដលមានលកាណៈខុសធគ និង ធៅតាមកាលៈធេសៈផ្នអនកម្ដលរសធ់ៅជាមួយ 
ធមធរាគធអដស ៍និង ររជាជនម្ដលេេួលផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំង ធៅកនុងគធរមាង 
ម្ផនការគំា រសងគម។ 

 រធំលចធឡើងនូវស្តរៈសខំាន់ផ្នការធឆលើយត្រធៅនឹងការធរ ើសធអើង មាក់ងាយ និង 
សេិធិមនុសសររសអ់នកផទុកធមធរាគធអដស ៍និង អនករងផលរ៉ាោះ លយ់៉ា ងខាល ំង 
ធោយធមធរាគធអដសធ៍ៅកនុងរររិេផ្នកិចចគំា រសងគម ។ 

 សកិាម្សវងយលព់ីរេពិធស្ត្ន៍ររសរ់រធេសឥណ្ឌា  ម្ដលឈានមុខធគកនុង 
ពិភពធោកកនុងការគំា រសងគម ក់ព័នធនឹងអនកផទុកធមធរាគធអដស ៍និង អនករង 
ផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំងធោយធមធរាគធនោះ ។ 

 រកឱ្យធឃើញនូវរញ្ញា អាេិភ្ជព និង ធ្វើម្ផនការសកមមភ្ជពធ ព្ ោះធៅការគំា រដល ់
អនកផទុកធមធរាគធអដស ៍និង អនករងផលរ៉ាោះ លធ់ោយធមធរាគធអដស ៍

 



តាមពិត្ធៅ ការររយេុធនឹងធមធរាគធអដសធ៍ៅររធេសកមពុជាធយើងបានេេួលធជាគ 
ជ័យរចួមកធហើយ ម្ដលគួរឱ្យមានធមាេនៈ ។ អរតាឆលងធមធរាគធអដសធ៍ៅម្ត្រនតលយចុោះជា 
ររចំ ។ អរតាឆលងកំពុងសថតិ្ធៅកនុងរងវង់ ០,៧ និង ០,៦ សរមារ់ ន្ ំ២០១៣ ករ៏៉ាុម្នតអរតា 
ធនោះអាចនឹងលយចុោះមក ០,៤ កនុងធពល្រ់ៗធនោះ ។ ម្ត្ធទាោះជាយ៉ាងធនោះកធ៏ោយ អនកផទុក 
ធមធរាគធអដសធ៍ៅម្ត្រត្ូវការជំនួយ ធដើមបីេេួលបាននូវធសវាពាបាល និង ការគំារេម្ផនក 
សងគមត្ធៅធេៀត្មិនអាចខវោះបានធឡើយ ។ តាមការវាយត្ផ្មលភ្ជពរកីរកធៅកមពុជា កនុង 
ចំធណ្ឌមអនកេេួលចំណ្ឌត្់ថាន ក់រកីរក អនកផទុកធមធរាគធអដស ៍និង អនករងផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំង 
(PLHIV/KAP) រត្ូវបានចត្់េុកជាអនករកីរកជាងអនករកីរក្មមតា ម្ដលគាម នផទុកធមធរាគ 
ធអដសន៍ិងម្ដលមិនេេួលផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំងធោយធមធរាគធអដស ៍។ ររការធនោះនំាឱ្យមាន 
ការគិត្គូរដលក់ាររារ់រ ច្ូ លអនកផទុកធមធរាគធអដស ៍និង អនករងផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំងធោយ 
ធមធរាគធអដស ៍កនុងការធ្វើម្ផនការគំា រសងគមទំាងមូលធៅកមពុជា (social protection 

scheme in Cambodia) ។ តាមរេពិធស្ត្ន៍កនលងមក ធរតពីការស្តន ក់ធៅពាបាលធៅ 
តាមមនទីរធពេយ អនកផទុកធមធរាគធអដស ៍និង អនករងផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំងធោយធមធរាគធអដស ៍
រត្ូវការឱ្យមានលេធភ្ជពចិ ច្ មឹរគួស្តរ ឱ្យមានលេធភ្ជពរ ជ្ូ នកូនធៅធៅស្តោធរៀន ឱ្យ 
មានលេធភ្ជពធ្វើដំធណើ រធៅេេួលថាន ំ ឬធសវាពាបាលធៅមនទីរធពេយ ឬមណា លសខុភ្ជព ។ 
ចំម្ណកអនកជំងឺស្តន ក់ធៅមនទីរធពេយ ឬមណា លសខុភ្ជពធនាោះវញិ ពួកធគរត្ូវការអនកធៅកំដរ 
ជួយធមើលម្លទំាជាធដើម ។ ឯអនកកំដរ និង អនកជួយធមើលម្លទំាធនាោះ (care givers) ក៏ រត្ូវ 
មានលេធភ្ជពចិ ច្ មឹជីវតិ្ខលួនឯងផងម្ដរ ធេើរអាចធៅកំដរ ឬធៅជួយធមើលម្លទំាអនកជំងឺធៅ 
មនទីរធពេយ ឬធៅមនទីរសខុាភិបាលបាន ។ 

ខ្ុ ំសមូស្តវ គមន៍គំនិត្រារ់រ ច្ូ លអនកផទុកធមធរាគធអដស ៍និង អនករងផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំង 
ធោយធមធរាគធអដស ៍កនុងចំធណ្ឌមអនកម្ដលរត្ូវធ្វើអត្តសញ្ញា ណកមមជនរកីរក (ID Poor) 
ធដើមបីឱ្យជនទំាងធនាោះ អាចេេួលផលតាមរយៈមូលនិ្ិសម្ម៌ ។ ជាមួយធនាោះ ខ្ុ ំកស៏មូ 
ស្តវ គមន៍គំនិត្ោត្សនធឹងមូលនិ្ិសម្ម៌ធនោះ ឱ្យរគរដណត រ់ និង ធឆលើយត្រផងម្ដរដល ់
ធសចកតីរត្ូវការឯធេៀត្ររសអ់នកផទុកធមធរាគធអដស ៍និង អនករងផលរ៉ាោះ លខ់ាល ំងធោយ 
ធមធរាគធអដស ៍ធរតពីធសវាពាបាលម្ដលពួកធគកំពុងេេួលធៅតាមមនទីរធពេយ ឬមណា ល 
សខុភ្ជព ។ តាម្មមតា អនកជំងឺធអដសន៍ឹងស្តល រ់ ធរើធគគាម នមធ្ាបាយធៅេេួលធសវា 
ពាបាល ។ យ៉ាងណ្ឌមិញ ធរើមានម្ត្ថាន ំម្ត្អត្់មធ្ាបាយធៅយកថាន ំធនាោះ ពួកធគកធ៏ៅម្ត្ 
រងធរគាោះដម្ដល ។  
ឯកឧត្តម ធោកជទំាវ ធោក ធោករស ីនាងកញ្ញា   



 

 ខ្ុសំងឃឹមថាកិចចពិភ្ជកាផ្លងធនោះ នឹងនំាមកនូវគំនិត្លអៗ  ឬធាត្ុចូលម្ដលអាចធ្វើឱ្យ 
ធយើងធរៀរចំបាននូវយេុធស្តស្រសត និង ម្ផនការសកមមភ្ជពគំា រសងគមធៅកមពុជាឱ្យកាន់ម្ត្ 
រគរ់រជុងធរជាយ និង ឱ្យកាន់ម្ត្លអររធសើរម្លមធេៀត្ ម្ដលជាការរមួចំម្ណកដព៏ិសដិឋមួយ 
កនុងការររយេុធនឹងជំងឺធអដស ៍។ 
 ជាេីរ ច្ រ់ ខ្ុ ំសមូររសេិធពរជូន ឯកឧត្តម ធោកជំទាវ ធោក ធោករស ីនាងកញ្ញា  
និង អនកចូលរមួទំាងអស ់សមូមានសខុភ្ជពលអ កមាល ំងមំាមួន និង  របាជ្ាធឈលៀសផ្វ និង 
ជួរររេោះពុេធពរទំាងរួនររការគឺ អាយ ុវណណៈ សខុៈ និង ពលៈ កុំរីធឃលៀងឃ្លល ត្ធឡើយ 
រពមទំាងសមូធកាត្សរធសើរផងម្ដរចំធ ោះសមាជិក-សមាជិកាទំាងអស ់ផ្នគណៈកមមការ
ធរៀរចំអងគពិ្ី និង ចំធ ោះកមមវ ិ្ ីអភិវឌឍអងគការសហររជាជាត្ ិ (UNDP) និង កមមវ ិ្  ី
រមួររសអ់ងគការសហររជាជាត្កិនុងការររយេុធនឹងជំងឺធអដស ៍ (UNAIDS) ម្ដលបានសហ 
ការធរៀរចំសកិាា ស្តោដម៏ានស្តរៈសខំាន់នាផ្លងធនោះ ។ 
 ខ្ុ ំសមូររកាសធរើក សកិាា ស្តោពិធរគាោះធយរលថ់ាន ក់ជាត្ិ វគគេី២ សតពីី ជំហានធៅ 
មុខកនុងការគំា រសងគមធោយការយកចិត្តេុកោកខ់ពសធ់លើធមធរាគធអដសធ៍ៅកមពុជា ចរ់ព ី
ធពលធនោះត្ធៅ។ 

 
                                            សមូអរគុណ! 

 
 


