
    ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

              ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

 

            ជញ ធរជ ្របយទុធនឹងជំងឺេអដស ៍    

                 របយករណ ៍

កិចច្របជុំ្របចំ្រ មសទីពីរ្រកមុករងរបេចចកេទស 

ថន កជ់  បរុស្រស ញ់បរុស និង្រស្ីរសស្់របយទុធនឹងជងំឺេអដស ៍

                           ៃថងទី២៤ ែខមិថនុ ឆន ២ំ០១៦ េនេភជនីយ ្ឋ ន អរ័ េដ 

១- វ  
  ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ពិេសស្រកមុករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់ 

បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ សហករនិងគំ្រទថវកិ េ យអងគករេស សងគម 
សុខភពបុរស(MHSS) បនេរៀបចំនូវកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសទីពីរៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ 
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េនេភជនីយ ្ឋ ន អ័រគីេដ នៃថងទី២៤ 
ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ េ យមនករចូលរមួពី ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ែដលរមួមន 
សមសភពមកពី្រកុមករងរ បេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស  និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹង 
ជំងឺេអដស៍ ្រកមុេគលេ ែដលជបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់មកពីសហគមន៍ផទ ល់ 

េលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្ត សនងករនគរបលេខត្ត រមួមនេខត្តេពធិ៍ ត់ បត់ដំបង 
បនទ យមនជ័យ និងកំពង់ចម  ្របមណជែសសិបនក់។ 

២-េគលបំណង 
           ១. ព្រងឹងកិចចសហករជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអនកផ្តល់េស  កនុងបទអន្ត គមន៍បងក រ 
កររកី ល លេមេ គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។   

           ២. ព្រងឹងសកមមភពករងរ្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី 

្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 
 មរយៈៃនកិចច្របជំុ សមជិក្រកមុករងរទំងអស់រពឹំងថ នឹងទទួលបននូវអនុ សន៍
ល្ៗអ ពីកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េដើមបីព្រងឹងសកមមភពករងរ្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់ 



 

បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និងជំរញុកិចចសហករជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអនក  

ផ្តល់េស  កនុងបទអន្ត គមន៍បងក រកររកី ល លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍។ 

៣-កលបរិេចឆទ ទីកែន្លង និងវត្តមន 
កលបរេិចឆទ :  ៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦ 

ទីកែន្លង        :  េនេភជនីយ ្ឋ ន អ័រគីេដ   

 វត្តមន        : ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ សមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ 
្រកមុេគលេ  និងេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្ត សនងករនគរបលេខត្តេពធិ៍ ត់ 
បត់ដំបង េសៀម ប និងបនទ យមនជ័យ ។ 

៤- ធី ្រស្ត 
     កិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី

្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តសំខន់ៗមួយចំនួនដូចជ បទបង្ហ ញជ
្ល យ ករពិភក ្រកមុធំ បទបង្ហ ញេវទិកសំណួរ និងចំេឡើយរ ងអនកចូលរមួ និង គមិន ្រពមទំង

ករផ្តល់ជអនុ សន៍កនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប់អនុវត្តករងរបន្ត។ 

 

 
 

ឯកឧត្តម្របធនៃនកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមស្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ 

 

 

 



៥-លទធផល            

     កលពីៃថងសុ្រក ទី២៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦  េវ េម៉ង៨:៣០នទី្រពឹក េនេភជនីយ ្ឋ ន 
អ័រគីេដ ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េ យ 
សហករជមួយអងគករេស សងគមសុខភពបុរស(MHSS) បនេរៀបចំនូវកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសទីពីរ
របស់ខ្លួនេ្រកមកិចចដឹកនំ្របជំុេ យ ឯកឧត្តមេវជជ. ែតង គន្ឋី អគគេលខធិករ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស
និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េ្រកមករឧបតថមភថវកិពីអងគករេស សងគមសុខភពបុរសេ យ  
សេ្រមចលទធផលដូចខងេ្រកម៖ 

 ១. មតិ ្វ គមន៍ និងេបើកកិចច្របជំុ  

      មតិ ្វ គមន៍ និងេបើកកិចច្របជំុ េ យឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុ បនែថ្លងអំណរគុណ
ដល់សមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺ
េអដស៍ តំ ង្រកសួងពក់ព័នធ អនកអនុវត្តចបប់ ែដលបនចូលរមួ្របជំុនេពលេនះ និងបនអរគុណ
ដល់អងគករេស សងគមសុខភពបុរស ែដលែតងែតឧបតថមភថវកិដល់ករេរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមស
េនះេឡើង។ ឯកឧត្តមបនមន្រប សន៍ថកិចច្របជំុេនះេធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណងព្រងឹងកិចចសហករ 
ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអនកផ្តល់េស  កនុងបទអន្ត គមន៍បងក រ កររកី ល លេមេ គេអដស៍ 

និងជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ និងព្រងឹងសកមមភពករងរ
្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ ជ
មួយគន េនះ  ឯកឧត្តម្របធន បនមន្រប សន៍បន្តេទៀតថ ករេធ្វើបទអន្ត គមន៍បងក រេលើ្រកុម
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េយើង្រតូវរះិរកវធីី ្រស្តថមីៗ និងជំរញុសហករជមួយ ជញ ធរ
មូល ្ឋ ន បងកឲយមនបរយិកសគំ្រទកនុងសហគមន៍ ពិេសសេផ្ត តេលើេខត្តសំខន់ៗ ្រកមុ ក់មុខ 
េដើមបជំីរញុ និងេលើកទឹកចិត្តឲយេទទទួលេស សុខភព។ 

 ២.ជកិចចបន្តករេធ្វើបទបង្ហ ញៈ 
២.១ ករបង្ហ ញពីរបយករណ៍វឌ ន៍ភពបទអន្ត គមន៍បងក រេមេ គេអដស៍ និងជំងឺ

េអដស៍កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ឆន ំ២០១៥៖ 



 

េនកនុងបទបង្ហ ញេនះ គមិនបនបង្ហ ញពីលទធផលែដលបនសេ្រមច ពីឧបសគគនន 
និងពីកង្វះថវកិរបស់្រកុមករងរកនុងករអនុវត្តន៍ករងរ។ មរយៈរបយករណ៍េនះ ក៏បនបង្ហ ញ
ពីកិចចស្រមបស្រមួល និងសហកររ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអងគករជៃដគូ។ ជមួយគន េនះក៏បន
េលើកសំណូមពរ ឬផ្តល់ជអនុ សន៍កនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប់អនុវត្តបន្ត។ 

២.២ ករបង្ហ ញពីបចចុបបននភពៃនករអនុវត្តន៍សកមមភពករងររបស់្រកុមករងរ 

បេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េនកមពុជ៖ 

-លទធផលសេ្រមចបនរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង
្រសី្រសស់្របចំ្រតីមសទី២ ឆន ំ២០១៦៖ 

១.បនេរៀបចំរបយករណ៍វឌ ន៍ភព្របចំឆន ំ២០១៥ របស់្រកុមករងរបេចចកេទស
ថន ក់ជតិសំ ប់្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។ 

២.បនែកស្រមួលេសចក្តីសេ្រមចស្តីពី្រកុមករងរបចចកេទសថន ក់ជតិសំ ប់្រកុមបុរស
្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្របចំ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

៣. បន្របជំុ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន និង្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិសំ ប់
្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របចំែខ និង្របចំ្រតីមសជេទៀងទត់។ 

៤. បនេរៀបចំែផនករសមមភពលំអិត្របចំឆន ំ២១០៦។ 

- សកមមភពសំខន់ៗរបស់អងគករៃដគូ៖ 

១. ែផនកបងក រៈ មនអងគករ   AHF, KHEMARA, MHSS, MHC, SIT  

- អប់រ ំ

- ែចកេ្រ មអនម័យ 

- បញជូ នេទរកេស ពិនិតយសុខភព 



- េតស្តឈម 

- ករ្រគប់្រគងករណី 

២. ែផនកពយបល ែថទំ និងគំ្រទៈ មនអងគករ MEC, RHAC, CHOUK SOR, CPN+, 

AHF។ 
- VCCT 

- STI/RTI 

- PHC (Primary Health Care) 

- Pre-ART and ART 

- Referral  

- លទធផលសំេរចបន្របចំ្រតីមសរបស់អងគករៃដគូ  

 
 



 
 

 
 



 
 

- ករស្រមបស្រមួល និងបរយិកសគំ្រទ៖ 

១.្របរពធពីធីសប្ត ហ៍េមទនភព(Pride Week) និងទិ ្របឆំងករស្អប់េខពើមអនក
្រស ញ់េភទដូចគន  េនភនំេពញ េសៀម ប ែកវ និងេខត្តមួយចំនួនេទៀត។ 

២.ចូលរមួេរៀបចំកិចច្របជំុស្រមបស្រមួលជមួយគណៈកមមករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍
េខត្តបត់ដំបង េដើមបពី្រងឹងកិចចសហកររ ងគេ្រមង និងៃដគូពក់ព័នធ។ 

៣.េរៀបចំកិចច្របជំុថន ក់េ្រកមជតិសំ ប់្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។ 

៤.េរៀបចំទិ េ្រ មអនម័យអន្តរជតិ។ 

 

                                ទិ េ្រ មអនម័យអន្តរជតិ 

 



២.៣ បទបង្ហ ញពីទិសេ ៩០ ៩០ ៩០ កនុងករេឆ្លើយតបេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍
ជសកល និងកមពុជ៖ 

-ករងរជយុទធ ្រស្ត និងករេប្តជញ ចិត្តេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍
របស់អងគករសហ្របជជតិេនកមពុជ ២០១៦-២០២១ េ យអនុវត្តនូវេគលករណ៍សូនយបី ្រសប

មេគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព និងបញច ប់ករចំលងេមេ គេអដស៍ថមី នឆន ំ២០៣០។ 

-េគលេ សំខន់ៗចំនួន្របំមួយ ែដលជប់ទក់ទងនឹង្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង
្រសី្រសស់ កនុងចំេ មេគលេ ទំងដប់របស់អងគករសហ្របជជតិ រមួមន៖ 

១. េគលេ ទីមួយ ៩០ ៩០ ៩០៖ ៩០% ៃនមនុស ទំងអស់ែដលមនផទុកេមេ គ
េអដស៍ បនដឹងពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍របស់ពួកេគ ៩០% ៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ទំងអស់
ែដលបនេ គវនិិចឆ័យបនបន្តទទួលករពយបលឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ជប់ជ្របចំ ៩០% 
ៃនមនុស ទំងអស់ ែដលបនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មិន ចរក
េឃើញផទុកេមេ គេអដស៍េនកនុងខ្លួន។ 

៦. ៩០ភគរយៃន្រកមុ្របឈមមុខខពស់៖ អនកេធ្វើករេន ម្រគឹះ ថ នកំ ន្ត ្រកមុបុរស
្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ្របជជនចល័ត ឫចំ ក្រសុក 
និងអនកជប់មនទីរឃំុឃងំ ្រតូវបនទទួលេស បងក រ និងពយបលេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍។ 

៧. ៩០ភគរយៃនអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និងផលប៉ះពល់  
មិន្រតវូបនកររេំ ភបំពនេ យអំេពើហឹង ។ 

៨. ៩០ភគរយមិន្រតូវមនករេរ ើសេអើង និងមក់ងយេទះបីជេនកែន្លងេធ្វើករ 
េរៀន និងេនេស សុខភិបល។ 

១០.  ៧៥ភគរយៃនអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និងផលប៉ះពល់ 
្រតូវបនទទួលករគំពរេស សងគម។ 

-សមជិកអងគករសហ្របជជតិែដលេធ្វើករេន្របេទសកមពុជកនុងករេឆ្លើយតបេមេ គ
េអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ រមួមន៖ 

- UNAIDS 

- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) 

- World Health Organization  

- Unicef ( Unite for Children) 

- WFP(World food Programme) 

- IOM-OIM 

- ILO 

- UNFPA 



- UNESCO 

- UNDP 

- UN Volunteers 

- UNWOMEN 

-េគលេ បចចុបបននរបស់អងគករសហ្របជជតិ េផ្ត តសំខន់េគលេ អភិវឌ ន៍្របកប
េ យចីរភព រមួចំែណកេឆ្លើយតបែផនករយុទធ ្រស្តជតិែដលមនលកខណៈជពហុវស័ិយ កនុងករ
ជំរញុកមមវធីិបងក រ និងករពយបល និងបងកបរយិកសគំ្រទដល់្រកមុ្របឈមមុខ។ 

២.៤ ែផនករសកមមភពបនទ ប់ 

យុទធ ្រស្តទី១ :បងក រករឆ្លងេមេ គេអដស៍ថមីកនុងចំេ មបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

េគលេ ទី១:បេងកើនករេ្របើ្របស់េស េធ្វើេតស្តឈមេ យគម នករេរ ើសេអើង និងម៉ក់ងយដល់
្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

១ 
ស្រមបស្រមួលកិចច្របជំុបេងកើនករេ្របើ្របស់េស េមេ គេអដស៍ជមួយNCHADSអងគករៃដគូ 
និង ថ ប័នពក់ព័នធ 

២ ចុះអភិបលកិចចេទេលើគុណភពៃនករផ្តល់េស សុខភព  

៣ 
េរៀបចំកិចច្របជំុផ្តល់េយបល់ និង យតៃម្លបនទ ប់ពីចុះអភិបលកិចចមកពិភក ជមួយ្រកមុ
ករងរេលខធិករ ្ឋ ន  

៤ 
េរៀបចំកិចច្របជំុស្រមបស្រមួលថន ក់េ្រកមជតិ (ថន ក់មូល ្ឋ ន) ដល់អនកផ្តល់េស  ្រគួ រ 
និង ជញ ធរែដនដី (ករេរ ើសេអើង និងករទទួលេស សុខភព) 

យុទធ ្រស្តទី២: បេងកើត និងធននិរន្តភពបរយិកសគំ្រទកមមវធីិបងក រេមេ គេអដស៍ និងជំងឺ
េអដស៍ និងកមេ គស្រមប់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

េគលេ ទី២: បេងកើនករសហករ និងស្រមបស្រមួល្រគប់ៃដគូទំងអស់ 

១ 

េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករចូលរមួដល់ថន ក់ដឹកនំ និងម្រន្តីពក់ព័នធកនុងកមមវធីិបងក រ
េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ មរយៈ
្រកសួងព័ត៌មន 

២ 
ស្រមបស្រមួលជមួយ NCHADS និងៃដគូពក់ព័នធកនុងករព្រងីកេស បងក រ ែថទំ និងគំ្រទ
ដល់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

៣ 

េរៀបចំកិចច្របជំុស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីករកត់បនថយករេរ ើសេអើង 
និងមក់ងយ េដើមបពី្រងឹងករអនុវត្តន៍បទអន្ត គមន៍បងក រេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ កនុង
ចំេ ម្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 



៤ 
បេងកើតេវទិកជមួយ រព័ត៌មន េដើមបីកត់បនថយករេរ ើសេអើង្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង
្រសី្រសស់ 

យុទធ ្រស្តទី៣: ព្រងឹងសមតថភពៃដគូពក់ព័នធ 

េគលេ ទី៣: ព្រងឹងករចូលរមូរបស់អងគករសហគមន៍ ែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកុមបុរស្រស ញ់
បុរស និង្រសី្រសស់ េនកនុងករេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ 

១ 
េរៀបចំ្របមូលរបយករណ៍ជមួយអងគករែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស 

និង្រសី្រសស់ 

២ បេងកើនសមតថភពដល់្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន 

៣ េរៀបចំផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ មរយៈកមមសិក ឬករចូលរមូកិចច្របជំុននជមួយអនកពក់ព័នធ 

យុទធ ្រស្តទី៤: េលើកកំពស់េលើករ្របមូល និងេ្របើ្របស់ព័ត៌មនជយុទធ ្រស្ត 

េគលេ ទី៤:្រតតួពិនិតយ និង ម នកមមវធីិ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរសនិង្រសី្រសស់ ករែកលំអរ 
និង យតៃម្លសមតថភព ្របសិទធភព និងផលប៉ះពល់ ៃនបទអន្ត គមន៍ 

១ 
ចុះ្រតតួពិនិតយ និង្របមូលទិននន័យ ព័ត៌មន ពីអងគករ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

អនកផ្តល់េស  និងសហគមន៍្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

២ បេងកើតទ្រមង់្របមូលទិននន័យស្រមប់្រតីមសនីមួយៗ 

៣ 
ជំរញុឱយ ថ ប័នេធ្វើករងរជមួយបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ព្រងឹងករអនុវត្តន៍
ករងរថន ក់សហគមន៍(សមតថភព ្របក់ឧបតថមភ េ្រគ ងេលើកទឹកចិត្ត) 

៤ 
េរៀបចំកិចច្របជំុ ឬេវទិកផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ជមួយអងគករពក់ព័នធ គ្លីនិក និងមណ្ឌ លសុខភព 
េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ និងព័ត៌មន 

៥ 
េរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមស្រកមុករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិបុរស     
្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

៦ 
េរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំែខៃន្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់  
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

៧ េរៀបចំកិចច្របជំុបូកសរបុករងរ្របចំឆន ំរបស់្រកុមករងរេលខធិកររ ្ឋ ន្របចំឆន ំ២០១៦ 



៦.បញ្ហ ្របឈមៈ 

• ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរសមិនបនេធ្វើេតស្តឈម េ យ រគត់គិតថករ្រប្រពឹត្តរបស់គត់
មិនមនករ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េទ។ 

• ្រកុមេគលេ មួយចំនួនមនករចល័ត េន ក់មុខ និងមិន ៊ នទទួលយកេស សុខភព
ទូលំទូ យេនេឡើយេទ។ 

• ករចូលរមួ្របជំុរបស់ប ្ត ញចតុមុខមិនបនេទៀងទត់។ 

• មិនមនថវកិ្រគប់្រគន់កនុងករឩបតថមភដល់អនកពក់ព័នធ េដើមបីចូលរមួកិចច្របជំុ្របចំែខ ្របចំ    
្រតីមស និងសកមមភពសំខន់ៗមួយចំនួន។ 

• ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ខ្លះពួកគត់ជប់រវល់ករងរ កំទបុងេពលអនកអប់រ ំ
មមូល ្ឋ នចុះេធ្វើករអប់រ ំនិងេធ្វើេតស្តឈមេន មសហគមន៍។  

•  មិនបនេធ្វើេតស្តឈមេ យគត់ខ្ល ចថគត់បនឆ្លងេមេ គេអដស៍។  

• ខ្ល ចករមក់ងយ និងករេរ ើសេអើងពី្រគួ រ និងសងគម។ 

• ខ្វះខត និងករផគត់ផគង់្របតិករសំ ប់េធ្វើេតស្តមិនទន់េពល។ 

•  ខ្វះខតឧបករណ៍សំ ប់អនុវត្តករេធ្វើេតស្តឈម។ 

• ករែស្វងរកករណីចម្លងថមីេនមនកំរតិទប ជពិេសស្រកុម ក់មុខមិន ចេឆ្លើយតប ម
េគលករណ៍៩០ ៩០ ៩០ នឆន ំ២០២៥។ 

•  ខ្វះខត្របតិករសំ ប់េធ្វើេតស្តឈម  ជពិេសសេតស្ត ្វ យ។  

• ខ្វះឧបករណ៍សំ ប់អនុវត្តបំេរ ើេ យករេធ្វើេតស្តឈម។ 

• ករអប់រផំ ព្វផ យដល់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់  មប ្ត េខត្តននមិន
ទន់បនទូលំទូ យ ទំងករអប់រឥំរយិបទ សីលធម៌សងគម អត្តចរកិ និងេស សុខភព។ 

• ខ្វះករសិក ពីបរបិទរបស់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។ 

• សមជិក សមជីករ្រកុមេលខធិករ ្ឋ នចូលរមួកិចច្របជំុ្របចំែខមិនសូវបនេទៀងទត់។  

• ករផ្តល់របយករណ៍ ឬទិននន័យេលើករងរបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េនេពលេសនើ
សំុមនករយឺតយ៉វ។ 



• មច ស់េស មួយចំនួនតូចមិនទន់មនកិចចសហករបនរលូនេនេឡើយេលើករចុះពិនិតយ និង
េធ្វើេតស្តឈមេន មទី ំងផទ ល់។ 

• មិនទន់មនករគំ្រទឬករផ្តល់េ យេលើវជិជ ជីវៈសងគមស្រមប់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស 
និង្រសី្រសស់ េដើមបេីលើកកមពស់ជីវភពរបស់ពួកេគ។ 

• មិនមនយន្តករចបស់ ស់កនុងករ្របមូលព័ត៌មនរបស់្រកុមេលខធិករ ្ឋ ន។ 

• ពិបក្របមូលផ្តុំ្រកុមេគលេ ចូលរមួសកមមភពអប់រផំ ព្វផ យ និងេធ្វើេតស្តឈមេន ម
កែន្លង្របមូលផ្តុំ។ 

• ករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍េ យេជះចុង្រមមៃដមិនបន្រគប់ែផនករ។  

• អនកអប់រមូំល ្ឋ នមិនទន់បនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លពីករផ្តល់្របឹក  និងករេធ្វើេតស្ត។ 

• ថវកិបញជូ នេទរកេស របស់្រកមុេគលេ ៃនអងគករៃដគូមិន្រគប់្រគន់។ 

• អងគករៃដគូមិនមនបុគគលិកទទួលបនទុក្រគប់្រគងករណីវជិជមន។ 

• ្រកុមេគលេ វជិជមនមួយចំនួនមិន្រពមមកទទួលេស ទន់េពល។ 

• អងគករៃដគូមួយចំនួនមិនទន់មនបុគគលិក្របចំករេន មមនទីរេពទយ។ 

• ្រកុមេគលេ មួយចំនួនបដិេសធន៍មិនទទួលយក្របតិកមមេតស្ត។ 

• ្រកុមេគលេ មួយចំនួន្រពមេទេធ្វើេតស្តបញជ ក់ែតមិនទទួលករពយបល។ 

៧. សំណូមពរ និងអនុ សន៍ៈ 

• ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិេនរបយករណ៍្របចំឆន ំ២០១៥ ករ ក់ទិននន័យនីមួយៗ្រតូវរកឯក រ
េយងមកសំ ង។ 

• ្រតូវជំរញុករអប់រ ំនិងផ ព្វផ យដល់សហគមន៍្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។ 

• េសនើសំុថវកិពីអងគករ KHANA & UNAIDS សំ ប់េបះពុមភរបយករណ៍្របចំឆន ំ២០១៥  
បនទ ប់ពីេធ្វើករែកស្រមលួរចួ និងឈនេទដល់ករបកែ្របជភ អង់េគ្លស។ 

• េសនើសមជិកេលខធិករ ្ឋ ន ល់ករបង្ហ ញលទធផល ្រតវូេធ្វើករេ្រប បេធៀបពី្រតីមសមួយ
េទ្រតីមសមួយេទៀត ឫពីេពលមួយេទេពលមួយេទៀត។ 



• េសនើសមជិកេលខធិករ ្ឋ ន េរៀបចំកិចច្របជំុជបនទ ន់ជមួយ NCHADS និង KHANA េដើមបី
េ ះ្រ យបញ្ហ បេចចកេទស។ 

•  ករចុះអភិបលកិចច ្រតូវមនែផនករ និងកំណត់េគលេ ចបស់ ស់ និងមនយុទធវធីិកនុង
ករចុះ ម ន និង្របមូលមកវញិនូវចំណុចខ្វះខតេនសហគមន៍ និងរកដំេ ះ្រ យ។ 

• ្រតូវេធ្វើករសិក ពីបរបិទ អត្តចរកិរបស់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េដើមបីកត់
បនថយករេរ ើសេអើង និងមក់ងយកនុងសងគម។ 

• ្រតូវរកយុទធវធីិថមីៗកនុងករជំរញុេលើកទឹកចិត្តដល់្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េ្របើ
្របស់ឲយបនជប់ ប់េ្រ មអនម័យ។ 

• ្រតូវជួយប ្ត ញថន ក់ជតិកនុងករព្រងឹង ថ ប័នរបស់ខ្លួន និងេដើរតួនទីជអនកស្រមបស្រមួល
ំងពីថន ក់ជតិ ដល់ថន ក់េ្រកមជតិ(សហគមន៍)។ 

• សំណូមពរដល់សមជិកសូមបរចិច កេពលេវ  េដើមបចូីលរមូកិចច្របជំុទំង្រកមុករងរេលខ
ធិករ ្ឋ ន ក៏ដូច្រកមុករងរបេចចកេទសឲយេទៀងទត់ និង្រគប់ៗគន ។ 

• សំណូមពរដល់អនកចូលរមួេធ្វើបទបង្ហ ញជេខមរៈភ  និង្រតតួពិនិតយេលើអកខ វរិទុធឲយបន
្រតឹម្រតូវ។ 

• សូមជួយផ្តល់របយករណ៍ ឬទិននន័យេលើករងរបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េន
េពលេសនើសំុពីេលខធិករ ្ឋ ន។ 

• ព្រងឹង និងបេងកើនសមតថភពដល់បុគគលិក និងអនកអប់រផំទ ល់។ 

• ពយយមែស្វងរក្រកមុេគលេ ថមី និង ម ន្រគប់ករណីែដលបនរកេឃើញ។ 

• ពយយមផ្តល់ករ្របឹក បែនថមអំពីបញ្ហ សុខភព ឥរយិបទ និងសីលធម៌សងគមដល់្រកុម
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។ 



 
៨. ែផនករបនទ ប់ៈ 

• ស្រមបស្រមួលេរៀបចំ្របជំុ្រកមុករងរេលខធិករ ្ឋ ន និង្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកុមករងរ
បេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

• បន្តរះិរកយុទធវធីិចូលេទដល់្រកុម្របឈមមុខខពស់ ពិេសស្រកមុែដល ក់មុខ ែដលមិនបន
អប់រ ំ េដើមបីឲយពួកេគទទួលបនព័ត៌មនអំពីសុខភព និង ម នអនកែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ 
េដើមបទីទួលបនេស  PreART/ART 

• ស្រមបស្រមួលេរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសៃន្រកុមករងរថន ក់េ្រកមជតិៃនបុរស្រស ញ់ 

បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។ 

• បន្តចុះអប់រ ំនិងជំរញុករេ្របើេ្រ មអនម័យ និងទឹករអិំលដល់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង
្រសី្រសស់ េនេពលពួកេគចុះអប់រជំ្រកមុ ឬអប់រេំន មផទះ។ 

• បន្តជំរញុ និងព្រងឹងបទអន្ត គមន៍បងក រដល់្រកមុបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េទរក
េស ។ 

• ្របមូលរបយករណ៍ពីអងគករៃដគូេធ្វើករជមួយ្រកមុបុរស្រស ញ់បុរសនិង្រសី្រសស់។ 

• បន្តកិចចសហករល្អជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន អនកផ្តល់េស  បុគគលិកអងគករ និងអនកទទួល
ផលេធ្វើេ យ្របព័នធៃនករបញជូ នទទួលបនេជគជ័យ។ 

• បណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកអប់រ ំ មសហគមន៍ ឲយមនចំេណះដឹងកនុងករផ្តល់្របឹក ជក ្ត េធ្វើ 
ឲយ្រកមុេគលេ មនទំនុកចិត្តកនុងករេទទទួលេស ពិនិតយសុខភព។ 
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