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ម ក 
េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ          i 
មតិក            ii 
ពកយបំ្រពួញ           iii 
េសចក្តីេផ្តីម           ១ 
សកមមភពសំខន់ៗ កនុងឆន ២ំ០១៥        ៣ 
១. កិចច្របជុំ្របច្ំរតីមសជមួយអនកផ្តល់េស សុខភព      ៣ 
២. សកមមភពចុះអភិបលកិចចេទេលីគុណភពៃនករផ្តល់េស សុខភព    ៣ 
៣. កចិច្របជុំ្របច្ំរតីមស្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស  
     នងិ្រស្តីបំែឡងេភទ          ៤ 
៤. កិចច្របជុំ្របច្ំរតីមស្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់េ្រកមជតិបុរស្រស ញ់បុរស  
    និង្រសី្រសស់          ៥ 
៥. បរយិកសគ្ំរទ កនុងករជំរុញេ យ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទ 
    មនករេ្របី្របស់េ្រ មអនម័យ១០០%       ៦ 
៦. យុទធនករបញ ប់ករេរសីេអីង និងមក់ងយ េនេលី្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស  
     នងិ្រស្តីបំែឡងេភទ កនុង្របេទសកមពុជ       ៧ 
៧. ព្រងឹងសមតថភពៃដគូពក់ព័នធកនុងករេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍ និងជងំឺេអដស៍  
     កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស នងិ្រសី្តបំែឡងេភទ     ៨ 
ឧបសគគែដលបនជួប្របទះ និងដំេ ះ្រ យ       ៩ 
េមេរៀនជបទពិេ ធន៍          ៩ 
អនុ សន៍           ៩ 
ែផនករ្របចឆំន ២ំ០១៦         ១០ 
ឧបសមព័នធ១៖ ករប៉ន ម នចំនួនបុរស្រស ញ់បុរស (ចេន្ល ះ យុ១៥-៤៩ឆន )ំ េនកនុង្របេទស 
កមពុជ ឆន ២ំ០១៤ 
ឧបសមព័នធ២៖ ចំនួន្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ្រគបដណ្ត ប់េ យអងគករៃដគួ ឆន ២ំ០១៥ 
 

 

                                                        



 
 

 

ពកយបំ្រពួញ 
ART  ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

AHF  អងគករែថទំសុខភពអនកជំងឺេអដស៍ េនកមពុជ 

CSSD  អងគករសហគមន៍េដើមបីេស សងគមនិងអភិវឌ ន៍ 

CPN+  ប ្ត ញអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍កមពុជ 

FHI360  អងគករេអសេអច យ36០ 

Flagship  សមព័នធផ្ល កសីុប 

KHANA  អងគករខ  

KHEMERA  អងគករេខម  

MEC   អងគករេវជជ ្រស្តកនុងក្តីសងឃឹមកមពុជ 

MHC   អងគករសុខភពបុរសកមពុជ 

MHSS  អងគករេស សងគមសុខភពបុរស 

MSM   បុរស្រស ញ់បុរស 

NMSMTGTWG ្រកុមករងរបេចចកេទសបុរស្រស ញ់បុរស និងអនកបំែឡងេភទថន ក់ជតិ 

NAA   ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

NCHADS  មជ មណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ 

PSK   អងគករែខមរបំេរ ើសុខភព្របជជន 

Pre-ART  ករពយបលមុនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

RHAC           សមគមន៍ែថទំសុខភព្រគួ រកមពុជ 

SIT                អងគករជំនួយេកមងជំទង់្រកី្រក   

TWG  ្រកុមករងរបេចចកេទស 

UNAIDS កមមវធីិរបស់សហ្របជជតិរមួគន ស្តីពីេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ 

Transgender អនកបំែឡងេភទ ឬ្រសី្រសស់ 

USAID  ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 

VCCT  ករផ្តល់្របឹក  និងេធ្វើេតស្តឈមេ យសម័្រគចិត្ត និងរក ករសមង ត់ 



 
 

 

  េសចកី្តេផ្តីម 

 មករប៉ន់្របមណ ថ នភពទូេទៃនកររកី ល លៃនេមេ គេអដស៍/ជំងឺ    
េអដស៍េនកមពុជនេពលបចចុបបននេនះបនបង្ហ ញនូវករធ្ល ក់ចុះនូវអ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គ
េអដស៍ កនុងចំេ ម្របជជនទូេទែដលមន យុចេន្ល ះពី១៥ឆន ំ ដល់៤៩ឆន ំ មក្រតឹម
្របមណ ០.៦% កនុងឆន ំ២០១៥។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ មករសិក បនបញជ ក់ថ 
អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍េនែតខពស់កនុងចំេ ម្រកុម្របជជន្របឈមមុខសំខន់ៗ
មនដូចជ ្រកុម្រស្តីេធ្វើករេន ម្រគឹះ ថ នកំ ន្ត មន្របមណជ១៤% កនុងចំេ មអនក
ែដលមនៃដគូរមួេភទេលើសពី ៧នក់កនុង ១សប្ត ហ៍1 ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស មន
្របមណជ២.៣%2 ្រកុម្រស្តីបំែឡងេភទមន៥.៩%3 និង្រកុមអនកចក់េ្រគ ងេញ ន មន
្របមណ២៤,៨%4។ 

 មករប៉ន់ ម នែដលេធ្វើេឡើងកនុងឆន ំ ២០១៤ ចំនួនបុរស្រស ញ់បុរសកនុង្របេទស
កមពុជ្របមណជ ៣១000 នក់ កនុងេនះមន្របមណជ ៥២% រស់េនតំបន់្របជំុជន និង 
្របមណជ ៨៩% (២៧៥០០) សកមមកនុងកររមួេភទ និង្របមណែត ២០០០០ នក់
បុ៉េ ្ណ ះជបុរស្រស ញ់បុរសែដល ចរកជួបបន។ មរយៈករសិក េនះក៏បង្ហ ញ
ផងែដរថ ៨៨,៦%ៃនបុរស្រស ញ់បុរស យករណ៍ថធ្ល ប់បនរមួេភទ មរនធគូថកនុងរ
យៈេពល ១២ែខកន្លងមក េហើយមន្របមណជ ២/៣ ធ្ល ប់រមួេភទកនុង មរនធគូថកនុងរយៈ
េពល ១ែខចុងេ្រកយ។ កនុងចំេ មអនកែដល យករណ៍ថមនកររមួេភទកនុងរយៈេពល
៦ែខកន្លងមក មនែត ៦៩,៤%បុ៉េ ្ណ ះ ែដលែតងែតេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ ល់េពល
រមួេភទ េហើយមនែត ៦៦,៦% បនេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ និង ៤៩,៣% ធ្ល ប់
បនពិនិតយរកជមងឺកមេ គ កនុងរយៈេពល ៦ែខកន្លងេទ។ មករសិក ឆន ំ ២០១៦កនុង
ចំេ ម្រកុម្រស្តីបំែឡងេភទ បង្ហ ញថមន្របមណជ ៨៦% ធ្ល ប់រមួេភទជមួយបុរស

មរនធគូថកនុងរយៈេពល៣ែខចុងេ្រកយ េហើយមនែត ៦១,៩%ែតបុ៉េ ្ណ ះែដលបនេ្របើ
្របស់េ្រ មអនម័យេពលរមួេភទ មរនធគូថចុងេ្រកយបង្អស់ និង៤៤,៣%បុ៉េ ្ណ ះែដល
ធ្ល ប់បនេធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍ កនុងអំឡុងេពល៦ែខមុន។  
 េ្រកពីបញ្ហ ្របឈមខងេលើ ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រកុម្រស្តីបំែឡងេភទ 
ទទួលរងនូវករមក់ងយ េរ ើសេអើង កររេំ ភបំពនេផ ងៗែដលេធ្វើេ យពួកេគមនករ
្របឈមកន់ែតខ្ល ំងកនុងករឆ្លងនឹងេមេ គេអដស៍ និងជឧបសគគចំេពះករទទួលបនេស
ចំបច់នន ែដលពួកេគ្រតូវករ។  

                                                            
1 HSS 2010 
2 IBBS MSM 2014 
3 IBBS TG 2016 
4 IBBS PWUD/PWID 2012 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បុរស្រស ញ់បុរស េនកនុងពកយស័ពទែដល្រតូវបនេគេ្របើជទួេទេនែផនកសុខភព
រធរណៈ បនឲយនិយមន័យគឺជករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទមួយែបបែដលេកើតេទបើងរ ង

បុរសមន ក់ជមួយនិងបុរសមន ក់េផ ងេទៀតេ យមិនគិតពីអត្តសញញ ណៃនេភទ ករ
ជំរញុឲយ្របទបូកកនុងកររមួេភទ ឬអត្តសញញ ណកមមែដលកំណត់ជមួយ ឬេ យសហ
គមន៍ ជពិេសស មួយេទបើយ។ ពកយបុរស និងេភទ្រតូវបនបក្រ យពនយល់ខុ
សៗគន េទ មវបបធម៌ និងសងគមែដលបុគគលរស់េន និងបនចូលរមួ។ ជលទធផល
ពកយបុរសរមួេភទជមួយបុរសមនន័យយ៉ងទូលំទូ យេហើយែ្រប្របួលេទ មទី
កែន្លង និងបរបិទែដលមនទំនក់ទំនងរ ងបុរស និងបុរសេនះបនេកើតេទបើង។ 

 



 
 

សកមមភព្របជំុឯកឧត្តមអគគេលខធិករជមួយ
អនកផ្តល់េស និង្រកុម្របឈមមុខខពស់ 

 សកមមភពសំខន់ៗ  កនុងឆន ំ២០១៥ 
១. កិចច្របជុំ្របចំ្រ មសជមយួអនកផ្តលេ់ស សខុភព 

កិចច្របជំុ្របចំ្រតីមស្រតូវបនេរៀបចំេឡើងជមួយអនកផ្ត
ល់េស សុខភព ដូចជមណ្ឌ លសុខភព គ្លីនិកសុខ
ភព្រគួ រ គ្លីនិកអងគករ ៉ ក់ គ្លីនិកសមគមឈូកស គ្លី
និកអងគករMEC និងអងគករមិត្តសំទបញ់ េដើមបីធនថ
អនកផ្តល់េស មិនមនករេរ ើសេអើង និងមក់ងយេទ
េលើបុរស្រស ញ់បុរស និង្រស្តីបំែឡងេភទ។ កិចច
្របជំុេនះដឹកនំេ យឯកឧត្តម្របធន្រកុមករងរ

បេចចកេទស  េ យេផ្ត តសំខន់េទេលើករេធ្វើេតស្ត
ឈមេ យសម័្រគចិត្ត និងរក ករសមង ត់  ករពិនិតយ 
និងពយបលជំងឺកមេ គ េ យបនជប់ ប់ និង
ករេទទទួលេស ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

២. សកមមភពចះុអ បលកិចចេទេលគីណុភពៃនករផ្តលេ់ស សខុភព 

្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ 
ជមួយ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ម
ជ មណ្ឌ ល ជតិ្របយុទធនឹងជំងឹេអដស៍ េសើ
ែសបក និងកមេ គ និងអងគករៃដគូបនចុះ
អភិបលកិចច េដើមបីពិនិតយេមើលេលើករអនុវត្ត
ន៍កមមវធីិបទអន្ត គមន៍បងក រទប់ ក ត់កររកី
ល លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ កនុង

ករេឆ្លើយតបចកខុវស័ិយអងគករសហ្របជ
ជតិ UNAIDS “សូនយបី” (គម នករឆ្លងេមេ គ
េអដស៍ថមី គម នករ ្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៍ 

និង គម នករេរ ើសេអើង) និងយុទធវធីិ ៩០ ៩០ ៩០ កនុងឆន ំ២០២០។ កនុងសកមមភពចុះ
អភិបលកិចចេនសហគមន៏្រកុមករងរបេចចកេទសបនេសនើរេទដល់អងគករជៃដគូថ  
 

 

សកមមភព្រកុមកងរថន ក់ជតិចុះសួរសុខទុកខ
អនកជំងឺេអដស៍េនេខត្តេសៀម ប 



 
 

៣. កិចច្របជុំ្របចំ្រ មស្រកុមករងរបេចចកេទសថន កជ់ បរុស្រស ញ់បរុស 
និង្រស្តីបំែឡងេភទ 

្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ
េ្រកមករដឹកនំេ យឯកឧត្តម េវជជបណ្ឌិ ត  
ែតង គន្ឋី អគគេលខធិករនិងជ្របធន្រកុម
ករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ េ្រកមករគំ្រទ
ថវកិេ យអងគករសមព័នធគេ្រមង Flagship 
មនអងគករ KHANA  FHI360 និងPSK បន
េរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមសជមួយសមជិក
្រកុមករងរបេចចកេទស។ កិចច្របជំុ្រកុម
ករងរបេចចក េទសថន ក់ជតិ េនះមនករ

ចូលរមួពីសមជិក្រកុមករងរបេចចកេទស ្រគប់ប ្ត ្រកសួងពក់ព័នធ និង ជញ ធរែដនដី 
េដើមបីពិនិតយេមើលបចចុបបននភពេជគជ័យ និងឧបសគគកនុងករចូលរមូបទអន្ត គមន៍េលើ្រកុម
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទ និងពិនិតយេមើល និងរមួគន េ ះ្រ យឧបសគគ
នន ែដល ងំសទះដល់បទអន្ត គមន៍ និងករអនុវត្តន៍ែផនករ្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់
ជតិ និងេរៀបចំយុទធ ្រស្តថន ក់េ្រកមជតិ េដើមបីេឆ្លើយតបបទអន្ត គមេលើ្រកុមបុរស
្រស ញ់បុរសនិង្រកុម្រស្តីបំែឡងេភទ កនុង្របេទសកមពុជ។ 

 

៤. កិចច្របជុំ្របចំ្រ មស្រកុមករងរបេចចកេទសថន កេ់្រកមជ បរុស្រស ញ់
បរុស និង្រសី្រសស ់

្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិ រមួសហករជមួយ្រកុមករងថន ក់េ្រកមជតិ
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ និង ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មជ មណ្ឌ ល
ជតិ្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍េសើែសបក និងកមេ គ និងអងគករជៃដគូ បនេរៀបចំកិចច្របជំុ
្របចំ្រតីមសជមួយប ្ត ញ្រសី្រសស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសហគមន៍ ចំនួន្របមណ
៥៥នក់ េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរេយបល់កនុងករជំរញុេ យ្រកុមេគលេ េទទទួលេស សុខភព 
និងពិនិតយេមើលបចចុបបននភព និងឧបសគគកនុងករេធ្វើបទអន្ត គមន៍បងក រកររកី ល លេម
េ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុម្រសី្រសស់េនេខត្តេសៀម ប។ 

កិចច្របជំុេនះដឹកនំេ យ ឯកឧត្តម្របធន្រកុមករងរ រមួជមួយតំ ងមកពី
្រកសួងករពរជតិ ្រកសួងសងគមកិចច ្រកសួងម ៃផទ អភិបលរង្រកុងេខត្តេសៀម ប 
េលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរមួល ្ឋ ន តំ ង្រកុម្របឈមមុខខពស់ និងតំ ង្រសី្រសស់



 
 

េ យមនឧបតថមភថវកិពីទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិ(USAID) មរយៈអងគករសមព័នធ 
Flagship និងសហករជមួយអងគករសុខភពបុរសកមពុជ (MHC)។  

 

របូភព៖សកមមភពកិចច្របជំុ្របចំ្រតីមស្រកុមករងថន ក់េ្រកមជតិេនេខត្តេសៀម ប 

  
៥. បរិយកសគំ្រទ កនុងករជំរញុេ យ្រកុមបរុស្រស ញ់បរុស និង្រសី្តបំែឡ
ងេភទមនករេ្របី្រ សេ់្រ មអនមយ័១០០% 

អគគេលខធិករៃន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដ
ស៍ និង្រកុមេលខធិករ ្ឋ នបនចូលរមួយុទធនករទិ ៃន
ក្តី្រសទបញ់េន ជធនីភនំេពញ េដើមបីេលើកទឹកចិត្ត្រកុម
្របឈមមុខខពស់កនុងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ ករពរ
ករឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងចូលរមួផ ព្វផ យេទដល់សហ
គមន៍ និងេលើកទឹកចិត្តេ យពួកគត់េ្របើ្របស់េ្រ មអ
នម័យ១០០% ល់កររមួេភទ។ កនុងេនះែដរអគគេលខធិ 

ករៃន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និង្រកុមេលខធិ 

ករ ្ឋ នបនចុះអភិបលកិចច្របចំ្រតីមសជមួយអងគករ
ៃដគូេនកនុងសហគមន៍ និងកែន្លងផ្តល់េស កំ ន្ត េដើមបី
ពិនិតយេមើលករអនុវត្តន៍្របកស០៦៦េនកែន្លងេធ្វើករ។ 

 

 

 

 

ពិពណ៌េ្រ មអនម័យេនសហគមន៍ 



 
 

៦. យទុធនករបញ បក់រេរីសេអីង និងមកង់យ េនេលី្រកុមបរុស្រស ញ់
បរុស និង្រស្តីបំែឡងេភទ កនុង្របេទសកមពុជ 

អគគេលខធិករ និង្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្តបំ
ែឡងេភទ ចូលរមួយុទធនករបញឈប់ករេរ ើសេអើង និងមក់ងយ េលើ្រកុមបុរស្រស ញ់
បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទេន ជធនីភនំេពញ និងេខត្តេសៀម ប មរយៈចូលរមួសំ តទី
្រកុង និងរកុខទិ ជមួយអភិបលខណ្ឌ ដូនេពញ អភិបលរង្រកុងេសៀម ប សនងករេខត្ត   
េចសងក ត់  បូ៉លីសមូល ្ឋ ន និង្រកុម្រគួ រអនកែដល្រស ញ់េភទដូចគន  កនុងករបញឈប់ 
ករេរ ើសេអើងនិងមក់ងយ្រពមទំងជំរញុេលើកទឹកចិត្តពី ជញ ធមូល ្ឋ នដល់្រកុមបុរស
្រស ញ់បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទ េទទទួលេស េ យមិនមនករភ័យខ្ល ចពីករ
េរ ើសេអើង និងមក់ងយពីអនកផ្តល់េស សុខភព។  
 

 

 

 

 

 
 

 

របូភព៖ យុទធនករបញឈប់ករេរ ើសេអើង និងករមក់ងយេលើ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទ 

 

៧. ព្រងឹងសមតថភពៃដគពូកព់ន័ធកនុងករេឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស ៍ និងជងំឺ
េអដស ៍កនុងចំេ ម្រកុមបរុស្រស ញ់បរុស នងិ្រសី្តបំែឡងេភទ 

្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ រមូជមួយ
ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍ េសើែសបក និង

កមេ គ និងអងគករជៃដគូ បនព្រងឹងករអនុវត្តន៍បទអន្ត គមន៍បងក រេមេ គេអដស៍ និង
ជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទ មរយៈករផ្តល់  
បេចចកេទសេរៀបចំកិចច្របជំុ្របចំែខ និង្រតីមស េដើមបីេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ ដូចជ
អនកផ្តល់េស   មច ស់េស  និង ជញ ធរែដនដី កនុងករជំរញុេ យ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស 
និង្រសី្តបំែឡងេភទេទទទួលេស ពិនិតយ និងពយបលជំងឺកមេ គ ករេធ្វើេតស្តឈម
េ យសម័្រគចិត្ត និងរក ករសមង ត់។ 



 
 

 

 ឧបសគគែដលបនជបួ្របទះ នងិដំេ ះ្រ យ 

ករមកទទួលេស េនមនក្រមិតេនេឡើយេ យ រ្រកុមេគលេ មួយចំនួនមិន
មនលទធភពកនុងករមកទទួលេស ។ ្រកុមេគលេ ខ្លះមិន ៊ នមកទទួលេស  និងមន
ករចល័តពីកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយ។ កង្វះថវកិ ឫករកត់បនថយថវកិជំនួយកនុងករអនុ
វត្តន៍ ល់សកមមភព្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ កនុង
ចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទ គឺជកង្វល់ដ៏ធំេធងស្រមប់អងគករ
ែដលជៃដគូសហ្របតិបតិ្តករនន។ អនកជំងឺមួយចំនួនមិន ចមកទទួលយកឱសថ
្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មករ ត់ជួបរបស់្រគូេពទយ មូលេហតុេ យ រពួកេគមិន
ទន់យល់ចបស់ពីសុខភព មិនមនេពល្រគប់្រគន់ និងជប់្របកបរបរចិញច ឹមមជីវតិ និងចំ

ក្រសុក។ េស សុខភពសំ ប់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និងអនកបំែឡងេភទមិនទជន់
មនភពទូលំទូ យ្រគប់ប ្ត រ ជធនី េខត្ត។ជពិេសសករពយបលអកមូ៉នេទេលើ
្រកុម្រសី្រសស់(អនកបំែទបងេភទ) ្រកុម្រសី្រសស់េនមនករចប់ពីសំ ក់បូ៉លីស េ យ
ពួកគត់សំ ងថ្រកុមនះេធ្វើេ យខូចស ្ត ប់ធន ប់ ធរណះែដលេធ្វើេ យ្រកុមករងរ
អប់រេំនកនុងសហគមន៍ពិបកកនុងករ ត់ជួបផ្តល់ រអប់រនិំងបញជូ នពួកេទពិនិតយសុខភ
ព។ េគលនេយបយភូមិឃំុមនសុវតថភពេធ្វើេ យប៉ះពល់ករ្របមូល្រកុមេគលេ មក
អប់រនឹំងេធ្វើ្រកុមពិភក   

 

េមេរៀនជបទពិេ ធន ៍
សហករជមួយអងគករៃដគូកនុងករបញជូ ន្រកុមេគលេ េ យមកទទួលេស

កន់ែតេ្រចើន។ េ្រជើសេរ ើសអនកផ្តល់្របឹក ជបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ងយ
្រសួលកនុងករទំនក់ទំនងជមួយ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ែដល ក់មុខ។
្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស ញ់បុរស ្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិនិង្រកុម
ករងរបុរស្រស ញ់បុរសថន ក់េ្រកមជតិជមួយ្រកសួងពក់ព័នធ អនកផ្តល់េស  ជញ ធ
រែដនដី និង្រកុម្រគួ របុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ជអនកពក់ពន្ឋ័កនុងករជំរញុ
្រកុមេគលេ េទទទួលេស និងបញ ប់ករមក់ងយនិងករេរ ើសេអើងេទេលើ្រកុមបុរស
្រស ញ់បុរសនិង្រសី្រសស់ ។ 

 

 



 
 

អនុ សន ៍
o េសនើអងគករជៃដគូ ពិេសសអងគករែដលអនុវត្តផទ ល់េនសហគមន៍ គួរេរៀបចំសកមមភព

សងគម ដូចជករចូលរមូេធ្វើអនម័យទី ធរណៈ ក៏ដូចជករជួយសងគម ម  រយៈ
សកមមភពេផ ងៗ។ ល់សកមមភពទំងេនះ្រតូវសំុករអនុញញ ត្តិពី ជញ ធរមូល ្ឋ នជ
មុន។  

o គួរេរៀបចំែផនករសកមមភពេសនើសំុថវកិជតិកនុងករអនុវត្តន៍ ល់សកមមភព្របយុទធទប់
ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់

បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទ។ 
o មច ស់ជំនួយ្រតូវែតបន្តផ្តល់ជំនួយគំ្រទដល់ អងគករ សមគមន៍ ប ្ត ញ េដើមបីេឆ្លើយ

តបយុទធ ្រស្ត ៩០ ៩០ ៩០ ដល់ ឆន ំ២០២០ និងឈនេឆព ះេទរកករលុបបំបត់ករ
ឆ្លងថមីៃនេមេ គេអដស៍្រតឹមឆន ំ ២០២៥។ 

o ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន និង្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស 
និង្រសី្តបំែឡងេភទ គួរមនលកខណៈសកមមកនុងករស្រមបស្រមួលករងរ និងេ ះ
្រ យបញ្ហ ឧបសគគនន ទក់ទងនឹងបទអន្ត គមន៍េឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍កនុង
ចំេ មបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្តបំែឡងេភទ។  

ែផនករ្របចំឆន ំ២០១៦ 
យុទធ ្រស្តទី១:បងក រករឆ្លងេមេ គេអដស៍ថមីកនុង្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 
េគលេ ទី១:បេងកើនករេ្របើ្របស់េស សុខភពេ យគម នករេរ ើសេអើងនិងមក់ងយដល់
្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

១ 
ស្រមបស្រមួលកិចច្របជំុបេងកើនករេ្របើ្របស់េស េមេ គេអដស៍ជមួយេស សុខភព  
អងគករៃដគូ និង ថ ប័នពក់ព័នធ 

២ ចុះអភិបលកិចចេទេលើគុណភពៃនករផ្តល់េស សុខភព  

៣ 
េរៀបចំកិចច្របជំុផ្តល់េយបល់ និង យតៃម្លបនទ ប់ពីចុះអភិបលកិចចមកពិភក  

ជមួយ្រកុមករងរេលខធិករ ្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 និង
ជំងឺេអដស៍ និងកមេ គស្រមប់្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 
េគលេ ទី២:បេងកើនករសហករ និងស្រមបស្រមួល្រគប់ៃដគូទំងអស់ 



 
 

១ 

េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប្រ ្ត លស្តីពីករចូលរមួដល់ថន ក់ដឹកនំ និងម្រន្តីពក់ព័នធកនុងកមមវធីិ
បងក រេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី
្រសស់ មរយៈ្រកសួងព័ត៌មន 

២ 
េរៀបចំវគគព្រងឹងសមតថភពដល់ប ្ត ញបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ  

៣ 
ស្រមបស្រមួលជមួយៃដគូពក់ព័នធកនុងករព្រងីកេស បងក រ ែថទំ និងគំ្រទ ដល់្រកុម
បុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

៤ 

េរៀបចំកិចច្របជំុស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីករកត់បនថយករ
េរ ើសេអើង និងមក់ងយ េដើមបីព្រងឹងករអនុវត្តន៍បទអន្ត គមន៍បងក រេមេ គេអដស៍ និង
ជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ ម្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស ្រសី្រសស់ 

៥ 
បេងកើតេវទិកជមួយ រព័ត៌មន េដើមបីកត់បនថយករេរ ើសេអើង្រកុមបុរស្រស ញ់
បុរស និង្រសី្រសស់ 

៦ 
េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីែយនឌ័រដល់្រកុមករងរេលខធិករ
្ឋ ន និង្រកុមករងរថន ក់ជតិ 

 
យុទធ ្រស្តទី៣:ព្រងឹងសមតថភពៃដគូពក់ព័នធ 
េគលេ ទី៣:ព្រងឹងករចូលរមូរបស់អងគករសហគមន៍ែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកុមបុរស
្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េនកនុងករេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ 

១ 
េរៀបចំ្របមូលរបយករណ៍ជមួយអងគករែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកុមបុរស
្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ 

២ 
េរៀបចំផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ មរយៈកមមសិក  ឬករចូលរមូកិចច្របជំុនន
ជមួយអនកពក់ព័នធ 

 
យុទធ ្រស្តទី៤:េលើកកំពស់េលើករ្របមូល និងេ្របើ្របស់ព័ត៌មនជយុទធ ្រស្ត 
េគលេ ទី៤:្រតួតពិនិតយ និង ម នកមមវធីិ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ្រតូវ
បនែកលំអរ និង យតៃម្លសមតថភព ្របសិទធភព និងផលប៉ះពល់ៃនបទអន្ត គមន៍ 

១ 

ចុះ្រតួតពិនិតយ និង្របមូលទិននន័យ ព័ត៌មនពីអងគករ្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស 
និង្រសី្រសស់ អនកផ្តល់េស  និងសហគមន៍្រកុមបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី
្រសស់ផទ ល់ 

២ បេងកើតទ្រមង់្របមូលទិននន័យស្រមប់្រតីមសនីមួយៗ 

៣ 
ជំរញុឱយ ថ ប័នេធ្វើករងរជមួយបុរស្រស ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ព្រងឹងករ
អនុវត្តន៍ករងរថន ក់សហគមន៍(សមតថភព ្របក់ឧបតថមភ េ្រគ ងេលើកទឹកចិត្ត) 



 
 

៤ 
េរៀបចំកិចច្របជំុ ឬេវទិករផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ជមួយអងគករពក់ព័នធ គ្លីនិក និង
មណ្ឌ លសុខភព េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ និងព័ត៌មន 

៥ 
េរៀបចំកិចច្របជំុ្រតីមស្រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់ជតិបុរស្រស ញ់បុរស និង
្រសី្រសស់ 

៦ 
េរៀបចំកិចច្របជំុបូកសរបុករងរ្របចំឆន ំ របស់្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន្របចំ
ឆន ំ២០១៦ 

 

ឧបសមពន័ធ១៖ ករប៉ន ម នចំននួបរុស្រស ញ់បរុស (ចេន្ល ះ យ១ុ៥-៤៩ឆន ំ) 
េនកនុង្របេទសកមពជុ ឆន ំ២០១៤ 

េឈម ះេខត្ត តំបន់្របជំុជន តំបន់ជនបទ សរបុ 
ភនំេពញ ៦៨២៣ អត់មន ៦៨២៣ 

បត់ដំបង ១៨៦៨ ៩៦៣ ២៨៣១ 

បនទ យមនជ័យ ១៣៧៥ ៧៥០ ២១២៥ 

េសៀម ប ១២២៨ ៩៣០ ២១៥៨ 

កំពង់ឆន ំង ៣៩៣ ៦១៥ ១០១០ 

កំពងសពឺ ៥៨៨ ៧៨៣ ១៣៧១ 

 ក ្ត ល ៥២៧ ១៥០១ ២០២៨ 

ៃ្រពែវង ១៣០ ១០៨៥ ១២១៥ 

កំពង់ចម ៣៧៣ ២៣៥៨ ២៧៣១ 

្រពះសីហនុ ២៧៣ ១៧២ ៤៤៥ 

្វ យេរៀង ១៣៥ ៧៦២ ៨៩៧ 

េកះកុង ១៣៧ ១៤១ ២៧៨ 

ឧត្តមនជ័យ ៦៣៦ ១១៥ ៧៥០ 

េពធិ៍ ត់ ៣១១ ៤៩៥ ៨០៧ 

កំពង់ធំ ២៧៦ ៨៦១ ១១៣៧ 

ែកវ ២៣៦ ១២៧០ ១៥០៦ 

មណ្ឌ លគីរ ី ៥០ ៦៣ ១១៣ 

កំពត ១៨៣ ៨២៧ ១០១០ 



 
 

េឈម ះេខត្ត តំបន់្របជំុជន តំបន់ជនបទ សរបុ 
ៃប៉លិន ១៦១ ៤៧ ២០៨ 

្រកេចះ ១៥៧ ៣៩០ ៥៤៧ 

សទឹងែ្រតង ១៤៧ ១០៤ ២៥១ 

រតនៈគីរ ី ១១៧ ១៥៧ ២៧៤ 

្រពះវ ិ  ៨៨ ២០១ ២៨៩ 

ែកប ៥១ ៣៦ ៨៨ 

សរបុ ១៦២៦៣ ១៤៦២៧ ៣០៨៩១ 

 

ឧបសមពន័ធ២៖ ចំននួ្រកុមបរុស្រស ញ់បរុស និង្រសី្រសស ់ ្រគបដណ្ត បេ់ យ
អងគករៃដគ ួឆន ំ២០១៥ 

ល.រ ជធនី េខត្ត ចំនួនបុរស
្រស ញ់
បុរស
(MSM) 

ចំនួន្រសី
្រសស់(TG) 

ចំនួន
សរបុ 

អងគករែដលេធ្វើករជមួយ
MSM&TG 

១ ភនំេពញ ៥០៨៨ ១៥២៩ ៦៦១៧ MHSS (MSM:1114) 

MHC (MSM: 1889, TG: 
745), SIT (187, TG: 106), 
KHEMERA (MSM:891, 
TG: 315), CSSD (MSM: 
1005, TG: 363 

២ េសៀម ប ៨៥៥ ៣១១ ១១៦៦ MHC 

៣ បត់ដំបង ២៧៥៤ ៣០៣ ៣០៥៧ MHSS 

៤ បនទ យមនជ័យ ១៧៨០ ១៨៤ ១៩៦៤ MHSS 

៥ េពធិ ត់ ៥៦៨ ៥៩ ៦២៧ MHSS 

៦ កំពង់ឆន ំង ៥៤៨ ៥៧ ៦០៥ MHSS 

៧ កំពង់សពឺ ៤៩៦ ៥១ ៥៤៧ MHSS 

៨ ្រពះសីហនុ ២៥០ ៥០ ៣០០ KHEMERA 



 
 

៩ េកះកុង ៣០០ ៣៣ ៣៣៣ MHC  

១០ កំពង់ចម ៤៦១ ៥២ ៥១៣  MHC 

១១ ក ្ត ល ៨៣៣ ៣៧២ ១២០៥ SIT (MSM:៤៣៤ TG:

២០៣); MHC (MSM:៣៩៩ 

TG:១៦៩) 

១២ ៃ្រពែវង ៤៩៧ ៤៩ ៥៤៦ MHSS 

១៣ កំពង់ធំ ៥១៨ ៥៤ ៥៧២ MHSS 

១៤ ៃប៉លិន ២៩២ ៣៩០ ៦៨២ MHSS 

 សរបុ ១៤៤០៧
នក់ 

៣១២២
នក់ 

១៧៥២៩
នក់ 

 

 

 



PEPFAR

FLAGSHI
OKHANA e? fli.360 IE-----.--


	2015-1
	2015-2
	2015-3-last
	2015-last

