្រពះ ជ
ជតិ

ច្រកកមពុជ

សន ្រពះម

ក ្រត

ជញធរជ ្របយុទន
្ឋ ឹងជំងឺេអដស៍

របយករណ៍
កិចច្របជុំ្របចំ្រ មសទីពីរ្រកុមករងរបេចចកេទស
ថនក់ជ

បុរស្រស

ញ់បរុ ស និង្រសី្រសស់្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍

ៃថងទី១៥ ែខកញ
ញ ឆនំ២០១៦ េនេភជនីយ ្ឋ ន ទេន្លប
១-

វ

ៈ
ជញធរជតិ្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍

ពិេសស្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស

បុរសនិង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ សហករ និងគំ្រទថវ ិកេ
បុរសបនេរៀបចំកិចច្របជុំ្របចំ្រតីមសទីបី

ដូចជេខត្តេពធិ៍

ញ់បុរស

ក់២ នៃថងទី១៥ ែខកញញ ឆនំ២០១៦

យមនវត្តមនមកពី្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

នឹងជំងឺេអដស៍ ្រកុមេគលេ

ញ់

យអងគករេស សងគមសុខភព

ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

និង្រសី្រសស់្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍ េនេភជនីយ ្ឋ នទេន្លប
េ

ក់២

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់្របយុទធ

មកពីសហគមន៍ផទល់ ម្រន្តីេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍េខត្ត

ត់ បត់ដំបង បនទយមនជ័យ េសៀម ប កំពង់ចម និង ជធនីភំេន ពញ្របមណ

ជែសសិបនក់។
២-េគលបំណងៈ
១.

បង្ហញពីរបយករណ៍វឌ នភពៃន្រកុមករងរបចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រសទបញ់បុរស

និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្របចំ្រតីមសទីបី។
២. ពិនិតយេមើលបចចុបបននភព បទពិេ

េលើបទអន្ត គមន៍្រកុមបុរស្រស

ធន៍ករផ្តល់េស ពិនិតយសុខភព និងឧបសគគ នន

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ និងករ្រ

វ្រជវអ្រ

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គ

េអដស៍េលើ្រកុម្រសី្រសស់ េនកនុង្របេទសកមពុជ។
មរយៈៃនកិច្រច បជុំ សមជិក សមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសទំងអស់រ ំពឹងថ នឹងទទួល
បននូវអនុ

សន៍លៗ
្អ ពីកិច្រច បជុំ្របចំ្រតីមស និងដឹងពី

េរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប់អនុវត្ត្រតីមសបនទប់។

ថ នភព្របឈមៃន្រកុម្រសី្រសស់ េដើមបី

៣-កលបរិេចឆទ ទីកែន្លង និងវត្តមនៈ
កលបរ ិេចឆទ : ៃថងទី ១៥ ែខកញញ ឆនំ២០១៦
ទីកែន្លង

: េនេភជនីយ ្ឋ ន ទេន្លប

វត្តមន

: ្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

នឹងជំងឺេអដស៍ ្រកុមេគលេ

រួមមនេខត្តេពធិ៍
៤- ធី

ក់២
ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់្របយុទធ

មកពីសហគមន៍ផទល់ ម្រន្តីេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍េខត្ត

ត់ បត់ដំបង បនទយមនជ័យ េសៀម ប កំពង់ចម និង ជធនីភំេន ពញ។

្រស្តៈ
កិចច្របជុំ្របចំ្រតីមសៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

្រតូវបនេ្របើ្របស់វ ិធី

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់

្រស្តសំខន់ៗមួយចំនួនដូចជ

បទបង្ហញជ

្ល យ

ករពិភក ្រកុមធំ េវទិកសំណួរចំេឡើយរ ងអនកចូលរួមនិង គមិន និងករផ្តល់បទសំភសន៍ជមួយ
្របព័នផ
ធ ព្វផ យ និងករផ្តល់ជអនុ

សន៍ េដើមបីេរៀបចំែផនករសកមមភពសំ ប់អនុវត្តករងរេន

្រតីមសេ្រកយ។

ឯកឧត្តម្របធន និ ងសមជិ កៃនកិ ចច្របជុំ ្របចំ្រតី មស្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ ជតិ

៥-លទធផលៈ
កលពីៃថង្រពហសប៍ទី១៥ ែខកញញ ឆនំ២០១៦ េវ
ទេន្លប

ក់២្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស

សហករជមួយអងគករេស សងគមសុខភពបុរស
េ្រកមករស្រមបស្រមួល និងដឹកនំកិច្រច បជុំេ

េម៉ ង៨:៣០នទី្រពឹក េនេភជនីយ ្ឋ ន

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍
បនេរៀបចំនូវកិចច្របជុំ្របចំ្រតីមសទីបីរបស់ខួន
្ល

យ ឯកឧត្តមេវជជ.ែតង គន្ឋី អគគេលខធិករ

ជញធរ

ជតិ្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស
្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍ េ្រកមករឧបតថមថ
ភ វ ិកពីទីភនក់ងរ

អភិវឌ ន៍អន្តរជតិ USAID េ្រកមគេ្រមងែផ្លកសុីប

េមរ ិកេដើមបី

មរយៈអងគករេស សងគមសុខភពបុរសេ

យ

សេ្រមចបនលទធផលដូចខងេ្រកម៖
១. មតិ
មតិ
ដល់សមជិក

្វ គមន៍ និងេបើកកិចច្របជុំ
យឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជុំ បនែថ្លងអំណរគុណ

្វ គមន៍ និងេបើកកិច្រច បជុំ េ

សមជីក

ែដលបនចូលរួមកនុងកិចច្របជុំនេពលេនះ

និងបនអរគុណដល់អងគករ

េស សងគមសុខភពបុរស ែដលែតងែតឧបតថមថ
ភ វ ិកដល់ករេរៀបចំកិចច្របជុំ្របចំ្រតីមសេនះេឡើង។
ឯកឧត្តមអគគេលខធិករមន្រប

សន៍ថ

កិច្រច បជុំេនះេធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណងបង្ហញពីរបយ

ករណ៍វឌ នភពៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រសទបញ់បុរស
ជំងឺេអដស៍្របចំ្រតីមសទីបី និងេធ្វើបចចុបបននភពបទពិេ

ឧបសគគននេលើបទអន្ត គមន៍បងករ្រកុមបុរស្រស
អ្រ

ធន៍ៃនករផ្តល់េស ពិនិតយសុខភព និង

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍េលើ្រកុម្រសី្រសស់េនកនុង្របេទសកមពុជ។

្របធនអងគ្របជុំបនមន្រប
្រកុមបីែដល

សន៍បន្តេទៀតថ

ចជឈនន់ៃនកររ ីក ល

្រស្តីេធ្វើករេន

ម្រគឹះ

ថ នកំ

និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹង

មករសិក ពី

និងករ្រ

ជមួយគនេនះ

វ្រជវ
ឯកឧត្តម

ថ នភពរបស់្របេទសកមពុជមន

លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ជថមី។ បី្រកុមេនះរួមមន

ន្ត ្រកុមេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន និង្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី

្រសស់។ ឯកឧត្តម្របធនបនមន្រប
បុរស្រស

សន៍បែនថមេទៀតថ កនុងបទអន្ត គមន៍បងករពិេសសេលើ្រកុម
ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ែដលមន ជញធរជតិ្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍ និងមជឈមណ្ឌល

ជតិ្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ ែដលជ
បេងកើត្រកុមករងរជក់

ក់មួយេដើមបីងយ្រសួល

ម

ថ ប័នរដ្ឋ និងអងគករជៃដគូ ្រតូវែត

នលំអិតេលើ្រកុមេនះ។ ដូេចនះេហើយបនជ

ៃថងេនះ េយើងបនេរៀបចំកិចច្របជុំេនះេឡើងេដើមបីបង្ហញជូននូវកង្វរជេ្រចើន េទះបីជេយើងមិនែមនជ
្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស

ែដលេយើង្រតូវយកចិត្តទុក
សំខន់ៗ និង្រកុម

និង្រសី្រសស់ែតប្អូនៗកមួយៗជកូនេច្របជពលរដ្ឋេយើងជជនជតិេយើង
ក់

និងរ ិះរកវ ីធី

្រស្តថីៗ
ម កនុងបទអន្ត គមន៍

ពិេសសេផ្តតេលើេខត្ត

ក់មុខ េដើមបីសេ្រមចបននូវេគលករណ៍៩០ ៩០ ៩០ នឆនំ២០២៥ ។

២.ជកិចប
ច ន្តករេធ្វើបទបង្ហញ៖
២.១
េអដស៍កុងចំ
ន េ

ករបង្ហញពីរបយករណ៍វឌ នភពបទអន្ត គមន៍បងករេមេ គេអដស៍

ម្រកុមបុរស្រស

និងជំងឺ

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ឆន២
ំ ០១៦៖

េនកនុងបទបង្ហញេនះ គមិនបនបង្ហញពីលទធផលែដលបនសេ្រមច ពីឧបសគគនន
និងពីកង្វះថវ ិករបស់្រកុមករងរកនុងករអនុវត្តន៍ករងរ។
មរយៈរបយករណ៍េនះ ក៏បនបង្ហញ
ពីកិចស
ច ្រមបស្រមួល និងសហកររ ង
េលើកជសំណូមពរ ឬផ្តល់ជអនុ
២.១.១

ជញធរមូល ្ឋ ន និងអងគករជៃដគូ។ ជមួយគនេនះក៏បន

សន៍កុងករេរៀបចំ
ន
ែផនករសកមមភពសំ ប់អនុវត្តបន្ត។

លទធផលសេ្រមចបនរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

ញ់

បុរស និង្រសី្រសស់្របចំ្រតីមសទី៣ ឆនំ២០១៦៖
- ករស្រមបស្រមួល និងករក

ងសមតថភព៖

១.បនេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភព្របចំឆនំ២០១៥ ្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិ
បុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។
២.បនែកស្រមួលេសចក្តីសេ្រមចស្តីពី្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍្របចំ

ជញធរជតិ្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍។

៣.បន្របជុំ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន
្រស

ញ់

និង្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របចំែខ និង្របចំ្រតីមសជេទៀងទត់។
៤. បនេរៀបចំែផនករសកមមភពលំអិត្របចំឆនំ២១០៦។
៥.បនេរៀបចំកិចច្របជុំស្រមបស្រមួលថនក់េ្រកមជតិ

្រគួ

េពធិ៍

រ

ពយបល និង

ជមួយអនកផ្តល់េស សុខភព

ជញធរែដនដីសីព
្ត ីករេរ ើសេអើង និងករទទួលេស សុខភព េនេខត្ត

ត់ បត់ដំបង និងេសៀម ប។
៦.្របមូលរបយករណ៍ពីអងគករៃដគូែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់។
៧.ព្រងឹងសមតថភព និងស្រមបស្រមួលដល់្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់

ថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ។
៨.ព្រងឹងភពជៃដគូជមួយ

ជញធរពក់ព័នធ

និងអងគករជៃដគូកុងករែស្វ
ន
ងរកករ

គំ្រទេដើមបីបេងកើនករទទួលេស បងករ ែថទំ និងគំ្រទដល់្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។

- សកមមភពសំខន់ៗរបស់អងគករៃដគូ៖
១. ែផនកបងករៈ មនអងគករ AHF, KHEMARA, MHSS, MHC, SIT
 អប់រ ំ
 ែចកេ្រ

មអនម័យ

 បញូជ នេទរកេស ពិនិតយសុខភព
 េតស្តឈម
 ករ្រគប់្រគងករណី
២. ែផនកពយបល ែថទំ និងគំ្រទៈ មនអងគករ MEC, RHAC, CHOUK SOR, CPN+, AHF៖


ករេធ្វើេតស្តឈម



ករពិនិតយជំងឺកមេ គ



ករពិនិតយជំងឺទូេទ



ករផ្តល់ថនំ Pre-ART and ART



ករបញជូ នេទរកេស

ចំនួន្រកុមបុរស្រស
ល.រ

ជធនី េខត្ត

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់បនទទួលករអប់រ ំ៖

(MSM)

(TG)

ចំនួនសរុប

MSM&TG

១

ភនំេពញ

3411

769

4180

២

េសៀម ប

855

311

1166

MHSS, MHC, SIT
and KHEMERA
MHC

៣

បត់ដំបង

2754

303

3065

MHSS

៤

បនទយមនជ័

1780

184

1964

MHSS

៥

េពធិ

568

59

627

MHSS

កំពង់ឆនំង

548

57

605

MHSS

៧

កំពង់សឺព

496

51

547

MHSS

៨

្រពះសីហនុ

250

50

300

KHEMERA

300

33

333

MHC

កំពង់ចម

461

52

513

MHC

១១

ក

897

278

1175

MHC& SIT

១២

ៃ្រពែវង

497

49

546

MHSS

៦

៩

១០

ត់

េកះកុង

្ត ល

១៣
១៤

កំពង់ធំ

518

54

572

MHSS

ៃប៉លិន

292

30

322

MHSS

សរុប

13627 នក់

2280នក់

15907នក់

ចំនួន្រកុមបុរស្រស
ល.រ េខត្ត

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់បនេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍៖
(HIV)

្របភព

Confirmed (+)

១

ភនំេពញ

1414

12

12

MHSS,MHC,KHEMERA,SIT,
MEC,Rhac, AHF

២

បត់ដំបង

436

0

0

MHSS

៣ បនទយមនជ័យ

596

2

2

MHSS

៤

ៃប៉លិន

65

0

0

MHSS

៥

េពធិ

112

0

0

MHSS

៦

កំពង់ឆនំង

149

0

0

MHSS

៧ កំពង់សឺព

56

0

0

MHSS

៨

កំពង់ធំ

226

0

0

MHSS

៩

ៃ្រពែវង

95

0

0

MHSS

១០ កំពង់ចម

155

0

0

MHC

១១ េសៀម ប

114

0

0

MHC

១២ េកះកុង

43

0

0

MHC

១៣ ក

270

2

2

MHC

3731 នក់

16 នក់

16 នក់

ត់

្ត ល
សរុប

២.២ ករបង្ហញពីបចចុបបននភពៃនករផ្តលេ់ ស សុខភពេលើ្រកុមបុរស្រស

ញ់

បុរស និង្រសី្រសស់៖


ករប៉ ន់្របមណចំនួនបុរស្រស



ទី្របជុំជន ១៦២៦៣ (៥២.៦%)



ជនបទ ១៤៦២៧ (៤៧.៤%)



សកមមកុងកររួ
ន
មេភទ ៣០៨៩១ (៨៩.០%)



មិនសកមមកុងកររួ
ន
មេភទ ៣៣៩៨ (១១.០%)





ញ់បុរសេនកមពុជគឺ ៣០៨៩១នក់

ចជួបមុខបន ២០០៧៩ (៦៥.០%)
ក់មុខ ១០៨១២ (៣៥.០%)
ឥរ ិយបថ្របឈមនឹងេមេ គេអដស៍ៃន្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស៖

o ៦០% មនៃដគូពីរ ឬេ្រចើនកនុងមួយែខចុងេ្រកយ
o ៣០% េ្របើ្របស់េ្រ

មអនម័យមិនជប់

ប់កុងកររួ
ន
មេភទ

មរនធគូថកនុង

រយៈេពល៦ែខចុងេ្រកយ
o ទីកែន្លងេពញនិយមសំ ប់រកៃដគូរម
ួ េភទៈ




មផ្លូវ

ធរណៈ សួន និងមត់ទេន្ល ៥៧%



ក្លឹប ឌីសូក ៤០%



ផទះឯកជន ៣៩%

ករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍

និងេតស្តកមេ គរយៈេពល៦ែខចុងេនទបេន

េឡើយ ៦៧% និង៤៩%។


ចំនួន្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរសែដលបនមកពិនិតយជំងឺកមេ គ

៩៧៣នក់ និងមនជំងឺកមេ គ ២៧១នក់។

េនគ្លីនិកកមេ គ

២.៣ ករបង្ហញរបយករណស្តព
ី ីករអេងកតលកខណៈជីវ

្រស្តរកអ្រ

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គ

េអដស៍ និងករ្រប្រពឹតផ
្ត ូវេភទរបស់
្ល
្រកុម្រសី្រសស់េន្របេទសកមពុជ ២០១៦៖
•

េគលបំណងជរួម៖
េភទកនុងចំេ

•

ម

នករផ្លស់បូរអ្រ
្ត

េ្រប ៉ ទបង់េមេ គេអដស៍

ម្រកុម្រសី្រសស់កុង្របេទសកមព
ន
ុជ។

េគលបំណងជក់

និងករ្រប្រពឹត្តផូវ្ល

ក់៖

– ែស្វងរកេមើលអ្រ

េ្រប ៉ ទបង់េលើ្រកុម្រសី្រសស់

– ពិនិតយេមើលករ្រប្រពឹត្ត និងក ្ត ននែដលមនឥទធិពលដល់ករ្រប្រពឹត្ត
– េមើលពីសក្តនុពលតំបន់្រគបដណ្តប់កមមវ ិធីបងករេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ
្រសី្រសស់
អ្រ

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍កុងចំ
ន េ

ម្រកុម្រសី្រសស់

មប

្ត េខត្ត៖

ម្រកុម

អ្រ

អ្រ



អ្រ


េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍

មតំបន់៖

ម្រកុម

យុ៖

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍៖
អ្រ

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍ខពស់៥.៩%

ពិេសសេនេខត្តបនទយមនជ័យ

១១.៧% េសៀម ប ១១.៣% និង ជធនីភំេន ពញ ៦.៥%។


អ្រ

េនះខពស់ជងករេធ្វើករសិក ដូចគនកលពីឆនំ២០១២(៥.៩% &៤.២%

ស្រមប់តួេលខរួម)ឬ(៧.១% &៤.២%េបើស្រមប់ករេ្រប បេធៀតំបន់ដូចគន)។


អ្រ



អ្រ

េ្រប ៉ ឡង់ខស
ព ់េនកនុងទី្រកុងជងេនតំបន់ជនបទ (៦.៥% និង២.៦%)។

េ្រប ៉ ឡង់ខស
ព ់កុង្រកុ
ន
ម

យុចេន្លះពី៣៥ ដល់៤៤(១៣.១%)

ជង ៤៥ឆន(ំ ១១.៤%) និង២៥ ដល់៤៣ឆនំ(៨.២%)។

យុេ្រចន
ើ

លទធផលសំខន់ៗ - ឥរ ិយបថ្របឈមនន


ឥរ ិយបថៃនកររួមេភទ៖
o េ្របើ្របស់េ្រ

មអនម័យេពលរួមេភទ

មរនធគូថេលើកចុងេ្រកយ:

៦១.៩%។
o ករេ្របើ្របស់េ្រ
េ

យ មិនេ



យេ

ប់ជមួយៃដគូរម
ួ េភទជមួយបុរស

ះដូរជ្របក់៣ែខចុងេ្រកយ: ៣៧.៩%។

o ករេ្របើ្របស់េ្រ
េ

មអនម័យជប់
មអនម័យជប់

ប់ជមួយៃដគូរម
ួ េភទជបុរស

ះដូរជ្របក់ ៣ែខចុងេ្រកយ : ៦០.០%។

េ គសញញជំងឺកមេ គកនុងរយៈេពល១២ែខចុងេ្រកយ៖
o ទទួលករែថទំ: ៧១.៨%
o េ គសញញ: ១៤.០%



េធ្វើេតស្តេមេ គេអដស៍៖
o ធ្លប់េធ្វើេតស្តៈ ៨១.៤%
o ៦ែខចុងេ្រកយ: ៤៤.៣%

៦-បញ
្ហ ្របឈមៈ
១.្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរសមិនបនេធ្វើេតស្តឈម

េ

យ

រគត់គិតថករ្រប្រពឹតរ្ត បស់

គត់មិនមនករ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េទ។
២.្រកុមេគលេ
ទូលំទូ

មួយចំនួនមនករចល័តេន

ក់មុខ និងមិន

៊ នទទួលយកេស សុខភព

យេនេឡើយេទ។
៣.ពិបកកនុង្របមូលរបយករណ៍ និងករណីអំេពើហឹង

្រកងឯក

រ េ្រពះប

ករេរ ើសេអើង និងមក់ងយេដើមបីចង

្ត ញសមគមន៍ែដលេធ្វើករងរជមួយសិទិធ និងករែស្វងរកករគំ្រទមិនបន

ចូលរួមកនុងកិចច្របជុំ្របចំែខ និង្រតីមសរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិ។
៤.អងគករអនុវត្តផទល់េនសហគមន៍មនករខ្វះខតសមភរះសំ ប់រក គុណភព្របតិករ។

៥.អងគករៃដគូែដលជសមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិ្របឈមមុខនឹងកង្វះមូលនិធិ
និងពុំមន្របភពថវ ិកចបស់

ស់សំ ប់អនុវត្តកមមវ ិធីបន្តេ្រកយេពលគេ្រមង្រតូវបនបញច ប់នចុង

ឆនំ២០១៧។
៦.ករចូលរួម្របជុំរបស់ប
៧.្រកុមបុរស្រស

្ត ញចតុមុខមិនបនេទៀងទត់។

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់ខ្លះពួកគត់ជប់រវល់ករងរកំទបុងេពលអនកអប់រ ំ

មមូល ្ឋ នចុះេធ្វើករអប់រ ំ និងេធ្វើេតស្តឈមេន
៨.មិនបនេធ្វើេតស្តឈមេ

មសហគមន៍។

យគត់ខ្លចថគត់បនឆ្លងេមេ គេអដស៍

៩.ខ្លចករមក់ងយ និងេរ ើសេអើងពី្រគួ

រ និងសងគម។

១០.ករែស្វងរកករណីចម្លងថមីេនមនកំរ ិតទប ពិេសស្រកុម

ក់មុខមិន

ចេឆ្លើយតប

ម

េគលករណ៍៩០ ៩០ ៩០ នឆនំ២០២៥។
១១.ករអប់រ ំផ ព្វផ យដល់្រកុមបុរស្រស
ទន់បនទូលំទូ

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់

មប

្ត េខត្តននមិន

យ ទំងករអប់រ ំឥរ ិយបទសីលធម៌សងគម សុជីវធម៌ អត្តចរ ិក និងេស សុខភព។

១២.ខ្វះករសិក ពីបរ ិបទរបស់្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។

១៣.ករផ្តល់របយករណ៍ ឬទិនន
ន ័យេលើករងរបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េនេពល

េសនើសុំមនករយឺតយ៉ វ។
១៤.មចស់េស មួយចំនួនតូចមិនទន់មនកិចចស្រមបស្រមួលបនរលូនេនេឡើយេទេលើករ
ចុះពិនិតយ និងេធ្វើេតស្តឈមេន

មទី

ំង។

១៥.មិនទន់មនករគំ្រទឬករផ្តល់នូវករបណុ្ត ះប

បុរស្រស

្ត លជំនញ វ ិជជជីវៈសងគមស្រមប់្រកុម

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េដើមបីេលើកកមពស់ជីវភពរបស់ពួកេគ។

១៦.អងគករៃដគូមិនមនបុគគលិកទទួលបនទុក្រគប់្រគងករណីវ ិជជមននិង្រកុមេគលេ

មួយចំនួនមនករផ្លស់បូរលំ
្ត
េន និងមិន្រពមមកទទួលេស ទន់េពលេវ
៧-សំណូមពរ និងអនុ

វ ិជជមន

។

សន៍ៈ

១.្រតូវជំរញ
ុ ករអប់រ ំ និងផ ព្វផ យដល់សហគមន៍្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់

េដើមបីកត់បនថយករេរ ើសេអើង និងមក់ងយកនុងសងគម។
២.ករចុះអភិបលកិចច ្រតូវមនែផនករ និងកំណត់េគលេ
ករចុះ

ម

ចបស់

ន និង្របមូលមកវ ិញនូវចំណុចខ្វះខតេនសហគមន៍ និងរកដំេ

ស់ និងមនយុទ្ឋវ ិធីកុង
ន
ះ្រ

យ។

៣.កនុងករស្រមបស្រមួលបញ
្ហ េផ ងៗែដលេកើតេឡើងេនថនក់មូល ្ឋ ន េយើង្រតូវេ្របើ្របស់
យន្តករែដលមន្រ
ប់េនថនក់េ្រកមជតិ និងបញូជ នព័ត៌មនមក្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នរកវ ិធី

េ

ះ្រ

យ និងផ ព្វផ យបន្ត។

៤.្រតូវរកយុទ្ឋវ ិធីថីៗ
ម កនុងករជំរញ
ុ េលើកទឹកចិត្តដល់្រកុមបុរស្រស

្របស់ឲយបនជប់

ប់េនេ្រ

មអនម័យ ពិេសសអនក

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់េ្របើ

ក់មុខ និងជំរញ
ុ េលើកទឹកចិតឲ
្ត យេទទទួល

េស សុខភព។
៥.្រតូវជួយប

្ត ញថនក់ជតិកុងករព្រងឹ
ន
ង

ថនក់ជតិដល់ថនក់េ្រកមជតិ(សហគមន៍)
ែដល្រតូវករជួយពីប

ថ ប័ន និងេដើរតួនទីជអនកស្រមបស្រមួល

ំងពី

និងជំរញ
ុ េលើកទឹកចិតប
្ត ូនៗ
្អ

េ្រពះប្អូនៗជជនរងេ្រគះ
្ត ញកនុងករផ្តល់្របឹក េយបល់ និងជួយជំរញ
ុ េទរកេស េផ ងៗ។

៦.សំណូមពរសមជិកសូមបរ ិចគេពលេវ

ចូលរូម្របជុំទំង្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន

ក៏ដូច្រកុមករងរបេចចកេទសឲយេទៀងទត់ និង្រគប់ៗគន។ េយង

មេគលករណ៍្រកុមករងរ អនក

ែដលអវត្តមនបីដង្រតូវដកេឈមះេចញពីសមជិក្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន។
៧. សូមជួយផ្តល់របយករណ៍ ឬទិនន
ន ័យេលើករងរបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េន

េពលេសនើសុំពីេលខធិករ ្ឋ ន(បនករស្រមបស្រមួលពី HACC)។
៨. ពយយមែស្វងរក្រកុមេគលេ

ថមី និង

ម

ន្រគប់ករណីែដលបនរកេឃើញ និងផ្តល់ករ

្របឹក បែនថមអំពីបញ
្ហ សុខភព ឥរ ិយបទ សុជីវធម៌

និងសីលធម៌សងគមដល់្រកុមបុរស្រស

ញ់

បុរស និង្រសី្រសស់។
៩.
េនទី្របជុំជន

ទិភពកមមវ ិធីែផនករសកមមស្រមប់្រកុម្រសី្រសស់ ពិេសស្រសី្រសស់វ ័យចំ
មរយៈករសិក ថមីៗរបស់មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

្រសី្រសស់ ៥.៩%។

១០. ជំរញ
ុ ករអប់រ ំបែនថមេទៀតេទេលើករេ្របើ្របស់េ្រ
កមេ គ ករចក់អរម៉ូនេ

េសើរែសបក

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍ខស
ព ់កុងចំ
ន
េ

កមេ គ ៃន្រកសួងសុខភិបលែដលបង្ហញនូវអ្រ

ស់ និង
និង

ម្រកុម

មអនម័យ ករេធ្វើេតស្តឈម ជំ ងឺ

យខ្លួនឯង និងករចក់េ្រគ ងេញ ន។

១១.្រកុមករងរេលខធិក ្ឋ នេរៀបចំឯក
បុរស និង្រសី្រសស់ឆនំ២០១៦ បញូច នកនុងេវប

រេផ ងៗទក់ទង្រកុមករងរបុរស្រស

យរបស់

ញ់

ជញធរជតិ្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍។

៨-ែផនករបនទប់ៈ
១.ស្រមបស្រមួលេរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន
ករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

និង្របជុំ្របចំ្រតីមសៃន្រកុម

ញ់បុរសនិង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។

២.បន្តរ ិះរកយុទធវ ិធីេដើមបីចូលេទដល់្រកុមែដល

ក់មុខ ្រកុម្របឈមមុខខពស់ ែដលមិនបន

អប់រ ំ េដើមបីឲយពួកេគទទួលបនព័ត៌មនអំពីសុខភព និង
េដើមបីទទួលបនេស

PreART/ART។

ម

នអនកែដលមន ផទុកេមេ គេអដស៍
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