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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 

 

សុនទរកថា 

ឯកឧតតមអទ្សរដឋមន្រនតី អ ៀង ម្ូល ីប្រធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ 
ថ្លែងកនុងឱកាសអរើកអេទ្កិាពភិាកា “អ ើកកមពស់អកេងប្សីអដើមបីេនាគតភ្ែឺស្វា ង” 

 
សណ្ឋា គារសុខាភនំពពញ ថ្ថៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
- សូមពគារពអង្គពិធីទងំ្មូល 
- ឯកឧតតម ពលាកជទំវតំណ្ឋង្រកសួង្ ស្ថថ ប័ន 
- ឯកឧតតម ពលាកជទំវ ពលាក ពលាករសី អនកនាង្កញ្ញា  ពភញៀវជាតិ និង្អនតរជាតិជាទីរាប់អាន! 

 
ថ្ថៃពនេះ ែញុ ំមានកិតតិយស និង្មានពសចកតីពស្ថមនសសរកីរាយជាអតិបរមា ពោយបានចូលរមួជា 

អធិបតី និង្ខថលង្សុនទរកថាពបីកពវទិកាពិភាកា “អ ើកកមពសអ់កេងប្សីអដើមបីេនាគតភ្ែឺស្វា ង” ដ៏មាន 
ស្ថរៈសខំាន់នាពពលពនេះ។  

ព ល្ៀតកនុង្ឱកាសដ៏មហាវពិសសវសិ្ថលពនេះ ែញុ ំសូមជរមាបជូន ឯកឧតតម ពលាកជំទវ ពលាក 
ពលាករសី អំពីស្ថថ នភាពថ្នការរាលោលពមពរាគពអដស៍ និង្ជំងឺ្ពអដស៍ទក់ទង្នឹង្ភាពងាយរង្ពរគាេះ 
របស់ពកមង្រស ី និង្យុវវយ័ជានារ ី និង្អវីខដលស្ថថ ប័នរដា ឯកជន និង្សង្គមសុីវលិរតូវចូលរមួបងាា រ និង្ 
ពោេះរស្ថយភាពរបឈមរបស់ពកមង្រសី និង្យុវវយ័ជានារ ី ពៅពពលខដលពយងី្ទងំ្អស់គាន ចូលរមួកនុង្ 
ការសពរមចពគាលពៅរបស់រាជរោា ភិបាល កនុង្ការឈានពឆ្ព េះពៅរកការបញ្ច ប់នូវជំងឺ្ពអដស៍ ពៅឆ្ន  ំ
២០២៥ខដលជាការគំរាមកំខែង្ចំព េះសុែភាពស្ថធារណៈ។ 

ជាបឋម ែញុ ំសូមខថលង្អំណរគុណចំព េះ មូលនិធិខថទសុំែភាពអនកជំងឺ្ពអដស៍ (AHF) ខដល 
បានផតួចពផតីមគំនិតពរៀបចំពវទិកាពលីកកមពស់ពកមង្រសីពដីមបអីនាគតភលឺស្ថវ ង្ពៅរបពទសកមពុជា។ ែញុ ំក៏សូម 
ខថលង្អំណរគុណចំព េះការចូលរមួរបស់ រកសួង្អប់រ ំ យុវជន និង្កីឡា រកសួង្កិចចការនារ ី និង្អង្គការ 
UNWOMEN ផង្ខដរ។ 

ការផតួចពផតីមគំនិតថ្នយុទធនាការពនេះគឺ ជាការចូលរមួចំខណកកនុង្ការកាត់បនថយនូវភាពងាយរង្ 
ពរគាេះសង្គម ពសដាកិចច និង្សុែភាពរបស់ស្តសតីវយ័ពកមង្ និង្ពកមង្រសីចំននួ៦១%ថ្នយុវវយ័៤លាននាក់ 
ពលីសកលពលាកខដលមានអាយុ១៥ដល់២៤ឆ្ន  ំបចចុបបននកំពុង្ផទុកពមពរាគពអដស៍។  
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យុទធនាការពនេះសំពៅផតល់សិទធិអំណ្ឋចដល់ពកមង្រសីរាប់លាននាក់ ពៅទូទងំ្ពិភពពលាកខដល 
ភាគពរចីនរបឈមនឹង្ភាពរកីរក អំពពីែងិ្ារបឆ្ងំ្នឹង្ពភទ និង្ការរពំលាភបំ នពលីសិទធិផលូវពភទ 
និង្ការបនតពូជ ពដីមបឱីយពកមង្រសី និង្យុវវយ័ជានារបីានពៅស្ថលាពរៀន ពធវីការពរជីសពរសី និង្រគប់រគង្ 
សុែភាពរាង្កាយ និង្អារមមណ៍កាន់ខតរបពសីរព ងី្។ 

កនុង្រយៈពពល១៥ឆ្ន កំនលង្មក សែគមន៍ពិភពពលាកក៏ដូចជារបពទសកមពុជាខដរ មានការ 
រកីចពរមីនគរួឱយកត់សមាគ ល់កនុង្ការពធវីឱយរបពសីរព ងី្នូវជីវតិរបស់ពកមង្រសីកនុង្វយ័កុមារភាព។ កនុង្ឆ្ន  ំ
២០១៥ កុមារខីដលសថិតកនុង្វយ័១០ឆ្ន ដំំបូង្ថ្នជីវតិ ទំនង្ជាចុេះពឈាម េះចូលពរៀនពៅបឋមសិកា ទទលួ 
ការចាក់វ៉ា ក់ស្ថងំ្សំខាន់ៗ ពែយីងាយទទលួរង្នូវបញ្ញា សុែភាព និង្អាហារូបតថមភតិចជាង្មនុសស 
ជំនាន់មុន ពលីកខលង្ខតជំនាន់ប៉ាុល ពត។ 

ពទេះយ៉ា ង្ណ្ឋក៏ពោយ ក៏មានការវនិិពយគមិនរគប់រគាន់កនុង្ការពោេះរស្ថយនូវបញ្ញា របឈម 
របស់ពកមង្រស ី ពៅពពលពកួពគចូលកនុង្វយ័ពលីសពី១០ឆ្ន ថំ្នជីវតិរបស់ពកួពគ។ បញ្ញា ពនេះរមួមាន 
ការទទលួបានការអប់រខំដលមានគុណភាពពៅ ករមិតមធយមសិកា និង្ឧតតមសិកា ការពជៀសវង្នូវ 
អា ែ៍ពិ ែ៍កុមារ ការទទលួបានព័ត៌មាននិង្ពសវកមមទក់ទង្នឹង្សុែភាពមនុសសពពញវយ័ និង្ 
សុែភាពបនតពូជ និង្ការ រែលួនពកួពគពីការមានថ្ផទព េះខដលមិនចង់្បាន ការ ល្ង្ជំងឺ្កាមពរាគ និង្ 
អំពពីែងិ្ារបឆ្ងំ្នឹង្ពភទ។ 

 
ឯកឧតតម អោកជទំាេ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា  

ពយង្តាមលទធផលថ្នការអពង្ាតរបជាស្ថស្តសត និង្សុែភាពកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៤បានបងាា ញថា ៖ 
 សមាមារតស្តសតី និង្ពកមង្រសីខដលមានអាយុ១៥ឆ្ន ពំ ងី្ពៅខដលធាល ប់ទទលួរង្នូវអំពពីែងិ្ា 
ពលីរាង្កាយ ផលូវពភទ ឬផលូវចិតតពីថ្ដគូបចចុបបនន ឬអតីតកនុង្រយៈពពល១២ខែចុង្ពរកាយមាន 
៣០,៨%។ 

 សមាមារតស្តសតី និង្ពកមង្រសីខដលមានអាយុ១៥ឆ្ន ពំ ងី្ពៅខដលធាល ប់ទទលួរង្នូវអំពពីែងិ្ា 
ពលីរាង្កាយពីថ្ដគូបចចុបបនន ឬអតីតកនុង្រយៈពពល១២ខែចុង្ពរកាយមាន១៧,៩%។ 

 សមាមារតស្តសតី និង្ពកមង្រសីខដលមានអាយុ១៥ឆ្ន ពំ ងី្ពៅខដលធាល ប់ទទលួរង្នូវអំពពីែងិ្ា 
ផលូវចិតតពីថ្ដគូបចចុបបនន ឬអតីតកនុង្រយៈពពល១២ខែចុង្ពរកាយមាន២៤,៨%។ 

 សមាមារតស្តសតី និង្ពកមង្រសីខដលមានអាយុ១៥ឆ្ន ពំ ងី្ពៅខដលធាល ប់ទទលួរង្នូវអំពពីែងិ្ា 
ផលូវពភទពីថ្ដគូបចចុបបនន ឬអតីតកនុង្រយៈពពល១២ខែចុង្ពរកាយមាន៥,៥%។ 

 
ទក់ទង្នឹង្ការព ល្ីយតបនឹង្ពមពរាគពអដស៍ និង្ជំងឺ្ពអដស៍ របពទសកមពុជាបានែិតែំរបឹង្ខរបង្ 

ពធវីឱយមានវឌឍនភាពគរួឱយកត់សមាគ ល់កនុង្ការកាត់បនថយអរតាពរបវ៉ា ង់្ផទុកពមពរាគពអដស៍ ពលីមនុសស 
ពពញវយ័ (អាយុ១៥ដល់៤៩ឆ្ន )ំ ពោយពធវីឱយធាល ក់ចុេះពី ១,៧%កនុង្ឆ្ន ១ំ៩៩៨ មកពៅរតឹម ០,៨% 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១០ និង្មកដល់ ០,៥%កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចាប់តាងំ្ពីឆ្ន ២ំ០១០មក ការ ល្ង្ថមីថ្នពមពរាគ 
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ពអដស៍បានថយចុេះ៦២% ខដលពៅកនុង្ពនាេះមានករណី ល្ង្ថមីរបមាណ ៨៨០នាក់កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
ចាប់តាងំ្ពីឆ្ន ២ំ០១០មក ការស្ថល ប់ខដលទក់ទង្នឹង្ជំងឺ្ពអដស៍បានថយចុេះ ៤៨% មកពៅរបមាណ 
១.៣០០នាក់កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

ចំព េះទិននន័យខដលបញ្ញា ក់ពីវឌឍនភាព និង្ពជាគជ័យពនេះ ពយងី្ក៏មិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់ 
និង្លមអិតខដលបញ្ញា ក់ពីភាពងាយរង្ពរគាេះរបស់ពកមង្រសី និង្យុវវយ័ជានារពី យី។ ពយងី្មិនដឹង្ថា 
កនុង្ចំពណ្ឋមអនកខដលបាត់បង់្ជីវតិរបមាណ១០០.០០០នាក់ពោយស្ថរជំងឺ្ពអដស៍ ចាប់ពីទសវតសរ ៍
ឆ្ន ១ំ៩៩០ និង្កនុង្ចំពណ្ឋមរបជាជនរបមាណ៧៣.០០០ខដលកំពុង្ខតរស់ពៅជាមយួពមពរាគពអដស៍ 
ពនាេះ មានយុវនារបី៉ាុនាម ននាក់ទទលួរង្នូវអំពពីែងិ្ាពលីរាង្កាយ ផលូវពភទ ឬផលូវចិតតពីថ្ដគូបចចុបបនន ឬ 
អតីតថ្ដគូពនាេះខដរពទ។ 

ពរៅពីសមាព ធពោយផ្ទទ ល់ ពៅមានសមាព ធពោយរបពយលខដលពធវីឱយពកមង្រសី និង្ស្តសតីមានការ 
របឈមនឹង្ពមពរាគពអដស៍។ ឧទែរណ៍ បចចុបបននពនេះមានស្តសតីរបមាណជាង្៣មឺុននាក់ខដលកំពុង្ពធវី
ការពៅកនុង្រគឹេះស្ថថ នកមានតសបាយខដលអរតាផទុកពមពរាគពអដស៍មាន២,៣% កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦។ ប៉ាុខនត 
ស្តសតីឯករាជយមានអរតាផទុកពមពរាគពអដស៍រែូតដល់១១,៨៥%។ ករមិតពរបីរបាស់ពរស្ថមអនាម័យជាមួយ 
ពភញៀវមាន៨៦% ប៉ាុខនតជាមួយថ្ដគូពទៀង្ទត់មានរតឹមខត២៧%ប៉ាុពណ្ឋណ េះ។ 

 
ឯកឧតតម អោកជទំាេ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា  
រាជរោា ភិបាលបានចាត់ទុកការលុបបំបាត់អំពពីែងិ្ាពលីស្តសតីជា កមមវធីិអាទិភាពខដលរគប់ 

ស្ថថ ប័នរដា ឯកជន និង្សង្គមសុីវលិរតូវខតចូលរមួអនុវតតយ៉ា ង្មឺុង្មា៉ា ត់ ពដីមបទីប់ស្ថា ត់ លុបបំបាត់ 
និង្ផតល់ពសវជយួជនរង្ពរគាេះឱយទន់ពពលពវលា និង្របកបពោយរបសិទធភាព ពឆ្ព េះពៅសពរមចឱយបាន 
ពគាលពៅអភិវឌឍរបកបពោយចីរភាព ឆ្ន ២ំ០១៦-២០៣០ ពៅកនុង្ពគាលពៅទី៥ ៖ សពរមចឱយមាន
សមភាពពយនឌ័រ និង្ពរងឹ្ង្ភាពអង់្អាចរបស់ស្តសត ីនិង្កុមាររីគប់រូប។ 

ខផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិសរមាប់ការព ល្ីយតបទូលំទូលាយ និង្ពែុវស័ិយពៅនឹង្ពមពរាគពអដស៍ 
និង្ជំងឺ្ពអដស៍ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ អាជាញ ជាតិរបយុទធនឹង្ជំងឺ្ពអដស៍របកាន់យកពគាលការណ៍មយួ 
ចំននួខដលគារំទដល់យុទធនាការពលីកកមពស់ពកមង្រសីពដីមបអីនាគតភលឺស្ថវ ង្ ខដលមានជាអាទិ៍ អភិរកម 
ខដលពផ្ទត តពលីរបជាជនជាចមបង្ (People Centered Approach) សមភាពពយនឌ័រ  ទំពនារផលូវពភទ 
អតតសញ្ញា ណ និង្ការខសតង្អារមមណ៍ពយនឌ័រ (Sexual Orientation, Gender Identity and 

Expression, SOGIE)។ 
យុទធស្ថស្តសតទី២ ថ្នខផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិពលីកទី៥ អំ វនាវឱយមានការសែការជិតសនិទធ

រវង្អនក ក់ព័នធ ពដីមបពីោេះរស្ថយបញ្ញា ទក់ទង្គាន រវង្ពមពរាគពអដស៍ សុែភាពផលូវពភទ និង្សុែភាព 
បនតពូជនិង្សិទធិ និង្ការរគបដណត ប់សុែភាពសកល (sexual and reproductive health and 

rights, SRHR & universal health coverage, UHC)។ 
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ពដីមបពីោេះរស្ថយកតាត កំណត់សង្គម ពសដាកិចច និង្សុែភាពពីភាពងាយរង្ពរគាេះ (Social 

economic and health determinants) នឹង្ពមពរាគពអដស៍ និង្ជំងឺ្ពអដស៍ និង្ធានាបាននូវ 
ការព ល្ីយតបរបកបពោយចីរភាព និង្ការអភិវឌឍនានា តាមពសចកតីជូនដំណឹង្របស់រាជរោា ភិបាល 
ពលែ  ២១៣ សជណ.សស ចុេះថ្ថៃទី២១ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩  ខដលចង្អុលទិសឱយអាជាញ ធរជាតិរបយុទធ 
នឹង្ជំងឺ្ពអដស៍ និង្រកសួង្ ក់ព័នធអនុវតតនូវវធិានការ៦ចំណុចរមួមាន ៖ ១) ការផតល់ថវកិាដល់ 
អាជាញ ធរមូលោា នពដីមបគីារំទការព ល្ីយតបនឹង្ពមពរាគពអដស៍ និង្ជំងឺ្ពអដស៍ ២) ការគា ំរសង្គម
សរមាប់អនករស់ពៅជាមយួពមពរាគពអដស៍ ៣) ការធានាកញ្ច ប់ថវកិាសរមាប់រសុករបតិបតតិ មនទីរពពទយ 
បខង្អក និង្មណឌ លសុែភាព ពដីមបអីនុវតតការងារព ល្ីយតបនឹង្ពមពរាគពអដស៍ និង្ជំងឺ្ពអដស៍ ៤) ការ 
គារំទអង្គការសង្គមសុីវលិ ៥) ការធានាលំែថវកិាសរមាប់ព ល្ីយតបនឹង្ពមពរាគពអដស៍ និង្ជំងឺ្ពអដស៍ 
និង្៦) ការបពង្ាីនរបសិទធភាពរបស់រកសួង្សុខាភិបាលពោយពរងឹ្ង្ធនធានមនុសស លទធកមម និង្របព័នធ 
ព័ត៌មាន។ វធិានការខដលមានកនុង្ ពសចកតីជូនដំណឹង្របស់រាជរោា ភិបាល ពលែ២១៣ សជណ.សស 
សំពៅកាត់បនថយភាពរបឈមពៅនឹង្ពមពរាគពអដស៍ពោយផ្ទទ ល់ និង្ពោយរបពយលដូចជា កតាត កំណត់ 
សង្គម និង្ពសដាកិចចផង្ខដរ។ 

អាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹង្ជំងឺ្ពអដស៍ សូមគារំទចំព េះរកសួង្សុខាភិបាលខដលបានពចញនូវ 
ពគាលការណ៍អនុវតតវធីិពលបថាន បំងាា រជាមុនពពលរបរពឹតតរបឈមនឹង្ការ ល្ង្ពមពរាគពអដស៍ (Pre Expo- 

sures Prophylaxis, PrEP) កាលពីខែមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩កនលង្ពៅ និង្ការចាប់ពផតីមឱយអនុវតត 
ពគាលការណ៍ពនេះ ពៅរាជធានីភនំពពញ និង្ពែតតរកុង្មយួចំននួ។ ពនេះជាឧទែរណ៍មយួពទៀតថ្ន 
ការកាត់បនថយភាពរបឈមពៅនឹង្ពមពរាគពអដស៍ផង្ខដរ។ 

 
ឯកឧតតម អោកជទំាេ អោក អោកប្សី នាងកញ្ញា  
ពដីមបជីាការចូលរមួកនុង្ពវទិកាពិភាកា “ពលីកកមពស់ពកមង្រសីពដីមបអីនាគតភលឺស្ថវ ង្”ពនេះ ែញុសូំម 

ឯកឧតតម ពលាកជំទវ ពលាក ពលាករសី ខដលជាតំណ្ឋង្ស្ថថ ប័នរដា ឯកជន និង្សង្គមសុីវលិ 
ចូលរមួកមាល ងំ្គាន របយុទធរបឆ្ងំ្នឹង្ពមពរាគពអដស៍ និង្ជយួពោេះរស្ថយកតាត កំណត់សង្គម ពសដាកិចច 
និង្សុែភាព ពធវីយ៉ា ង្ណ្ឋឱយកមង្រសី និង្យុវនារ ី ដឹកនាជីំវតិឱយចាកផុតពីភាពរង្ពរគាេះ និង្អំពពីែងិ្ា 
រគប់រូបភាព មានចំពណេះដឹង្ មានសមតថភាព មានពជឿជាក់ពលីែលួនឯង្  ខថទសុំែភាពឱយបានលអ ែិតែំ 
កស្ថង្ែលួន និង្កស្ថង្រគួស្ថរ រស់ពៅកនុង្ភាពសុែដុមរុង្ពរឿង្រគប់ៗគាន ។ 

ជាទីបញ្ច ប់ពនេះ ែញុ ំសូមខថលង្អំណរគុណចំព េះ មូលនិធិខថទសុំែភាពអនកជំងឺ្ពអដស៍ (AHF) 
និង្អនកខដលចូលរមួពរៀបចំពវទិកាពិភាកាពនេះឱយរបរពឹតតពៅពោយរលូន និង្ពជាគជ័យ។ ែញុ ំក៏សូម 
ជូនពរគណៈអធិបតី រពមទងំ្ពភញៀវជាតិ និង្អនតរជាតិទងំ្អស់ សូមរបកបពោយពុទធពរទងំ្បនួ 
របការគឺ អាយុ វណណៈ សុែៈ ពលៈ កំុបីព្លៀង្ឃ្លល តព យី និង្សូមរបកាសពបីកពវទិកាពិភាកា 
“អ ើកកមពសអ់កេងប្សីអដើមបីេនាគតភ្ែឺស្វា ង” ចាប់ពីពពលពនេះតពៅ។                             

           សូមអរគុណ។ 


