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ព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា 

របាយការណ៍ព័ត៌មានស្តពីកីាររាលដាលមមមរាគមេដស៍្ នងិជងឺំមេដស៍្ 
 

១. ព័ត៌មានស្តពីីការរាលដាលមេមរាគមេដស្ ៍និងជំងឺមេដស្ឆ៍្ន ២ំ០១៩ 

   ☞ មានអនកផទុកមមមោគមអដស៍ចំនួនរបមាណ ៧៣,០០០នាក ់(៦៣,០០០ - ៨៤,០០០) 

   ☞ មានអនកកំពុងទទួលការពាបាលមោយឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍ចនំួនរបមាណ ៦១,១៩៣នាក ់

   ☞ មានអនកបានឆលងមមមោគមអដស៍ថមីចនំួនរបមាណ ៧៨០នាក ់(៦៩០ - ៨៨០) 

   ☞ មានអនកស្លល បម់ោយស្លរជំងឺមអដស៍ចំនួនរបមាណ ១,៣០០ នាក ់(៩៨០ - ១,៨០០) 

   ☞ មានអនកបានឆលងមមមោគមអដស៍ចំននួរបមាណ ២០២,០០០នាក ់(១៨២,០០០ - ២២១,០០០) គិត 

ចាបត់ងំពីមានការោលោលមមមោគមអដស៍ដំបងូរហូតមកដល់ឆន ២ំ០១៩។  

   ☞ មានអនកស្លល បម់ោយជងំឺមអដស៍ចំននួរបមាណ ១១៦,០០០នាក ់(៩០,០០០ - ១៤៨,០០០) គតិចាប ់
          តងំពីមានការោលោលមមមោគមអដស៍ដំបងូរហូតមកដល់ឆន ២ំ០១៩។  

 

២. ព័ត៌មានស្តពីីចំនួនេនកផ្ទុកមេមរាគមេដស្ ៍

☞ មៅកនុងឆន ២ំ០១៩ មានអនកផទុកមមមោគមអដស៍ចំននួរបមាណ ៧៣,០០០នាក ់(៦៣,០០០-                        

៨៤,០០០) 

 ☂ ៧០,០០០ នាក ់(៦០,០០០ -  ៨០,០០០) ជាមនុសសមពញវយ័ 

☂ ២,៩០០ នាក ់(២,៤០០ -  ៣,៥០០) ជាកុមារដដលមានអាយុតិចជាង១៥ ឬមសមើនឹង១៥ឆន  ំ

☞ ៨៤% (៧៣ -៩៧%) ននអនកផទុកមមមោគមអដស៍ទងំអស់បានដឹងពសី្លា នភាពផទុកមមមោគមអដស៍របស់ខ្លួន 

☞ ដតមានមនុសសរបមាណជា ១១,៧០០នាក ់ដដលមនិបានដឹងថាពកួមគមានផទុកមមមោគមអដស៍មទ។ 

 

 

 

 



Page | 2 
 

៣. ចំនួនេនកផ្ទុកមេមរាគមេដស្ដ៍ដលមានលទធភាពទទួលបានឱស្ថប្រឆ្ងំមេ 

មរាគមេដស្ ៍

☞ គិតរតមឹដខ្ធនូឆន ២ំ០១៩ មានអនកផទុកមមមោគមអដស៍ចនំួនរបមាណ ៦១,១៩៣នាក ់ដដលមានលទធភាព 

ទទួលបានការពាបាលមោយឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍ គឺមានការមកើនមឡើងព ី ៤២,៨០០ មៅកនុងឆន ំ
២០១០។ 

   ☞ មៅកនុងឆន ២ំ០១៨ មានអនកផទុកមមមោគមអដស៍ចនំួនរបមាណជា ៨៤% (៧៣ - ៩៧%) ដដលមាន លទធ 
          ភាពទទួលបានការពាបាលមោយឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍  

☂ ៨៤% (៧៣ -៩៧%) ននមនុសសមពញវយ័ដដលមានអាយុ១៥ឆន  ំនិងមលើសព១ី៥ឆន មំឡើងមៅ គឺ 

មានលទធភាពទទួលបានការពាបាលមោយឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍ ចំដណកឯកុមារដដលមាន
អាយុពី ០ - ១៤ឆន  ំគឺមានលទធភាពទទួលបានដល់មៅ៨៨% (៧២ - ១០០%) ។ 

☂ ៨៥% (៧៤ -៩៨%) ននស្រសតីមពញវយ័ដដលមានអាយុ១៥ឆន  ំនិងមលើសព១ី៥ឆន មំឡើងមៅ គឺមាន 
    លទធភាពទទួលបានការពាបាលមោយឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍ ចំដណកឯបុរសមពញវយ័ មាន 

ចំនួន៨៣% (៧១ -៩៥%)។ 

☞ ៨៩% (៧៥ - ១០០%) ននស្រសតីមាននផទម ោះដដលផទុកមមមោគមអដស៍មានលទធភាពទទលួបានឱសថ 

របឆងំមមមោគមអដស៍មដើមបបីង្កា រការចមលងមមមោគមអដស៍ពមីាត យមៅទរកមៅកនុងឆន ២ំ០១៩។ 

៤. ចំនួនេនកឆលងមេមរាគមេដស្ថ៍ម ី

☞ ចំនួនអនកឆលងមមមោគមអដស៍ថមីបានបនតធ្លល កចុ់ោះរហូតដល់មៅ៩៦% ចាបត់ងំពកីំរតិកំពូលននការឆលងមម
មោគ 

មអដស៍ថមីនាឆន ១ំ៩៩៥។ 

☂ មៅកនុងឆន ២ំ០១៩ មានអនកបានឆលងមមមោគមអដស៍ថមចីនំួនរបមាណ ៧៨០នាក ់ (៦៩០ - ៨៨០) មបើ 
            មធៀបមៅនឹងចនំួនរបមាណ ២១,០០០នាក ់(១៩,០០០ - ២៣,០០០) មៅកនុងឆន ១ំ៩៩៥។ 

☞ មៅកនុងឆន ២ំ០១៩ ចំនួនអនកដដលបានឆលងមមមោគមអដស៍ថមីបានធ្លល កចុ់ោះរបមាណជា ៦២% ពីឆន ២ំ០១០ 

☂ ចាបត់ងំពីឆន ២ំ០១០ ចំននួកុមារដដលបានឆលងមមមោគមអដស៍ថមីបានធ្លល កចុ់ោះដល់ ៨៤% គឺពចីំនួនរប 

មាណ៣៥៥នាក ់(២៧០-៤៥០) មៅកនុងឆន ២ំ០១០ មៅរតឹមដតតិចជាង១០០នាក ់(<១០០-   
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              <១០០) មៅកនុងឆន ២ំ០១៩។ 

៥. ចំនួនេនកស្លល រ់មដាយជំងឺមេដស្ ៍

☞ ចំននួអនកស្លល បម់ោយជងំឺមអដស៍បានកាតប់នាយរហូតដល់មៅ ៨៦% ចាបត់ងំពីករមតិកំពូលននការស្លល ប ់

មោយជំងឺមអដស៍នាឆន ២ំ០០២។ 

 ☂ មៅកនុងឆន ២ំ០១៩ មានអនកស្លល បម់ោយជំងឺមអដស៍ចនំួនរបមាណ ១,៣០០នាក ់ (៩៨០ - ១,៨០០)  
             មបើមធៀបមៅនឹងចំននួរបមាណ ៩៩០០នាក ់ (៨,២០០ - ១២,០០០) មៅកនុងឆន ២ំ០០២ និង  
             ចនំួនរបមាណ ២៩០០នាក ់(២,២០០ - ៤,២០០) មៅកនុងឆន ២ំ០១០។ 

☞ ចំដណកឯអរតមរណៈភាពមោយស្លរជំងឺមអដស៍បានធ្លល កចុ់ោះ ៥៤% ចាបត់ងំពីឆន ២ំ០១០។ 

៦. មេមរាគមេដស្ ៍និងជំងឺកវូីដ១៩ 

☞ មៅកនុងការវភិាគនាមពលថមីៗមនោះ មោយអងគការសហរបជាជាតិរបយុទធនងឹជំងឺមអដស៍ មៅកាតថ់ា  

UNAIDS បានបង្កា ញឱយដងឹថា មានផលប ោះ ល់អវជិជមានរបកបមោយសកាត នុពលដដលបណ្តត លមកពី
ជំងឺកូវដី១៩ មៅកនុងរបមទសដដលមានរបាកច់ណូំលទប និងមធយមមៅជុំវញិពភិពមោក កនុងការផគតផ់គង់
ឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍ (Generic ARV) មរបើរបាស់សរមាបព់ាបាលអនកផទុកមមមោគមអដស៍ និង
អនកជំងឺមអដស៍។  

☞ ការបិទរបមទស (Lockdowns) និងរពំដដនដដលជាវធិ្លនការណ៍ទបស់្លា តជ់ំងឺកូវដី១៩ គឺបានជោះឥទធិពល 

អវជិជមានទងំការផលិតនូវឱសថ និងការដចកចាយឱសថ និងនាមំៅរកការមកើនមឡើងនូវតនមលឱសថ នងិ
បញ្ហា ផគតផ់គងឱ់សថផងដដរ។ មានការបា នរ់បមាណថា តនមលសរបុននការនាមំចញឱសថរបឆងំមមមោគ   
មអដស៍ ពីរបមទសឥណ្តា  គមឺានការមកើនមឡើងកនុងរងវងរ់បមាណជា១០ - ២៥% ខ្ពស់ជាងតនមលធមមត។  

៧. មោលមៅ ៩០-៩០-៩០ 

☞ មៅកនុងឆន ២ំ០១៩ មានអនកផទុកមមមោគមអដស៍ចនំួនរបមាណជា៨៤% (៧៣ - ៩៧%) ដដលបានដឹងព ី  
            ស្លា នភាពផទុកមមមោគមអដស៍របស់ខ្លួន។ 

☞ កនុងចំមណ្តមអនកដដលបានដឹងពសី្លា នភាពផទុកមមមោគមអដស៍របស់ខ្លួន ៩៩.៨% មានលទធភាពទទួល 
          បានមសវាដថទ ំនិងពាបាលមោយឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍។ 

☞ មៅកនុងចំមណ្តមអនកដដលមានលទធភាពទទួលបានមសវាដថទ ំនិងពាបាលមោយឱសថរបឆងំមម 
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មោគមអដស៍ ៩៦% មានលទធភាពទបស់្លា តក់ារបនតពូជរបស់មមមោគមៅកនុងខ្លួនបានមោយមជាគជយ័ 
(Viral suppression) ដដលមនិអាចបងាជាមររោះថាន កប់ាន។ 

☞ មៅកនុងចំមណ្តមអនកផទុកមមមោគមអដស៍ទងំអស់ គឺមានពួករតច់ំនួន៨៤% (៧៣ - ៩៧%) ដងឹព ី

ស្លា នភាពផទុកមមមោគមអដស៍របស់ខ្លួន ៨៤% (៧៣ - ៩៧%) មានលទធភាពទទួលបានមសវាដថទ ំនិង
ពាបាលមោយឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍ និង៨១% (៧០ - ៩៤%) មានលទធភាពទបស់្លា តក់ារបនត
ពូជរបស់មមមោគមអដស៍មៅកនុងខ្លួនបានមោយមជាគជយ័ (Viral suppression) ដដលមនិអាចបងាជា
មររោះថាន កប់ាន។ 

៨. ស្លា នភាពស្រស្ត ីនិងជំងឺមេដស្ ៍

☞ មានស្រសតីចំននួរបមាណ១១% ដដលធ្លល បប់ានទទួលការរមំោភផលូវកាយ និង/ឬផលូវមភទពីនដគូរមួមភទផលូវការ  
     និងមនិផលូវការ (Intimate partner) កាលព១ី២ដខ្កនលងមៅមនោះ។  

☞ មានអនកផទុកមមមោគមអដស៍ចំនួនរបមាណ ៣៦,០០០ នាក ់ឬ៥២% កនុងចំមណ្តមអនកផទុកមមមោគមអដស៍ 

ទងំអស់ គឺជាស្រសតី។ 

   ☞ មៅកនុងឆន ២ំ០១៩ មានស្រសតីអាយុ១៥ឆន  ំ និងមលើសពី១៥ឆន ចំំននួ៣៦% កនុងចំមណ្តមអនកឆលងមមមោគ              
          មអដស៍ថមីទងំអស់។  

៩. ស្លា នភាពយវុវ័យ និងជំងឺមេដស្ ៍

☞ ជាមរៀងោល់សបាត ហ៍ មានយុវវយ័អាយុពី១៥ - ២៤ឆន  ំចំនួន៣នាកប់ានឆលងមមមោគមអដស៍។ 

☞ មៅកនុងឆន ២ំ០១៩ កនុងចំមណ្តមអនកឆលងមមមោគមអដស៍ថមីចំនួនរបមាណ ៥នាក ់គឺមានមាន កជ់ាយុវវយ័អាយុ 

ពី១៥ - ២៤ឆន ។ំ 

១០. ស្លា នភាពប្កុេប្រជាជនមោលមៅ និងជំងឺមេដស្ ៍

☞ រកុមរបជាជនមរលមៅ និងនដគូរមួមភទរបស់ពួកមគបានៈ 

☂ តំណ្តងឲ្យ៦៩% ននចំននួការឆលងមមមោគមអដស៍ថមីទងំអស់ 

☞ ពត័ម៌ានដដលទទួលបានពីការវភិាគបញ្ចូលរន ននការអមងាតជីវស្លស្រសត និងការរបរពតឹតរបឈមរបស់រកមុ 
     មរលមៅបានបញ្ហជ កច់ាស់ថាៈ 

       ☂ មាននារដីដលកំពុងបំមពញការង្ករមៅតមមសវាកំស្លនតសបាយចំននួ៣.២% មានផទុកមមមោគមអដស៍  

        ☂ រកុមស្រសតីដកមភទចំនួន៩.៦% មានផទុកមមមោគមអដស៍  
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☂ រកុមបុរសរសឡាញ់បុរសចំនួន៤% មានផទុកមមមោគមអដស៍ និង 

☂ រកុមអនកចាកម់រគឿងមញៀនចំនួន១៥.២% មានផទុកមមមោគមអដស៍។  

១១. ស្លា នភាពជំងឺរមរង និងជំងឺមេដស្ ៍

    ☞ ជំងឺរមបង គឺជាជំងឺនាមំុខ្មគននមូលមហតុបងាចំម ោះមរណៈភាពមោយស្លរជងំឺមអដស៍ ដដលមានចំននួ១   
          ករណី កនុងចំមណ្តមមរណៈភាពមោយស្លរជំងឺមអដស៍ចំនួន៤ករណីមៅកនុងឆន ២ំ០១៨ 

     ☞ មៅកនុងឆន ២ំ០១៨ មានមនុសសចនំួន៤៩,០០០ នាកម់កើតជំងឺរមបង ដដលកនុងមនាោះគឺមានរបមាណជា 
          ១,១០០នាក ់ឬ២.២% កំពុងដតផទុកមមមោគមអដស៍ 

   ☞ មានការបា នរ់បមាណថា មានអនកផទុកមមមោគមអដស៍ ដដលមានជំងឺរមបងចនំួន៤៧% ដដលមនិបានដឹងថា 
         ខ្លួនរតម់ានការចមលងរមួរន នូវមមមោគរមបង និងមមមោគមអដស៍ ដដលនាឱំយពកួរតម់និបានមៅទទួលការ 
         ពាបាល។ 

១២. ស្លា នភាពផ្ទុករេួោន នូវមេមរាគមេដស្ ៍និងវីរសុ្រលាកមថលើេប្រមេទស្ុ ី

    ☞ ចាបព់ីដខ្មកោឆន ២ំ០១៨ មៅដល់ដខ្កញ្ហា ឆន ២ំ០១៩ ៨៥% ននអនកផទុកមមមោគមអដស៍មៅតមទីកដនលង    
         ផតល់មសវាដថទ ំនិងពាបាលមោយឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍ គឺមានលទធភាពទទួលបានការពនិិតយរក 
         មមើលវរីសុរោកមថលើមសីុ 

     ☞ មៅកនុងចំមណ្តមអនកដដលបានមធវើការពិនិតយរកមមើលវរីសុរោកមថលើមសីុ ១.៥% មានផទុកវរីសុរោកមថលើមសីុ  
         និង៩៦% បានចាបម់ផតើមទទួលការពាបាលមោយមរបើរបាស់ឱសថរបមភទ Sofosbuvir និង Daclatasvir។  

១៣. ការវិនិមោគមៅមលើដផ្នការយទុធស្លស្រស្តប្រយទុធនឹងជំងមឺេដស្ ៍

    ☞ មៅកនុងឆន ២ំ០១៧ មានថវកិាចំនួន៤៣.៥ោនដុោល សហរដឋអាមមរកិ ដដលបានចំណ្តយមៅមលើការ 

មឆលើយតបមៅនឹងជងំឺមអដស៍ គឺមានចំននួរបមាណជិត២៤ោនដុោល សហរដឋអាមមរកិ តិចជាងការ
ចំណ្តយមៅកនុងឆន ២ំ០១០។ 

     ☞ កនុងចំមណ្តមថវកិាដដលបានចំណ្តយមៅកនុងឆន ២ំ០១៧ គឺមានថបិកាចនំួនរបមាណ២៤% ជាថវកិា 

ដដលមានរបភពមកពីរោឋ ភបិាល (ថវកិាជាត)ិ។ 
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១៤. ព័ត៌មានស្តពីីជំងឺមេដស្ដ៍ដលបានមរៀរចំជាតារាង 

 កេពុជា អាស្ុបីា៉ា ស្ុហី្វកិ ពីេពមលាក 

ចំនួនេនកផ្ទុកមេមរាគមេដស្ ៍ ៧៣,០០០ ៥.៨ោន ៣៨ោន 

ចំនួនេនកឆលងមេមរាគមេដស្ថ៍ម ី ៧៨០ ៣០០,០០០ ១.៧ោន 

សមាមារតកនុងចមំណ្តមយុវវយ័ ២០% ២៧% ៣១% 

ការធ្លល កចុ់ោះគតិជា% (២០១០-២០១៩) ៦២% ១២% ២៣% 

របាយមៅតមរកមុមរលមៅ    

   ☞ េនរររសីុ្ផលូវមភទ  ៩% ៨% 

      ☂ ស្រសតី ១២%   

      ☂ បុរស ៤%   

   ☞ េនរចារ់មព្គឿងម ៀន ២% ១៧% ១០% 

   ☞ បុរស្ព្ស្ឡា ់បុរស្ ៣២% ៤៤% ២៣% 

   ☞ េនរករមភទ ៣% ៧% ២% 

   ☞ េតថិជិនរបស់្ព្រុមមោលមៅ ១៧% ២១% ១៩% 

   ☞ ព្រុមដទទមទៀត ៣១ ២% ៣៨% 

េរណៈភាពមដាយជងំឺមេដស្ ៍ ១,៣០០ ១៦០,០០០ ៦៩០,០០០ 

ការធ្លល កចុ់ោះគតិជា% (២០១០-២០១៩) ៥៤% ២៩% ៣៩% 

ស្រស្ត ីនងិកមុារ    

ស្រសតីផទុកមមមោគមអដស៍ ៣៦,០០០ ២.២ោន ១៩.២ោន 
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កុមារផទុកមមមោគមអដស៍ ២,៩០០ ១៤០,០០០ ១.៨ោន 

កុមារឆលងមមមោគមអដស៍ថម ី <១០០ ១៥,០០០ ១៥០,០០ 

អរតរគបដណត បម់សវាបង្កា រការចមលងមមមោគ   

មអដស៍ពមីាត យមៅកូន 
៨៩% ៥៦% ៨៥% 

អមំពើហឹងាមោយនដគផួលូវការ នងិមនិផលូវការកាល

ព១ី២ដខ្មនុ 
១០.៩% ២០.៩% ១៩.៧% 

ការពាបាល    

អនកដដលមានលទធភាពទទលួការពាបាលមោយ

ឱសថរបឆងំមមមោគមអដស៍ 
៦១,១៩៣ ៣.៦ោន ២៥.៤ោន 

៩០-៩០-៩០ (រគបអ់ាយុ គតិជា%) ៨៤-១០០-៩៦ ៧៥-៨០-៩១ ៨១-៨២-៨៨ 

៩០-៨១-៧៣ (រគបអ់ាយុ គតិជា%) ៨៤-៨៤-៨១ ៧៥-៦០-៥៥ ៨១-៦៧-៥៩ 

អរតរគបដណត បម់សវាពាបាលមោយឱសថ

របឆងំមមមោគមអដស៍ 
៨៤% ៦០% ៦៧% 

បរុស ៨៣% ៥៧% ៤៩% 

ស្រសតី ៨៥% ៦៤% ៦៧% 

កុមារ ៨៨% ៦៥% ៥៣% 

 


