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    ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

អាជាា ធរជាតិព្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
 

ចំណុចរិភារារនងុរិចចព្បជុំអរញេងគ  
អាជាា ធរជាតពិ្បយទុធនងឹជំងឺអេដស ៍អលើរទ១ី ឆ្ន ២ំ០២០ តាម្វីអដេូខនហ្វអឺរន 
អាជាា ធរជាតិព្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍ថ្ថៃទ២ី៣ ខខររកដា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
កិចចប្រជុុំន េះន វ្ើន ើងន ើមបើពិ ិត្យនមើលរមួគ្នន  ូវវឌ្ឍ ភាព សមិទ្ធផល  ិងប្រសិទ្ធភាពកនុងការ

ប្រយុទ្ធ ឹងជុំងឺនេ ស៍សប្ារ់រយៈនពល៦ខែន ើមឆ្ន ុំ២០២០ន េះ។ នប្កាយពើកិចចប្រជុុំនពញេងគ នលើកទ្ើ
២ ឆ្ន ុំ២០១៩ ា ប្ពឹត្តិការណ៍សុំខា ់ៗជានប្ចើ ខ លបា នកើត្ា ជាអាទ្ិ៍ ៖  
 ១)  វឌ្ឍ ភាពកនុងការសនប្មចបា នគ្នលនៅ៩៥-៩៥-៩៥ ៖ នៅកនុងរបាយការណ៍ខែកកកដា

ឆ្ន ុំ២០២០ររស់េងគការUNAIDS បា ប្រកាសថា កមពុជាសនប្មចនគ្នលនៅប្រយុទ្ធ ឹង
ជុំងឺនេ ស៍ កនុងកប្មិត្៨៤-១០០-៩៦។ ត្នួលែន េះរញ្ជា ក់ថា នយើងបា ន វ្ើឱ្យសនប្មច
នគ្នលនៅប្រយុទ្ធ ឹងជុំងឺនេ ស៍៩៥-ទ្ើ២  ិង៩៥ទ្ើ៣រចួនៅន ើយ។ លទ្ធផលន េះនកើត្
នចញពើ កិចចែិត្ែុំប្រឹងខប្រងប្រករនដាយស្មា រត្ើទ្ទ្ួលែុសប្តូ្វែពស់ររស់នយើងទុំងេស់
គ្នន   ិងភាគើពាក់ព័ ធកនុងចលនាជាតិ្ប្រយុទ្ធ ឹងជុំងឺនេ ស៍ តាមប្រស្មស ៍ខណនាុំ ៏
ែពង់ែពស់ររស់  សអម្េចេគ្គម្ហាអសនាបតីអតអជា ហ្ ុន ខសន។ 

 ២) ការឆលងរាលរាត្ត្ាត្ជុំងឺកូវ ើ -១៩ េងគការUNAIDS  ិងេងគការសុែភាពពិភពនោក 
(WHO) បា ន វ្ើ ិទ្សស ៍ថា ប្រសិ នរើា ការែកខា កនុងការផតល់ឱ្សថប្រឆ្ុំង        
នមនរាគនេ ស៍៦ខែននាេះ េ ុត្ុំរ ់ស្មហារា៉ា  ឹងា ករណើ ស្មល រ់រខ ថម ល់ 
៥៣៤.០០០នាក់ នៅចននាល េះឆ្ន ុំ២០២០  ល់២០២១។  នៅប្រនទ្សនយើង ការផគត់្ផគង់
ឱ្សថ ិងររកិាា រមិ សូវជាា ភាពយ៉ា រ់យ ឺ ូចជាប្រនទ្សមយួចុំ ួ នៅស្មហារា៉ា ន ើ
យ។ រ៉ាុខ ត ការចុេះេរ់រ ុំផ្ទទ ល់ប្ត្ូវបា ផ្ទា កជានប្ចើ ខែនដាយ មណឌ លកមា តសរាយខារា៉ា
េូនែប្តូ្វបា រិទ្  ិងការធ្លល ក់នៅកនុងភាពប្កើប្កររស់េនកផទុកនមនរាគនេ ស៍  ិងប្កុម
ប្រជាជ      គ លឹេះ។ កនុងសភាពការណ៍ន េះ នយើងបា រខងវរថវកិា ៣១៦.០០០ ុោល រ 
កនុងគនប្ាងមូល ិ្ិសកលមកទិ្ញសាា ររង្កក រការចមលងនមនរាគកូវ ើ -១៩  ិងបា 
ពប្ងើកកមាវ ិ្ ើផតល់ឱ្សថប្រឆ្ុំងនមនរាគនេ ស៍ឱ្យបា នប្ចើ ខែ ន ើមបើរន ច្ ៀសហា ិភ័យ
ន ការឆលងជុំងឺកូវ ើ -១៩ កនុងចុំ ួ ប្បាក់ ៥២០.៦០៤  ុោល រររស់មូល ិ្ិសកល
សប្ារ់ប្រនទ្សកមពុជា។ ជាមយួគ្នន ននាេះ ប្គសួ្មរេនកផទុកនមនរាគនេ ស៍ខ លា រ័ណណ
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ប្កើប្កបា ទ្ទ្លួស្មច់ប្បាក់ពើរាជរដាា ភិបាលកនុងគនប្ាងកាត់្រ ថយផលរ៉ាេះពាល់ន ជុំងឺកូវ ើ
 -១៩ផងខ រ។ 

 ៣) ស និសើទ្េ តរជាតិ្សតើពើជុំងឺនេ ស៍ នលើកទ្ើ២៣ ខ លន វ្ើន ើងតាមរណ្តត ញេុើ ្ឺនណត្ 
(Virtual Conference) បា ប្រប្ពឹត្តនៅនៅទ្ើប្កុងស្ម ់ហ្វ្ហាវ  ់សុើសកូ ពើនថងទ្ើ៦ ល់១០ 
ខែកកកដាឆ្ន ុំ២០២០ន េះ។ ា ចុំណុចលាមយួចុំ ួ ខ លនយើងគរួចារ់អារមាណ៍ ូចជា ៖ 
១) ការនរតជាា ចិត្តទូ្ទុំងពិភពនោកមិ ឱ្យផលវបិាកន ជុំងឺកូវ ើ -១៩មកយយើ ឬរ ថយ
ឆ ទៈរ ច្ រ់ការរាលដាលជុំងឺនេ ស៍នៅឆ្ន ុំ២០៣០បា ន ើយ ២)ការរនងកើ េ តរាគម ៍
កនុងការនដាេះប្ស្មយវសិមភាពការនរ ើសនេើងនានា ខ លជាហា ើភ័យ ល់ការរង្កក រ ិង
ខថទុំជុំងឺនេ ស៍  ៣) ររកគុំន ើញវទិ្ាស្មហ្វ្សតសុំខា ់ៗមយួចុំ ួ អាចយកមកនប្រើ
ប្បាស់រនងកើ ប្រសិទ្ធភាពន ការនឆលើយត្រ ឹងជុំងឺនេ ស៍ ខ លា ជាអាទ្ិ៍ ការចាក់ថាន ុំ 
cabotegravir អាចរង្កក រការចមលងនមនរាគនេ ស៍បា ២ខែ។ ប្រការន េះអាចជយួ
សប្មួលវសិ្មលភាពប្គរ ណត រ់កមាវ ិ្ ើ PrEP នលើប្កុមប្រជាជ គ លឹេះ ជាពិនសស 
MSM/TGខ លត្ុំណ្តង ១ភាគ៣ន ការចមលងថាើកនុងប្រនទ្សកមពុជានយើង។ 

 ៤) ចុំនពាេះការនលើកគនប្ាងប្រយុទ្ធ ឹងជុំងឺនេ ស៍នៅមូល ិ្ិសកល សនមតចនត្នជា បា 
សនប្មចដាក់ថវកិាជាតិ្ចុំ ួ ១១ោ  ុោល រអានម៉ារកិ ន ើមបើឱ្យប្រនទ្សកមពុជាអាចទក់
ទញបា គនប្ាងខ លា ទឹ្កប្បាក់ ៤១.៦ោ  ុោល រអានម៉ារកិ សប្ារ់ឆ្ន ុំ២០២១-
២០២៣។ 

 ៥) ការប្រគល់មុែង្ករប្គរ់ប្គង  ិងផតល់នសវាសុខាភិបាលនៅឱ្យរ ាបាលរាជធ្ល ើនែត្ត ជា 
កុំខណទ្ប្មង់តាមខររវមិជឈការ  ិងវសិ មជឈការ ៏សុំខា ់ ខ លជាឱ្កាស ៏លាមយួ
ខ លពប្ងឹងភាពជាាច ស់កនុងការនឆលើយត្រ ឹងនមនរាគនេ ស៍ នៅថាន ក់នប្កាមជាតិ្ពិនសស
នលើការេ ុវត្តនសចកតើជូ  ុំណឹងនលែ ២១៣ សជណ.សស ចុេះនថងទ្ើ២១ ខែកុមាៈ ឆ្ន ុំ
២០១៩ សតើពើវធិ្ល ការ៦ចុំណុចនឆ្ព េះនៅកា ់ចើរភាពកនុងការនឆលើយត្រ ឹងនមនរាគនេ ស៍ 
 ិងជុំងឺនេ ស៍ររស់រាជរដាា ភិបាលកមពុជា។ 

 
នឆលៀត្កនុងឱ្កាសន េះ ែាុ ុំសូមទញអារមាណ៍កិចចប្រជុុំនពញេងគថា នយើងបា  ិងកុំពុងរ ច្ូ ល

សកមាភាពនឆលើយត្រ ឹងនមនរាគនេ ស៍  ិងជុំងឺនេ ស៍នៅកនុងនគ្នល នយបាយភូមិឃុុំា សុវត្ថិភាព 
 ិងទ្ប្មង់វ ិ្ ើស្មហ្វ្សតថាើន ការនឆលើយត្រតាមវ ិ្ ើស្មហ្វ្សតការង្ករស គម ៍។   

 
ទក់ទ្ង ឹងការេ ុវត្ត សជណ ២១៣ ែាុ ុំសូមជប្ារេងគប្រជុុំ ូចខាងនប្កាម ៖  

 ទ្ើ១. នយើងបា ចារ់នផតើមជុំរុញការេ ុវត្តវធិ្ល ការទ្ើ១ គឺការនរៀរចុំឱ្យា ក ច្ រ់ខផ ការនឆលើយ
ត្រ ឹងជុំងឺនេ ស៍នៅកនុងខផ ការសកមាភាពប្រចាុំឆ្ន ុំ កមាវ ិ្ ើវ ិិនយគរើឆ្ន ុំរ ុំកិល  ិង
ខផ ការេភិវឌ្ឍឃុុំសង្កក ត់្ ប្ជកនប្កាមថវកិាឃុុំសង្កក ត់្ខ លា ប្ស្មរ់ ចារ់នផតើមពើនែត្ត
កុំពង់សពឺ ន ើយឈា នៅេ ុវត្តនៅទូ្ទុំងប្រនទ្ស។ ឧរករណ៍ វកឹ វ ឺប្តូ្វបា រនងកើត្
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រចួរាល់ ន ើយកិចចការជានប្ចើ ប្តូ្វបា ន វ្ើ ន ើមបើទ្ទ្ួលបា ការយល់គ្នន ពើប្កសួងមហានផទ 
 ិងប្កសួងនស ាកិចច ិង រិ ញ្វត្ថុ។  

 ទ្ើ២  ការេ ុវត្តវធិ្ល ការទ្ើ២ ទក់ទ្ង ឹងការផតល់រណណសម្ម៌ ល់េនកផទុកនមនរាគនេ ស៍
ទុំងេស់ ក៏កុំពុងខត្ ុំនណើ រការនដាយា កិចចស ការនលើកសុំនណើ ពើរណ្តត ញេនកផទុក  
នមនរាគនេ ស៍ជូ នៅប្កុមការង្ករចុេះរ ា្ ើវាយត្នមលផតល់រណណសម្ម៌។ នលើសន េះនៅ
នទ្ៀត្ ប្កសួងខផ ការកុំពុងពិ ិត្យលទ្ធភាពរនងកើត្យ តការផតល់រណណសម្ម៌ជាលកាណៈ
រុគគល ល់េនកផទុកនមនរាគនេ ស៍នៅ ឹងកខ លងពាបាលខត្មតង ខ លេ.ជ.រ.ជ.េ. សូម
ន វ្ើការនកាត្សនសើរជាខាល ុំងចុំនពាេះកិចចស ការ ិងការប្រឹងខប្រងររស់ប្កសួងខផ ការ។  

 ទ្ើ៣ ចុំនពាេះវធិ្ល ការទ្ើ៣ ទក់ទ្ង ឹងការនរៀរចុំឱ្យា ក ច្ រ់ថវកិាន ើមបើឱ្យប្សុកប្រតិ្រត្តិ 
ម ទើរនពទ្យរខងាក  ិងមណឌ លសុែភាព ា ថវកិាផ្ទទ ល់សប្ារ់ការនឆលើយត្រ ឹងនមនរាគ
នេ ស៍ ិងជុំងឺនេ ស៍ ប្កសួងសុខាភិបាលបា ទ្ទ្ួលយកជានគ្នលការណ៍េ ុញ្ជញ ត្ឱ្យ
អាចនប្រើប្បាស់ក ច្ រ់ថវកិាពប្ងឹងនសវាសុែភាពនៅមណឌ លសុែភាព  ិងម ទើរនពទ្យ
រខងាកកនុ ងត្ប្មូវការការង្ករទក់ទ្ង ឹងជុំងឺនេ ស៍ នដាយរងច់ាុំខត្ការខណនាុំលមាិត្ផលូ វ
ការ ខ លប្កសួងសុខាភិបាលប្តូ្វរ ត ន ើយអាជាា ្រសូមនលើកទឹ្កចិត្តប្កសួងសុខាភិបា
ល    ពន លឿ ការនរៀរចុំន េះ។ ជាមយួគ្នន ន េះ អាជាា ្រសូមនលើកទឹ្កចិត្តថាន ក់ ឹកនាុំថាន ក់
នប្កាមជាតិ្ជុំរុញឱ្យា ថវកិានៅតាមប្សុកប្រតិ្រត្តិសប្ារ់សប្មរសប្មួល  ិងតាមដា 
ការ ង្ករនឆលើយត្រនេ ស៍កនុងមូលដាា  ររស់ែលួ  ជាពិនសសកនុងការជយួគ្នុំប្ទ្នលើការេ ុ
វត្តការង្ករនេ ស៍ររស់ឃុុំសង្កក ត់្។  

 ទ្ើ៤  ចុំនពាេះវធិ្ល ការទ្ើ៤ ទក់ទ្ង ឹងលទ្ធភាពផតល់ រិ ញ្របទ ស្មធ្លរណៈ ល់េងគការ
សងគមសុើវលិចូលរមួនឆលើយត្រ ឹងនមនរាគនេ ស៍  ិងជុំងឺនេ ស៍ កនុងេ តរាគម ៍ចាុំបាច់
មយួចុំ ួ ខ លស្មថ រ័ សុែភាពស្មធ្លរណៈមិ អាចន វ្ើបា ននាេះ អាជាា ្រសូមនលើកទឹ្ក
ចិត្តប្កសួងសុខាភិបាល  ិងប្កសួងនស ាកិចច ិង រិ ញ្វត្ថុជុំរុញការគិត្គូរយុទ្ធស្មហ្វ្សត
នប្ត្ៀម កថយនពល រិ ញ្របទ េ តរជាតិ្ខលងា ។ អាជាា ្រនជឿជាក់ថា ការនរៀរចុំ
ខផ ការចាស់ោស់ររស់នយើង  ឹងកា ់ខត្ា លកាណៈប្សូរទញសា ចិត្តររស់ន 
គូេភិវឌ្ឍ ៍ កនុងការរ តការគ្នុំប្ទ្ររស់នគនលើខផនកែលេះន េ តរាគម ៍ពិនសសការកស្មង
សមត្ថភាពស្មថ រ័   ិងការគ្នុំប្ទ្រនចចកនទ្ស។  

 ទ្ើ៥  ចុំនពាេះវធិ្ល ការទ្ើ៥ ទក់ទ្ង ឹងការសិកាលុំ រថវកិានឆ្ព េះនៅការរ ច្ រ់ការរាលដាល
នមនរាគនេ ស៍នៅឆ្ន ុំ២០២៥ ប្កសួងនស ាកិចច ិង រិ ញ្វត្ថុបា គូសរញ្ជា ក់ថា ឹងា 
ការគិត្គូរនៅកនុងយុទ្ធស្មហ្វ្សតនប្ត្ៀម កថយនពល រិ ញ្របទ េ តរជាតិ្ខលងា ។  

 ទ្ើ៦ ចុំនពាេះវធិ្ល ការទ្ើ៦ ទក់ទ្ង ឹងការរហ្វ្ញ្ជា រការនឆលើយត្រការរាលដាលនមនរាគនេ ស៍ 
 ិងជុំងឺនេ ស៍កនុងប្រព័ ធសុខាភិបាល នយើងកុំពុងន វ្ើការេភិវឌ្ឍ ូវប្ករែណឌ ន  ុំនណើ រ
ការរហ្វ្ញ្ជា រខ លចងាុលរង្កា ញ ូវ ុំណ្តក់កាល  ិងវ ិ្ ើរហ្វ្ញ្ជា រេ តរាគម ៍រ តរនាទ រ់
នយងតាមអាទិ្ភាពកមាន ការង្ករ ើមយួៗ។ 
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សរុរមក ចុំណុចសុំខា ់ននាេះគឺប្តូ្វយកចិត្តទុ្កដាក់នរៀរចុំយ តការនឆលើយត្រ ឹងជុំងឺនេ ស៍ពើ

េ តរកាលនឆ្ព េះនៅកា ់ចើរភាព (From Transition to Sustainability) ខ លត្ប្មូវនយើងពប្ងឹងការ
ប្គរ់ប្គងផង  ិងនប្ត្ៀមែលួ ន វ្ើាច ស់ការ (From Management to Leadership) នៅកនុងស្មថ រ័ នៅ
មូលដាា  ខ លជាសមត្ថកិចចររស់ ឯកឧត្តម នោកជុំទវ នោក នោកប្សើ។ ែាុ ុំា សងឃមឹយ៉ា ងមុត្ាុំ
ថា លទ្ធផលខ លទ្ទ្លួបា ពើកិចចប្រជុុំន េះ ពិត្ជាា ស្មរៈសុំខា ់ ខ ល ឹងផតល់នៅ ល់ប្កុមការង្ករ
រនចចកនទ្ស អាចយកនៅនប្រើប្បាស់កនុងការរ តេ ុវត្តការង្ករនឆលើយត្រនៅ ឹងការរាលដាលនមនរាគ      
នេ ស៍  ិងជុំងឺនេ ស៍ នៅកនុងរយៈនពល៦ខែចុងឆ្ន ុំ២០២០ នៅតាមេ ុស្មស ៍ខ ល ឹងផតល់ជូ 
កនុងសម័យប្រជុុំនពញេងគនានពលន េះ។ 


