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ការស្វែងយលព់ីក្រុមបុរវរមួភេទជាមួយបុរវភៅរនងុក្បភទវរមពុជា 

(Understanding Men Who Have Sex with Men in Cambodia) 
អត្ថបទ៖ ឯកឧត្តេ ឈេឹ ឃនិដាលរ ៉េត្ អគ្គលេខាធកិារអាជ្ញា ធរជ្ញត្ិប្បយុទធនឹងជំងឺលអដស ៍

លនំភំ ើម 

លៅប្បលទសកនុងតំ្បន់អាសុ៊ី និងប៉េ សុ៊ីហ្វកិ ការឆ្លងរាេដាេននលេលរាគ្លអដស៍កនុងចំលោេបុរសរេួ
លេទជ្ញេួយបុរស (men who have sex with men “MSM”) កំពុងមានសនុ្ុះលក៊ីនល ៊ីង។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
កនលងេកលនុះ ៣០% ននការឆ្លងថ្ម៊ីលេលរាគ្លអដស៍លៅកនុងតំ្បន់ បនលក៊ីត្មានល ៊ីងកនុងចំលោេMSM។ 

អប្ាផុ្្ក (លប្បវ៉េ ង់ “Prevalence”) លេលរាគ្លអដស៍កនុងចំលោេMSM មានកប្េិត្ខពស់កនុងតំ្បន់
ទ៊ីប្បជំុជនជ្ញងតំ្បន់ជនបទ។ ទ៊ីប្កុងបងកករបស់ប្បលទសនថ្ ទ៊ីប្កុងរ ៉េុងហ្គូន ននប្បលទសេូមា និងទ៊ីប្កុងហ្ា
កាា ននប្បលទសឥណ្ឌូ លនសុ៊ី អប្ាផុ្្កលេលរាគ្លអដស៍កនុងចំលោេបុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរស ាេរយៈការ
ប៉េ ន់សាម នមានចំនួនប្បមាណ្ព៊ី ២០% លៅ២៩%។ 

េទធផ្េននការអលងេត្េួយចំនួនបនបញ្ជា ក់បន្នថេលទៀត្ថា បុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរសវយ័លកមង កំពុង
ប្បឈេនឹងការឆ្លងលេលរាគ្លអដស៍។ ឧទាហ្រណ៍្លៅទ៊ីប្កុងបងកក ការឆ្លងថ្ម៊ីននលេលរាគ្លអដស៍មានការលក៊ីត្
មានល ៊ីងជ្ញងលទវដងកនុងចំលោេ MSM ន្ដេមានវយ័ព៊ី១៨ លៅ២១ឆ្ន  ំលប៊ីលធៀបនឹងMSM ន្ដេមានអាយុ
៣០ឆ្ន ។ំ ប្បន្ហ្េពាក់កោត េននMSM កនុងតំ្បន់គឺ្មានអាយុលប្កាេ២៥ឆ្ន ។ំ (ប្បេពៈ www.avert.org)  

លដាយន្ កសាថ នភាពននប្កុេបុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរសលៅកនុងប្បលទសកេពុជ្ញ ក៏មានេកខណ្ៈ
ប្បហាក់ប្បន្ហ្េលៅនឹងបោត ប្បលទសេួយចំនួនកនុងតំ្បន់អាសុ៊ី និងប៉េ សុ៊ីហ្វកិន្ដរ លហ្៊ីយការលឆ្ល៊ីយត្ប      
លេលរាគ្លអដស៍ និងជំងឺលអដស៍ លៅកនុងប្បលទសកេពុជ្ញក៏កំពុងន្ត្ជេនុះនូវឧបសគ្គលនុះ លដាយការលក៊ីនល ៊ីងនូវ     
អប្ាឆ្លងថ្ម៊ីននលេលរាគ្លអដស៍កនុងចំលោេប្កុេបុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរសវយ័លកមង (young MSM) ផ្ងន្ដរ។ 
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លោងាេព័ត៌្មានវទិាសាស្តសត របស់េជឈេណ្ឌ េជ្ញតិ្ប្បយុទធនឹងជំងឺលអដស៍ លស៊ីន្សែក និងកាេ
លរាគ្ (NCHADS) ននប្កសួងសុខាេិបេលៅឆ្ន ២ំ០១៩ ចំនួនMSM លៅកនុងប្បលទសកេពុជ្ញមានចំនួន
ប្បមាណ្៨៧.៨១៧នាក់ ន្ដេកនុងលនាុះមានអប្ាផុ្្កលេលរាគ្លអដស៍មានចំនួនប្បមាណ្៤% អប្ាផុ្្កជំងឺ
កាេលរាគ្មានចំនួនប្បមាណ្១៤.៥%។ ចំន្ណ្កឯការលប្ប៊ីប្បស់លប្សាេអនាេ័យ (condom use) ជ្ញប់
លាប់មានចំនួន ៥១.៥% កនុងចំលោេអនកកំពុងប្បប្ពឹត្តការរេួលេទន្ដេមានហានិេ័យខពស់ (during 
high-risk sex) ៥០% កនុងចំលោេនដគូ្ជួញដូរលសវផ្លូវលេទ (commercial partner) និងចំនួនប្បមាណ្
៤៥.៦% កនុងចំលោេនដគូ្រស់លៅជ្ញេួយគ្នន ជ្ញលទៀងទាត់្ (regular partner)។ 

ការចេលងលេលរាគ្លអដស៍កនុងចំលោេបុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរស ក៏អាចរេួចំន្ណ្កលធវ៊ីឱ្យមានការរាេ
ដាេដេ់ប្បជ្ញជនទូលៅផ្ងន្ដរ លប្ពាុះថាប្កុេMSM ខលុះក៏មានប្បពនធ និងសងារជ្ញេនុសសប្ស៊ីផ្ងន្ដរ។ 

ភ ើអ្ែីភៅជាបុរវរមួភេទជាមួយបុរវ (MSM)? 

បុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរស (MSM) គឺ្សំលៅលៅលេ៊ីេនុសសលេទប្បុសន្ដេមានពាក់ព័នធជ្ញេួយនឹង
ការរេួលេទដូចគ្នន  លដាយេិនគិ្ត្ព៊ីអត្តសញ្ជា ណ្របស់ពួកលគ្លទ។ ពួកលគ្អាចកំណ្ត់្អត្តសញ្ជា ណ្ថាជ្ញប្បុស
ប្សឡាញ់ប្បុស (gay) អនកប្សឡាញ់លេទដូចគ្នន  (homosexual) ឬប្សឡាញ់លេទទាងំព៊ីរ (bisexual)។ 

បុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរស (MSM) េតងមាេ េ ឬជ្ញនិចចកាេេិនបនចាត់្ទុកខលួនពួកលគ្ជ្ញអនករេួ
លេទដូចគ្នន  (homosexual) ឬជ្ញអនករេួលេទលទវ (bisexual)លនាុះលទ។ ពួកលគ្អាចលរៀបការ មានប្បពនធ 
មានកូន។ លដាយកាត លរ ៊ីសលអ៊ីងព៊ីសងគេ និងការលរ ៊ីសលអ៊ីងព៊ីខលួនឯងផ្ងលនាុះ ពួកលគ្បនលាក់ខលួនលធវ៊ីការរេួ
លេទជ្ញេួយបុរសដូចគ្នន លដាយសងប់សាង ត់្បំផុ្ត្។ កាត លនុះបនជុះឥទធិពេជ្ញអវជិាមាន ដេ់ប្កុេការងារកនុង
ការចុុះជួបលធវ៊ីអនតរាគ្េន៍ន្ណ្នា ំ អប់រផំ្ាយអំព៊ីវធិ៊ីសាស្តសតននការការពារខលួនព៊ីការឆ្លងលេលរាគ្លអដស៍ និងការ
ជំរុញឱ្យេកទទួេលសវលធវ៊ីលត្សតរកលេលរាគ្លអដស៍ និងទទួេការន្ថ្ទាពំាបេជ្ញលដ៊ីេ។ 

ភេ ុផលភលើឥរយិាបថក្បឈមនឹងការឆ្លងភមភោគភអ្ វ ៍

ការរេួលេទរបស់MSM លធវ៊ីល ៊ីងាេរយៈរនធគូ្ទ (anal sex) និងាេមាត់្ (oral sex)។ េទធផ្េ
អលងេត្បនបងាា ញថាការរេួលេទាេរនធគូ្ទ កនុងចំលោេប្កុេMSM លដាយេិនលប្ប៊ីប្បស់លប្សាេអនាេ័យ
ការពារមានអប្ាប្បឈេនឹងការឆ្លងលេលរាគ្លអដស៍ខពស់។ អប្ាននការលប្ប៊ីប្បស់លប្សាេអនាេ័យ 
(condom use) កនុងលពេរេួលេទរបស់MSM លៅមានកប្េិត្ទាប ន្ដេលធវ៊ីឱ្យពួកលគ្ប្បឈេនឹងហានិេ័យ
ននការឆ្លងលេលរាគ្លអដស៍ខពស់។  
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ាេការអលងេត្របស់អងគការរា៉េ ក់(RHAC)ថ្ម៊ៗី លនុះ អំព៊ីឥរោិបថ្េិនបនលប្ប៊ីប្បស់លប្សាេអនាេ័យ
កនុងលពេរេួលេទរបស់ប្កុេMSM បនបងាា ញដូចកនុងរូបភាពខាងលប្កាេ៖  

 
 

ការកា ់បនថយហានិេ័យននក្បឈមនឹងការឆ្លងភមភោគភអ្ វ ៍

លៅកនុងសាថ នភាពននការប្ពួយបរេភព៊ីការលរ ៊ីសលអ៊ីងព៊ីសងគេ ឬការលរ ៊ីសលអ៊ីងលដាយខលួនឯងផ្្ទេ់ ប្កុេ
បុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរស ប្តូ្វចូេរេួទទួេយកការផ្សពវផ្ាយអប់រពំ៊ីប្កុេការងារលអដស៍ ាេរយៈជួបផ្្ទេ់ 
(physical outreach) ឬាេប្បព័នធបលចចកវទិាព័ត៌្មាន (virtual outreach) លដ៊ីេែ៊ីទទួេបនចំលណ្ុះដឹង
ការពារការឆ្លង និងការចេលងលេលរាគ្លអដស៍ និងលដ៊ីេែ៊ីន្ថ្ទាសុំខភាពឱ្យបនេអ។ 

លដ៊ីេែ៊ីលចៀសផុ្ត្ព៊ីការឆ្លងលេលរាគ្លអដស៍ និងលដ៊ីេែ៊ីឱ្យមានសុខភាពេអ ប្កុេបុរសរេួលេទជ្ញេួយបុរស 
អាចអនុវត្តនូវវធិ៊ីសាស្តសតេួយចំនួន ដូចខាងលប្កាេ៖ 

១. ចូេរេួទទួេយកការអប់រផំ្សពវផ្ាយអំព៊ីលេលរាគ្លអដស៍ និងជំងឺលអដស៍ ាេេលធាបយន្ដេ
អាចលធវ៊ីបន។  

ការមនិប្រើ
ប្ោម  

អនាម័យ

៥០% ទុកចិត្ត
លេ៊ីនដគូ្ដំបូង 

២០% នដគូ្  

នចដនយ

១០% មាន នដ
គូ្លប្ច៊ីន េិន
ចាស់លាស់

៥% ការទិញ 
េក់លសវផ្លូវ
លេទ

១៥% េិនដឹង 
ឬ យេ់ប្ច ថំា
ការរេួលេទាេ
រនធគូ្ទេិនឆ្លង          
លអដស៍

េិនមាន
លប្សាេ  
អនាេ័យ

លេ៊ីេលេ៊ីរូប
សេែត្តិខាងលប្ៅ 
ឋានៈ 

លប្កាយ
លពេន្បក
បក់នដគូ្ 

បងាា ញព៊ីភាព
លសាម ុះសម័ប្គ្ដេ់
លពេអនាគ្ត្ 
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២. លប្ប៊ីប្បស់លប្សាេអនាេ័យជ្ញប់ជ្ញប្បចា ំនិងឱ្យបនប្តឹ្េប្តូ្វលៅរាេ់លពេរេួលេទជ្ញេួយនដគូ្។ 

៣. អាចទទួេយកលសវលប្ប៊ីប្បស់ឱ្សថ្េុនលពេប្បឈេនឹងហានិេ័យ PrEP (pre-
exposure prophylaxis)។ 

៤. កនុងករណ្៊ី សងសយ័ការលថាល ុះលលល យលដាយប្បការនចដនយោេួយ ប្តូ្វប្បញាប់េកទទួេយកលសវ
លធវ៊ីលត្សតរកលេលរាគ្លអដស៍ លដាយលគ្នេការណ៍្សម័ប្គ្ចិត្ត និងេកខការណ៍្សមាង ត់្ និងលដាយឥត្
គិ្ត្នថ្លលៅេន្៊ីរលពទយរដឋ។ 

៥. ទទួេយកលសវន្ថ្ទា ំនិងពាបេលដាយឱ្សថ្ប្បឆ្ងំលេលរាគ្លអដស៍ (Antiretroviral “ARV”) 
លដាយឥត្គិ្ត្នថ្លលៅេន្៊ីរលពទយរដឋ លដ៊ីេែ៊ីរកាសុខភាពឱ្យបនេអ។ 

៦. កំុបនតឱ្យមានការចេលងលេលរាគ្លអដស៍េកខលួនបន្នថេលទៀត្ និងកំុបនតចេលងលេលរាគ្លអដស៍លៅអនក
ដនទលផ្សងលទៀត្ (អាចប្តូ្វប្បឈេេុខចំលពាុះេុខចាប់ាេមាប្ា១៨ និងមាប្ា៥០ ននចាប់សត៊ី
ការបងាេ រ និងការប្បយុទធទប់សាេ ត់្ការរ ៊ីករាេដាេលេលរាគ្លអដស៍/ជំងឺលអដស៍ (HIV/AIDS))។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ច្បាប់វតពី ី

ការបង្កា រ និងការក្បយទុធទប់ស្កា  ់ការររីោលដាលភមភោគភអ្ វ/៍ជំងឺភអ្ វ ៍
(HIV/AIDS) 

មាក្ា១៨៖ ហាេដាច់ខាត្អនកដឹងខលួនឯងថា មានលេលរាគ្លអដស៍/ជំងឺលអដស៍ លៅប្បប្ពឹត្តកនុង
លចត្នាចេលងលៅអនកដនទ។ 

មាក្ា៥០៖ ជនោន្ដេប្បប្ពឹត្តផុ្្យនឹងមាប្ា១៨ ននចាប់លនុះ ប្តូ្វផ្តន្ាលទាសដាក់ពនធនាគ្នរ
ព៊ី១០ (ដប់)ឆ្ន  ំដេ់១៥ (ដប់ប្ប)ំឆ្ន ។ំ 

 


