


កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ 

 ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល

សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌុលស្ត ីអំពី
ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

www.wpro.who.int



សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណស   ប់រូបថត: គំរបសៀវ   © 2005  យ Rick M. Reyes,  យមា នកា រអនុ   តិពី Photoshare; ទំព័រ ១ © 2006  យ 

AYPagtan/CGN,  យមា នកា រអនុ   តិពី Photoshare; ទំព័រ 3 © 2007  យ Jay Hubert,  យមា នកា រអនុ   តិពី Photoshare; ទំព័រ. 10 © 2004 

 យ Connelly La Mar,  យមា នកា រអនុ   តិពី Photoshare; ទំព័រ 42 © 2006  យ Steven Nowakowski,  យមា នកា រអនុ   តិពី Photoshare; 

ទំព័រ 71, 79 © 2005  យ Stephane Janin,  យមា នកា រអនុ   តិពី Photoshare; ទំព័រ 36 អង្គ កា រ WHO/WPRO ។

ចំណា ត់ថា  ក់ទិន្ន ន័  ះពុម្ព ផផ  យនបណា  ល័យរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

កា រដា ក់បញ្ច លូនូវប   នភា ពក កី  និងយនឌ័រ  ក្ន ងុកម្ម វិធីសុខា ភិបា លកា រដា ក់បញ្ច លូនូវប   នភា ពក កី  និងយនឌ័រ  ក្ន ងុកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: : សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត សុីខា ភិបា លៈ មូ៉ឌូលស្ត អំីពីម  គអដស៍/

ជម្ង អឺដស៍ ។

១. ជម្ង ឺអដស៍, ២. កា រឆ្ល ងម  គអដស៍, ៣. ភា ពក ីក , ៤. យនឌ័រ, ៥. កា រអប់រ, ជំនា ញ, ៦. កម្ម វិធីសុខា ភិបា ល ។

ISBN 13 978 92 9061 388 6        (NLMClassification:WA30)

©អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក២០១២អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក២០១២

សិទ្ធ ិ  ប់យា៉ ង  ូវបា នរក  ។

នា មកតា  ដល  ូវបា ន  ើ   ស់ និងកា របងា  ញនូវឯកសា រ  ក្ន ុងអត្ថ បទនះមិនមនមា នន័យថា ជា កា រប ្ច ញមតិ  បល់ណា មួយរបស់អង្គ កា រសុខភា ព

ពិភព  កឡើយដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងសា  នភា ពផ្ល ូវច  ប់ន  ទស, បូរណៈភា ពទឹកដី, ទីក ុងឬតំបន់ឬអា ជា  ធរណា មួយ  ះទ, ឬដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកា រ

កំណត់  ំដនឬ  ំសីមា ន  ទស  ះទ។បនា  ត់ដា ច់ៗ  លើផនទីតំណា ង  យបនា  ត់  ំដន  ហា ក់  ហលដលអា ចមិនទា ន់មា ននូវកា រឯកភា ពគា  

ពញលញ  ឡើយ។

កា រលើកឡើងអំពីក ុមហុ៊នជា ក់លា ក់ឬផលិតផលរបស់  ងចក ផលិតជា ក់លា ក់  ះមិនមា នន័យថា ក ុមហុ៊នឬផលិតផលទា ំង  ះ  ូវបា នយល់  មឬផ្ដ ល់

អនុសា សន៍  យអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  យលំអៀងជា ជា ងក ុមហុ៊នឬផលិតផលដទទៀតដលមា នលក្ខ ណៈ  ដៀងគា  ដលមិន  ូវបា នលើកឡើង

 ះទ។ លើកលងតកំហុសឆ្គ ងនិងកា ររលុប,   ះផលិតផលរបស់កម្ម សិទ្ធ ិករ  ូវបា នសមា្គ  ល់  យអក រធំ  ខា ងដើម។

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក មិនធា នា ថា  ពត៌មា នដលមា ន  ក្ន ុងអត្ថ បទនះ មា នភា ពពញលញទា ំង  ុង ឬ  ឹម  ូវទ ហើយនឹងមិនទទួលខុស  ូវ  លើ

កា រខូចខា តដលបណា្ដ  លមកពីកា រ  ើ   ស់ឯកសា រនះឡើយ ។

ឯកសា រ  ះពុម្ព ផ  យរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កអា ចរកបា នពីផ្ន កទីផ  រ និងផ ព្វ ផ  យរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, ២០ រុក្ខ វិថី Appia,១២១១

ក ងុហ ណឺវ២៧,  ទសស្វ សី (ទូរស័ព្ទ : +41 22 791 3264;ទូរសា រលខៈ +41 22 791 4857; អីុម៉លៈbookorders@who.int)។ សំណើរសំុកា រអនុ   ត្ដ  

ស   ប់កា រចម្ល ង/  ះពុម្ព ឡើងវិញនូវផ្ន កណា មួយនអត្ថ បទ ឬអត្ថ បទទា ំងមូល ឬបក   ឯកសា រ  ះពុម្ព ផ  យរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  ះបីជា 

សំរា ប់កា រលក់ ឬកា រចកចា យ  យមិនគិត   ក់កំរក៍  យ គប ី  ូវបា នធ្វ ើឡើង  កា ន់កា រិយា ល័យ  ះពុម្ព ផ  យរបស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, 

កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិកតា មរយៈអា ស័យដា  នៈ P.O. Box 2932, 1000, ទីក ុងម៉ា នីល,  ទសហ្វ ីលីពីន, ទូរសា រលខៈ (632) 521-1036, 

អីុម៉លៈ publications@wpro.who.int ។



មា តិកា 

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល i

មា តិកា 

សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ ............................................................................................................................... v

អក រកា ត់ .................................................................................................................................................... v

អា រម្ភ កថា ....................................................................................................................................................vii

សចក្ក ីផ្ត ើម ................................................................................................................................................. ១

១.តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍១.តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ................................................................................................................ ................................................................................................................៣

  ព័ន្ធ ដំណា ក់កា លវជ្ជ សា ្ត  នអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កស   ប់កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ និងជម្ង ឺ .......................៤

 បន្ទ ុកនម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ទូទា ំង ពិភព  ក ............................................................................... ៥

២. តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?២. តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍? ....................................................១៣

 ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ .............................................................................១៥

  ឥទ្ធ ិពលនភា ពក ីក  លើកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ ................................................................................ ១៦

  កា រវិវត្ត ន៍ពីម  គអដស៍  ជម្ង ឺអដស៍ .............................................................................................២៦

  ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអសដ៍ អា ចបង្ក  យមា ន ឬចូលរួមចំណកធ្វ ើ  យមា ននូវភា ពក ីក  ..........................៣០

 ទំនា ក់ទំនងគា  រវា ងយនឌ័រ និងម  គអដស៍/ ជម្ង ឺអដស៍ ...........................................................................៣៥

  ភា ពងា យរង   ះរបស់ ្ដ  ី និងក្ម ង  ី  នឹងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ .................................................៣៦

  យនឌ័រ និងភា ពងា យរង   ះរបស់បុរស និងក្ម ង  ុស  នឹងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ..........................៤២

៣.  ហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រក្ន ុងប   ម  គអដស៍/៣.  ហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រក្ន ុងប   ម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍?ជម្ង ឺអដស៍? ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ៤៥៤៥

  សិទ្ធ ិភា ពចំណា យ ............................................................................................................................. ៤៦

 សមធម៌ .............................................................................................................................................៤៧

 សិទ្ធ ិមនុស  .........................................................................................................................................៤៨

៤.  តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក និងយនឌ័រ  យរបៀបណា   ក្ន ុងម  គអដស៍/៤.  តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក និងយនឌ័រ  យរបៀបណា   ក្ន ុងម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍?ជម្ង ឺអដស៍? ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................៥២៥២

 ថា  ក់  លន  បា យ ..........................................................................................................................៥៣

   លន  បា យអន្ត រជា តិ ..............................................................................................................៥៣

   លន  បា លថា  ក់ជា តិ ..............................................................................................................៥៥

 កា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន ............................................................................................................................៥៩

 កា រធ្វ ើផនកា រកម្ម វិធី .............................................................................................................................៥៩

 សវា បងា្ក  រ, ព  បា ល, និងថទា ំ .............................................................................................................. ៦១

  កា របងា្ក  រ ...................................................................................................................................... ៦៤

  កា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍  យស្ម ័  ចិត្ត  ដល   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់អ្ន កក ីក  និង

  ប   យនឌ័រ ................................................................................................................................៧៥

  កា រព  បា លនិងកា រថរក   ..............................................................................................................៧៦

  



ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ii សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

  កា រ  ួតពិនិត តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល នូវភា ពក ីក /សមធម៌ និងយនឌ័រ  ក្ន ុងប   នម  គអដស៍/

  ជម្ង ឺអដស៏ ....................................................................................................................................៨៤

  កា រ   វ   វ .................................................................................................................................៨៦

៥.កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល៥.កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល ...................................................................................................... ...................................................................................................... ៨៨៨៨

 លទ្ធ ផលរពឹងទុកនកា រសិក   ................................................................................................................ ៨៩

 សកម្ម ភា ព ១: កា រ  កា សអំពីភា ពក ីក  និង យនឌ័រ  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ............................. ៨៩

 សកម្ម ភា ព ២: កា រចូលរួមចំណក  យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ .............................................................................៩១

 សកម្ម ភា ព ៣: លំហា ត់  ះ   យប   នករណីសិក   ............................................................................. ៩២

 សកម្ម ភា ព ៤: កា រធ្វ ើផនកា រអំពីកម្ម វិធី ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ដលគិត  ដល់ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ...........៩៥

 កា រវា យតម្ល អំពីសិកា្ខ  សិលា  ...................................................................................................................៩៦

៦. ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង៦. ឧបករណ៍  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង ................................................................................................... ................................................................................................... ៩៨៩៨

 ឧបករណ៏ .......................................................................................................................................... ៩៩

  ភពឯកសា រ .................................................................................................................................. ១១០

 ឯកសា រ  ង .................................................................................................................................. ១១៣

កំណត់សមា្គ  ល់  ខា ងចុងឯកសា រកំណត់សមា្គ  ល់  ខា ងចុងឯកសា រ ................................................................................................................. .................................................................................................................១២៩១២៩

 អប់
 អប់ ១ : កា រកំណត់និយមន័យភា ពក ីក  .................................................................................................... ១៤

 អប់ ២ :  ជា រា ្ត  ដលងា យរង   ះ  យសា រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ......................................................១៧

 អប់ ៣ : បទពិ  ធន៍របស់  ្ត ីជា ម  ួសា រ  ក្ន ុង  ទស BOTSWANA ....................................................... ៤១

 អប់ ៤ : ម  គអដស៍ សិទ្ធ ិមនុស  និង  លន  បា យ SIRACUSA ............................................................៤៩

 អប់ ៥ :  ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងកា រទទួលខុស  ូវរបសរដ្ឋ  ...................................................................៥០

 អប់៦ : គ   ងជា សា កល ដើម ីបញ ប់ និងកា ត់បន្ថ យកា ររា លដា លនម  គអដស៍: 

    ល  អភិវឌ ន៏សហវត ន៏ ៦ និង  ល  ចំណុចជា សា កលនអង្គ កា រ UNGASS 

   ស   ប់  ទសដលមា នចំណូលទា បនិងមធ ម .............................................................................៥៥

 អប់ ៧ : ជម្ង ឺអដស៏ និង  ល  អភិវឌ ន៏សហវត រ .................................................................................... ៥៦

 អប់ ៨ : កា រគៀងគរធនធា ន និងកា រផ្ត ល់ឱកា សដល់អ្ន កឆ្ល ង ឬ  ូបា នប៉ះពា ល់  យម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៏ ......៥៨

 អប់ ៩ : គ   ងបង់   ក់ជា មុនស   ប់កា រថរទា ំសុខភា ពអ្ន ផ្ទ ុកម  គអដស៍ក្ន ុង  ទសរ៉ា វ៉ា ន់ដា  ...................... ៦០

 អប់ ១០ :  កា រគៀងគរ  យមា ននូវកា រចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប  នឹងជម្ង ឺអដស់៏ៈ កា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន

ស   ប់កា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លសំរា ប់បុគ្គ លិកនអណ្ដ ូងរព  ក្ន ុង  ទសបុតសា  ណា  ........................ ៦១

 អប់ ១១ :  កា រធ្វ ើផនកា រវិស័យសុខា ភិបា ល  យគិតគូរអំពីម  គអដស៍ៈ ករណីនទីភា  ក់ងា រសុ៊យអដស   ប់

   កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដើម ីកា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិ ..............................................................................៦២

 អប់ ១២ : កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ..............................................៦៣

 អប់ ១៣ :  កា របង្ក ើតនូវកម្ម វិធីដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពស   ប់បងា្ក  រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ................................... ៦៦

 អប់ ១៤ : សុខភា ពផ្ល ូវភទ និងភា ពជា  ជា ពលរដ្ឋ  តា មរយៈវិធីសា ្ត  ដលមា នកា រចូលរួម ដើម ីកា ត់បន្ថ យនូវ

   ភា ពងា យរង   ះរបស់កុមា រភា គតិច និងយុវជន  ក្ន ុងតំបន់ WEST BENGAL ន  ទសឥណា   ............៦៧



មា តិកា 

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល iii

 អប់ ១៥ : អតិសុខុមឃា ដ ..........................................................................................................................៦៨

 អប់ ១៦ :  កា រអប់រនិងកា របងា្ក  រអំពីជំងឺអដស៍ក្ន ុង  ួសា រ   ទសអូ៊ហា្គ  ន់ដា  ................................................... ៧២

 អប់ ១៧ : សុខភា ព  ្ត ីនិងម  គអដស៍ៈ គំ  ងស្ត អំពីអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទក្ន ុង  ទសកា ល់គូតា  ............................... ៧៣

 អប់១៨:   កា រសិក  អំពីភទ និងទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទ ដើម ីគា ំ   យមា ននូវកា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បទ  ក្ន ុងចំ  ម

   បុគ្គ ល និងសហគមន៍ៈបទពិ  ធន៍អំពីជំហា នថ្ម  (STEPPING STONES) ..........................................៧៤

 អប់ ១៩ : កា រធ្វ ើ  យតស្ត  និងកា រផ្ត ល់  ឺក  អំពីម  គអដស៍មា នដំណើរកា រ-អនុសា សន៍មួយចំនួន .................. ៧៧

 អប់ ២០ : កា រ  ដល់  ជា ពលរដ្ឋ ក ីក  ទីក ុង RIO DE JANEIRO ..............................................................៨០

 អប់ ២១ : កា រធា នា ឲ បា ននូវលទ្ធ ភា ពស្ម ើគា  រវា ងបុរស និង ្ត  ី ........................................................................ ៨៣

 អប់ ២២ : កា រ   វ   វអន្ត រជា តិមួយចំនួន ...................................................................................................៨៦

 អប់ ២៣ :  ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងកា រគិតគូ  ដល់ប   យនឌ័រ និងភា ពក ីក   ក្ន ុងសវា ថទា ំសុខភា ព .... ៩៩

 អប់ ២៤ : បញ្ជ ីផ្ទ ៀងផា  ត់: កម្ម វិធីកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រកដលគិតបញ្ច ូលនូវប   យនឌ័រ ................... ៩៩

 អប់ ២៥ : សកម្ម ភា ពសំរា ប់កម្ម វិធីផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត   ដលគិត  ដល់ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ .. ១០០

 អប់ ២៧ : លទ្ធ ផលរពឹងទុកនកម្ម វិធីបងា្ក  រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ .............................................................. ១០១

 អប់ ២៨ : កា រថ្ល ងកា រចំនួន១២ របស់អង្គ កា រសហគមន៍អន្ត រជា តិ ន  ្ត ីដលផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ........... ១០២

 អប់ ២៩ :  ្ត ី និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ៈក  ងសិទ្ធ ិបា សឡូណា  ............................................................ ១០២

 អប់ ៣០ : កា រវា យតម្ល កម្ម វិធីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលគិតគូ  ដល់ប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ..............១០៤

 អប់ ៣១ :  ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងសិទ្ធ ិមនុស  ................................................................................... ១០៥

 អប់  ៣២ :  កា រប    បនូវសមភា ពយនឌ័រ និងសិទ្ធ រិបស់ ្ត  ៈី យនឌ័រ  ក្ន ងុក បខ័ណ សកម្ម ភា ពអដស៍មួយរបស់ជា តិ ១០៦

 អប់  ៣៣ :  ឧទា ហរណ៍អំពីសូចនា ករម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលគិតបញ្ច ូលយនឌ័រ, រួមគា  ជា មួយ  ល  ចំនុច 

   និង  ភពពត៌មា ន ................................................................................................................... ១០៨

រូបភា ព
រូបភា ព ១ : ចំនួនមនុស  (  ប់អា យុទា ំងអស់) ដល  ូវបា នប៉ា ន់  មា ណថា បា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ (HIV) 

   ក្ន ុងតំបន់របស់អង្គ កា រ WHO នា ឆា  ំ ២០០៧.......................................................................................៦

រូបភា ព ២ :    វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍  ក្ន ុងចំ  ម  ជា រា ្ត  ទូ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ,  ឆា  ំ ១៩៩៩-២០០៦ ....... ៨

រូបភា ព ៣ :  កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ដល  វូបា នរា យកា រណ៍  តា មភទក្ន ុង  ទសប៉ា ពួញូហ្គ ីណ ឆា  ំ ១៩៨៧-២០០៦ .១០

រូបភា ព ៤ : ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ...................................................................១៥

រូបភា ព ៥ : ភា ពក ីក បង្ក ើនឱកា សឆ្ល ងម  គអដស៍និងជម្ង ឺអដស៍ ...................................................................១៨

រូបភា ព ៧ : សមា មា  នបុរសអា យុ ១៥-៥៤ឆា  ំ ដលមា នកា រយល់ដឹងយា៉ ងតិចបំផុតនូវវិធីមួយដើម ីចៀសវា ងនូវ

   កា រឆ្ល ងម  គអដស៍តា មកា ររួមភទ,  យគិត  តា មក ុមចំណូល,  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន .................១៩

រូបភា ព ៦ : សមា មា  ន ្ត  ីអា យុ ១៥-៤៩ឆា  ំ ដលមា នកា រយល់ដឹងយ៉ា ងតិចបំផុតនូវវិធីមួយដើម ីចៀសវា ងនូវ

   កា រឆ្ល ងម  គអដស៍តា មកា ររួមភទ  យគិត  តា មក ុមចំណូល,  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  (២០០០), 

   ហ្វ ៊ីលីពីន (២០០៣), វៀតណា ម (២០០២) ...................................................................................១៩

រូបភា ព ៨ : សា មា មា  នកុមា រីអា យុ ១៥-៩ឆា  ំ ដល  ចណា ស់មា នយល់  ឡំសំខា ន់មួយអំពី HIV/AIDS ឬមិនដល

   ធា  ប់ឮអំពី HIV/AIDS, ឆា  ំ ១៩៩៩-២០០១ .....................................................................................២៤

រូបភា ព ៩ :  ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អា ចបង្ក  យមា ន និងបង្ក ើននូវភា ពក កី  ..................................................៣១



ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

iv សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

រូបភា ព ១០ : ភា គរយនមនុស ពញវ័យ (អា យុចា ប់ពី ១៥ឆា  ំឡើង  ) ជា ្ត  ីផ្ទ ុកម  គអដស៍, ១៩៩០-២០០៧ .......៣៥

រូបភា ព ១១ : កា រថទា ំ និងកា រគា ំពា រស   ប់ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលមា នលក្ខ ណៈពញលញ ......................... ៦៥

រូបភា ព ១២ :  ្ត ី គិតជា ភា គរយនមនុស ពញវ័យដលទទួលបា នកា រព  បា លពន  រជីវិត  ក្ន ុង  ទសដល

   បា ន  ើសរីស ភា គរយពិត និងភា គរយដលបា នគិតរពឹង ឆា  ំ ២០០៥ ................................................ ៨២

តា រា ង
តា រា ង ១ : កា រកំណត់ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិកនម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ស   ប់មនុស ចា ស់ និងមនុស វ័យក្ម ងដល

   ឆ្ល ងម  គអដស៍ក្ន ុងដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក ១ ដល  ូវបា នប   ក់  យមន្ទ ីរពិ  ធន៍ .............................. ៥

តា រា ង ២ : កា រសង្ខ បអំពីកា ររា លដា លនជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងពិភព  ក ................................................................ ៧

តា រា ង ៣ : កា របា៉ ន់  មា ណអំពីម  គអដស៍ស   ប់  ទសមួយចំនួន  ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក, ឆា  ំ ២០០៥ ....... ៩

តា រា ង ៤ :  ស្ថ ិតិ និងលក្ខ ណៈនម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ៊ិក ..................................................១១

តា រា ង ៥ : ចំនួនអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដល  ូវបា នប៉ា ន់  មា ណ  ក្ន ុង  ទសចិន .............................១២

តា រា ង  ៦ : ភា ពក ីក  កា រអប់រទា ប និងឥរិយា ដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់   ទសវៀតណា ម...................................២១

តា រា ង ៧ : ចំនួនមនុស ដល  ូវបា នប៉ា ន់  មា ណថា បា នទទួលនិង  ូវកា រនូវកា រព  បា លពន  រជីវិតនិងភា គរយន

   កា រ  បដណ្ដ ប់ក្ន ុង  ទសដឡមា នចំនូលទា ប និងមធ ម  តា មតំបន់, មិថុនា ២០០៦ ........................... ៧៨



អក រកា ត់

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល v

សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ
មូ៉ឌូលនះ គឺជា ឯកសា រមួយនសំណំុឯកសា រពញលញ ដលមា នចំណងជើងថា  កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និង

យនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល។ ឯកសា រនះ  ូវបា នចងក ង  យក ុមដល

មា ន Sarah Coll-Black, Elizabeth Lindsay (ដលជា ទី  ឹក   និងអ្ន កនិពន្ធ សំខា ន់នឯកសា រនះ), Anjana Bhushan  ( ដល

ជា ម  ្ត ីបច្ច កទសផ្ន កសុខភា ព  ក្ន ុងកា រអភិវឌ ន៍), និង Kathleen Fritsch (ដលជា  ឹក  ផ្ន កថទា ំ) នកា រិយា ល័យ

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  ចា តំំបន់់បស្ច មឹប៉ា សីុហ្វ កិ ។ ឯកសា របន្ថ ម  វូបា នផ្ត ល់  យ  យ Ilia Smith។ Breeda Hickey 

បា នផ្ត ល់នូវមតិ  បល់បន្ថ មយ៉ា ង  ើន ហើយក៏បា នជួយផ្ត ល់នូវកស  លួដំបូងស   ប់មូ៉ឌូលនះផងដរ ។ Gauden Galea 

ដលជា ទី  កឹ  ផ្ន កជម្ង ឺមិនឆ្ល ង បា នផ្ត ល់នូវមតិ  បល់ និងកា រចូលរួមចំណកដ៏មា នតម្ល  ។ Marc R. Crowe បា នផ្ត ល់នូវ

កា រកស  ួលមូ៉ឌូលនះ។ កា រប្ល ង់ និងទ  ង់ឯកសា រនះ  ូវបា នធ្វ ើឡើង  យ Zando Escultura ។ Bernard Fabre-Teste, 

Gaik Gui Ong និង Nguyen Thi Thanh Thuy បា ននូវមតិ  បល់  កប  យកា រ  ុង  យ័ត្ន  និងកា រចូលរួមចំណក  កប

 យសា រៈ   ជន៍។ Rhonda Vandeworp បា នធ្វ ើកា រកស  ួលជា ចុងក  យ ។ កា ររៀបចំប្ល ង់ និងទ  ង់ឯកសា រនះ  ូវ

បា នធ្វ ើឡើង  យ Zando Escultura ។

អក រកា ត់
AIDS ជម្ង ឺអដស៍

ARI ជម្ង ឺរលា កផ្ល ូវដង្ហ ើម  ួច   វ

ART កា រព  បា លពន  រជីវិត

ARV ឱសថពន  រជីវិត

CEDAW អនុស   ស្ត ីអំពីកា រលុបបំបា ត់នូវរា ល់ទ  ង់នកា ររីសអើង  ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ

CRC អនុស   ស្ត ីពីសិទ្ធ កុមា រ

DFID នា យកដា  នស   ប់កា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិនចក ភពអង់គ្ល ស

FBO អង្គ កា រសា សនា  (Faith-based organization)

GDP ផលិតផលសរុបក្ន ុង  ុក

GFATM មូលនិធិពិភព  កស   ប់កា រ  យទុ្ធ នឹងជម្ង ឺអដស៍, របង និង  ុនចា ញ់

GHI គ   ងសុខភា ពសា កល

GNI ចំណូលសរុបថា  ក់ជា តិ

GNP ផលិតផលសរុបថា  ក់ជា តិ

HIV ម  គអដស៍

ICW សហគមន៍  ្ត ីអន្ត រជា តិ

IDU អ្ន ក  ើ   ស់  ឿងញៀន  យកា រចា ក់

IEC ពត៌មា ន, កា រអប់រ និងកា រ    ័យទា ក់ទង

MCH សុខភា ពមា តា  និងកុមា រ

MDG  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត រ



vi សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

MTCT កា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រក

MSM បុរសរួមភទជា មួយបុរស

NGO អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល

NTP កម្ម វិធីជា តិ  យុទ្ធ នឹងជម្ង ឺរបង

OECD អង្គ កា រដើម ីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រសដ្ឋ កិច្ច  និងកា រអភិវឌ ន៍

OI ជម្ង ឺឱកា សនិយម

OVC កុមា រកំ    និងកុមា រដលងា យរង   ះ

PEP កា រឆ្ល ង  គក  យពល  ឈម  នឹងជម្ង ឺ (Post-exposure prophylaxis)

PHC កា រថទា ំសុខភា ពបឋម

PLWH មនុស ម  គអដស៍

PMTCT កា របងា្ក  រនវូកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រក

PRSP ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក 

RBM កា រទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺ  ុនចា ញ់

RTI កា រឆ្ល ង  គក្ន ុង  ព័ន្ធ បន្ត ពូជ (Reproductive tract infection)

SIDA ទីភា  ក់ងា រសុ៊យអដស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិ

SRH សុខភា ពផ្ល ូវភទ និងសុខភា ពបន្ត ពូជ

STI កា ម  គ

TB ជម្ង ឺរបង

UN អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ

UNAIDS កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ត ីអំពីអដស៍/អដស៍

UNDP កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ

UNGASS អង្គ កា រវគ្គ ពិសសស្ត ីអំពីអដស៍/អដស៍នមហា សន្ន ិបា តអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ

UNHCHR ស្ន ងកា រជា ន់ខ្ព ស់នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិដើម ីសិទ្ធ ិមនុស

UNICEF មូលនិធិនអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស   ប់កុមា រ

UNIFEM មូលនិធិអភិវឌ ន៍សហ  ជា ជា តិដើម ី  ្ត ី

VCT កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត 

WB ធនា គា រពិភព  ក

WHO អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក



អា រម្ភ កថា 

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល vii

អា រម្ភ កថា 

 ក្ន ុងរយៈពលពីរ  បីទសវត រកន្ល ង  នះ កា រយល់ដឹងរបស់យើងអំពីភា ពក ីក មា នកា ររីកចំរីនឡើងចញពីកា រ   ត

កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ចង្អ ៀតចង្អ ល់  លើចំណូល និងកា រ  ើ   ស់  រកកា រកត់សមា្គ  ល់ចំរុះវិស័យអំពីកា រអប់រ, សុខភា ព, 

កា រចូលរួមផ្ន កសង្គ ម និងន  បា យ, សន្ត ិសុខផា  ល់ខ្ល ួន និងសរីភា ព, និងគុណភា ពបរិសា  ន១។ អា  ័យហតុនះ ភា ពក ីក

្រ មិនមន  បដណ្ដ ប់  ឹមតចំណូលទា បតបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត វា ក៏រួមបញ្ច ូលផងដរនូវលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា , ធនធា ន និង

ជំនា ញ, ភា ពងា យរង   ះ, អសន្ត ិសុខ, ភា ពគា  នសម្ល ង និងភា ពគា  នសិទ្ធ អំណា ច ។ ភា ពក ីក ដលលក្ខ ណៈចំរុះវិស័យ គឺ

ជា កតា  កំណត់អំពីហា និភ័យសុខភា ព, ឥរិយា បទស្វ ងរកកា រថទា ំមសុខភា ព, លទ្ធ ភា ពថទា ំសុខភា ព និងលទ្ធ ផលសុខភា ព ។

 យសា រកា រវិភា គអំពីលទ្ធ ផលសុខភា ពកា ន់តមា នភា ពល្អ  សើរឡើង  ះ មា នកា របងា  ញកា ន់តច  ស់លា ស់ថា  កា រក

លំអដ៏គួរ  យកត់សមា្គ  ល់  លើសុខភា ព  ះ មិនមា នរបា យស្ម ើគា  ទ។ សូចនា កររួម  ះបីជា ស្ថ តិ  ក្ន ងុថា  ក់ពិភព  ក,

តំបន់ ឬថា  ក់  ទសក៏  យ, ជា រឿយៗ បា នបិទបា ំងនូវភា ពខុសគា  យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុងលទ្ធ ផលសុខភា ព រវា ងបុរស និង  ្ត ី និង

រវា ងអ្ន កមា ន និងអ្ន ក   ក្ន ុង និង  ទូទា ំងបណា្ដ   ទសនា នា  ។ ៧០% នអ្ន កក ីក  ក្ន ុងពិភព  ក  ូវបា នគប៉ា ន់

 មា ណថា ជា  ្ត ២ី។ ដូចគា  នះដរ  ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ភា ពក ីក  ជា រឿយៗគឺជា  ្ត ី ។ សូចនា ករអំពីភា ពក ីក 

របស់មនុស  រួមទា ំងសូចនា ករសុខភា ពជា រឿយៗ ឆ្ល ុះប   ំងអំពីភា ពខុសគា  យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង ររវា ងភទ។ ដូចនះ អសមធម៌យនឌ័រ 

គឺជា កតា  កំណត់ដ៏សំខា ន់នលទ្ធ ផលសុខភា ព  ក្ន ុងតំបន់ ដល  ្ត ី និងកុមា រីជា រឿយៗស្ថ ិត  ក្ន ុងប   សង្គ មដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រ ។

 ះបីជា ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ មា នឥទ្ធ ិពលយ៉ា ងខា  ំង  លើសុខភា ព និងកា រអភិវឌ ន៍សង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច ក៏  យ ម  ្ត ីសុខា ភិ

បា លជា និច្ច កា លមិនបា ន  ៀមលក្ខ ណៈ  យបា ន  ប់   ន់ ដើម ី  ះ   យនូវប   បបនះ  ក្ន ុងកា រងា ររបស់គទ។ 

ឯកសា រនះ មា ន  លបំណងលើកកំពស់កា រយល់ដឹង, ចំណះដឹង និងជំនា ញរបស់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងតំបន់ ដលទា ក់

ជា មួយនឹងប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ។

មូ៉ឌូល ដលមា នសៀវ  មរៀននះ  ូវបា នរៀបចំឡើង ស   ប់កា រ  ើ   ស់  ក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លមុនពលបំរីកា រងា រ 

និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ក្ន ុងពលបំពញកា រងា រដល់ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល។ អត្ថ បទនះក៏  ូវបា នគរពឹងទុកផងដរថា  អា ច  ូវ

បា ន  ើ   ស់  យអ្ន កធ្វ ើ  លន  បា យ និងអ្ន ក  ប់  ងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល ជា ឯកសា រ  ង ឬស   ប់កា រ  ើ   ស់រួម

គា  ជា មួយនឹងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លក្ន ុងពលបំពញកា រងា រ ។

 ប់មូ៉ឌូលទា ំងអស់  ក្ន ុងចំណា មឯកសា រភា គទា ំងនះ ផ  រភា  ប់គា   វិញ  មក  ះបីជា  មូ៉ឌូលនីមួយៗ អា ច  ូវបា ន  ើ

  ស់ដា ច់  យឡកពីគា  ក៏  យ  សិនបើចា ំបា ច់។ មូ៉ឌូលជា មូលដា  នចំនួនពីរ ផ្ត ល់នូវក បខ័ណ  លគំនិតស   ប់កា រ

វិភា គអំពីប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល។ មូ៉ឌូលនីមួយៗ  ក្ន ុងចំ  មមូ៉ឌូលពីរទៀត  ូវបា នរៀ

បចំឡើងស   ប់កា រ  ើ   ស់រួមគា  ជា មួយនឹងមូ៉ឌូលជា មូលដា  នទា ំងពីរនះ ។ សៀវ  មរៀននះ ក៏មា នផងដរនូវមូ៉ឌូលស្ត ី

អំពីកា ររួមបញ្ច ូលគា  នូវកម្ម វិធី ដើម ីគា ំ  ដល់សា  ប័នបណ្ដ ុះបណា្ដ  លម  ្ត ីសុខា ភិបា លស្ត ីអំពីកា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ី

ក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីដលមា ន   ប់ ។

 ប់មូ៉ឌូលទា ំងអស់  ក្ន ុងសៀវ  មរៀននះ  ូវបា នរៀបចំឡើងស   ប់កា រ  ើ   ស់តា មរយៈវិធីសា  ្ត រៀនសូ  តា មបប

នកា រចូលរួម ដលធ្វ ើ  យអ្ន ករៀនសូ  ចូលរួម ដើម ីទទួលបា ននូវអត្ថ   ជន៍អំពីបទពិ  ធន៍ និងចំណះដឹងរបស់គ។ 

មូ៉ឌូលនីមួយៗ មា នកំណត់ហតុស   ប់អ្ន កស  បស  ួល និងលំហា ត់ដល  ូវបា នស្ន ើឡើងដើម ីជួយស  ួលដល់ដំណើរកា រ

នះ ។



viii សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

យើងសងឃឹមថា  សៀវ  មរៀននះ នឹងផ្ត ល់នូវសា រៈ   ជន៍  ក្ន ុងកា រធ្វ ើ  យមា ននូវកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់កា ន់ត  ើន

ថមទៀត  លើប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងតា ក់តង, កា រអនុវត្ត ន៍, កា រ  ួតពិនិត តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល 

 លន  បា យ, កម្ម វិធី និងអន្ត រា គមន៍សុខា ភិបា ល ។



សចក្ត ីផ្ត ើម

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 1

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

សចក្ក ីផ្ត ើម



សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល2

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ចំនួនមនុស ដលបា នឆ្ល ងម  គអដស៍  តបន្ត កើនឡើង 

អស់រយៈពល ២៥ឆា  ំ ហើយ ចា ប់តា ំងពីកា រវា យ  ហា រ  យ

កា ររា លដា លនម  គ/ ជម្ង ឺអដស៍។  ទូទា ំងពិភព  ក, 

មនុស ចំនួន ៣៣.២លា ននា ក់ កំពុងផ្ទ ុកម  គអដស៍៣។ 

 ក្ន ុងតំបន់ កា ររា លដា លនជម្ង ឺនះ ភា គ  ើនកើតមា ន

ឡើង  ក្ន ងុចំ  ម  ជា រា ្ត  ក កី  ដលយ៉ា ង  ចណា ស់

មា ន  ទសមួយគឺ  ទស ប៉ា ពួញូហ្គ ីណ ដលទទួលរងនូវ

កា ររា លដា ល ជា ទូ  ។  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសមួយចំនួន, 

របៀបនកា រឆ្ល ង  គនះ កំពុងមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ ដលជា 

រឿយៗ  យសា រតភា ពងា យរង   ះ  នឹងកា រឆ្ល ង  គ

នះ  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី និងមនុស វ័យក្ម ង ។ 

បទពិ  ធន៍បងា  ញកា ន់ត  ើនឡើងថា  កតា  សដ្ឋ កិច្ច -

សង្គ ម ដលចូលរួមចំណក  យមា ននូវកា ររា លដា លយ៉ា ង

ឆា ប់រហ័សនកា រឆ្ល ងម  គជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងតំបន់  ះ 

រួមមា នកា រអប់រទា ប, កង្វ ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវសវា ថទា ំ

សុខភា ព និងកំណើននកា រផា  ស់ប្ត ូរទីកន្ល ង  ក្ន ុង  ទស 

និងរវា ងបណា្ដ   ទស - កតា  តដលភា គ  ើន  ូវបា នកំណត់

 យភា ពក ីក  និងវិសមភា ពយនឌ័រ៤។ ឧទា ហរណ៍ៈ ភ័ស្ត ុ

តា ង  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  និងវៀតណា ម បងា  ញអំពីកា រពា ក់

ព័ន្ធ គា  យា៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ រវា ងភា ពក ីក  និងកង្វ ះខា តនូវកា រអបើរ 

ជា មួយនឹងកំណើនហា និភ័យនកា រឆ្ល ង  គនះ៥។ វិសមភា ព

យនឌ័រ បង្ក ើននូវភា ពងា យរង   ះឆ្ល ងម  គអដស៍ ក្ន ុង

ចំ  ម ្ត  ី ជា ពិស ្ត  ីដលមា នវ័យក្ម ង  យហតុថា 

អ   កើនឡើងនកា រកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី

 ទូទា ំងពិភព  ក គឺជា ភ័ស្ត ុតា ង។ ភ័ស្ត ុតា ងបងា  ញ

 ហា ក់  ហកគា  នះដរថា  ភា ពក ីក  និងវិសមភា ព អា ច

ដា ក់កំហិត  លើលទ្ធ ភា ពរបស់បុរស និង ្ត  ី, កុមា រា  និង

កុមា រីក ីក  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ នូវកា របងា្ក  រ, កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ, 

កា រព  បា ល និងកា រថទា ំ  ឹម  ូវ ស   ប់ម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍។

កា រប្ត ជា  កា ន់តធំឡើង ដើម ីកា រទប់សា្ក  ត់នូវកា ររា លដា លន

ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ត  ូវ  យម ្ត  ីសុខា ភិបា ល  ក្ន ុង

ថា  ក់សហគមន៍, ថា  ក់ខត្ត , ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់អន្ត រជា តិ មា ន

ចំណះដឹង, ជំនា ញ និងមធ  បា យ ដើម ីធ្វ ើកា រឆ្ល ើយតប

កា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ព  នឹងត  ូវកា រសុខភា ពរបស់  ជា 

រា ្ត  ក ីក  និងក ុមមនុស ភា គិច។ ត  ូវកា រនូវចំណះដឹង 

និងជំនា ញបបនះ បា នកា  យ  ជា កតា  ដលមា នសា រៈសំខា ន់

កា ន់តខា  ំងឡើង  ចំ  ះមុខមនុស  ប់គា   ដើម ីធា នា 

 យមា នលទ្ធ ភា ពទទួលជា សា កលនូវសវា បងា្ក  រ,  កា រព  

បា ល និងកា រថទា ំម  គអដស៍/ជម្ង អដស៍  ក្ន ុងតំបន់។ 

បុ៉ន្ត , ម ្ត  សុីខា ភិបា លជា  ើននា ក់  ក្ន ងុតំបន់មិនបា ន  ៀម

លក្ខ ណៈ  ប់   ន់ ដើម ី  ះ   យនូប   ទា ងំអស់នះទ។

មូ៉ឌូលនះ  ូវបា នរៀបចំឡើង ដើម ីលើកកំពស់នូវកា រយល់

ដឹង, ចំណះដឹង និងជំនា ញរបស់ម ្ត  ីសុខភិបា ល អំពីធា តុ

លក្ខ ណៈនម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ដលពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយ

នឹងភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ។ មូ៉ឌុលនះ  ូវបា នចកចញជា  

៦ផ្ន កៈ

  ផ្ន ក ១: ផ្ត ល់ទិដ្ឋ ភា ពទូ  សង្ខ បអំពីកា ររា លដា លនម

 គអដស៍/ជម្ង អឺដស៍ និងកា រយល់ដឹងអំពីម  គអដស៍ 

និងជម្ង ឺអដស៍ ។

  ផ្ន ក ២: សិក  ពិនិត អំពីអ្វ ីខ្ល ះដលជា ទំនា ក់ទំនងរវា ង

ភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ។

  ផ្ន ក ៣: ធ្វ ើកា រពិភា ក  អំពីហតុអ្វ ីបា នជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ 

 យផ្អ ក  លើទស នៈវិស័យន  សិទ្ធ ភា ពចំណា យ, 

សមភា ព និងសិទ្ធ ិមនុស  ។

  ផ្ន ក ៤: ធ្វ ើកា រពិភា ក  អំពីវិធីដលម ្ត  ីសុខា ភិបា លអា ច

 ះ   យនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុង

ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ។

 ផ្ន ក ៥: ផ្ត ល់នូវកំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់ អ្ន កស  បស  លួ។

  ផ្ន ក ៦: មា នកំរងនឧបករណ៍,  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ

 ង ដើម ីជួយដល់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងកា របំពញ

កា រងា ររបស់  ក្ន ុងវិស័យនះ  ។

សចក្ក ីផ្ត ើម



តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 3
១. តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍?

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍



សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល4

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ម  គអដស៍ (HIV) ធ្វ ើ  យចុះខ  យដល់  ព័ន្ធ សាុ ំ  គ

របស់មនុស  និងរា រា ំងសមត្ថ ភា ព របស់  ព័ន្ធ សាុ ំ  គក្ន ុង

 ឆា ំង  នឹងកា រឆ្ល ង  គ។ ម  គអដស៍នា ំ  យមា នជម្ង ឺ

អដស៍ ។ តា មរយៈដំណើរកា រដល  តមិន  ូវបា នយល់

ដឹងពញលញ  ឡើយ  ះ, ម  គអដស៍ក៏អា ចឆ្ល ងផង

ដរចូល  ក្ន ុង  សិកា សំខា ន់ៗ (  សិកា  CD4) ដលជា 

អ្ន កស  បស  ួលនូវកា របឆា ំងតបតរបស់  ព័ន្ធ សាុ ំ  គ  

នឹងកា រឆ្ល ង  គ ៦។  កា រនះបបនះ បន្ត ិចម្ត ងៗនា ំ  រក

កា រខូចខា តរុា ំរ, បន្ត ិចម្ត ង និងធ្ង ន់ធ្ង រនូវ  ព័ន្ធ សាុ ំ  គ ។  

ក្ន ុងពលដលរា ងកា យមិនអា ច  ឆា ំងតទៀតបា ន ជា មួយ

នឹងកា រឆ្ល ង  គ  ះ គនិយា យ ថា រា ងកា យទទួលបា ននូវជម្ង ឺ 

ដល  ូវបា នគ  ថា ជម្ង ឺអដស៍ ។  ក្ន ុងពលដលបុគ្គ ល

ផ្ទ ុកម  គអដស៍  ូវបា ន គធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យថា មា នជម្ង ឺ

អដស៍  ះវា មា នន័យថា  បុគ្គ ល  ះមា នសំណំុជម្ង ឺ (តា ម

ធម្ម តា វា ជា ជម្ង ឺក  ) ឬ “ជម្ង ឺឱកា សនិយម” មួយ ឬ  ើន 

និងជម្ង ឺដទទៀត ដូចជា  ជម្ង ឺមហា រីក ៧។ ជម្ង ឺឱកា សនិយម 

គឺជា កា រឆ្ល ង  គ ដលកើតឡើង  យសា រ  ព័ន្ធ សុា ំ  គ

របស់រា ងកា យចុះខ  យ ។ 

ម  គនះមា នអនុ  ភទចំនួនពីរៈ HIV-1 ដលជា  ភទ

ដលគជួប  ទះជា ទូ  បំផុត  ក្ន ុងពិភព  ក និង

 ភទ HIV-2 ដល  ូវបា នគជួប  ទះភា គ  ើនបំផុត  

ក្ន ុងទ្វ ីបអា ហ្វ ្រ ិកប៉កបស្ច ឹម។  ភទទា ំងពីនះ HIV-1 និង 

HIV-2 មា នរបៀបចម្ល ងដូចគា   និងបង្ក  យមា នជម្ង ឺឆ្ល ង 

និងជម្ង ឺអដស៍ដូចគា   ៨។ កា រវិភា គឈា ម ឬកា រលចចញនូវ

ជម្ង ឺឱកា សនិយមជា ក់លា ក់ បងា  ញថា កា រឆ្ល ងបា នវិវត្ត ពី

ដំណា ក់កា លម  គអដស៍  រកជម្ង ឺអដស៍ហើយ ៩។ គំរូន

កា រព  បា លផ ងៗគា   និងកា រផ ំបញ្ច ូលគា  នកា រព  បា ល

ពន  រជីវិត (ART) អា ចកា ត់បន្ថ យនូវកា ររា លដា លនម  គ

អដស៍ និងកា រឆ្ល ង (ជា ពិសសពីមា តា  កូន) ។

កា រចម្ល ងម  គអដស៍ (HIV) អា ចជា កា រចម្ល ង “បបបនា  ត់

ដក” និងកា រចម្ល ង“បបនា  ត់ឈរ” ។ កា រចម្ល ងតា មបបបនា  ត់

ដក អា ចកើតឡើងតា មរយៈមធ  បា យ:

១.  កា ររួមភទ (តា មទា  រមា ស, រន្ធ គូទ និងតា មមា ត់) ឬតា ម

កា រប៉ះពា ល់ជា មួយឈា ម, ទឹកកា ម ឬទឹករងនមា ត់ស ូន 

ឬទា  រមា ស ដលបា នឆ្ល ងម  គនះ។ នះគឺជា របៀប

ចម្ល ង ដលកើតឡើងទូ  បំផុត  ទូទា ំងពិភព  ក ។

ម  គអដស៍ (HIV) អា ច  ូវបា នចម្ល ងចញពីបុគ្គ ល

ដលឆ្ល ង  គនះ  កា ន់ដគូរួមភទរបសើគា ត់ (ដូចជា  

ពីបុរស  ្ត  ី, ពី ្ត  ី  កា ន់បុរស, ពីបុរស  កា ន់បុរស 

និងពី ្ត  ី  កា ន់ ្ត  ី) ។ វត្ត មា ននជម្ង ឺកា ម  គដទទៀត 

បង្ក ើននូវកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ។

២.  កា រឆ្ល ងតា មឈា ម ឬកា របញ្ច ូលផលិតផលឈា ម (ដូចជា 

ឈា មដលទទួលបា នពីបុគ្គ ល ដលបា នឆ្ល ងម  គ

អដស៍) ។

៣.   កា រឆ្ល ងតា មរយៈឧបករណ៍ ឬវត្ថ ុស   ប់កា រចា ក់ ឬទម្ល ុះ

ស ក ដលឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ។

កា រឆ្ល ងតា មបបបនា  ត់ឈរ កើតឡើងពីមា  យ  កា ន់ទា រក 

 ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ, ក្ន ុងពលឈឺ  ះស   ល និងក្ន ុង

ពលកា រស   ល ឬតា មរយៈកា របំ   ះ ។

ម  គអដស៍ (HIV) មិនអា ចឆ្ល ងតា មកា រក្អ ក ឬកណា្ដ  ស, 

កា រចា ប់រលា ក់ដ, សត្វ ល្អ ិតខា ំ, ទំនា ក់ទំនងកា រងា រ ឬក្ន ុង

សា លា រៀន, កា រប៉ះពា ល់គា  , កា រ  ប ឬថើបគា  , កា រ  ើ

បង្គ ន់, ទឹក ឬចំណីអា ហា រ, កា រ  ើទូរស័ព្ទ , អា ងហលទឹក, 

កន្ល ងងូតទឹកសា ធា រណៈ, ឬកា រ  ើព, ចា ន និងវត្ថ ុដទៀត

រួមគា   ។ 

 ព័ន្ធ ដំណា ក់កា លវជ្ជ សា ្ត  នអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ព័ន្ធ ដំណា ក់កា លវជ្ជ សា ្ត  នអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

ស   ប់កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (ស   ប់កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIVHIV) និងជម្ង ឺ) និងជម្ង ឺ

 ក្ន ុងពលដលកា រ  ើ   ស់នូវ កា រព  របា លពន  រជីវិត

(ART) មា នកា រកើនឡើង  ះ កា រឃា  ំមើលជម្ង ឺអដស៍តឯក

ឯង មិនបា នផ្ត ល់នូវពត៌មា ន  បើ   ន់ទស្ត ីអំពីទំហំនកា រ

រា លដា លនម  គអដស៍ (HIV)។ ពត៌មា នស្ត ីអំពីមនុស ធំ 

និងកុមា រ ដលផ្ទ ុកម  គអដស៍ (HIV) ផ្ត ល់នូវអត្ថ   ជន៍

 ើនស   ប់កា រប៉ា ន់  មា ណអំពីបន្ទ កុព  បា ល និងកា រថទា ,ំ 

កា រធ្វ ើផនកា រស   ប់កា របងា្ក  រ និងកា រថទា ំ  កប   សិទ្ធ 

១. តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍



តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 5

ភា ព, និងស   ប់កា របា៉ ន់   មា ណអំពីគំ  ងថទា ំ ១០។  

ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបរបស់ខ្ល ួន, អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក នា 

ពលថ្ម ីៗ នះ បា នធ្វ ើកា រកស  លួនូវនិយមន័យករណីស   ប់

កា រឃា  ំមើលម  គអដស៍ (HIV) និងស   ប់ចំណា ត់ថា  ក់

ផ្ន កគ្ល ីនិក និងផ្ន កសុា ំ  គសា ្ត  នជម្ង ឺដលពា ក់ព័ន្ធ នឹង

ម  គអដស៍ (HIV)។ និយមន័យករណីអំពីម  គអដស៍ 

(HIV)  ូវបា នស  ួល  យងា យ និងសីុសងា  ក់គា  ជា មួយ

នឹងចំណា ត់ថា  ក់ផ្ន កគ្ល ីនីក និងផ្ន កសុា ំ  គសា  ្ត កស  ួល 

ដល  វូបា នធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ព ដើម ជួីយស  លួដល់កា រ  ប់  ង

ផ្ន កគ្ល ីនិកនម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងទីកន្ល ងដលមា ន

ចំណូលទា ប ដលសមត្ថ ភា ព ធ្វ ើកា រវិភា គផ្ន កមន្ទ ីរពិ  ធន៍

ទំនើប  មា នកំរិតទា ប  ឡើយ ។ 

បុគ្គ លផ្ទ ុកម  គអដស៍  ូវបា នកំណត់និយមន័យ  យ

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កថា ជា  “បុគ្គ លឆ្ល ងម  គអដស៍ 

(HIV) ដល  ូវបា នប   ក់  យលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យមន្ទ ីរ

ពិ  ធន៍  ប  តា មនិយមន័យ និងល័ក្ខ ខ័ណ ដលមា ន

  ប់,  យមិនគិតអំពីដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក” ១១។  ក្ន ុង

ពលដលកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) បា ន  ូវបា នប   ក់

 ះ,  ព័ន្ធ ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក នឹង  ូវបា ន  ើ   ស់។ 

 ព័ន្ធ ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិកដល  ូវបា នកស  ួល បា នផ្អ ក

 លើ  ព័ន្ធ បួនដំណា ក់កា លជា សា កល (universal four-

stage system)។  ព័ន្ធ នះ សង្ខ បអំពីលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ និង

និយមន័យនអា កា រៈ  គ, ស    និងជម្ង ឺ ដលនឹងកំណត់ថា 

តើអ្ន កជម្ង សឺ្ថ តិ  ក្ន ងុដំណា ក់កា លគ្ល និីក ១ (គា  នអា កា រៈ  គ),

ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក ២ (អា កា រៈ  គ   ល), ដំណា ក់កា ល

គ្ល ីនិក ៣ (អា កា រៈ  គដលមា នកា ររា លដា ល), ដំណា ក់កា ល

គ្ល ីនិក ៤ (អា កា រៈ  គធ្ង ន់ធ្ង រ)១២ ។

តា រា ង ១: កា រកំណត់ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិកនម  គអដស៍/តា រា ង ១: កា រកំណត់ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិកនម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍ ស   ប់មនុស ចា ស់ និងមនុស វ័យក្ម ងដលឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៍ ស   ប់មនុស ចា ស់ និងមនុស វ័យក្ម ងដលឆ្ល ង

ម  គអដស៍ក្ន ុងដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក ១ ដល  ូវបា នប   ក់ម  គអដស៍ក្ន ុងដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក ១ ដល  ូវបា នប   ក់

 យមន្ទ ីរពិ  ធន៍ យមន្ទ ីរពិ  ធន៍

ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក ១ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក ១

គា  ន  គស   

ជម្ង ឺឡើងកូនកណ្ដ ុរជា  ចា ំ

ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក ២ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក ២

កា រ  កទម្ង ន់ធម្ម តា  យគា  នហតុផល (<១០% 

នទម្ង ន់សម្ម ត់ ឬថ្ល ឹងជា ក់ស្ត ង)

កា រឆ្ល ង  គផ្ល ូវដង្ហ ើមជា  ចា ំ [រលា ករន្ធ  មុះ(sinusitis), 

រលា កអា មីដា ល់ (tonsillitis), រលា ក  ចៀកកណា្ដ  ល 

(otitis media) និងរលា កដើមក (pharyngitis) 

រីម (Herpes zoster)

រលា កបបូរមា ត់ (Angular cheilitis)

ដំ  មា ត់រុា ំរ (Recurrent oral ulceration)

កា រឡើងកន្ទ លួ  លើស ក (Papular pruritic eruptions)

អង្គ រ  ក  ល (Seborrhoeic dermatitis)

ដំ  ផ ិត  ក ចក (Fungal nail infections)

តា រា ង ១ សង្ខ បអំពីសា  នភា ពគ្ល ីនិកដល  ូវបា នធ្វ ើចំណា 

ត់ថា  ក់  ក្ន ុងដំណា ក់កា លទា ំងបួន ស   ប់មនុសពញវ័យ 

និងយុវវ័យ ។ កា រសំងា ត់ និងសន្ត ិសុខ គឺជា  កា រសំខា ន់ដ

ល  ូវអនុវត្ត  ក្ន ុងកា រ  មូល និងកា ររា យកា រណ៍អំពីទិន្ន ន័

នកា រឃា  ំមើលម  គអដស៍ (HIV) ។ ដំណា ក់កា លគ្ល ីនិក 

គឺលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យដ៏សំខា ន់ សមរា ប់កា រចា ប់ផ្ត ើមនូវកា រព  បា 

លពន  រជីវិត ។

បន្ទ ុកនម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ទូទា ំងពិភព  កបន្ទ ុកនម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ទូទា ំងពិភព  ក

 ទូទា ំងពិភព  ក មា នមនុស ចំនួន ៣៣.២លា ននា ក់ 

ដលបា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ (HIV) ១៣។ ជា រៀងរា ល់ឆា  ំ, មា ន

មនុស  ហលជា  ២.៥លា ននា ក់ថមទៀត ដលបា នឆ្ល ង

ម  គអដស៍ (HIV)។  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៧ មា នមនុស

 ហលជា  ២.១លា ននា ក់ បា នសា  ប់  យសា រ  ជម្ង អឺដស៍១៤។

 យមិន  ូវបា នគសា្គ  ល់កា លពី២៥ឆា  ំមុន  ះ, ឥឡូវនះ

ជម្ង ឺអដស៍ គឺជា មូលហតុនា ំមុខគនកា រសា  ប់ និងកា របា ត់

ចំនួនឆា  ំនអា យុជីវិត  កប   យផលិតភា ព  ក្ន ុង

ចំ  មមនុស ពញវ័យអា យុពី ១៥ឆា  ំ   ៥៩ឆា  ំ  ទូទា ំង

ពិភព  ក១៥។ តា រា ង ២ បងា  ញនូវកា រសង្ខ បអំពីកា ររា លដា ល

នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ទូទា ំងពិភព  ក នា ឆា  ំ 

២០០៧ ។  ក្ន ុងពិភព  ក, អ   ឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) 

ថ្ម ី ហា ក់ដូចជា ឡើងដល់កំពូល  ក្ន ុងទសវត រឆា  ំ ១៩៩០ 

 ភព:  ភព: World Health Organization 2006c ។



សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល6

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

និងបា នចា ប់មា នស្ថ រភា ព ។  យអ   ឆ្ល ងថ្ម ីមា នស្ថ រភា ព 

និងកា រសា  ប់ ដលទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺអដស៍  តបន្ត មា ន

កំរិតខ្ព ស់  ះ, អ     វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ ហា ក់ដូចជា 

 ថរចា ប់តា ំងពីឆា  ំ ២០០១ មក។ បុ៉ន្ត  យសា រកំណើន

 ជា ជន និងអត្ថ   ជន៍នឱសថពន  រជីវតិ (ARVs)  ះ, 

ចំនួនមនុស ផ្ទ ុកម  គអដស៍  តមា នទំហំធំ ១៦។

 ក្ន ុងទីកន្ល ងជា  ើននបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ កា រ

ឆ្ល ងថ្ម ីៗភា គ  ើនបំផុតកើតមា នឡើង  ក្ន ុងចំ  មមនុស

ពញវ័យវ័យក្ម ង ដល  ក្ន ុងចំ  មអ្ន កទា ំង  ះ ្ត  ីវ័យ

ក្ម ងមា នភា ពងា យរង   ះខា  ងំ ។   មឹឆា   ំ២០០៦,  ហល

ជា  ៤០% នមនុស ពញវ័យទា ំងអស់ដលមា នអា យុចា ប់ពី 

១៥ឆា  ំឡើង   ដលផ្ទ ុកម  គអដស៍/មា នជម្ង ឺអដស៍ គឺជា 

មនុស វ័យក្ម ង (អា យុពី ១៥ឆា  ំ   ២៤ឆា  ំ) ១៧។  ក្ន ុងអនុ

តំបន់អា ហ្វ ្រ ិកសា ហា រ៉ា ស   ប់  ប់បុរសពីរនា ក់ មា ន ្ត  បីីនា ក់

បា នឆ្ល ងម  គអដស៍។  ក្ន ុងចំ  មមនុស ពញវ័យ

អា យុចា ប់ពី ១៥ឆា  ំ ដល់ ៤៤ឆា  ំ អ   ឆ្ល ងម  គអដស៍ក្ន ុង

ចំ  ម ្ត  ី ធៀបជា មួយបុរសមា នកំរិត ៣ ទល់នឹង ១ ១៨។

កុមា រជា ង ២.៥លា ននា ក់ បា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ ១៩។ ជា រៀង

រា ល់ឆា  ំ, ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ  ហលជា  ២.២លា ននា ក់ដលបា ន

ឆ្ល ងម  គអដស៍ ស   លកូន ហើយទា រកទើបនឹងកើត

 ហលជា  ៧០០០០០នា ក់ បា នឆ្ល ងម  គអដស៍ពីមា  យ

របស់គ ២០។ ក  ពីនះ, ជម្ង ឺអដស៍កា ន់តមា នភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ

ខា  ំង  យសា ររួមបញ្ច ូលគា  នម  គអដស៍ និងរបង ។ 

កា ររា លដា លនម  គអដស៍ បា នចូលរួមចំណកបង្ក  យ

មា ននា ក់កើតជម្ង ឺរបងកើនឡើងបួនដង  ក្ន ុងតំបន់មួយ

ចំនួន  ក្ន ុងទ្វ ីបអា ហ្រ ិក។ មនុស ជា ង ១០លា ននា ក់  

ទូទា ំងពិភព  ក បា នឆ្ល ងរបង និងម  គអដស៍ក្ន ុងពល

ជា មួយគា   ២១។

ភា គ  ើនបំផុតនអ្ន កមា នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ រស់  

ក្ន ុងអនុតំបន់អា ហ្រ ិកសា ហា រ៉ា  ហើយវិបត្ត ិ  តបន្ត កើនឡើង

 ក្ន ងុទី  ះ។  ក្ន ងុតំបន់អា សីុ មនុស  មា ណពី ៤.៩

លា ននា ក់ កំពុងមា នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងឆា  ំ 

២០០៧។  ក្ន ុងឆា  ំដដលនះ, មនុស ពញវ័យនិងកុមា រ 

 មា ណជា  ៣០០០០០នា ក់ បា នសា  ប់  យសា រជម្ង អឺដស៍២២។ 

 ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ិក មនុស  មា ណជា  ៨១០០០នា ក់ កំពុង

មា នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៦។ អ   

  វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ិក 

 ូវបា នគណនា ថា មា នចំនួន ០.៤%  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៦ ២៣។

សមា មា  នមនុស ពញវ័យផ្ទ ុកម  គអដស៍ (HIV) ដល

ជា ្ត  ី មា នចំនួនស្ម ើនឹង ២៩% ក្ន ុងអា សីុ និង ៤៧%  

ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ិក ២៤។

  វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងតំបន់ដទ

ទៀតនពិភព  ក មា នកា រ    លួគួរ  យកត់សមា្គ  ល់  យ

កា រឆ្ល ងថ្ម ីៗ បា នធា  ក់ចុះ  ក្ន ងុអឺរុបខា ងកើតពី ២៣០០០០នា ក់ 

មក ១៥០០០០នា ក់  ក្ន ុងច   ះឆា  ំ ២០០១ និង ២០០៧ 

ភា គ  ើន  យសា រកា រថយចុះនកា ររា លដា ល  ក្ន ុងសហ

ព័ន្ធ រុស ុី ។ 

 ក្ន ុងតំបន់កា រ៉ា បី៊ន, អា នរិកឡា ទីន, មជ ឹមបូពា៌  និងអា ហ្វ ្រ ិក

ខា ងជើង, អា មរិកខា ងជើង និងអឺរុបខា ងលិច, ចំនួននកា រឆ្ល ង

ម  គអដស៍ (HIV) ថ្ម ី  តមា នកំរិតដដល  ក្ន ុងច   ះ

ឆា  ំ ២០០១ និង ឆា  ំ ២០០៧ ២៥។ រូបភា ព ១ បងា  ញអំពីចំនួន

មនុស  ប់អា យុទា ំងអស់ដល  ូវបា នប៉ា ន់  មា ណថា បា ន

ផ្ទ ុកម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៧  ក្ន ុងតំបន់

របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ។

រូបភា ព ១: ចំនួនមនុស  (  ប់អា យុទា ំងអស់) ដលរូបភា ព ១: ចំនួនមនុស  (  ប់អា យុទា ំងអស់) ដល

 ូវបា នបា៉ ន់  មា ណថា បា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ ( ូវបា នប៉ា ន់  មា ណថា បា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ (HIVHIV) ) 

ក្ន ុងតំបន់របស់អង្គ កា រ ក្ន ុងតំបន់របស់អង្គ កា រ WHOWHO នា ឆា  ំ ២០០៧ នា ឆា  ំ ២០០៧

គិត
ជា 

ពា 
ន់

គិត
ជា 

ពា 
ន់

២៥
២២ ៤០០

៣ ២០០
៥៣០

២៤០០

៤៧០០

២០

១៥

១០

៥

០

 ភព:  ភព: ទិន្ន ន័យផ្ទ ក្ន ងុដក  ង់ចញពី  ព័ន្ន ទិន្ន ន័យនក មុកា រងា រ UNAIDS/

WHO ឃា  ំមើលម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងជម្ង ឺកា ម  គពិភព  ក, ឆា  ំ 

២០០៧  ។



តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 7

 ក្ន ុងពលធ្វ ើកា របា៉ ន់  មា ណ អំពី   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គ

អដស៍ (HIV)  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសនា នា  ះ, ភា ពខុសគា  

 វូបា នបង្ក ើតឡើង រវា ងកា ររា លដា លភា គតិច (marginalized

epidemics) និងកា ររា លដា លបម  មូលផ្ត ុំ (concentrated

epidemics)។  ក្ន ងុ “កា ររា លដា លតិច”   វ៉ា ឡង់ស៍ម  គ

អដស៍ (HIV) នមនុស ធំ មា នអ   លើសពី ១%  ក្ន ុង

ចំ  ម  ជា ជនទូ   ហើយកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) 

ភា គ  ើនបំផុតកើតមា នឡើង តា មរយៈកា ររួមភទជា មនុស

ដលមា នភទផ្ទ ុយគា   ។  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស ដលមា នកា រ

រា លដា លតិច   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIV)  ូវបា ន

គពឹងផ្អ ក  លើកា រអង្ក ត ្ត  មីា នផ្ទ  ះ ដលមក  ើ   ស់

គ្ល ីនិកពិនិត ផ្ទ  ះ។  ក្ន ុងករណីដលគគា  នកា រអង្ក ត

 ក្ន ុងចំ  ម  ជា រា ្ត   ដលធ្វ ើតស្ត រកម  គអដស៍ 

(HIV)  ះ, វិធីសា ្ត  ខងា លើនះ ផ្ត ល់នូវកា របា៉ ន់  មា ណ

ដ៏ល្អ អំពី   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងចំ  ម

 ជា រា ្ត  ទូ  ។ “កា ររា លដា លបបប  មូលលផ្ត ុំ” (con-

centrated epidemics)  ូវបា នគ  យនិយមន័យថា ជា កា រ

រា លដា ល ដលក្ន ុង  ះ ម  គអដស៍ (HIV)  មូលផ្ត ុំ  

ក្ន ុងចំ  មក ុមមនុស  ដលកា រ   ឹត្ត របស់គនា ំ  យគ

េ  ឈមមុខ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) កំរិតខ្ព ស់ ។

កា ររា លដា លបបនះ  ូវបា នគធ្វ ើចំណា ត់បន្ថ មទៀតថា 

ជា កា ររា លដា លខា  ងំ ដលក្ន ងុ  ះ   វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍

 (HIV)  ូវបា នគគណនា ឃើញថា  មា នកំរតិថរខ្ព ស់ជា ង ៥% 

 ក្ន ុងអនុក ុមយា៉ ង  ចណា ស់មួយ ដល  ូវបា នកំណត់

 ក្ន ុងចំ  ម  ជា រា ្ត  ទូ    និងជា កា ររា លដា លកំរតិទា ប 

ដលក្ន ុង  ះ   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIV) មា នកំរិត

ថរមិនលើសពី ៥%  ក្ន ុងអនុក ុមណា មួយដល  ូវបា ន

កំណត់  ក្ន ងុចំ  ម  ជា រា ្ត  ទូ  ។  ក្ន ងុបណា្ដ   ទស

ទា ំងនះ   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIV) បា នផ្អ ក  

លើកា រអង្ក ត  លើ  ជា រា ្ត  សំខា ន់ៗ ដល  ឈមមុខខ្ព ស់

 នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ដូចជា  អ្ន ក  ើ   ស់

 ឿងញៀន  យកា រចា ក់, អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ, អតិថិជនរបស់

អ្ន ករកសុីផ្ល ូវភទ និង បុរសដលរួមភទជា មួយនឹងបុរស 

(MSM) ២៦។

 ទសជា  ើន  ក្ន ងុអនុតំបន់អា ហ្វ ្រ ិកសា ហា រ៉ា  កំពុង  ឈម

មុខ  នឹងកា ររា លដា លភា គតិច (marginalized epidemics)។

  វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស  

ក្ន ុងទ្វ ីបអា ហ្វ ្រ ិកភា ខា ងត ូង មា នកំរិតខ្ព ស់ខា  ំង លើកលងត

ែ  ទសអង់ ្គ  ឡា ។ អា ហ្វ ្រ ិកខា ងត ូង គឺជា  ទសមួយ

ដលចំនួននកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)  ើនជា ងគបំផុត

 ក្ន ុងពិភព  ក ដល ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ  មា ណជា  ២៩% 

បា នឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៦ ២៧។

តា រា ង ២: កា រសង្ខ បអំពីកា ររា លដា លនជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងពិភព  កតា រា ង ២: កា រសង្ខ បអំពីកា ររា លដា លនជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងពិភព  ក

ឆា  ំ 2001ឆា  ំ 2001 ឆា  ំ 2007ឆា  ំ 2007

ចំនួននុស ពញវ័យ (ចា ប់ពី ១៥ឆា  ំ) និងកុមា រ 

ដលបា នផ្ទ ុកម  គអដស៍

29.0 លា ន

(26.9 លា ន - 32.4 លា ន) 

33.2 លា ន

(30.6លា ន - 36.1 លា ន) 

ចំនួននមនុស ពញវ័យ (ចា ប់ពី ១៥ឆា  ំ) 

ដលបា នឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ថ្ម ី

3.2 លា ន

(2.1លា ន - 4.4 លា ន) 

2.5 លា ន

(1.8លា ន - 4.1 លា ន) 

  វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ (HIV)  

 ក្ន ុងចំ  មមនុស ពញវ័យ (អា យុពី ១៥ឆា  ំ 

  ៤៩ឆា  ំ)

0.8% 

(0.7%- 0.9%) 

0.8% 

(0.7% - 0.9%) 

ចំនួននុស ពញវ័យ (ចា ប់ពី ១៥ឆា  ំ) និងកុមា រ 

ដលបា នសា  ប់  យសា រជម្ង ឺអដស៍

1.7 លា ន

(1.6លា ន - 2.3 លា ន) 

2.1 លា ន

(1.9លា ន - 2.4 លា ន) 

 ភព:  ភព:  ភពៈ អង្គ កា រ UNAIDS, ឆា   ំ២០០៧g។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក កា ររា លដា លភា គតិច (margi-

nalized epidemics) កា លពីដំបូងឡើយ  វូបា នគរា យកា រណ៍

ថា កើតមា នឡើង  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  និង  ទសប៉ា ពួញូ

ហ្គ ីណ។ បុ៉ន្ត  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា    វ៉ា ឡង់ស៍ម  គ

អដស៍ (HIV)  ក្ន ុងចំ  មមនុស ធំបា នថយចុះ ។ 

រូបភា ព ២ បងា  ញអំពី   វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ (HIV)  

ក្ន ុងចំ  ម  ជា រា ្ត   ទូ   ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ចា ប់ពីឆា  ំ

១៩៩៥ ដល់ឆា  ំ ២០០៦។  ក្ន ុង  ទសចិន, ម៉ា ឡសីុ

និងវៀតណា ម កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) បា នកើតមា ន

ឡើង  ើនជា ងគ  ក្ន ុងចំ  ម ក ុមដលងា យរង   ះ

ជា ពិសសអ្ន ករកសីុផ្ល វូភទ និងអតិថិជនរបស់គ, បុរសរួមភទ

ជា មួយបុរស និងអ្ន ក  ើ  ឿងញៀន  យកា រចា ក់ ។

លក្ខ ណៈ, ល ឿន និងភា ពធ្ង ន់ធ្ង រនកា ររា លដា លម  គអដស៍

(HIV) មា នភា ពខុសគា   ទូទា ំងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ។

ជា ទូ  , បណា្ដ   ទសអា សីុ អា ច  ូវបា នធ្វ ើចំណា ត់ផ ងៗ

គា    តា មលក្ខ ណៈនកា ររា លដា ល ដលគជួប  ឈមមុខ ។

  ក្ន ុងពលដល  ទសកម្ព ុជា , ភូមា  និងថ បា នទទួលរង

នូវកា រវា យ  ហា រតា ំងពីដំបូង  ះ  ទសដទទៀតទើបត

ចា ប់ផ្ត ើម  ឈមមុខ  នឹងកា ររា លដា ល ដលមកំពុងត

មា នកា រកើនឡើង។  ទសទា ងំនះ រួមមា ន  ទសឥណ នូសីុ, 

នបា៉ ល់, វៀតណា ម និងខត្ត ជា  ើន  ក្ន ុង  ទសចិន ។

 ក្ន ងុ  ទសភូមា  និងទីន្ល ងមួយចំនួន  ក្ន ងុ  ទសឥណា  

និង  ទសចិន ម  គអដស៍ (HIV) បា នចា ក់ឬសគល់យា៉ ង

មា ំ  ក្ន ុងបណា្ដ  ក ុម  ជា រា ្ត  មួយចំនួន  ះបីជា មា នកិច្ច 

 ងឹ   ងដើម ទីប់សា្ក  ត់ នូវកា ររា លដា លនម  គនះក៏  យ។ 

 ទសដទទៀត  តមា ន   វា៉ ឡង់ស៍ម  គអដស៍ 

(HIV) ទា បយ៉ា ងខា  ំង  ះបីជា  ក្ន ុងចំ  មមនុស ដល

 ឈមមុខខ្ព ស់  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ក៏  យ 

និង  យសា រហតុនះហើយ  ទសទា ំងនះ មា នឱកា ស

មា សក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់បា ននូវកា ររា លដា ល ដលមា នភា ព

កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង។  ទសទា ំងនះរួមមា ន  ទសបង់កា  

ដស, ឡា វ, មុ៉ង ្គ  លី, ប៉ា គីសា  ន, ហ្វ ៊លីីពីន និងទីម័រខា ងកើត។

 ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ៊ិក, កា ររា លដា លភា គតិច (marginal-

ized epidemics)  ក្ន ុង  ទសប៉ា ពួញូហ្គ ីណ មា នផ្ទ ុយពី

ផ្ទ ុយគា  ពីកា រឆ្ល ងដលមា នកំរិតយា៉ ងទា ប  ក្ន ុងបណា្ដ   ទ

សដទទៀតក្ន ុង  ជំុ  ះប៉ា សីុហ្វ ៊ិក ។ 

តា រា ង ៣ បងា  ញអំពីកា រប៉ា ន់  មា ណនកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ 

(HIV)  ក្ន ុងបណ្ដ  ទសមួយចំនួន  ក្ន ុងតំបន់បស្វ ឹម

បា៉ សីុហ្វ ៊ិក គិតមកដល់  ឹមឆា  ំ ២០០៧ ។

រូបភា ព ២:   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (រូបភា ព ២:   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIVHIV)  ក្ន ុងចំ  ម  ជា រា ្ត  ទូ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា , )  ក្ន ុងចំ  ម  ជា រា ្ត  ទូ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា , 

ឆា  ំ ១៩៩៩-២០០៦ឆា  ំ ១៩៩៩-២០០៦
  វា ឡ

ង់ស៍
ម

 គ
អ

ដស៍
 (

  វា ឡ
ង់ស៍

ម
 គ

អ
ដស៍

 (
H

IV
)

ក្ន ុង
ចំ

 
មម

នុស
ធំ 

(%
)

ក្ន ុង
ចំ

 
មម

នុស
ធំ 

(%
)

ក ុងក ុង ជនបទជនបទ សរុបសរុប

៣

១៩៩៥១៩៩៥ ១៩៩៦១៩៩៦ ១៩៩៧១៩៩៧ ១៩៩៨១៩៩៨ ១៩៩៩១៩៩៩ ២០០០២០០០ ២០០១២០០១ ២០០២២០០២ ២០០៣២០០៣ ២០០៤២០០៤ ២០០៥២០០៥ ២០០៦២០០៦

២

១

០

 ភព:  ភព: អង្គ កា រ  UNAIDS និងអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, ២០០៧g។



តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?
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តា រា ង ៣: កា របា៉ ន់  មា ណអំពីម  គអដស៍ (តា រា ង ៣: កា របា៉ ន់  មា ណអំពីម  គអដស៍ (HIVHIV)ស   ប់  ទសមួយចំនួន)ស   ប់  ទសមួយចំនួន

 ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមបា៉ សីុហ្វ ិក, ឆា  ំ ២០០៥ ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក, ឆា  ំ ២០០៥

កំណត់សមា្គ  ល់ៈ កំណត់សមា្គ  ល់ៈ IDU(អ្ន ក  ើ  ឿងញៀន  យកា រចា ក់), MSM (បុរសរួមភទជា មួយបុរស), STI (ជម្ង កឺា ម  គ) .

 ភពៈ ភពៈ អង្គ កា រ UNAIDS 2008 ។

 ទស ទស

កា របា៉ ន់  មា ណអំពីកា របា៉ ន់  មា ណអំពី

កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ 

(HIVHIV)  ក្ន ុងចំ  )  ក្ន ុងចំ  

មនុស ធំ មនុស ធំ 

(អា យុ ១៥-៤៩ឆា  ំ)(អា យុ ១៥-៤៩ឆា  ំ)

កា របា៉ ន់  មា ណកា របា៉ ន់  មា ណ

អំពីកា រឆ្ល ងម  អំពីកា រឆ្ល ងម  

គអដស៍ (គអដស៍ (HIVHIV) ) 

 ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ី

(អា យុ ១៥-៤៩ឆា  ំ)(អា យុ ១៥-៤៩ឆា  ំ)

កា រសា  ប់  យសា រ កា រសា  ប់  យសា រ 

ជម្ង ឺអដស៍ ជម្ង ឺអដស៍ 

(  ប់អា យុទា ំងអស់)(  ប់អា យុទា ំងអស់)

  វ៉ា ឡង់ស៍  វ៉ា ឡង់ស៍

ម  គអដស៍ (ម  គអដស៍ (HIVHIV) ) 

 ក្ន ុងចំ  ម ក្ន ុងចំ  ម

មនុស ធំ(%)មនុស ធំ(%)

អូ    លី 18 000 1 200 <100 0.2 

កម្ព ុជា 70 000 20 000 6 900 0.8 

ចិន 690 000 200 000 39 000 0.1 

ហ្វ ៊ីហ ុី <500 <200 <100 <0.1 

ជបុ៉ន 9 600 2 300 <100 <0.1 

ឡា វ 5 400 1 300 <100 0.2 

មា៉ ឡសីុ 79 000 21 000 3 100 0.3

មុ៉ង ្គ  លី <1 000 <200 <100 0.1 

ណូវលហ ឺឡង់ដ៍ 1 400 <500 <100 0.1 

បាុ ំពួញូហ្គ ីណ 53 000 21 000 <1 000 1.5 

ហ្វ ៊ីលីពីន 8 200 2 200 <200 <0.1 

សា រធា រណៈរដ្ឋ កូរ 13 000 3 600 <500 <0.1 

សឹង្ហ បុរី 4 100 1 200 <200 0.2

វៀតណា ម 280 000 76 000 20 000 0.5 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ចំនួ
នន

កា 
រឆ

្ល ង
ចំនួ

នន
កា 

រឆ
្ល ង

បុរសបុរស ្ត  ី្ត  ី មិនដឹងមិនដឹង

ឆា  ំនកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យឆា  ំនកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ

កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIVHIV) សរុបតា មឆា  ំ) សរុបតា មឆា  ំ

១៩៨៧
១៩៨៧

១៩៨៨
១៩៨៨

១៩៨៩
១៩៨៩

១៩៩០
១៩៩០

១៩៩១
១៩៩១

១៩៩២
១៩៩២

១៩៩៣
១៩៩៣

១៩៩៤
១៩៩៤

១៩៩៥
១៩៩៥

១៩៩៦
១៩៩៦

១៩៩៧
១៩៩៧

១៩៩៨
១៩៩៨

១៩៩៩
១៩៩៩

២០០០
២០០០

២០០១
២០០១

២០០២
២០០២

២០០៣
២០០៣

២០០៤
២០០៤

២០០៥
២០០៥

២០០៦
២០០៦

សរុបសរុប

 ភព:  ភព: រដា  ភិបា លន  ទសប៉ា ពួញូហ្គ ណី ឆា   ំ២០០៧ ។

រូបភា ព ៣: កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (រូបភា ព ៣: កា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIVHIV) ដល  ូវបា នរា យកា រណ៍  តា មភទក្ន ុង  ទសបា៉ ពួញូហ្គ ីណ ) ដល  ូវបា នរា យកា រណ៍  តា មភទក្ន ុង  ទសប៉ា ពួញូហ្គ ីណ 

ឆា  ំ ១៩៨៧-២០០៦ឆា  ំ ១៩៨៧-២០០៦
២០០០០២០០០០

១៨០០០១៨០០០
១៦០០០១៦០០០

១៤០០០១៤០០០

១២០០០១២០០០

១០០០០១០០០០

៨០០០៨០០០

៦០០០៦០០០

៤០០០៤០០០

២០០០២០០០

0

 ទសប៉ា ពួញូហ្គ ីណ ដលមា នដនដី  ះរួមគា  ជា មួយនឹង

បណា្ដ  ខត្ត របស់  ទសឥណ ូនសីុដលទទួលរងនូវកា រវា យ

 ហា រ  យម  គអដស៍ (HIV) ធ្ង ន់ធ្ង របំផុត  ះ,  ទស

នះមា ន   វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ (HIV) ខ្ព ស់ជា ងគបំផុត

 ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ៊ិក។  ជា ជន ប៉ា ពួញូហ្គ ីណ  មា ណ

ជា  ៥៤០០០នា ក់ បា នកំពុងផ្ទ ុកម  គអដស៍  ក្ន ុងឆា  ំ

២០០៧២៨។ ចំនួននកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ដល  ូវ

បា នរា យកា រណ៍  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីអា យុពី ១៥ឆា  ំ   ២៩ឆា  ំ 

មា នកំរិតខ្ព ស់យា៉ ងខា  ំងជា ង  ក្ន ុងចំ  មបុរសដលមា ន

អយុដូចគា   ដូចដល  ូវបា នបងា  ញ  ក្ន ុងរូបភា ព ៣ ២៩។

្ត  ីវ័យក្ម ង (អា យុ ១៥-២៤ឆា  ំ) ហា ក់ដូចជា មា នភា ពងា យ

រង   ះយា៉ ងខា  ំង  យ ្ត  ីវ័យក្ម ងដលបា នឆ្ល ងម  គ

អដស៍ (HIV) មា នចំនួនស្ទ ើរតស្ម ើនឹងពីរដងនចំនួនបុរស

ដលមា នអា យុដូចគា   ៣០។ ទិន្ន ន័យបា នបងា  ញថា កា រ

រា លដា លបា ន  មូលផ្ត ុំ  ក្ន ុងចំ  មអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ និង

រួមភទ  យមិនរីសមុខ ដលភា គ  ើនបំផុតនអ្ន កទា ំង

 ះ គឺជា អ្ន កដលរួមភទជា មួយមនុស ដលមា នភទផ្ទ ុយ

គា  ។   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIV) ខ្ព ស់  វូបា ន

គរកឃើញ  ក្ន ុងចំ  មអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ (ឧទា ហរណ៍ៈ 

 ហលជា  ១០%  ក្ន ុងទីក ុងPort Moresby) ។

កំរិតនកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ហា ក់ដូចជា ទា បយ៉ា ង

ខា  ំង  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដទទៀត  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សុីហ្វ ិ៊ក 

បុ៉ន្ត ទិន្ន ន័យមា នកា រខ្វ ះខា តយ៉ា ងខា  ំង។ តា រា ង ៤ បងា  ញ

អំពីកា របា៉ ន់  មា ណថ្ម ីៗបំផុតស   ប់តំបន់បា៉ សីុហ្វ ៊ិក ។

កំរិតនកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងបណា្ដ   ទស

អា សីុ  ក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ៊ិកមា នកំរិតទា ប បើធៀបជា 

មួយនឹងបណា្ដ   ទស  ក្ន ុងតំបន់ដទទៀត  ក្ន ុងពិភព

 ក ដូចជា  បណា្ដ   ទស  ក្ន ុងទ្វ ីបអា ហ្វ ្រ ិ៊ក។ បុ៉ន្ត 

 ជា ពលរដ្ឋ នបណា្ដ   ទសអា សីុ ដូចជា  ទសចិនជា ដើម

មា នចំនួន  ើនខា  ំងណា ស់ ដលសូម ីតអ     វ៉ា ឡង់

ម  គអដស៍ (HIV) ថា  ក់ជា តិមា នកំរិតទា បក៏  យ ក៏មា ន

ន័យថា   ជា ពលរដ្ឋ ដលផ្ទ កុម  គអដស៍មា នចំនួន  ើន៣១។

ចំនួនប៉ា ន់  មា ណនអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍  ក្ន ុង  ទស

វៀតណា ម កើនឡើងជា ងពីរដង  ក្ន ុងច   ះឆា  ំ ២០០០ 

និង ២០០៥។ មកទល់ឆា  ំ ២០០៥ ម  គអដស៍ (HIV)  ូវ



តើអ្វ ី  ជា ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 11

បា នរកឃើញ  ក្ន ុង  ប់ខត្ត ទា ំងអស់ចំនួន ៦៤ ក៏ដូចជា 

 ក្ន ុងបណា្ដ  ទីក ុងសំខា ន់ៗន  ទសវៀតណា ម។ មនុស

 មា ណជា  ៨០០០០នា ក់ បា នកំពុងផ្ទ ុកម  គអដស៍ (HIV)

ក្ន ុង  ទសម៉ា ឡសីុ នា ឆា  ំ ២០០៧  ះបីជា   វ៉ា ឡង់ន

ម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីដលមកពិនិត

ផ្ទ  ះ  តមា នកំរិតទា បក៏  យ (០.៤%  ក្ន ុងឆា  ំ 

២០០៤)។ អ     វ៉ា ឡង់ស៍  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  ហា ក់

ដូចជា មា នកា រធា  ក់ចុះបនា  បើកា រឡើងដល់កំពូល  ក្ន ងុបណា្ដ  

ឆា  ំនទសវត រឆា  ំ ១៩៩០ ។ អ     វ៉ា ឡង់ស៍ថា  ក់ជា តិន

 ទសចិន និង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន  តមា នកំរិតទា បជា ង 

០.១%  ះបីជា អ     វ៉ា ឡង់ស៍ន  ទសចិន មា នកំរិត

ទា ប បុ៉ន្ត  យសា រ  ជា ពលរដ្ឋ របស់ចិនមា នចំនួន  ើន  ះ

ចំនួនអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍មា នចំនួន  ើនគួរកត់

សមា្គ  ល់ក៏  យ ដូចដល  ូវបា នបងា  ញ  ក្ន ុងតា រា ង ៥ ។

 ក្ន ុង  ទសមួយចំនួន របៀបចម្ល ងមា នកា រ    ួល។ 

ឧទា ហរណ៍ៈ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា   ពន្ធ របស់បុរសដល

បា នឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) មា នចំនួនស្ទ ើរតស្ម ើនឹងកា រ

ឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ថ្ម ីទា ំងអស់  ក្ន ុងពលដលកុមា រ

ដលមា នមា  យឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) មា នចំនួនស្ម ើនឹង

មួយភា គបីនកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ថ្ម ីទា ំងអស់៣២។ 

ក  ពីនះ អ     វ៉ា ឡង់ស៍ថា  ក់ជា តិដលមា នកំរិតទា ប  

ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ បា នលា ក់បំបា ក់នូវ

កា ររា លដា លតា មទីកន្ល ងផ ងៗគា   ឬ  ក្ន ុងចំ  ម  ជា 

រា ្ត  ដលងា យរង   ះ៣៣ ។

ឧទា ហរណ៍ៈ  ក្ន ុងពលម  គអដស៍ (HIV)  ូវបា នរក

ឃើញ  ក្ន ុង  ប់ខត្ត ទា ំងអស់ន  ទសចិន  ះ, ករណី

ភា គ  ើនបំផុតដល  ូវបា នគរា យកា រណ៍ មា ន  ភពចញ

មកពីខត្ត  Guangdong, Guangxi,Henan, Xinjian និង 

Yunnan៣៤។ ដូចគា  នះដរ,  ះបីជា អ     វ៉ា ឡង់ស៍

 តមា នកំរិតទា បជា ង ០.១% ក៏  យ  ះ, តិចជា ង

បន្ត ិចបន្ត ួចបុ៉   ះ នពា ក់កណា្ដ  លចំនួនមនុស ដលផ្ទ ុក

ម  គអដស៍  ូវបា នគប៉ា ន់  មា ណថា បា នឆ្ល ង  យសា រ

កា រចា ក់  ឿងញៀន។   វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ (HIV) 

 ូវបា នគរកឃើញថា  មា នអ   លើស ៥០%  ក្ន ុង

 ក្ន ុងចំ  មអ្ន កចា ក់  ឿងញៀន  ក្ន ុងតំបន់ខ្ល ះនខត្ត 

Xinjiang, Yunnan និង Sichuan៣៥។ លទ្ធ ផលនកា រ

ឃា  ំមើល (sentinel surveillance) បងា  ញថា    វ៉ា ឡង់ស៍

នម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងចំ  មអ្ន កចា ក់  ឿង

ញៀនមា នអ    ៦.៤៨%  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៤៣៦។   ន់ត

 ក្ន ុងខត្ត ចំនួន ៧ តបុ៉   ះ (Guangdong, Guangxi,

Guizhou,Hunan, Sichuan, Xinjiang និង Yunnan)

មា នអ្ន កចា ក់  ឿងញៀនចំនួន ៨៩.៥% ដលបា នរស់ក្ន ុង

ខត្ត ទា ំង  ះ៣៧។   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIV) 

 ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ  ូវបា នគប៉ា ន់  មា ណថា 

មា នអ   ចា ប់ពី ០.៣%   ១.៦%  ក្ន ុងខត្ត  Yunnan។

  ក្ន ុងខត្ត  Henan និង Xinjiang   វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ 

(HIV) ដលមា នអ   លើសពី ១%  ូវបា នគសង្ក ត

ឃើញ  ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ និង ្ត  ីដលមកទទួល

នូវកា រធ្វ ើតស្ត មុនពលរៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ និងកា រធ្វ ើតស្ត 

រកម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងគ្ល ីនិក។ កា ររា លដា លបា ន

ចា ប់ផ្ត ើមសា យភា យចញក ុមដលងា យរង   ះទា ំងនះ

តា រា ង ៤: ស្ថ ិតិ និងលក្ខ ណៈនម  គអដស៍ (HIV) និងជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ៊ិកតា រា ង ៤: ស្ថ ិតិ និងលក្ខ ណៈនម  គអដស៍ (HIV) និងជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ៊ិក

ចំនួនមនុស ធំ និងកុមា រចំនួនមនុស ធំ និងកុមា រ

ដលផ្ទ ុកម  គអដស៍ ដលផ្ទ ុកម  គអដស៍ 

(HIV)(HIV)

ចំនួនមនុស ធំ និងកុមា រចំនួនមនុស ធំ និងកុមា រ

ដលឆ្ល ងម  គអដស៍ ដលឆ្ល ងម  គអដស៍ 

(HIV) ថ្ម ី(HIV) ថ្ម ី

  វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ 

(HIV)  ក្ន ុងចំ  ម(HIV)  ក្ន ុងចំ  ម

មនុស ធំមនុស ធំ

ចំនួននកា រសា  ប់នមនុសចំនួននកា រសា  ប់នមនុស

ធំ និងកុមា រ  យសា រជម្ង ឺធំ និងកុមា រ  យសា រជម្ង ឺ

អដស៍អដស៍
2004 72 000 

(44 000-150 000) 

8000 

(39 000-61 000) 

0.3% 2900 

(1600-4600) 

2006 81 000 

(50 000-170 000) 

7100 

(34 000-540 000) 

0.4% 4000 

(23 000-66 000) 

 ភពៈ អង្គ កា រ UNAIDS និងអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, 2006a ។



សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល12

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 កា ន់  ជា រា ្ត  ទូ   ក្ន ងុតំបន់មួយចំនួន  ក្ន ងុ  ទស

ចិន និង  ទសកម្ព ុជា ៣៨។  ក្ន ុងចំ  មក ុមដលងា យ

រង   ះដទទៀត, អ   ឆ្ល ង  ក្ន ុងចំ  មបុរសដលរួម

ភទជា មួយបុរស បា នចា ប់ផ្ត ើមកើនឡើង  ក្ន ុងបហរទស

កម្ព ុជា , ចិន, មុ៉ង ្គ  លី និងវៀតណា ម៣៩។

តា រា ង ៥: ចំនួនអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដល  ូវតា រា ង ៥: ចំនួនអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដល  ូវ

បា នបា៉ ន់  មា ណ  ក្ន ុង  ទសចិនបា នប៉ា ន់  មា ណ  ក្ន ុង  ទសចិន

ទិន្ន ន័យអពីឌមសា ្ត  ទិន្ន ន័យអពីឌមសា ្ត  ឆា  ំ ២០០៧ឆា  ំ ២០០៧

ចំនួនមនុស ធំ (អា យុចា ប់ពី 

១៥ឆា  ំឡើង  )ដលផ្ទ ុក

ម  គអដស៍ (HIV)

690 000 

(450 000-1 000 000) 

កា រសា  ប់ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹង

ជម្ង ឺ

39 000 

(23 000-62 000)

ចំនួន ្ត  ីផ្ទ ុកម  គអដស៍ 200 000 

(120 000-310 000) 

 ភពៈ អង្គ កា រ UNAIDS 2008 ។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 13
២. តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ង
ភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍



14 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

នា ក់ទំនងរវា ងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍, ភា ពក ី និង

យនឌ័រ មា នលក្ខ ណៈស្ម ុគសា  ញ ។ តា មធម្ម តា  មនុស

ក កី មា នលទ្ធ ភា ពតិចជា ង  ក្ន ងុកា រទទួលបា ននូវសវា សុខា 

ភិបា ល រួមទា ំងសវា ព  បា លដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពសំរា ប់

ជម្ង ឺកា ម  គ, កា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លម  គអដស៍/ជម្ង ឺ

អដស៍ ឬកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រក៤០។ ក  ពី

នះ, មនុស ក ីក អា ចខ្វ ះលទ្ធ ភា ពស្វ ងរកកា រថទា ំស   ប់

ជម្ង ឺឱកា សនិយម និងជា រឿយៗមករកសវា សុខភា ព  ក្ន ុង

ដំណា ក់កា លចុងក  យនជម្ង ឺ  យសា រតមា នឧបស័គ្គ 

ជា  ើន  ក្ន ុងកា រមកទទួលបា ននូវសវា បបនះ។ អា  ័យ

ហតុនះ, ស   ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ពល

វលា គិតចា ប់តា ំងពីកា របងា  ញខ្ល ួនលើកដំបូង  ក្ន ុងមណ ល

ថទា ំសុខភា ពរហូតដល់ថ្ង សា  ប់ ជា រឿយៗមា នរយៈពលខ្ល ី

យា៉ ងខា  ំង៤១។

ផ្ន កនះ ធ្វ ើកា រពិភា ក  អំពីប   ទា ំងនះ។ ដើម ីទទួលបា ន

នូវកា រយល់ដឹងកា ន់ត  សើរឡើងអំពីទំនា ក់ទំនងរវា ងម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍, ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ះ, សំនួរចំនួន

ពីរដូចខា ងក  ម  ូវបា នគិតពិចា រណា រៈ (១) តើកតា  ក ីក 

និងកតា  យនឌ័រ បង្ក ើន  យរបៀបណា នូវឱកា ស  ឈម

មុខ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) និងកា រវិវត្ត ន៍  

រកជម្ង ឺអដស៍ ក៏ដូចជា  កា រឈឺ និងកា រសា  ប់  យសា រជម្ង ឺ

ឱកា សនិយម? (២) តើជម្ង ឺអដស៍អា ចបង្ក  យមា ន ឬ

បង្ក ើននូវភា ពក ីក  ឬបង្ក ើននូវវិសមភា ពយនឌ័រ  យ

របៀបណា ៤២?

ផ្ន កនះ ចា ប់ពិចា រណា រ  លើទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  

និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍។  អប់ ១ សង្ខ បអំពីរបៀប

 យនិយមន័យនភា ពក ីក  ក្ន ុងមូ៉ឌុលនះ៤៣។

២. តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ   និងម  គ
អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

 ក្ន ុងបណា្ដ  ទសវត រកន្ល ង  នះ, យើងបា នដឹងថា កា ររា លដា លនម  គអដស៍ (HIV) ក្ន ុងបណា្ដ  ទសវត រកន្ល ង  នះ, យើងបា នដឹងថា កា ររា លដា លនម  គអដស៍ (HIV)

 ូវបា នជំរុញឡើង  យភា ពក ីក , កង្វ ះខា តកា រអប់រ និងវិសមភា ពយនឌ័រ ។ ូវបា នជំរុញឡើង  យភា ពក ីក , កង្វ ះខា តកា រអប់រ និងវិសមភា ពយនឌ័រ ។

- អង្គ កា រ UNAIDS 2002a 

ទំ  អប់១: កា រកំណត់និយមន័យភា ពក ីក  អប់១: កា រកំណត់និយមន័យភា ពក ីក 

 ក្ន ុងមូ៉ឌុលនះ, ភា ពក ីក  ូវបា នកំណត់និយមន័យថា  រួម

បញ្ច ូលមិនមន  ឹមតចំណូល ឬកា រ  ើ   ស់ទា បតបុ៉   ះ

ទ បុ៉ន្ត វា រួមបញ្ច ូលផងដរនូវទំរង់ដទទៀតនភា ពក ក ត់ 

ដលរួមមា នកង្វ ះខា តឱកា សសដ្ឋ កិច្ច , កា រអប់រតិចតួច និង

លទ្ធ ផលសុខភា ពមិនល្អ , កង្វ ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវសវា , 

ធនធា ន និងជំនា ញ រួមទា ំងភា ពគា  នសំលង និងសិទ្ធ ិអំណា ច 

ដើម ចូីលរួម  ក្ន ងុកា រធ្វ ើសចក្ត សី   ចដលប៉ះពា ល់  ដល់

ជីវិតរបស់គ។ និយមន័យន  ហួសពីកា រ  យនិយមន័យ

ចង្អ ៀតចង្អ ល់អំពីភា ពក ីក ដលរួមបញ្ច ូល  ឹមតចំណូល ឬ

កា រ  ើ   ស់ទា ប ដលមា នទំ  រ  រកកា រក  បមិនបា ន

 ប់   ន់ អំពីកា រ  ឈមមុខ  នឹងភា ពក ីក  ក្ន ុងតំបន់។

ឧទា ហរណ៍ៈ    ក្ន ុងចំ  មសហគមន៍  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ិក

កំរិតនកង្វ ះខា តចំណូល ឬកង្វ ះខា តក្ន ុងកា រ  ើ   ស់មា ន

កំរិតទា ប ឬគា  នតម្ត ង។ បុ៉ន្ត   ួសា រ  ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុហ្វ ិក 

អា ចទទួលរង   ះ  យ   ះមហន្ត រា យធម្ម ជា តិ,  ឯ   

ឬ  ក្ន ុងតំបន់ដា ច់  យា ល, ខ្វ ះខា តជ  ើសសដ្ឋ កិច្ច  (ឬ

ឱកា សរកចំណូលជា សា ច់   ក់), កង្វ ះខា តលទ្ធ ភា ពទទួលបា ន

នូវសវា អប់រ, សវា សុខភា ព និងសវា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងទទួល

រងនូវភា ពឯ  ពីសង្គ ម៤៤។

ភា ពក កី ជា រឿយៗកើតឡើងទន្ទ មឹគា   និងព  ងឹកតា  ដទទៀត

នភា ពឯ  ពីសង្គ ម ដូចជា  ភា ពឯ  ពីសង្គ ម  យសំអា ង

 លើអា យុ, ជា តិពន្ធ ុ, ទីតា ំភូមិសា ្ត   និងយនឌ័រ។  យ

សា រហតុផលនះ សហគមន៍,  ួសា រ និងជា ងនះ  ទៀត

សមា ជិកក្ន ុង  ួសា រតមួយ មា នទំ  រ  រកកា រ  ឈមមុខ

ខុសៗគា   នឹងភា ពក ីក ។ ភា ពក ីក ដលសហគមន៍ជនបទ

ជួប  ទះ  ះ ជា រឿយៗ មា នលក្ខ ណៈខុសគា  ពីភា ព  ីក 

ដលសហគមន៍ក ីក ទីក ុងជួ  ទះ ដូចជា  អ្ន កដលរស់  

ក្ន ុងតំបន់សំណង់អនា ធិបតយ ។ ្ត  ី  ក្ន ុង  ួសា រក ីក  ជា 

រឿយៗទទួលរងនូវផលអវិជ្ជ មា នយ៉ា ងខា  ំង  យសា រ  ្ត ីបា ន

ស្ថ ិត  ពីខា ងក  យបុរស  ក្ន ុងស្ទ ើរ  ប់សូចនា ករសុខុមា ល

ភា ពទា ំងអស់នសង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច ៤៥។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 15

ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក កី  និងម  គអដស៍/ជម្ង អឺដស៍មា ន

លក្ខ ណៈស្ម ុ  សា  ញ និងអា ចកើតឡើង  យសា រយន្ត កា រ

ជា  ើនដលភា ព  ហា ក់  ហលគា   និងដលមា នទំនា ក់

ទំនងគា   វិញ  មក។  ក្ន ុងពលដលយន្ត កា រទា ំងនះ

ជា  ើន  តមា នភា ពមិនច  ស់លា ស់  ះ គមើលឃើញ

កា ន់តច  ស់លា ស់ថា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អា ចមា នដំណើរកា រទា ក់ទងគា   វិញ  

មក។

នះមា នន័យថា  ភា ពក កី  យសំអា ង  លើភា ពចំរុះវិស័យ

របស់វា  ះ វា អា ចមា នឥទ្ធ ិពល  លើឱកា ស  ឈមមុខ  

នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV), កា រវិវត្ត ន៍  រកជម្ង ឺអដស៍

ពញលញ, និងកា រសា  ប់ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងជម្ង ឺអដស៍។

ដំណើរកា រនះ កើតឡើង  យសា រកង្វ ះអា ហា របូត្ថ ម្ភ , កង្វ ះ

ខា តនូវកា រអប់រ និងកង្វ ះខា តលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា រធ្វ ើ

 គវិនិច្ឆ ័យ, កា រព  បា ល និងកា រថទា ំ  ឹម  ូវ  ក្ន ុង

ចំ  មកតា  ដទទៀត។ ផ្ទ ុយមកវិញ មនុស ផ្ទ ុកម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អា ច  ឈមមុខ  នឹងភា ពក ីក កា ន់ធ្ង ន់

ធ្ង រឡើង  យសា រផលិតភា ពពលកម្ម  ូវបា នកា ត់បន្ថ យ

 ក្ន ុងពលធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ និង  យសា រកា រចំណា យស   ប់

កា រព  បា ល និងថទា ំដលអា ចធ្វ ើ  យខ  ះធនធា នរបស់

 ួសា រក ីក ដលបា នក ីក រួច  ហើយ  ះ។ កា របា ត់បង់

សមា ជិក  កប  យផលិតភា ព  ក្ន ុង  ួសា រ  យសា រ

ជម្ង ឺអដស៍ អា ចកា ត់បន្ថ យចំណូល  ចា ំ  ួសា រ  ក្ន ុងរយៈ

ពលខ្ល ី  យមា នផលវិបា ករយៈពលវងស   ប់កូនៗ  

ក្ន ុង  ួសា រ  យសា រកា រចម្ល ងនូវភា ពក ីក រា ប់ជំនា ន់។ រូប

ភា ព ៤ ផ្ត ល់នូវកា រសង្ខ បអំពីទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និង

ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍។

រូបភា ព ៤ សង្ខ បអំពីយន្ត កា រមួយចំនួនដលទំនា ក់ទំនងរវា ង

ភា ពក ីក  និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ កើតមា នឡើងតា ម

រយៈយន្ត កា រទា ំងនះ ។

គមិនទា ន់មា នភ័ស្ត តុា ង  ប់   ន់  ឡើយដើម ធី្វ ើកា រ  កា ស

ថា  ភា ពក ីក បង្ក  យមា នជម្ង ឺអដស៍។ បុ៉ន្ត   ក្ន ុងពល

ដលភ័ស្ត ុតា ងមា នកា ន់ត  ើន  ះ យន្ត កា រដលតា មរយៈ

យន្ត កា រទា ំងនះ ភា ពក ីក អា ចបង្ក ើននូវភា ពងា យរង   ះ

 នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) និងកា រវិវត្ត ន៍ពីម  គ

អដស៍ (HIV)  រកជម្ង ឺអដស៍ និងកា រសា  ប់ដឡពា ក់ព័ន្ធ 

នឹងជម្ង ឺអដស៍  ះ កំពុងលចរូបរា ងឡើង  យយឺតៗ។ 

 ក្ន ុងពលបច្ច ុប ន្ន នះ, យន្ត កា រមួយចំនួនដលតា មរយៈ

យន្ត កា រទា ំងនះ ភា ពក ីក អា ចនា ំ  រកម  គអដស៍/ជម្ង ឺ

អដស៍  ះ  ូវបា នគរកឃើញ  ក្ន ុងពលដលកតា  ដទ

ទៀត  តមា នភា ពមិនច  ស់លា ស់ និងមិន  ូវបា នគយល់

ដឹង  ប់   ន់៤៦។

 ក្ន ុងពលនះ វា  ហលជា ងា យពកហើយដលគចា ត់

ទុកថា  ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ជា ជម្ង ឺរបស់អ្ន ក ីក  ះ។

ឧទា ហរណ៍ៈ  ក្ន ុង  ទសជា  ើន វរជន  ក្ន ុងទីក ុងគឺ

ជា អ្ន កដលទិញដូរផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងពលដលធុរជនដលធ្វ ើ

ដំណើរ និងម ្ត  ី  ធា មា នកា ររួមភទ  យចដន ។ បុរស

រូបភា ព ៤: ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គរូបភា ព ៤: ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

• ភា ពងា យរង   ះផ្ន ករចនា សម្ព ័ន្ធ សា  នភា ព   ះថា  ក់ខ្ព ស់

• កង្វ ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវអន្ត រា គមន៍បងា្ក  រ

• កង្វ ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា រថទា ំដលមា នតំលសមរម

• កា រអប់រទា ប   កង្វ ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវពត៌មា នស្ត ីអំពីជម្ង ឺអដស៍

ជម្ង ឺអដស៍ ភា ពក ីក 

• កា របា ត់បង់ផលិតភា ព
• កា រចំណា យយា៉ ង  ើន  លើកា រថទា ំសុខភា ព
• អ   ពឹងផ្អ ក  លើអ្ន កដទមា នកា រកើនឡើង
•  កុមា រកំ   ដលខ្វ ះខា តអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ធ្ថ ន់ធ្ង រ និងកា រចុះ   ះចូលរៀន

ក្ន ុងសា លា មា នកំរិតទា ប
•  កា ត់បន្ថ យសមត្ថ ភា ព  ប់  ង  សួា រដលមា នម  សួា រជា កុមា រកំ   ,

មនុស ចា ស់
• ចំណូលជា តិ  ូវបា នកា ត់បន្ថ យ
• ធនធា នជា តិស្ត ួចស្ត ើងស   ប់កា រ  ប់  ងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 ភពៈ Adeyi និងអ្ន ដទទៀតឆា  ំ ២០០១ ។



16 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

( ្ត  ី) ទា ំងនះងា យនឹងឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) បុ៉ន្ត ពួក

គមិនមនជា អ្ន កក ីក ទ៤៧។  ះបីជា យា៉ ងដូច្ន ះក្ត ី ទំនា ក់

ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អា ចមា ន

ភា ពសកម្ម ,    ួល  បពលជា មួយគា  នឹងកា រវិវត្ត ន៍ន

កា ររា លដា លរបស់ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងតំបន់ ។

ភ័ស្ត ុតា ងដលមា នកា រកលំអនឹងផ្ត ល់នូវពន្ល ឺអំពីទំនា ក់ទំនង

នះ និងយន្ត កា រដលពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងថា  ក់  ួសា រ, ថា  ក់

សហគមន៍ និងថា  ក់ជា តិ ។

កា រវិភា គអំពីទន្ន ន័យដលមា ន   ប់បងា  ញថា  ទំនា ក់ទំនង

រវា ងភា ពក ីក  និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អា ចកើត

មា នឡើង  ក្ន ុងថា  ក់ពិភព  ក, ថា  ក់តំបន់, ថា  ក់ជា តិ និង

ថា  ក់មូលដា  ន  ះបីជា ទំនា ក់ទំនងបបនះ  ូវបា នវិភា គ

 ក្ន ុងថា  ក់ខ្ល ះ បា នច  ស់លា ស់ជា ង  ក្ន ុងថា  ក់ដទទៀត

ក៏  យ៤៨។  ក្ន ុងថា  ក់បុគ្គ ល ឬថា  ក់មូលដា  ន ភា ព

ចំរុះវិស័យនភា ពក ីក  ដូចជា  កំរិតនកា រអប់រទា ប, ជ  ើស

ជីវភា ពតិចតួច, និងកង្វ ះសមត្ថ ភា ពចរចា រ  យមា នកា ររួម

ភទដលមា នសុវត្ថ ិភា ពទា ំងអស់នះ អា ចបង្ក ើននូវឱកា ស

 ឈមមុខ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ។ ឧទា ហរណ៍

ដូចដល  ូវបា នពិភា ក   ក្ន ុងផ្ន កដូចខា ងក  មភ័ស្ត ុតា ង

បងា  ញថា  កំណើននកា រអប់រ និងកា រយល់ដឹងអំពីម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អា ចជួយកា ត់បន្ថ យនូវឱកា ស  ឈម

មុខ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)។  ក្ន ុងពលដល

គបា នឆ្ល ងហើយ  ះ, កា រខា តបង់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  និងផ្ន ក

សង្គ មអា ចពន  រពលស្វ ងរកកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ, កា រព  

បា ល និងកា រថទា ំស   ប់ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និង

អា ចបង្ក ើននូវឱកា ស  ឈមមុខ  នឹងកា រវិវត្ត ន៍ពីម  គអដស៍

(HIV)  រកជម្ង ឺអដស៍ ក៏ដូចជា កា រសា  ប់  យសា រជម្ង ឺ

ឱកា សនិយម ។

 ក្ន ុង  ទសភា គ  ើនបំផុត  ក្ន ុងតំបន់, កា ររា លដា ល

ភា គ  ើន  មូលផ្ត ុំ  ក្ន ុងក ុមមនុស ភា គតិច (មិនមនជា 

និច្ច កា លជា អ្ន កក ត់ចំណូល ខ្វ ះខា តកា រ  ើ   ស់  ះទ) 

ដលអា ច  ឈមមុខ  នឹងកា ររីសអើង ដលអា ចបង្ក ើន

នូវភា ពងា យរង   ះ  នឹងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍។  

ទូទា ំងពិភព  ក, របា យនម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍មា ន

ទំនា ក់ទំនងជា វិជ្ជ មា នភា ពក ីក ខា  ំង៤៩។ 

បណា្ដ  ផ្ន កខា ងក  មនះ ផ្ត ល់នូវកា រសង្ខ បអំពីវិធីដលភា ព

ក ីក  អា ចបង្ក ើននូវឱកា ស  ឈមមុខ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គ

អដស៍ (HIV) និងកា រវិវត្ត ន៍  ជា ជម្ង ឺអដស៍ ហើយនឹងកា រ

សា  ប់ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងអដស៍។ ផ្ន កនះចា ប់ផ្ត ើម  យកា រ

សង្ខ បទូ  អំពីទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងម  គអដស៍ 

(HIV)  ក្ន ងុថា  ក់ពិភព  ក, ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន។

ឥទ្ធ ិពលនភា ពក ីក  លើកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)ឥទ្ធ ិពលនភា ពក ីក  លើកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ គឺជា ជំរកស   ប់មនុស  មា ណជា  

៨៥% ន  ជា ជនទា ំងមូល  ក្ន ុងពិភព  ក និងស   ប់

មនុស ផ្ទ ុកម  គអដស៍  មា ណជា  ៩៥%៥០។ អនុតំបន់

អា ហ្វ ្រ ិកសា ហា រ៉ា  ដលមា នបន្ទ ុកដ៏ធំនកា ររា លដា លម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងពិភព  ក  ះ, មា នផលិតផល

ជា តិសរុបទា បជា ងគបំផុត  ក្ន ុងចំ  មតំបន់ទា ំងអស់

 ក្ន ុងពិភព  ក៥១។ កា រវិភា គភ័ស្ត ុតា ង  ទូទា ំង  ទស 

បា នបងា  ញអំពីទំនា ក់ទំនងវិជ្ជ មា នរវា ង   វា៉ ឡង់ស៍ខ្ព ស់ន

ម  គអដស៍ (HIV) និងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច -សង្គ មទា ប។

ទំនា ក់ទំនងបបនះ  ូវបា នគរកឃើញថា  ជា កា រពិត  យ

មិនគិតអំពីរងា  ស់នភា ពសដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម ដល  ូវបា នយក

មក  ើ   ស់, ចំណូលក្ន ុងមនុស មា  ក់, វិសមភា ពចំណូល, 

ភា ពក ីក ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬសន្ទ ស ន៍ភា ពក ីក របស់មនុស  យ

អង្គ កា រ UNDP៥២។  ក្ន ុងពលដលទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ព

ក ីក  និងម  គអដស៍ (HIV) ហា ក់ដូចជា បា នលចរូបរា ង

 ក្ន ុងថា  ក់ពិភព  កក៏  យ, ទិដ្ឋ ភា ពបបនះ  ក្ន ុង

ថា  ក់តំបន់ និងថា  ក់ជា តិ  មិនច  ស់លា ស់  ឡើយ។ កា រ

សិក  អំពីភា ពក ីក  និងម  គអដស៍ (HIV) បា នធ្វ ើកា រ

សន្ន ិដា  នថា  គា  នទំនា ក់ទំនងច  ស់លា ស់ទរវា ងភា ពក ីក 

និងអ   ថា  ក់ជា តិនម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុង  ប់ទ្វ ីប

ទា ំងអស់ រួមទា ំងទ្វ ីបអា សីុ។ កា រលើកលងគួរ  យកត់

សមា្គ  ល់មួយ គឺទ្វ ីបអា ហ្វ ្រ ិក ដលបា នរា យកា រណ៍អំពីទំនា ក់

ទំនងអវិជ្ជ មា នរវា ងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម និងម  គ

អដស៍ (HIV)៥៣។ សិក  មួយ  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩៩ បា នរក

ឃើញថា    វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងចំ

 មក ុមមនុស ដលកា រអប់រខ្ព ស់ និងមា នជីវិភា ពធូរធា រ 

មា នកំរិតខ្ព ស់ជា ងក ុមមនុស ក ីក  និងមា នកា រអប់រទា ប

ជា ង៥៤។ លទ្ធ ផលនកា រសិក  ក  យមកទៀត បា នបងា  ញ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 17

ថា  ទំនា ក់ទំនងអវិជ្ជ មា ននះ រវា ងម  គអដស៍ (HIV) និង

ភា ពក ីក  នីក្ន ុងទ្វ ីបអា ហ្វ ្រ ិក អា ចមា នកា រថយចុះ។ កា រវិភា គ

ទន្ន ន័យនកា រអង្ក តអំពី  ជា រា ្ត  ដល  ូវបា នធ្វ ើឡើង  

ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៦ បា នធ្វ ើកា រសន្ន ិដា  នថា គា  នទំនងណា មួយកើត

មា នឡើងទ រវា ងកំរិតនកា រអប់រ និងសា  នភា ពម  គ

អដស៍ (HIV)៥៥។

កា លពីដំបូងឡើយ ម  គអដស៍ (HIV) អា ចប៉ះពា ល់យា៉ ង

ខា  ងំ  លើក មុមនុស ដលជា អ្ន កមា ន និងមា នកា រអប់រខ្ព ស់។

បុ៉ន្ត  ទន្ទ ឹមគា  នឹងកា រវិវត្ត នកា ររា លដា ល  ះ មា នកា រ

ឯកភា ពគា  កា ន់ត  ើនឡើងថា  កា រឆ្ល ងថ្ម ីនម  គអដស៍ 

(HIV) បា ន  មូលផ្ត ុំកា ន់តខា  ំងឡើង  ក្ន ុងចំ  មអ្ន ក

ក ីក  និងក ុមមនុស ភា គតិច៥៦។ ក  ពីភ័ស្ត ុតា ងដល  ូវ

បា នលើកឡើងពីតំបន់អា ហ្វ ្រ ិក  ះ, កា រ  កា សបបនះ  ូវ

បា នគា ំ   យភ័ស្ត ុតា ងដលមា ន  ក្ន ុង  ទស   សីុល។

នា ដើមទសវត រឆា  ំ ១៩៨០,  មា ណជា  ៧៥% នអ្ន កដល

 ូវបា នរកឃើញថា  បា នឆ្ល ងថ្ម ីនូវម  គអដស៍ (HIV)  

ក្ន ុង  ទស   សីុល  ះ បា នទទួលនូវកា រអប់រកំរិតមធ ម 

ឬខ្ព ស់ជា ងនះ។ មកទល់នឹងដើមទសវត រឆា   ំ១៩៩០ សមា មា  

នះបា នធា  ក់មកចុះមក   ឹម  ហលជា មួយភា គបី៥៧។ 

ករណីបបនះ ក៏ហា ក់ដូចជា កើតមា នឡើង  ក្ន ុង  ទស

អភិវឌ ន៍ផងដរ ដលអ្ន កក ីក ី និងក ុមមនុស ភា គតិច 

មា នបន្ទ ុកឌ៏ធំនម  គអដស៍ (HIV)៥៨។  ក្ន ុងពល

ណា មួយនា អនា គត, គរពឹងថា   ជា ពលរដ្ឋ ដលមា នជីវ

ភា ពធូរធា រ និងមា នកា រអប់រខ្ព ស់ជា ង  ះ នឹងអា ចកា រពា រ

ខ្ល ួនគ  យរួចផុតពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) និងមា ន

លទ្ធ ភា ពកា ន់ត  ើនផងដរ  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់នូវអត្ថ 

  ជន៍របស់បច្ច កវិទ  ថ្ម ីៗ ដូចកា រព  បា លពន  រជីវិត

ជា ដើម ដលនឹធ្វ ើ  យពួកគអា ចដឹកនា ំជីវិត  កប  

 យផលិតភា ព និងមា នសុខភា ពល្អ ។ ផ្ទ ុយមកវិញ,  ជា 

រា ្ត  ក ីក  ដលមា នទំ  រខ្វ ះខា តនូវលទ្ធ ភា ពទទួលបា ន

នូវពត៌មា ន, កា រព  បា ល និងងកា រថទា ំ  ឹម  ូវស   ប់

ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ះនឹងមិនគា  នលទ្ធ ភា ព ឬគា  ន

ឆន្ទ ៈកា រពា រខ្ល នួគ  យគចផុតពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)

បា នឡើយ  យសា រកា រលំបា ក និងទុរ ិក ភា ព ដលពួកគ

ជួប  ទះ។  ះបីជា គខ្វ ះខា តនូវទំនា ក់ទំនងជា តួលខជា ក់

លា ក់ (វិជ្ជ មា ន ឬអវិជ្ជ មា ន) រវា ងអ     វ៉ា ឡង់ស៍ន

ម  គអដស៍ (HIV) ថា  ក់ជា តិ និងភា ពក ីក  ក្ន ុងទ្វ ីប

អា សីុក៏  យ, កា រពិនិត ឡើងវិញនូវទិន្ន ន័យដលមា ន   ប់

បា នបងា  ញថា  បន្ទ ុកនម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុង

តំបន់បស្ច មឹប៉ា សីុហ្វ កិ ភា គ  ើន  មូលផ្ត ុំ  ក្ន ងុបណា្ដ   ទស

កំពុងអភិវឌ ន៍។  ទសប៉ា ពួញូហ្គ ីណ និងកា លពីមុន

 ទសកម្ព ុជា , ដលជា  ទសមា នកា ររា លដា លភា គតិច 

(marginalized epidemics)  ក្ន ុងតំបន់  ះ,  ូវបា ន

ធ្វ ើចំណា ត់មា នចំណូលទា ប៥៩។   វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ 

(HIV) មា នកា ររា លដា លយា៉ ងឆា ប់រហ័ស  ក្ន ុងបណា្ដ  

 ទសដទទៀតដលមា នចំណូលទា ប និងចំណូលទា ប

ជា ងមធ ម  ក្ន ុងតំបន់ ដូចជា  វៀតណា ម និងចិន ។

មកទល់សព្វ ថ្ង នះ, អ     វ៉ា ឡង់ស៍  ក្ន ុង  ទស

ដលមា នចំណូលលើសមធ ម ដូចជា   ទសម៉ា ឡសីុ 

និងហ្វ ៊ីលីពីន  តមា នកំរិតទា បគួរ  យកត់សមា្គ  ល់ ។

 អប់ ២:  ជា រា ្ត  ដលងា យរង   ះ  យសា រម   អប់ ២:  ជា រា ្ត  ដលងា យរង   ះ  យសា រម  

គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 ជា ពលរដ្ឋ ដលរស់  ក្ន ុងភា ពក ីក 

 ជា ពលរដ្ឋ ដលកា រអប់រទា ប

 ជា ពលរដ្ឋ ដលរស់  ក្ន ុងតំបន់ដា ច់  យា ល 

្ត  ី

ជនជា តិភា គតិច

យុវជន និងកុមា រ

អ្ន ករកសិុផ្ល ូវភទ

អ្ន កចា ក់  ឿងញៀន

ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់នៅលើស្បែក 

ដូចជា  កា រចា ក់សា ក់ ជា ដើម

អ្ន កផ្ត ល់ឈា ម និងអ្ន កទទួលឈា ម ឬកា របណ្ដ ុះសរីរា ង្គ 

អ្ន ក  ស ឬមនុស ដទទៀត ដល  ូវបា នឃំុឃា ំង

ជនភៀសខ្ល ួន

កម្ម ករចំណា ក  ុក

 ធា  និងបូ៉លីស

ជនភៀសខ្ល ួនក្ន ុង  ទស (  យសា រស ្គ   ម, រញ្ជ ួយ

ផនដី,   ះមហន្ត រា យធម្ម ជា តិដទទៀត, ស ្គ   មក្ន ុង

 ុក ។ល។)



18 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 ទសជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ កំពុង  ឈមមុខ  នឹងកា ររា 

លដា លតា មទីកន្ល ង  ក្ន ុងតំបន់ភូមិសា ្ត  ជា ក់លា ក់, ក្ន ុង

ចំ  មក ុម  ជា ពលរដ្ឋ ដលងា យរង   ះ និងមនុស ក្ន ុង

ក ុមអា យុជា ក់លា ក់។ ឧទា ហរណ៍ៈ ខត្ត ចំនួន ៧  ក្ន ុង

ចំ  មខត្ត ចំនួន ១០ ក្ន ុង  ទសចិន ដលមា នអ   

  វ៉ា ឡង់ស៍ម  គអដស៍ (HIV) ខ្ព ស់  ះ បា នស្ថ ិត  

ក្ន ុងតំបន់កណា្ដ  ល និងបស្ច ឹមដលមា នកា រអភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច 

ទា ប៦០។  អប់ ២ រៀបរា ប់អំពីក ុម  ជា រា ្ត   ដល  ូវបា ន

គរកឃើញថា  ងា យរង   ះជា ក់លា ក់  នឹងម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍  ះបីជា ភា ពងា យរង   ះនះ មា នលក្ខ ណៈ

ខុសគា   ទូទា ំងតំបន់ផ ងៗគា  ទា ំងនះក៏  យ ។

ជា រឿយៗ, កា រពិភា ក  អំពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)  

ក្ន ុងចំ  មក ុម  ជា ពលរដ្ឋ ទា ំងនះ   ត  លើតួនា ទីន

ឥរិយា បទដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់នកា រឆ្ល ងម  គនះ។  កា រ

  ត  លើឥរិយា បទបុគ្គ លបបនះ បា នបិទបា ំងនូវកតា   

ដលថា មនុស   ឹត្ត   ក្ន ុងសា  នភា ព ដល  ូវបា ន

កំណត់  យធា តុនសដ្ឋ កិច្ច , ន  បា យ និងវប ធម៌  

ក្ន ុងសង្គ ម ដលអា ចបង្ក ើននូវភា ពងា យរង   ះរបស់មនុស

មួយ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍៦១។ ឧទា ហរណ៍ៈ ភា ពក ីក 

អា ចកា ត់បន្ថ យលទ្ធ ភា ព ឬឆន្ទ ៈរបស់បុគ្គ ល ក្ន ុងកា រចា ត់នូវ

វិធា នកា រដឡ  ូវបា នគចត់ទុកថា  ជា  កា រចា ំបា ច់ ដើម ី

ចៀស  យផុតពីកា រឆ្ល ង។ ភា ពក ីក  ក៏អា ចបង្ក ើនផងដរ

នូវឱកា សដលនឹងនា ំមនុស ចា ប់យកនូវកា រងា រដលមា ន

ហា និភ័យខ្ព ស់ក្ន ុងកា រឆ្ល ងម  គ ដូចជា  កា ររកសីុផ្ល ូវភទ។ 

ភា ពក ីក ពា ក់ព័ន្ធ បន្ថ មទៀតជា មួយនឹងកា រទទួលបា ននូវ

កា រអប់រកំរិតទា ប ដលកា រអប់រទា បនះផ  រភា  ប់ជា មួយនឹង

កា រយល់ទា បអំពីវិធា នកា រដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព ដើម ីបងា្ក  រ

នូវកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)៦២។ រូបភា ព ៥ បងា  ញអំពី

វិធីផ ងៗគា  ដលតា មវិធីទា ំងនះ គអា ចយល់ដឹងអំពីភា ព

ក កី ដលអា ចនា ំ  យមា នកំណើនហា និភ័យនកា រឆ្ល ងម  គ

អដស៍ (HIV) ។

ភ័ស្ត តុា ងកា ន់ត  ើនឡើងប   ក់អំពីទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក កី 

និងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុងថា  ក់  ួសា រ (ថា  ក់

មីក ូ)។ បណា្ដ  ផ្ន ក  ខា ងក  មនះ ធ្វ ើកា រពិចា រណា រអំពី

យន្ត កា រផ ងៗគា  ដលតា មរយៈយន្ត កា រទា ំងនះ ភា ពក ីក  

អា ចបង្ក ើននូវភា ពងា យរង   ះរបស់បុគ្គ លក្ន ុងកា រ  ឈម

មុខ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ។

ចំណូល  ួសា រទា បចំណូល  ួសា រទា ប

កា សិក  នា នា  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើន  ក្ន ុងអា សីុបា ន

រា យកា រណ៍អំពីទំនា ក់ទំនងរវា ងចំណូលទា បក្ន ុង  ួសា រ និង

កំណើនឱកា ស  ឈម  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) ។

រូបភា ព ៥: ភា ពក ីក បង្ក ើនឱកា សឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) និងជម្ង ឺអដស៍រូបភា ព ៥: ភា ពក ីក បង្ក ើនឱកា សឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV) និងជម្ង ឺអដស៍

Source: Adeyi et al. 2001.

ភា ពងា យរង   ះ
• កង្វ ះខា តជំរីសសកម្ម ភា ពសដ្ថ កិច្ច ដលមា នសុវត្ថ ិភា ព
• កា រងា រផា  ស់ពីកន្ល ងមួយ  កន្ល អមួយទៀត
• កង្វ ះខា តលទ្ធ ភា ពទទួលសវា សុខភា ព
• កា រអប់រទា ប

• កា រ  កបរបរផ្ល ូវភទ
• កា រខកខា ននូវកា រ  ើ   មអនា ម័យ
• កា រ  ើ   ស់ម្ជ ុលរួមគា   ក្ន ុងចំ  មអ្ន កចា ក់  ឿងញៀន
• កា រព  បា លមិន  ឹម  ូវនូវជម្ង ឺកា ម  គដទទៀត
• កង្វ ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា ដើម បីងា្ក  រនូវកា រចម្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រក
• កង្វ ះខា តនូវកា រយល់ដឹងអំពីវិធា នកា របងា្ក  រ

កំណើនហា និភ័យនកា រឆ្ល ង
ម  គអដស៍ (HIV)

និង/ឬ

បង្ក ើនលទ្ធ ភា ពចម្ល ងម  គ
អដស៍ (HIV)  កា ន់អ្ន ក
ដលមិនទា ន់ឆ្ល ង

ភា ពក ីក ភា ពក ីក 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 19

ឧទា ហរណ៍ៈ កា រ   វ   វដល  វូបា នធ្វ ើឡើង  ក្ន ងុ  ទស

ថ បា នរកឃើញថា  ក ុមមនុស  ក្ន ុង  ួសា រក ីក បំផុត

 ក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក   អា ចមា ន

ឱកា សខ្ព ស់បំផុតក្ន ុងកា រ  ឈមមុខ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គ

អដស៍ (HIV)៦៣។ ដូចគា  នះដរ  ក្ន ុង  ទសឥណា   

សា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច -សង្គ មទា បក្ន ងុ  សួា រ បា នចូលរួមចំណក

យ៉ា ងខា  ងំបង្ក  យមា ននូវឱកា សឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)៦៤។

ចំណូលទា បក្ន ុង  ួសា រ ក៏ពា ក់ព័ន្ធ ផងដរជា មួយនឹងកំណើន

ហា និភ័យនកា រចម្ល ង  ក្ន ុង  ទស  ីលងា្ក  ៦៥។ ដូចគា  នះ

ដរ ចំណូល  ួសា រមា នទំនា ក់ទំនងវិជ្ជ មា នជា មួយនឹងកតា  

ហា និភ័យដល  វូបា នកា ត់បន្ថ យស   ប់ម  គអដស៍ (HIV),

ឧទា ហរណ៍ៈ កំណើននកា រយល់ដឹងអំពីកា រព  រកំណើតទំនើប

និងអត្ថ   ជន៍ន   មអនា ម័យ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  

និងវៀតណា ម៦៦។ ភ័ស្ត ុតា ងបងា  ញថា  កា រយល់ដឹងរបស់

្ត  ីអំពីវិធីបងា្ក  រម  គអដស៍ (HIV) មា នកា រកលំអ  យ

សា រកំណើននចំណូល  សួា រ  ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា , ហ្វ ៊លីីពីន

និងវៀតណា ម (រូបភា ព ៦), កា រយល់របស់បុរសក៏បា នកើន

ឡើងផងដរ  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន (រូបភា ព ៧) ។

ណៈដលទិន្ន ន័យទា ំងនះបា នបងា  ញថា  ផលប៉ះពា ល់លើ

កា រកា រពា រន   ក់ចំណូលក្ន ុង  ួសា រកា ន់តខ្ព ស់អា ចនឹងឲ

ផលតា មរយៈកា រព  ងឹកា រអប់រ និងចំណះដឹងនជម្ង អឺដស៍

 ះ កា រវិភា គបន្ថ មលើទិន្ន ន័យរបស់  ទសកម្ព ុជា  និង

 ទសវៀតណា មបា នសន្ន ិដា  នថា    ក់ចំណូលក្ន ុង  ួសា រ 

និងកា រអប់រក៏មា នផលប៉ះពា ល់  យឡក  លើកា រកា ត់

បន្ថ យកតា  ហា និភ័យនជម្ង ឺអដស៍ផងដរ។ នះអា ចនឹង

បណា្ដ  លមកពី  ជា ជន ដលរស់  ក្ន ុងក ុម  ួសា រក ីក ពំុ

សូវមា នលទ្ធ ភា ព  ប់   ន់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់វិធីកា រពា រ ដូចជា 

  មអនា ម័យជា ដើម។  ដៀងគា  នះដរ   ក់ចំណូល

 ក្ន ុងក ុម  ួសា រទា បអា ចពា ក់ព័ន្ធ នឹងកតា  ផ ងៗជា  ើន 

ដលមា នប   ក់  ខា ងក  ម ។

ទីតា ំងភូមិសា ្ត  ទីតា ំងភូមិសា ្ត  

 តា មបណា្ដ   ទសជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ ភា ពក ីក  ូវ

បា ន  មូលផ្ត ុយ៉ំា ង  ើន  ក្ន ងុបណា្ដ  សហគមដា ច់  យា ល។

អ   ន  ជា ជនក កី ដលរស់  តា មតំបន់ដា ច់  យា លមា ន

៩០%  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  ៩៤%  ក្ន ុង  ទសហ្វ ីលីពិន  

និង ៧៤%  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម៦៧។  សា ធា រណរដ្ឋ 

 ជា មា និត   ជា ធិបតយ ឡា វ អ   ភា ពក ីក  ទីក ុង

 ូវគបា៉ ន់  មា ណថា  មា ន២៧% បើ  ៀបធៀបនឹងតំបន់

ជនបទដា ច់  យា លដលមា ន៤១%  ះ៦៨ ។ 

បន្ទ ុកនជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសក្ន ុងតំបន់អា ចនឹង

 ូវបា នបងចកមិនស្ម ើគា  រវា ងតំបន់ទីក ុង និងជនបទ។  

រូបភា ព ៦: សមា មា  ន ្ត  ីអា យុ ១៥-៤៩ឆា  ំ ដលមា នកា ររូបភា ព ៦: សមា មា  ន ្ត  ីអា យុ ១៥-៤៩ឆា  ំ ដលមា នកា រ

យល់ដឹងយា៉ ងតិចបំផុតនូវវធីិមួយដើម ចីៀសវា ងនូវកា រឆ្ល ងមយល់ដឹងយា៉ ងតិចបំផុតនូវវធីិមួយដើម ចីៀសវា ងនូវកា រឆ្ល ងម

 គអដស៍តា មកា ររួមភទ  យគិត  តា មក ុមចំណូល,  គអដស៍តា មកា ររួមភទ  យគិត  តា មក ុមចំណូល, 

 ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  (២០០០), ហ្វ ៊ីលីពីន (២០០៣),  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  (២០០០), ហ្វ ៊ីលីពីន (២០០៣), 

វៀតណា ម (២០០២)វៀតណា ម (២០០២)

រូបភា ព ៧: សមា មា  នបុរសអា យុ ១៥-៥៤ឆា  ំ ដរូបភា ព ៧: សមា មា  នបុរសអា យុ ១៥-៥៤ឆា  ំ ដ

លមា នកា រយល់ដឹងយា៉ ងតិចបំផុតនូវវិធីមួយដើម ីលមា នកា រយល់ដឹងយា៉ ងតិចបំផុតនូវវិធីមួយដើម ី

ចៀសវា ងនូវកា រឆ្ល ងម  គអដស៍តា មកា ររួមភទ ចៀសវា ងនូវកា រឆ្ល ងម  គអដស៍តា មកា ររួមភទ 

 យគិត  តា មក ុមចំណូល,  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន យគិត  តា មក ុមចំណូល,  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន

 ភពៈ Gwatkin D. et al. 2007a, b and c.  ភពៈ Gwatkin et al. 2007b.



20 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 ទសខ្ល ះ ក្ន ុងចំ  មចំនួន  ជា ជនផ ងៗទៀត ដល

ងា យរង   ះ  យជម្ង ឺអដស៍ អ្ន ក  ើ   ស់  ឿងញៀន

 យកា រចា ក់អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ និងបុរសរួមភទជា មួយបុរស 

ហា ក់ដូចជា រស់  ទីក ងុ  ើនជា ងតំប់ជនបទដា ច់  យា ល ។

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ងតា មធា នា គា ពិភព  ក 

 យសា រតចំនួន  ជា ជននបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍

មា នចំនួន  ើន  តំបន់ជនបទទើបធ្វ ើ  យចំនួន  ជា ជន 

ដលផ្ទ ុកម  គអស៍  តំបន់ជនបទ អា ចនឹងមា នចំនួន

 ើនជា ង  តំបន់ទីក ុង៦៩។ បទពិ  ធន៍ជម្ង ឺអដស៍  

 ទសចិន អា ចនឹងដូចគា  ដរ ដលក្ន ុង  ះកា ររា តត  ត

បា នផ្ត ើមចញពីតំបន់ជន  តំបន់ទីក ុង។   ទសចិន

ចំនួន  ជា ជន  ហល ៧០% ដលឆ្ល ងម  គអដស៍រស់

 ក្ន ុងសហគមដា ច់  យា ល៧០។ គួរឲ កត់សមា្គ  ល់ផងដរ

ថា   ក្ន ុង  ទសចិន កា រចម្ល ង  ក្ន ុងតំណា ក់កា លដំបូង 

នកា ររា តត  តបា នកើតឡើងភា គ  ើនតា មរយៈ ដំណើរកា រ

នកា រ  មូលផ្ត ុំបា  សា  ដលមា នម  គ។ អ   ជម្ង ឺកា ម  គ

ខ្ព ស់  ូវបា នគរា យកា រណ៍ថា  បា នកើតមា នឡើង  ក្ន ុង

បណា្ដ  សហគមជនបទ និងដា ច់  យា ល  ក្ន ងុបណា្ដ   ទស 

 លើតំបន់  ះប៉ា សីុហ្វ ិច។ ឧទា ហរណ៍   ទស Papua

New  Guinea កា រសិក  មួយបា នរកឃើញថា  ៥៩% ន  ្ត ី

 ក្ន ុងភូមិតូចមួយក្ន ុងតំបន់ទំនា ប Asaro នខត្ត ភា គខា ង

កើតតំបន់ខ្ព ង់រា ប មា នជម្ង ឺកា ម  គ  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៨៧១។

រិតតគួរឲ ចា ប់អា រម្ម ណ៍  ទៀត  ះ គឺកា រសិក  មួយបា ន

រកឃើញថា    វ៉ា ឡុងស៍ជម្ង ឺអដស៍ក្ន ុងចំ  មអ្ន ករកសីុផ្ល ូវ

ភទ  ក្ន ងុខត្ត ដា ច់  យា លក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា មា នអ   ខ្ព ស់

ជា ងពីរដងក្ន ុងចំ  មអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ  ទីក ុងភ្ន ំពញ។ 

កា រសិក  នះបា នបងា  ញថា  អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទដលមា នអា យុ

កា ន់ត  ើន  តំបន់ជនបទអា ចនឹងមា នអ   ផ្ទ ុកម  គ

អដស៍កា ន់តខ្ព ស់៧២។ 

 តា មបណា្ដ   ទសដលកា ររីករា លដា លនម  គអដស៍

បា ន  មូលផ្ត ុំ  ទីក ុង វា ក៏អា ចដលថា  បណា្ដ  សហគម  

ជនបទងា យរង   ះ  យសា រកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ ដូចគា  

ដរ។ ភា ពងា យរង   ះនះទំនងជា លទ្ធ ផលនកា រ  ប

ដណ្ដ ប់ទូ  មិនបា ន  ប់   ន់នមូលដា  នថទា ំសុខភា ព  

តំបន់ជនបទ និងកា រកា រពា រ និងកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងក្ន ុងកា រ

សិក  លើប   នះមិនបា ន  ប់   ន់។ លើសពីនះ  ទៀត

បបបទនអ    វសន៍ និងនិនា  កា ររបស់អ្ន កមា នផ្ទ កុម  គ

អដស៍  តំបន់ជនបទ ដលថា  ូវវិល  លប់មកសហគម

ជនបទរបស់ពួកគវិញ  ពលដលពួកគធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ  ះ 

នឹងទំនងជា ជះឥទ្ធ ិពលដល់ទំហំនកា ររា តត  តរបស់ម  គ

អដស៍  ក្ន ុងសហគមជនបទ។ 

ចំណះដឹង និងកា រយល់ដឹងពីជម្ង ឺអដស៍ ក៏  ូវបា នគរក

ឃើញថា   មា នកំរិតទា បក្ន ុងចំ  មសហគមជនបទផង

ដរ។ កា រសិក  លើចំណះដឹងពីអដស៍ក្ន ុងចំ  មនិស ិត

មហា វិទ  ល័យ ដលសិក   សា កលវិទ  ល័យក្ន ុងទីក ុង

Beijing និង Nanjing  ទសចិន បា នរកឃើញថា  និស ិត

ដលមកពីតំបន់ទីក ុងមា នកំរិតចំណះដឹងពីម  គអដស៍

ខ្ព ស់ជា ងឆា  យ បើ  ៀបធៀបនឹងក មុនិស តិដលមកពីតំបន់

ជនបទ៧៣។ សមា មា  នចំនួន  ្ត ីដលមា នអា យុច   ះពី 

១៥   ៤៩ឆា  ំ ដលដឹងយា៉ ង  ចណា ស់វិធីមួយក្ន ុងកា រ

ទប់សា្ក  ត់កា រឆ្ល ងម  គអដស៍តា មកា ររួមភទ  ះ  ូវបា ន

គគណនា ឃើញថា  មា នចំនួន ៨៦%  តំបន់ទីក ុង បើ

 ៀបធៀបនឹងតំបន់ជនដលមា ន  ឹមត ៧១%  ក្ន ុង

 ទសកម្ព ុជា ។  ដៀងគា  នះដរ ្ត  ីដលស្ត ិត  ក្ន ុង

ក ុមអា យុដូចគា   តំបន់ទីក ុងហា ក់ដូចជា បា នដឹងថា  ជម្ង ឺ

អដស៍អា ចឆ្ល ងពីមា តា  ទា រក  ើនជា ង ្ត  ីដលមកពីតំបន់

ជនបទ (ស្ត ី  តំបន់ទីក ុងមា ន ៨៥.៣%, ្ត  ី  តំបន់

ជនបទមា ន ៦៩.៦%)៧៤។ គំរូ  ដៀងគា  នះ  ូវបា នគ

េអង្ក ត   ទសហ្វ ីលីពិន និងវៀតណា ម៧៥។  ក្ន ុង

 ទសហ្វ ីលីពិន សមា មា  នចំនួនបុរស ដលមា នអា យុ

ច   ះពី ១៥  ៥៤ឆា  ំ ដលបា ន  ើ   មអនា ម័យក្ន ុង

ពលចុងក  យ ដលពួកគបា នរួមភទជា មួយដមិនទៀង

ទា ត់របស់ពួកគ  ូវបា នគរកឃើញថា មា នចំនួន ៣១%  

តំបន់ទីក ុង និងមា នចំនួន ២៨.៦%  តំបន់ជនបទក្ន ុង

ឆា  ំ២០០៣៧៦ ។

កា រអប់រទា បកា រអប់រទា ប

 ជា ជនក ីក  ជា រឿយៗ មា នកំរិតនកា រអប់រ និងលទ្ធ ភា ព

ទទួលបា នសា រអប់រ អំពីជម្ង ឺអដស៍ទា បជា ង  ជា ជនដល

មា នជីវភា ពធូរធា ។ មា នកា រកើនឡើងនូវភស្ត ុតា ងដលថា  

កំរិតនកា រអប់រទា ប និងកា រមិនចះអក រនា ំ  រកកង្វ ះកា រ

យល់ដឹងអំពីជម្ង ឺអដស៍ និងរបៀបឆ្ល ងនម  គនះ៧៧។ 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 21

  ទសបង់កា  ដស នប៉ា ល និងវៀតណា ម ចំណះដឺង

ដលថា    មអនា ម័យអា ចកា រពា រកា រឆ្ល ងនជម្ង ឺអដស៍

 ះ  ូវបា នគរកឃើញថា  មា នទំនា ក់ទំនងគា  ជា វិជ្ជ មា ន 

ជា មួយនឹងកំរិតនកា រអប់រដលមា ន។ ្ត  ីដលគា  នកា រអប់រ

ទំនងជា យល់ដឹង អំពីផលប៉ះពា ល់នកា រកា រពា រន   ម

អនា ម័យ ទា បជា ងឆា  យ បើ  ៀបធៀបនឹង  ្ត ីដលមា ន

កំរិតនកា រអប់រ  ថា  ក់បឋមសិក   ខណៈដល ្ត  ដីលមា ន

កំរិតនកា រអប់រកា ន់តខ្ព ស់  ះ មា នកា រយល់ដឹងកា ន់ត

 សើរបំផុត៧៨ ។

ប    សមកវិញ កា រយល់ដឹងទា បអំពីជម្ង ឺអដស៍ បា នផ  រ

ភា  ប់នឹងកា រកើនឡើងនូវភវនីយភា ពនអា កប កិរិយា  ដល

បង្ក ឲ មា នហា និភ័យ។ កា រសិក  មួយ   ទសថ បា ន

អង្ក តឃើញថា  បុរសដលមា នកា រយល់ដឹងទូលំទូលា យអំពី

វិធីសា ្ត  នកា រកា រពា រដលស័ក្ត ិសម និងយន្ត កា រនកា រឆ្ល ង 

ទំនងជា រួមភទជា មួយអ្ន ករកសុីផ្ល ូវភទមិនសូវជា ញឹកញា ប់

ដូចបុរសដលមា នកា រយល់ដឹងតិចតួចអំពីប   ទា ំងនះ  ះ

ទ។ កា រយល់ដឹងទា បអំពីកា រកា រពា រ និងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍

គឺសា មញ្ញ ក្ន ុងចំ  មបុរស ដលមា នសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច 

សង្គ មទា ប៧៩។ តា រា ងទី៦ បងា  ញពីកា ររកឃើញ នកា រ

សិក  មួយពីទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  កំរិតកា រអប់រទា ប និង

អា កប កិរិយា ដលបង្ក ហា និភ័យ   ទសវៀតណា ម។ 

កា ររកឃើញទាំ ងនះ បា នបងា  ញពីផលប៉ះពា ល់ដ៏មា នសកា  

នុពលនកា រអប់រលើកា រកា រពា រ។ ឧទា ហរណ៍ កា រទទួល

បា នកា រអប់រកំរិតវិទ  ល័យ និងកំរិតឧត្ត មមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ 

នឹង   វ៉ា ឡង់ស៍នជម្ង ឺអដស៍ទា បក្ន ុងចំ  មអ្ន ក  ើ   ស់

 ឿងញៀន  យកា រចា ក់  ក្ន ុងខត្ត  ឡុង អា ន  ទស

វៀតណា ម ក្ន ុងឆា  ំ២០០២៨០។ 

 ះបីជា យា៉ ងណា ក៏  យ សូម ីត  ពលដលពត៌មា ន

អំពីជម្ង ឺអដស៍ បា នមកដល់  ជា ជនក ីក ហើយក៏  យ 

ក៏ពួកគអា ចនឹងមិនយល់ពីពត៌មា នទា ំង  ះ ឬក៏អា ចនឹងមិន

បា នដឹងពីហា និភ័យដលមា នសា រៈសំខា ន់  ក្ន ងុកា រតសូ៊ចិញ្ច មឹ

ជីវិតពីមួយថ្ង  មួយថ្ង របស់ពួកគ ហតុដូច្ន ះហើយ ពួកគ

អា ចនឹងមិនបា នចា ត់វិធា នកា រកា រពា រ។ 

កង្វ ះជំរីសសកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  កប  យសុវត្ថ ិភា ពកង្វ ះជំរីសសកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  កប  យសុវត្ថ ិភា ព

ឱកា សស្វ ងរក   ក់ចំណូលដលមា នសំរា ប់  ជា ជនក ីក 

ជា រឿយៗ  ូវបា នរិតបន្ត ឹង  យកំរិតនកា រអប់រ និងជំនា ញ

ទា ប។  យសា រកា រ  ឈមនឹងកា រកំណត់ឱកា សសដ្ឋ កិច្ច  

ត  វូកា រដើម រីស់រយៈពលខ្ល រីបស់បុរស និង  ្ត កី កី  និងក មុ

 ួសា ររបស់ពួកគអា ចនឹងនា ំ  រកកា រ  ើសយកយុទ្ធ សា ្ត  

 ះ   យផ ងៗ ជា  ើន ដលនឹងធ្វ ើឲ មា នលទ្ធ ផល

អវិជ្ជ មា នដល់សុខភា ព និង  ព សម ត្ត ិរបស់ពួកគក្ន ុងរយៈ

ពលមធ ម ឬវងជា ងហ្ន ឹង៨២។ ជំរីស  ះរា ប់បញ្ច ូលទា ំង

សកម្ម ភា ព ស្វ ងរក   ក់ចំណូលដលអា ចនឹងបង្ក ើនហា និ

ភ័យដល់បុរស និង  ្ត ីក្ន ុងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។ ឧទា ហរណ៍

តា រា ង៦: ភា ពក ីក  កា រអប់រទា ប និងឥរិយា ដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់   ទសវៀតណា មតា រា ង៦: ភា ពក ីក  កា រអប់រទា ប និងឥរិយា ដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់   ទសវៀតណា ម

ក ុមដលមា នចំណូលខ្ព ស់បំផុត(ចំនួនក ុមដលមា នចំណូលខ្ព ស់បំផុត(ចំនួន

ដងនកា រយល់ដឹងពីវិធីបងា្ក  រធៀបជា ដងនកា រយល់ដឹងពីវិធីបងា្ក  រធៀបជា 

មួយនឹងអ្ន កដលមា នចំណូលទា ប)មួយនឹងអ្ន កដលមា នចំណូលទា ប)

កា រអប់រខ្ព ស់បំផុត(ចំនួនដងនកា រយល់កា រអប់រខ្ព ស់បំផុត(ចំនួនដងនកា រយល់

ដឹងពីវិធីបងា្ក  រធៀបជា មួយនឹងអ្ន កដលដឹងពីវិធីបងា្ក  រធៀបជា មួយនឹងអ្ន កដល

មា នកា រអប់រទា ប)មា នកា រអប់រទា ប)

កា រ  ើ   មអនា ម័យ ២.៦៨៤ ៦.៤៥៥

កា រមា នដគូររួមភទតមួយ ១.៩៥៩ ៤.១៤៤

កា រមិនរួមភទជា មួយអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ ២.២៣៣ ០.៩៦៧

ចំណះដឹងពី  ភពន   មអនា ម័យ ២.១៧៥ ៣៤.១៣២

ចំណះដឹងពី   មអនា ម័យ ២.៥០៤ ២៦.៧២០

 ភពៈ Bloom និងអ្ន កដទទៀត2001:14,  ក្ន ុង: ទីភា  ក់ងា រអូ    លីសំរា ប់កា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិ និងកម្ម វិធីអភិវឌ ន៍របស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ 

ឆា  ំ២០០៥ ។



22 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

  ះត ្ត  ី  លូកខ្ល នួក្ន ងុអា ជីវកម្ម ផ្ល វូភទ  យសា រមូលហតុ

ផ ងៗជា  ើនហ្ន ឹងហើយ ទើបអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទជា  ើនហា ក់

ដូចជា សុទ្ធ តអ្ន កក ។ កា រសិក  មួយ ដលបា នធ្វ ើ  ខត្ត 

សៀមរា ប ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា បា នរកឃើញថា  ៥១.៤% ន ្ត  ី

រកសីុផ្ល ូវភទមិនដលបា នចូលរៀនទ ។ 

ខណៈដលឱកា ស នកា រស្វ ងរក   ក់ចំណូលផ ងៗជា 

 ើនអា ចនឹងបង្ក ើនភា ពងា យរង   ះចំ  ះបុរស និង ្ត  ី

ក ីក ក្ន ុងកា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៍  ះ ទើបធ្វ ើឲ មា នកា រយកចិត្ត 

ទុកដា ក់យា៉ ងខា  ំងលើតួនា ទីនអ    វសន៍  ក្ន ុងកា រ

ចម្ល ងម  គអដស៍  ក្ន ុងតំបន់។ បុរស និង  ្ត ីធ្វ ើអ   

 វសន៍  យសា រមូលហតុផ ងៗគា  ជា  ើន។ អ    វសន៍

ខ្ល ះ  ូវបា នធ្វ ើឡើង ដើម ីបង្ក ើនឱកា សសដ្ឋ កិច្ច  ខណៈដល

អ    វសន៍ផ ងៗទៀត  ូវបា នគ  កប   ត ឬបង្ខ ំ។ 

ភា ពងា យរង   ះនកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ចំ  ះជនអ   

 វសន៍ ដលធ្វ ើអ    វសន៍ឡើង ដើម ីកតា  សដ្ឋ កិច្ច  

អា ចនឹងមា នភា ពខុសគា  ពីជនអ    វសន៍ដល  ូវបា នបង្ខ ំ

ឲ ធ្វ ើអ    វសន៍ ឬដល  ូវបា នគជួញដូរ។ 

ម ៉ ងវិញទៀត  ក្ន ុងករណីខ្ល ះភា ពងា យរង   ះនជន

អ    វសន៍ក ីក ដលមា នឱកា សតិចតួច ឬជនអ   -

 វសន៍ដលមិនមា នចុះបញ្ច ីក្ន ុងតំបន់ ឬ  ទសដលគ

រស់  អា ចនឹងមិនមា នភា ពខុសគា  ខា  ំងពីជនអ    វសន៍

ដល  ូវបា នគជួញដូរ  ះទ។ អ    វសន៍ទា ក់ទងនឹង

កា រងា រអា ចធ្វ ើឡើង  ក្ន ុង  ទស (ផ្ទ ក្ន ុង)  កា ន់តំបន់

ជនបទ ឬទីក ុង ឬ  ខា ងក   ទសកំណើត។ 

ទំនា ក់ទំនងជា វិជ្ជ មា នរវា ងលំហូរកំលា ងំពលកម្ម អ    វសន៍ 

និងកា ររីករា លដា លនម  គអដស៍មា នសភា ពខា  ងំខា  ។ ភស្ត ុ

តា ងបា នបងា  ញថា  ជនអ    វសន៍មា នអ   នកា រឆ្ល ង

ម  គអដស៍ខ្ព ស់ជា ង  ជា ជន ដលមិនធ្វ ើបំលា ស់ទី  យ

មិនគិតពីអ     វ៉ា ឡុងស៍ជម្ង ឺអដស៍  ឯតំបន់  ភព ឬ

តំបន់  ល  ៨៤។ កតា  ជា  ើនដលបង្ក ឲ មា នកា ររីករា ល

ដា លនម  គអដស៍ក្ន ុងចំ  មជនអ    វសន៍ ដើម ី

ស្វ ងរកកា រងា រធ្វ ើ  ះ  វូបា នគកត់សមា្គ  ល់។  កតា  សំខា ន់ៗ

ក្ន ងុចំ  ម  ះរួមមា ន រយៈពលនកា រឃា  តឆា  យពីបទដា  ន

សង្គ មនបរិយា កា ស  កន្ល ងកំណើតរបស់ជនអ    វសន៍

កា រសា  ក់  ជា មួយសមា ជិកដលមា នភទដូចគា   កា ររា រា ំង

លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា សុខភា ពបន្ត ពូជ ភា ពឯកា រ និង

ភា ពអផ ុកដលបង្ក  យមា នកា រ  ើ   ស់  ឿង  វឹង និង

 ឿងញៀន និងទំនា ក់ទំនងខុស  ក តីរវា ងកំលា ំងពលកម្ម 

អ    វសន៍ និងកា រងា រផ្ល ូវភទ៨៥។ ឧទា ហរណ៍ កា រសិក  

មួយ  ក្ន ុងខត្ត សីុឈួន  ទសចិន បា នរា យកា រណ៍ថា  

កម្ម ករអ    វសន៍  ូវបា នគមើលឃើញថា  ចំនួនបុរស

ភា គ  ើនទិញកា ររួមភទពី ្ត  រីកសីុផ្ល វូភទ។  ជា មធ ម កម្ម ករ

អ    វសន៍  ូវបា នគរកឃើញថា  បា នទិញកា ររួមភទ

ចំនួន ១១ដង ក្ន ុងកំឡុងពល៦ខមុន ហើយភា គ  ើន 

(  មា ណ ៦៤%) មិនបា ន  ើ   មអនា ម័យ  ពលចុង

ក  យ ដលពួកគចំណា យ   ក់សំរា ប់កា ររួមភទ  ះទ៨៦។

កា រសិក  មួយ  ូវបា នធ្វ ើឡើង  ឆា  ំ ១៩៩៨ ក្ន ុងចំ  ម

កម្ម ករអ    វសន៍ដលធ្វ ើដំណើរជា លើកដំបូង   ទស

ហ្វ ីលីពិន ដើម ីសមា្គ  ល់កតា   ដលបង្ក ើននូវភា ពងា យរង

  ះ  យម  គអដស៍របស់ពួកគ។ កា ររកឃើញបា ន

បងា  ញថា  ភា ពងា យរង   ះ  យម  គអដស៍ក្ន ងុចំ  ម

កម្ម ករអ    វសន៍ហ្វ ីលីពិនមា នទំនា ក់ទំនងគា  ជា មួយនឹង

ចំណះដឹងពីជម្ង ឺអដស៍ទា ប កា រ  ើ   មអនា ម័យ  មា ន

កំរិតអា កប កិរិយា ក្ន ងុកា រស្វ ងរកសវា សុខភា ព  ខ  យ និង

កង្វ ះកា រយល់ដឹងពីភា ពខា  ំងនជម្ង ឺអដស៍។ លើសពីនះ  

ទៀត កា រសិក  បា នកត់សមា្គ  ល់ឃើញថា  កា រធ្វ ស  ហស

ទូ  នប    ដូចជា  ភា ពឯកា រ កា រស  បខ្ល ួន  តា ម

វប ធម៌ និងលទ្ធ ភា ពនលក្ខ ័ណធ្វ ើកា រដលលំបា ក ក្ន ុង

ចំ  មចំនួនមនុស ដល  ូវបា នគសិក   ក៏អា ចជា ភា ព

ងា យរង   ះរបស់ពួកគផងដរ៨៧ ។ 

ឧទា ហរណ៍ខា ងក  មនះ រួមទា ំងឧទា ហរណ៍មកពីតំបន់នឹង

បងា  ញពីទំនា ក់ទំនងគា  រវា ងបំលា ស់ទី និងជម្ង ឺអដស៍:៨៨

 •  កម្ម ករចំណា ក  កុៈកម្ម ករចំណា ក  កុៈ ក្ន ងុចំ  ម  ជា ជនហ្វ លីីពិន ដល

 វូបា នរា យកា រណ៍ថា  មា នផ្ទ កុម  គអដស៍មា ន៣៣% 

ជា កម្ម ករអ    វសន៍ ដលបា ន  លប់មកផ្ទ ះវិញ។

 មា ណជា  ៧៥% នកម្ម ករទា ងំនះជា បុរស៨៩។  ហល

៤១% ន  ជា ជនបង់កា  ដសដលមា នផ្ទ កុម  គអដស៍

គឺជា កម្ម ករអ    វសន៍។  ទីក ងុសៀងហ  ទស

ចិន  មា ណជា  ៦០% ន  ជា ជន ដលឆ្ល ងម  គ

អដស៍គឺជា ជនអ    វសន៍៩០។



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 23

 •  កា រ  កបមុខរបរចល័តៈ កា រ  កបមុខរបរចល័តៈ កា រ   វ   វមួយដលបា នធើ្វ 

 លើអ្ន កបើកបររថយន្ត ដឹកទំនិញ  ឯចំណតរថយន្ត 

ដឹកទំនិញចំនួន   ំនជនជា តិអា ្រ ហ្វ ិកខា ងត ូង បា ន

បងា  ញ  យឃើញថា  អ     វ៉ា ឡង់ស៍ជំងឺអដស៍

រហូតដល់   ៥៦% ដលវា ជា អ   មួយខ្ព ស់ជា ងអ   

  វ៉ា ឡង់ស៍យុវវ័យរបស់ជា តិ  ទៀត។ អ្ន កនសា ទ

សរុបចំនួន៧.៨% ន  ជា ជនមា នជម្ង អឺដស៍តា មកា រងា រ

ដលគបា នសា្គ  ល់ក្ន ុង  ទសម៉ា លសីុ ហើយ  ូវបា ន

គចា ត់ទុកថា  ជា អ្ន កដលងា យរង   ះ  យសា ជម្ង ឺ

អដស៍។ កា រធ្វ ើកា រអង្ក តពី   វ៉ា ឡង់ស៍ជំងឺកា ម  គ

ជា បំណកៗ ដលបា នធើ្វ ឡើងក្ន ុងចំ  មអ្ន កធើ្វ កា រ

លើនា វា ក្ន ុង  ទសកា រីបា ទីបា នបងា  ញ  យឃើញថា 

  វ៉ា ឡង់ស៍នកា រឆ្ល ងជំងឺ  យសា រកា ររួមភទ គឺមា ន

អ   ខ្ព ស់ហើយអ   ទា បនកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ

ជា មួយ និងដគូរួមភទក្ន ុង  ទសកា រីបា ទី និងក  

 ទស។

 •  អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទចល័ត និងដល  ូវបា នគជួញដូរៈអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទចល័ត និងដល  ូវបា នគជួញដូរៈ

ឧស  ហកម្ម ផ្ល ូវភទមា នទំនា ក់ទំនងយា៉ ងស្អ ិតជា មួយ

និងកា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏វក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។ អ្ន ករកសីុ

ផ្ល ូវភទដលជា  ្ត ីជា  ើនក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  ូវបា នគ

អូសទា ញពីតំបន់ជនបទមកកា ន់ទីក ុងធំៗ  យសន  

ថា នឹងផ្ត ល់កា រទុកចិត្ត  និងកា រងា រដលមា ន   ក់ខខ្ព ស់

ជូន។ ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីរកសុីផ្ល ូវភទភា គ  ើនគឺជន

ជា តិខ្ម រ  ្ត ីដលមកពី  ទសផ ងៗទៀត ជា ពិសស

គឺជនជា តិវៀតណា មបា នធើ្វ អ    វសន៍ ឬ  ូវបា ន

គជួញដូរមកកា ន់កម្ព ុជា ។  ្ត ី និងក្ម ង  ីដល  ូវ

បា នគជួញដូរ  ះ គឺស្ថ ិត  ក្ន ុងជីវភា ពក ីក យា៉ ងលំ

បា កវទនា ៩៤។

 •  ដគូនកម្ម ករចំណា ក  ុកៈ ដគូនកម្ម ករចំណា ក  ុកៈ  ក្ន ុង  ទសហ្វ ីលីពីន

អ្ន កធ្វ ើកា រ  លើនា វា  ូវបា នគកត់សំគា ល់ថា  ជា ក ុម

ដលអា ចងា យរងឆ្ល ងជម្ង អឺដស៏ពី  ជា ជនដលរង   ះ

ដូចជា អ្ន ករកសីុផ្ល វូ  តា មកំពង់ផក្ន ងុ  ទសផ ងៗ  

កា ន់  ជា ពលរដ្ឋ ទូ  ៩៥។

កម្ម ករអ    វសន៍ជា  ើនវិល  លប់មកផ្ទ ះវិញបនា  ប់ពី

ឃា  តឆា  យមួយរយៈ។  យសា រតកា រធ្វ ើអ    វសន៍

ភា គ  ើនចញមកពីទីជនបទ ដូចនះហើយជនអ    វសន៍

ដលវិល  លប់  វិញអា ចនឹងធ្វ ើ  យមា នកា ររីករា លដា ល

នូវជម្ង ឺអដស៏  កា ន់  ជា ពលរដ្ឋ  តា មទីជនបទ។ បន្ថ ម

លើសនះទៀត  ពលដលកម្ម ករអ    វសន៍  ក្ន ុង

ទីក ុងធា  ក់ខ្ល ួនឈឺពួគគជា រឿយៗ គឺវិល  លប់  ភូមិឯ

ជនបទរបស់ពួគគវិញ ដើម ីទទួលកា រថទា ំពីក ុម  ួសា រ។

កា រធ្វ ើអ    វសន៍  លប់  វិញនះ គឺបា នដា ក់សំពា ធ

បន្ថ មទៀតលើធនធា ន  ផ្ទ ះដលខ្វ ះខា ត។

កា រសន្ន ដិា  នទូ  អំពី  ជា ពលរដ្ឋ អ    វសន៍ផ ងៗ ហើយ

និងភា ពងា យរង   ះ  យសា រជម្ង ឺអដស៍ គឺចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើ

ឡើង  យកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់។ ឧទា ហរណ៍ ទស នៈទូ  

 ក្ន ុង  ទសចិនគឺថា  កម្ម ករអ    វសន៍គឺរួមចំណក

យា៉ ងសំខា ន់នកា ររីករា លដា លនជម្ង ឺអដស៍។ ខណៈដល

ភា គ  ើនន  ជា ពលរដ្ឋ អ    វសន៍  ក្ន ុង  ទសចិន

ងា យរង   ះ  យសា រជម្ង អឺដស៍គឺ  យសា រពួគគ  លីវ, 

ឃា  តឆា  យពីប្ត ី ឬ  ពន្ធ , ឬកា រជា ប់ទា ក់ទង  នឹងកា រឥរិយា 

បថដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់ នះគឺមិនមនតងតជា ករណី

នកា រឆ្ល ង  ះទ។ កម្ម ករអ    វសន៍បុរសជា  ើនបា ន

ធ្វ ើកា រផា  ស់ទីលំ  ជា មួយនឹងដគូដលជា  ្ត ីរបស់ពួគគ។

បន្ថ មលើសនះទៀតជា ងពា ក់កណា្ដ  លនកម្ម ករអន្ត  វសន៍

គឺជា  ្ត ដីលបា នចូលរួមក្ន ងុកា រឥរិយា បថដលមា នហា និភ័យ

តិចជា ងដគូរដលជា បុរសរបស់ពួគគ។ បំរបំរួលក្ន ុងកា រ

រស់   និងលក្ខ ខ័ណកា រងា រនកម្ម ករអ    វសន៍ពី  ទស

ហ្វ ីលីពីនគឺ  ូវបា នជា ប់ទា ក់ទង  នឹងភា ពងា យរង   ះ  

នឹងកា រឆ្ល ងនូវជម្ង ឺអដស៏។ ក ុមនកម្ម ករអ    វសន៍ដល

ងា យរង   ះភា គ  ើន គឺជា អ្ន កដលធ្វ ើកា រក្ន ុងកា រកំសា ន្ត 

និងវិស័យផ្ល ូវភទ។ កម្ម ករដលធ្វ ើកា រ  ក្ន ុង  ុកក៏អា ច

ងា យរង   ះ   និងកា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏ផងដរ  យសា រត

ពួគគស្ថ ិត  ដា ច់  យឡកជា ង និងពា ក់ផ្អ ក  លើ  

ហា  យនា យរបស់ពួគគក្ន ុងកា រទទួលបា នពត៌មា ន និងកា រ

ថទា ំសុខភា ពជា ងកម្ម ករអ    វសន៍ដលរស់   យ

ឯករា ជ ។ កា រសិក  មួយពីសា ធា រណៈកូរបា នរា យកា រណ៍

ពីកំរិត    ួលនកា រអប់រ, ចំណះដឹងពីជម្ង ឺអដស៍, ហើយ

និងឥរិយា បថដលងា យរង   ះ ក្ន ុងចំ  មកម្ម ករអ   

 វសន៍មកពី  ទសផ ងៗក្ន ុងតំបន់។



24 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ជនជា តិភា គតិចជនជា តិភា គតិច

មនុស ដលចញមកពីក ុមនជនជា តិភា គតិច  ូវបា នគ

កត់សំគា ល់ថា  ជា អ្ន កដលងា យរង   ះ  យសា រជម្ង ឺ

អដស៏។ កា របា៉ ន់សា  នពីឆា  ំ២០០២បងា  ញថា  ក្ន ុងចំ  ម

មនុស ដលមកពីក ុមជនជា តិភា គតិច  ក្ន ុង  ទសចិនគឺ

មា ន  ឹមត ៨% បុ៉   ះន  ជា ជនគឺពួគគទទួលរងនូវកា 

រឆ្ល ងនូវជម្ង ឺអដស៏ ៣៦%។ មុនឆា  ំ១៩៩៥  ហល៧៧%

នកា រឆ្ល ងជម្ង អឺដស៏ក្ន ងុខត្ត យូណា ន  ទសចិន គឺបា នកើត

ឡើងក្ន ុងចំ  មជនជា តិភា គតិចជីងពូ និងឌ។ កា របងា  ញ

ជ្រុលពេកនៃជនជាតិភាគតិចក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជ

ម្ង ឺអដស៏ គឺបា នធ្វ ើ  យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរយា៉ ងយឺតៗក្ន ុង

ខត្ត យូណា ន។ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៤ មនុស ដលមកពីក ុមន

ជនជាតិជីងពូនិងឌៃគឺទទួលរងនូវការឆ្លងមេរោគអេដស៍នូវ

កា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏ ៩% និង ៧%ទៀតនកា រឆ្ល ងថ្ម ី ១០៣។ 

ក ុមជនជា តិភា គតិចទា ំងនះ បង្ក ើតបា នជា ចំនួន ០.៣%  

និង ២.៥% ដលបា នប៉ា ន់  មា ណមួយនចំនួន  ជា ជនទូ

  ក្ន ុងទីក ុង យុ៉នណា ន ។

កា រសិក  មួយក្ន ុងសហរដ្ឋ អា មរិកបា នបងា  ញថា   ្ត ីជនជា តិ

អា ហ្វ ្រ ិកអា មរិក និងអា មរិកឡា ទីនដលមា នចំនួន២៥%ន

 ជា ជនដលជា  ្ត ីគឺបងា  ញថា  ៧៧% នករណីជម្ង ឺអដស៍

ស្ថ ិតក្ន ុងចំ  ម  ្ត ី។ កតា  ជា  ើនដលទទួលរងនូវភា ព

មា នជម្ង ឺអដស៏ ដលគា  នសមា មា  គា  រួមមា នកា រជា ប់ទា ក់

ទងគា  ជា មួយជនជា តិភា គតិច, ភា ពខ្ព ង់ខ្ព ស់ផ្អ កហិរញ្ញ វត្ថ ុ, 

សុខភា ពទូ  , កា រទទួលរងហា និភ័យពីកា ររួមភទ, និងអ   

កើនខ្ព ស់នជំងឺកា ម  គ។ កា រសិក  ថ្ម ីៗមួយបា នបងា  ញថា 

ហា និភ័យជម្ង អឺដស៏របស់  ្ត មីា  ក់ៗ គឺមិនមនជា មុខងា រមួយ

នជា តិសា សន៍/ជា តិពន្ធ របស់នា ង  ះទ ក៏បុ៉ន្ត វា ទំនងជា 

សន្ម ត់ចំ  ះភា ពខុសគា  ក្ន ុងភា ពខ្ព ង់ខ្ព ស់ផ្អ កហិរញ្ញ វត្ថ ុ,  កា រ

ប៉ះទង្គ ិច  យសា រអំពើហិង  , ហើយនិងឥរិយា បថផ្ល ូវភទ

ដលងា យរង   ះ។ កា រខ្វ ះខា តកា រងា រ និងឱកា សទទួល

កា រអប់រហើយ និងឧបករណ៍ និងផល   ជន៍ផ្ន កចិត្ត 

បន្ថ មលើប   ទា ំងនះ គឺអា ចជា កតា  មា នសា រៈសំខា ន់ជា ង

ជា តិពន្ធ ក្ន ុងកា រកើនឡើងនូវហា និភ័យនកា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏។

ភស្ត ុតា ងមួយបងា  ញថា  កំរិតនកា រអប់រនិងចំណះដឹងពីជម្ង ឺ

អដស៍    ួល  យឆ្ល ងកា ត់ក ុមជា តិពន្ធ ក្ន ុងតំបន់។ កា រ

សិក  មួយ  ក្ន ុងខត្ត សៀងឃួង និងឧត្ត មសា យនសា ធា -

រណៈរដ្ឋ  ជា មា និតឡា វបា នបងា  ញ  យឃើញថា  ចំណះ

ដឹងពីជម្ង ឺអដស៍មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរពី ៥៣.០០% ក្ន ុងចំ  ម

 ជា ពលរដ្ឋ តកា ឌមកកា ន់៣ ៤.៨៦% ក្ន ុងចំ  មពលរដ្ឋ 

ខ្ម ូ និង ៩.៧៧% ចំ  ះអ្ន កដលមកពីក ុមជនជា តិភា គតិច

មុ៉ង១០៧។ 

* កា រយល់ខុសគា  ៈម  គអដស៍អា ចឆ្ល ង  យអំពើ, ម  គអដស៍អា ច
ឆ្ល ង  យសា រមូសខា ំ, មនុស ដលមើល  សុខភា ពល្អ មិនអា ចមា ន
ម  គជម្ង ឺអដស៍ទ ។
 ភពៈ អង្គ កា រ UNICEF/កា រអង្ក តក មសូចនា ករចំរុះ (Multiple Indi-

cator Cluster Survey)។ កា រអង្ក ត  ជា សា ្ត   និងសុខភា ព ឆា  ំ 1999-
2001,  ក្ន ុអង្គ កា រ UNICEF, UNAIDS និងWHO, ២០០២ ។

រូបភា ព ៨: សា មា មា  នកុមា រីអា យុ ១៥-៩ឆា  ំ ដល  រូបភា ព ៨: សា មា មា  នកុមា រីអា យុ ១៥-៩ឆា  ំ ដល  

ចណា ស់មា នយល់  ឡំ*សំខា ន់មួយអំពី HIV/AIDS ចណា ស់មា នយល់  ឡំ*សំខា ន់មួយអំពី HIV/AIDS 

ឬមិនដលធា  ប់ឮអំពី HIV/AIDS, ឆា  ំ ១៩៩៩-២០០១ឬមិនដលធា  ប់ឮអំពី HIV/AIDS, ឆា  ំ ១៩៩៩-២០០១



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 25

កា រសិក  មួយពីឥរិយា បថដលធ្វ ើ  យមា នកា រកើនឡើង

ហា និភ័យនកា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏ ដល  ូវបា នគធ្វ ើឡើងក្ន ុង

ខត្ត កា ំងនិញ  ទសវៀតណា ម។ កា រសិក  នះធ្វ ើឡើង

ចំ  ះអ្ន កចូលរួមដលមា នអា យុចា ប់១៥ឆា  ំ ដល់ ៤៥ឆា  ំក្ន ុង

ទីជនបទ (យនហុង), ដលជា  ុកសំបូរភ្ន ំរស់   យ

ក ុមជនជា តិភា គតិចជា  ើន (បិញលឺ) ហើយនិង  ុក

ដល  ជា ប់ក ងុ (ហា ឡុង)។ កា រសិក  បា នបងា  ញថា  

កំរិតនកា រអប់ររបស់ចូលរួម គឺមា នកំរិតទា បក្ន ុង  ុកបិញលឺ

ជា ង  ុកពីរផ ងទៀត។ ចំនួន ៦៧% នកា រអ្ន កឆ្ល ើយតប

សំនួរក្ន ុង  ុកបិញលឺមា នកំរិតកា រអប់រទា បជា ង៦ឆា  ំ  យ

ធ្វ ើកា រ  ៀបធៀបជា មួយ២៧% និង២%ក្ន ុង  ុកយនហុង

និងហា ឡុង។ ទន្ទ ឹមគា   ះដរ  ើនជា ង ៩០% នអ្ន កតប

សំភា សន៍ក្ន ងុ  កុយនហុង និងហា ឡុងបា នដឹងពីជម្ង អឺដស៏

បើ  ៀបធៀបជា មួយ៦១%ក្ន ុង  ុកបិញលឺ។

ក្ន ុងករណីខ្ល ះភា ពខុសប្ល កគា  នះ សា យភា យ  កា ន់មនុស

ពីជនជា តិភា គតិចជា  ើនដលជា អ្ន កកា ន់សា សនា ផងដរ។

ឧទា ហរណ៍សមា មា  របស់  ្ត ី និងបុរសដលបា នយល់ដឹង

ពីជម្ង ឺអដស៍ ក្ន ុងតំបន់អូតូនូមូស នជនជា តិឥសា  មមីនដា 

  (ARMM) ក្ន ុង  ទសហ្វ ីលីពីន  ូវបា នរា យកា រណ៍

មា ន ៧៦% និង ៥១.៤%  យ  ៀបធៀបជា មួយ ៩៥% 

និង ៩៦%  លើ  ជា ពលរដ្ឋ ទូ  ។ សមា មា  របស់  ្ត ី

និងបុរស  មា នកំរិតទា ប  ឡើយក្ន ុងតំបន់អូតូនូមូសន

ជនជា តិឥសា  មមីនដា   (ARMM) ដលបា នយល់ដឹងពី

វិធីកា រពា រជម្ង ឺអដស៏ ។

ភា ពងា យរង   ះនមនុស វ័យក្ម ង និងកុមា រភា ពងា យរង   ះនមនុស វ័យក្ម ង និងកុមា រ

មនុស វ័យក្ម ង និងកុមា រ  ូវបា នកំណត់អត្ត ស   ណថា  ជា 

វ័យងា យនឹងរង   ះពីជម្ង ឺអដស៏។ ភស្ត ុតា បា នបងា  ញថា  

ចំណះដឹងអពីកា រកា រពា រជម្ង ឺកា ម  គ និងជម្ង ឺអដស៏  

ក្ន ុងចំ  មមនុស វ័យក្ម ងគឺ  ទា ប ជា ទូ   ដលកំពុង

បង្ក ើននូវភា ពងា យរង   ះថា  ក់របស់ពួកគ ចំ  ះកា រកើត

និងកា រចម្ល ងជម្ង ឺកា ម  គ និងជម្ង ឺអដស៍។ ភា ពអវិជា   និង

កា រយល់  ឡំដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងជម្ង ឺអដស៍ គឺសា មញ្ញ  ក្ន ុង

ចំ  មមនុស វ័យក្ម ង (រូបទី៨)១០៩។ កា រអង្ក តទូទា ំង

 ទសមួយនមនុស វ័យក្ម ងដលមា នអា យុពី ១៥ -២៤ឆា  ំ

 ក្ន ុង  ទសហ្វ ីលីពីនបា នបងា  ញថា  បើ  ះបីជា  ៩៥%

នអ្ន កឆ្ល ើយតបបា នលឺអំពីជម្ង ឺអដស៍ក៏  យ  ើនជា ង 

២៥%បា នជឿជា ក់ថា  ជម្ង ឺអដស៍គឺអា ចព  បា លបា ន ហើយ

៧៣.៤% បា នជឿជា ក់ថា  ពួកគគឺមិនងា យរង   ះថា  ក់

ចំ  ះកា រកើតជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងពលអនា គត។ លើសពី

នះ  ទៀត  ហលជា  ៦៦% នអ្ន កឆ្ល ើយតប បា នដឹងពី

ជម្ង ឺកា ម  គដទទៀត១១០។ កា រសិក  មួយនមនុស វ័យ

ក្ម ងដលមិនទា ន់រៀបកា រអា យុពី ១៥ -២៤ ឆា  ំ  ក្ន ុងខត្ត 

ចំនួន ៥ ដលជា តំបន់ភ្ន ំន  ទសវៀតណា ម បា នបងា  ញ

ថា ត២៤.២% នបុរសអ្ន កឆ្ល ើយតប និងត ៣២.២% ន

្ត  ីអ្ន កឆ្ល ើយតបអា ចឆ្ល ើយ  នឹងសំណួរចំនួនពីរ ស្ត ីពីកា រ

កា រពា រនកា រចម្ល ងផ្ល ូវភទនជម្ង ឺអដស៏ និងបំបា ត់  លនូវ

កា រយល់  ឡំអំពីកា រចម្ល ងជម្ង ឺអដស៏១១១។ ចំនួន ៣៧%

ដលបា នប៉ា ន់  មា ណនក្ម ង  ីមា នអា យុពី ១៥  ២៤ឆា  ំ

 ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  មា នចំណះដឹងទូលំទូលា យអំពីជម្ង ឺ

អដស៏ ១១២។

ភា ពក ីក  និងកា ររខា ន  ួសា រ អា ចនា ំឲ កុមា រ និងមនុស

វ័យក្ម ងស្ថ ិត  ហា និភ័យខ្ព ស់ស   ប់ជម្ង ឺអដស៍។ កុមា រ

កំ    ហលជា  ឈមមុខនឹងភា ពងា យរង   ះណា មួយ។

មនុស វ័យក្ម ងដលរស់  ក្ន ុងភា ពក ីក  ឬអ្ន កដល  ឈម

មុខនឹងកា រគ   មកំហងនភា ពក ីក   ហលជា អា ចងា យ

រង   ះ ជា ពិសសចំ  ះកា រកង  វញ្ច ផ្ល ូវភទ តា មរយៈ

កា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម  ឬលក់ដូរផ្ល ូវភទ ដើម ីរស់រា នមា នជីវិត។ កា រ

បា៉ ន  មា ណបា ន បងា  ញថា  មនុស វ័យក្ម ងវ័យចំនួន ១០០

លា ននា ក់ ស្ថ ិត  ក  មអា យុ១៨ឆា  ំ បា នរស់   ឬធ្វ ើកា រ

 តា មចិ ្ច ើមផ្ល ូវនតំបន់ទីក ុង  ពា សពញពិភព  ក។ 

ភា គគ  ើន គឺស្ថ ិត  ហា និភ័យខ្ព ស់នទទួលជម្ង ឺកា ម  គ 

ដលរួមបញ្ច ូលជម្ង ឺអដស៏។ កុមា រ  តា មចិ ្ច ើមថ្ន ល់  

ក្ន ុងទីក ុងហ  កា តា   ទសឥណ ូនសីុ  ូវបា នគបងា  ញថា  

 ូវបា នគបង្ខ ំឲ រួមភទ គឺជា ប   មួយក្ន ុងចំ  មប   ជា 

 ើនដលពួកគបា ន  ឈមមុខ១១៣។  ក្ន ុងចំ  មក្ម ង

តា មចិ ្ច ើមថ្ន ល់  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម  ហលជា ១៥%

 ូវបា នប៉ា នសា  នថា   មា នផ្ទ ុកម  គអដស៏១១៤។ 

ជម្ង ឺអដស៍ និងមនុស ចា ស់ជម្ង ឺអដស៍ និងមនុស ចា ស់

មនុស ចា ស់ដល  សកម្ម ខា ងផ្ល វូភទ គឺក៏ស្ថ តិ  ក្ន ងុហា និ

ភ័យនកា រចម្ល ងជម្ង ឺអដស៏ផងដរ។ ប៉ុន្ត មា នកា រខ្វ ះខា ត



26 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ជា ទូ  មួយនកា រយល់ដឹងស្ត ីពីផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងវ័យចំណា ស់ 

និងចំនួនជា  ើននមនុស ចា ស់ គឺ  សកម្ម ខា ងផ្ល ូវភទ។ 

 ក្ន ុង  ទសថ ជិត៥%នកា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏  ូវបា នគ

រកឃើញថា  កើតឡើងក្ន ុងចំ  មមនុស ដលមា នអា យុ

៦០ឆា  ំ និង  ើនជា ងនះ កា លពីឆា  ំ២០០២ ហើយនិង   

វា ឡង់ស៍ពិត   កដ គឺ  ូវបា នគជឿជា ក់ថា ខ្ព ស់ជា នះ១១៥។

កា រវិវត្ត ន៍ពីម  គអដស៍  ជម្ង ឺអដស៍កា រវិវត្ត ន៍ពីម  គអដស៍  ជម្ង ឺអដស៍

មនុស ក កី មា  ក់ដលបា នឆ្ល ងម  គអដស៍នឹងទំនងជា វិវឌ ន៍

ពីម  គអដស៍វិជ្ជ មា ន  ជា ជម្ង ឺអដស៍  ដំណា ក់កា ល

ធ្ង ន់ធ្ង រ គឺវិវឌ ន៍លឿនជា ងមនុស ដលជា អ្ន កមា ន។ នះ

 ហលជា កើតឡើង  យមូលហតុជា  ើន។  ជា ជន

ក ីក  ហលជា ខ្វ ះអា រហា ររូបត្ថ ម្ភ  ដលដូចនះហើយកា រ

កើនឡើងភា ពងា យរង   ះចំ  ះកា រឆ្ល ង។ មនុស ក ីក 

មា  ក់  ហលជា មា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា ន  គវិនិច្ឆ យ័ដលមា ន

កំណត់ និងដល  ូវបា នពន  រកា រព  បា ល និងកា រថទា ំ

ស   ប់ជម្ង ឺអដស៍  យសា រតឧបសគ្គ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងមិន

មនហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបងា  ក់លទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា សុខភា ព។ 

ឧបសគ្គ ទា ំងនះអា ចពន  រពល ឬរា រា ំង  ជា ជនក ីក ពី

លទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា សុខភា ពដ៏  ឹម  ូវ។

 ផ្ន កខា ងក  ម ពិចា រណា  លើឧបសគ្គ ភូមិសា  ្ត  

សដ្ឋ កិច្ច  និងវប ធម៌សង្គ មចំ  ះកា រថទា សុំខភា ព។ បនា  ប់

មកពិភា ក  ស្ត ីពីវិសមភា ពក្ន ុងគុណភា ពនកា រព  បា ល និង

កា រថទា សំ   ប់ជម្ង អឺដស៍។  សូម ី  ពលដលមនុស ក កី 

គឺមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា ព  បា ល និងកា រថទា ំក្ត ី ក៏

គុណភា ពនកា រថទា ំ គឺជា រឿយៗទា ប  ក្ន ុងមូលដា  នសុខា -

ភិបា លដលប  ើសហគមន៍ក ីក ជា ង  ក្ន ុងមូលដា  នសុខា -

ភិបា លក្ន ុងតំបន់សម ូរអ្ន កមា ន។ ត  ះបីជា យា៉ ងណា ក៏

 យ បទពិ  ធន៏ និងកា រព  បា លស   ប់ជម្ង ឺអដស៍  

ក្ន ុងបណា្ដ   ទសក្ន ុងតំបន់គឺ  ថ្ម ីៗ និងមូលដា  នភស្ត ុតា ង

ស្ត ីពីលទ្ធ ភា ពទទួលបា នន  ជា ជនក ីក ចំ  ះកា រព  បា ល

ពន  រអា យុជីវិត  តមិនទា ន់បា ន  សើរ  ឡើយ។ ភស្ត តុា ង

តិចតួចដលផ  រភា  ប់នឹង ART  ូវបា នពិភា ក   ក្ន ុងផ្ន ក

ចុងក  យ ។ 

លទ្ធ ភា ពទទួលសវា  យផ្អ ក  តា មភូមិសា ្ត  លទ្ធ ភា ពទទួលសវា  យផ្អ ក  តា មភូមិសា ្ត  

 ជា ជនក កី ដីលរស់  សហគមន៍ជនបទ ឬដា ច់  យា ល

ជា រឿយៗ មា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នទា បជា ងនូវសវា សុខា ភិ-

បា លដល  ប់   ន់ ជា ង  ជា ជន  តំបន់ទីក ុង។ កា រ

 បដណ្ដ ប់នសវា សុខា ភិបា ល  ក្ន ុងតំបន់ជនបទ និងដា ច់

 យា លពា សពញតំបន់  តមា នក  ិតទា ប ហើយនឹង

សវា  ជា រឿយៗ មិនបា ន  ប់   ន់ដលរួមមា នទា ំងសវា 

ស   ប់សុខភា ពបន្ត ពូជ។ កា របា៉ ន  មា ណមួយ៨០%ន

 ជា ជននសា ធា រណរដ្ឋ  ជា ធិបតយ ន  ជា ជនឡា វ ជា 

ឧទា ហរណ៍ រស់  ក្ន ុងតំបន់ជនបទភា គ  ើន  ក្ន ុងភូមិ

ដា ច់  យា លដលលំបា កដើម ីមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា ន។

ដូចគា  នះដរ កា រ  បដណ្ដ ប់សវា សុខា បា ល  តា មតំបន់

ជនបទ  ក្ន ុង  ទសវៀតណា ម មា នកំរិតទា ជា ងតំបន់ទី

ក ងុ។  ក្ន ងុតំបន់ទីក ងុ ្ដ  មីា នផ្ទ  ះ  ហលជា  ៨១.០%

បា ន  ពិនិត ផ្ទ  ះបីដង ឬ  ើនជា ងនះជា មួយ  ូពទ

ជំនា ញ ដលមា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លធៀប  នឹង ្ដ  ី  

ក្ន ុងតំបន់ជនបទមា នត ៥៣.៥% បុ៉   ះ១១៦។ កា រសិក  

  វ   វមួយដល  ូវបា នធ្វ ើ  ក្ន ុងសហគមន៍ជនបទក្ន ុង

 ទស Papua New Guineaបា នរកឃើញថា  ថ្វ ីបើ 

៤៣.០% ន ្ដ  ីក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវបា នសិក  

បា នផ្ដ ល់ពត៌មា នអំពី  គស   ទា ក់ទង  នឹងកា រឆ្ល ង  គ

ផ្ល ូវបន្ដ ពូជក៏  យមា ន  ឹមត ៩.៣% បុ៉   ះន  ្ត ីទា ំងនះ 

ដលបា នស្វ ងរកកា រព  បា ល  គស   ទា ងំនះ ក្ន ុងរយៈ

ពលបីខមុន១១៧។  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  កិច្ច  ឹង   ង

មរគអដស៍/អដស៍  ូវបា នគរកឃើញថា បា ន   តភា គ

 ើនត  លើ  ជា ពលរដ្ឋ  ក្ន ងុទីក ងុដលជា ហតុនា ំ  យ

មា នកា រខកខា ន មិនបា ន   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើ

 ជា ពលរដ្ឋ ចំនួន ៨៥% ដលរស់  តា មតំបន់ជនបទ១១៨។

ឧបស័គ្គ ផ្ន កភូមិសា ្ដ  ដលរា រា ំងនូវលទ្ធ ភា ព  ើបើាស់សវា 

អា ចមា នភា ពធ្ង ន់ធ្ង រជា ក់លា ក់ក មុជនជា តិភា គតិច១១៩។ បន្ថ ម

ពីលើសនះបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លក្ន ុងជនបទ អា ចមា នកា រ

បណ្ដ ុះបណា្ដ  លតិចតួចអំពីកា រព  បា ល និងថទា ំអ្ន កផ្ទ ុក

ម  គអដស៍/អ្ន កជំងឺអសដ៍១២០។ 

ជា លទ្ទ ផល អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/អ្ន កជំងឺអសដ៍  ក្ន ុង

សហគមន៍ជនបទ ជា រឿយៗ បា នទទួលកា រថទា ំ និងកា រ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 27

ឧបត្ថ ម្ភ គា ំ  តិចជា ងអ្ន កដលរស់  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង ។ 

ឧទា ហរណ៍  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  ្ដ  ីក្ន ុងតំបន់ទីក ុង  ហល

ជា ៨.១% (អា យុពី១៥   ៤៩ឆា  ំ)  ូវបា នធ្វ ើតសរក

ម  គអដស៍ ធៀបជា មួយនឹង ្ដ  ី  ក្ន ុងតំបន់ជនបទមា ន

ត ១.៦% បុ៉   ះ១២១។    ទសហ្វ ៊ីលីពីន  ក្ន ុងចំ  ម

បុរសអា យុចា ប់ពី ១៥   ៥៤ឆា  ំ,៤.៩% រស់  ក្ន ុងតំបន់

ទីក ុង និង ២.១% រស់  ក្ន ុងតំបន់ជនបទ បា ន  ូវបា នធ្វ ើ

តស្ត រកម  គអដស៍១២២។

 ក្ន ងុដំណា ក់ដំបូងនកា ររា លដា លម  គអដស៍/ជម្ង អឺដស៍

ភា គ  ើនបំផុតនមនុស ដលបា នឆ្ល ង  គនះ  ូវបា នគ

រកឃើញថា ស្ថ ិត  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង។ ជា លទ្ធ ផល សវា បងា្ក  រ

មរា គអដស៍ សវា កា រថទា ំ និងសវា ព  បា លបា នកើតមា ន

ទ ើងភា គ  ើន  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង ។ បុ៉ន្ត បច្ច ុប ន្ន នះ សា  ន

ភា ពនះកំពុងមា នកា រផា  ស់ប្ដ ូរ។ ពី   ះមនុស ធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ

 យសា រកា រឆ្ល ង  គឱកា សនិយម និងមិនអា ចធ្វ ើកា រងា រត

 ទៀតបា ន  ះ, ជា រឿយៗ ពួកគវិល  លប់  រក  ួសា រ

របស់គ  ក្ន ុងសហគមន៍ជនបទ ដើម ីទទួលកា រថទា ំ។ កា រ

ផា  ស់ប្ដ ូរនះ កំពុងតដា ក់បន្ទ ុកបន្ថ ម  លើសវា សុខភា ព

 តំបន់ជនបទ ដលមា នកា រខ្វ ះខា ត និងបន្ទ ុកដ៏ធំសំរា ប់

សមា ជិក  ួសា រ  ក្ន ុងជនបទ ដលជា រឿយៗ ក ីក ជា ង 

និងមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា សុខភា ពតិចជា ងអ្ន កដល

រស់  ក្ន ុងទីក ុង។

 ះបីជា លទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា រព  បា លស   ប់ម  គ

អដស៍/ជំងឺអសដ៍ មា នកា រកើនទ ើងយា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុងពល

បុ៉នា  នឆា  ំកន្ល ង  នះក៏  យ  ក្ន ុង  ទសជា  ើនមូល

ដា  នព  បា លភា គ  ើនមា នត  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុង ដលធ្វ ើ

 យសហគមន៍ជនបទ មិនបា នទទួលនូវសវា  ប់   ន់។

 ជា ជន  តា មតំបន់ជនបទ ដល  ូវកា រនូវកា រព  បា ល 

 ូវតធ្វ ើដំណើរក្ន ុងចំងា យឆា  យ ដើម ី  ដល់មូលដា  ន

ព  បា ល។  យសា រទីកន្ល ងដលពួកគរស់  ពួកគ  ូវ

តរ៉ា ប់រង  លើចំណា យខ្ព ស់ក្ន ុងកា រធ្វ ើដំណើរ  ក៏ដូចជា កា រ

បា ត់បង់ឱកា ស  ើន រួមគា  ជា មួយនឹងកា របា ត់បង់   ក់ចំណូល។

រយៈពលចា កចញពីផ្ទ ះ អា ចជា កា រលំបា កជា ក់លា ក់ចំ  ះ

្ដ  ី ដលភា គ  ើនមា នកា រងា រទទួលខុស  ើនក្ន ុង  ួសា ររួម

ទា ំងកា រថរទា ំកូន។

តម្ល សដ្ឋ កិច្ច តម្ល សដ្ឋ កិច្ច 

តម្ល សដ្ឋ កិច្ច នកា រព  បា ល និងកា រថទា ំអា ច  ូវបា នគ

បំបកលំអិត  ជា កា រចំណា យផា  ល់ (ថ្ល ឱសថ, ថ្ល សវា ) 

កា រចំណា យមិនផា  ល់(កា រធ្វ ើដំណើរ) និងកា របា ត់បង់ឱកា ស 

(ផលិតភា ពទា ប និងពលវលា ឈប់ស   កពីកា រងា រ)។ 

តម្ល សដ្ឋ កិច្ច នកា រព  បា ល និងថទា ំអ្ន កកមា នម  គ

អដស៍/អ្ន កជម្ង ឺអសដ៍ដលរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រថទា ំប ្ដ  ះ

អា សន្ន , កា រព  បា លជម្ង ឺឱកា សនិយម និងកា រព  បា លពន  រ

ជីវិត  ះ, ជា រឿយៗរា រា ងំ  សួា រក កី មិន  យគអា ចទទួល

បា ននូវកា រព  បា ល និងកា រថទា ំ។  ះបីជា ថ្ល នកា រព  

បា ល និងកា រថទា ំមា នកំរិតទា បក៏  យ កា រចំណា យទា ំង

នះ ធៀបនឹងចំណូលរបស់  ួសា រ  ះ ជា រឿយៗ  ួសា រក ីក  

មិនអា ចរ៉ា ប់រងបា ន។

ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា ននថ្ល សវា  លើលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់

សវា ព  បា ល និងថទា អំដស៍/ជម្ង អឺសដ៍  យ  សួា រក កី 

 ះ  ូវបា នឆ្ល ុះប   ំង  ក្ន ុងកា រសិក  ជា  ើន។ កា រវិភា គ

លំអិត  លើកា រសិក  ចំនួនដប់បា នរកឃើញថា  កា រព  បា ល

ដលមិនមា នបង់   ក់ នា ំ  យមា ននូវកា រកើនទ ើងពី ២៩%

  ៣១%  ក្ន ុងកា រសា្ក  ត់បន្ទ ុកមរា គធៀបជា មួយនឹងកា រ

ព  បា លដលមា នកា របង់ថ្ល ១២៣។  ះបីជា ថ្ល សវា    ួល

 តា មកំរិតចំណូល (sliding fee scales)  ូវបា នគ

អនុវត្ត ក៏  យ, ភ័ស្ត ុតា ងបងា  ញច  ស់លា ស់ថា កា រទូទា ត់ចំ

ណា យ  ក្ន ុងពលនកា រផ្ត ល់សវា  ះ បា នរា រា ំងដល់លទ្ធ 

ភា ពន  ួសា រក ីក ជា  ើនក្ន ុងកា រទទួលបា ននូវកា រព  បា ល 

និងកា រថទា ំស   ប់អដស៍/ជម្ង ឺអសដ៍ និងកា ត់បន្ថ យកា រ

 កា ន់ខា  ប់នូវកា រព  បា លរយៈពលវង ។

 ពលដលឱសថពន  រជិវិត (ARVs) កំពុង  ូវបា នផ្ត ល់

 យកា ន់ត  ើនឡើង  យមិនគិតថ្ល   ក្ន ុង  ទសជា 

 ើន  ះកា រចំណា យដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកា រស្វ ងរក

កា រថទា ំ  តបន្ដ ជា បន្ទ ុកដ៏ធំសំរា ប់  ួសា រក ីក ជា  ើន

 ក្ន ុងតំបន់។ ឧទា ហរណ៍ៈ  ក្ន ុង  ទសហ្វ ៊ីលីពីន ថា  ំ

Azithromycin មួយ   ប់ដលជា ថា  ំផ ះដល  ូវបា ន  ើ

សំរា ប់ព  បា លជម្ង ឺឱកា សនិយម  ះមា នតម្ល ស្ម ើនឹង ២២៥

ប៉សូ (៤.៦១ដុលា  )១២៤។  កា រសិក  មួយបា នរកឃើញថា  

តម្ល ជា មធ ម ដល  ូវបា នយក  យអ្ន កលក់ឱសថសំរា ប់



28 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ថា  ំព  បា លជម្ង ឺកា ម  គ  ក្ន ុងទីក ុងហា ណូយន  ទស

វៀតណា ម មា នតម្ល ស្ម ើនឹង ៣.៣០ដុលា   (  ច   ះពី ១១.៦០

ដុលា     ០.២០ ដុលា  គិតជា មធ ម ៣.៣០ដុលា  )១២៥។  ដូច្ន ះ 

ជា មួយនឹងកា រទទួលបា ននូវកា រព  បា លពន  រជីវិត (ART)

ចំណា យផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់កា រស្វ ងរកកា រព  បា លជម្ង ឺ

ឱកា សនិយម អា ចកា ត់បន្ថ យនូវលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវសវា 

សុខភា ព  ប់   ន់ស   ប់បុរស ្ដ  ី ក្ម ង  ុស និងក្ម ង  ី 

 ក្ន ុងសហគមន៍ក ីក ។

កា រចំណា យមិនផា  ល់សំរា ប់ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអសដ៍ រួម

បញ្ច ូលនូវកា រផ្ត ល់អា ហា រ   សំរា ប់សមា ជិកដលមា នជម្ង ឺ

 ក្ន ុង  ួសា រ និង/ឬអា ហា របន្ថ ម ក៏ដូចជា ថ្ល សា លា សំ

រា ប់ក្ម ងកំ   ដល  រស់  ជា មួយនឹងសា ច់ញា តិ។  ួសា រ

ក ីក  អា ចគា  នលទ្ធ ភា ពធ្វ ើដំណើរ  កា ន់មូលដា  នថទា ំសុខ

ភា ព  ជា ពិសសចំ  ះអ្ន ករស់  ក្ន ុងតំបន់ជនបទ។

ឧបសគ្គ ផ្ន កសង្គ ម-វប ធម៌ឧបសគ្គ ផ្ន កសង្គ ម-វប ធម៌

លទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា រព  បា ល និងកា រថទា ំ  ប់   ន់ 

ស   ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍ អា ចមា នភា ពខ្វ ះខា ត  យ

សា រឥរិយា បទរបស់អ្ន កផ្ដ ល់សវា សុខា ភិបា ល។ ឧទា ហរណ៍

កា រសិក  មួយ  ក្ន ុងចំ  មម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងខត្ដ 

យូណា នន  ទសចិន បា នឱ ដឹងថា  ៣០% នអ្ន កផ្ដ ល់

ចំលើយ នឹងមិនផ្ត ល់នូវកា រព  បា លដល់បុគ្គ លដលមា នម

 គអដស៍ទ១២៦។ ឥរិយា បទបបនះ ក្ន ុងចំ  មអ្ន កផ្ដ ល់

កា រថទា ំសុខភា ព អា ចរា រា ំងដល់  ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ុងកា រ  ធ្វ ើ

តស្ត រកម  គអដស៍។ ភា ពអា ម៉ា ស់ និងកា ររីសអើង  ូវ

បា នគរកឃើញថា  ជា កតា  ចំបងដលរា រា ំងបុរស និង ្ដ  ី

ក្ន ុងកា រស្វ ងរកកា រថទា ំជម្ង ឺអដ៍១២៧។ កា រសិក  មួយ  ក្ន ុង

 ទសចិន បា នបងា  ញថា  កា រភ័យខា  ចអំពីកា ររីសអើងធ្វ ើ

 យប៉ះពា ល់ដល់កា រ  ើ   ស់សវា បងា្ក  រ និងសវា ថទា ំ 

ដលទា ក់ទងនឹងម  គអដស៍១២៨។ សំរា ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គ

អដស៍ដល  ូវកា រនូវកា រថទា ំ  ះ កា ររីសអើង និងភា ព

អា ម៉ា ស់អា ចបង្ខ ំពួកគ  យស្វ ងរកកា រថទា ំវជ្ជ សា  ្ត ម្ត ង

ហើយម្ត ងទៀត ដលជា ហតុធ្វ ើឱ មា នកា រពន  ពលកា រថ

ទា ំ និង បង្ក ើនកា រចំណា យ  លើកា រថទា ំ ឬរា រា ំងពួកគមិន

 យស្វ ងរកកា រថទា ំអ្វ ីទា ំងអស់។

ភា ពអា ម៉ា ស់ និងកា ររីសអើង អា ចមា នឥទ្ធ ិពល  យផា  ល់ 

ឬ  យ   ល  ដល់សិទ្ធ ទទួលបា ននូវព  បា លពន  រ

ជីវិត។ ឧទា ហរណ៍ៈ មា នកា ររា យកា រណ៍ថា  មនុស វ័យចំ

ណា ស់ដលផ្ទ ុកម  គអដស៍ ជា រឿយៗ មិន  ូវបា នចា ត់

ទុកថា ជា បក្ខ ជនសម  ប ដើម ីទទួលបា ននូវព  បា ល

ពន  រជីវិតទ។ បុ៉ន្ត  សិក  ថ្ម ីៗនះ បា នអះអា ងថា  ឱសថ

ផ្ដ ល់នូវអត្ថ   ជន៍ដល់មនុស ចា ស់ (អា យុពី ៥០ឆា  ំ ទ ើង

 )  ហា ក់  ហលគា   នឹងអ្ន កជម្ង ឺក្ម ង១២៩។ តា មកា រ

ពិត កា រសិក  នះ បា នបងា  ញថា  អ្ន កជម្ង ឺវ័យចា ស់អា ច  ប់

 ងកំរិតឈា មរបស់គដលមា នម  គអដស៍បា នល្អ ជា ង, 

នះ  ហល  យសា រពួកគា ត់បា ន  ើឱសថ  មឹ  វូ  តា ម

វជ្ជ ប   ។ 

គុណភា ពមិន  ប់   ន់នកា រថទា ំ និងព  បា ល  តំបន់

ជនបទ ដលសវា សុខភា ពអា ច  យគ  ើ   ស់បើគិតពី

ចំងា យ និងភា ពមា នតម្ល សមរម របស់វា  ះ សវា ទា ំងនះ

អា ចមិនឆ្ល ើយតបពញលញ  តា មត  ូវកា ររបស់អ្ន កជម្ង ឺ

ក ក ។ ភស្ដ ុតា ងពីបណា្ដ   ទសជា  ើន បា នបងា  ញថា  

គុណភា ព (  តា មកា រគិត ឬជា ក់ស្ត ង) នកា រថទា ំ

សុខភា ព ជា រឿយៗមា នកំរិតទា បជា ងកំរិតជា បទដា  ន ជា 

ពិសស  ក្ន ុងមូលដា  នសុខា ភិបា ល ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងតំបន់

ក ីក ១៣០។ តា មមន្ទ ីរពទ មូលដា  នសុខា ភិបា លជា  ើន  ូវ

បា នគមិនអើពើ ឬខូចខា ត, ខ្វ ះខា តនូវកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ និង  ឿង

បរិកា្ខ  រ និងខ្វ ះខា តឱសថសា រវ័ន្ត  ។ ឧទា ហរណ៍ៈ រដា  ភិបា លន

 ទសកម្ព ុជា ទទួលសា្គ  ល់ថា    ស ្គ   មសីុវិលជា  ើនទសវត  

បា នបន ល់ទុកនូវមណ លសុខភា ពក្ន ងុសា  នភា ពដ៍គួរឱ សង្វ គ

ដលជា រឿយៗខ្វ ះខា តអគ្គ សីនី និងឧសថសា រវ័ន្ត  និងសំភា រៈ

សា រវ័ន្ត ដទទៀត១៣១។   ទសមុ៉ង ្គ  លី វជ្ជ បណ ិត  

ក្ន ុងតំបន់ជនបទជា រឿយៗ ខ្វ ះខា តនូវកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ជា សា រវ័ន្ត  

ដូចជា  មធ  បា យធ្វ ើដំណើរ និងឧសថ១៣២។  ក្ន ុង  ជំុ

 ះ Solomon ភូមិដល  ជិតទីក ុង ឬ  តា មប ្ដ  យ

ឆ្ន រសមុ   ដល  ជិតបា នទទួលនូវសវា ថទា ំសុខភា ព 

ដលមា នគុណភា ព  សើរជា ង ភូមិដលស្ថ ិត  ក្ន ុងតំបន់

ដា ច់  យា លក្ន ុង  ះ ឬតំបន់ឆ្ន រដា ច់  យា ល១៣៣។

ដូចគា  នះដរ, សវា សុខភា ព អា ច  ូវបា នកត់សមា្គ  ល់  យ

ពលរង់ចា ំយូរ, បុគ្គ លិកពទ  ហើន និងមិនមា នកា រ  រព 

និងគុណភា ពនកា រថទា ំមា នកំរិតទា បជា ំទូ  ១៣៤។   ក់



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 29

បៀវត រដលជា ទូ  មា នកំរិតទា ប និងសា  នភា ពកា រងា រមិន

ល្អ ស   ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងតំបន់ក ីក  អា ចនា ំ

 យមា នសវា ដលមា នគុណភា ពមិនល្អ ,  អវត្ដ មា នញឹក

ញា ប់ និងមុខតំណងជា  ើន  ទំនរ។  ក្ន ុង  ទសមុ៉ង

្គ  លី វជ្ជ បណ តិ  តំបន់ជនបទទទួលបា នកំរតិចជា ងវជ្ជ -

បណ ិត  តំបន់  ជំុជន។ អ   អវត្ដ មា នរបស់បុគ្គ លិកពទ  

រដ្ឋ មា នរហូតដល់ ១៩ %   Papua New Guinea នះ

គឺជា ភស្ដ តុា ងខ្ល ះៗ ដលអ្ន កផ្ដ ល់សវា សុខភា ពមិនមា នអា រម្ម ណ៍

ផ្ដ ល់នូវតំរូវកា រ  ប់   ន់ចំ  ះអ្ន កក ។

ភស្ដ ុតា ងគឺបងា  ញពីភា ពខ្វ ះខា តគុណភា ពនកា រថទា ំ  គវិនិ

ច្ឆ ័យម  គអដស៍ កា រព  បា ល និងកា រ ថទា ំ  ក្ន ុងតំបន់។ 

ភស្ដ ុតា ងបា នមកពីកា រសិក  មួយបា នអះអា ងថា  អ្ន កក ហា ក់

មា នចំនួន  ើនជា ងអ្ន កដលមា នជីវភា ពធូរធា របា នស្វ ងរក

កា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យរកម  គអដស៍  មន្ទ ីរពទ រដ្ឋ ។ ជា ទូ

 គុណភា ពថទា ំដលមា នកំរិតទា ប  មន្ទ ីរពទ រដ្ឋ  បា ន

បង្ខ ំឱ អ្ន កដលមា នជីវភា ពធូរធា រ  រកកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យពី

អ្ន កផ្ដ ល់សវា ឯកជន។ មា នឧទា ហរណ៍  ើនទៀត  ពល

ដលតំរូវកា រនសវា កម្ម ដលមា នគុណភា ពខ  យ  មន្ទ ីរ

ពទ រដ្ឋ  បា នធ្វ ើឱ អ្ន កក  ពិនិត ឈា មទ្វ រដងជា មួយអ្ន ក

ផ្ដ ល់សវា សុខភា ព  កន្ល ងផ ទៀត។ 

កា រព  បា លដលផ្ដ ល់ឱ  យគ្ល ីនិកនា នា  សំរា ប់កា រចំលង

ជម្ង ឺកា ម   ទស Papua New Guinea ជា ទូ   ូវ

បា នគរកឃើញ  ក្ន ុងទីក ុងធំៗ ដូចជា  ក ុងតា មបណា្ដ  

ខត្ដ នា នា ។  មណ លសុខភា ពជនបទ បុគ្គ លិកពទ ជា 

រឿយៗមិនសូវទទួលបា នវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ដើម ីផ្ដ ល់កា រ

ព  បា ល និងថទា ំ  ប់   ន់សំរា ប់កា រចំលងច ្ក  ម  គ

ស   កា ម  គ ម ៉ ងទៀតថា  ំព  បា លក៏មិនទៀងថា មា ន។

ជា ងនះទៀត តា មកា រសិក  មួយបា នរកឃើញថា  បុគ្គ លិក

ពទ   ទស Papua New Guinea  ហលជា មិន

បា នផ្គ ត់ផ្គ ង់ដើម ី  ប់  ងផលប៉ះពា ល់នកា រទប់សា្ក  ត់  ឆា ងំ

នឹងមេរោគអេដ៍ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនជាតិពុលដែល

បណា្ដ  លឱ សា  ប់បា ន និងផលប៉ះពា ល់ដទទៀតដលអា ច 

កើតមា នទ ើង។ តា មរយៈកា រសិក  មួយនកា រចំលងច ្ក  ម

 គស   កា ម  គ បា នអនុវត្ដ  យអ្ន កលក់ថា  ំពទ ក្ន ុង

ទីក ុងហា ណូយ  ទសវៀតណា មបា នរកឃើញថា  គា  ន

អ្ន កលក់ថា  ំណា មា  ក់ទទួលបា នភ្ញ ៀវដលមា នកា រលើកទឹចិត្ដ 

ចកចា យកា រព  បា ល កា រចំលងច ្ក  ម  គស   កា ម  គ 

ដលអនុ  មតា ម  លន  បា យថា  ក់ជា តិ។ បន្ថ មលើស

នះទៀត គា  នអ្ន កលក់ថា  ំណា មា  ក់បា នផ្ដ ល់ថា  ំ  ចា ំថ្ង  ប់

  ន់តា មកំរិតនកា រ  ើថា  ំ។  ក្ន ុង  ទសចិនបា នរក

ឃើញថា  ភា គ  ើននតម្ល សរុបនកា រស្វ ងរកកា រថទា ំ 

 ហលជា  ូវ  កន្ល ងលក់ថា  ំដលមិនចា ំបា ច់នឹង   និង 

មិនសូវសមរម ។ 

កា រ  រព  តា មកា រព  បា លកា រ  រព  តា មកា រព  បា ល

កា រ  រព  តា មកា រព  បា លពន  រជីវិត  ូវបា ន  ូវបា ន

ទទួលសា្គ  ល់យា៉ ងច  ស់លា ស់ថា  ជា ធា តុសា រវ័ន្ត នភា ព  គ

ជ័យក្ន ុងកា រព  បា លស   ប់បុគ្គ ល និងកម្ម វិធី។ ភស្ដ ុតា ង

តិចតួចបា នបងា  ញថា  ហតុអ្វ ីបា នជា មនុស មួយចំនួនមិន

បា ន  កា ន់ខា  ប់កា រព  បា លអ្ន កជម្ង ឺ និងកា រព  បា លដល

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា របង្ខ ឹតបង្ខ ំ ដូចជា ខ្ល ឹមសា ររ  ភ ភា ពស្ម ុ  

សា  ញរបប   ប់ថា  ំ និង  ៉ បន្ទ ុក   ប់ថា  ំ  ៉ កា រកំរិតរបបតម

អា ហា រ និងផលប៉ះពា ល់កា រព  បា លផ្ន កខា ងក  ។ ទា ក់ទង

នឹងភា ពស្ម ុ  សា  ញទា ំងអស់នះ តា មរយៈបទពិ  ធន៍មួយ

បា នបងា  ញថា  កា រ  កា ន់ខា  ប់កា រព  បា លមា នភា ព  សើរ

ទ ើង  ពលដលអ្ន កជម្ង ឺបា នទទួលកា រអប់រមុននឹងចា ប់

ផ្ដ ើមព  បា លរបបថា  ំ  វូបា នកសំរួល និងបុគ្គ លពទ   សួា រ

និងសមា ជិកសហគមន៍បន្ដ កា រគា ំ  អ្ន កជម្ង ឱឺ  កា ន់ខា  ប់កា រ

ព  បា ល។

តា មកា រឯកសា រ   វ   វពីបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៍មួយចំនួន

ជា ទូ  គឺកា រ  កា ន់ខា  ប់កា រព  បា លមា នកំរិតខ្ព ស់។ តា ម

រយៈកា រសិក    វ   វមិនដិតដល់  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិ-

វឌ ន៍មួយចំនួនអំពីមូលហតុនកា រមិន  កា ន់ខា  ប់កា រព  បា ល

 យមនុស មួយចំនួនបា នអះអា ងថា  កតា  ដលមា នឥទ្ធ ិ

ពលចំ  ះកា រ  កា ន់ខា  ប់កា រព  បា ល  ក្ន ុង  ទសកអភិ-

វឌ ន៍មួយចំនួន និងមា នឥទ្ធ ិពល  ើន  ក្ន ុងសហគមន៍ដូច

ដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ  ហលជា មិនមា នជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ 

 ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍  ះទ។ តា មកា រសិក  ដល

បា នធ្វ ើ  ក្ន ុងខក    ឆា  ំ២០០៥   ទស Bostwana,

Tanzania, and Uganda បា នបងា  ញថា   ះបីជា   

ពលទប់សា្ក  ត់  ឆា ំងនឹងម  គអដស៍  ូវបា នផ្ដ ល់ឱ  យ



30 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

មិនយកលុយ បុ៉ន្ដ តម្ល នចំណា យផ ងៗទា ក់ទងនឹងមធ  

បា យធ្វ ើដំណើរកា រចុះ   ះថ្ល អ្ន ក  ើ   ស់ និងកា របា ត់បង់

  ក់  យសា រកា ររង់ចា ំយូរ  ក្ន ុងគ្ល ីនិក បា នធ្វ ើឱ អន្ដ រា យ

ចំ  ះមនុស ផ្ទ ុកម  គអសដ៍ដើម ី  កា ន់ខា  ប់  នឹងកា រ

ព  បា ល។ កា រ   កឃា  ន  ដំណា ក់កា លដំបូងនកា រព  

បា ល  ពលដលខ្ល ួន   ណបា ត់បង់សុពលភា ពខា  ំង វា 

ហា ក់ដូចជា បា នបងា  ញភា ពលំបា កក  យ សំរា ប់អ្ន កជម្ង ឺ

ដលមា នជីវភា ពក ីក  ដលមិនអា ចលលកបង្ក ើនអា ហា រ

សំរា ប់ទទួលទា នបា ម។ បន្ថ មលើសនះទៀត កា រទប់សា្ក  ត់

 ឆា ំងនឹងមរា គអដស៍  ូវតមា នវិធា នកា រជា មួយរបប

អា ហា រ។ មនុស ដលរស់  មួយជំងឺអសដ៍ អ្ន កដលអា ច

លលកទទួលទា នអា ហា របា នមួយថ្ង ម្ដ ង ពួកគា ត់មិនមា ន

លទ្ធ ភា ព  កា ន់ខា  ប់របបព  បា លបា នទ។ មិនមា នកា រ

 កា ន់ខា  ប់កា រព  បា លណា មួយ  ដៀងគា  ពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយ

កា រគា ំ  សង្គ មមិនពញលញ ដល  ូវបា នគរកឃើញ 

កើតទ ើង  ពលដលមនុស ដលរស់  ជា មួយនឹងជម្ង ឺ

អសដ៍ មិនបា នលា ត  ដា ងសនា  នរបស់គ  យសា រ 

មកពីភា ពអា ម៉ា ស់ ឬក  ពីភា ពភ័យខា  ចនកា ររីសអើង។ 

លទ្ធ ផល  ដៀងគា  នះ បា នចញរបា យកា រណ៍  យកា រ

សិក  មួយក្ន ុងចំ  មបុរស និង ្ដ  ីដលកំពុងទទួលកា រ

ថទា ំបឋមសំរា ប់ម  គអដស៍ក្ន ុង  ទស Chennai, and 

India. ក្ន ុងចំ  មកា រសិក   លើ  ជា ពលរដ្ឋ បុរសដល

មា នអា យុពី៣១  ៤០ឆា  ំ បា នឱ ដឹងថា  តម្ល ហិរញ្ញ វត្ថ ុន

កា រទប់សា្ក  ត់  ឆា ំងនឹងម  គអដស៍  យរា ប់បញ្ច ូលទា ំង

ថ្ល អា ហា រហូចចុក និងថ្ល ធ្វ ើដំណើរ  ូវបា នគសមា្គ  ល់

ឃើញថា  វា ជា ឧសគ្គ ចំបងដលមា នជា មួយ។ ជា កា រឆ្ល ើយ

តបយុទ្ធ សា ្ដ  ផ ងៗ ដើម ីចំណា យ  លើកា រទប់សា្ក  ត់កា រ

 ឆា ំងម  គអដស៍  ូវបា នចំណា យ  យរា ប់បញ្ច ូលទា ំង

កា រលក់  ព សម ត្ដ ិ និង  ឿងអលងា្ក   ខ្ច ី   ក់ពីមិត្ដ ភក្ដ ិ និង 

 ួសា រ  ហើយ  ូវកា រកា រព  បា លមិនចះចប់ទ ើយ។

សា  កសា  មអា ក ក់  ូវបា នគចង្អ ុលបងា  ញថា  ជា ឧបសគ្គ 

ចំបងដលមា នជា មួយ ដលផ្ទ ុយ  នឹងកា រ គា ំ  របស់សង្គ ម 

ដល  ូវបា នគកំណត់ថា ជា កា រសំរួលកា រព  បា ល។ កា រ

 កា ន់ខា  ប់គឺជា ភា ពសំខា ន់ជា សា រវន្ដ  សំរា ប់រក  កា រធ្វ ើឱ

 សើរទ ើងផ្ន កសុខភា ព  មទាំ ងចៀវា ងប   លំបា ក

ពិសសនកា រទប់ទល់ជា មួយឧសថ។

ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអសដ៍ អា ចបង្ក  យមា ន ឬចូលរួមចំម  គអដស៍/ជម្ង ឺអសដ៍ អា ចបង្ក  យមា ន ឬចូលរួមចំ

ណកធ្វ ើ  យមា ននូវភា ពក ីក ណកធ្វ ើ  យមា ននូវភា ពក ីក 

ភស្ដ ុតា ងស្ដ ីអំពីម  គអដស៍ ជា មូលហតុចា ក់ឬសយា៉ ង

  ធ្វ ើឱ មា នភា ពក ីក   តមា នភា ពលំអៀង ជា ពិសស

ចា ប់តា ំងពីមា ន  គរា តត  តជា  វត្ដ ិសា ្ដ   ក្ន ុងតំបន់ ដូច

ជា  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសអា ្រ ហ្វ ិក។  កា រសិក  ពីបណា្ដ   ទស

ជា  ើនជំុវិញពិភព  កបា នចង្អ ុលបងា  ញថា  មា នផលប៉ះ

ពា ល់អវិជ្ជ មា ននម  គអដស៍  យកា រសា  ប់ចំណូល

 ួសា រ និងលទ្ធ ភា ព  ះ   យក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី និងវង។ 

បណា្ដ  ញសង្គ ម និងយន្ដ កា រណ៍  ះ   យ  ហលជា ចា ប់

ផ្ដ ើម  យបន្ទ ុុករបស់អ្ន កជម្ង ឺអសដ៍ កា រសា  ប់ និងកា រចា ក់

ឬសយ៉ា ង     យភា ពរីុសអើង និងសា  កសា  មអា ក ក់

របស់អ្ន កជម្ង ឺ។ កន្ល ងមក ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា ននម  គ

អដស៍ធ្វ ើឱ ប៉ះពា ល់ដល់កា រអភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច   ះថា  កំ

លា ំងពលកម្ម អ្ន កពញវ័យបា ន  ុតចុះ កា រវិនិ  គសដ្ឋ កិច្ច  

 ួសា រសំរា ប់កុមា រ  ូវគកា ត់បន្ថ យធនធា នមនុស ធា  ក់ចុះ

ហើយសដ្ឋ កិច្ច កា  យជា មុខជំនួញ និងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ធា  ក់

ចុះ។  ក្ន ុង  ទសអា ហ្វ ្រ ិក កា រកើនទ ើងសន្ទ ុះជា ភា គរយ

នសដ្ឋ កិច្ច  ចា ំឆា  ំ គឺ  ូវបា នគវា យតម្ល ថា  មា នកា រយឺត

យា៉ វ  យសា រជម្ង ឺអសដ៍។

ផលប៉ះពា ល់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ពីជម្ង ឺអសដ៍ គឺជា ភស្ដ ុតា ង  

ពលដលធនធា នទា ងំអស់  វូបា នគបង្វ រយក   ើ   ស់

ដលនះ មិនគួរជា រឿងចា ំបា ច់ក្ន ុងពលអវត្ដ មា នជម្ង ឺអដស៍

 មទា ំងកា រថយចុះផលិតផល  យសា រជម្ង ឺ។  ជម្ង ឺអដស៍

អា ចរួមចំណកធ្វ ើឱ មា នភា ពក ីក តា មរយៈហតុផលមួយ

ចំនួនដូចជា  កា រកា ត់បន្ថ យ ឬបា ត់បង់   ក់ចំណូលដល

បា នមកពីផលិតផលទា ប ឬបា ត់បង់កា រងា រ ចំណា យ  ើន

លើកា រតម្ល ថទា  ំកា រកើនទ ើងចំនួនបន្ទ ុកុសមា ជិកក្ន ងុ  សួា រ

(កើនទ ើងចំនួននសមា ជិក  ួសា រ  យផ្អ ក  លើកា ររក

ចំណូលបា នតិចតួចរបស់សមា ជិកមា  ក់ៗ) បា ត់បង់ធនធា ន

មនុស  និងដើមទុនសង្គ ម  ក្ន ុងសហគមន៍ និង  ក្ន ុង

 ទសជា តិទា ំងមូល (ប៉ះពា ល់ដល់រចនា សម្ព ័ន្ធ សង្គ មន

សហគមន៍ក្ន ុង  ុក ភា ពសឹករិចរឹលនបណា្ដ  ញសង្គ មដល

មា ន   ប់ និងកា រគា ំ  យន្ដ កា រ  ពណី) និងកា ត់បន្ថ យ

  ក់ចំណួលជា តិ  ក្ន ុង  ទសមួយ។ ផលប៉ះពា ល់នជម្ង ឺ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 31

អសដ៍ចំ  ះ  ួសា រ និងសហគមន៍គឺជា រឿងធ្ង ន់ធ្ង រ  ពល

ដលវា បា នធ្វ ើឱ ប៉ះពា ល់ដល់វិស័យសដ្ឋ កិច្ច របស់  ជា ពល

រដ្ឋ ។ រូបភា ពទី៩បា នបងា  ញពីគំនូស  ួញ ថា តើជម្ង ឺអដស៍

ធ្វ ើមា នផលប៉ះពា ល់ដល់ភា ពក ីក យា៉ ងម៉ចខ្ល ះ?

កា រចំណា យដ៏  ើន  លើកា រថទា ំកា រចំណា យដ៏  ើន  លើកា រថទា ំ

 ទសក ីក ជា  ើន  លើពិភព  ក (  ក្ន ុង  ទស

ដលមា នម  គអដស៍រា តត  ត គឺមា នភា ពធ្ង ន់ធ្ង រខា  ំងជា ង

គបំផុត) ដលមនុស ភា គ  ើន ពិសសអ្ន កក  ូវចំណា យ

  ក់ផា  ល់ខ្ល ួនរបស់គដើម ីថទា ំសុខភា ព។ កា រសិក  មួយ

ស្ដ ីពីកា រថទា ំសុខភា ព   ទសកូតឌីវ័រ, តង់ហ  នី និងថ 

បា នឱ ដឹងឃើញថា  មនុស សា  ប់  យសា រជម្ង អឺដស៍  យ

សា រពួកគគា  នលុយទិញថា  ំព  បា ល  ើនជា ងមនុស ដទ

ទៀតដលសា  ប់  យសា រជម្ង ឺផ ងៗ។ កា រចំណា យ   ក់

ក្ន ុង  ួសា រគឺកា រចំណា យខ្ព ស់  ពលដលពួកគ  ូវទិញថា  ំ

ព  បា លសមា ជិកណា មា  ក់ក្ន ុង  ួសា រដលកើតជម្ង ឺអសដ៍ 

ហើយថា  ំនះថ្ល ជា ងថា  ំ ដផ ងទៀត។  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩២ 

តម្ល ព  បា លអ្ន កជម្ង ឺអសដ៍   ទសថមា  ក់ថ្ល  $835 និង 

$1,335 ក្ន ុងឆា  ំ២០០២។ 

 ួសា រគួរតធ្វ ើកា រលះបង់ពិសសមួយដើម ីព  បា ល និងថ

ទា ំអ្ន កជម្ង ឹអដស៍។  ងតា មកា រសិក   មួយ   ទស

ថបា នឱ ដឹងថា   ួសា រមួយបា នចំណា យជា មធ ម $1,000 

ក្ន ុងអំទ ុងជីវិតចុងក  យរបស់អ្ន កជម្ង ឺមា  ក់ ដលតម្ល នះវា 

សមមូល  នឹង   ក់ចំណូល  ចា ំឆា  ំ។ បន្ទ ុកអ្ន កជម្ង ឺមា  ក់

អា ចបង្ហ ិនធនធា ន  ួសា រដលនា ំឱ មា នភា ពក ីក  និងមា ន

ករណីផ ងទៀតគឺភា ពខ្វ ះខា តក្ន ុង  ួសា រ។ ចុងក  យបំផុត

កា រធ្វ ើបុណ បូជា សព ក៏មា នតម្ល ថ្ល ។  ពលអ   កា រ

សា  ប់កើនទ ើង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍មួយចំនួន កា រ

ចំណា យ   ក់ ដើម ីកា របូជា សពកា ន់ត  ើនដរ ដល

កតា  នះ បា នចូលរួមចំណកធ្វ ើឱ  ួសា រកា ន់តជួបភា ព

ក ីក ។

ជា រឿង  សើរខា  ំងណា ស់ក្ន ុងកា រចំណា យពលវលា រក   ក់

មកថទា ំអ្ន កជម្ង ឺអដស៍។ ជា ដំបូង  ួសា រ បា ត់បង់   ក់

ឈ្ន ួលរបស់អ្ន កថទា ំ ដលជា ធម្ម តា គឺ ្ដ  ីបា នឈប់ពីកា រងា រ

មក  ថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ  ផ្ទ ះ។ ទីពីរ ពួកគមា នពលតិចតួច

ដើម ីជួយរក   ក់ចំណូល  យធ្វ ើកា រងា រក្ន ុងផ្ទ ះ ដូចជា ធ្វ ើ

  ចំកា រ ឃា  ល  ក បី និងធ្វ ើផលិតផល  យដផ ងៗ

ទៀត។ និងទីបី ចំ  ះមនុស ដលមា នវ័យក្ម ង ពួកគមិន

បា ន  សា លា រៀន និងមិនបា នទទួលវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

ផ ងៗ។   ទស Sri Lanka   ក់ដលរកបា ន  ចា ំ

ឆា  ំ  ពលមា នជីវិតរស់បា នបា ត់បង់  អ្ន កសា  ប់  យសា រ

អដស៍មា  ក់ ហើយ  ូវបា នគវា យតម្ល ថា  ស្ម ើនឹង១១ដង  

នឹងតម្ល ព  បា ល  ចា ំឆា  ំ។   ទស Nepal តម្ល ទាំ ងអស់

នះស្ម ើនឹងជា ងបួនដងនចំណូល  ចា ំឆា  ំសំរា ប់មា  ក់។

  ទសមួយចំនួន  ពលដលអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍

មា នអកា រៈចុះខ  យផ្ន កសុខភា ព ដលអា ចទទួល  គឆ្ល ង

ឱកា សនិយម ពួកគបា ន  ទ ប់  ភូមិកំណើតរបស់ពួកគ

ដើម ីទទួលកា រថទា ំ កា រព  បា ល និងកា រគាំ  ។ តា ម

កា រសិក  ដលស្ដ ងចញ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  និង  ទស

 ភពៈ Adeyi និងអ្ន កដទទៀត, 2001 ។

រូបភា ព៩: ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អា ចបង្ក  យមា ន និងបង្ក ើននូវភា ពក ីក រូបភា ព៩: ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អា ចបង្ក  យមា ន និងបង្ក ើននូវភា ពក ីក 

កក្ដ តា ដលរួមំណកបង្ក  យមា នភា ពក ីក កក្ដ តា ដលរួមំណកបង្ក  យមា នភា ពក ីក 
• កា របា ត់បង់   ក់ចំណូល
• កា រចំណា យដ៏  ើន  លើកា រថទា ំ
• អ   ពឹងផ្អ ក  លើអ្ន ដទកើនឡើង
• បា ត់បង់ផលិតភា ព(ក ុមហុ៊ន, កសិកម្ម )
• កា របា ត់បង់ទុនសង្គ ម (  ទស)
• ចំណូលជា តិ  ូវបា នកា ត់បន្ថ យ

ជម្ង ឺអដស៍ជម្ង ឺអដស៍កា រឆ្ល ងម  គអដស៍កា រឆ្ល ងម  គអដស៍



32 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ថបា នឱ ដឹងថា  មនុស ចា ស់ដលជា ឪពុកមា  យជា រួមមា ន

កា រពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកា រថទា កូំន  របស់ពួកគា ត់  ពលមា ន

ជម្ង ឺ។ កា រថទា ំបា នកើតមា នទ ើងទា ំងពីរ ទា ំងកា ររៀបចំ

ផ្ដ ល់នូវកា រថទា ំ និងទំនុកបំរុងផ្ន កជីវភា ព។ ក្ន ុងចំ  ម

កា រសិក  អំពីពលរដ្ឋ  ហលពី៥០ភា គរយនឪពុកមា  យខ្ម រ

បា នឱ ដឹងថា  ពួកគា ត់បា នកា ត់បន្ថ យសកម្ម ភា ពរក   ក់

ចំណូល ដើម មីកថទា កូំន  ពលគឈឺ  យសា រអដស៍។

មនុស ពញវ័យដល  ទ ប់  ផ្ទ ះវិញជា មួយជម្ង ឺអសដ៍ ជា 

រឿយៗបា ននា ំកូនរបស់គ  ជា មួយដរ ដលជា នះជា 

បន្ទ ុករបស់ឪពុកមា  យ ដលពួកគា ត់មិន  ឹមតមើលថទា ំ

អ្ន កជម្ង ឺទ ថមទា ំងថទា ំ និងចិញ្ច ឹម  ថមទៀត។  

ពល  របស់ពួកគា ត់កា  យជា ក្ម ងកំ    ពួកគនឹង  ូវពឹង

ផ្អ កលើជីដូនជីតា ទា ងំ  ងុ។ ទម្ង ន់នកា រព  យា ម  ះ   យ

តំរូវកា របន្ថ មរបស់សមា ជិក  ួសា រមា នពីរ គឺបន្ទ ុកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

និងកា ររជួលអា រម្ម ណ៍ ចំ  ះមនុស ពញវ័យដលមា នអា យុ

ចា ស់។

កា របា ត់បង់ផលិតភា ព និងចំណូល  ួសា រដល  ូវបា នកា ត់កា របា ត់បង់ផលិតភា ព និងចំណូល  ួសា រដល  ូវបា នកា ត់

បន្ថ យបន្ថ យ

វដ្ត ដ៍កា ចសា ហា វកើតចញពីម  គអដស៍ៈ កា ររា លដា ល

កា ត់បន្ថ យកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  បង្ក ើនភា ពក ីក  ដលនឹងនា ំ

ឱ មា នកា ររីករា លដា លកា ន់តខា  ំងឡើង។ ចំនួនភា គ  ើន

នមនុស ដលរស់  ជា មួយជម្ង ឺអសដ៍ គឺមា នអា យុរវា ងពី

១៥   ៤៩ឆា  ំ ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងវ័យកំពុងធ្វ ើកា រងា រ។ ជម្ង ឺ

អដស៍ធ្វ ើឱ ចុះខ  យសកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  គឺប  ួមផលិត

ភា ព បន្ថ មតម្ល  បង្វ រធនធា នផលិតផល និងហិន  ចមុខ

ជំនា ញ។ ឧទា ហរណ៍មួយរបស់អ្ន ក  ប់  ង  ងសិប កម្ម ស្ក រ

  ុកកៀនសា  យបា នបងា  ញថា  ភា ពអវត្ដ មា នពីកន្ល ង

ធ្វ ើកា រកើនទ ើង (បា ត់បង់ថ្ង ធ្វ ើកា រ ៨០០០ថ្ង   យសា រជម្ង ឺ

រវា ងពីឆា  ំ១៩៩៥   ១៩៩៧)  ុតចុះផលិតផល (ចុះ៥០

ភា គរយនកា រចំរា ញ់ស្ក រ) និង   ក់ថម ៉ ងកើនទ ើងខ្ព ស់ 

(កម្ម ករដលមា នសុខភា ពល្អ ធ្វ ើកា រថម  ៉ងជំនួសអ្ន កឈឺ)។

ក ុមហុ៊នដដលបា នរា យកា រណ៍ថា  តម្ល ន   ក់កំរសង្គ ម

ទា ក់ទងនឹងសុខភា ព និង   ក់ចូលបុណ សពអ្ន កសា  ប់  យ

សា រអសដ៍បា នកើតទ ើងគួរឱ កត់សមា្គ  ល់។ ភា ពអវត្ដ មា ន 

នអ្ន កជម្ង ឺ បា នធ្វ ើឱ បា ត់បង់កំលា ំងពលកម្ម អ្ន កដលមា ន

ជំនា ញ។ ក ុមហុ៊ន  ូវតបណ្ដ ុះបណា្ដ  លបុគ្គ លិកថ្ម ីដើម ីឱ

កា  យជា អ្ន កកា រងា រ  កប  យភា ពជំនា ញ  ពលអ្ន ក

ចា ស់មា នជម្ង ឺនឹងឈប់ពីកា រងា រ។  សហរដ្ឋ អា មរិក មា ន

ក ុមហុ៊នជា  ើនដលមា នបុគ្គ លិក  ហល ១០០០ នា ក់

បា នរា យកា រណ៍ថា  តម្ល ៥ឆា  សំំរា ប់មុខជំនួញរបស់ពួកគមា ន

ពី $17,000 to $32,000 សំរា ប់កម្ម ករដលមា នម  គ

អដស៍មា  ក់។ ដូច្ន ះកា រគា ំ   កម្ម វិធីបងា្ក  របា នធ្វ ើឱ មា ន

អា រម្ម ណ៍ល្អ ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ចំ  ះ  ក។ 

កា របា ត់បង់មនុស ពញវ័យពញកំលា ំងពលកម្ម  ដលកា  យ

ជា អ្ន កជម្ង ឺធ្ង ន់ធ្ង រ និងសា  ប់វា ហា ក់ដូចជា មា នភា ពពា ក់ព័ន្ធ  

នឹងសុខមា លភា ព  ួសា ររយៈពលយូរ។   ទសអា ្រ ហ្វ ិក

ខា ងត ូង តា មរយៈកា រសិក  មួយដលមា នសមា ជិក  ួសា រ

មា  ក់មា នជម្ង ឺអដស៍ ឬសមា ជិក  ួសា រដលទើបសា  ប់ថ្ម ីៗ

 យសា រអដស៍បា នឱ ដឹងថា  ៦០ភា គរយន  ួសា រដល

បា នផ្ដ ល់កា រអង្ក តបា នបា ត់បង់   ក់ចំណូល  យសា រត

ជម្ង ឺអសដ៍ ហើយ ២២ភា គរយនកុមា រដលមា នអា យុក  ម

១៥ឆា  ំបា នបា ត់បង់ឪពុកមា  យ។ កា រសិក  ទីពីរបា នវិភា គឱ

ឃើញថា  ទិន្ន ន័យពីតំបន់ Kagera of Tanzania បា ន

វា យតម្ល កា រពា ក់ព័ន្ធ រយៈពលយូរនកា រសា  ប់របស់មនុស

ពញវ័យ  ក្ន ងុ  សួា រមួយចំនួន  តំបន់ដា ច់  យ៉ា ល  យ

សា រកា រទ ើងខ្ព ស់នអ   ម  គអដស៍។ លទ្ធ ផលបា ន 

បងា  ញថា  កា រសា  ប់របស់មនុស ពញវ័យ ពិសស ្ដ  ីមា ន

ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា នចំ  ះសុខុមា លភា ពនកា រធ្វ ើរស់រា ន

សមា ជិកក្ន ុង  ួសា រ។ នះ  ងតា មកា ររងា  ស់កា រ  ើ   ស់

 ក្ន ុង  ួសា រ។ ក្ន ុងរយៈពល   ំឆា  ំ នកា រសា  ប់របស់

មនុស ពញវ័យ កា រ  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ទ ះបា នធា  ក់ចុះមក   ឹម

៧ភា គរយជា មធ ម។ ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា ន នះវា ហា ក់

ដូចជា ធ្វ ើឱ ពលវលា កា ន់តតិច។ គា  នផលប៉ះពា ល់គួរឱ

កត់សំគា ល់ណា មួយស្ដ ីពីកា រ  ើ   ស់ក្ន ុង  ួសា រ  ូវបា នគ

អង្ក តចា ប់ពីកា រសា  ប់ពី៦   ១៣ឆា  ំរបស់មនុស ពញវ័យ 

ពញកំលា ងំពលកម្ម ។  ក្ន ងុ  ទសថ  ហល៦០ភា គរយ

ន  ួសា រដលបា នធ្វ ើកា រស្ទ ង់មតិ បា នចំណា យ   ក់ដល 

បា នសន ំ  ជួយសមា ជិក  សួា រដលមា នជម្ង អឹសដ៍ ហើយ

១៣ភា គរយក៏លក់  ព សម ត្ដ ិ។ កា រសិក  ពីតំបន់អា សីុភា គ

ខា ងកើតមា នពន ល់ថា  ជម្ង ឺដលធ្ង ន់ធ្ង រ  ភទរបង អដស៍

និងរា ករួសខា  ំង បា នបំផា  ញ៥០ភា គរយ នវិបត្ដ ិហរញ្ញ វត្ថ ុ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 33

ចំ  ះ  ួសា រក ីក ។ កា រស្ទ ង់មតិក្ន ុង  ួសា របា នបងា  ញថា  

 សួា រដលមា នជម្ង អឺដស៍  ក្ន ងុ  ទសអា សីុ និងអា ្រ ហ្វ កិ 

បា នថយចុះ៤០  ៦០ភា គរយន   ក់ចំណូលក្ន ុង  ួសា រ។

ភស្ដ ុតា ងពីអនុតំបន់Saharan Africa បា នបងា  ញថា   

ពលដល  គរា តត  តកា ន់តវិវត្ដ កើនទ ើង ជម្ង ឺអដស៍អា ច

ជា លទ្ធ ផលនកា របា ត់បង់ជំនា ញ   ចំកា រ ឱនភា ពនសវា 

កសិកម្ម  កា របា ត់បង់បន្ដ ិចម្ដ ងៗនសមត្ថ ភា ពផលិតកម្ម ក្ន ុង

កា រងា រជា មួយដីធ្ល ី និងធ្វ ើបកបា ក់ទា ំងកា រចិញ្ច ឹមជីវិត  

តំបន់ជនបទ។  អំទ ុងពីរទសវត ចុងក  យនះ  

 ទសអា ្រ ហ្វ ិកជម្ង ឺអដស៍ បា នសមា  ប់កម្ម ករផ្ន កកសិកម្ម 

៧លា ននា ក់។ ជា លទ្ធ ផល មនុស រា ប់ពា ន់នា ក់  ក្ន ុង

សហគមន៍   ចំកា រ  ូវជួបមហន្ដ រា យ ដលបា នបន ល់ទុក

សមា ជិក  ួសា រតសូ៊រក ម្ហ ូបអា ហា រដើម ីរស់។  ពល

ដលផលប៉ះពា ល់នជម្ង ឺអដស៍ចំ  ះកា រចិញ្ច ឹមជីវិត  ក្ន ុង

តំបន់មិនមា នស្ថ រភា ព  ហលប   សំខា ន់នឹងកើតមា ននា 

ពលអនា គត។ ប   ទា ំងគឺ  យសា រត  ក្ន ុង  ទសជា  

 ើន  ក្ន ុងតំបន់មា ន  ជា ពលរដ្ឋ  ើនលើសលប់រស់  

តំបន់ជនបទ ហើយកា ររីករា លដា លនជម្ង ឺអដស៍បា នកើន

ទ ើងយា៉ ងកំហុគជា មួយនឹងកា រចិញ្ច ឹមជីវិត  ក្ន ុងតំបន់ជន

បទដលមា នមូលដា  នកសិកម្ម ដ៍ធំ។

ភា ពអា មា៉ ស់ និងកា ររីសអើងពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយនឹងម  គភា ពអា មា៉ ស់ និងកា ររីសអើងពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយនឹងម  គ

អដស៍ដលនា ំ  រកភា ពក ីក អដស៍ដលនា ំ  រកភា ពក ីក 

កា ររីសអើង និងភា ពអា ម៉ា ស់ដលពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយនឹងម  គ

អដស៍អា ចបង្ក ើននូវភា ពក ីក  ក្ន ុងចំ  មមនុស ដល

រស់  ជា មួយនឹងជម្ង ឺអដស៍ និង  ួសា ររបស់ពួកគតា មរយៈ

ចំនួនគន្ល ងតមួយ។ កា ររីុសអុើង  យផា  ល់ អា ចបណា្ដ  ល

ឱ មា នកា របា ត់បង់កា រងា រ ឬកា រ  ះបង់មនុស ដលមា នជម្ង ឺ

អសដ៍ និងញា តិសនា  នរបស់ពួគភា  មៗ។

ថ្វ ីបើច  ប់សិទ្ធ មនុស អន្ដ រជា តិហា មមិនឱ មា នភា ពរីសអើង

 ឆា ំងនឹងមនុស ផ្ទ ុកម  គអដស៍ ឬអ្ន កដល  ូវបា នយល់

ឃើញថា  មា នហា និភ័យខ្ព ស់ក្ន ុងកា រឆ្ល ងជម្ង ឺនះក៏  យ កា រ

ពិតជា ក់ស្ត ង អ្ន កទា ំងនះ  ឈមមុខកា ន់ត  ើន  នឹង

បា ត់បង់កា រងា រ ឬ  ូវបា នគបដិសធកា រងា រ។  ះបីជា 

ម  គអដស៍មិន អា ចឆ្ល ង  យសា រកា រអង្គ ុយធ្វ ើកា រ  

កន្ល ងតមួយ បុ៉ន្ដ កា ររពឹងគិតកា រចំលងតងកើតមា ន  យ

មនុស មួយចំនួនធំ ពិសស  កនឹងបញ ប់ ឬបដិសធកា រ

ងា រពួកគ។ កា ររលិតកា រងា រដំបូង  ូវបា នធ្វ ើទ ើង  ក្ន ុង

សហ   សមួយចំនួន ពិសសកន្ល ងដលមា ន   ក់កំរ 

សុខភា ពសំរា ប់និ  ជិក។  តា មបណា្ដ   ទសមួយចំនួន 

កា រឧបត្ថ ម្ភ របស់និ  ជិកលើកម្ម វិធីធា នា សុខភា ព បា នកើត

មា នទ ើងស្ថ ិតក  មគំនា បហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដលមា នផលប៉ះពា ល់

ខា  ំង  យសា រអដស៍។ មា ននិ  ជិកមួយចំនួនបា ន  ើ

  ស់គំនា បទា ំងនះ ដើម ីបដិសធកា រងា រអ្ន កមា នម  គ

អដស៍។ មុខជំនួញ  ឈមមុខ  នឹងប   យា៉ ងខា  ំង  យ

សា រតជម្ង ឺអដស៍។ ជួនកា ល  ពលដលអ្ន កជម្ង ឺអដស៍

បា នបងា  ញឱ ឃើញពីចំនុចសូន នកា រងា ររបស់គ ពួកគ

ហា ក់មា ន  វត្ដ ិអា ក ក់  ូវបា ននិរទស និងបា ត់បង់កា រងា រ។ 

ដូច្ន ះជម្ង ឺអដស៍ កា ត់បន្ថ យកា រទទួួលបា នកា រងា រ និងចូល

រួមចំណកធ្វ ើឱ មា នភា ពក ីក ។

មា នភស្ដ ុតា ងមួយចំនួនបា នអះអា ងថា  កុមា រដលមា នផ្ទ ុក

ម  គអសដ៍ ឬកុមា រដលឪពុកមា  យមា នម  គអដស៍

វិជ្ជ មា នអា ចទទួលកា ររីុសអើង ដលកតា  នះធ្វ ើមា នផល

អវិជ្ជ ជះ  លប់មកវិញក្ន ុងរយៈពលយូរ។   ទសឥណា  

កុមា រដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ ឬកុមា រដលឪពុកមា  យ

មា នម  គអដស៍អា ច  វូគបណ្ដ ញចញពីសា លា ។ មណ ល

កុមា រកំ    ឬវិទ  សា  នដទទៀត  ហលមិនទទួលពួកគ 

និងមិនផ្ដ ល់ថា  ំព  បា ល។ កា ររីុសអើងបបនះ  ហលជា 

កា ត់បន្ថ យឱកា សទទួលបា នកា រអប់ររបស់ពួកគ និងទទួល

កា រថទា ំសុខភា ព  ប់   ន់។

ប៉ះពា ល់ដលបង្ក  យមា នភា ពក កី របស់ម  គអដស៍/ជម្ង ឺប៉ះពា ល់ដលបង្ក  យមា នភា ពក កី របស់ម  គអដស៍/ជម្ង ឺ

អដស៍  ក្ន ុងកា រអប់រអដស៍  ក្ន ុងកា រអប់រ

ជម្ង ឺអដស៍គំរា មកំហងដល់  ព័ន្ធ អប់រ ដូច្ន ះហើយវា ធ្វ ើ

 យធនធា នមនុស  ក្ន ុង  ទសមួយចុះខ  យ។ កា រ

ថយចុះនូវកា រចុះ   ះចូលសា លា  គឺជា ផលទប៉ះពា ល់ដល

គមើឃើញច  ស់បំផុតបំផុតនកា ររា តដា លជម្ង ឺនះ។ មូល

ហតុនកា រធា  ក់ចុះនះរា ប់បញ្ច លូនូវកា រលប់បំបា ត់សកម្ម ភា ព

ថទា ំកុមា រ កា រគា  នលទ្ធ ភា ពរបស់  ួសា រ ដើម ីបង់ថ្ល សា លា  

ទិញសៀវ   និងឯកសណា្ឋ  ន។ ជម្ង ឺអដស៍ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង

កា រខ្វ ះជីវជា តិ បដិសធអ   ផ្ដ ល់កំណើត ហើយកុមា រកា  យ

ជា អ្ន កឆ្ល ងម  គអដស៍។



34 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

កុមា រឈប់រៀន ដើម ី  ផ្ទ ះថទា ំសមា ជិក  ួសា រដលមា ន

ជម្ង ឺ ឬបងប្អ ូនបង្ក ើតដលកំ    ហតុនះធ្វ ើឱ ពួកគថិតក្ន ុង

ភា ពកា ន់ត   ះថា  ក់ចំ  ះកា រសិក   និងកា រងា រនា ពល

អនា គត។ កា រសិក  ពី  ទស Uganda បា នបងា  ញថា  

បនា  ប់ពីឪពុកមា  យសា  ប់  ល  គកា  យជា ក្ម ងកំ    ហើយ

ទំលា ប់ដលគ  សា លា  ូវបា នកា ត់បន្ថ យ ធ្វ ើមិនបា នដូច

ពលមុន។ ករណីពី  Southwest China បា នរកឃើញថា 

កុមា រកំ    និងកុមា រដលមា នអា យុ  ើនដលមា នឪពុក

មា  យផ្ទ ុកម  គអដ៍ ពួកគភា គ  ើនមា នពលតិចតួច  

សា លា  មិនដូចដគូពួកគទ ើយ។ ក្ម ងកំ   ភា គ  ើនមា ន

កា រទទួលខុស  ូវជា ម  ួសា រ និង  មុខ  នឹងកា រលំបា ក 

ខា  ំងសដ្ឋ កិច្ច ។  ពលដលកុមា រកំ    ូវបា នថទា ំ  យ

អ្ន កដទ ធនធា នផ្ដ ល់ឱ  ូវកំណត់  យ  សួា រ ដលជា 

អ្ន កថទា ំក្ម ង  ះ ក្ន ុងកា រសំរួលសចក្ដ ី  ូវកា របន្ថ មនកុមា រ

ទា ំង  ះ។ តា មកា រសិក  ពីយុវជន ដលបា នបា ត់បង់មា  យ 

ឬឪពុកមា  យ  យសា រអដស៍   ទសថ បា នឱ ដឹងថា 

ថ្វ ីបើយុវជនទា ំងនះ  ូវបា នថទា ំ  យញា តិ  ួសា រ បុ៉ន្ដ 

ជីវភា ពរស់  របស់គហា ក់មា នភា ពឈឺចា ប់  យសា រសចក្ដ ី

លំបា កវទនា នហិរញ្ញ វិត្ថ ុ។ បន្ថ មលើសនះទៀត ក្ម ងកំ   

 ហលជា  ូវគបដិសធដើម ីទទួលបា នករ  មរតក។ ហតុ

នះ វននភា ពក ីក  កា រសិក  អប់រទា ប និងកា រឈឺចា ប់

 តបន្ដ របស់យុវជនទា ំងអស់នះ  យសា រពួកគមា ន 

កា រគា ំ  ផ្ន កសា  រតី និងហិរញ្ញ វត្ថ ុតិចតួច។ ដូច្ន ះ   ះថា  ក់

នជម្ង ឺអសដ៍កា  យជា កា រ  ួយបា រម្ម ណ៍ខា  ំង។

ផលប៉ះពា ល់នម  គអដស៍ / ពីជម្ង ឺអដ៍ចំ  ះមនុស វ័យផលប៉ះពា ល់នម  គអដស៍ / ពីជម្ង ឺអដ៍ចំ  ះមនុស វ័យ

ក្ម ងក្ម ង

កុមា រ  មា ណ ១៥លា ននា ក់ បា នកា  យ  ជា ក្ម ងកំ   

 យសា រឪពកុមា  យ បា នសា  ប់  ល  យសា រជម្ង ឺអដស៍។ 

 ហលជា  ១២លា ននា ក់ នកុមា រទា ំងនះរស់  ក្ន ុងអនុ

តំបន់អា ហ្វ ្រ ិកសា ហា រ៉ា ។ ថ្វ ីបើទិន្ន ន័យនះមា នបំភ័យ  ក្ន ុង

តំបន់ ចំនួនកុមា រកំ    យសា រអសដ៍ហា ក់ដូចជា កើន 

ទ ើង  ពលដល  គរា តត  តរីកសា យភា យខា  ំង។ តា ម

កា រវា យតម្ល បា នឱ ដឹងថា  ក្ន ងុឆា  ២ំ០០១   ទសវៀតណា ម

មា នកុមា រ ២២០០០នា ក់ បា នកា  យជា ក្ម ងកំ    យសា រ

ប   អសដស៍។

 គរា តត  ត  យសា រជម្ង ឺអសសដ៍ បា នធ្វ ើឱ ប៉ះពា ល់ដល់

កុមា រ និងយុវជន តា ម  ើនរបៀប ដូចត  ៈ

 •  កា រមិនយកចិត្ដ ទុកដា ក់រចនា សម្ព ័ន្ធ គា ំ   ពណី និង

សំណា ញ់សុវត្ថ ិភា ពសង្គ ម

 •  បា នកា ត់បន្ថ យអ   នកុមា រដល  រស់រា នមា នជីវិត 

និងអ   កា រអភិវឌ ន៍ តា មរយៈផលប៉ះពា ល់សុខភា ព

ពួកគ  ួសា រ កា រចិញ្ច ឹមជីវិត សុខុមា លភា ពសង្គ ម 

និងកា រកា រពា រ

 •  ភា ពរីុសអើង និងកា រផា ត់ចញពីសហគមន៍ គឺជា លទ្ធ 

ផលមួយនកា រធ្វ ើឱ មា នសា  កសា  មអា ក ក់

 •  កង្វ ះគុណភា ពអប់រ  យសា រមកពីខ្វ ះ  ួប  ៀនចំ

 ះជម្ង ឺអសសដ៍ និង

 •  បា នកា ត់បន្ថ យឱកា សសំរា ប់កា រសិក   ពី   ះតកា រ

ផា ត់ចញ ឬតំរូវកា រប្ដ ូរ  រកកា រចំណា យក្ន ុង  ួសា រ

ចំ  ះកា រព  បា ល  យឱសថ ហើយកំណត់មូលនិធិ

សំរា ប់  សា លា រៀន  យរឹតត ិត

ផលប៉ះពា ល់នម  គអដស៍/ជ-ម្ង ឺអសដ៍ចំ  ះមនុស ចា ស់ផលប៉ះពា ល់នម  គអដស៍/ជ-ម្ង ឺអសដ៍ចំ  ះមនុស ចា ស់

ផលប៉ះពា ល់ពីជម្ង ឺអដស៍ចំ  ះមនុស ចា ស់ គឺកំរ  ូវបា នគ

ពិចា រណា ។  ពលដលមនុស មួយចំនួន  ូវបា នចំលង

ម  គអដស៍។ ចំនួនកា ន់តធំហើយឆា  យ  ូវបា នគធ្វ ើ

ឱ មា នផលប៉ះពា ល់  យម  គឆ្ល ងនអ្ន កដលសំខា ន់ៗ ជា 

ពិសសមនុស ពញវ័យពញកំលា ំងពលកម្ម  និង  កំ   ។ 

ផលប៉ះពា ល់ចំ  ះមនុស ចា ស់រា ប់បញ្ច ូលទំា ងៈ

 • កា របន្ថ មបន្ទ ុកនកា រថទា ំ

 •  ផ្ដ ល់កា រគា ំ  ទាំ ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងសមា  រៈចំ  ះសមា ជិក

 ួសា រ

 • ចិញ្ច ឹម  ដល  មា នជីវិត

 • ទទួលរងភា ពឈឺចា ប់ក្ន ុងអា រម្ម ណ៍ 

 •  បា ត់បង់កា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដលកូនៗជា ធម្ម តា 

តងផ្ដ ល់ជូនគា ត់

ផលប៉ះពា ល់នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអសដ៍ចំ  ះចំណូលជា តិផលប៉ះពា ល់នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអសដ៍ចំ  ះចំណូលជា តិ

ជម្ង ឺអសដស៍រា រា ំងមនុស ពីកា រចូលរួមចំណកធ្វ ើឱ រីកលូត

លា ស់នសដ្ឋ កិច្ច  ដលបណា្ដ  លឱ មា នកា រកើនទ ើនូវភា ព

ក ីក ។ ថ្ម ីៗនះជម្ង ឺអដស៍  ូវបា នគទទួលសា្គ  ល់ថា  ជា 

ប   កា ររា រា ំងកា រអភិវឌ ន្អ ដ៍សំខា ន់មួយ។ 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 35

កា រកើនទ ើងនកា រខូចសតិ និងអា រម្ម ណ៍  យសា រជម្ង ឺ

អដស៍បា នធ្វ ើឱ ប៉ះពា ល់ដល់កា រអភិវឌ ន៍ សង្គ ម និង

សដ្ឋ កិច្ច ។   ទសមួយចំនួន ផលប៉ះពា ល់ដលបា ន

កើនទ ើងខ្ព ស់បំផុតនកា ររា លដា លម  គ អា ចមា នផល

វិបា កមហន្ដ រា យ ចំ  ះកា ររីកលូតលា ស់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច រយៈ

ពលវង និងធ្វ ើឱ មា នកា រខូចខា តយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រនលទ្ធ ភា ព

កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក កី ។ រហូតមកទល់ពលនះ អ្ន កជំនា ញ

សំខា ន់ៗជឿជា ក់ថា  កា ររា តត  ត ជា ទូ  ១០ភា គរយន

មនុស ពញវ័យដលលមា នផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍ បា នកា ត់បន្ថ យ

កា រីកលូតលា ស់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច   ឹម ០.៥ ភា គរយក្ន ុងមួយឆា  ំ។ 

តា មរយៈកា រសិក  ដលមា នកំរិតផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា នន

 គរា តត  ត  លើឯកត្ដ បុគ្គ លបើ  ៀបធៀប  នឹងផលិត

ផលសរុបក្ន ងុ  កុ ហើយដលផ្ទ យុមកវិញជម្ង អឹសដ៍គីទទួល

ខុស  ូវ  ឱនភា ពកំរិតខា  ំង។

អ   ២០ភា គរយ នមនុស ពញវ័យដលមា នផ្ទ ុកម  គ

អដស៍មា នអ   ធា  ក់ចុះក្ន ងុកា ររីកលូតលា ស់ន GDP 2.6% ។

កា រគណនា  ក្ន ុងអនុតំបន់ Saharan Africa អះអា ងថា  

អ   នកា ររីកលូតលា ស់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច បា នធា  ក់ចុះយ៉ា ង  ើន

 ឹម ៤ភា គរយ ដលលទ្ធ ផលបា នមកពីជម្ង ឺអដស៍។ ដូច្ន ះ 

ជម្ង ឺអដស៍កំពុងចូលរួមចំណកធ្វ ើឱ មា នភា ពក ីក កា ន់ត

ខា  ំងចំ  ះបណា្ដ   ទសដលមា នធនធា នតិចតួច។ 

ថ្វ ីបើផលប៉ះពា ល់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ចំ  ះអ្ន កជម្ង ឺអដស៍  ូវបា ន

គដឹងមួយផ្ន ក បុ៉ន្ដ ផលប៉ះពា ល់សដ្ឋ កិច្ច ទា ំងមូលចំ  ះ

្ដ  ីមិន  ូវបា នគរា ប់ចំនួនឱ ដឹងទ នះ  យសា រកា រងា រ

របស់ពួកគធ្វ ើត  ក្ន ុងផ្ទ ះ  ក្ន ុងសហគមន៍ និង  ក្ន ុង

កា រងា រផលិតកម្ម ក  ផ្ល ូវកា រដលមិន  ូវបា នបញ្ច ូលក្ន ុងឯក

សា រពញលញ។

ទំនា ក់ទំនងគា  រវា ងយនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ទំនា ក់ទំនងគា  រវា ងយនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

កា រទំនា ក់ទំនង និងតួនា ទីរបស់យនឌ័រមា នឥទ្ធ ពលសំខា ន់

ចំ  ះរយៈពល និងផលប៉ះពា ល់នកា ររា តត  តនជម្ង ឺ

អដស៍។ តួនា ទីក  មបងា្គ  ប់របស់ ្ដ  ីទា ក់ទងជា មួយបុរស

ដលបា នដា ក់ពួកគា ត់  កន្ល ងដលមិនមា ន   ជន៍ ស្ដ ី

ពីកា រទទួលបា ន  ភពធនធា ន និងទំនិញអំណា ចក្ន ុងកា រ

សំរចចិត្ដ  ជំរីស និងឱកា សទា ងំទ  យឆ្ល ងកា ត់ក្ន ងុឆា កជីវិត។ 

តួនា ទីរបស់យនឌ័រមា នឥទ្ធ ិពល  លើរបៀបដលបុរស និង

្ដ  ីងា យនឹងឈឺចា ប់ចំ  ះកា រចំលងម  គអដស៍ និងប៉ះ

ពា ល់ភា  មៗនជីវភា ពរស់  ជា មួយជម្ង ឺអដស៍។ កា រទំនា ក់

ទំនងយនឌ័រ មា នឥទិ្ធ ពល  យអន្ដ រវប ធម៌សង្គ ម កតា  

សដ្ឋ កិច្ច  និងអា ចកំនត់ភា ពខុសគា   ដើម ីទទួលបា នសវា 

គា ំ   និងថទា ំរបស់បុរស និង ្ដ  ី។

្ដ  ីភា គ  ើនស្ទ ើរតដូចបុរសដរ បច្ច ុប ន្ន ពួកគកំពុងជិត

សា  ប់  យសា រជម្ង ឺអសដ៍។ ច   ះនអ   ម  គអដស៍

រូបភា ព ១០: ភា គរយនមនុស ពញវ័យ (អា យុចា ប់ពី ១៥ឆា  ំឡើង  ) ជា ្ត  ីផ្ទ ុកម  គអដស៍, ១៩៩០-២០០៧រូបភា ព ១០: ភា គរយនមនុស ពញវ័យ (អា យុចា ប់ពី ១៥ឆា  ំឡើង  ) ជា ្ត  ីផ្ទ ុកម  គអដស៍, ១៩៩០-២០០៧

 ភពៈ អង្គ កា រ UNAIDS, 2007g ។



36 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

រវា ងបុរស និង ្ដ  ីគឺ  ជិតគា  ។  ទូទា ំងពិភព  កនា ឆា  ំ

២០០៧ ្ដ  ីចំនួន១៥.៤លា ននា ក់ កំពុងរស់  ជា មួយជម្ង ឺ

អដស៍  ើនជា ង១.៦លា ននា ក់ បើ  ៀបធៀប  ឆា  ំ២០០១ 

គឺមា នចំនួន  ឹមត ១៣.៨ លា ននា ក់។  ឆា  ំ២០០២ 

ចំនួន ្ដ  ីដលមា នម  គអដស៍ បា នកើនទ ើង   ប់

តំបន់។  អា សីុខា ងកើតម  គអដស៍មា នកា រកើនទ ើង

គួឱ កត់សំគា ល់ដលមា នចំនួន៥៦ភា គរយ ក្ន ុងរយៈពល

តពីរឆា  ំ បនា  ប់គឺ  អឺរុបភា គខា ងកើត និងអា សីុភា គ

កណា្ដ  ាលមា ន៤៨ភា គរយ។  ឆា  ំ២០០៦  អា សីុ ្ដ  ី

ពញវ័យ ២៩ភា គរយ មា នជម្ង ឺអសដ៍ និង៤៧ភា គរយ  

តំបន់បា៉ សីុភិក។ រូបភា ពទី១០ បងា  ញ   ប់តំបន់ទា ំងអស់

ពីឆា  ំ១៩៩០   ២០០៧ មនុស ពញវ័យចំនួន១០ភា គរយ

ជា ្ដ  ីដលមា នម  គអដស៍។

កា រ  កា សឱ ដឹងដូចគា  ថា   ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍៍ 

្ដ  ីវ័យក្ម ងកំពុងឆ្ល ងម  គអដស៍មា នចំនួន  ើនជា ងបុរស

ក្ម ង ហើយតា មកា រវា យតម្ល  មា ន៦៧ភា គរយអ្ន កដលឆ្ល ង

ថ្ម ីៗបំផុតមា នអា យុពី១៥  ២៤ឆា  ំ។  ើនជា ង៧៥ភា គរយ

នកា រឆ្ល ងម  គអដស៍  ូវបា នចំលង  យសា រទំនា ក់ទំ

នងផ្ល ូវភទរវា ងបុរស និង ្ដ  ី។  បណា្ដ   ទសជា  ើន 

មនុស វ័យក្ម ងមា នអ   ឆ្ល ងម  គ  ើនជា ងវ័យដទ ក្ន ុង

 ះ ្ដ  ីវ័យក្ម ងមា នម  គអដស៍ចំនួនស្ម ើនឹង៦ដង ន

ចំនួនបុរស។ ដូច្ន ះដំ  ះ   យអំពីតួនា ទីរបស់ ្ដ  ី និង

អំណា ច  កប  យថា មពលរវា ងបុរស និង ្ដ  ី និងថា តើ

ពួកគមា នឥទ្ធ ពល  លើទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទយ៉ា ងម៉ចកា រធ្វ ើ

កា រសំរចចិត្ដ របស់គយា៉ ងណា  ទា ំងអស់នះគឺជា កា របញ ប់

យា៉ ងពិសសពីកា ររា តត  តនម  គ។

ភា ពងា យរង   ះរបស់ ្ដ   ី និងក្ម ង  ី  នឹងម  គអដស៍/ភា ពងា យរង   ះរបស់ ្ដ   ី និងក្ម ង  ី  នឹងម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍ជម្ង ឺអដស៍

ភា ពងា យរង   ះផ្ន កជីវសា ្ដ  ន ្ដ  ី  នឹងម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍សតា មកា រសិក    វ   វបា នបងា  ញថា  កា រ  

ឈមមុខឆ្ល ងម  គអដស៍តា មផ្ល ូវភទ តា មទា  រមា ស មា ន

កំរិតពីពីរ  បួនដងខ្ព ស់ជា បុរស។ កា រចំលងម  គពីបុរស

 ្ដ  ី គឺមា នលក្ខ ណៈងា យ  ពលពួកគធ្វ ើកា ររួមភទ 

ពី   ះផ្ទ ខា ងក  ន  ដា ប់ភទ ្ដ  ីមា នរា ងធំ ហើយមា ន

ទឹករអិលដលអា ចងា យ  លួទទួលយកទឹកកា មរបស់ដគូ។

ទឹកកា មបុរសមា នកា រ  មូលផ្ដ ុំម  គអដស៍  ើនជា ងទឹក

រអិល ្ដ  ី។ បន្ថ មលើសនះទៀត ្ដ  ីងា យទទួលភា ពឈឺ

ចា ប់  យសា រកា រចំលងច ្ក  ម  គស   កា ម  គ ដល

ទា ំងនះ  ូវ  ឈមមុខទ្វ រដងជា មួយម  គអដស៍។ ្ដ  ី

ក្ម ងៗ  ឈមមុខនឹង   ះថា  ក់ខា  ំង   ះកស ូនរបស់ពួក

គ  ខ្ច ី និងផ្ល ូវតូចភទមា នលក្ខ ណៈមិន  ប់   ន់។ ទា ំង

នះបងា  ញឱ ឃើញថា  ្ដ  ីងា យនឹងទទួលភា ពឈឺចា ប់  យ

សា រកា រចំលងម  គអដស៍បនា  ប់ពីអស់រដូវ។ ជា ងនះទៀត

ភា ពរហក និងចញឈា ម  ពលរួមភទ  យសា រកា រ

រួមភទ  យបង្ខ ំ កា ររ  ភ សពសន្ធ វៈ ឬ  យមា ន

កា ររ  ភបូក  ើននា ក់ ដលទា ំងនះធ្វ ើឱ ទា នភា ពងា យ

នឹងទទួលកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។ កា ររួមភទតា មរន្ធ គូថ គឺ

ជួនកា លជា តំរូវកា រខ្ព ស់ជា ងតា មរន្ធ  នី   ះគគិតថា  វា 

អា ចប ្ច ៀសបា នមិនឱ មា នគភ៌។  ះបីយា៉ ងនះក្ដ ី កា ររួម

ភទតា មរន្ធ គូថធ្វ ើឱ មា នកា ររហកជា លិកា រស្ដ ើងៗ ក្ន ុងរន្ធ 

គូថដលធ្វ ើឱ មា នភា ពងា យ  ួលនឹងទទួលមរា គ។

កា រចំលងម  គអដស៍ពីមា  យ  កូន គឺជា របៀបចំលងដ៍

  ះថា  ក់ចំ  ះកុមា រ។ តា មកា រវា យតម្ល ឱ ដឹងថា  មា ន

កុមា រ  មា ណ៤២០.០០០បា នឆ្ល ងក្ន ុងមួយឆា  ំៗ ហើយ៩០

ភា គរយពីមា  យ  កូន។  យមិនមា នកា រកា រពា រកា រចំលង

ពីមា  យ  កូន មា នកុមា រ  មា ណ ៤០ភា គរយបា នទទួល

ម  គអដស៍វិជ្ជ មា នពីមា  យ។  រឿងនះ  ូវបា នគជឿថា  ពីរ

ភា គបីនទា រកបា នឆ្ល ងតា ងំពី  ក្ន ងុផ្ទ មា  យ ហើយភា គ  ើន

 ពល  សូ   និងមួយភា គបី  ពលបំ   ះកូន។ 

ដូច្ន ះវិធា នកា រកា រពា រកា រចំលងម  គអដស៍ពីមា  យ  កូន

គឺជា តំរូវកា រសុខភា ពដ៍សំខា ន់មួយ។

ភា ពងា យរង   ះន ្ដ  ី និងកុមា រី  យសា រទំនៀទំលា ប់ភា ពងា យរង   ះន ្ដ  ី និងកុមា រី  យសា រទំនៀទំលា ប់

យនឌ័រ និងវប ធម៌សង្គ មយនឌ័រ និងវប ធម៌សង្គ ម

ទំនៀមទំលា ប់យនឌ័រ  ក្ន ុងសង្គ ម និងអា កប កិរិយា មា ន

ផលប៉ះពា ល់ចំ  ះចរិត កា រគិតទុក និងចរិយា  ដល  ូវ

បា នគដា ក់បញ្ញ តិចំ  ះ ្ដ   ី និងបុរស ក្ម ង  សុ និងក្ម ង  ។ី 

បទដា  នយនឌ័រវា ហា ក់ដូចជា  ូវបា ន គបងា  ញចញពីទំ

នា ក់ទំនងនភា ពមិនស្ម ើគា  នអំណា ច ដលជា លទ្ធ ល ្ដ  ី

មា នលក្ខ ណៈខ  យជា ងក្ន ុងកា រទា មទា រតំណងជា មួយបុរស

ទា ំង  ក្ន ុង  ួសា រ និង  ក្ន ុងសហគមន៍។   ក្ន ុងន័យនះ



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 37

បទដា  នយនឌ័រអា ចកំណត់លទ្ធ ភា ពរបស់ ្ដ  ី ដើម ីចរចា 

រកសុវត្ថ ិភា ពពលរួមភទជា មួយដគូ ដលនា ំឱ ្ដ  ី  ត

ជា ដគូដលងា យ  ឈមមុខនឹងកា រចំលងម  គអដស៍។

បទដា  នវប ធម៌សង្គ ម ជំនឿ និង  ពណីអា ចមា នផលប៉ះ

ពា ល់  យផា  ល់ចំ  ះភា ពឈឺចា ប់នកា រចំលងម  គអដស៍។

ក្ម ង  ី និង ្ដ  ី  ូវបា នចិញ្ច ឹមឱ ធំធា ត់ និងអប់រឱ សា  ប់

បងា្គ  ប់ និងមិនឱ ដឹងអំពីប   រួមភទរហូតដល់ថ្ង រៀបកា រ។

ពួកគភ័យខា  ចនឹងកា រផា  ញ់ផា  ល់តបវិញពីដគូ និងអ្ន កដទ

ទៀត ថា មា នចរិតមិនល្អ  មិនសុភា ពរា បសា រ ឬមិន   ះ

 ង់  ពលដលពួកគា ត់លើកប   រួមភទ និងប   

សុខភា ពផ្ល វភទមកនិយា យ រួមបញ្ច ូលទា ំងកា រចំលង  គ

ស   ច ្ក  មកា ម  គ ឬម  គអដស៍។ ជា មួយនះផងដរ 

 ពលដល ្ដ  ីភា គ  ើនទទួលកា រចំលង  គស   ច ្ក  ម

កា ម  គ ជា អ  គស   ក  យមកគា ត់មា នបទពិ  ធន៍ 

ទទួលប    គស   ទា ំងនះបន្ដ បនា  ប់ ពួកគហា ក់ដូចជា 

ធម្ម តា  វិញ។

មុនពលរៀបកា រ កា រទំនា ក់ទំនងជា មួយអា យុ និងបទដា  ន

វប ធម៌  ហលលើកតំកើង និង  រពអំណា ចរបស់បុរស

ចំ  ះប   រួមភទ និងវិធីធ្វ ើដើម ីកំុឱ មា នកូន។ បុ៉ន្ដ កា រ

ធ្វ ើតា មពីរបៀបរួមភទគឺជា កា តព្វ កិច្ច របស់ ្ដ  ីលុះ   តរឿង

 ះជា កា រពញចិត្ដ របស់ ្ដ   ីឬកា រ  ឈមមុខរបស់នា ងផា  ល់។

ដូច្ន ះ កា ររៀបកា រ អា ចជា កតា    ះថា  ក់ធំមួយចំ  ះ ្ដ  ី 

ដលគា ត់មា នអំណា ចតិចតួចក្ន ុងកា រនិយា យឱ ប្ដ ីរបស់គា ត់

 ើ   មអនា ម័យ។ ប   នះ  ូវបា នគវា យតម្ល ថា  មា ន

្ដ  ីជនជា តិអា ហ្វ ្រ ិក  មា ណ៦០   ៨០ភា គរយ ឆ្ល ងម  គ 

អដស៍វិជ្ជ មា នពីប្ដ ីរបស់គា ត់  យសា រកា ររួមភទ  យខា  ច

ប្ដ ី។   ទសកម្ព ុជា  កា រចំលងម  គពីប្ដ ី   ពន្ធ  មា ន

 ហល៥០ភា គរយ   យសា រកា ររួមភទ។ 

ជា ទូ   ្ដ  ី  ូវគរពឹងថា  មិនមនជា អ្ន កផ្ដ ើម និងធ្វ ើកា រ

សំរចចិត្ដ ក្ន ុងកា ររួមភទជា មួយបុរសទ អ្ន កដល  ូវកា ររួម

ភទ និងទា មទា រ  ូវបា នគគិតថា ជា អ្ន កមា នអំណា ចលើ។

កា រអង្គ តទ្វ រដងជា ញឹកញា ប់  ូវបា ន  ើ  ទីណា ដល ្ដ  ី

 ូវបា នគស្ដ ីប   ស ឬបណ្ដ ញចញចំ  ះភា ពមិន   ះ

 ង់គា  នសា  មីភក្ដ ិ (ពិត ឬ   ន់តសង័ យ) តបុរស  ូវគ

រពឹងគិតថា  គអនុ   តិឱ មា នដគូ  ើន។ បន្ថ មលើស

នះទៀត ្ដ  ីមកពី  ួសា រ  កប  យ  ពណីតងតស្ថ ិត

 ក  មគំនា បរបស់  ួសា រក្ន ុងកា របង្ខ ំពួកគឱ បង្ក ើតកូន

 ះបីនា ងមិនអា ចសា រភា ពថា  នា ងមា នកិច្ច សន  មិនយក

កូនជា មួយប្ដ ីដលមា នម  គអដស៍ ហើយមា នភា ពមិន

  ះ  ង់ជា មួយនា ង ។ 

 តា មបណា្ដ   ទសជា  ើន  ហ្ម ចា រីយ៍របស់ ្ដ  ីមា នតម្ល 

ខ្ព ស់សំរា ប់សង្គ ម ហតុនះឪពុកមា  យ ក៏ដូចជា សហគមន៍

ទា ំងមូលដា ក់គំនា មលើក្ម ង  ីមិនឱ ធ្វ ើផ្ដ សផា  ស ជា ហតុ

ធ្វ ើឱ ក្ម ង  ីមា នភា ពល្ង ង់   អំពីប   រួមភទ។ ពួកគក៏

មា នកា រកា រញា រពីកា រស្វ ងរកព័ត៌មា នអំពីកា ររួមភទ ឬសវា 

ទា ក់ទងនឹងសុខភា ពផ្ល ូវភទ។ តា មជំនឿគជឿថា  កា ររួម

ភទជា មួយក្ម ង ្ដ  ី   ហ្ម ចា រីយ៍ ធ្វ ើឱ បុរសដលមា នម

 គអសដ៍ឆា ប់ជា សះស ើយ។ ជំនឿបបនះ  ើនកើតមា ន

  ទសអា ្រ ហ្វ ិក ហើយរា លដា លមកដលតំបន់បា៉ សីុភិក។ 

  ទសកម្ព ុជា  ភា ពភ័យខា  ចឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៍  ហល

ធ្វ ើឱ មា នកា រកើនទ ើងនូវតំរូវកា រ  ហ្ម ចា រី។ គជឿថា  កា រ

រួភទជា មួយ ្ដ  ី   ហ្ម ចា រីយ៍ នឹងជួយឱ បុរសដលផ្ទ ុក

ម  គអដស៍ជា សះស ើយ ហើយផ្អ កតា មកា រសន្ម ត់ក្ន ុងកា រ

សិក  មួយកា រដលមា នជំនឿបបនះនឹងមា នកា រទា មទា ររក

្ដ  ដីលរកសីុផ្ល វូភទមា ន  ហ្ម ចា រីយ៍ និងមា នកា រចា ប់រ  ភ

សពសន្ធ វៈកុមា រីដលមា ន  ហ្ម ចា រីយ៍   ទសកម្ព ជា ។

ភា ពឈឺចា ប់របស់ ្ដ  ី និងក្ម ង  ី  ូវបា នគចងក ងជា 

សមា សភា ពបន្ថ មមា នកតា  ដូចខា ងក  មៈ

 •  កង្វ ះខា តកា រអប់រ និងកា រយល់ដឹងៈកង្វ ះខា តកា រអប់រ និងកា រយល់ដឹងៈ ្ដ  ី និងក្ម ង  ីជា 

ទទួល  ទទួលបា នកា រសិក  ទា បជា ងបុរស និងក្ម ង

 ុស។ ក្ម ង  ីរា ប់លា ននា ក់មា នចំណះដឹងតិចតួច

អំពី  ព័ន្ធ បន្ដ ពូជ ឬអ្វ ីជា ម  គអដស៍ និងកា រចំលង

ច ្ក  ម  គស   កា ម  គ តើមា នកា រចំលងយា៉ ង

ដូម្ដ ច? និងកា របងា្ក  រ។ ឧទា ហរណ៍ តា មកា រសិក  

មួយ   ទស Ethopia, Malawi, Tanzania,

Zambia and Zimbabwe  បា នរកឃើញថា  ក ុមក្ម ង

 ីមា នអា យុពី១៥   ១៩ឆា  ំ និងមា ន  ើនពី៥  

៦ដង នក្ម ង  សុដលងា យនឹងចំនលងម  គអដស៍

 យសា រពួកគខ្វ ះចំណះដឹង។

 •  កង្វ ះខា តឱកា សដ្ឋ កិច្ច ៈកង្វ ះខា តឱកា សដ្ឋ កិច្ច ៈ កា រមិនបា នធ្វ ើឱ   កដអំពី



38 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

សិទ្ធ របស់ ្ដ  ដីើម ទីទួលបា នកា រសិក  អប់រ និងឱកា ស

ទទួលបា នកា រងា របា នបង្ខ ឱំ ពួកគមិនមា នភា ពឯករា ជ

ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ។ សចក្ដ ីសងឃឹម  ូវពឹង  លើប្ដ ី ឬដគូ 

ហើយដគូជា បុរសដលអា ចពឹងពា ក់បា នបន្ដ ិចបន្ដ ួច 

គឺជា បុរសដលជា ឪពុករបស់កូន ឬជា ្ដ  ីរកសីុផ្ល ូវភទ 

ឬកា រទទួលបន្ដ ពីភ្ញ ៀវ។ កា រមា នសចក្ដ ីសងឹឃម  លើ 

ដគូបា នកា ត់បន្ថ យលទ្ធ ភា ពរបស់ ្ដ  កី្ន ងុកា រកា រពា រខ្ល នួ

របស់គផា  ល់ពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ ដូចជា ពិភា ក  

ដើម ីឱ  ើ   មអនា ម័យ ឬទា ត់  លដគូដល

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងសកម្ម ភា ពផ្ល ូវភទ ដល  ឈមមុខនឹង

  ះថា  ក់ខ្ព ស់។

 •  កង្វ ះខា តលទ្ធ ភា ពទទួលសវា ៈកង្វ ះខា តលទ្ធ ភា ពទទួលសវា ៈ ្ដ  ដីលមា ន  គស   

ម  គអដស៍មិនសូវទទួលបា នសវា ព  បា ល ពិសស

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៍។ លទ្ធ ល  កប  យភា ពភ័យ

ខា  ច។ ឧទា ហរណ៍   ទសបុតសា  ណា  និងអា ្រ ហ្វ ិក

ខា ងត ូង  ូវបា នគវា យតម្ល ថា  បច្ច ុប ន្ន ពា ក់កណា្ដ  ល

នក្ម ង  ីដលមា នអា យុ១៥ឆា  ំ សា  ប់  យសា រជម្ង ឺ

អដស៍។ ជា ងនះទៀត អ្ន កផ្ដ ល់សវា សុខភា ពជា 

ញឹកញា ប់មិនមា នកា រអា ណិតអា សូរ មា នសុភវិនិឆ័យ 

និងមិនមា នកា ររៀបចំមុន ដើម ីធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យ និង

ព  បា លច ្ក  ម  គស   កា ម  គ។ ភស្ដ តុា ងពី  ទស

អា ្រ ហ្វ ិកបា នចង្អ ុលបងា  ញថា  បុរសបា នទទួលកា រអនុ-

  តិ  ើនជា ង ្ដ  ីក្ន ុងកា រចូល  ពិនិត  មន្ទ ីរពទ  

និងធនធា នរបស់  ួសា រ ក៏បុរសទទួលបា ន  ើនជា ង 

(អស់សកា  នុពល) សំរា ប់ឱសថ និងកា រថទា ំបុរស

ជា ង ្ដ  ី  ក្ន ុង  ួសា រ។

 •  ស ្គ   ម និងជ   ះសីុវិលៈស ្គ   ម និងជ   ះសីុវិលៈ កា រធ្វ ើអ   រ  វស៍ ឬកា រ

ផា  ស់ទីលំ   គឺជា លទ្ធ ផលបា នមកពីអរិភា ពសង្គ ម 

មហន្ដ រា យធម្ម ជា តិ ភា ពរា ំងស្ង ួត ភា ពអត់ឃា  ន និង

គំនា បន  បា យ មា នកា រប៉ះពា ល់ខា  ងំចំ  ះកា រចំលង

ម  គអដស៍របស់ ្ដ  ី បើ  ៀបធៀបជា មួយបុរស។ 

 ហល៧៥ ភា គរយនជនភៀសខ្ល ួន និងផា  ស់ប្ដ ូរទី

លំ  ជា ្ដ  ី និងកុមា រ។ កា ររ  ភសពសន្ធ វៈ  ូវ

បា នចងក ងជា ឯកសា រដលបា នកើតមា នក្ន ុងអំទ ុង

ពលធ្វ ើស ្គ   ម។ កម្ម ករអ    វស៍ ជនភៀសខ្ល ួន

អ្ន កធ្វ ើមា តុភូមិនិវតន៍ជា ្ដ  ី ជា ញឹកញា ប់ទទួលកា រឈឺ

ចា ប់  យសា រទំរង់នឧបសគ្គ ផ្ល ូវភទ  ពលដល

ពួកគព  យា មចរចា  ដើម ីរកកា រងា រធ្វ ើ ធ្វ ើឯកសា រ

ដលចា ំបា ច់ ឬរកទីជំរកសា  ក់  ។ បន្ថ មលើសនះ

ទៀត ឯកសា រមិនផ្ល ូវកា ររបស់ ្ដ  ីជា បទពិ  ធន៍ដល

កំនត់ជំរីសមា នសា  នភា ពទា បទទួល   ក់ខទា ប និង

 វូគដា ក់ឱ  ឯ   កន្ល ងធ្វ ើកា ររបស់ពួកគ (រា ប់

បញ្ច ូលទំា ងអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍  ក្ន ុងផ្ទ ះ  ក្ន ុង  ងចក 

និងកន្ល ងរកសីុផ្ល ូវភទ)។ សា  នភា ពបបនះបា នដា ក់

្ដ  ឱី  ក្ន ងុភា ពឈឺចា ប់  និងតំណងដលមា នអំណា ច

តិតតួចដលគា  នលទ្ធ ភា ពបដិសធ ឬចរចា រកសុវត្ថ ិ-

ភា ពរួមភទបង្ក ើន   ះថា  ក់ឆ្ល ងម  គអដស៍ និងជម្ង ឺ 

អដស៍។

 •  ម  គអដស៍ និងប៉ស  ចា រ ្ត  ីៈ ម  គអដស៍ និងប៉ស  ចា រ ្ត  ីៈ កា រមិនមា នអំណា ច

ភា គ  ើន និងកា រឈឺចា ប់របស់ ្ដ  ី និងកុមា របា នបង្ខ ិត

បង្ខ ំពួកគឱ ចូល  ក្ន ុងអនា  ក់ជួញដូរផ្ល ូវភទ  យ

ពួកឈ្ម ួញ។ តា មកា រវា យតម្ល កុមា រីដលមា នអា យុពី

៥   ១៥ឆា  ំ  មា ណ២លា ននា ក់ ក្ន ុងមួយឆា  ំៗ

បា ន  ូវគបង្ខ ំឱ រកសុីផ្ល ូវភទ។ កា រធ្វ ើជា  ីពស  គឺ

ជា រឿយៗ   ន់តជា មធ  បា យនសន្ដ ិសុខហិរញ្ញ វត្ថ ុ

សំរា ប់ ្ដ  ី។  ះបីយា៉ ងណា ក៏  យពួកគមិនមា ន

អំណា ចដើម ីឱ ភ្ញ ៀវ  ើ   មអនា ម័យ ឬកា រពា រពួក

គពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។ ្ដ  ីរកសីុផ្ល ូវភទ នឹង  ូវ

ទទួលរងអំពើហិង  រ ឬបា ត់បង់   ក់ចំណូល  សិន

បើពួកគសំណូមពរឱ ភ្ញ ៀវ  ើ   មអនា ម័យ។ ផ្ទ ះ

បនមួយចំនួនអ្ន ករកសុីផ្ល ូវភទបា នដា ក់បំរា ម  មគា  

ទទូចសំុកា រ  ើ   ស់របស់ពួកគ។

 •  ភា ពអា មា៉ ស់  និងកា ររីសអើងៈភា ពអា ម៉ា ស់  និងកា ររីសអើងៈ ភា ពអា ម៉ា ស់នម  គ

អដស៍/ជម្ង អឺដស៍មា នភា ពភា ស្ម ុ  សា  ញ, ខា  ងំកា   និង

 ួត   បយា៉ ង    ក្ន ុងសង្គ ម។ វា  ូវបា នពា ក់ព័ន្ធ 

 នឹងកា ររីកកា ន់តធំទ ើង អសមភា ព  តមា ន 

ហើយទិដ្ឋ ភា ពអវិជ្ជ មា នរបស់សង្គ មនកា រសំដងភទ។

្ដ  ីជា រឿយៗ  ូវបា នគស្ដ ីប   សសំរា ប់កា រធ្វ ើឱ រីក

រា លដា លជម្ង ឺអដស៍  ះបីគបា នដឹងថា ភា គ  ើន

នជម្ង ឺនះចំលង  យភា គ  ើន  យដគូរបស់គ។ 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 39

សា  កសា  មអា ក ក់ និងភា ពរីុសអើងដលទា ក់ទងនឹង

ម  គអដស៍ និងកា រចំលងច ្ក  ម  គស   កា ម  គ 

គឺមា នសំរា ប់ ្ដ  ី  ើនជា ងបុរស។ ្ដ  ីក៏  ឈមមុខ  

នឹងអំពើហិង  រ កា រ  ះបង់  ល កា រ  មា ថ កា រ

បង្អ ត់ឱ ក ខ ត់ និងបណ្ដ ញចញពី  ួសា រ និង

សហគមន៍។ ភា ពអា ម៉ា ស់បា នរា រា ំង ្ដ  ីពីកា រស្វ ងរក

សវា ព  បា ល និងថទា ំ។

 •  អំពើហិង   ឆា ំងភទៈអំពើហិង   ឆា ំងភទៈ អំពើហិង   ឆា ំងភទៈ រួម

បញ្ច ូលនូវអំពើហឹង   លើរា ងកា យ ផ្ល ូវភទ និងផ្ល ូវ

ចិត្ត ។  ពលដលបុរស និង ្ដ  ទីទួលរងនូវអំពើហិង  

 ឆា ំងភទ ្ដ  ី និងកុមា រមា នកា រឆ្ល ងភា គ  ើនដ៏

លើសលប់។ ជា ទូ   អំពើហិង   ឆា ំងនឹង ្ដ  ីគឺ

មា នជា រមួ  តា មកន្ល ងឯកជន ហើយជា ភា គ  ើនបង្ក 

 យបុរសដលជា ដគូស្ន ិទ្ធ សា  ល សមា ជិក  ួសា រ 

និងមនុស ដលសា្គ  ល់។ ឆា កជីវិតដលជួបនឹងហិង  

លើផ្ល ូវភទ និងលើរា យកា យក្ន ុងចំ  ម ្ដ  ីមា នពី១៥

 ៧១ភា គរយ។ កា រកើតមា នទ ើងខ្ព ស់នកា រមិន

 ម  ៀងគា   ពលរួមភទ ជា ពិសសក្ន ុងចំ  ម

្ដ  ីវ័យក្ម ង នះបើតា មឯកសា របា នឱ ដឹង។ វា ជា រឿង

មួយ ដលកំពុងតកើតមា នទ ើងជា រូបរា ងដលទា ក់

ទងនឹងហិង   ឆា ំងភទ ដលប    ឈមមុខនឹង

ជម្ង ឺអដស៍។ កា រសិក  ពី  ទស Rwanda, Tanzania

and South Africa បា នប៉ា ន់  មា ណថា  កា រ  ឈម

មុខនឹងម  គអដស៍មា នទំហំធំជា ងបីដងចំ  ះ ្ដ  ី

ដលមា នបទពិ  ធន៍ទទួលអំពើហិង  ជា ង ្ដ  ីដល

មិនដលមិនមា នបទពិ  ធន៍។

អំពើហិង   ឆា ំងភទ ជា ពិសសគឺកា របង្ខ ំរួមភទ បា ន

លើកកំពស់ភា ពឈឺចា ប់ផ្ន កជីវសា ្ដ   ចំ  ះ ្ដ  ី (និងបុរស) 

ក្ន ុងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។  ពលដល   ះថា  ក់នកា រ

ចំលងម  គអដស៍    លួជា មួយនឹង  ភទនកា របងា  ញ

ពីរូបភា ពរួមភទ (តា មរន្ធ  នី រន្ធ គូថ ឬតា មមា ត់)  ះ

កំរិតកា រចំលងម  គអដស៍បា នកើនទ ើងខ្ព ស់ តា មរយៈ

តំ  ដលដា ច់រហក ឬរលា ត់រន  នី។   ះថា  ក់នកា រ

ចំលងវា ពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកា របង្ខ រួំមភទ ជា ពិសសក្ន ងុចំ  ម

ក្ម ង  ី និងកុមា រី ពី   ះរន្ធ  នីពួកគ  មា នភា ពខ្ច ី 

ដលងា យនឹងដា ច់រលា ត់។ អំពើហិង   ឆា ំងភទបា នកា រ

ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង   ះថា  ក់ដលកើនទ ើង  យសា រកា រចំលង

ច ្ក  មម  គកា ម  គ ដលងា យនឹង  ឈមុខឆ្ល ងម  គ

អដស៍។ ផ្ទ ុយ  វិញ តា មកា រសិក    ទសឥណា   

បុរសចូលចិត្ដ  ើហិង   លើភរិយា  ហើយមា ន  គចំលង

ច ្ក  មម  គកា ម  គ  ហល២.៥ដង  ើនជា បុរសដល

គា  ន  គចំលងប ្ក  មកា ម  គ។ 

 ពលដល ្ដ  ីមា នធា  ប់បា នទទួលអំពើហិង   ពួកគអា ច

មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយកា រចំលងម  គអដស៍ ដូចជា រួម

ភទជា មួយដគូ  ើនគា   និងកា រជួញដូរផ្ល ូវភទ។ តា មកា រ

ធ្វ ើកា រអង្ក តជា មូលដា  នមួយជា មួយ  ជា ពលរដ្ឋ បា នបងា  ញ

ថា  ក្ន ុងចំ  មស្ថ ិតិដលបា នទទួលពីកា រអង្អ ត លើកលង

ត   ទស Ethiopia ្ដ  ីដលបា នទទួលហឹង  ពីដគូ 

ពួកគបា នដឹង  ើនថា  ដគូរបស់គមា នសម្ព ន័្ធ ផ្ល វូភទជា មួយ

្ដ  ីផ ង ជា ង ្ដ  ីដលមិនធា  ប់ទទួលហិង  ។ អំពើហិង   

ឬកា រគំរា មកហងនអំពើហិង    ហលជា កា ត់បន្ថ យលទ្ធ 

ភា ពរបស់ ្ដ  កី្ន ងុកា រពិភា ក  ឱ ដគូ  ើ   មអនា ម័យទទួល

បា នពត៌មា នអំពីជម្ង ឺអដស៍ និងកា រស្វ ងរកកា របងា្ក  រ កា រ

ព  បា ល និងកា រថទា ំជម្ង ឺអដស៍។ 

តួនា ទីរបស់កុមា រី និង ្ដ  ី  ក្ន ុងកា រផ្ដ ល់កា រថទា ំក្ន ុង  ួសា រ តួនា ទីរបស់កុមា រី និង ្ដ  ី  ក្ន ុងកា រផ្ដ ល់កា រថទា ំក្ន ុង  ួសា រ 

និងកា រថទា ំកុមា រកំ   និងកា រថទា ំកុមា រកំ   

 ពលដលសមា ជិកមា  ក់ក្ន ងុ  សួា រមា ន  គអសដ៍ ហើយ

ធា  ក់ខ្ល ួនឈឺ អ្ន កដល  ផ្ទ ះថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ  ះ គឺជា ្ដ  ី

និងកុមា រី។ រឿងនះ  ហលជា ធ្វ ើឱ មា នកា រលំបា កចំ  ះ

ពួកគ។ ្ដ  ីដលមា នវ័យចំណា ស់កា  យជា មនុស ឯ   អស់

កំលា ំង   ះកា រទទួលខុស  ូវផ្ដ ល់កា រថទា ំដ៍  ើនលើស

លប់ ហើយក្ន ុងករណីខ្ល ះ ពួកគមិនអា ចតសូ៊ត  មុខទៀត

បា ន។  ពលដលក្ម ង  ីជា ប់រវល់ថទា ំអ្ន កជម្ង ឺ  ផ្ទ ះ

ពួកគខកខា នមិនបា ន  សា លា រៀន ហើយលា លងរហូត

 ះបីគមា នវ័យជា សិស សា លា ក៏  យ។ ពួកគក៏កា  យ

ជា មនុស  ឯកា រ  ឆា  យពីមិត្ដ ភក្ដ ិ ហើយជា រឿយៗកា  យ

ជា មនុស ក ៀមក ំ។ ទំា ង ្ដ  ី និងកុមា រី អ្ន កទា ំងពី  ហល

មា នកា រខ្វ ះចំណះដឹងអំពីកា រថទា ំអ្ន កជម្ង ឺក្ន ុង  ួសា រ។ ពួក

គ  ហលជា បា នដឹងបន្ដ ិចបន្ដ ួចអំពីកា រ  ុង  យ័ត្ន  ជា ទូ   

ឬកា រថទា ំតា មក ួនពទ ។  ពលដលអ្ន កជម្ង ឺអដស៍



40 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

សា  ប់ អ្ន កបន្ដ ពី  ួសា រ (ជា ថ្ម ីទៀតភា គ  ើនគឺ ្ដ  ី និងក្ម ង

 ី)  ូវតបន្ដ កា រទទួលខុស  ូវកា រថទា ំ  មជ មណ ល

កុមា រកំ   ។  អប់បីបងា  ញឧទា ហរណ៍ ទម្ង ន់ដលបា ន

ដា ក់លើ ្ដ  ីដលជា អ្ន កផ្ដ ល់កា រថទា ំក្ន ុង  ួសា រ។

ភា ពលំអៀងនយនឌ័រ  ក្ន ុងកា រកា របងា្ក  រ, កា រព  បា ល និងភា ពលំអៀងនយនឌ័រ  ក្ន ុងកា រកា របងា្ក  រ, កា រព  បា ល និង

  វ   វអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  វ   វអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 តា មបណា្ដ   ទសជា  ើន  ក្ន ុងតំបន់ គុណភា ពនកា រ

ថទា ំ ដលបា នផ្ដ ល់ឱ  យបុគ្គ លិកពទ  ដលធ្វ ើកា រ  

ក្ន ុងសហគមន៍អ្ន កក ីក តងមា នសូវបា នល្អ ។ ជា ញឹកញា ប់

កា រថទា ំតងមា នចរិតរីសអើងចំ  ះ ្ដ  ីដលមកទទួលកា រ

បងា្ក  រ កា រពិនិត  គវិន័ច្ឆ ័យ កា រព  បា ល និងកា រថទា ំជម្ង ឺ

អដស៍។  តា មបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍មួយចំនួន ្ដ  ី

ដលមា នម  គអដស៍ហា ក់ទទួលបា នកា ររា ប់អា នខុសពី

បុរស  ដលគស្វ ងរកកា រថទា ំម្ដ ងៗ។

ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល  ូវបា នគរកឃើញថា  មិន  រព និង

សុភនិច្ឆ ័យចំ  ះ  ្ត ីដលស្វ ងរកកា រកា រពា រ កា រវិភា គ កា រ

ព  បា ល និងកា រថទា ំម  គ/ជម្ង ឺអដស៍។ ភស្ត ុតា ងប   ក់

ថា  ម ្ត  ីសុខា ភិបា លជា និច្ច ជា កា លមិនបា នសំុកា រយល់  ម

ពី  ្ត ីមុនពលធ្វ ើតសរកម  គអដស៍២១៣។ លទ្ធ ផលនកា រ

វិភា គម  គអដស៍មិន  ូវបា នរក  កា រសមា  ត់ ហើយ  ូវ

លចលឺដល់ដគូបុរស ឬសា ច់ថ្ល ។ ឧទា ហរណ៍ កា រសិក  

បា នធ្វ ើ  ទីក ុង Mumbai បា នរកឃើញថា   ពលដល

 ្ត ី  ូវបា នវិភា គឃើញថា  មា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ ម  ្ត ីសុខា 

ភិបា លបា នលា ត  ដា ងសា  នភា ពនះដល់សា  មី  យសំអា ង

ថា   ្ត ីមិនអា ចយល់បា នពីកា រវិភា គនះទ២១៤។ 

 ពលដលមា នរកឃើញថា  មា នផ្ទ ុកម  គអដស៍  ្ត ី

អា ច  ូវម  ្ត ីសុខា ភិបា លបដិសធន៍មិនឲ ទទួលបា ននូវសវា 

ឬបង្ខ ំមិនអនុ   តទទួលសវា   យមិនមា នកា រពន ល់ហតុ

ផលសមរម ។

បុរសហា ល់បីដូចជា  ូវបា ន “លើកលង”  យម  ្ត ីសុខា 

ភិបា លស   ប់លទ្ធ ផលពិនិត ឃើញថា  មា នឆ្ល ងម  គអដស៍

ខណៈដល  ្ត ីពំុបា នទទួលកា រលើកលង  ះទ២១៥។ កា រ

សិក   ក្ន ុង  ទសណប៉ា ល់បា នពិនិត ឃើញថា  កា រខា  ច

ឆ្ល ងជំរុញឲ ម  ្ត ីផ្ដ ល់សវា សុខា ភិបា ល បដិសធមិនទទួល

ព  បា ល  ្ត ី ដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍២១៦ ។

ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ូវបា នរកឃើញថា  មា នកា ររីសអើងនឹង

 ្ត ីដលមា នផ្ទ ុកម  គអដស៍ ជា ពិសសផ្អ កលើកា របន្ត 

ពូជ និងមា នផ្ទ  ះ។ 

កា រសិក    ទសឥណា   និងថបា នបងា  ញថា   ្ត ីដល

មា នផ្ទ កុម  គអដស៍មា នជ  ើសសុខភា ពបន្ត ពូជមា នកំណត់

ហើយមា នតម ្ត  ីសុខា ភិបា ល ប្ត ី និងសា ច់ថ្ល ទដលធ្វ ើកា រ

ស   ចចិត្ត ២១៧។ កា រសិក  មួយទៀត  លើ  ជា ជនដល

មា នផ្ទ ុកម  គអដស៍   ទសឥណា   ឥណ ូណសីុ ហ្វ ីលី

ពីន និង  ទសថ   ឆា  ំ ២០០១-២០០២ បា នរា យកា ណ៍

ថា   ពលលទ្ធ ផលវិភា គរកឃើញថា  ពួកគមា នផ្ទ ុកម  គ

អដស៍  ្ត ី  មា ណ ៤៥%  ូវបា នម ្ត  ីសុខា ភិបា លឲ

ដំបូនា  នថា  មិន  វូមា នកូនក្ន ងុខណៈដលបុរសមា នត ១៨% 

ដលទទួលដំបូនា  នដូចគា  នះ។ ជា ងនះ  ទៀត ១២% ន

 ្ត ីដលបា នធ្វ ើអង្ក ត  ូវបា នបង្ខ ំឲ ពន្ល ូតកូន ឬកា ត់ស ូន

 ល២១៨។

កា រ   វ   វបងា  ញថា  ថា  ំសមា  ប់ម  គឆ្ល ងផ្ល ូវភទអា ចធ្វ ើ

ឲ មា នកា រខុសប្ល កខា  ំង  យព  ីកជ  ើសរបស់មនុស

ក្ន ុងកា រកា រពា រ២១៩។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ ក៏  លគំនិត

នកា រ  ើ   ស់ថា  ំសមា  ប់ម  គទើបតទទួលបា នកា រគា ំ  

 ប់   ន់ ដើម ីឲ មា នកា ររីកច  ើន។ ក ុមហុ៊នថា  ំពទ  

 មិនទា ន់បា នចា ត់ទុកថា  ថា  ំសមា  ប់ម  គផ្ដ ល់ចំណូល

សដ្ឋ កិច្ច ស   ប់ធ្វ ើវិនិ  គ  ឡើយ បុ៉ន្ត អង្គ កា រក  រដា  

ភិបា ល និងសា  ប័នផ ងៗទៀត កំពុងតពិចា រណា លើប   

នះ។ 

សា រកា រពា រនកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ ១០០% ស   ប់

អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ អា ចធ្វ ើឲ ពួកគមា នហា និភ័យនកា រ  ើ 

អំពើហិង  ពីអតិថិជនរបស់គ២២០។ ជា ងនះ  ទៀត   ម

អនា ម័យ  ្ត ី  មិនទា ន់ទទួលបា នយុទ្ធ នា កា រទីផ  រសង្គ ម

ដល  ូវបា នដា ក់លក់ និងកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ 

បុរស។   មអនា ម័យ  ្ត  ីមា នតម្ល ខ្ព ស់ជា ង ហើយរដា  ភិបា ល

កំរនឹងផ្ត ល់ថវិកា លើកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យនះដរ។

ជា លទ្ធ ផល មា ន  ្ត ីចំនួនតិចណា ស់ដលបា នដឹង ឬមា ន

លទ្ធ ភា ពទិញ   មអនា ម័យ  ្ត ី ដលអា ចផ្ដ ល់ជា មធ  -

បា យកា រពា រកា ររីករា លដា លម  គអដស៍។ 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 41

ថ្វ ីត ិតត  ្ត ីកំពុងតវិនិច្ឆ ័យថា  ឆ្ល ងម  គ/ជម្ង ឺអដស៍  

ដើមទសវត រឆា  ំ ១៩៨០ កា រ   វ   វក៏  តមា នកា ររីស

អើងភទ។  ចុងឆា  ំ ១៩៩៩  ្ត ីត ១២% នសិកា្ខ  កា ម

សា កល ងជា ភា  ក់ងា រចម្ល ង (ជា ពិសសកា រឆ្ល ងពីមា  យ  

កូន)។ កា រសិក  តិចតួច  ូវបា នធ្វ ើឡើង ដើម ីសង្ក ត  

លើភា ពខុសគា  រវា ងបុរស និង  ្ត ីផ្ទ ុកម  គអដស៍ឱកា សឆ្ល ង

និងកា រ  ប់  ង ថ្វ ីត ិតតមា នកា រខុសគា  រវា ងរយៈពលន

កា ររស់រា នមា នជីវិតក  ិតនកា រផ្ទ ុកម  គ និងកា រពុលថា  ំ។ 

ឧទា ហរណ៍ ភស្ត ុតា ងថ្ម ីៗនះបងា  ញថា  ថ្វ ីត ិតតបុរស និង

 ្ត ីហា ក់ដូចជា កំពុងវិវត្ដ ពីកា រផ្ទ ុកម  គអដស៍  ជា ជម្ង ឺ

អដស៍ក្ន ុងអ   ដូចគា    ្ត ីហា ក់បីដូចជា វិវត្ត  រកជម្ង ឺអដស៍

ដលមា នក  ិតផ្ទ ុកម  គទា បជា ងបុរស២២១។ បើសិនជា កា រ

ផ្ទ ុកម  គ  ូវបា នពិចា រណា ក្ន ុងលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យស   ប់

កា រចា ប់ផ្ត ើមព  បា លជំនួសឲ កា ររា ប់  សិកា  CD4 ដលជា 

កា រអនុវត្ត បច្ច ុប ន្ន   ្ត ីហា ក់បីដូចជា មិនទា ន់  ូវព  បា ល

ទ២២២។ ជា ងនះ  ទៀត កា រចា ប់ផ្ត ើមដំបូងកំណត់ពល 

វលា ព  បា ល ARV ស   ប់បុរស។ ដូច្ន ះ កា រព  បា ល 

និងកា រ  ប់  ងឱកា សឆ្ល ង  ូវកា រអនុវត្ត ចំ  ះបុរស និង  ្ត ី

ខុសៗគា  ២២៣។ កា រមិនគិតពីភា ពខុសគា  នកា រវិវត្ត របស់ជម្ង ឺ

របស់បុរស និង  ្ត ី អា ចធ្វ ើឲ មា នកា រសន្ន ិដា  ន និងដំ  ះ

  យ  ឆា ំងនឹងភទ។

កា រលំលៀងនយនឌ័រ  ក្ន ុងច  ប់កា រលំលៀងនយនឌ័រ  ក្ន ុងច  ប់

ច  ប់នា នា ពា ក់ព័ន្ធ នឹងអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ កា រលងលះ កា រឃុំ

ឃា ំងកុមា រដលមា នលក្ខ ណៈរីសអើង អា ចរា រា ំង  ្ត ីក្ន ុងកា រ 

ស្វ ងរកកា រកា រពា រ ឬផា  ច់ទំនា ក់ទំនងដលពួគគ និងកុមា រ

មា នហា និភ័យ  នឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។  ក្ន ុងរូបភា ព

ផ ងទៀត  ្ត ពំុីមា នសិទ្ធ ិ  បច  ប់ណា មួយ ក្ន ងុកា របដិសធ

 អប់ ៣: បទពិ  ធន៍របស់  ្ត ីជា ម  ួសា រ  ក្ន ុង  ទស Botswana អប់ ៣: បទពិ  ធន៍របស់  ្ត ីជា ម  ួសា រ  ក្ន ុង  ទស Botswana

 ្ត ីអា យុ ៣៤ឆា  ំ មា  ក់កំពុងបីកូន  ីរបស់គា ត់ និងកូន  ីរបស់កូន  ីគា ត់ ដលអ្ន កទា ំងពីរមា នជម្ង ឺអដស៍ និង

របងដលជា សហជម្ង ឺឆ្ល ង។ ប្អ ូន  ី  ុស ៧នា ក់ និងកុមា រ ១៥នា ក់ក៏រស់  ក្ន ុងផ្ទ ះរបស់អ្ន ក ថទា ំ (កុមា រ ១២នា ក់ 

ជា កូនរបស់នា ង និងកូនរបស់បងប្អ ូន  ុស  ីរបស់នា ង ៣នា ក់ជា កុមា រកំ   ពី   ចបង  ុស និងបងថ្ល  ីដល

អ្ន កទា ំងពីរសា  ប់  យសា រជម្ង ឺអដស៍)។ ឪពុកមា  យរបស់អ្ន កថទា បំា នសា  ប់តា ំងពីឆា  ំមុនម្ល ះ។ អ្ន កថទា ំមិនបា នទទួល

កា រអប់រជា ផ្ល ូវកា រទ ហើយ  ួសា ររស់ក្ន ុងភា ពទ័លក ។នា ងមា នចំណូលតិចតួច  យទិញមា ន់ទា ំងមូល ហើយលក់

រា យ។ នា ងក៏លក់   បៀរក្ន ុង  ុកផងដរ។ អ្ន កថទា ំចា ត់ទុកប្អ ូន  ី និងកូនរបស់នា ងថា  « មា នជម្ង ឺធ្ង ន់ និងកា ន់ 

តដុនដា បខា  ំង»។ អ្ន កជម្ង ឺទា ំងពីរក្អ កខា  ំង ហើយប្អ ូន  ីត្អ ូញត្អ រថា វិលមុខ និងឈឺក  ល។ ប្អ ូន  ីដលឆ្ល ងធា  ប់យំមួយ

រយៈ បុ៉ន្ត ក  យមក នា ងនិយា យថា បា នធូរ   លហើយ។ កុមា រដលឆ្ល ងកំពុងព  បា ល  មន្ទ ីរពទ  យជើង

បា ក់កា លពីបីខមុន។ ដើម ីបន្ធ ូរបន្ថ យសា  នភា ពជម្ង ឺ កុមា រ  ូវបា នផ្ត ល់វជ្ជ ប   ឲ ញាុ ំអា ហា រដលមា នជា តិ  ូតអីុន

ខ្ព ស់ និងទឹក  ះ  ។ អ្ន កថទា ំមិនមា ន   ក់ទិញអហា របំប៉នទា ំង  ះទ កុមា រ  ូវតញាុ ំបបររា វដលមា នអា ហា រ

បំប៉នតិច។ អ្ន កថទា ំ  ូវងូតទឹកឲ ប្អ ូន  ជួីយស្ល ៀកពា ក់ និងនា ំ  បន្ទ ប់ទឹក។ ចំណកឯកុមា រ  ូវកា រថទា ំទា ំងអស់។

ជា ងនះ  ទៀត អ្ន កថទា ំ និងប្អ ូន  ីមា  ក់ទៀតរៀបចំផ្ទ ះ ពួកគ  រកទឹកពីអណ្ដ ូងក្ន ុងឃំុ រកអុស ដា ំស្ល   ផ  រ 

និងធ្វ ើកា រងា រផ្ទ ះ  ចា ំថ្ង ផ ងទៀត។ នា ងរៀបរា ប់ពីកា រទទួលខុស  ូវរបស់នា ង។

“ខ្ញ ុំមើលថទា ំប្អ ូន  ុស  ី និងទទួលខុស  ូវកា រងា រសា លា ។ ខ្ញ ុំមនុស មា  ក់ដលទទួលខុស  ូវកុមា រកំ   ទា ំងអស់។

ខ្ញ ុំ  ូវធា នា ថា  [ប្អ ូន  ី និងកូនរបស់នា ង] មា នភួយ  ប់   ន់ដា ំទឹក និងងូតទឹកឲ ពួកគជា  ចា ំ។ បះដូងរបស់

ខ្ញ ុំ  រពញ   យកា រឈឺចា ប់  យសា រតមើលថទា ំកុមា រ និងមា  យរបស់គ។ ខ្ញ ុំពិតជា មា នកា រឈឺចា ប់ខា  ំង  

ពលដលបះដូងរបស់ខ្ញ ុំដើរញា ប់ ហើយខ្ញ ុំស្ទ ើរត  ក់ទឹកភ្ន ក។ ខ្ញ ុំមិនដឹងថា មា នអ្ន កណា ជួយខ្ញ ុំបា នដរ ឬអត់ 

ពី   ះខ្ញ ុំ  ើនគិតតមា  ក់ឯង  ហើយមិនដឹងថា មា នអ្វ ីកំពុងកើតឡើង។”

 ភព: អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 2000e.



42 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

រួមភទជា មួយប្ត ២ី២៤។ ឧទា ហរណ៍   ទសកម្ព ុជា  កា រ

សិក  បា នកត់   ទុកជា ឯកសា រថា  បុរសជា ប្ត ីមា នសិទ្ធ ិលើ

រា ងកា យទា ំងអស់របស់  ពន្ធ ២២៥។  តំបន់ផ ងទៀតច  ប់

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ និងកា រលងលះមា នកា រជា ប់

ទា ក់ទងផ ងៗគា  រវា ងបុរស និង  ្ត ី។ ឧទា ហរណ៍  

 ទសហ្វ លីីពីនច  ប់កំណត់ពីទំនា ក់ទំនងផ្ល វូភទជា មួយដគូ

ផ ងស   ប់បុរសខុសពី  ្ត ២ី២៦។ ស្ថ ិតក្ន ុងកា លៈទសៈនះ 

 ្ត មីា នកា រលំបា កក្ន ងុកា រកា រពា រកា ររួមភទ  កប  យសុវត្ថ ិ

ភា ព  ទទួលបា នភា ព   ះ  ង់ពីដគូ ឬកំុឲ មា នកា ររួមភទ។ 

 ពលច  ប់ និង  លន  បា យសម  បកំពុងមា ន

សុពលភា ព ច  ប់ និង  លន  បា យទា ំង  ះមិនមា ន 

 សិទ្ធ ភា ព ដរា បណា ត  ្ត ីមា នកា រយល់ដឹង និងមា ន

លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សិទ្ធ ិរបស់គ។ ជា ងនះ  ទៀត កា រ  ួយ

បា រម្ភ  ូវបា នលើកឡើងជា អន្ល ើៗ អំពីកង្វ ះខា ត ឆន្ទ ៈន  

បា យក្ន ុងជួររដា  ភិបា លអំពីកា រដា ក់ឲ អនុវត្ត  លន  បា យ

រ  ចយនឌ័រ។ កា រ   វ   វ  ូវបា នធ្វ ើឡើងចំ  ះ  ្ត ីរក

សីុផ្ល ូវភទបា នរា យកា រណ៍ថា  ៥៦% នអ្ន កផ្ត ល់ចម្ល ើយមា ន

ជំនឿថា  កា រងា រខុសច  ប់របស់ខ្ល ួនដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុងកា រ

ធ្វ ើឲ រីករា លដា លម  គអដស៍។ កា រសិក  ក៏បា នរា យកា រណ៍

ថា  អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ ៨៤%  ូវបា នបង្ខ ំរួមភទ  យមិនមា ន 

កា រកា រពា រ ហើយពួកគពំុបណ្ដ ឹងផ្ល ូវច  ប់ណា មួយលើករណី

ចា ប់រ  ភ ឬកា ររ  ភបំពា ន។ តា មពិតរបា យកា រណ៍កត់

សមា្គ  ល់ឃើញថា  អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទជឿជា ក់ថា  ច  ប់ខ្ល ួនឯង

បា នបំផា  ញកា រខិតខំ  ឹង   ងដើម ីរៀបរៀង និងអនុវត្ត កា រ

អន្ត រា គមន៍  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពដល់  ី្ត រកសីុផ្ល វូភទ២២៧។ 

យនឌ័រ និងភា ពងា យរង   ះរបស់បុរស និងក្ម ង  ុស យនឌ័រ និងភា ពងា យរង   ះរបស់បុរស និងក្ម ង  ុស 

 នឹងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ នឹងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

របៀបដលបទដា  នយនឌ័រមា នឥទ្ធ ិពលដល់ភា ពងា យរង

  ះរបស់បុរស ជា ពិសសក្ម ង  ុស ចំ  ះម  គ/ជម្ង ឺ 

អដស៍  ូវបា នចា ប់ផ្ត ើមទទួលសា្គ  ល់។ បទដា  នសង្គ មព  ឹង

កា រខ្វ ះកា រយល់ដឹងលើប   សុខភា ពផ្ល ូវភទ ហើយ  ពល

ជា មួយគា  នះដរ ក៏ធ្វ ើឲ មា នភា ព  បូក  បល់។ ពា ក   «ភា ព

ជា បុរស» មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ នឹង «ចលករបុរស» កមា  ំងកា យ

អំណា ច និងឥរិយា បថអវិជ្ជ មា ន ដូចជា អំពើហិង   និង

ហា និភ័យផ្ល ូវភទ។ ឧទា ហរណ៍  កម្ព ុជា ស   ណនភា ព

ជា បុរសពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រមា នដគូរួមភទ  ើន និងកា ររួមភទ

ញឹកញា ប់២២៨។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ វា ជា កា រសំខា ន់ 

ក្ន ុងកា រទទួលសា្គ  ល់បទដា  ន «ភា ពជា បុរស» កៀបសង្ក ត់

ទា ំងបុរស និង  ្ត ី។ ឧទា ហរណ៍ បុរសដលមិន  រពតា ម

ផ្ន ត់គំនិត «បុរស» ជា រឿយៗ  ូវបា នបណ្ដ ញចញ និង

សើចចំអកថា ដូច  ២ី២៩។ ជា មួយគា  នះដរ បទដា  ននះ

ដា ក់  ្ត ី  ក្ន ុងទីតា ំងនអំណា ចខ  យ និងមា នហា និភ័យ

ខ្ព ស់។ ដូច្ន ះ បទដា  នយនឌ័រ វប ធម៌សង្គ មក៏ជា កតា  ចូលរួម

ធ្វ ើឲ បុរសមា នភា ពងា យរង   ះដូចខា ងក  ម:

 •   ឥរិយា បថដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់ៈ ឥរិយា បថដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់ៈ កតា  ជា  ើនដូចជា 

អា យុ កា រអប់រ   ក់ចំណូល កា រ  រពខ្ល ួនឯង និង

ទំនា ក់ទំនងជា មួយក ុមមា នឥទ្ធ ិពល  លើឥរិយា បថ

ហា និភ័យរបស់បុរស និងក្ម ង  ុស។ សា  នភា ព   ះ

ថា  ក់ទា ក់ទងនឹងឥរិយា បថរួមភទ និងសព  ឿងញៀន

របស់បុរសគា ំ   យជំនឿវប ធម៌ និងកា ររពឹងទុកអំពី

«ភា ពជា បុរស២៣០»។ លទ្ធ ផលសិក  ស្ត ីពីឥរិយា បថរួម

ភទដលធ្វ ើឡើងជំុវិញពិភព  កបា នបងា  ញថា  បុរស

ដលរួមភទជា មួយភទផ្ទ ុយ (ទា ំង  លីវ និងរៀប

កា រហើយ) និងបុរសដលរួមភទដូចគា   ឬខុសគា  

បា នរា យកា រណ៍ថា  អ   ដូរដគួរួមភទខ្ព ស់ជា ង  ្ត ២ី៣១។

បទដា  នទា ក់ទងនឹងកា រមា នដគូ  ើនរបស់បុរស  ូវ

បា នសង្គ មភា គ  ើនមិនមា នកា រ  កា ន់ ប៉ុន្ត មា ន

ហា និភ័យខ្ព ស់ ក្ន ុងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។កា រសព

 ឿងញៀន និង  ឿង  វឹង  ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា 

កតា  ចូលរួមដល់ភា ពងា យរង   ះរបស់បុរសក្ន ងុកា រឆ្ល ង

ម  គអដស៍២៣២។ ថា  ំពង្វ ក់សា  រតី (  បច  ប់ និង

មិន  បច  ប់) បា នជំរុញឲ មា នឥរិយា បថ  ថុយ

 ថា ន  យប៉ះពា ល់ដល់សមត្ថ ភា ពធ្វ ើសចក្ត ីស   ច

ចិត្ត ។  ក្ន ុងកា លៈទសៈនះ កា រ  ើ   ស់   ម 

អនា ម័យគឺជា កា រក   ហើយឥរិយា បថផ ងទៀត និង

កា ររួមភទដលបង្ក ើនហា និភ័យឆ្ល ងម  គអដស៍ហា ក់

ដូចជា មា នឱកា សខ្ព ស់២៣៣ & ២៣៤ ។

 •  បុរសដលរួមភទជា មួយបុរសៈ បុរសដលរួមភទជា មួយបុរសៈ កា ររួមភទរវា ងបុរស 

កើតមា នឡើង  ក្ន ុង  ទស និង សង្គ មទា ំងអស់។ 

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ បទដា  នសង្គ ម និងវប ធម៌ 



តើអ្វ ី  ជា ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក , យនឌ័រ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 43

និងចំណា ត់ថា  ក់  គរា តត  តនកា ររួមភទអា ចបិទ

បា ំងកា រពិតដលបា នកើតឡើង២៣៥។ កា រពិតគឺថា  កា រ

រួមភទរវា ងបុរសគឺ    (និងក្ន ុងករណីជា  ើនជា 

រឿងខុសច  ប់) និងមិនអា ចទទួលព័ត៌មា ន និងផ្ត ល់

សវា ផ ងៗដល់បុរសទា ងំ  ះ ដើម កីា ត់បន្ថ យហា និភ័យ

នកា រឆ្ល ងជម្ង ឺកា ម  គ និងម  គអដស៍។ ជា ងនះ

 ទៀត កា រ   វ   វបងា  ញថា  ក្ន ុងសង្គ មជា  ើន

បុរសដលរួមភទជា មួយបុរសជា  ើន ក៏រមួភទជា មួយ

 ្ត ីដរ ហើយឥរិយា បថរួមភទផ្ទ ុយគា  នះ ជា និច្ច ជា 

កា លអម  យអត្ត ស   ណ រួមភទផ ងៗជា  ើន 

ហើយកា ររួមភទ ដូចគា  ក៏ជា ផ្ន កមួយផងដរ២៣៦& ២៣៧។

 •  កា រខ្វ ះខា តកា រទទួលបា នសវា   តលើបុរស និងធនកា រខ្វ ះខា តកា រទទួលបា នសវា   តលើបុរស និងធន

ធា នៈ ធា នៈ ជា  ពណី ផនកា រ  ួសា រ និងសវា សុខភា ព

បន្ត ពូជ  ូវបា ន   តតទីលើ  ្ត ី។ សវា ដូចជា  ផន

កា រ  ួសា រ កា រធ្វ ើតស្ត  និង  ឹក  ម  គអដស៍  យ 

ស្ម ័  ចិត្ត  និងសុខភា ពផ្ល ូវភទ និងសុខភា ពបន្ត ពូជ

ជា ទូ  មិនមា នស   ប់បុរសទ២៣៨។ កា រទទួលបា ន

សវា ពន  កំណើតបុរស អា ចជា កា រលំបា កស   ប់

បុរសវ័យក្ម ង និងក្ម ង  ុស។

 •  កា រខ្វ ះខា តកា រទទួលបា នព័ត៌មា ន និងកា រអប់រៈកា រខ្វ ះខា តកា រទទួលបា នព័ត៌មា ន និងកា រអប់រៈ “គមា  ត”

មួយសំខា ន់ក្ន ុងកា រធ្វ ើ កា រកលម្អ សុខភា ពផ្ល ូវភទរបស់

បុរសគឺកា របា ត់បង់ព័ត៌មា នច  ស់លា ស់អំពីឥរិយា បថ

របស់បុរស  លើផ្ល ូវភទ និងកា ររួមភទ។ តា មពិត 

ស   ប់បុរសមា នព័ត៌មា នអា ចជឿទុកចិត្ត បា នតិចតួច

ណា ស់  លើផ្ល ូវភទ២៣៩។ ជា ងនះ  ទៀតបុរស និង

ក្ម ង  សុ  វូបា នរពឹងថា មា នចំណះដឹង និងបទពិ  ធ

ផ្ល ូវភទ។ ជនពញវ័យមួយចំនួនជឿជា ក់ថា  ជនវ័យ

ក្ម ង ជា ពិសសមនុស  ុសមា នទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទ

ជា ធម្ម តា  ហើយធ្វ ើឲ គទទួលបា នព័ត៌មា នអំពីផ្ល ូវភទ

និងធ្វ ើឲ គសកម្ម លើកា ររួមភទ។ កា រខ្វ ះខា តកា រអប់រ

នះអា ចធ្វ ើឲ មា នផ្ន ត់គំនិតរួមភទជា និរន្ត  ហើយធ្វ ើ 

ឲ គមា នឥរិយា បថហា និភ័យ។  យសា រតកា រមិន

អើពើផ្ល ូវភទមិនអា ចទទួលយកបា នពីសង្គ មបុរសវ័យ

ក្ម ងមា នកា រសា  ក់ស្ទ ើរក្ន ុងកា រទទួលសា្គ  ល់កា រខ្វ ះខា ត

ចំណះដឹងរបស់គ និងមិនអា ចស្វ ងរកចំណះដឹង

នះបា ន។ ពួកគខ្វ ះចំណះដឹងអំពីកា រពន  កំណើត 

កា ររួមភទរបស់បុរស  កា ររួមភទ  កប  យសុវត្ថ ភិា ព

និងកា រកា រពា រជម្ង ឺកា ម  គ រួមទា ំងម  គអដស៍

ផងដរ។

 •  ម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ក្ន ុងជួរកងទ័ព និងនគរបា លៈម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ក្ន ុងជួរកងទ័ព និងនគរបា លៈ  

ទូទា ំងពិភព  កនា យទា ហា ន (ជា ទូ  ជា បុរស) ជា 

មនុស ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជន ដលឆា ប់ឆ្ល ងម  គ/

ជម្ង ឺអដស៍។ ទា ហា ន និងបសកកម្ម រក  សន្ត ិភា ព 

ជា និច្ច ជា កា ល ចញពីផ្ទ ះក្ន ុងរយៈពលវង។ ហតុនះ

ហើយ ម  ្ត ីផ្ន កសវា តងតរកមធ  បា យបន្ធ ូរភា ព

ឯ   ភា ពតា នតឹង និងត  ូវកា រផ្ល ូវភទ។ ជា ងនះ

 ទៀត  លន  បា យ  ធា មា នកា រលើកលង 

ឬជ  ុញឲ មា នកា រ  ថុយ  ថា ន។ ដូច្ន ះ  ធា  និង

ជំុរុ  ធា  រួមទា ំងកងកមា  ំងរក  សន្ត ិភា ព តងតទា ក់

ទា ញ  ្ត ីរកសីុផ្ល ូវភទ ឬអ្ន កលក់ថា  ំខុសច  ប់២៤០ ។ ថ្ម ីៗ

នះ កា រសិក   ៀបធៀបពឥរិយា បថរួម ភទ   ទស

បា រា ំង អង់គ្ល ស និងអា មរិក បា នបងា  ញថា  ទា ហា ន

មា នហា និភ័យក្ន ុងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ខ្ព ស់ជា ងក ុម

ជនសីុវិលដលមា នអា យុ និងភទដូចគា  ។ ទា ហា ន

 ផ្ន កផ ងៗទៀតទូទា ងំពិភព  ក ក៏បងា  ញលទ្ធ ផល

 ដៀងគា  ដរ។ កមា  ំងនគរបា លមា នភា ពងា យរង

  ះចំ  ះកា រឆ្ល ងម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ ពី   ះគមា ន

ទំនា ក់ទំនង និង  ើអំណា ចដា ក់  ជា ជនដល  ូវ

បា នចា ត់ទុកថា  មា នហា និភ័យខ្ព ស់លើកា រឆ្ល ងម  គ/ 

ជម្ង ឺអដស៍ ដូចជា  ្ត ីរកសីុផ្ល ូវភទ អ្ន ក  ើថា  ំចា ក់

ជា ពិសសកន្ល ងដល  ូវបា នចា ត់ទុកថា  មា នបទ

ឧក ិដ្ឋ ។ ឧទា ហរណ៍   វ៉ា ឡង់ម  គ/ជម្ង ឺអដស៍

 ូវបា នប៉ា ន់សា  នឃើញថា  មា ន ៨% ក្ន ុងចំ  មន

គរបា ល និងនា យទា ហា ន  ក្ន ុង  ទកម្ព ុជា ។ កា រ

សិក  ពីមុនបងា  ញថា  នគរបា លកម្ព ុជា ពី ២០%   

៥០% បា ន  រក  ្ត ីរកសីុផ្ល ូវភទកា លពីឆា  ំកន្ល ង  ។

 •  ម  គអដស៍  ក្ន ុងគុ និងទីឃំឃា ំងៈម  គអដស៍  ក្ន ុងគុ និងទីឃំឃា ំងៈ លក្ខ ខណ ក្ន ុង

គុក និងកន្ល ងបិទបា ំង ជ  ុញឲ មា នកា ររីករា លដា ល 

ម  គអដស៍។  ក្ន ុង  ទសជា  ើន   វ៉ា ឡង់ន

ម  គ/ជម្ង អឺដស៍  ក្ន ងុគុក និងមណ លឃំុឃា ងំផ ង



44 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ទៀតមា នអ   ខ្ព ស់ ហើយ  ើនជា ង  ជា ជនទូ  

ឆា  យណា ស់២៤១។ អ     វ៉ា ឡង់ម  គអដស៍  ូវ

បា នប៉ា ន់សា  ន ថា មា នពី៤%   ២២%   ទសឥណ ូ 

ណសីុ និង២៨,៤%   ទសវៀតណា ម២៤២។ កា រ

សិក  បងា  ញថា  ជនដលចូល  ក្ន ុងគុកមា នកា រឆ្ល ង

ម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ខ្ព ស់២៤៣។ កា រនះអា ចជា ប់ទា ក់ទង

នឹងកា រពិតមួយ ដល  ជា ជនងា យរង   ះនឹងកា រ

ឆ្ល ងម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ អា ច  ឈមនឹងកា រជា ប់គុកពី

  ះពួកគជា ប់ទា ក់ទងនឹងសវា ផ្ល ូវភទ កា រចា ក់ថា  ំ

ញៀនដលជា កា រខុសច  ប់   ទសភា គ  ើន។ កា រ

ខ្វ ះខា តជំនួយផ្ន កច  ប់ ជា ទូ  បងា  ញថា  ជនជា ប់

គុកអា ចសន្ន ិដា  នថា  ពួកគមកពី  ួសា រក ីក  និងក ុម

ងា យរង   ះ។ ចំនួនដ៏ធំមួយនក ុមជា មួយគា    វូ

ជា ប់គុក  យសា រកា រសព  ឿងញៀន ហើយមនុស  

មួយចំនួនទៀត រកមធ  បា យ  ើ   ស់ថា  ំញៀន  

ក្ន ុងគុក។  ក្ន ុង  ឹះសា  នស   ប់តបុរស ក ុម

បុរសអា ចរួមភទជា មួយបុរសផ ងទៀត។ ក្ន ុងខណៈ

ដលមា នកា ររួមភទរវា ងបុរស និង  ្ត ី  ក្ន ងុគុក  ហល

ជា កា ររួមភទ  យ  ម  ៀងគា   ឬ  យបង្ខ អំា ចកា  យ

 ជា រឿងធម្ម តា  និងអា ចជា ឧបករណ៍មួយកា រពា រភា ព

លុបលើ  ក្ន ុងគុកដលមា នអំពើហិង  ។ កា ររួមភទ

 យមិនបា នកា រពា រជា កា រ  កទា ប។  ក្ន ុងករណី

ជា  ើន អ្ន ក  សមិនមា នមធ  បា យកា រពា រម  គ/

ជម្ង ឺអដស៍ ឬមា នឥទ្ធ ិពលលើកតា  ដូចជា ភា ពកកកុញ 

សុខភា ព ហើយអា ហា រ  ក្ន ុងគុកស្ថ ិតក  មក  ិត

ស្ត ង់ដា ។ អ្ន ក  សពឹងផ្អ ក  ម  ្ត ីគុកដលមិនមា ន

បរិកា្ខ  សម  បស   ប់ព័ត៌មា នស្ត ីពីម  គ/ ជម្ង ឺអដស៍

កា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ ម្ជ ុលសា  ត និងកា រទទួល

បា នសវា សុខភា ពសម  ប រួមទា ំងកា រថទា ំ កា រព  

បា ល និងកា រ   ង់ម  គ/ជម្ង ឺអដស៍២៤៤។



ហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ពក ីក និងយនឌ័រក្ន ុងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 45៣.ហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល
 ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ព

ក ីក និងយនឌ័រក្ន ុងម  គអដស៍/
ជម្ង ឺអដស៍?

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍



46 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ផ្អ កលើភស្ត ុតា ដលបងា  ញ  ក្ន ុងផ្ន កមុន ភា ពក ីក  

និងយនឌ័រហា ក់ដូចជា  កតា  សំខា ន់ដលមា នឥទ្ធ ិពល 

លើកា ររីករា លដា លម  គ/ជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងតំបន់។ វិសម

ភា ពភា ពក ីក  និងយនឌ័រ ពា ក់ព័ន្ធ  យឡក និង  

វិញ  មក  នឹងភា ពងា យរង   ះដលកើនឡើង ចំ  ះ

កា រឆ្ល ងម  គអដស៍។ ក្ន ុងខណៈផ្ល ូវមា នកា រស្ម ុគសា  ញ 

ភស្ត ុតា ងបា នលើកឡើងពីរបៀបដលវិសមធម៌ ភា ពក ីក  

និងយនឌ័រ មា នកា រកំណត់ចំ  ះបុរស និង  ្ត ីក ីក  ដើម ី

កា រពា រពួកគពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍  ដូចជា  យចរចា រពី

កា ររួមភទ  យសុវត្ថ ិភា ព កា រទទួលព័ត៌មា ន  ប់   ន់ស្ត ី

ពីម  គ/ជម្ង ឺអដស៍។ ចំណា យជា សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម

ពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកា រស្វ ងរកកា រថទា ំ និងព  បា លសុខភា ព

ម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ ហា ក់ដូចជា  កា ត់បន្ថ យកា រទទួលបា នសវា  

កា រពា រ ថទា ំ និងព  បា លចំ  ះបុរស និង  ្ត ីក ីក ។

តា មកា របក   យនះ សនិទា នភា ពចំនួន៣ ស   ប់   ត

កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើប   ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុង

កា រអន្ត រា គមន៍ ម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ ដូចជា  ភា ពសក្ត ិសិទ្ធ  

សមធម៌ និងសិទ្ធ ិមនុស ។

 សិទ្ធ ិភា ពចំណា យ សិទ្ធ ិភា ពចំណា យ

កា រអភិវឌ ក្ន ុងកា រកា រពា រ កា រព  បា ល និងកា រថទា ំម  គ/

ជម្ង ឺអដស៍បា នកើតឡើងទូទា ំងតំបន់។  ះជា យា៉ ងណា ក៏ 

 យ  ជា ជនមួយចំនួនរស់  ក្ន ុងសហគមន៍ដលមា ន

ម  គអដស៍កា ន់តកើនឡើង។  ក្ន ុង  ទសជា  ើន

ក្ន ុងតំបន់ម  គអដស៍កំពុងតរីករា លដា លពីក ុមងា យរង

  ះ  ដល់  ជា ជនទូ   ហើយចំនួន  ្ត ីដលមា នផ្ទ ុក

ម  គអដស៍ហា ក់ដូចជា មា នចំនួន  ើន។ ដូចដលបា ន

ពិភា ក  ខា ងលើភា ពងា យរង   ះនកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ 

ជា ទូ   អា  ័យ  យកតា  ទា ក់ទងនឹងវិសមភា ពនភា ព

ក ីក  និងយនឌ័រ។ ជនក ីក  និងជនងា យរង   ះហា ក់

ដូចជា  ឈមនឹងឧបសគ្គ   ពលស្វ ងរកកា រកា ត់បន្ថ យ

កា រឆ្ល ងម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ ភា ពក ីក  និងកា រទទួលបា នកា រ

អប់រទា ប ក្ន ុងចំ  មកតា  ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ើ   ស់

ឥរិយា បថ  ថុយ  ថា ន។ កា រស្ត ងចញបទដា  នយនឌ័រ 

របស់សហគមន៍  ក្ន ុងតំបន់ហា ក់ដូចជា រា រា ំងបុរស និង

 ្ត ីក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យកា រឆ្ល ងម  គ/ជម្ង ឺអដស៍។ ស   ប់

 ្ត ីភា គ  ើន ហា និភ័យដ៏ធំនកា រឆ្ល ងគឺកា ររៀបកា រ។ បទដា  ន

យនឌ័រក្ន ុងចំ  មសហគមន៍  ក្ន ុងតំបន់អា ចទា ក់ទងនឹង

ភា ពជា បុរស ដលមា នអំពើហិង   និងកា ររួមភទញឹកញា ប់។

ដូច្ន ះ សង្គ ម  ូវតលើកឡើងពីបទដា  ន និងទំនា ក់ទំនង

យនឌ័រដល   ង់ភា ពងា យរង   ះ។ យុទ្ធ សា  ្ត ដល

ស្វ ងរកកា រក   ទំនា ក់ទំនងយនឌ័រ និងផ្ត ល់អំណា ចដល់

បុរស និង  ្ត ីក្ន ុងកា រកា រពា រខ្ល ួមពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ផ្ត ល់

មធ  បា យ  ប់   ន់ស   ប់លើកកម្ព ស់  សិទ្ធ ភា ពនវិធា ន

កា រកា រពា រដលមា ន   ប់។ 

កា រទទួលបា នសវា កា រពា រ និងព  បា លសុខភា ពរបស់ជន

ក ីក  និងជនបា ត់ឱកា ស ជា ទូ   ក្ន ុងតំបន់  យមិន

ស្ម ើភា ពបងា  ញថា  កា រវិនិ  គ  លើកា រកា រពា រ កា រព  បា ល

និងកា រថទា មំ  គអដស៍មិនអា ចបា នដល់ជនក កី ទា ងំ  ះ

ឡើយ។ កា របន្ថ មកិច្ច ខិតខំកា រពា រ ដើម ីស   ចតា ម

សចក្ត ី  ូវកា ររបស់សហគមន៍ក ីក  និងបា ត់ឱកា សអា ចធ្វ ើ

បា ន  យធា នា ថា  ក ុមជនទា ំង  ះទទួលផល   ជន៍ 

ពីកា រវិនិ  គ  លើកា រកា រពា រកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ និង

អា ចព  ឹងកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងកា រពា រ និងព  បា លម  គ/

ជម្ង អឺដស៍។  ដៀងគា  នះដរ លទ្ធ ភា ព និងចំណា យដល

មា នកំរិតពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រទទួលបា នកា រព  បា លជម្ង ឺអដស៍ 

អា ចធ្វ ើឲ ជនក ី ក មិនអា ចទទួលបា នកា រព  បា ល និង 

កា រពា រម  គអដស៍។ យុទ្ធ សា  ្ត ថ្ម ីៗត  ូវឲ មា នកា រលើក

ឡើងពីកង្វ ល់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកា រ

កា រពា រ កា រព  បា ល និងកា រថទា ំម  គអដស៍។ ជា មួយ

គា  នះដរ វិធីសា  ្ត នះអា ចកលម្អ ភា ពសក្ត ិសិទ្ធ នកា រកា រ

ពា រ កា រព  បា ល និងកា រថទា ំម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ ដូចនះ

ទើបអា ចស   ច  ល  កា រកា រពា រ កា រព  បា ល និងកា រ

ថទា ំម  គអដស៍។ 

៣.ហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ព
ក ីក និងយនឌ័រក្ន ុងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

ែ



ហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ពក ីក និងយនឌ័រក្ន ុងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 47

កា រទទួលបា ននូវភា ពសក្ត ិសិទ្ធ ពីមុខស    ដលមា នកលម្អ 

ចំ  ះបុរស និង  ្ត ីក ីក  ក្ន ុងកា រកា រពា រ កា រព  បា ល 

និងកា រថទា ំម  គអដស៍អា ចមា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រ   ត

កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើតួនា ទីស្ន ូល ដលកា រកលម្អ សុខ

ភា ពក្ន ុងជួរជនក ីក  ដើរតួក្ន ុងយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ព

ក ីក ។ កា រថទា ំ និងព  បា លជម្ង ឺអដស៍ដលមា នរយៈ 

ពលវង អា ចធ្វ ើឲ  ួសា រកា ន់តធា  ក់ខ្ល ួនក  និងជំរុញឲ

 ួសា រដលក រួច  ហើយកា ន់តក ីក ខា  ំង។ ផលប៉ះពា ល់

នជម្ង ឺអដស៍អា ចឆ្ល ងតា មជំនា ន់ និងបង្ក ើនចំនួនកុមា រកំ   

ដលមា នផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍ និងបង្ក ើនភា ពក ីក ឆ្ល ងជំនា ន់។ 

កា រខិតខំ  ឹង   ង ដើម ីធា នា ថា   ួសា រក ីក បា នទទួល

នូវកា រកា រពា រ កា រព  បា ល និងថទា មំ  គ/ជម្ង អឺដស៍  យ

ស្ម ើគា   អា ចធ្វ ើឲ ជីវភា ពជនក ីក កា ន់ត  សើរឡើង និង

កា រពា រពួកគពីកា រចំណា យ  លើកា រព  បា លជម្ង ឺអដស៍ 

និងកា រសា  ប់។  ថា  ក់ជា តិ កា រអន្ត រា គមន៍អា ចរួមចំណក

ក្ន ុងកា រកលម្អ កំណើនសដ្ឋ កិច្ច   និងកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ។

សមធម៌សមធម៌

សមធម៌ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា លចា ត់ទុកជា  “អវត្ត មា ននគមា  ត

ជា  ព័ន្ធ ក្ន ុងវស័ិយសុខា ភិបា ល (ឬកា រកំណត់ ជា សំខា ន់របស់

សង្គ ម) រវា ងក ុមដលមា នកំរិតខុសៗគា   ដល  ពីក  ម

គុណសម តិ្ត  និងគុណវិបត្ត ិសង្គ ម ដូចជា  ឋា នៈខុសគា   

ក្ន ុងឋា នា នុក មសង្គ ម”២៤៥។ ដូច្ន ះ ក្ន ុងខណៈដលសមធម៌

ខុសពីសមភា ព វា ជា កា រប្ត ជា  ចិត្ត ស   ប់បង្ក ើនឱកា សអភិវឌ ន៍

វិស័យសុខា ភិបា ល និងធនធា នមនុស  ដល់ក ុមមនុស  

ក្ន ុងសង្គ ម ដលទទួលរងនូវពីកា ររីសអើង២៤៦។និយមន័យ

នះសំ   លើភា ពយុត្ត ិធម៌ដលធនធា ន (និងហា និភ័យ

សុខភា ព និងលទ្ធ ផល)  ក្ន ុងសហគមន៍  ូវបា ន បងចក។

មា នភស្ត ុតា ងបងា  ញថា  អ្ន កក ីក ទទួលបា ន និង  ើ   ស់

ធនធា ន  ក្ន ុងសហគមន៍តិចជា ងអ្ន កមា ន។ អ្ន កក  ឈម

នឹងឧបសគ្គ ក្ន ុងកា រទទួលបា នសវា ម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ ក្ន ុង

ទ  ង់នកា រមិនមា នលទ្ធ ភា ព កា រខ្វ ះខា ត និងកា រឆ្ល ើយតប

នសវា សុខា ភិបា ល  នឹងត  ូវកា ររបស់គទា ប។ 

សមធម៌  ក្ន ុងកា រគា ំពា រម  គ/ជម្ង ឺអដស៍កំណត់ថា  ក ុម

ដល «ពិបា កនឹង  ដល់» ទទួលបា នកា រកា រពា រ កា រព  បា ល

(រួមទា ំងថា  ំ) កា រថទា ំ និងកា រគា ំ   យស្ម ើភា ព។ ក ុម

ទា ំងនះមា នជនក ីក  (ជា ពិសស  ្ត ីក ីក ) អ្ន ករកសីុផ្ល ូវ

ភទ អ្ន ក  ើថា  ំចា ក់ ជនជា តិភា គតិច ជនអ    វស 

ជនដលរស់  ក្ន ុងតំបន់ដា ច់  យា ល ជនបទ ជនចូល

ចិត្ត រួមភទផ ងៗ ជនកំ    និងជនដលបា ត់ឱកា សក្ន ុង

សង្គ ម។ ដូចដលបា នពិភា ក   ក្ន ុងផ្ន កទី ១ ក ុមទា ំងនះ

ស្ថ ិត  ក្ន ុងចំ  មជនដលងា យរង   ះឆ្ល ងម  គ / ជម្ង ឺ

អដស៍។ 

រហូតមកដល់ឆា  ំ២០០៥ ១៦% នជនដលមា នផ្ទ ុកម  គ

អដស៍  ក្ន ុងទ្វ ីបអា សីុ ដល  ូវកា រព  បា លម  គបា ន

ទទួលសវា ព  បា លនះ២៤៧។ ថ្វ ីត ិតតកា រខិតខំ  ឹង   ង

មា នកា រកើនឡើង ដើម ី   ង់ កា រគា ំពា រ និងព  បា លអ្ន ក

ផ្ទ កុម  គអដស៍ មិនមនមនុស  ប់រូបដល  វូកា រព  បា ល

ម  គ អា ចទទួលបា នកា រព  បា លភា  មៗ  ះទ។ ថ្វ ីត ិត

តមា នកា ររីកច  ើន ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យចំណា យលើកា រព  

បា ល  គឆ្ល ង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ  រដា  ភិបា ល និង

ផ្ន កឯកជន  ូវកា រឲ មា នកា រ  ឹង   ងដើម ីធា នា ថា  កា រ

ព  បា លបា នដល់អ្ន កដល  ូវកា របំផុត។ កា រវា យតម្ល ដំបូង 

បា នបងា  ញថា  ថ្វ ីត ិតតមា នកា រ  ឹង   ង 

ជ  ុញឲ ទទួលបា នកា រព  លម  គ ក៏កា រព  បា លនះមិន

បា នដល់ជនងា យរង   ះ និងអ្ន កក ីក ដរ។  ក្ន ុង  ទស

ជា  ើន កា រព  បា លម  គឆ្ល ង  ត   ត  តំបន់ទី  ជំុ

ជន  យមិនបា នគិតពីតំបន់ជនបទ និងជនបា ត់ឱកា ស 

ឬធ្វ ើឲ គបង្ខ ំចិត្ត ធ្វ ើដំណើរក្ន ុងចមា  យឆា  យ។ កា រមិនគិតគូ

និងកា ររីសអើង អា ចរា រា ំងកា រទទួលបា នសវា ម  គឆ្ល ង

ស   ប់ជនដលងា យរង   ះ ជា ពិសសអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ 

អ្ន ក  ើកា រចា ក់ថា  ំ និងបុរសរួមភទជា មួយបុរស ឬអា ចធ្វ ើឲ

សវា មិនឆ្ល ើយតប  នឹងត  វូកា ររបស់ក មុជនទា ងំនះ២៤៨។ 

ក្ន ុងខណៈដលកា ររា តត  តម  គ/ជម្ង ឺអដស៍កំពុងវិវត្ត  វា 

បងា  ញច  ស់ថា  វិសមភា ពយនឌ័រកំពុងកើតឡើងក្ន ុងរបត់

នកា ររា តត  ត។ ដូចដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ វិសមភា ព

ផ្ន កជីវសា  ្ត  និងយនឌ័របា នធ្វ ើឲ  ្ត ី ជា ពិសស  ្ត ីងា យ

ទទួលរងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។ ភា ពខុសគា  ក្ន ុង   វ៉ា ឡង់ 

ម  គអដស៍ ក្ន ងុចំ  ម  ្ត ី  យ  ៀបធៀបជា មួយបុរស

ឆ្ល ះុប   ងំពីបទដា  នយនឌ័រ និងកា ររួមចំណកនអំណា ចក្ន ងុ

សង្គ ម ជា ជា ងជ  ើសបុគ្គ ល។ ឥទ្ធ ិពលដ៏ខា  ំងនវិសមភា ព



48 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

យនឌ័រ ក៏  ូវបា នរកឃើញ  ក្ន ុងក ុមឆ្ល ងម  គអដស៍ 

ក្ន ុងចំ  មបុរស និង  ្ត ីដលមិនមា នកា រ  តិបតិ្ត តា ម

តួនា ទីយនឌ័រ ដូចជា ក ុមបុរសរួមភទជា មួយបុរស និង

 ្ត ីរកសីុផ្ល ូវភទ។ 

ភា ពខុសគា  នបន្ទ ុកម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ ពីវិសមភា ពយនឌ័រ

 ូវបា នចា ត់ទុកថា  អយុត្ត ិធម៌។ វិសមភា ពក្ន ុងកា រទទួលបា ន 

សវា ធ្វ ើតស្ត   ឹក   និងព  បា លសម  បស   ប់  ្ត ី 

 យ  ៀបធៀបនឹងបុរសអា ចប៉ះពា ល់ដល់កា រវិវត្ត របស់  ្ត ី

ពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍  ជា ជម្ង ឺអដស៍។ ដូចគា  នះដរ

ក ុមបុរសដលរួមភទជា មួយបុរស  តបា ត់ឱកា សក្ន ុង

កា រទទួលនូវកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងធ្វ ើតស្ត   ឹក   និងព  បា ល 

ម  គអដស៍។ កា រនះប   ក់ថា   ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល 

និយា យជា ទូ   និងអន្ត រា គមន៍ម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ និយា ល

 យឡក  ហលជា មិនអា ចទទួល  គជ័យក្ន ុងកា រឆ្ល ើយ

តប  នឹងភា ពងា យរង   ះផ្ន កជីវសា  ្ត  និងសង្គ មរបស់

 ្ត  ី ចំ  ះម  គ/ជម្ង អឺដស៍ក៏ដូចជា ក មុផ ងទៀតដលបា ត់

ឱកា ស  យសា របទដា  នយនឌ័រ។ រហូតមកដល់បច្ច ុប ន្ន 

នះ កា រប   ក់ពីកា ររីសអើងភទក្ន ងុកា រព  បា លម  គមា ន

តិចតួច។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ ក៏កា រ   ត កា រយក

ចិត្ត ទុកដា ក់លើកា រព  ីកកិច្ច  ខិតខំ  ឹង   ងលើកា រកា រពា រ

កា រឆ្ល ងម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ពីមា  យ  កូន អា ចមិនគិតពី ្ត  ី 

ដលមិនមា នផ្ទ  ះ និងក្ម ង  ២ី៤៩។ ដូច្ន ះ កា រខិតខំ  ឹង

  ងត  ូវឲ ទា ំងក្ន ុង និងក  វិស័យសុខា ភិបា លដើម ីលើក

ឡើងពីភា ពខុសគា   ក្ន ុងបន្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ក្ន ុង

ចំ  ម  ្ត ី និងបុរស  យលចចញពីវិសមភា ពយនឌ័រ។ 

ប   ជា ក់ស្ត ងពា ក់ព័ន្ធ នឹងកុមា រដលមា នឆ្ល ងជម្ង ឺ និងមា ន

ផលប៉ះពា ល់  ូវតមា នកា រលើកឡើងឲ បា នច  ស់លា ស់។

កា រមិនមា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ   ប់   ន់កា រអប់រ ទឹកចិត្ត  និង

អនា គតរបស់  ទសនឹងមា នលទ្ធ ភា ពតិចតួចក្ន ុងកា រចូលរួម

អភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច សង្គ មរបស់  ទសជា តិ  អនា គត។ រដា  

ភិបា ល ភា  ក់ងា រផ្ត ល់ជំនួយអន្ត រជា តិ អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល 

អង្គ កា រយុត្ត ិធម៌ និងផ្ន កឯកជន  ូវតធ្វ ើកា រជា មួយគា   ដើម ី

ធា នា នូវកា រអប់រផ្អ កភទ អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ប់   ន់ និងកា រ

គា ំ  ផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុដល់កុមា រដល  ូវកា រទា ំង

នះ។

សិទ្ធ ិមនុសសិទ្ធ ិមនុស

សិទ្ធ ិមនុស សំ  លើ  កា រណ៍ និងបទដា  នទា ំងឡា យដល

បា នយល់  មជា អន្ត រជា តិ និងបា ន  កា ស  ក្ន ុង សន្ធ ិស   

សចក្ត ី  កា ស និងអនុសា សន៍  កំរិតជា តិ និងអន្ត រជា តិ។

ក្ន ុងខណៈដលម  គ/ជម្ង ឺអដស៍ប៉ះពា ល់  ប់ទិដ្ឋ ភា ពន

ជីវិត ប   ជា  ើនពា ក់ព័ន្ធ នឹងសិទ្ធ ិមនុស គឺជា ប់ទា ក់ទងនឹង

កា រកា រពា រ និងកា រ  ប់  ងម  គ/ជម្ង ឺអដស៍។ សិទ្ធ ិមួយ

ចំនួន និង  លកា រណ៍ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រកា រពា រសិទ្ធ ិមនុស  

ក្ន ុងបរិបទម  គ/ជម្ង ឺអដស៍  ូវបា នលើកឡើង  ក្ន ុងសន្ធ ិ

ស   សិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិ។ កង្វ ល់មួយក្ន ុងចំ  មកង្វ ល់ 

ជា  ើន គឺសិទ្ធ ិបរស់បុរស  ្ត ី កុមា រា  កុមា រីក្ន ុងកា រទទួល

បា នសវា សុខភា ព។ សចក្ត ី  កា សជា សា កល ស្ត ីពីសិទ្ធ ិ

មនុស បា នប   ក់ពីសិទ្ធ ិក្ន ុងកា រទទួលបា នស្ត ង់ដា ខ្ព ស់បំផុត

នសុខភា ពផ្ល ូវកា យ និងផ្ល ូវចិត្ត ។ អនុស   ស្ត ីពីកា រលុប

បំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើង  ឆា ំងនឹង  ្ត ីប   ក់យា៉ ងច  ស់

អំពីសិទ្ធ ិរបស់  ្ត ីក្ន ុងកា រទទួលបា នសវា សុខភា ព រួមទា ំងកា រ

កា រពា រ  ្ត ដីលឆ្ល ង និងមា នកា រប៉ះពា ល់  យម  គអដស៍២៥០។

 ទសដលផ្ត ល់សចា  ប័ណ្ណ លើ CEDAW យល់  មថា  ពួក

គនឹង «ចា ត់វិធា នកា រសម  បក្ន ងុកា រលុបបំបា ត់កា ររីសអើង

 ឆា ំងនឹង  ្ត ីក្ន ុងផ្ន កថទា ំសុខភា ព» ដើម ីធា នា ថា   ្ត ី និង

បុរសទទួលបា ននូវសវា សុខា ភិបា ល  យស្ម ើភា ព។ កតិកា រ

ស   របស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ពីីសិទ្ធ មិនុស  (CRC) បា ន

អះអា ងពីសិទ្ធ ិកុមា រ ក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រថទា ំសុខភា ព។

កា រប្ត ជា  នះ  ូវបា នអះអា ង  ក្ន ុងសន្ធ ិស   ជា  ើនក្ន ុង

តំបន់។ រហូតមកដល់ពលនះ  ទសនីមួយៗ  ក្ន ុងពិភព 

 កជា ភា គីមួយយា៉ ង  ចណា ស់ ក៏ជា ភា គីសន្ធ ិស   

សិទ្ធ ិមនុស   ដលលើកឡើងពីសិទ្ធ ិពា ក់ព័ន្ធ នឹងសុភា ព២៥១។ 

ក្ន ុងកា រទទួលសា្គ  ល់ទំនា ក់ទំនងរវា ងសិទ្ធ ិមនុស  និងម  គ/

ជម្ង ឺអដស៍សចក្ត ីណនា ំអន្ត រជា តិ ស្ត ីពីម  គ/ជម្ង ឺអដស៍

និងសិទ្ធ ិមនុស  ូវបា នធ្វ ើជា សចក្ត ី   ង  ចុងទសវត  ឆា  ំ 

១៩៩០។ សក្ត ីណនា ំទា ំង ១២នះ  ូវបា ន   កា  យពី  ល

ន  បា យសិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិ  ជា យុទ្ធ សា  ្ត អនុវត្ត  

សកម្ម ភា ព។  ឆា  ំ ២០០២ សចក្ត ីណនា ំ  ូវបា នពិនិត  

ឡើងវិញ ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងប   បនា  ន់។ ជា ពិសស 

សចក្ត ីណនា ំទី ៦ ស្ត ីពី «កា រទទួលបា នកា រកា រពា រ កា រព   



ហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ពក ីក និងយនឌ័រក្ន ុងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 49

បា ល កា រថទា ំ និងកា រគា ំ  »  ូវបា នពិនិត ឡើងវិញ 

ដើម ីឆ្ល ុះប   ំងពីកា រកើនឡើងនកា រទទួលបា នកា រព  បា ល

ម  គ។ សចក្ត ីណនា ំត  ូវបា នពិនិត ឡើងវិញ ដើម ី

ធ្វ ើឲ សា កលកម្ម នកា រទទួលបា នកា រកា រពា រ កា រព  បា ល 

កា រថទា ំ និងកា រគា ំ  ជា កា រខិតខំ  ឹង   ងសំខា ន់ ដើម ី

 រព កា រពា រ និងបំពញសិទ្ធ ិមនុស ពា ក់ព័ន្ធ នឹងសុខភា ព។ 

ថ្ម ីៗនះ ថា  ក់ដឹកនា ំពិភព  កបា នអះអា ងថា  កា រស   ច

បា ននូវសិទ្ធ ទា ំងអស់ និងសរីភា ពជា មូលដា  នស   ប់មនុស

ទា ំងអស់គា   គឺជា ធា តុដ៏សំខា ន់ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបជា សា កល

ចំ  ះកា ររា លដា លនម  គអដស៍ និងជម្ង ឺអដស៏ដល

រា តត  តពា សពញពិភព  ក។

ភស្ត ុតា ងដលមា ន   ប់បងា  ញថា  កា របក    លកា រណ៏

ទា ំងនះឲ  ជា ច  ប់ជា តិ និងសិទ្ធ ិ  យផ្អ កលើរបៀបក្ន ុង

កា រកា រពា រម  គអដស៍ និងកា រ  ប់  ង  កំរិតថា  ក់ជា តិ

គឺមិនមា នស្ន ើរគា  ឡើយ។ កមា  ំងចលករដើម ីឲ មា នកា រ  ួត

ពិនិត វិធីសា ្ត  ជា អន្ត រជា តិលើម  គអដស៍ / ជម្ង ឺអដស៏ 

និងសិទ្ធ ិមនុស  ថា  ក់ជា តិបា នប   ក់ពីច   ះ   ងន

កា រអនុវត្ត ន៏។២៥២ កា រដា ក់  សចំ  ះម  គអដស៍  ត

បន្ត ឆ្ល ុះប   ំងអំពី  លកា រណ៏ដលទា ក់ទង និងម  គ

អដស៍ក្ន ុងចំ  ម  ទសជា  ើនក្ន ុងតំបន់។ ឧទា ហរណ៏ 

របៀបទា ំងនះ អា ចរួមបញ្ជ ូលកា រចា ត់ទុកជា បទឧក ិដ្ឋ នូវ

សកម្ម ភា ពចម្ល ងម  គអដស៍ “  យចតនា ” និងកា រធ្វ ើ

តស្ត ៍រកម  គអដស៍  យគា  នកា រយល់  ម។២៥៣ កា រ

  វ   វក៏បា នបងា  ញថា  របៀបរបបទា ងំនះបា នធ្វ ើឲ មនុស

មា នកា រររា  ញញើតក្ន ុងកា រធ្វ ើតស្ត ៍ និងរកសវា ព  បា ល

ម  គអដស៍។  ជា កា រពិត ពួកគអា ចកា ត់បន្ថ យ  សិទ្ធ ិភា ព

កា រកា រពា រ និងករ  ប់  ងម  គអដស៍បា ន។  អប់លខ

៤ បា នពិភា ក  លើរបៀបរបបដ៏  ឹម  ូវក្ន ុងកា រកា រពា រ កា រ

ព  បា ល និងកា រថទា ំដូចដលបា ន  ៀបធៀបជា មួយ និង

កា រគិតគូរពីសុខភា ពសា ធា រណៈ។

កា រមិន  កា ន់ពូជសា សន៏ គឺជា  លគំនិតដ៏ចំបងនសិទ្ធ ិ

មនុស ។ វា បា នហា មឃា ត់រា ល់កា រ  កា ន់ពូជសា សន៏ក្ន ុង

កា រស្វ ងរកកា រថទា ំសុខភា ព និងកា រស   ចជា ក់លា ក់ជា 

មូលដា  ន ក៏ដូចជា កា រទទួលនូវរបបលទ្ធ កម្ម អំបូរពូជសា សន៍

ពណ៌សម ុរភទភា សា សា សនា  លគំនិតន  បា យតំបន់

 ព សម ត្ត ិកា រផ្ត ល់កំណើតភា ពពិកា ររូបរា ងកា យ/សតិប   

 អប់ ៤: ម  គអដស៍ សិទ្ធ ិមនុស  និង  លន  បា យ Siracusa អប់ ៤: ម  គអដស៍ សិទ្ធ ិមនុស  និង  លន  បា យ Siracusa

យុទ្ធ វិធីផ្អ កលើសិទ្ធ ិស   ប់កា រពា រ ព  បា ល និងថទា ំម  គអដស៍ ជួនកា លអា ចធ្វ ើឲ មា នច   ះ   ង  យធៀប

នឹងសុខភា ពសា ធា រណៈ។ កង្វ ល់លើស្វ ័យភា ព ឯកជនភា ព និងកា រយល់  បក្ន ុងចំ  មអ្ន កដទដលបង្ក ប់  ក្ន ុង

សិទ្ធ ិមនុស   ូវបា នចា ត់ទុកថា កំពុងតទទួលបា នសិទ្ធ ិ  ប់   ន់លើវិធា នកា រសុខភា ពសា ធា រណៈ ដូចជា កា រធ្វ ើតស្ត 

ជា  ចា ំ ឬទូលា យស   ប់រកម  គអដស៍។ ផ្ទ ុយ  វិញ កា រ   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើកា រធា នា សិទ្ធ ិមូលដា  នដូច

ជា កា រយល់  ម កា រសមា  ត់ កា រទទួលបា នព័ត៌មា នពីកា ររីសអើង និងភា ពអយុត្ត ិធម៌ទា ក់ទា ក់ទងនឹងម  គអដស៍។ 

យុទ្ធ វិធីនះចា ត់ទុកថា  ជា កា រខិតខំ  ងឹ   ងសំខា ន់ក្ន ងុ  លបំណងបង្ក ើនកា រស្ម ័  ចិត្ត របស់  ជា ជនក្ន ងុកា រធ្វ ើតស្ត  និង

ទទួលបា នកា រព  បា លម  គ/ជម្ង ឺអដស៍។ 

កា រពិភា ក  នះស្ថ ិត  ជា កង្វ ល់ស   ប់ធ្វ ើឲ មា នតុល ភា ពរវា ងសិទ្ធ ិមនុស  និងសុខភា ពសា ធា រណៈ។ សហគមន៍អន្ត រ

ជា តិបា នទទួលសា្គ  ល់ថា  សិទ្ធ ិរបស់រដា  ភិបា លដើម ីកំណត់សិទ្ធ ិមនុស  ក្ន ុងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍នសុខភា ពសា ធា រណៈ។ 

បុ៉ន្ត  ក្ន ុងកា លៈទសៈនះ រដា  ភិបា ល  ូវ  រព  តា ម  លន  បា យ Siracusa។ រដា  ភិបា ល  ូវធា នា ថា  កា រ

ដា ក់ក  តិ  វូបា នផ្ត ល់ និងអនុវត្ត  តា មច  ប់។ កា រដា ក់ក  តិនះ  វូស្ថ តិ  ក្ន ងុ  ល   បច  ប់នផល   ជន៍

ទូ  ។ កា រដា ក់ក  ិតជា កា រចា ំបា ច់  ក្ន ុងសង្គ ម  ជា ធិបត្ត យ ដើម ីស   ច  ល    មធ  បា យដល  កប  យ

សិទ្ធ ិកា ន់ត  ើន និងមា នកា រក  ិត  ឹម  វូមិនអា ចស   ច  ល  ដូចគា  បា នទ ហើយកា រដា ក់ក  ិតមិនមនជា កា រ

  ង ឬមិនអា ចរ  ភបំពា ន។ 

 ភព: Jurgens, Cohen n.d.; អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 2002a.



50 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

សា  នភា ពសុខភា ពរួមបញ្ច ូលអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍ / អដស៍ 

សា  នភា ពសីុវិលន  បា យជា ដើមដលមា នចតនា លទ្ធ ផល

ដលគា  នទា ល់ត  ះ ឬចា ត់ទុកជា  ឃៈ ឬកា រធ្វ ើឲ ថម

ថយនភា ពសប  យរីករា យលំហា ត់   ណសំរា ប់សុខភា ព។២៥៤

យា៉ ងណា ក៏  យ  យផ្អ កលើសា  កសា  ម និងកា រ  កា ន់

ពូជសា សន៍ អ្ន កដលរស់  ជា មួយ និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺ

អដស៏ PLWH និងអ្ន កដលទទួលរង  យ  គរា តត  ត

ទា ំង  ះ គឺធម្ម តា មិនអា ចរស់  ឲ ស្ម ើភា ព សចក្ត ីថ្ល ថ្ន ូរ

និងសរីភា ពបា នទ។ ឧទា ហរណ៍ និ  ជិកខ្ល ះបា នទា មទា រ

ឲ មា នកា រធ្វ ើតស្ត ៍រកម  គអដស៏ដលជា លក្ខ ខណ កា រងា រ 

កា រអនុវត្ត ន៍ទា ំងនះ គឺជា កា រ  កា ន់ពូជសា សន៍ចំ  ះនិ  

ជិក / កម្ម ករ  យផ្អ កលើកា រធា  ក់ចុះនូវសងា  ក់ផលិតកម្ម នា 

ពលអនា គត ឬក៏កើនឡើងនូវកា ររខា នលើកា រថទា ំសុខ

ភា ព។ កា រគៀបសង្ក ត់បបនះ  យផ្អ កលើលក្ខ ខណ ដល

មិនជា ប់ទា ក់ទង  នឹងសមត្ថ ភា ពបច្ច បុ ន្ន របស់កម្ម ករ/និ  -

ជិកនឹងមិនផ្ត ល់ផលអ្វ ីឡើយ ពី   ះវា ទប់សា្ក  ត់  ទសជា តិ

ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពដលបា នផ្ត ល់នូវកា រចករលកដល់សដ្ឋ កិច្ច 

ជា តិទា ំងមូល។ ជា កា រពិតណា ស់ភា ព  ក  សា  កសា  ម

និងកា រ  កា ន់ពូជសា សន៍ទា ំងនះ  ូវបា នគទទួលថា  ជា 

របា ំងដ៏ធំមួយក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់កា រឆ្ល ងរា លដា ល និងកា រ  ួត

ពិនិត មើលពីផលប៉ះពា ល់ន  គរា តត  តជា សា កលសា  ក

សា  ម និងកា រ  កា ន់ពូជសា សន៍នះជា ធម្ម តា តងតបំពា ន

នូវច  ប់របស់ PLWH ស្ត ីពីមូលដា  ននសា  នភា ពផ្ទ ុកម  គ

អដស៍ដលរួមបញ្ច ូលទា ំងសិទ្ធ ិបុគ្គ លសិទ្ធ ិក្ន ុងកា ររក  អា ថ៍

កំបា ំងលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រថទា ំសុខភា ពកា របន្ត ពូជ និង

សុខភា ពផ្ល ូវភទកា រងា រកា រអប់រសរីភា ពក្ន ុងកា រផា  ស់ទី និង

សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រធ្វ ើដំណើរជា ដើម។២៥៥

រដា  ភិបា លគឺជា អ្ន កទទួលខុស  ូវលើកា រអភិវឌ ន៍សិមិទ្ធ ិផល

នសិទ្ធ ិមនុស  យរួមបញ្ច ូលទា ំងសិទ្ធ ិនកា រស្វ ងករសវា 

សុខភា ព និងកា តព្វ កិច្ច នរដ្ឋ ផ ងៗ ចំ  ះអ្ន កផ្ទ ុកម  គ

អដស៍ និងអ្ន កជម្ង ឺអដស៍  ូវបា នគរ៉ា យរ៉ា ប់ក្ន ុងកំរិតអន្ត រ

ជា តិមួយ។២៥៦ កា តព្វ កិច្ច ទា ំងនះ  ូវបា នគណនា ំ  យ

 លកា រណ៍សំខា ន់៤ធំៗដលពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រថទា សុំខភា ព

និងកតា  កំណត់ដ៏សំខា ន់នសុខភា ពរួមមា ន: ភា ពដលអា ច

រកបា នលទ្ធ ភា ព, ទទួលបា នកា រ  ើ   ស់សវា , ភា ពទទួល

យកបា ន, និងភា ពស្ម ើគា  ក្ន ុងកា រថទា ំ(  អប់ ៥)។ គំ  ង

ទា ំងនះបា នចករលកនូវកា តព្វ កិច្ច  រពកា រពា រពីរដ្ឋ ។ បំ

ពញនូវសិទ្ធ មនុស ដលរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រធ្វ ើឲ មា នរបៀប

រៀបរយនូវសកម្ម ភា ពន non-state actor  ដើម ីឲ បា ន

  កដថា  សិទ្ធ កិ្ន ងុកា រស្វ ងរកសវា សុខភា ព  វូបា នគទទួល

សា្គ  ល់។២៥៧ កា របំពញកា តព្វ កិច្ច របស់រដា  ភិបា លចំ  ះ

កា រ  រពសិទ្ធ មិនុស  យគា  នកា រ  កា ន់ពូជសា សន៍សុខភា ព

ពត៌មា នកា រអប់រមុខរបរសុខមា លភា ពសង្គ ម និងកា រចូលរួម

ជា សា ធា រណៈ គឺជា កកា  សំខា ន់ដលកា ត់បន្ថ យភា ពងា យ

 អប់៥: ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍  អប់៥: ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ 

និងកា រទទួលខុស  ូវរបស់រដ្ឋ និងកា រទទួលខុស  ូវរបស់រដ្ឋ 

 ពលធ្វ ើកា រវា យតម្ល សិទ្ធ ិដើម ីសុខភា ព ក្ន ុងបងា្ក  រ

ម  គអដស៍ និងទប់សា្ក  ត់  ះ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ៤អា ច

 ូវបា នគ  ើ   ស់ៈ

កា រមា នសវា ៈកា រមា នសវា ៈ មា ន  ប់   ន់នូវសវា បងា្ក  រ, ព  បា ល,

គា ំពា រ និងថទា ំដលមា នដំណើរកា រល្អ ស   ប់ម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ។

ភា ពអា ច  ើ   ស់បា ននូវសវា ៈភា ពអា ច  ើ   ស់បា ននូវសវា ៈ សវា បងា្ក  រ, ព  បា ល,

គា ំពា រ និងថទា ំដលមា នដំណើរកា រល្អ ស   ប់ម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍អា ច  ើ   ស់បា ន  យមនុស  ប់

គា  ,  យរួមបញ្ច ូលនូវធា តុចំនួនបួនៈ ភា ពគា  នកា ររីស

អើង, លទ្ធ ភា ពរូបវ័ន្ត ក្ន ុងកា រទទួលបា ននូវសវា , លទ្ធ ភា ព

សដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងកា រទទួលបា ននូវសវា  (តំលសមរម ) 

 មទា ំងលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវព័ត៌មា ន។

ភា ពអា ចទទួលយកបា នៈភា ពអា ចទទួលយកបា នៈ សវា បងា្ក  រ, ព  បា ល, គា ំពា រ

និងថទា ំដលមា នដំណើរកា រល្អ ស   ប់ម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍  ូវបា នផ្ត ល់  យ  កប  យកា រ  រពរា ក់

ទា ក់, សម  ប  តា មវប ធម៌, យកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់

ប   យនឌ័រ, និង  រពនូវភា ពសំងា ត់ស   ប់អ្ន កជម្ង ឺ

ទា ំងអស់ ។

គុណភា ពៈគុណភា ពៈ សវា បងា្ក  រ, ព  បា ល, គា ំពា រ និងថទា ំ

ដលមា នដំណើរកា រល្អ  ស   ប់ម  គអដស៍/ជម្ង អឺដស៍

មា នលក្ខ ណៈសម  បផ្ន កវិទ  សា  ្ត  និងវជ្ជ សា ្ត   

 មទា ំងមា នគុណភា ពល្អ  ។

 ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ២០០២a ។



ហតុអ្វ ីបា នជា ម  ្ត ីសុខា ភិបា ល  ូវធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ពក ីក និងយនឌ័រក្ន ុងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 51

រង   ះចំ  ះកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ និងដើម ីធ្វ ើឲ   កដ

កា រជួយស ្គ   ះ និងថទា ំចំ  ះអ្ន កដលឆ្ល ងម  គ និង

អ្ន កដលងា យរង   ះ  យម  គអដស៍។២៥៨ មា តិកា ន

សិទ្ធ ិមនុស  ូវបា នដា ក់ជា  លកា រសុខភា ពកម្ម វិធី ឬជា 

ច  ប់។ កា រធ្វ ើរបៀបនះបងា  ញយា៉ ងជា ក់លា ក់ពីកា រកើត

ឡើងនូវចំនួនមនុស ដលកំពុងរស់  ជា មួយ និងម  គ

អដស៍ អ្ន កដលងា យរង   ះ  យ  គរា តត  តជា សា 

កលនះនិងសហគមន៏។ របៀបរបបនកា រចូលរួមពីអ្ន កផ្ទ ុក

ម  គអដស៍/អ្ន កជម្ង ឺអដស៍កា ន់ត  ើនឡើង GIPA ទទួល

សា្គ  ល់នូវសិទ្ធ ិរបស់អ្ន កដលកំពុងរស់  ជា មួយ និងជម្ង ឺ

អដស៍យុវជន និងសហគមន៍ដលងា យរង   ះដើម ីឲ

មា នកា រចូលរួមយា៉ ងសកម្ម  និងមា នអត្ថ ន័យបំផុតនូវរា ល់

 ភទនកម្ម វិធី និង  លកា រណ៍ដលទា ក់ទង និង  គរា ត

ត  តជា សកល។

របៀបរបបវិធីសា  ្ត នកា រចូលរួមពីអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍ / 

អ្ន កជម្ង អឺដស៍ GIPA មា ន  លបំណងបង្ក ើតនូវ  លកា រណ៏

មួយដល  ូវបា នគផ្ត ល់ពត៌មា នពីអ្ន កដលកំពុងរស់  ជា 

មួយអ្ន កជម្ង ឺអដស៍ និងក ុមដលងា យរង   ះផ ងទៀតគឺ

អា ច  កួត  ជងយ៉ា ង  ួច   វបំផុតតបត និងសា  កសា  ម

អ  ធន៍ និងកា រ  កា ន់ពូជសា សន៍  យគិតរួមកា របូក

បន្ថ ម PLWH នូវវីធីកា រកា រពា រផ ងទៀត។ វិធីសា  ្ត ដល

ចូលរួមគឺបា នបំពញតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់មួយក្ន ុងកា រធ្វ ើសកម្ម 

ភា ពរបស់រដា  ភិបា ល។ វិធីសា  ្ត ដ៏  ឹម  ូវមួយដលប   ក់

ពីសា  កសា  មទុរយស៍ និងកា រ  កា ន់ពូជសា សន៍បា នធ្វ ើកា រ

ផា  ស់ប្ត ូរនូវឧបសគ្គ ផ្ន កច  ប់ និងរនា ំងដ៏ទផ ងដើម ីឲ

មា នកា រកា រពា រព  បា ល និងថទា ំស   ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គ

អដស៍ / អ្ន កជម្ង ឺអដស៍  មទា ំងធ្វ ើឲ មា នកា រចូលរួមពីសំ

ណា ក់អ្ន កដលកំពុងរស់  ជា មួយ និងម  គអដស៍ និង

ក ុមអ្ន កដលងា យរង   ះទា ំងនះ គឺអា ចបង្ក ើតឡើងឲ

មា ននូវបរិបទនកា រទុកចិត្ត  និងកា រ  រពដលជា កកា  ដ៏

សំខា ន់ដើម ីធ្វ ើកា រតតប និងកា រឆ្ល ង  គរា តត  តជា សកល។



52 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

៤.តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ
 ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និង

យនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   
ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 53

ផ្ន កនះ នមូ៉ឌុលធ្វ ើពិនិត ពីរបៀបដលម  ្ត ីសុខា ភិបា ល

អា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  

ក្ន ុង  លន  បា យស្ត ីអំពីម  គអដស៍ / អ្ន កជម្ង ឺអដស៍,

កា រធ្វ ើផនកា រកម្ម វិធី និងកា រអនុវត្ត ន៍  មទា ងំកា រផ្ត ល់សវា ។

ថា  ក់  លន  បា យថា  ក់  លន  បា យ

កា របង្ក ើត  យមា នបរិសា  ន  លន  បា យគឺជា កតា  ដ៏សំ

ខា ន់ដើម ីផ្ត ល់ឱ មា នកា រទទួលបា នកា រទប់សា្ក  ត់កា ររីសអើង

យនឌ័រកា រព  បា ល និងកា រថទា ំអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/អ្ន ក

ជម្ង ឺអដស៍ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព និង  កប  យសមធម៌។

 លន  បា យជា  ើនដលបា នបងា  ញក្ន ងុ  លន  បា យ

នសុខភា ពនិងច  ប់ណនា ំពីកា របងើ្ក ត និងកា រអនុវត្ត ន៍នូវ

គំ  ង និងកម្ម វិធីដលពា ក់ព័ន្ឋ និងម  គអដស៍ និងជម្ង ឺ

អដស៍។ កា រពិនិត សា រឡើងវិញលើបរិសា  ន  ល  បា យ 

ដើម ីធ្វ ើឱ   កដថា   លន  បា យសុខភា ពរួមបញ្ច ូល

ទា ំងកា រតា ក់តងច  ប់, គឺវា ផ្អ ក  លើភស្ត ុតា ងដលអា ច

រកបា ន  មទា ំងកា រធ្វ ើឱ មា ន កា រទទួលសា្គ  ល់ពីសិទិ្ធ មនុស

ស   ប់មនុស ទា ងំពីរភទបុរស និង  ្ត ដីលពួកគអា ចជួយ

ធ្វ ើឱ   កដថា  កមា  ំងកា រពា រ និង  ប់  ងម  គអដស៍

ប   ក់ពី  លគំនិតនភា ពក ីក  និងភទបា ន។

 លន  បា យអន្ត រជា តិ លន  បា យអន្ត រជា តិ

 ក្ន ុងថា  ក់អន្ត រជា តិ  លន  បា យជា  ើនដលពា ក់ព័ន្ធ 

នឹងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ផ្ត ល់នូវមូលដា  នជា ក់ស្ត ងដល់

កា រសន  ចំ  ះសិទិ្ធ មនុស ។ ជា ងនះ  ទៀត សិទិ្ធ 

ស   សិទ្ធ ិមនុស ផ ងៗ ទៀតកា រផ្ត ើមគំនិតជា លក្ខ ណៈ

អន្ត រជា តិជា  ើនបា នបង្ក ើតឡើងជា កា រតា ំងចិត្ត , ជា សកម្ម 

ភា ព និងជា  ល   យធ្វ ើកា រយល់  បកំរិតអន្ត រជា តិ

ដើម ីធ្វ ើកា របញ ប់ និង  យុទ្ធ  ឆា ំងកា ររីករា លដា លនម

 គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍។ កា របញ ប់ និងកា រចា ប់ផ្ត ើម  ឆា ំង

កា ររីករា លដា លម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ជម្ង ឺ  ុនចា ញ់ ជម្ង ឺ

ផ ងៗទៀត  ឹមឆា  ំ២០១៥ គឺជា ទិស  ក  ម  ល   ៦ 

ន  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត ទា ំង ៨ កំឡុងពលអង្គ កា រ

វគ្គ ពិសសស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍នមហា សន្ន ិបា ទ

សហ  ជា ជា តិឆា  ំ២០១១ សហគមន៍អន្ត រជា តិបា នធ្វ ើកា រ

សចា   ណិធា ននូវកា រគា ំ  ជា ឯកច្ឆ ន្ច លើកា រ  កា សកា រតា ំង

ចិត្ត ស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍។ កា រ  កា សកា រប្ត ជា  

ចិត្ត បងា  ញចំនុចអា ទិភា ព  ើន ដើម ីប   ក់ពីកតា  ដលធ្វ ើ

ឱ បុគ្គ លដលងា យរង   ះ  ឈមមុខកា រឆ្ល ងម  គអដស៍

ដលកតា  ទា ំង  ះរួមមា ន: ភា ពក ីក កា ររស់  ក  មបនា  ត់

អភិវឌ ន៍ខ្ល ះអំណា ចន  ្ត ី ខ្វ ះខា តព័ត៌មា ន និងកា រកា រពា រ

ខ្ល ួនឯង  មទា ំងកា រកង  វ័ញផ្ល ូវភទទា ំងឡា យណា ពី  ្ត ី

និងកុមា រ  យរា ប់បញ្ច ូលទា ំងហតុផលពា ណិ្ជ កម្ម ផងដរ។

កា រ  កា សនកា រប្ត ជា  ចិត្ត  ក៏បា នបងា  ញនូវ  ល  យា៉ ង

 ើនដូចជា : ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ កា រកា រពា រកា រថទា ំកា រថទា ំ

និងកា រព  បា លម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងសិទិ្ធ មនុស

កា រកា ត់បន្ថ យភា ពងា យ   ះ កុមា រកំ    និងកា របណា្ដ  ល

ឱ ងា យរង   ះ  យសា រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ កា រធ្វ ើ

ឱ ធូរ   យពីផលប៉ះពា ល់សង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច កា រ   វ   វ

និងកា រអភិវឌ ន៍ភា ព  ទា ងំ  ទើសម  គអដស៍ / ជម្ង អឺដស៍

និង   ះមហន្ត រា យក្ន ុងតំបន់ធនធា ន  មទា ំងកា រធ្វ ើអី្វ ៗ បន្ត 

មកទៀត។  ល   និងទិស  នវគ្គ ពិសសស្ត ីអំពី

អដស៍/អដស៍របស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិបំរីជា កា រកំណត់

សំគា ល់ស   ប់សកម្ម ភា ពជា សកល និងជា ប្ល ង់មមួយស   ប់

ទិស  អភិវឌ ន៍សហសវត កា  យជា កា រពិត។២៥៩  អប់ ៦

បងា  ញពី  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត ទា ំង ៦  មទា ំងទិស

 ដលពា ក់ព័ន្ធ មួយចំនួនដលបូករួមទា ំងទិស  ជា សកល

របស់វគ្គ ពិសសស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ UNGASS ស   ប់

 ទសដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប និងមធ ម។

អង្គ សន្ន ិបា ទនអង្គ កា រសហ  ជា តិឆា  ំ២០០៦ ដលបា នធ្វ ើ

បន្ត ម្ត ងទៀត លើកា រអនុវត្ត ន៍នកា រ  កា សពីកា រតា ំងចិត្ត ស្ត ី

អំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ បា នធ្វ ើកា រសន  ធ្វ ើកា រគា ំ  

ជា សកល ដើម ីបង្ក ើនឡើងនូវកា រខិតខំ  ឹង   ង   ះ  រក

 ល  នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រកា រពា រម  គអដស៍ កា រ

ព  បា ល កា រថទា ំ និងគា ំ    ឹមឆា  ំ២០១០។ កា រតា ំង

៤.តើម  ្ត សុីខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក កី  និង
យនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

ែ



54 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ចិត្ត   ះ  រកលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា ទា ំងនះគឺ  ូវបា នគ

គិតពិចា រណា ទា ំង  ុងលើកា រខិតខំដើម ីទទួលបា ននូវ  ល

 អភិវឌ ន៍ជា សហវត  និងដើម ីបញ្ច ប់កា រីករា លដា លន

ម  គអដស៍ជា សកល។ ទា ំងនះក៏បា នរុញបន្ថ ម/ព  ឹង

បន្ថ មឲ មា នកា រតា ំងចិត្ត លក្ខ ណៈអន្ត រជា តិកា ន់ត  ើនរួម

មា នកា រ  កា សអំពីកា រសន  ។ សំខា ន់ជា ងនះ  ទៀតវា 

ក៏ទទួលបា ននូវភា ព  គជ័យក្ន ុងកា រប្ត ជា  ចិត្ត របស់មហា អំ

ណា ចសដ្ឋ កិច្ច ទា ំង ៨ ដើម ីធ្វ ើកា រជា មួយអង្គ កា រសុខភា ព

ពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ត ីអំពី

អដស៍ / អដស៍  មទា ំងបណា្ដ  ដគូរអន្ត រជា តិជា  ើនដើម ី

អភិវឌ ន៍ និងអនុវត្ត ជា កញ្ច ប់ស   ប់កា រកា រពា រអដស៍កា រ

ព  បា ល និងកា រថទា ំក្ន ុង  លបំណងឲ ខិតតជិត  រក

លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា ព  បា លស   ប់អ្ន កទា ំងឡា យដល

 វូកា រ  មឹឆា  ២ំ០១០។ សន្ន បិា ទរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ

បា នយល់  មចំ  ះកា រតា ំងចិត្ត នះ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៥។២៦០

កិច្ច  ឹង   ងក្ន ុងកា រស   ចបា ននូវ  ល  នលទ្ធ ភា ព  ើ

  ស់សវា ជា  សា កល  ូវបា ននា ំមុខ  យ  លកា រណ៍ជា 

មូលដា  នមួយចំនួនៈ សវា កម្ម គប ីមា នលក្ខ ណៈសមធម៌,អា ច

រកបា នតំលសមរម ទូលំទូលា យ និងមា ននិរន្ត រភា ព២៦១។

កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតជា លក្ខ ណៈអន្ត រជា តិ បា នទទួលសា្គ  ល់ពី

ទំនា ក់ទំនងដលមិនស្ម ើរភា ពគា  លើយនឌ័រ និងជំរុញឲ មា ន

កា រឆ្ល ងរា លដា ល និងបង្ក ឲ មា នភា ពងា យរង   ះស   ប់

្ត  ី និងកុមា រចំ  ះកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ក  ពីកា រប្ត ជា  ចិត្ត 

ចំ  ះកា រធ្វ ើឲ មា នស្ម ើរភា ពគា  លើយនឌ័រ(ភទ)តា មរយៈ

សិទ្ធ ិមនុស  សហគមន៍អន្ត រជា តិបា នធ្វ ើកា រប្ត ជា  ចិត្ត ក្ន ុងកា រ

តសូ៊តបតលើភា ពមិនស្ម ើរភា ពនយនឌ័រ (ភទ) និងធ្វ ើឲ

មា នរួមចំណកន  ្ត ី ដលនះគឺជា យុទ្ធ សា ្ត  ដ៏សំខា ន់ក្ន ុង

កា រឆ្ល ើយតប  និងជម្ង ឺអដស៍។

ក្ន ុង កា រធ្វ ើសន្ន ិសិទអន្ត រជា តិស្ត ីពីជម្ង ឺអដស៍លើកទីXIVនា ទី

ក ុងប៉ា សឡូណា ឆា  ំ ២០០២ សិទ្ធ ិរបស់  ្ត ី (មា ន   ះ

Women’s Bill of Right)  ូវបា នគ   ងឡើង។ សចក្ត ី

  ងលើកទី១នសិទ្ធ ិបិ៊ល (Bill)  ូវបា នគធ្វ ើឲ  សើរឡើង

និងបងា  ញ  ឯសន្ឋ ិសិទ្ធ អន្ត រជា តិស្ត ីពីជម្ង ឺអដស៍ក្ន ុងទីក ុង

បា ងកក  ះរា ជា ណា ចក ថឡង់ក្ន ុងឆា  ំ២០០៤ (សូមមើល

 អប់ ២៩ក្ន ុងវគ្គ   ៦ស្ត ីពីឧបករណ៍)។ សហគមន៍  ្ត ីអន្ត រ

ជា តិ (ICW) បា នកំណត់មធ  បា យចំនួន១២ ដើម ីធ្វ ើឲ

កា ន់ត  សើរឡើងនូវសា  នភា ពរស់  របស់  ្ត ដីលមា នផ្ទ កុ

ម  គអដស៍ និងជម្ង ឺអដស៍ពា សពញពិភព  ក (សូម

មើល  អប់ទី២៨វគ្គ ៦ឧបករណ៍ធនធា ន និងសចក្ត ី  ង)។

គណៈកមា  ធិកា រលើកកំពស់សុខភា ពសង្គ មដលបា នបង្ក ើត

ឡើង  យអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក   តអា រម្ម ណ៍លើផល

ប៉ះពា ល់នកតា  សង្គ មដលជះឥទ្ធ ពិលលើលទ្ធ ផលនកា រផលិត

និងគា ំ  កា រមិនស្ម ើរភា ពគា  ផ្ន កសុខភា ព។ កា រផ្ត ល់សិទ្ធ ិ

របស់គណៈកមា  ធិកា រដលរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រណនា ំពីយុទ្ធ 

សា  ្ត ជា  ើនដើម ីសុខភា ពបុរស  ្ត ី និងកុមា រដលក ីក 

កា ន់ត  សើរឡើង  យបា នចង្អ ុលបងា  ញពីកតា  សុខភា ព

សង្គ ម។២៦២

ម  គអដស៍/ជម្ង អឺដស៍  វូបា នគបងា  ញថា  ជា អត្ថ ភិា ពក្ន ងុ

កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ដលមា នក្ន ុង (និក្ខ បបទ PRSPs) 

ស្ត ីពីយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ។២៦៣ ឯកសា រស្ត ីពីយុទ្ធ 

សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ទា ំងបា នផ្ត ល់ជា ឧទា ហរណ៍នវិធី

សា  ្ត ពា ក់ព័ន្ធ ផ្ន កផ ងៗ ដើម ីតសូ៊ទប់ទល់ និងកតា  

សុខភា ពសង្គ ម។ ដូចនះវិធីនះបា នផ្ត ល់ជា យន្ត កា រមួយក្ន ុង

កា ររួមបញ្ច ូលគា  នម  គ / ជម្ង ឺអដស៍ឲ  ជា គ   ងកា រ

អភិវឌ ន៍ថា  ក់ជា តិ។ កា រ  ួតពិនិត ឡើងវិញននិក្ខ បបទស្ត ី

ពីយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក នា ពលថ្ម ីៗនះ បា នរួម

បញ្ច ូលថា កា រព  ីកនម  គអដស៍ / ជម្ង ឺអដស៍ដលមា ន

ឥទ្ធ ិពលនះ  ក្ន ុងនិក្ខ បបទស្ត ីពីយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ព

ក ីក ។ ជា ទូ  កា រវិភា គលើម  គអដស៍ / ជម្ង ឺអដស៍គឺ

មា នភា ពទន់ខ  យ  ឡើយ ហើយទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ព

ក ីក  និងម  គអដស៍ / អដស៍ក  បា នគធ្វ ើកា រពិនិត

ពិចា រណា ឲ ល្អ ិតល្អ ន់  ះទ។ កា ធ្វ ើអន្ត រកម្ម  (កា រឆ្ល ើយ

តប) រវា ងភា ពមិនស្ម ើគា  នភទ និងម  គអដស៍ / អដស៍

 ូវបា នគសង្ក តឃើញថា  គា  នវត្ត មា នក្ន ុងនិក្ខ បបទស្ត ីពី

យុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ក្ន ុង  ះ ក៏រួមបញ្ច ូលទា ំង

ទិន្ន ន័យ Sex disaggregated  ល  ដលពា ក់ព័ន្ធ  និង

ភទ  មទា ំង  ល  ផ ងៗ។ និក្ខ បបទស្ត ីពីយុទ្ធ សា  ្ត  

កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក របស់  ទសក្ន ុងតំបន់អា សុីរួមបញ្ច ូល

ម  គអដស៍ / អដស៍តិចជា ងនិក្ខ បបទរបស់  ទសមួយ

ចំនួនក្ន ុងតំបន់អា ហ្រ ិក។ និក្ខ បបទស្ត ីពីយុទ្ធ សា  ្ត នកា រ



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 55

កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ស   ប់  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  សង្គ ម

និយម  ជា មា និតឡា វ និង  ទសវៀតណា មបា នដា ក់បញ្ច លូ

នូវកា រវិភា គស្ត ីពីម  គអដស៍/អដស៍ខ្ល ះៗ។ បុ៉ន្ត  និក្ខ ប

បទ ស្ត ីពីយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក របស់  ទសមុ៉ង

គូលីគឺមិនមា នកិច្ច ពិភា ក  ស្ត ីពីម  គអដស៍/អដស៍  ក្ន ុង

និក្ខ បបទឡើយ ក៏បុ៉ន្ត ទិស  ស្ត ីពីម  គអដស៍/អដស៍ គឺ

 ូវបា នគដា ក់បញ្ច ូលជា សង្ខ បក្ន ុង  ល  អភិវឌ ន៍សហ

វត ន៍របស់  ទសនះ។ ទំនា ក់ទំនង  វិញ  មករវា ងភា ព

ក ីក  និងម  គអដស៍  ូវបា នគលើកយកបងា  ញ ជា ង

នះ  ទៀតតា មរយៈថា  តើម  គអដស៍គំរា ម និងយា យី

កា វិវត្ត យា៉ ងដូចម្ត ចខ្ល ះចំ  ះ  ល  អភិវឌ ន៍សហវត ន៍

នីមួយៗ (  អប់៧)។

 លន  បា លថា  ក់ជា តិ លន  បា លថា  ក់ជា តិ

កា រសន  ផ្ន កន  បា យថា  ក់ជា តិ ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹង

កា ររា តត  តនម  គអដស៍ / អដស៍ គឺវា សំខា ន់ណា ស់

ស   ប់កា រទទួល  គជ័យនកម្ម វិធី។ កា រប្ត ជា  ចិត្ត ទា ំង

នះ  វូតដា ក់បញ្ច លូក្ន ងុច  ប់ជា តិយ៉ា ងជា ក់លា ក់ ដើម ធីា នា 

បា ននូវភា ព   កដ  ជា ន  ល  ជា អន្ត រជា តិមួយ និង  ល

 ស   ប់ម  គអដស៍ / អដស៍  ក្ន ុងបរិបទសិទ្ធ ិមនុស  

 អប់៦: គ   ងជា សា កល ដើម ីបញ ប់ និងកា ត់បន្ថ យកា ររា លដា លនម  គអដស៍:  ល  អភិវឌ ន៏សហវត ន៏៦  អប់៦: គ   ងជា សា កល ដើម ីបញ ប់ និងកា ត់បន្ថ យកា ររា លដា លនម  គអដស៍:  ល  អភិវឌ ន៏សហវត ន៏៦ 

និង  ល  ចំណុចជា សា កលនអង្គ កា រUNGASS ស   ប់  ទសដលមា នចំណូលទា ប និងមធ មនិង  ល  ចំណុចជា សា កលនអង្គ កា រUNGASS ស   ប់  ទសដលមា នចំណូលទា ប និងមធ ម

 ភព: ធនា គា រពិភព  ក ២០០៧ និងមហា សន្ន ិបា ទអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ២០០៦ ។

 ល  អភិវឌ ន៏សហវត ន៏ ៦:  យុទ្ធ  ឆា ំងម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៏, ជម្ង ឺ  ុនចា ញ់ និងជម្ង ឺដទទៀត

 ល  ចំណុច ៧: បា នបញ ប់  ឹមឆា  ំ២០១៥ និងបា ន

ចា ប់ផ្ត ើមកា ត់បន្ថ យនូវកា ររា លដា លនម  គអដស៍ជម្ង ឺ

អដស៏

 •  ១៨.   វ៉ា ឡង់ស៍នម  គអដស៍ក្ន ងុចំ  ម ្ត  មីា ន

ផ្ទ  ះអា យុចា ប់ពី១៥  ២៤ឆា  ំ

 •   ១៩. អ   នកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យនអ   

ទូ  នកា រពន  រកំណើត

 •  ១៩a. កា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ  ចំនុច   ះ

ថា  ក់ចុងក  យ

 •  ១៩b. ភា គរយនអ្ន កមា នអា យុពីច   ះ១៥  ២៤

ឆា  ំនអ្ន កដលមា នកំរិតយល់ដឹង  ឹម  ូវលើម  គ

អដស៍/អដស៏

 •  ១៩c. អ   ពន  រកំណើត

 •  អនុបា ទនវត្ត មា នរបស់កុមា រកំ   ចូលសា លា រៀន

ក្ន ុងកំរិតអា យុពី១០  ១៤ឆា  ំ

កា រ  កា សពីកា រប្ត ជា  ចិត្ត ស្ត ពីីម  គអដស៍/អដស៏:  ល

 ជា សា កលស   ប់  ទសដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប

និងមធ ម ២០០៥

 •  បង្ក ើន   ក់ចំនា យសរុប  ចា ំឆា  ំពី ៧ពា ន់លា ន  

១០ពា ន់លា នដុលា  សហរដ្ឋ អា ម៉រិច

 •  គិត  មឹឆា  ំ២០០៥ យ៉ា ង  ចណា ស់ ៩០ភា គរយ

ន  ទា ប់យុវវ័យដលមា នអា យុពី១៥   ២៤ឆា  ំ

អា ចប   ក់ពីមធ  បា យកា រទប់សា្ក  ត់កា រឆ្ល ងម  គ

អដស៍។ តួលខនះអា ចនឹងឡើងដល់ ៩៥ភា គរយ 

 ឹមឆា  ំ២០១០។

 •   ឹមឆា  ំ២០០៥ ៨០ភា គរយន ្ត  ីដលកើត  គអដ

ស៏ទទួលបា នកា រព  បា ល

 •   មឹឆា  ២ំ០០៥ ៥០ភា គរយន  ជា ពលរដ្ឋ ផ្ទ កុម  គ

អដស៍នឹងទទួលបា នកា រព  បា លពន  រជីវិត

 •  កា ត់បន្ថ យឲ បា ន ២៥ ភា គរយនអ   អ្ន កឆ្ល ងម

 គអដស៍ក្ន ុងចំ  មយុវវ័យដលមា នអា យុ ១៥  

២៤ ក្ន ុង  ទសដលងា យរង   ះ  ឹមឆា  ំ២០០៥ 

និងជា សា កល  ឹមឆា  ំ២០១០។

 •  កា ត់បន្ថ យចំនួនទា រកដលងា យ   ះ  យសា រមា  យ

ផ្ទ ុកម  គអដស៍ ២០ ភា គរយ  ឹមឆា  ំ២០០៥ និង

៥០ភា គរយ  ឹមឆា  ំ២០១០។



56 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

និងភា ពស្ម ើភា ពនភទ។ កា រអនុម័ត និងកា រសំរួបច  ប់

 លកា រណ៍គ   ងទូទា ំងរា ជរដា  ភិបា លឲ កា ន់ត  សើរ

ឡើងអា ចបង្ក ើតឲ មា ន  លកា រណ៍មួយដលជួយគា ំ  កា រ

ទទួលសា្គ  ល់កង្វ ល់ពីភា ពក ីក  និងភទ។ ជា ងនះ  ទៀត

វា ក៏អា ចជួយឲ មា នកា រផ្ត ចួផ្ត ើមគំនិតនូវគ   ងតា មកំរិតថា  ក់

ជា តិ  និងតំបន់។២៦៦

មជ កា រនកា រឆ្ល ើយតបថា  ក់ជា តិ  ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបត  

នឹងជម្ង ឺអដស៍  ូវបា នបងា  ញក្ន ុង  លកា រណ៍“មួយបីដង” 

(three ones)  ដលបា នគយល់  មក្ន ុងកា រ  ជំុកំរិតខ្ព ស់

មួយក្ន ុងឆា  ំ២០០៤។ ក  មកា រដឹកនា ំ  យ  ទសដល

មា នឥទ្ធ ិពល និង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍មួយចំនួនទៀត

ដើម ីធ្វ ើកា រជា មួយគា  យ៉ា ងមា ន  សិទ្ធ ិភា ពតា ម  លកា រណ៍

 ទស និង  ទស ដើម ីទទួលបា ននូវកា រ  ើ   ស់ធន

ធា នដលមា នឲ អស់លទ្ធ ភា ព និងធា នា ទទួលបា នលទ្ធ ផល

យា៉ ងឆា ប់រហ័ស។   ងកា រណ៍អនុវត្ត អដស៍ / អដស៍ផ្ត ល់

នូវមូលដា  ន  ឹះស   ប់ធ្វ ើកា រសំរបស  ួលកិច្ច កា រនដគូរ

ទា ំងអស់  មទា ំងជួយផ ព្វ ផ  យ   ប់ផ្ន កទា ំងអស់ ។

 លកា រណ៍ទា ំង៣គឺៈ

 •  ទទួលបា ននូវកា រយល់  បលើសកម្ម ភា ព   ងកា រណ៍

ម  គអដស៍/អដស៍ដលផ្ត ល់ជា មូលដា  ន  ឹះស   ប់

 អប់ ៧: ជម្ង ឺអដស៏ និង  ល  អភិវឌ ន៏សហវត រ អប់ ៧: ជម្ង ឺអដស៏ និង  ល  អភិវឌ ន៏សហវត រ

 គរា តត  តនម  គអដស៍ និងអដស៏គឺកំពុងកា ត់បន្ថ យឱកា សទទួលបា ន  ល  អភិវឌ ន៏សហវត ន៏ក្ន ុង  ទស

ជា  ើន។

 គរា តត  តគឺជា ឧបសគ្គ ក្ន ុងកា រខិតខំ  ឹង   ងកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  យកា រ  ូបយកកា ររីកចំរីនផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  ដូច្ន ះ

កិច្ច  ឹង   ងដើម ីឈា ន  រក  ល  គឺ  ល  ទី១ លុបបំបា ត់  លភា ពក ីក  និងភា ពអត់ឃា  ន។ ល  ទី១ លុបបំបា ត់  លភា ពក ីក  និងភា ពអត់ឃា  ន។ ឱកា សទទួល

បា នកា រអប់រពីម  គអដស៍/អដស៏ និងមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរទិស  នកា ររក   ក់ចំនួនស   ប់កា រថទា ំព  បា ល  ម

ទា ំងបុណ សព អា  ័យហតុនះវា អា ចមា នឥទ្ធ ិពលក្ន ុងកា រទទួលយកឳកា សន  ល  ទី២: ទទួលបា នកា រអប់រតា ំង ល  ទី២: ទទួលបា នកា រអប់រតា ំង

ពីថា  ក់បឋមសិក  ។ពីថា  ក់បឋមសិក  ។ បន្ថ ម  នឹងកា រសំលា ប់  ្ត ីរា ប់លា ននា ក់ ម  គអដស៍/អដស៏ បា នបន្ថ មបន្ទ ុកក្ន ុងកា រថទា ំ

ដល់  ្ត ី និងក្ម ង  ីទា ំងនះ គឺជា កា ត់បន្ថ យឱកា សទទួលបា ននូវកា រអប់រ និងកា រងា រ ដលនះគឺជា   ល  ទី៣:  ល  ទី៣: 

លើកទឹកចិត្ត ឲ មា នសមភា ពរវា ងភទទា ំងពីរ និងលើកកំពស់ ្ត  ី។លើកទឹកចិត្ត ឲ មា នសមភា ពរវា ងភទទា ំងពីរ និងលើកកំពស់ ្ត  ី។ ្ត  ីដលផ្ទ ុកម  គអដស៍ ជួបនូវផលលំបា កទា ំងពី

កា រ  កា ន់ពូជសា សន៏ សតិអា រម្ម ណ៏ និងកា ររ  ភលើរូបរា ងកា យ។ ក្ន ុង  ទសដលមា នចំនួនយុវជនផ្ទ ុកម  គ

អដស៍ជា  ើន ជម្ង ឺអដស៏មា នកា រនា ំមុខលើកា រកើនឡើងនទា រក និងកុមា រក  មអា យុ៥ឆា  ំ ដលនា ំឲ មា នឈា ន  

រក  ល  ទី ៤: កា ត់បន្ថ យសីលធម៌កុមា រ។ ល  ទី ៤: កា ត់បន្ថ យសីលធម៌កុមា រ។ ជម្ង ឺនះកា ត់បន្ថ យឱកា សន  រក  ល  ទី៥: កា ត់បន្ថ យសីលធម៌ ្ត  ី ល  ទី៥: កា ត់បន្ថ យសីលធម៌ ្ត  ី

ជា មា  យ។ជា មា  យ។ កា រ   វ   វបា នរកឃើញថា  សីលធម៌ ្ត  ីជា មា  យគឺខ្ព ស់ជា ងក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីដលមិនមា នម  គអដស៍។ កា រ

ចម្ល ងម  គអដស៍បា នធ្វ ើឲ មា នកា រកើនឡើងនូវ   ះថា  ក់នកា រអភិវឌ ន៏  រកជម្ង ឺរបង និងបង្ក ឲ កា រឆ្ល ង  ជា  គ

ផ ងៗទៀត ដលជា ផ្ន កមួយន  ល  ទី៦: កា រ  យុទ្ធ  ឆា ំងនិងម  គអដស៍/អដស៏ ជម្ង ឺ  ុនចា ញ់ និងជម្ង ឺ ល  ទី៦: កា រ  យុទ្ធ  ឆា ំងនិងម  គអដស៍/អដស៏ ជម្ង ឺ  ុនចា ញ់ និងជម្ង ឺ

ផ ងៗទៀត។ផ ងៗទៀត។ ក្ន ុង  ល  ទី៧: ធា នា ឲ ភា ពស្ថ ិតស្ថ រនបរិដា  នរស់  ផ្ត ល់ឲ នូវឱកា សដើម ីធ្វ ើកា រក   ជីវិតឲ ល្អ   ល  ទី៧: ធា នា ឲ ភា ពស្ថ ិតស្ថ រនបរិដា  នរស់  ផ្ត ល់ឲ នូវឱកា សដើម ីធ្វ ើកា រក   ជីវិតឲ ល្អ  

សើរឡើងយា៉ ង  ចណា ស់ឲ បា នចំនួន១០០លា ននា ក់ដរ  ឹមឆា  ំ២០២០។សើរឡើងយ៉ា ង  ចណា ស់ឲ បា នចំនួន១០០លា ននា ក់ដរ  ឹមឆា  ំ២០២០។  ះបីយា៉ ងណា ក៏  យ ម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៏  តគំរា មគំហងមនុស រា ប់លា ននា ក់។  ល  ទា ំងអស់នះមា នមូលដា  នរួមគា   យផ្អ កលើ  ល   ល  

ទី៨ អភិវឌ ភា ពជា ដគូរដើម ីអភិវឌ ន៏។ទី៨ អភិវឌ ភា ពជា ដគូរដើម ីអភិវឌ ន៏។  ល  នះវា ផ  រភា  ប់ជា មួយអ្ន កផ្ត ល់ជំនួយរា ជរដា  ភិបា ល សង្គ មសីុវិល 

និងវិស័យឯកជន។ កា រផ្ត ល់លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា គឺជា  ល  សំខា ន់បំផុត។ កា រព  កីឲ កា រព  បា លម  គអដស៍/

អដស៏ នឹងមា នសា រៈសំខា ន់ដើម ីរីកចំរីន  មុខ។

 ភព: អងា្គ  រសុខភា ពពិភព  ក ២០០៤b



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 57

ធ្វ ើកា រសំរបសំរួល  ប់កិច្ច នដគូរទា ំងអស់

 •  អា ជា  ធរសំរបស  ួលថា  ក់ជា តិមួយស្ត ីពីម  គអដស៍/

អដស៍ជា មួយ និងកា រ  គល់សិទ្ធ អំណា ច  និង

 •  កា រ  ប់  ងថា  ក់ជា តិលើផ្ន កទា ំងអស់ និង  ព័ន្ធ វា យ

តម្ល ។

ក ុមបណា្ដ  ញទា ំងនះ កំពុងធ្វ ើកា រអភិវឌ ន៍វិធីសា ្ត  ដល

ទា ក់ទងគា   និង  តា មកំរិតស្ត ង់ដា ជា តិមួយក្ន ងុកា រថទា  ំ និង

ព  បា លម  គអដស៍ / អដស៍ដលវា ស្ថ ិត  តា មនិយា មន

 លកា រណ៍ទា ងំ៣ខា ងលើ និងបទពិ  ធន៍ជា សកលបងា  ញ

ថា  ចំនុចដូចមា នរា យខា ងក  មនះគឺជា កម្ម វិធីកា រទប់សា្ក  ត់

ម  គអដស៍ដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ព:

 •  ធ្វ ើកា របង្ក ើននូវសកម្ម ភា ពលើកកំពស់កា រយល់ដឹងទូ  

ដើម ីផ្ត ល់ព័ត៌មា ន  មទា ំងតតប   និងចំណុចអវិជ្ជ 

មា នទា ំងឡា យណា ក្ន ុងចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ដ៏  ើន

 •  បង្ក ើតនូវភា ពជា ដគូដលមា នលក្ខ ណៈពហុវិស័យ និង

ចំរុះកំរិតថា  ក់ ដើម ីផ្ត ល់នូវកម្ម វិធី និងសវា  ក្ន ុងបរិបទ

ផ ងៗគា  

 •  លើកកំពស់នូវភា ពជា មា  ស់របស់សហគមន៍  លើកម្ម វិធី 

និងបង្ក ើតឆន្ទ ៈជា ក ុម និងបុគ្គ លដើម ីចូលរួមចំណក

ក្ន ុងកិច្ច  ឹង   ងបងា្ក  រម  គអដស៍ (HIV) ថា  ក់ជា តិ

 •  ជំរុញឲ មា នកា ររួមបញ្ច ូលគា  កា ន់ត  ើនរវា ងកា របងា្ក  រ 

និងថទា ំ ដើម ីកា ត់បន្ថ យកា រចំណា យ

 •   បង្ក ើតកម្ម វិធីកា ត់បន្ថ យកា ររីសអើងនិងភា ពអា ម៉ា ស់

 •  លើកកំពស់សកម្ម ភា ពដើម ីបង្ក ើត  យមា ននូវកា រពា រ

ក្ន ុងសង្គ ម  ឆា ំងនឹងកា រឆ្ល ងម  គអដស៍និង

 •  ផ្ត ល់នូវកម្ម វិធីដើម កីា ត់បន្ថ យនូវភា ពរង   ះរបស់បុគ្គ ល,

ក ុម  និងផ្ន កជា ក់លា ក់នសង្គ ម ។

នា ពលថ្ម ីៗនះ មា នចលករជំរុញឲ មា នកា រ   កា  យនូវកា រ

សន  ក្ន ុងពិភព  ក ដើម ីធ្វ ើ  យមា ននូវលទ្ធ ភា ពជា 

សកលក្ន ុងទទួលបា ននូវកា របងា្ក  រម  គអដស៍ (HIV),  កា រ

ថទា ំព  បា ល និងគា ំពា រ  យ  ជា  ល  ចំណុចថា  ក់

ជា តិ។  កា រនះមា ន  លបំណង  ល  ចំណុចដ៏ធំ បុ៉ន្ត 

អា ចស   ច  បា នស   ប់ឆា  ំ ២០១០ ដលនឹងជំរុញឲ

មា ននូវកា រសន  ផ្ន កន  បា យ និងភា ពជា មា  ស់ក្ន ុងថា  ក់

ជា តិ។ ដូចគា  នឹងថា  ក់តអន្ត រជា តិដរចលនា   ះ  រកលទ្ធ 

ភា ព  ើ   ស់សវា ជា សា កលមិនមនជា រឿថថ្ម ី  ះឡើយ។ 

បុ៉ន្ត វា បង្ក ើតធ្វ ើឡើងបន្ត ពីបទពិ  ធន៍ចា ស់ និងមា ន  ល

បំណង រួមបញ្ជ ូលគា  នូវកា រផ្ត ើមដលមា ន   ប់ជា មួយនឹង

វឌ នភា ពថ្ម  ី រួមទា ងំកា រសន  ផ្ន កន  បា យ និងហិរញ្ញ វត្ថ ។ុ

វិធីសា ្ត  នះមា នភា ពពញលញ ដលរួមបពញ្ច ូលគា  នូវកា រ

បងា្ក  រ, កា រព  បា ល និងកា រថទា សំ   ប់ម  គអដស៍ (HIV)

ហើយវា  វូបា នបង្ក ើតឡើង  យផ្អ ក  លើ  លកា រណ៍មួយ

បីដង (pillars of the three ones)។

 ក្ន ងុយុទ្ធ សា  ្ត ទូលំទូលា យទា ងំនះ កា រ  ងឹ   ង  វូបា ន

គទា មទា រ ដើម ីឲ មា នកា របក   យពីកា រប្ត ជា   ជា ទូ  

លើកា រ  ួយបា រម្ភ ណ៍ពីភា ពក ីក  និងភទក្ន ុង  ល

កា រណ៍ស្ត ីពីម  គអដស៍ / អដស៍  មទា ំងកម្ម វិធីជា ឧទា ហ-

រណ៍ ដើម ីបញ្ច ូល  លកា រណ៍ស្ត ីពីសមភា ពឲ ជា កា រ  ឹង

  ង ដើម ីទទួលបា នលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា ជា សកល  ះ

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ-

 ជា ជា តិស្ត ីពីអដស៍/អដស៍ផ្ត ល់ជា  បល់នូវចំណុចមួយ

ចំនួនដូចខា ងក  ម: គណៈកមា  ធិកា រ  ឹក  ដលជា តំណា ង

គួរតបង្ក ើតឡើងក្ន ងុកំរិតថា  ក់ជា តិ (ក្ន ងុរចនា សម្ព ន័្ធ ដលមា ន

ក្ន ុង  លកា រណ៍៣) កា រសន្ទ នា ពិភា ក  ជា សា ធា រណៈ ជា 

មួយ និងដគូរជា  ើនទៀតគួរតយកមកអនុវត្ត ន៍លើភា ព

ស្ម ើគា  នលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា  ដើម ីទប់សា្ក  ត់កា រព  បា ល

និងថទា ំស   ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍ និងអ្ន កជម្ង ឺអដស៍

 មទា ំង  លកា រណ៍ និងកា រឆ្ល ើយតបលើ  ព័ន្ធ វា យតម្ល គួរ

ត  ូវបា នគអភិវឌ ន៍លើកា រផ ព្វ ផ  យពីភា ពស្ម ើសិទ្ធ គា  ជា 

ពិសស។២៧០

 លកា រណ៍ទិស   ដលស្ត ីពីម  គអដស៍មា នបំណង

ដើម ីទប់សា្ក  ត់ និងព  បា លអ្ន កមា នផ្ទ ុកម  គ និងអ្ន កជម្ង ឺ

អដស៍ក្ន ងុចំ  ម  ជា ពលរដ្ឋ ទា ងំមូល។ ជា មួយ និង  ល

  និងកា រចង្អ ុលបងា  ញស្ត ីពីម  គអដស៍ជា ធម្ម តា បា ន

ប   ក់ជា មធ មន  ជា ពលរដ្ឋ  ឬជា តិ។ កា រសិក    វ   វ

បងា  ញថា   ល  ចំណុចថា  ក់ជា តិទា ំងនះអា ច  ូវបា ន

ស   ចក្ន ុងកំរិតរួម មិនមនសុទ្ធ តបា នលើកកំពស់សុខភា ព

 ួសា រ និងសហគមន៍ក ីក  និងទន់ខ  យ  ះទ២៧១។ ទិស

  និង  លកា រស   ប់កា រទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍កា រ

ព  បា ល និងកា រថទា ំគួរតប   ក់ឲ បា នច  ស់លើកា រ  ួយ



58 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

បា រម្ម ណ៍ស   ប់ក ុមទន់ខ  យ ដើម ីឲ មា នកា រណនា ំ

យា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ិភា ពក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យបន្ទ ុកនអ្ន កផ្ទ ុកម  

គអដស៍ក្ន ុងចំ  មអ្ន កក ីក ។ ជា ងនះ  ទៀត  ល   

និង  លកា រណ៍គួរត  ូវបា នគបង្ក ើតឡើងយា៉ ងពិសស

ដើម ីលើកកម្ព ស់សុខភា ពបុរស  ្ត ី និងកុមា រ និងកា ត់

បន្ថ យភា ពមិនស្ម ើសិទ្ធ ិគា  នអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/អដស៍ 

សីលធម៌ដលពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយអ្ន កជម្ង ឺអដស៍ និងលទ្ធ ភា ព

 ើ   ស់សវា ដើម ីស្វ ងរកសវា ទប់សា្ក  ត់ និងព  បា លស

  ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍ ក៏ដូចជា កា រកំណត់កា រធា  ក់ចុះ

 សិទ្ធ ិភា ពនជម្ង ឺអដស៍ និងកា រស្វ ះស្វ ងរកសវា ព  បា ល

ក្ន ុងចំ  មបុរស  ្ត ីក ីក ។ កា រកំណត់កម្ម វត្ថ ុច  ស់

លា ស់អា ច  ូវបា នគ  ើ   ស់ ដើម ីណនា ំពី  លកា រណ៍ 

កា ររៀបចំគ   ងកា រអនុវត្ត ន៏ និងកា រ  ួតពិនិត ។

 យសា រម  គអដស៍/អដស៍ជះឥទ្ធ ិពលលើជីវិត និងកា រ

ឆ្ល ើយតបមួយ   និង  គរា តត  ត  ូវតរួមបញ្ច ូលទា ំងកិច្ច 

ខំ  ឹង   ងទា ំងផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  ន  បា យ និងសង្គ ម។ ត  ូវ

កា រស   ប់កា រឆ្ល ើយតប  ប់ផ្ន កចំ  ះម  គអដស៍/អដស៍

 ូវបា នបងា  ញយា៉ ងច  ស់  យភា ពងា យរង   ះរបស់  ្ត ី

និងកុមា រី ចំ  ះកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ និងផលប៉ះពា ល់ន

ម  គអដស៍/អដស៍ចំ  ះពួកគ។ ភា ពងា យរង   ះ

របស់ពួកគចំ  ះកា រឆ្ល ងគឺជា ឬសគល់រួមទា ងំផ្ន កកតា  សង្គ ម

សដ្ឋ កិច្ច  និងជីវសា ្ត  ។ ជា កា រពិត ច  ប់ និង  លកា រណ៍

តំរូវឲ មា នកា រកស  ួល និងអនុម័តដើម ីធ្វ ើកា រកំណត់នូវ

កតា  ដ៏ស្ម ុកសា  ញទា ំងនះ។  ្ត ី និងកុមា រីគួរត  ូវបា នកា រ

ធា នា នូវសិទ្ធ ិស្ម ើគា  ក្ន ុងកា រស្វ ងរកលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា 

ព័ត៌មា ននិងកា រអប់រធនធា នសដ្ឋ កិច្ច  និងលទ្ធ ភា ពបង្ក កំនើន

កា រទប់សា្ក  ត់អំពើហិង   និងជា ជំរុញខា ងផ្ន កន  បា យក្ន ុង

ចំ  មផ្ន កដទទៀត។២៧៣

យុទ្ធ សា  ្ត  ប់តំបន់ដ៏ទូលំទូលា យ ដើម ីកា ត់បន្ថ យភា ព

មិនស្ម ើនចំណូលកា រទទួលបា នសិទ្ធ ិអប់រ និងរបបអា ហា រ 

អា ចបង្ក ើនឲ មា នកា រគា ំ   កា រទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍ កា រ

ព  បា ល និងថទា ំ។  ទសមួយចំនួនបា នបង្ក ើតសា  ប័ន

សិទ្ធ ិមនុស ថា  ក់ជា តិឯករា ជ មួយ (NHRIs) ដើម ីផ ព្វ ផ  យ 

និងកា រពា រសិទ្ធ ិមនុស ។ សា  ប័នទា ំងនះជួយកា ត់បន្ថ យកា រ

 កា ន់ពូជសា សន៍ និងជួយឲ គុណភា ពជីវិតនអ្ន កដលរស់

 ជា មួយជម្ង ឺអដស៍ឲ កា ន់ត  សើរ។ ពួកគមិន  ឹមត

ទទួលសា្គ  ល់ម  គអដស៍/អដស៍ជា ប   សុខភា ពបុ៉   ះ

ទក៏ប៉ុន្ត ក៏ជា ប   សិទ្ធ ិមនុស ផងដរ  យហតុថា  តផល

 អប់៨: កា រគៀងគរធនធា ន  អប់៨: កា រគៀងគរធនធា ន 

និងកា រផ្ត ល់ឱកា សដល់អ្ន កឆ្ល ង និងកា រផ្ត ល់ឱកា សដល់អ្ន កឆ្ល ង 

ឬ  ូបា នប៉ះពា ល់  យម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៏ឬ  ូបា នប៉ះពា ល់  យម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៏

 •  ចង្អ ុលបងា  ញអ្ន កដលពា ក់ព័ន្ធ ដើម ីធ្វ ើកា រលើកម្ម 

វិធីអដស៍/អដស៏។

 •    តចំណា ប់អា រម្ម ណ៏លើក ុមដលងា យរង   ះ

និងអ្ន កទា ងំឡា យណា ដលរស់  ក្ន ងុសង្គ មដល

ងា យរង   ះ  យម  គអដស៍/អដស៏។ ព  

យា មធ្វ ើកា រជា មួយពួកគ ក្ន ុងកា រអភិវឌ ន៏កម្ម វិធី

អដស៍/អដស៏។

 •  ធ្វ ើកា រពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយ និងអ្ន កផ ងៗទៀតក្ន ុង

កម្ម វិធីអភិវឌ ន៏ (ជា ពិសសជា មួយអ្ន កដលរស់

 ជា មួយ និងម  គអដស៍/អដស៏)។

 •  បា៉ ន់សា  នលើចំនួយថវិកា ដលមា ន និងធ្វ ើកា រអភិ-

វឌ គ   ងហិរញ្ញ វត្ថ ុសំរា ប់កម្ម វិធី។

 •  ស្វ ងរកទំនិញ និងសវា កម្ម ទា ំងឡា យណា ដល

ជា តំរូវកា រ។

 •  អភិវឌ ភា ពជា ដគូរជា មួយ និងរា ជរដា  ភិបា ល

អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល អ្ន កផ្ត ល់ជំនួយ ភា  ក់ងា រ

អភិវឌ ន៏ និងសា  ប័នឯកជនសហគមន៏  មទា ំង

អ្ន កដលរស់  ជា មួយម  គអដស៍/អដស៏។

 •  អភិវឌ ដំណើកា រ   ងកា រយុទ្ធ សា ្ត  ជា មួយដ

គូរពា ក់ព័ន្ធ  (ឧ. ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំរបស់រដា  ភិបា ល 

កា រចូលរួមពីសហគមន៏ អ្ន កដលរស់  ជា មួយ

ម  គអដស៍/អដស៏ អ្ន កផ្ត ល់ជំនួយ ភា  ក់ងា រ

អភិវឌ ន៏)  យធ្វ ើកា រអះអា ងលើធនធា ន  ម

ទា ំងកា ររួមបញ្ជ ូលធនធា នបន្ថ ម (ឧ. តា មរយៈកា រ

រួមដគូរថ្ម ី កា រអភិវឌ ន៏បណា្ដ  ញគា ំ  ផ្ន កបច្ច ក

ទស និងកា រសំុជំនួយបន្ថ មតា មរយៈភា  ក់ងា រអភិ

វឌ ន៏។

ដក  ង់ចញពីសំរង់អត្ថ បទរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ កម្ម វិធីស្ត ីពី

ម  គអដស៍/អដស៏ ២០០០b ។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 59

វិបា កធ្ង ន់ធ្ង រផ្ន កសីុវិល, វប ធម៌, សដ្ឋ កិច្ច  ន  បា យ 

និងសង្គ ម។ កា របង្ក ើតនូវភា ពជា ដគូជា មួយនឹងអង្គ កា រ ្ត  ី 

និងកា រចូលរួមយា៉ ងសកម្ម ពីសំណា ក់បុរស និង ្ត  ីផ្ទ កម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ ក៏អា ចជួយផងដរ  យមា ននូវកិច្ច  ឹង

  ងដើម អីនុម័តិ និងអនុវត្ត  លន  បា យសមភា ពយនឌ័រ។

កា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា នកា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន

កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតជា លក្ខ ណៈអន្ត រជា តិជា  ើន ដើម ីបង្ក ើន

នូវមូលនិធិ (ជំនួយ) ស   ប់កា រទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍

កា រព  បា ល និងថទា ំនា ពលបច្ច ុប ន្ន គឺកំពុងដំណើរ។ ជា 

ឧទា ហរណ៍ មូលនិធិសកលក្ន ុងកា រ  យុទ្ធ  ឆា ំងជម្ង ឺអដស៍ 

របង និង  ុនចា ញ់បា នកា រកើនឡើងមូលនិធិស   ប់កម្ម វិធី

និងគ   ងម  គអដស៍/អដស៍។ មូលនិធិសកលបា នផ្ត ល់

នូវមូលនិធិស   ប់គ   ងម  គអដស៍/អដស៍ដលបងា  ញ

ប   ក់ពីកា រទប់សា្ក  ត់កា រឃ្ល ំាមើលកា រធ្វ ើ  គវិនិច្ឆ ័យជម្ង ឺកា ម

 គក្ន ុង  ទស ចំនួន១១ ក្ន ុងតំបន់បា៉ សីុភិចក្ន ុង Papen 

New Guinea មូលនិធិជា សកលគា ំ  វិធីសា  ្ត ចំ  ះ  

ក្ន ុង  ទស Papen New Guinea មូលនិធិសកល  កបា ន

ជួយគា ំ  នូវវិធីសា  ្ត ដ៏ក  ះក  យស   ប់កា រព  បា ល និង

ថទា ំអ្ន កជម្ង ឺអដស៍/អដស៍ មូលនិធិនះបា នផ្ត ល់ដល់កម្ម វិធី

ជា តិ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  ចិន  ទសឡា វ មំុហលា  

ហ្វ ីលីពីន និង  ទសវៀតណា ម។

ក្ន ងុលំដា ប់ថា  ក់ជា តិនជំនួយផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ  ុ និងធនធា នមនុស

មា នភា ព  ប់   ន់ក្ន ងុវិស័យសុខា ភិបា លអា ចផ្ត ល់ឲ មា នផល

ប៉ះពា ល់នកា រកើនឡើងធនធា ន។  អប់ ៨ផ្ទ ុកនូវបញ្ជ ី  ួត

ពិនិត ស   ប់  មូលនូវធនធា នដើម ីកម្ម វិធីម  គអដស៍/

អដស៍ជា មួយកា រប   ក់បន្ថ មលើប   មួយចំនួនដលទា ក់

ទង  នឹងម  គ  ភា ពក ីក   និងភទ។

កា របងចកធនធា ន  កប   យសមត្ថ ភា ពអា ច  ូវបា ន

បំពេញបង្រគ្ប់ដោយគោលការណ៍បន្ថែមមួយចំនួនដែលទាក់

ទង និងកា រផ្ត ល់កា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុនកា រទប់សា្ក  ត់ កា រ

ព  បា ល កា រថទា ំ និងកា រគា ំ  អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍/

អដស៍។ វិធីសា  ្ត ទា ំងនះស្វ ងរកដើម ីឲ មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ

បន្ទ ុកផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុពីអ្ន កដលកំពុងរស់  ជា មួយ និងជម្ង ឺ

អដស៍ និងអ្ន កដលបា នឆ្ល ង  យសា រ  គរា តត  តជា សកល

នះ ជា ពិសសអ្ន កដលមា នជីវភា ពក ីក ។ កិច្ច ខិតខំ  ឹង

ឬកា រវា ស់វងពីហា និភ័យផ ងអា ចជួយអ្ន កដលឆ្ល ងម  គ

អដស៍ និងក ុម  ួសា រដលងា យរង   ះជា មួយនិងតម្ល ន

កា រថទា ំសុខភា ព។ កា រអនុ   តឲ  ជា ពលរដ្ឋ ក ីក ធ្វ ើកា រ

ចំណា យលើកា រថទា ំសុខភា ព  យ  ើ   ស់ថវិកា ផា  ល់ខ្ល ួន 

គឺជា កតា  បង្ក ើតឲ មា នភា ពក ីក  និងជះឥទ្ធ ិពលអា ក ក់ដល់

សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ និងកា រភិវឌ ន៍ជា តិទា ំងមូល។  អប់ទី៩ និង

ពិពណ៌នា លើក   ងបង់ថ្ល ចំណា យជា មុនលើសវា  ធា នា 

រ៉ា ប់រងសុខភា ពរបស់អ្ន កដលរស់  ជា មួយម  គអដស៍ក្ន ងុ

 ទសរ៉ា វ៉ា ន់ដា ។

ចំ  ះតម្ល កា រ  ើ   ស់ឳសថ  ឆា ំង និងម  គអដស៍ក៏

អា ចជួយផ្ត ល់លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា ព  បា លពន  រជីវិត ART

ឲ កា ន់ត  សើរឡើងចំ  ះ  ជា ពលរដ្ឋ ក ីក ។ ឧទា ហរណ៍ 

កា រខិតខំ  ឹង   ងជា លក្ខ ណៈអន្ត រជា តិក្ន ុងកា របង្ក ើត និង

រៀបចំកា រចរចា រជា មួយក ុមហុ៊នផលិតឱសថបណា្ដ  លឲ មា ន

កា រទមា  ក់តម្ល នូវរា ល់  ភទថា  ំ  ឆា ំង និងម  គអដស៍

ស   ប់  ទសដលមា ន   ក់ចំណូលទា ប និងមធ ម។ 

លើសពីនះ  ទៀតបណា្ដ  ល  ងចក ផលិតឱសថ (ដូចជា  

 ទស   សីុល  ទសឥណា   និង  ទសថឡង់) កំពុង

តផលិតឱសថពន  ជីវិត  មទា ងំលក់ឲ ពួកគក្ន ងុតម្ល ទីផ  រ

ក្ន ុងតំបន់  មទា ំងករណីមួយចំនួនទៀតស   ប់ធ្វ ើកា រនា ំ

ចញ។ ឧទា ហរណ៍នះបា នបងា  ញពីតួនា ទីនកា រចូលរួមពី

សា  ប័នឯកជនក្ន ុងកា ររួមចំណកឆ្ល ើយតប   និងម  គ

អដស៍។

 អប់ ១០ផ្ត ល់នូវឧទា ហរណ៍នយុទ្ធ សា  ្ត ផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតន

ក ុមហុ៊នមួយចំនួនបា នផ្ត ល់កា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ន ុងកា រចំ

ណា យលើឱសថព  បា លជីវិតស   ប់និ  ជិក និងក ុម

 ួរសា ររបស់ពួកគ។ កា រទទួលសា្គ  ល់នូវសា រសំខា ន់នសុវត្ថ ិ

ភា ពសន្ត ិសុខទទួលបា នលទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រ  ើ   ស់សវា ពន  

ជីវិតស   ប់  ជា ពលរដ្ឋ ដលក ីក គា  នលទ្ធ ភា ពស   ប់កា រ

ចំណា យលើកា រព  បា ល អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កផ ព្វ 

ផ  យដើម ឲី មា នកា រផ្ត ល់ឲ នូវឱសថពន  ជីវិត  យមិនគិត

  ក់។

កា រធ្វ ើផនកា រកម្ម វិធីកា រធ្វ ើផនកា រកម្ម វិធី

បទពិ  ធន៍បា ននូវ  បល់ពីកា រឆ្ល ើយតប  កប  យ  

សិទ្ធ ិភា ព គឺ  ូវបា នគរៀបចំ  តា មត  ូវកា ររបស់  ទស



60 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

មួយចំនួន  មទា ំង  ើ   ស់ឲ អស់សមត្ថ ភា ពរបស់  ជា 

ពលរដ្ឋ  និងកា រណនា ំ  យប   ក់ពីសា  នភា ពដលធ្វ ើឲ

ពួកគងា យរង   ះ  យសា រម  គ និងផលប៉ះពា ល់របស់

ពួកគ។

ជា ឧទា ហរណ៍ ដលបា នមកពីបទពិ  ធន៍របស់  ទសជិត

ខា ង ឬក៏មកពីកា រអនុវត្ត ន៍ដ៏មា ន  ជា  ិយភា ពបំផុត  ម

ទា ំងកា រយកគំរូរបស់ពួកគឲ  តា មសា  នភា ព  ទសជា ក់

ស្ត ងអា ចសន ំសំចពលវលា  និងបង្ក ើនឱសថទទួលបា ន

ភា ព  គជ័យផងដរ។ កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ

បា នធ្វ ើសចក្ត ី   ងកា រណនា ំចំនួនបួនម៉ូឌុលដលអា ច  ើ

  ស់  យ  ទសជា  ើន ដើម ីអភិវឌ ន៍យុទ្ធ សា  ្ត ម

 គអដស៍/អដស៍។២៧៨  អប់១១ពិពណ៌នា ពីរបៀបដល

ទីភា  ក់ងា រស្វ សីស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិ

ដលព  ឹងកា រគា ំ  លើលំហូរសកម្ម ភា ព និងប   ស្ត ីពីម

 គអដស៍/អដស៍ឲ  ជា ផ្ន កសុខភា ព។

វា ក៏មា នកា រកើនឡើងផងដរនូវកា រឆ្ល ើយតប   និងម  គ

អដស៍/អដស៍  កប  យ  សិទ្ធ ិភា ព និងស្ម ើភា ពនកំរិត

ថា  ក់ជា តិតត  ូវឲ មា នកា រពិចា រណលើត  ូវកា រខុសប្ល កគា  

របស់បុរស និង  ្ត ី កុមា រា  កុមា រី ក្ន ុងកា ររៀបចំគ   ង និង

កិច្ច អន្ត រា គមន៍។២៧៩ កា ររួមបញ្ច ូលប   ភទ  ក្ន ុងកម្ម វិធី

 អប់៩: គ   ងបង់   ក់ជា មុនស   ប់កា រថរទា ំសុខភា ពអ្ន ផ្ទ ុកម  គអដស៍ក្ន ុង  ទសរ៉ា វ៉ា ន់ដា  អប់៩: គ   ងបង់   ក់ជា មុនស   ប់កា រថរទា ំសុខភា ពអ្ន ផ្ទ ុកម  គអដស៍ក្ន ុង  ទសរ៉ា វ៉ា ន់ដា 

ក្ន ុង  ទស រ៉ា វ៉ា ន់ដា  កំរិតម  គអដស៍ន ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ  ូវបា នគប៉ា ន់សា  ននលំដា ប់ពី ១៣ ភា គរយក្ន ុងក ុងគីហា្គ  លី 

 ៣ ភា គរយក្ន ុងតំបន់ដា ច់  យា ល។ គ   ងស្ន ើរថ្ម ីនះ  កា ន់មូលនិធិសា កលដើម ី  យុទ្ធ  ឆា ំងនិងជម្ង ឺអដស៏ 

ជម្ង ឺរបង និងជម្ង ឺ  ុនចា ញ់  ូវបា នគប   ក់ពីកា រខ្វ ះកា រទំនា ក់ទំនងរវា ងចំនួន  ជា ពលរដ្ឋ  និង  ព័ន្ធ សុខភា ពដល

ជា ឧបសគ្គ ដ៏ចំបងក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់ និងកា រ  ប់  ងម  គអដស៍/អដស៏ក្ន ុង  ទស រ៉ា វ៉ា ន់ដា ។ ដើម ីធ្វ ើកា រកលម្អ រក្ន ុង

កា ររកលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា កម្ម សុខភា ពក្ន ុង  ទស រ៉ា វ៉ា ន់ដា  គ   ងស្ន ើរសំុបា នបងា  ញពីយុទ្ធ សា  ្ត ដើម ីកា ត់បន្ថ យ

បន្ទ ុកផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុនកា រស្វ ងរកកា រថទា ំ និងរួមបញ្ជ ូលទា ំងគុណភា ព និងទំរង់សវា កម្ម សុខភា ព។

ក្ន ុងតំបន់ដលតម្ល ចា យវា របស់អ្ន ក  ើ   ស់វា ធម្ម តា  កា រវិភា គបា នបងា  ញពីតម្ល ព  បា លជា មធ មអា ចមា នចំនួយ  ើន

ជា ងកា រមធ មភា គនចំណូល  ចា ំខរបស់អ្ន កដលរស់  តំបន់ជនបទក្ន ុង  ទស រ៉ា វ៉ា ន់ដា ។ ទា ំងនះអា ចចករលក

ដល់កា រ  ើ   ស់សវា កម្ម សុខភា ព  មា នកំរិតទា ប  តំបន់ដា ច់  យា ល ជា ទីកន្ល ង  ជា ពលរដ្ឋ ស្វ ងរកថទា ំតិច

ជា ង ៦០ភា គរយនវគ្គ ជម្ង ឺ។ គ   ងស្ន ើរបា នបង្ក ើតបទពិ  ធន៏ដ៏  គជ័យជា មួយនឹងកា រធា នា រ៉ា ប់រងលើសុខភា ព

សហគមន៏ក្ន ុងតំបន់ផ ងទៀតដើម ីប   ក់ពីប   ទា ំងអស់នះ។ 

បទពិ  ធន៏ចា ស់ៗ បងា  ញ  ជា ពលរដ្ឋ ដលស្ថ ិត  ក  មគ   ងធា នា រា៉ ប់រងផ្ន កសុខភា ពសហគមន៏គឺពួកគបា ន

ស្វ ងរកសវា ថទា ំសុខភា ពពី ៣   ៥ ដង  ើនជា ងអ្ន កដលមិនមនជា សមា ជិក។ ដើម ីព  ីកកា រធា នា រ៉ា ប់រង

សុខភា ពសហគមន៏ មូលនិធិសា កលបា នផ្ត ល់កា រ   ង់ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុទា ំង  ុង ដើម ីចុះជា សមា ជិកពញសិទ្ធ ិ  ក្ន ុង

គ   ងធា នា រ៉ា ប់រងស   ប់  ជា ពលរដ្ឋ ក ីក  អ្ន កដលកំពុងរស់  ជា មួយនឹងម  គអដស៍/អដស៏ និងជា សមា ជិក

ក ុមដលងា យនឹងរង   ះ។ មូលនិធិនះក៏បា នផ្ត ល់កា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុចំនួយ ៥០ ភា គរយផងដរស   ប់  ជា ពល

រដ្ឋ ក្ន ុងខត្ត ទា ំង ៦ ដលបា នរួមបញ្ជ ូលក្ន ុងគ   ងស្ន ើរ។ គ   ងធា នា រ៉ា ប់រងសុខភា ពសហគមន៏ទទួលបា ននូវកា រសា ទរ

ពីសំណា ក់ភា  ក់ងា រអ្ន កផ្ត ល់ជំនួយជា  ើន ហើយក៏ជា  ធា នបទមួយស   ប់ធ្វ ើសចក្ត ី   ងច  ប់ដលនឹងអា ចព  ីក

កា រផ្ត ល់សវា ធា នា រ៉ា ប់រងដល់សមា ជិក  ួសា រទា ំងមូល។ ជា គូរនឹងកា រកលម្អ រគុណភា ព និងសកម្ម ភា ពនសវា កម្ម 

សុខភា ព វិធីនះ  ូវបា នរពឹងទុកមា នកា រកលម្អ នូវលទ្ធ ភា ពនសវា កម្ម សុខភា ពក្ន ុង  ទសរ៉ា វ៉ា ន់ដា  ដលជា ហតុនា ំឲ

កា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពដើម ីទប់សា្ក  ត់  គរា តត  តអដស៍/អដស៏។

 ភពៈ កា រចូលរួមរវា ងកម្ម វិធីអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ និងអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ២០០៦.  ូពទ ស   ប់សិទ្ធ ិនុស  ២០០៦ ។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 61

ម  គអដស៍/អដស៍ទា មទា រឲ កា រវិភា គទិន្ន ន័យនភទ  (សូម

មើលទំព័រ៧០)  មទា ំងកា រចូលរួមយា៉ ងសកម្ម ពីសំណា ក់

អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល សហគមន៍នា នា ដលធ្វ ើកា រប្ត ជា  ឲ

មា នសិទ្ធ ស្ម ើគា  លើយនឌ័រ  មទា ំង  ជា ពលរដ្ឋ ដលកំពុង

រស់  ជា មួយម  គអដស៍/អដស៍ដលមា ន  ប់ផ្ន កទា ំង

អស់នកម្ម វិធីបា ន   ងទុក។ កា រព  ឹង កា រអើពើន  ព័ន្ធ 

សុខភា ពដើម ីឆ្ល ើយតប  ត  ូវកា ររបស់បុរស និង  ្ត ីទា ំង

អ្ន កផ្ត ល់សវា  និងអ្ន កជម្ង ឺគឺ  ូវកា រជា ចា ំបា ច់។២៨០

 

កា រ  ួយបា រម្ម ណ៍ពីប   ភទត  ូវឲ មា នកា ររួមបញ្ច ូលជា 

ចំនុនដ៏សំខា ន់មួយនកា ររៀបចំកម្ម វិធី និងកា រអនុវត្ត ន៍វិធី

សា  ្ត ចំ  ះប   ភទក្ន ងុកា ររៀបចំកម្ម វិធីអា ច  វូបា នចង្អ លុ

បងា  ញវកញកដា ច់ពីគា  ចា ប់ពីលំដា ប់នភា ពមិនស្ម ើគា  លើ

ប   ភទកា រផា  ស់ប្ត ូរភទជា ដើមដលកា រត  ង់ និងប   ក់

ពីកតា  សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម  មទា ំងប   ក់ពីភា ពងា យរង   ះ

របស់បុរស និង  ្ត ីក្ន ុងកា រចម្ល ងម  គ។២៨១ កា របងចកនះ

 ូវបា នធ្វ ើកា រពិនិត ល្អ ិតល្អ ន់ក្ន ុង  អប់១២។ វា មា ន  

 ជន៍ខា  ំងណា ស់ដើម ីធ្វ ើកា ររងចា ំចំ  ះកា របងចកទា ំង

នះ  ពលដលយើង  ូវកា រកា ររលឹកឡើងវិញលើឧទា ហ-

រណ៍ផ ងៗដលបា នពិពណ៌នា ក្ន ុងផ្ន កផ ងៗខា ងក  យ។

សវា បងា្ក  រ,ព  បា ល, និងថទា ំសវា បងា្ក  រ,ព  បា ល, និងថទា ំ

ផ្ន កនះ នឹងពិភា ក  លើកា រទប់សា្ក  ត់ កា រ  ឹក   និងកា រធ្វ ើ

តស្ត ៍  យស្ម ័  ចិត្ត  របៀបរបបនកា រព  បា ល  មទា ំងកា រ

ថទា ំតា មផ្ទ ះ។ រូបភា ព ១១បងា  ញពីមូលដា  ននកា រថទា ំ

ម  គអដស៍វិធីនកា រទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍ កា រព  បា ល 

កា រថទា ំ និងកា រថទា ំបង្ក ើតនូវមូលដា  ន  ឹះនកិច្ច  ឹង   ង

ដើម ីឲ មា នកា រកើនឡើង   ះ  រកកា រស្វ ងរកលទ្ធ ភា ព

 ើ   ស់សវា ជា សកល។ ជា កំណត់សំគា ល់លទ្ធ ភា ព  ើ

  ស់នះ ទា មទា រឲ ទទួលបា នកា រ  ប់  ងកា រផ្ត ល់សវា 

ដលទា ក់ទង និងម  គអដស៍  ើនជា ង១០០%។ វា ទា ម

ទា ឲ មា នកា រប្ត ជា  ចិត្ត ជា ថ្ម ី ចំ  ះកា រទប់សា្ក  ត់ដល  ប  

នឹងកា រ  ម  ៀងបង្ក ើននូវលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា ចំ  ះកា រ

ធ្វ ើតស្ត ៍  យស្ម ័  ចិត្ត   មទា ំងកា រ  ឹក   កា រព  បា ល 

កា រថទា ំ និងថរក  ស   ប់អ្ន កទា ំងឡា យណា ដលងា យ

ឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៍។ កា រឆ្ល ើយតប  នឹងភា ពផ ងៗគា  ន  គ

ហុីងចម្ល ងរា តត  ត  ក្ន ុង  ទស និងសហគមន៍ផ ងៗគា  

យុទ្ធ សា ្ត  នម  គអដស៍ទា មទា រឲ មា នកា រណនា ំ  តា ម

ត  ូវកា រក្ន ុងតំបន់ និងលក្ខ ខណ ។

វា មា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រដា ក់កា រទប់សា្ក  ត់ និងកា រថទា ំម

 គអដស៍/អដស៍ឲ ចូលជា សវា ថទា ំសុខភា ពទូ  ។ វា 

អា ចជួយធ្វ ើឲ   កដថា  មា នលទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រ  ើ   ស់សវា 

 អប់ ១០: កា រគៀងគរ  យមា ននូវកា រចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប  នឹងជម្ង ឺអដស់៏ៈ កា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន អប់ ១០: កា រគៀងគរ  យមា ននូវកា រចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប  នឹងជម្ង ឺអដស់៏ៈ កា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន

ស   ប់កា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លសំរា ប់បុគ្គ លិកនអណ្ដ ូងរព  ក្ន ុង  ទសបុតសា  ណា ស   ប់កា របងា្ក  រ និងកា រព  បា លសំរា ប់បុគ្គ លិកនអណ្ដ ូងរព  ក្ន ុង  ទសបុតសា  ណា 

ក្ន ុង១៩៩៩/២០០០ ក ុមហុ៊នរព  ក្ន ុង  ទសបូ៉សា  ណា  បា នធ្វ ើកា រអនុវត្ត សវនកម្ម ផ្ទ ក្ន ុងដើម ី   វ   វពីផលប៉ះពា ល់

របស់  គរា តត  តមកលើក ុមហុ៊ន និងកា រងា រ  តិបត្ត ិកា រទូ  ។ កា រ   វ   វបា នបងា  ញថា កា រចូលនិវត្ត ន៏  យសា រ

ប   សុខភា ព និងជម្ង ឺអដស៏មា នកា រកើនឡើងគួរឲ កត់សំគា ល់។ មន្ទ ីពទ របស់ក ុមហុ៊នក៏បា នកត់   នូវកា រអនុ   ត

ឲ កម្ម ករដលពា ក់ព័ន្ធ និងម  គអដស៍/អដស៏ចូលស   កផងដរ។

កា រធ្វ ើសវនកម្ម បា នវិភា គលើយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យហា និភ័យ កា របា៉ ន់សា  នតម្ល ដលពា ក់ព័ន្ធ  និងផល   ជន៏ 

អភិវឌ  ព័ន្ធ  ដើម ី  ួតពិនិត សងា  ក់ផលិតកម្ម   មទា ំងពិចា រណ៏លើជំរីសអត្ថ ិភា ពនកា រព  បា ល។ ជា លទ្ធ ផលគឺជា 

ទទួលបា ននួវ  លកា រណ៏ចញថ្ល ៩០ភា គរយ លើកា រចំនា យលើថ្ល ឱសថពន  ជីវិតសំរា ប់កម្ម ករ និងក ុម  ួសា ររបស់

ពួកគ មិន  ឹមតបុ៉   ះក៏បា នទា មទា រឲ រា ល់ដគូជំនួញអនុវត្ត ន៏កម្ម វិធីអដស៏។ ជា ងនះ  ទៀត កា រវ៉ា ស់វងនកា រ

ទប់សា្ក  ត់  ូវបា នផ្ត ល់ជា អត្ថ ិភា ព។

 ភពៈ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា ររបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ត ីពីកម្ម វិធីអដស៍/អដស៏ ២០០២a ។



62 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

និងជួយកា ត់បន្ថ យភា ពទុរយសដលកើតឡើង  យសា រកា រ

ទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍ កា រព  បា ល និងកា រថទា ំ។  ះបី

ជា យា៉ ងណា ក៏  យ កិច្ច ខំ  ឹង   ងសកម្ម  និងជា ក់លា ក់

មួយចំនួនទា មទា រឲ មា នកា រធា នា ឲ បា នថា  កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំ

និតដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងម  គអដស៍ គឺមា ន  ឆា ំងតបត និង

ភា ពក ីក  មទា ំងប   ភទដ៏  ួច   ល។  លកា រណ៏ 

ម  គអដស៍  ូវកា រឲ មា នកា របក   យបញ្ជ ូលកា រពិចា -

រណា ស្ត ីពីភា ពក ីក  និងភទ  ក្ន ុងលទ្ធ ផលមួយដលអា ច

វា ស់វងបា ន។

 អប់ ២៣ (វគ្គ  ៦ ឧបករណ៏) បងា  ញពីយុទ្ធ សា ្ត  សំខា ន់

ខ្ល ះៗ ដើម ីធា នា ឲ បា នថា  សវា កម្ម ម  គអដស៍/អដស៍

គឺ  ឆា ំងតបត និងកា រចុះថមថយនភទ និងភា ពក ីក ដ៏

 ួច   វ។  អប់ ២៤ (វគ្គ ៦ ឧបករណ៏) បញ្ជ ូល

ឧបករណ៏ដលធា នា ថា  កម្ម វិធី និង  លន  បា យ ក៏ដូច

ជា សា  ប័នអនុវត្ត របស់ខ្ល ួន យកចិត្ត ទុកដា ក់  លើប   ដល

 អប់១១:កា រធ្វ ើផនកា រវិស័យសុខា ភិបា ល  យគិតគូរអំពីម  គអដស៍ៈ ករណីនទីភា  ក់ងា រសុ៊យអដ អប់១១:កា រធ្វ ើផនកា រវិស័យសុខា ភិបា ល  យគិតគូរអំពីម  គអដស៍ៈ ករណីនទីភា  ក់ងា រសុ៊យអដ

ស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដើម ីកា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដើម ីកា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិ

ទីភា  ក់ងា រសុ៊យអដស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដើម ីកា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិ បា នអភិវឌ នូវកា រ   ងយុទ្ធ សា ្ត  ដ៏មា ន

  ជន៏មួយស   ប់អដស៍/អដស៏ ហើយវា ក៏  សិទ្ធ ិភា ពមកលើផ្ន កសុខភា ព។   ងកា រដលទទួលសា្គ  ល់ ្ត  ី និង

បុរសមា នឥទ្ធ ិពល និងកា រឆ្ល ើយតបផ ងគា  ចំ  ះម  គអដស៍  ូវតបងា  ញពីភា ពខុសប្ល កទា ំងនះ។ ម ្ត  ីអនុវត្ត 

គ   ង  វូយល់ដឹងពីប   ភទ និងទំរង់នភា ពស្ម ើរសិទ្ធ គា   ពលដលធ្វ ើកា រវិភា គលើឥទ្ធ ពិលនម  គអដស៍/អដស៏

មកលើផ្ន កសុខភា ព។ ជា ងនះទៀត  ជា ពលរដ្ឋ ក ីក ដលងា យរង   ះ  យម  គអដស៍/អដស៏  មទា ំង

មធ  បា យដើម ីទប់សា្ក  ត់ និងស   លហា និភ័យរបស់ពួកគចា ំបា ច់  ូវកា រប   ក់យា៉ ងជា ក់លា ក់។   ងកា រនះមា ន

 ល  យុទ្ធ សា ្ត  ចំនួន៤ ។

កា រ  ះ   យនូវមូលហតុផា  ល់កា រ  ះ   យនូវមូលហតុផា  ល់

១. កា រទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍/អដស៏

    •  កា រអប់រផ្ល ូវភទ និងសវា  (ចំ  ះអ្ន កជម្ង ឺ 

និងអ្ន កផ ងៗទៀត)

    • កា រ  ប់  ងកា រចម្ល ងជម្ង ឺកា ម  គ

        • កា រទប់សា្គ  ត់កា រចម្ល ងពីមា  យ  ទា រក

    • កម្ម វិធីកា ត់បន្ថ យ   ះថា  ក់

កា រ  ះ   យនូវផលប៉ះពា ល់ផា  ល់កា រ  ះ   យនូវផលប៉ះពា ល់ផា  ល់

២. កា រផ្ត ល់កា រថទា ំ កា រ  ឹក   និងកា រគា ំ  

     •  បង្ក ើតកា រឆ្ល ើយតបនិងចំនួនកា រកើនឡើងនអ្ន កជម្ង ឺ

អដស៍/អដស៏

     • កា រព  បា ល

     • កា រថទា ំលើកចុងក  យ

     • កា រធ្វ ើតស្ត ៍និង  ឹក   យស្ម ័  ចិត្ត 

កា រ  ះ   យនូវមូលហតុដលឬសគល់កា រ  ះ   យនូវមូលហតុដលឬសគល់

៣. កា ររួមបញ្ជ ូលកា រប្ត ជា  ចិត្ត ខា ងផ្ន កន  បា យ

    • កា រ  ួតពិនិត  គរា តត  ត

    • កា រផ្ត ល់ទិន្ន ន័យ ដល់អ្ន កដឹកនា ំផ្ន កន  បា យ

    • កា រក ើនរលឹកពីភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ

កា រ  ះ   យនូវផលប៉ះពា ល់រយៈពលវងកា រ  ះ   យនូវផលប៉ះពា ល់រយៈពលវង

៤. កា រកា រពា រ  ព័ន្ធ សុខភា ព

     • ផ ព្វ ផ  យគ   ងកា រ  ដល់បុគ្គ លិកសុខភា ព

     •  ស្វ ងរកមធ  បា យដើម ីជំទា ស់កា រ  ើ   ស់

បុគ្គ លិកឲ អស់សមត្ថ ភា ព

     •  យកឈ្ន ះរា ល់កា រលំបា ក  យកា រលើកទឹកចិត្ត  ជា 

ពលរដ្ឋ ដើម ីធ្វ ើកា រ

     •  ជា ក ុមវជ្ជ បណ ិត និងគិលា នុបដា  កក្ន ុង  ទស

ដលរង   ះ  យម  គអដស៍/អដស៏ធ្ង ន់ធ្ង រ
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តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 63

 អប់១២: កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អប់១២: កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវកង្វ ល់យនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

វិធីសា ្ត  ដើម ីឲ មា នភា ពស្ម ើគា  លើយនឌ័រ ក្ន ុងកម្ម វិធីម  គអដស៍/អដស៏មា នភា ពខុសប្ល កគា   និងមា នកា វិវត្ត កា ន់
តកើនឡើងក្ន ុងកា រយល់ដឹងពីតួនា ទីលើទំនា ក់ទំនងផ្ន កយនឌ័រ និងបទដា  នក្ន ុង  តរា តត  តអដស៍/អដស៏។ កា រវិ
ភា គថ្ម ីៗនះបា នស្ន ើថា  របៀបរបប/វិធីសា ្ត  ចំ  ះកា រ  ួយបា រម្ម ណ៏ផ្ន កយនឌ័រ អា ច  ូវបា នគរៀបចំ  យកា រញក
ដា ច់ពីអ្វ ីដល   ះថា  ក់ ឬជំរុញនូវគំនិតអវិជ្ជ មា នឲ ជា កា រលើកកំពស់ ្ត  ី និងក្ម ង  ី។ ផ្ន កខា ងក  មស   ប់កម្ម វិធី
រីសអើងភទលើអ្ន កមា នម  គអដស៍/អដស៏  ូវបា នគស្ន ើរ:

  ះថា  ក់ (វិសមមភា ពយនឌ័រ):  ះថា  ក់ (វិសមមភា ពយនឌ័រ): បទអន្ត រា គមន៏ទា ំងអស់នះគឺធ្វ ើឡើង  យផ្អ ក  លើគំនិតនតួនា ទី និងកា រទទួល
ខុស  ូវដលពា ក់ព័ន្ធ  និងយនឌ័រ។ ជា ឧទា ហរណ៏ កិច្ច  ឹង   ងទប់សា្ក  ត់កា រចម្ល ង  គពីមា  យមកកូន  ូវបា នពិនិត
ពិចា រណា យា៉ ងយកចិត្ត ទុកដា ក់  យមិនបា នគិតគួរដល់ឥទ្ធ ិពលរបស់បុរសដលជា ដគូរសា  មី និងមា  យក្ម កដលពួក
គជា អ្ន កបង្ក ើតជំរីស។ របៀបទា ំងនះគឺជំរុញពីផល   ះថា  ក់នកា រ  កា ន់គំនិតមកលើសុខភា ពរបស់បុរស និង ្ត  ី។
ក្ន ុងតំបន់ជា  ើន កា រ  ឹង   ងចំ  ះកា រព  ីកឲ មា នកា រព  បា ល និងថទា ំចំ  ះអ្ន កដលរស់  ជា មួយ និងម  គ
អដស៏ បា នកា  យជា បន្ទ ុកមួយ  យផ្អ ក  លើកា រថទា ំតា មផ្ទ ះ  យមិនកា របង់ថ្ល ។ កិច្ច កា រដលទា ក់ទិន និងកា រថ
រក  តា មផ្ទ ះជា មធ្ម តា បា នធា  ក់  យគា  នសម្ម មា   លើ ្ត  ី និងក្ម ង  ី  យសា រកា រ   ឹត្ត អា កប កិរិយា ផ្ន ក
យនឌ័រដលមា ន  គល់កិច្ច កា រទា ំង  ះ  ឲ ្ត  ី។

មិនបង្ក   ះថា  ក់ (ឬអព  ក ឹត យនឌ័រ):មិនបង្ក   ះថា  ក់ (ឬអព  ក ឹត យនឌ័រ): វិធីនះស្វ ងរកកា របញ្ច ប់កា រសន្ន ិដា  ន និងកា រគិតដលធ្វ ើឲ ខូចខា តដល់បុរស
និង ្ត  ី  មទា ំងរឹតបន្ត ឹងសមត្ថ ភា ពពួកគក្ន ុងកា រស្វ ងរកផល   ជន៏ពី  លកា រណ៏ និងកា រឆ្ល ើយតប  កម្ម វិធី
អដស៍/អដស៏។ វិធីនះមា ន  លបំណងផ្ត ល់នូវសវា កម្ម សុខភា ពដលខុសប្ល កពីគា   ពលដលមា នតំរូវកា រមនុស
ផ ងគា  រវា ងបុរស និង ្ត  ី  យគា  នកា រផ្ត ល់ជូនពួកគខុសប្ល កពីគា  ឡើយក្ន ុងករណីដលតំរវូកា ររបស់ពួកគដូចគា  

 ះ។ ជា ទីបញ្ជ ប់វិធីទា ំងនះ  ូវបា នរៀបចំ  យផ្អ កលើទិន្ន ន័យរបស់ជីវិតបុរស និង ្ត  ី  ក្ន ុងសហគមន៏ ឬកា រ
កំណត់។

គិត  ដល់យនឌ័រ:គិត  ដល់យនឌ័រ: វិធីនះទទួលសា្គ  ល់ពីតំរូវកា រផ ងៗពីគា  របស់បុរស និង ្ត  ី  យមិន  ឹមតផ្អ កលើកតា  ជីវសា ្ត  
បុ៉   ះទ ថមទា ំងផ្អ កលើតួនា ទី កា រទទួលខុស  ូវ និងទំនា ក់ទំនងនភទរបស់ពួកគផងដរ។ តួនា ទី កា រទទួល
ខុស  ូវ និងទំនា ក់ទំនងនភទ មា នជះឥទ្ធ ិពលពីរបៀបដលបុរស និង  ្ត ីមា នលទ្ធ ភា ពធ្វ ើកា រតមតនឹងកា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិង
និងកម្ម វិធីអដស៍។ អា  ័យហតុនះ វិធីនះបា នទទួលកា រដឹងឮពីភា ពខុសប្ល កគា  និងកា ររៀបចំរចនា សវា កម្ម   មទា ំង
បទអន្ត រា គមន៏ដើម ីជា កា រឆ្ល ើយតប និងតំរូវកា រផ ងៗគា  របស់បុរស និង  ្ត ី។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ វា ក៏មិនបា ន

 ទជា សំណួរដ៏ចា ំបា ច់ថា  តើហតុអ្វ ីបា នជា មា នកា រលើកឡើងខុសប្ល កពីគា   ឬកា រស្វ ងរកកា រផា  ស់ប្ត ូរទំនា ក់ទំនងទា ំង
នះដើម ីទទួលបា ននូវភា ពស្ម ើគា  ។

កា រផ្ត ល់សិទ្ធ អំណា ច (ឬកលំអផ្ន កយនឌ័រ):កា រផ្ត ល់សិទ្ធ អំណា ច (ឬកលំអផ្ន កយនឌ័រ): វិធីនះមា ន  លបំណងដើម ីបង្ក ើតឲ មា នភា ពស្ម ើគា  នទំនា ក់ទំនងរវា ង
បុរស និង ្ត  ី  យមា នកា រ  កួត  ជងពីកតា  សង្គ មនទំនា ក់ទំនងខុសគា  របស់បុរស និង ្ត  ីលើប   យនឌ័រ។ តំរូវ
កា រដើម ីឈា ន  ដល់និងមា ន  សិទ្ធ ិភា ពនកម្ម វិធីម  គអដស៍  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់។ វិធីនះអា ចរួមបញ្ជ ូលទា ំងកា រ

 កួត  ជងពីអំណា ចភា ពជា បុរស និងកា រធ្វ ើកា រជា មួយក ុមយុវវ័យដើម ីផា  ស់ប្ត ូរទំនងយនឌ័រ។ វិធីស្វ ងរកឲ មា ននូវ
អំណា ចស្ម ើគា  រវា ងបុរស និង ្ត  ដីើម កីា ត់បន្ថ យភា ពងា យរង   ះចំ  ះម  គអដស៍/អដស៏។ កា រដា ក់ម  គអដស៍/
អដស៏  ក្ន ុងបរិបទសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម  យរួមបញ្ជ ូលទា ំងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា អប់រនិងព័ត៌មា ន និងកា រ  ប់  ងលើ
ធនធា នសដ្ឋ កិច្ច  និង  ព សម ត្ត ិ អំពើហិង  លើភទ និងកា រចូលរួមខា ងផ្ន កន  បា យរបស់បុរសនិង  ្ត ី វា ជា កា រ
បងា  ញពីធនធា ននអំណា ចដលមិនស្ម ើគា  របស់បុរស  និង  ្ត ី។

 ភព:អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ២០០៣e ។



64 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ។ ផ្ន កខា ងក  មនះបងា  ញពីព័ត៌មា ន

ស្ត ីពីយុទ្ធ សា  ្ត ក   ដលម  ្ត ីសុខា បា នធ្វ ើឲ កលំអរ និង

ធ្វ ើឲ មា នភា ពស្ន ើសិទ្ធ ិគា  ក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍កា រ

ព  បា ល កា រថទា ំ និងកា រគា ំ  ដល់  ជា ពលរដ្ឋ ក ីក ។

បទអនា  គមន៍ទា ំងនះគឺស្ថ ិត  ក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូង និង

មិនទា ន់បា នធ្វ ើកា រវា យតម្ល យា៉ ងម៉ត់ចត់ ឬឲ តា មស្ត ង់ដា 

 ះ  ឡើយទ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យពួកគសំណូម

ពរឲ មា នកា រក   ខ្ល ះ។ បញ្ជ ីនលក្ខ ខណ ទា ំងនះគឺមិន

អស់សុពលភា ពឡើយ។ យុទ្ធ សា  ្ត នះ  ូវកា រឲ ទទួល

យក និងធ្វ ើកា រកលំអរ  យផ្អ ក  លើកា រវិភា គ និងសា  ន

ភា ពជា ក់លា ក់មួយ។

កា រ  មូលបា ននូវកា រគា ំ  លើដគូរអង្គ កា រនា នា  (ដូចជា អ្ន ក

ផ្ត ល់ជំនួយ  លកា រណ៍ ឬអង្គ កា រមិនយកកំរជា ដើម) គឺ

អា ចព  ីកសមត្ថ ភា ព   និងកម្ម វិធីម  គអដស៍/អដស៍។ 

កា របង្ក ើតក ុមកា រងា រជា មួយអង្គ កា រផ ងទៀតដើម ីឲ មា ន

កា រផា  ស់ប្ត រូភា ពលំអៀងនភទគឺមា នសា រៈសំខា ន់បីយ៉ា ង:ជួយ

ជំរុញកា រងា រឲ បញ្ច ប់  យ  ឹម  ូវ ផ្ត ល់ឲ បុគ្គ លិកនូវដគូរ

ធនធា នមនុស  និងផ្ត ល់ឲ នូវអត្ថ ិភា ពស   ប់កា របង្ក ើនមូល

និធិ។ ដូចដលអង្គ កា រសា  ប័នជា  ើនអា ច  ូវបា នរួបរួមតា ម

រយៈកា រ   ស័យទា ក់ទងរវា ងបុគ្គ ល និងបុគ្គ លកា រ  ជំុផ្ត ល់

ព័ត៌មា ន  និងតា ម  ព័ន្ធ ផ ព្វ ផ  យ។

កា របងា្ក  រកា របងា្ក  រ

 ក្ន ុងសម័យ/បរិបទនកា រប្ត ជា  ស   ប់លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់

សវា ជា សកល   ះ  រកកា រទប់សា្ក  ត់កា រព  បា ល កា រថទា ំ

និងកា រថទា ំម  គអដស៍ / អដស៍កា រទប់សា្ក  ត់កា រចម្ល ងម

 គអដស៍នះគឺ  វូតធ្វ ើឡើងឲ ខា  បំំផុត។ នា ពលបច្ច បុ ន្ន 

កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់បា នកើនដល់ ១% នបុរសរួមភទជា បុរស 

៥.៤%  យមា នកា រដា ក់  ឿងញៀន និងតិចជា ង ២០% 

ចំ  ះ  ្ត ីដលរកសុីផ្ល ូវភទក្ន ុងតំបន់។ កា ររួមបញ្ច ូលរវា ង

ទំហំ និងកា រកំណត់នកិច្ច  ឹង   ងទប់សា្ក  ត់  មទា ំងកា រ

ពន ល់ណនា ពីំកា រក   កម្ម វិធីដល  វូបា នគចង្អ លុបងា  ញ

ដើម ីទទួលបា ននូវតំរូវកា រនចំនួន  ជា ពលរដ្ឋ ដលពិបា ក

ក្ន ងុកា រ  ដល់អា ច  វូកា ត់បន្ថ យនូវតួលខកើនឡើងនអ   

ឆ្ល ងម  គយ៉ា ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព។ វគ្គ ខា ងក  ម និងពិនិត

លើប   ទា ំងអស់នះ រួមជា មួយកា រ   ត  លើកា រ  ួយ

បា រម្ម ណ៍ភា ពក ីក   និងភទ។

កា រកំណត់អំពីក ុមមនុស ដលមា នហា និភ័យកា រកំណត់អំពីក ុមមនុស ដលមា នហា និភ័យ

 ពលដលពួកគអភិវឌ កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍/អដស៍

អ្ន ករៀបចំគ   ងបា ន   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើលក្ខ ខណ 

តំបន់ និងនិនា  កា ររបស់  គរា តត  តនម  គអដស៍យា៉ ង

ពិសា  រក្ន ុង  ទសឬតំបន់ដលបា នផ្ត ល់ឱ ។ ដូចដលបា ន

ពិភា គ  ខា ងលើរួចមកហើយ  ជា ពលរដ្ឋ ដលងា យរង   ះ

 យម  គអដស៍ / អដស៍  ូវបា នទទួលកា រយកចិត្ត ទុក

ដា ក់ ជា ពិសសកា រជា ប់ទា ក់ទងនឹងប   ភទ និងភា ពក កី ។

ក មុ  ជា ពលរដ្ឋ ដលងា យរង   ះ  វូកា រកំណត់អត្ត ស   ណ

ហើយក ុមនះ  មទា ំងប   របស់ពួកគ  ូវដា ក់បញ្ច ូលគា  

 ពលមា នកា រអភិវឌ ន៏កា រអនុវត្ត ន៍ ឬកា រវា យតម្ល កម្ម វិធី

ម  គអដស៍/អដស៍ភា  ក់ងា រ និងសវា កម្ម ជា ដើម។  អប់

១៣ផ្ដ ល់នូវជំហ៊ា នមួយចំនួនស   ប់កា រអភិវឌ កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់

ម  គអដស៍ / អដស៍ដល   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើ

ភា ពក ីក  និងប   ភទ។ បន្ថ មពីលើនះ  អប់ទី២៧ (វគ្គ 

៦ឧបករណ៍ធនធា ន និងសចក្ដ ី  ង) ផ្ដ ល់នូវតា រា ងដល

ជា កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់អដស៍/អដស៍អា ច  និងទទួលបា ន។

យុទ្ធ សា  ្ត ស   ប់បងា្ក  រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍យុទ្ធ សា  ្ត ស   ប់បងា្ក  រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

យុវវ័យ

វិធិសា  ្ត ដើម ីឱ យុវវ័យ  ួត  ៀបពីពត៌មា នស្ដ ីពីអដស៏/

អដស៍គឺជា កា រដា ក់បញ្ច ូលកម្ម វិធីទា ំងអស់នះ  ក្ន ុងកម្ម វិធី

របស់សា លា ដូច្ន ះយុវវ័យជា  ើននឹងទទួលបា ននូវពត៌មា នទា ងំ

នះមុនពលដលពួកគ  ឡូកក្ន ុងកា ររួមភទ។ ជា ងនះ

 ទៀត  លកា រណ៍ និងកម្ម វិធីរបស់សា លា អា ចជួយឱ

យុវជន (ទា ំងសា លា អា ណា ព  បា ល  មទា ំងសហគមន៍) 

អា ចជួយ  ះ   យបា ននូវបញ្ហ ម  គអដស៍នះ។ កម្ម វិធី

ទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍ក៏អា ចផ ព្វ ផ  យពីកា រអត់ឱនអធ   យ័

និង  រពចំ  ះបុគ្គ លដលបា នឆ្ល ងម  គអដស៍ ក៏អា ច

ជួយកា ត់បន្ថ យភា ពអា ម៉ា ស់របស់  ូ និងនិស ិតណា ដល

បា នឆ្ល ងម  គអដស៍ ហើយក៏អា ចជួយពួកគនូវកិច្ច គា ំ  

សង្គ មផងដរ។ 

 លកា រណ៍កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍គឺចា ប់ផ្ត ើម  យ

បា នឆា ប់ និងបងចកតា មក ុមអា យុពីវ័យកុមា រភា ពដល់វ័យ



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 65

ជំទង់។ វិធីនះគឺគួរត  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល  ពលអ    ះ

បង់កា រសិក  ធា  ក់ចុះ  ក្ន ុងកំរិតបឋមសិក  ។ ពត៌មា នដល

សម  បតា មអា យុគួរត  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូលជំហា ននជីវិត

ពិត  ពលមា នវ័យក្ម ងមុនពលដលក្ម ងទា ំង  ះ  ឡូក

ក្ន ុងសកម្ម ភា ពផ្ល ូវភទ។

កា រកំណត់  ល  សា លា ដលមា នទីតា ំង  តំបន់ក ីក 

និងព  ីកវិធីនះ ដើម ី  បដណ្ដ ប់លើកុមា រទា ំងឡា យណា 

ដលមិនអា ចទទួលបា ននូវកា រអប់រ  សា លា ពួកគ និង

ទទួលបា ននូវអត្ថ   ជន៍លើវិធីទា ំងនះដូចជា កុមា រដល

កំពុងធ្វ ើកា រ។ ក្ន ុងបរិបទផ ងទៀតវិធីសា  ្ត មួយចំនួន  ូវ

បា នផ្ត ល់  កុមា រីណា ដលចូលរៀនតិចតួច ឬក៏អ្ន កដល

បា នឈប់រៀន  ើនជា ងក្ម ង  ុស។ កា រផ ព្វ ផ  យសា រស្ត ីពី

កា រទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍តា មរយៈកា រអប់រក   ព័ន្ធ ដូចជា 

តា មវិទ ុមិត្ត ភ័ក  ឬក៏តា មមជឃមណ លសហគមន៍ជា ដើមគឺ

អា ចប   ក់បា នថា  ព័ត៌មា នទា ំងអស់នះអា ច   បដល់ក ុម

យុវជនដលមិនបា នចូលសា លា ។ ពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយក ុមយុវ

ជនដលកំពុងធ្វ ើកា រអ្ន កទា ំងឡា យណា ដលរស់  តា មដង

វិថី និងអ្ន កដលងា យរង   ះផ ងទៀតអា ចទទួលបា ននូវ

ព័ត៌មា ន  មទា ំងយុទ្ធ វិធីដលឆ្ល ុះប   ំងពីបទពិ  ធន៍ និង

ជីវិតពិតរបស់ពួកគ។

ព័ត៌មា នស្ត ីពីកា រទប់សា្ក  ត់ដលអា ចជំរុញឲ មិនចង់   ឹត្ត 

ភា ព   ះ  ង់កា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យកា រ  ើ   ស់ម្ជ លុ 

(ស   ប់អ្ន កញៀនថា  ំ) ហើយក៏លើកទឹកចិត្ត ឲ  ជា ពលរដ្ឋ 

ទទួលយកនូវកា រកា រព  បា លជម្ង ឺកា ម  គបា នជួយដល់កា រ

ឆ្ល ងម  គអដស៍។ ភស្ត ុតា ងដលបា នមកពីគ   ងមួយចំ

នួនសំណូមពរថា   សិនបើក ុមយុវជនទទួលបា ននូវព័ត៌

មា នមួយដលជា ក់លា ក់ និងឱកា សទទួលបា នកា រពិភា ក  

ស្ត ីពីសុខភា ពផ្ល ូវភទពួកគអា ចនឹងផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បទពួកគ

ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យកា រ  ថុយកា រឆ្ល ងម  គអដស៍។ ជា ក់

ស្ត ងគ   ងទប់សា្ក  ត់របស់សា លា   ក្ន ុង  ទសមិនបា ន

បង្ក ើតឲ មា ន  ព័ន្ធ បណា្ដ  ញក ុម  ូប  ៀនដលទទួលបា ន

នូវកា រហ្វ កឹហា ត់ពីជំនា ញជីវិតពិត និងកា រអប់រស្ត ពីីជម្ង អឺដស៍/

អដស៍។ ជា លទ្ធ ផលកា រទទួល និងឮ និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍

មា នកា រកើនឡើងពីសំណា ក់ម  ្ត ីអប់រមូលដា  នសិស  និស ិត

អា ណា ព  បា ល និង  ព័ន្ធ ផ ព្វ ផ  យ។  អប់១៤ពិពណ៌

នា ពីរបៀបក    ដើម ីកា ត់បន្ថ យភា ពងា យរង   ះរបស់

ក្ម ង  សុ  និងយុវជនក្ន ុង  ទសឥណា  ។

រូបភា ព ១១: កា រថទា ំ និងកា រគា ំពា រស   ប់ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលមា នលក្ខ ណៈពញលញរូបភា ព ១១: កា រថទា ំ និងកា រគា ំពា រស   ប់ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលមា នលក្ខ ណៈពញលញ

 ភពៈ អង្គ កា រ UNAIDS, 2007g ។



66 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 អប់១៣: កា របង្ក ើតនូវកម្ម វិធីដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពស   ប់បងា្ក  រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៏ អប់១៣: កា របង្ក ើតនូវកម្ម វិធីដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពស   ប់បងា្ក  រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៏

ជំហា៊ ន ១: កា រ  មូលភ័ស្ត ុតា ងជំហា៊ ន ១: កា រ  មូលភ័ស្ត ុតា ង
 • តើអ្វ ី  គឺជា និនា  កា នកា រសិក   ក្ន ុងតំបន់?
 • តើអ្វ ី  គឺជា ឬសគល់នកា រចម្ល ងម  គអដស៍ និងអា កប កិរិយា  កប  យ   ះថា  ក់ដលនា ំឲ មា នកា រចម្ល ង  គ?
 • តើអ្ន កណា គជា អ្ន កដលរង   ះខា  ំងបំផុតក្ន ុងកា រឆ្ល ង  គអដស៍?
 •  តើអ្វ ីជា តំរូវកា រពិត   កដរបស់ ្ត  ី និងក្ម ង  ី? កុមា រ និងទា រក រួមទា ំងកតា  ដលអា ចចម្ល ងពីមា  យ  កូន? បុរស និងក្ម ង

 ុស?
 • តើអ្វ ី  គឺជា កា រចករលករបស់  ជា ជនដលកំពុងរស់  ក្ន ុងភា ពក ីក  ហើយអា ចឆ្ល ង  និងផ្ទ ុកម  គអដស៍?
 • តើ  លកា រណ៏ដលគា ំ   ឬក៏  កា ន់វណ្ណ ៈ  ឆា ំង  និងពលរដ្ឋ  ជា ពិសសអ្ន កដលងា យ  និងរង   ះថា  ក់?

ជំហា៊ នទី ២:   ងកា រកម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ជំហា៊ នទី ២:   ងកា រកម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់
 យផ្អ កលើគ   ងកា ររបស់អ្ន កក្ន ុងកា រ  មូលយកភស្ត ុតា ងក្ន ុងជំហា៊ នទី ១ អ្ន ក  ហលជា មិន   ងរា ល់កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតក្ន ុងជំហា៊ 

នទី២ឡើយ។  ះបីយា៉ ងនះក្ត ី មា នយុទ្ធ សា  ្ត ខា ងក  មមួយចំនួនសំរា ប់   ងកា រកម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍ផងដរ។
 •     ័យទា ក់ទងជា មួយអ្ន កដលពា ក់ព័ន្ធ  រួមទា ំងពលរដ្ឋ ដលរង   ះនិងឆ្ល ងម  គអដស៍/អដស៏ ្ត  ី និងក ុម  ្ត ី តំណា ង

រដា  ភិបា ល អ្ន កដឹកនា ំសហគមន៏ អ្ន កដឹកនា ំសា សនា   មទា ំងដទទៀតដលពា ក់ព័ន្ធ និងកា រថទា ំនិងទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍។
 • ធ្វ ើឲ   កដថា  ក ុមដលងា យរង   ះទទួលបា ននូវកា រចូលរួមក្ន ុង   ងកម្ម វិធីនះ។
 • អភិវឌ  និងទទួលយក  លកា រណ៏ណនា ំសំរា ប់កា រប   ទិញ កា ររក  ទុក និងកា រចកចា យ   មអនា ម័យបុរស  និង  ្ត ី។
 • អភិវឌ  និងទទួលយក  លកា រណ៏ណនា ំសំរា ប់  មូល  យសុវត្ត ិភា ព កា រចា ក់បញ្ជ ូលឈា ម កា រផា  ស់ប្ត ូរសរីរា ង្គ ។
 • អភិវឌ  និងទទួលយក  លកា រណ៏ណនា ំសំរា ប់កា រធ្វ ើតស្ត ៍  យស្ម ័  ចិត្ត  និងកា រ  ឹក  រកមរកអដស៍។
 • រៀបចំកម្ម វិធីកា ត់បន្ថ យ   ះថា  ក់សំរា ប់អ្ន កចា ក់  ឿងញៀន។
 • រៀបចំកម្ម វិធីមិនលើកទឹកចិត្ត កា រអនុវត្ត ន៏កា របកស ក និង/ឬកា រ  ើ   ស់ឧបករណ៏បកស ក  យសំលា ប់ម  គ។
 • រៀបចំកម្ម វិធីដើម ីលុបំបា ត់កា រវះកា ត់ប្ត ូរភទ។

ជំហា៊ ន ៣: អនុវត្ត កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ជំហា៊ ន ៣: អនុវត្ត កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់
កា រអនុវត្ត ន៏កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់គួរតផ្អ កលើទិន្ន ន័យដលបា ន  មូលក្ន ុងជំហា៊ នទី១ និងកា ររៀបចំ   ងកា រ (ជំហា៊ នទី ២)។ អនុវត្ត កម្ម 
វិធីទប់សា្ក  ត់គួរត  ូវបា នអនុវត្ត តា មភស្ត ុតា ង  និងគ   ងកា រ។ ខា ងក  មនះគឺជា ចំនុចដល  ូវអនុវត្ត ន៏យា៉ ងសំខា ន់:
 •    ័យទា ក់ទងជា មួយនិងក ុមដលងា យរង   ះ (សូមមើលជំហា៊ នទី ១ និង ២) ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៏កម្ម វិធី។
 • ធា នា ឲ បា ននូវកា រទទួលយកបា ន លទ្ធ ភា ព  មទា ំងថវិកា រសំរា ប់ក ុមដលពិបា ក  ដល់។
 •  ធា នា ឲ បា នថា កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍បំពញតា មតំរូវកា ររបស់  ជា ពលរដ្ឋ ដលបា នកំណត់ និងផ្ត ល់សវា កម្ម  ពល

ដលពលរដ្ឋ ទា ំង  ះ  ូវកា រ។
 • ធា នា ឲ បា នថា   រា ល់ពត៌មា ន, កា រអប់រ  និងកា រ    ័យទា ក់ទងគឺវា សម  ប    និងកំរិតកា រសិក  មនុស ក្ន ុងតំបន់។

ជំហា៊ ន ៤: កា រ  ួតពិនិត និងវា យតម្ល ជំហា៊ ន ៤: កា រ  ួតពិនិត និងវា យតម្ល 
សំនួរខា ងក  មគួរ  ូវបា នប   ក់ដើម ីធា នា ឲ បា នកា រ  ប់  ង  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល យា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ិភា ព:
 •  តើ   ងកា រ  ប់  ង  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល អា ចបំបកទិន្ន ន័យ និងព័ត៌មា ន  យឧបករណ៏ចង្អ ុលបងា  ញនកា រលើកលង

ផ្ន កសង្គ មមួយចំនួនដូចជា :   ក់ចំណូល ភទ ទីតា ំងនិងតំបន់  មទា ំងកុលសម្ព ័ន្ធ ដរឬទ?
 •  តើអ្ន កអា ចទទួលបា នតា មចំនួន  ជា ជនដូចដលបា នកំណត់ដរឬទ? តើកម្ម វិធីនះបា នផ្ត ល់ឲ មា នកា រអនុវត្ត កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់

ជម្ង ឺអដស៍/អដស៏មា នសុវត្ត ិភា ពជា ង ក្ន ុងចំ  មអ្ន កដល  ូវកា រវា ចា ំបា ច់បំផុតដរឬទ?
 •  តើយុទ្ធ សា  ្ត កា រទប់សា្ក  ត់  ូវបា នគ  ើ   ស់មា ន  សិទ្ធ ភា ពដរឬទ (ឧ. កម្ម វិធី កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  

ចិត្ត , ឧបករណ៏ពត៌មា ន កា រអប់រ និងកា រ    ័យទា ក់ទង, ្ខ  ន, កា រផ ព្វ ផ  យកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ, និងកម្ម វិធីចា ក់
ថា  ំមា នសុវត្ត ិភា ព)?

 • តើបុគ្គ លិកគិតយា៉ ងដូចម្ត ចដរចំ  ះសវា កម្ម ? អ្វ ីខ្ល ះ  ដលដំណើរកា រល្អ  ហើយអ្វ ី  ដលអា ចយកមកកលម្អ រឡើងវិញ?
 •  តើអ្ន កស្វ ងរកសវា គិតយា៉ ងដូចម្ត ចដរចំ  ះសវា កម្ម ? អ្វ ីខ្ល ះ  ដលពួកគចូលចិត្ត បំផុត ហើយអ្វ ី  ដលពួកគចង់ឃើញ

ឲ កា រផា  ស់ប្ត ូរខុសប្ល ក?
 • តើ  ពលណា  ដលកា រវា យតម្ល កម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ម  គអដស៍ដា ក់ជា ផ្ល ូវកា រ? អ្ន កណា គជា អ្ន កវា យតម្ល ?



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 67

កា រអប់រស្ត ីពីផ្ល ូវភទដលយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់យនឌ័រ (ក្ន ុង

និងក  សា លា )  មទា ំងសវា មិត្ត អប់រមិត្ត  ូវបា នគកំណត់

លក្ខ ណៈ  យ:

 •  កា រ  ឹង   ងផ្ន ក  ព័ន្ធ អប់រដល   តកា រយកចិត្ត ទុក

ដា ក់ឲ មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរអា កប កិរិយា  យរួមទា ំងកា រ

ដា ក់បញ្ច ូលរឿងនិងកតា  វប ធម៌សង្គ មជា ដើម។

 •  កា រ  មូលផ្ត ុំនូវព័ត៌មា ន និងសវា កម្ម ដលអា ចឲ មា ន

កា របង្ក ើននូវជំនា ញនិងកា រ  ះ   យនូវប   ។

 •  ធ្វ ើ  យ  សើរឡើងនូវកា រ  មូលផ្ត ុមូំលដា  នសហគមន៍

ក្ន ុងកា របង្ក ើតនូវបរិសា  នគា ំពា រមួយដ៍ល្អ  (មិត្ត អប់រមិត្ត 

ទា ងំពីរភទដលជា គំរូសហគមន៍សំរា ប់សមភា ពយនឌ័រ

និងអា កប កិរិយា  កប  យទំនួលខុស  ូវ)។

 •  ធ្វ ើ  យមា នភា ពងា យ  ួល និងសំងា ត់ក្ន ុងកា រស្វ ង

រក   មអនា ម័យបុរស ្ត  ីសំរា ប់យុវវ័យសកម្ម ក្ន ុងកា រ

 ឡូកផ្ល ូវភទ។

 •  ធ្វ ើកា របំពា ក់បំប៉នមិត្ត អប់រមិត្ត អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ព

 អប់ ១៤: សុខភា ពផ្ល ូវភទ និងភា ពជា  ជា ពលរដ្ឋ  តា មរយៈវិធីសា ្ត  ដលមា នកា រចូលរួមដើម ីកា ត់បន្ថ យ អប់ ១៤: សុខភា ពផ្ល ូវភទ និងភា ពជា  ជា ពលរដ្ឋ  តា មរយៈវិធីសា ្ត  ដលមា នកា រចូលរួមដើម ីកា ត់បន្ថ យ

នូវភា ពងា យរង   ះរបស់កុមា រភា គតិច និងយុវជន  ក្ន ុងតំបន់ West Bengal ន  ទសឥណា  នូវភា ពងា យរង   ះរបស់កុមា រភា គតិច និងយុវជន  ក្ន ុងតំបន់ West Bengal ន  ទសឥណា  

Kishalaya គឺជា ជំរកសា  ក់  មួយ  ក្ន ុងចំ  មជំរកសា  ក់  ធំៗបំផុតស   ប់កុមា រ និងយុវជន  ក្ន ុងតំបន់ 

West Bengal។ ជា រឿយៗបូ៉លីសនា ំកុមា រដល  ូវបា នរកឃើញថា បា នរស់  តា មចិ ្ច ើមថ្ន ល់ ឬ  តា មសា  នីយ៍

រថភ្ល ើងក្ន ុងមូលដា  ន  ះ មកកា ន់ទីនះ។ ពួកគភា គ  ើនគឺជា កុមា កំ   ដល  ូវបា ន  ះបង់  ល  យ  ួសា រ ឬ

ដលរតចញពីផ្ទ ះរបស់គ ដើម ីគចផុតពីកា របំពា របំពា មផ្ល ូវកា យ, ផ្ល ូវភទ, ឬផ្ល ូវចិត្ត  ។  ក្ន ុងពលរស់  តា មចិ ្ច ើម

ថ្ន ល់ ឬសា  នីយ៍រថភ្ល ើង  ះ ពួកគភា គ  ើនទទួលរងនូវកា ររ  ភបំពា នបន្ថ មទៀត ដលជា រឿយៗ  ក្ន ុងពលមក

ដល់ Kishalaya ពួកគបា នស្ថ ិត  ក្ន ុងសា  នភា ពផ្ល ូវកា យ, ផ្ល ូវចិត្ត  និងផ្ល ូវអា រម្ម ណ៍ខ  យ ។

កុមា រា  និងបុរសវ័យក្ម ង ទទួលនូវកា រអប់រ  ក្ន ុងពលដលពួកគរស់  ក្ន ុង Kishalaya (ពួកគភា គ  ើនបា ន  ទី

 ះរបហូតដល់អា យុ ១៦ឆា  ំ) ។ Praajak ដលជា អង្គ កា រសហគមន៍ធ្វ ើកា រងា រជា មួយពួកគ ដើម ី  យពួកគកា  យ

 ជា  ជា ពលរដ្ឋ ដលមា នកា រទទួលខុស  ូវ និងផ្ត ល់នូវផលិតភា ព។ កា រងា ររបស់ Praajak  ូវបា នធ្វ ើឡើង  យ

ផ្អ ក  លើទស នៈថា  ដើម ីជំនះនូវរា ល់បទពិ  ធន៍របស់គ  ក្ន ុងអតីតកា ល  ះកុមា រា  និងបុរសវ័យក្ម ងទា ំង  ះ 

 ូវតបង្ក ើតនូវទស នៈវិជ្ជ មា នថ្ម ីអំពីពួកគ និងអ្ន កដទទៀតរួមទា ំងអំពីអ្វ ី  ដលកើតមកជា បុរស  ះ។ វិធីមួយដល

 ូវធ្វ ើ  ះ គឺ  ូវរៀនសូ  ដើម ីបង្ក ើតឡើងនូវទំនា ក់ទំនង  កប   យកា រទុកចិត្ត ជា មួយគា  ។

Praajak បា នទទួលសា្គ  ល់ថា ប   នកា ររ  ភផ្ល ូវភទ  ូវត  ូវបា ន  ះ   យ។ បុ៉ន្ត   យសា រភា ពសា  ក់ស្ទ ើររបស់

ម ្ត  ីរដា  ភិបា លដលមើលកា រខុស  ូវ  លើ Kishalaya  ះ, Praajak  ូវតរកវិធី   ល  ក្ន ុងកា រ  ះ   យ

នូវប   ទា ំងនះ។ រៀងរា ល់ឆា  ំ អ្ន កដលរស់  ក្ន ុង Kishalaya ធ្វ ើកា រសំដងសិល ៈស   ប់បុគ្គ លិក និងសមា ជិក

សហគមន៍ក្ន ុងមូលដា  ន។ កា រសំដងទា ំងនះជា ធម្ម តា កើតឡើងដំណា លគា  ជា មួយនឹងពិធីបុណ ក្ន ុងមូលដា  ន ឬដើម ី

កត់សមា្គ  ល់នូវរដូវកា លផ ងៗគា  នឆា  ំ។ បុគ្គ លិករបស់ Praajak បា ន  ើ   ស់នូវរឿងរ៉ា វ និងតួ  ក្ន ុងកា រសំដងទា ំង

នះ ដើម ីជ  ុញកុមា រា  និងបុរសវ័យក្ម ងទា ំង  ះ ធ្វ ើកា រពិភា ក  អំពីប   ជា  ើន។ វិធីសា ្ត  ដលមា នកា រចូលរួម

ជួយ  យកុមា រា  និងបុរសវ័យក្ម ងទា ំង  ះ អា ចនិយា យចញនូវ “អ្វ ីដលមិនអា ចនិយា យបា ន” រួមទា ំងបទពិ  ធន៍

អតីតកា លដ៏លំបា កបំផុតមួយចំនួនរបស់ពួកគ។  ក្ន ុងពលណា មួយក្ន ុងអនា គត, កុមា រា  និងបុរសវ័យក្ម ងទា ំង  ះ 

នឹងមា នភា ពជឿជា ក់ និងមា នឆន្ទ ៈពិភា ក  អំពីប   ផ្ល ូវចិត្ត  និងប   ផ្ល ូវភទ។ ទំនា ក់ទំនង  កប  យកា រទុកចិត្ត គា  

ធា នា ថា  ភា ពសំងា ត់  ូវបា នរក  ។

 ភពៈ Wood និងអ្ន កដទទៀត, ឆា  ំ ២០០៦ ។



68 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

និងអ្ន កផ្ត ល់  ឹក  ជា មួយ និងកា រ   តសំខា ន់  លើ

ជំនា ញផ្ត ល់  ឹក   និងទំនា ក់នងអន្ត របុគ្គ លដលគិតគូរ

ដល់យនឌ័រសំរា ប់យុវវ័យ ។

 •  ផ្ត ល់នូវសវា ដលមិនមា នកា ររីសអើងជា តិសា សន៍មា ន

កា ររក  កា រសមា  ត់ និងមា នលក្ខ ណៈឯកជនភា ព ជា 

ពិសសយុវជនយុវ ្ត  ដីលធ្វ ើកា រចរចា រស្ម  ចិ័ត្ត  លើ

ទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទដលមា នសុវត្ត ិភា ព ឬកា រពន  កា រ

ចា ប់ផ្ត ើម  លូកក្ន ុងផ្ល ូវភទ។

 •  បង្ក ើនកា រយល់ដឹងពីកា រអនុវត្ត ន៍អំពើហិង   ឆា ងំយន

ឌ័រ

សា រអំពីកា របងា្ក  រដលយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់យនឌ័រ  ូវកា រ

បំពញបន្ថ ម  យវិធីសា  ្ត កា រពា រដលបុរស និង  ្ត ីអា ច

 ើបា ន។  ះបីជា   មអនា ម័យអា ចកា រពា របា នយ៉ា ង

មា ន  សិទ្ធ ភា ពពីកា រឆ្ល ងម  គអដស៍តា មរយៈកា ររួមភទ

ក្ន ុងសា  នភា ពផ ងៗក៏  យ ក៏ ្ត  ីមា នកា រលំបា កក្ន ុងកា រ

ចរចា រជា មួយដគូរួមភទ  យ  ើ   មអនា ម័យ។  អប់ 

១៥ ពិពណ៌នា ពីគំ  ង   វ   វដលព  យា មឆ្ហ ើយតប  

នឹងសា  នភា ពនះ តា មរយៈកា របង្ក ើតឡើងនូវជំរីសដល

 ប់  ង  យ ្ត  ី ។

កា រ   វ   វមួយចំនួនបា នសន្ន ិដា  នថា  កា របង្ក ើនសមភា ព 

យនឌ័រ មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងចំ  មមនុស វ័យជំទង់ជា ង

មនុស ពញវ័យ។ បុរសវ័យជំទង់មា នកា រស្ម  ័ចិត្ត  ើនជា ង

បុរសពញវ័យក្ន ុងកា រពិចា រណា ផា  ស់ប្ត ូរ  បល់គា   ក្ន ុងតួ

នា ទីសុខភា ពបន្ត ពូជដលបង្ក ើតនូវតំលរបស់ពួកគ  យ

ផ្ត ល់  យពួកគនូវកា ររស់  យូរអង្វ ង។ កា រ  លូកក្ន ុង

សង្គ មរបស់បុរសជះឥទ្ធ ិពលផា  ល់  លើសុខភា ពរបស់ពួកគ

រួមបញ្ច ូលទា ំងអា កប កិរិយា ដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់ ដូចជា 

កា រ  ើ   ស់សា រធា តុញៀនកា រ  ើអំពើហិង   និងកា ររួម

ភទមិនមា នសុវត្ថ ិភា ព។ កា រវិភា គមួយអំពីក្ម ង  ុសដល

មា នទស វិស័យសមភា ពយនឌ័របា ន  យដឹងថា  ពួកគ

ទទួលរងឥទ្ធ ិពលពីញា តិមិត្ត  ួសា រមិត្ត ភក្ត ិ និងនរណា  

ក្ន ងុសង្គ មដលជា គំរូ និងជា អ្ន កគា ំ  ផ្ន ត់គំនិតយនឌ័រសម័យ 

ថ្ម ី។

មា នកា រទទួលសា្គ  ល់ថា ទា ំងបុរស និង  ្ត ីវ័យក្ម ង  ូវកា រ

ពត៌មា នលំអិតអំពីសុខភា ពផ្ល ូវភទ និងកា របន្ត ពូជដូចនះ

កម្ម វិធីបងា្ក  រជំងឺអដស៍  ូវតំរង់  រកបុរស និង ្ត  ីវ័យក្ម ង។ 

បុរសក្ម ងជា  ើនយល់ដឹងតិចតួចបំផុតអំពីជំងឺអដស៍ និង

អំពីកន្ល ងស្វ ងរកពត៌មា ន។ បទដា  នដលមា នមូលដា  ន

យនឌ័រអា ចដើរតួនា ទីជា អ្ន ក  ប់  ង ដលមា នកា តព្វ កិច្ច 

 យពួកគធ្វ ើកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍  លើដគូរបស់ពួកគ លា ក់

អា រម្ម ណ៍របស់ពួកគ និងបងា  ញនូវភា ពខា  ំងជា ជា ងភា ព

ខ  យ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ ភស្ថ ុតា ងបា នបងា  ញ

 យឃើញថា  បុរសវ័យក្ម ងអា ចរៀនអា កប កិរិយា ផ្ល ូវភទ

 កប  យទំនួលខុស  ូវ  យសា រតវ័យរបស់ពួកគ។ 

មរៀនចញពីបទពិ  ធន៍មា នដូចត  :

 •  កា ររួមបញ្ច ូលមនុស វ័យក្ម ងក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប  នឹងម

 គអដស៍ និងជំងឺអដស៍អា ចជួយ  យមា នកា ររីក

រា លដា លកា រចូលរួមក្ន ុងចំ  មមនុស ពញវ័យ។

 •  យុវជនភា គ  ើនមា នកា រអនុវត្ត ន៍អា កប កិរិយា ផ្ល ូវភទ

 កប  យទំនួលខុស  ូវ និងមា នកា រស្ម  ័ចិត្ត ចូល

រួម  ឆា ំងនឹងជំងឺអដស៍។

 អប់ ១៥: អតិសុខុមឃា ដ អប់ ១៥: អតិសុខុមឃា ដ

្ត  ីជា  ើន  ូវបា នរា រា ំងមិន  យធ្វ ើកា រចរចា រអំពីកា រ

 ើ   ស់នូវ   មអនា ម័យជា មួយដគូបុរសរបស់ខ្ល នួ។

ស   ប់ពួក ្ត  ីទា ំង  ះ, ជ  ើសស   ប់កា របងា្ក  រ ដល

ពួកគអា ចអនុវត្ត បា ន គឺជា ត  ូវកា រជា បនា  ន់។ កា រ

សិក  កំពុង  ូវបា នធ្វ ើឡើង ដើម ីបង្ក ើតឡើងនូវអតិ

សុខុមឃា ដ-ក  ម, ហ ល ឬ film ដលនឹងកា ត់បន្ថ យ

បា នយ៉ា ង  ើននូវកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ (HIV)  ក្ន ុង

ពលដលវា  វូបា នគលា បតា មទីកន្ល ងក្ន ងុ  នី។ កា រ

  វ   វអំពីអតិសុខុមឃា ដ មា នដំណើរកា រយឺតយា៉ វ

បុ៉ន្ត វា កំពុងព  ីក បា នយ៉ា ង  ើននូវជំរីសស   ប់អន្ត រា 

គមន៍បងា្ក  រ។  សិនបើវា  គជ័យមន  ះ, ផលិតផល

ទា ងំនះ នឹងផ្ត ល់នូវកា រកា រពា រថ្ម ីខា  ងំក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប  

នឹងជម្ង ឺអដស៍ ។

Source: Microbicides. Geneva, Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS, 2007.



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 69

អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ

 ពលដលមា នកា រ  ើ   ស់  ឹម  ូវ   មអនា ម័យអា ច

កា រពា រយា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ភា ពនកា ររីករា លដា លនជំងឺអដស៍

និងកា ម  គហើយ និងកា រកា រពា រកា រមា នគភ៌  យអចតនា ។

កា របង្ក ើនកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ គឺជា ធា តុសំខា ន់ក្ន ុង

កម្ម វិធីកា រពា រម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍។ កា រ  ឹង   ង

ក្ន ុងកា របង្ក ើនកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យក្ន ុងចំ  មកម្ម ករ

ផ្ល វូភទ  វូបា នរា រា ងំ  យភ្ញ ៀវដលមិនចង់  ើ   មអនា ម័យ

និង ្ត  ដីលមិនទា មទា រកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ។ ហតុ

ដូចនះហើយ ្ត  ីរកសីុផ្ល ូវភទដលសំុ  យភ្ញ ៀវរបស់ពួកគ

 ើ   ស់   មអនា ម័យអា ចបា ត់បង់ចំនូលសំខា ន់មួយដល

ជា ហតុជំរុញ  យពួកនា ងមិន  ើ   ស់   មអនា ម័យ។

ទន្ទ ឹមគា  នះដរ ឥទ្ធ ិពល ្ត  ីរកសីុផ្ល ូវភទមា នតិចតួច  លើ

ភ្ញ ៀវរបស់ពួកគ។ ដូចនះ វា ជា ជា កា រលំបា កសំរា ប់ពួកគ

ក្ន ុងកា រទទួចសំុ  យភ្ញ ៀវ  ើ   ស់   មអនា ម័យ។ កម្ម វិធី

 ើ   ស់   មអនា ម័យ១០០ភា គរយ (100% Condom 

Use Program)   ូវបា នបង្ក ើតឡើងដើម ីជំរុញ  យមា ន

កា របង្ក ើនកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ ក្ន ុងចំ  មកម្ម ករផ្ល ូវ

ភទ។

 ល  នកម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ១០០ភា គរយ គឺ

ដើម ីកា ត់បន្ថ យកា រឆ្ល ងម  គអដស៍  យធា នា ថា    ម

អនា ម័យ  ូវបា ន  ើ   ស់

 • ១០០ភា គរយ  ប់ពលវលា 

 • ១០០ភា គរយក្ន ុងទំនា ក់ទំនងហា និភ័យផ្ល ូវភទ

 • ១០០ភា គរយ  កន្ល ងកំសា ន្ត ផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងតំបន់ធំៗ

កម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ ១០០ភា គរយ មា ន  សិទ្ធ ិ

ភា ពបំផុតក្ន ុងតំបន់ដលកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ពា ក់ព័ន្ធ កា ររក

សីុផ្ល ូវភទ  កន្ល ងកំសា ន្ត ផ្ល ូវភទ។  ក្ន ុងកន្ល ងទា ំង  ះ

ជំនួញផ្ល ូវភទ  ូវបា នធ្វ ើឡើងក  មកា រ  ប់  ងរបស់មា  ស់

ឬនា យកហា ង។ កម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ១០០ភា គ

រយ  ូវបា ន  ប់  ង និងអភិវឌ ន៍  យមា នកា រសំរបសំរួល

ពីអា ជា  ធរក្ន ុងតំបន់ដូចជា នគរបា លម ្ត  ីសុខភា ពសា ធា រណៈ

មា  ស់ឬនា យកកន្ល ងកំសា ន្ត ផ្ល ូវភទកម្ម ករផ្ល ូវភទអង្គ កា រក  

រដា  ភិបា ល និងអ្ន កដលពា ក់ព័ន្ធ ។ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ

 ើនផ្ន កដូចនះ ធ្វ ើ  យមា នកា រគា ំ   លន  បា យ

យា៉ ងទូលំទូលា យសំរា ប់កម្ម វិធី។

 លបំនងរបស់កម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ ១០០ភា គ

រយ គឺកា របង្ក ើតនូវបរិសា  នដលមា នកា រ  ើ   ស់   ម

អនា ម័យជា និច្ច ក្ន ុងជំនួញផ្ល ូវភទ។ ជា ដំបូង  ពលដល

កម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ១០០ភា គរយ  ូវបា នអភិ-

វឌ ន៍  ក្ន ុងក ុងខត្ត  និងជនបទ ្ត  ីរកសីុផ្ល ូវភទអា ចស្ន ើសំុ

 យភ្ញ ៀវរបស់ពួកគ  ើ   ស់   មអនា ម័យ  យពួក

គយល់ដឹងថា  ពួកគមិនបា ត់បង់ភ្ញ ៀវ  កន្ល ងផ ងទៀត

ទ។ មា នន័យថា  កន្ល ងកំសា ន្ត ផ្ល ូវភទទា ំងអស់  ក្ន ុង

តំបន់តំរូវ  យមា នកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ ដូចនះ

ភ្ញ ៀវពុំមា នជំរីសស្វ ងរកសវា ផ្ល ូវភទ  កន្ល ងផ ងទៀតទ 

(គា  ន   មអនា ម័យមា នន័យថា គា  នកា ររួមភទ)។ ទីពីរ

កម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ១០០ភា គរយ  បា នផ្ត ល់នូវ

យុទ្ធ សា  ្ត មួយចំនួនដល់កម្ម ករផ្ល ូវភទក្ន ុងកា រចរចា រជា មួយ

ភ្ញ ៀវក្ន ុងកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ។  កម្ម ករផ្ល ូវភទ  ូវ

បា នអប់រពីផល   ជន៍នកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យវិធី

ក្ន ុងកា រចរចា រកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យជា មួយភ្ញ ៀវដូចជា 

វិធីធ្វ ើ  យ   មអនា ម័យមា នលក្ខ ណៈទា ក់ទា ញផ្ល ូវភទ

ដលជា ជំរីស  យកា ររួមភទ  យមិន  ើ   មអនា ម័យ។

សំខា ន់ជា ងនះទៀត កម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ១០០

ភា គរយបា នដា ក់ទំនួលខុស  ូវ  លើមា  ស់ ឬនា យកកន្ល ង

កំសា ន្ត ផ្ល វូភទ  យធា នា បា ននូវកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ

ជា ប់ជា និច្ច ។ ជា លទ្ធ ផលមា  ស់ហា ង និងនា យកបា នលើក

ទឹកចិត្ត  និងគា ំ  កម្ម ករផ្ល ូវភទក្ន ុងកា រ  ើ   ស់   ម

អនា ម័យ។ បន្ថ មពីនះទៀត កម្ម វិធីបា នធ្វ ើកា រធា នា នូវកា រ

ផ្គ ត់ផ្គ ង់ជា ប់ជា និច្ច នូវ   មអនា ម័យដលមា នគុណភា ពដល់

កម្ម ករផ្ល ូវភទ និងភ្ញ ៀវរបស់ពួកគ។

កា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យជា ប់ជា និច្ច គឺបន្ត គា ំ  តា មរយៈ

កា រ  ឹង   ង  ួតពិនិត កា រ   ឹត្ត ិ  របស់កន្ល ងកំសា ន្ត ផ្ល ូវ

ភទទា ំង  ះ។ មា  ស់ ឬនា យកណា ដលពំុបា ន   ឹត្ត ិតា ម

កម្ម វិធីនឹងទទួលបា នកា រដា ក់ពិន័យដលរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រ

 មា ន និងកា របិទជា ប ្ដ  ះអា សន្ន  ឬអចិ  ្ត ៃយ៍។ សវា ផ្ន ក

ជំងឺកា ម  គរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រផ្ត ល់ពត៌មា នដល់កម្ម ករផ្ល ូវភទ

និងភ្ញ ៀវរបស់ពួកគតា មរយៈមណ លសុខភា ពសា ធា រណៈក្ន ុង

តំបន់។



70 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ភស្ថ ុតា ងមកដល់ពលនះ បា នប   ក់អំពី  សិទ្ធ ភា ពនវិធី

សា  ្ត នះ។ ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា កម្ម វិធី  ើ   ស់   ម

អនា ម័យ ១០០ភា គរយ  បា ននា ំមកនូវកា រ  ើ   ស់   ម

អនា ម័យទ្វ រដង។  យកម្ម ករផ្ល ូវភទតា មផ្ទ ះបនតា ំងពីឆា  ំ

១៩៩៨  ូវបា នសន្ម តថា ជា ចំនួនពា ក់កណា្ដ  ល   វ៉ា ឡង់ស៍

នម  គអដស៍។ កា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យក្ន ុងចំ  ម

កម្ម ករផ្ល ូវភទក្ន ុងតំបន់សា កល ងន  ទសចិន មា នកា រ

កើនឡើងរវា ង ៥០.៧ភា គរយ ក្ន ុងតំបន់ហួងពី(Huangpi) 

និង ៥៣៥ភា គរយ ក្ន ុងតំបន់ដនសូ៊ (Danzhou)។ ចា ប់

តា ំងពីឆា  ំ១៩៩៦ ដល់ ១៩៩៩ កា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ

ជា ប់ជា និច្ច ក្ន ុងចំ  មនគរបា លក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា   ូវបា ន

បា៉ ន់សា  នថា មា នកា រកើនឡើនពី ៦៥   ៨៥ភា គរយ។

 ហលជា ៦៦ភា គរយ ននគរបា ល និង  ធា ក្ន ុងសា ធា -

រណៈរដ្ឋ  ជា ធិបតយ  ជា ជនឡា វ បា នបងា  ញ  យ

ឃើញថា  ពួកគតង  ើ   ស់   មអនា ម័យជា មួយដគូ។

ក្ន ុង  ទសជា  ើននគរបា លគឺជា ដគូដ៏សំខា ន់មួយក្ន ុងយុទ្ធ 

សា  ្ត បងា្ក  រម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍ ដូចជា កម្ម វិធី  ើ

  ស់   មអនា ម័យ១០០ភា គរយ។

កា រវា យតំលថ្ម ីៗ នកម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ ១០០

ភា គរយក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  បា នចង្អ ុលបងា  ញនូវតំរូវកា រយុទ្ធ 

សា  ្ត ដលធា នា ថា  កម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ ១០០

ភា គរយអា ចឆ្ល ើយតបនឹងភា ពក ីក  និងយ៉នឌ័របស់កម្ម ករ

ផ្ល ូវភទ។ ឧទា ហរណ៍  តំបន់មួយចំនួន   មអនា ម័យ  ូវ

បា នផ្ត ល់ជួន  យឥតគិតថ្ល រីឯតំបន់មួយចំនួនទៀត   ម

អនា ម័យ  ូវបា នទិញពីមណ លសុខភា ពផ្ទ ះបន ឬអង្គ កា រ

ក  រដា  ភិបា ល។  ពលដលតំលនកា រទិញ   ម

អនា ម័យជា បន្ទ ុករបស់កម្ម ករផ្ល ូវភទ ពួកគ  ហលជា មា ន

កា ររា រកក្ន ងុកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យជា ប់ជា និច្ច ។ លើស

ពីនះទៀត ភា ពខ  យនកា រថទា ំសុខភា ពតា មគ្ល ីនិកជំងឺ

កា ម  គឯកជនមួយចំនួនអា ចជា របា ំងក្ន ុងកា រស្វ ងរកកា រថ

ទា ំសុខភា ពរបស់  ្ត ីរកសីុផ្ល ូវភទ។ ជា ងនះទៀត ភ្ញ ៀវ

សំងា ត់ក្ន ុងកា រ  ួតពិនិត កា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យទទួល

បា នកា ររិះគន់យា៉ ងខា  ំង។ ភ្ញ ៀវសំងា ត់គឺជា អ្ន កស្ម  ័ចិត្ត ភទ

 ុសដលបន្ល ំជា ភ្ញ ៀវ ហើយបុ៉នប៉ងរួមភទ  យមិន  ើ

  មអនា ម័យ។ ជា ចុងក  យវា ជា កា រសំខា ន់ក្ន ុងកា រចងចា ំ

ថា  កម្ម វិធី  ើ   ស់   មអនា ម័យ ១០០ភា គរយ គឺរចនា 

ឡើងដើម ធី្វ ើ  យ  សើរឡើងនូវកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ

ក្ន ុងចំ  ម ្ត  ីរកសុីផ្ល ូវភទតា មរយៈកន្ល ងកំសា ន្ត ផ្ល ូវភទ។

មកដល់ពលនះ មិនទា ន់មា នកា របងា  ញនូវតំរូវកា ររបស់

បុរសរកសីុផ្ល ូវភទ  ឬ ្ត  ីរកសីុផ្ល ូវភទខ្ល ួនឯង  ឡើយទ។

បុរសរួមភទជា មួយបុរស

កា ររួមភទបុរស និងបុរសកើតឡើង   ប់  ទស និង

សង្គ ម។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យកំរិតនកា រទទួលសា្គ  ល់

កា ររួមភទបុរស និងបុរសគឺមា នភា ពខុសប្ល កគា   តា ម

 ទស និងសហគមន៍ ដូចជា កំរិតនកា រអៀនខា  ស់កា ររីស

អើង និងកា រដា ក់  សលើកា ររួមភទបុរស និងបុរស។ 

ពា ក់ពន័្ធ  និងកា រកា រពា រម  គអដស៍កា ររួមភទបុរស និង

បុរស គឺជា  ួយបា រម្ម ណ៍យា៉ ងខា  ំងពី   ះវា អា ចទា ក់ទង

នឹងកា ររួមភទតា មរន្ធ គូទ ដលមា នអ   ឆ្ល ងម  គអដស៍

ខ្ព ស់  ពលដលពំុបា នកា រពា រ  យបា ន  ឹម  ូវ។ បុរស

រួមភទបុរសមា ន  វត្ត ិសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មចំនង់ចំនូល

ផ្ល ូវភទផ ងៗគា  ។ បុរសរួមភទបុរសមិនចា ំបា ច់បងា  ញ

អត្ត ស   ណរបស់ពួកគទ។  ក្ន ុង  ទសមួយចំនួន

ពួកគរៀបកា រ ឬភា  ប់ពា ក ជា មួយភទផ្ទ ុយគា  ទៀតផង។ 

នះមា នន័យថា  ពួកគ  ើ   ស់ភទផ្ទ ុយគា  ជា ឧបករណ៍ 

បុ៉   ះ។   ទសមួយចំនួនបុរសរួមភទបុរសពំុមា ន

ជា ប់ពា ក់ពន័្ធ ជា មួយក ុមឬអត្ត ស   ណណា មួយទ បុ៉ន្ត ជា 

ផ្ន កន  ជា ជនទូ  តម្ត ង។

ជា ទូ   ភស្ថ ុតា ងមា នកា រខ្វ ះខា ត  លើភា ពខុសគា  ន

បទពិ  ធន៍អត្ត ស   ណយនឌ័រ និងតំរូវកា របុរសរួមភទ

បុរសក្ន ុងកា របងា្ក  រម  គអដស៍។ កា របា៉ ន់សា  នបងា  ញថា 

យា៉ ង  ចណា ស់ ៥   ១០ភា គរយ នកា រឆ្ល ងម  គ

អដស៍កើតឡើងចំ  ះបុរសរួមភទបុរសជា សកល។   វ៉ា 

ឡង់នម  គអដស៍ក្ន ុងចំ  មបុរសរួមភទបុរស  ូវបា ន

សន្ន ិដា  នមា នតិចជា ង២ភា គរយ ក្ន ុងតំបន់មួយចំនួន និង

មា ន  ើនជា ង ២០ភា គរយ ក្ន ុងតំបន់មួយចំនួនទៀត។

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ បទពិ  ធន៍បងា  ញថា  ភា ពមិន

 ប់   ន់នឆន្ទ ៈន  បា យកា រខា  សអៀនកា ររីសអើង និង

កា របដិសធគឺជា រនា ំងយា៉ ងសំខា ន់  ក្ន ុងកា របង្ក ើនឡើងនូវ

សវា កា រពា រសំរា ប់បុរសរួមភទបុរស។  កា រខា  ស់អៀន និង

កា ររីសអើង  ហលជា រា រា ងំបុរសរួមភទបុរសក្ន ងុកា របងា  ញ



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 71

នូវចំនង់ចំនូលចិត្ត ផ្ល ូវភទ និងកា រស្វ ងរកសវា បងា្ក  រម  គ

អដស៍។ កា រសិក  ថ្ម ីៗ បា នរា យកា រណ៍ថា  ទំនា ក់ទំនង

បុរសរួមភទបុរស  តជា បទឧក ិដ្ឋ ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា ង

៧០។ ផ្ទ ុយ  វិញម  ្ត ីរដា  ភិបា ល និងនគរបា លអា ចធ្វ ើកា រ

យា យីចំ  ះកា រផ្ត ល់សវា ទា ក់ទងនឹងកា របងា្ក  រម  គអដស៍

ចំ  ះបុរសរួមភទបុរស។ ជា សកលមា ន  មា ណ  ឹមត

១០ភា គរយបុ៉   ះ នបុរសរួមភទបុរសដលទទួលបា ន

កា របងា្ក  រព  បា ល និងកា រថទា ំពីម  គអដស៍។ ពី   ះ

ប   នះ កា រ  ឹង   ងធ្វ ើ  យ  សើរឡើង កា រទទួល

យកកា របងា្ក  រម  គអដស៍សំរា ប់បុរសរួមភទបុរស  ូវកា រ

កា របង្ក ើតបរិសា  នដលមា នកា រកា រពា រសិទ្ធ ិ។  ពលវិធី

សា  ្ត នះ  ូវគា  ជា មួយកំរិត  ប់   ន់នកា រ  ឹង   ង

បងា្ក  រម  គអដស៍ វា  ូវបា នប   ក់ថា  មា ន  សិទ្ធ ិភា ព

បងា្ក  រកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ក្ន ុងចំ  មបុរសរួមភទបុរស។ 

បន្ថ មពីនះទៀតកា រ  ឹង   ងនះ តំរូវ  យធា នា បា នថា 

បុរសរួមភទបុរសដលងា យរង   ះដូចជា កម្ម ករផ្ល វូភទបា ន

ទទួលយកនូវសវា បងា្ក  រម  គអដស៍សម  ប។ សង្គ ម

សីុវិលដើរតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់ដូចជា  កា រចកចា យកម្ម វិធីបងា្ក  រ

ម  គអដស៍ និងកា រ  យុទ្ធ នឹងកា ររីសអើង និងកា រ

អៀនខា  ស់។

កា របងា្ក  រក្ន ុងសហគមន៍

មា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់កា ន់ត  ើនឡើង ដល  ូវបា នធ្វ ើ

ឡើង  លើតួនា ទីសហគមន៍ក្ន ុងកា របញ ប់កា ររីករា លដា ល

ម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍។ កម្ម វិធីមូលដា  នសហគមន៍

ក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ត ូរអា កប កិរិយា ផ្ល ូវភទបា នបងា  ញថា  មា ន

 សិទ្ធ ិភា ពក្ន ុងកា របងា្ក  រម  គអដស៍ ជំងឺអដស៍ និងជំងឺ

កា ម  គ។ កម្ម វិធីទា ំងនះពឹងផ្អ ក  លើកា រ  មូលផ្ត ុំ និង

ចូលរួមពីសមា ជិកសហគមន៍ដលធ្វ ើកា រសំរចចិត្ត  លើ

សុខភា ពរបស់ពួកគ។ វិធីសា  ្ត មា ន  លបំនងបង្ក ើននូវ

ភា ពជា ដគូ  យបា ន  ើនក្ន ុងចំ  មអ្ន កដលពា ក់ពន័្ធ  ដូច

ជា សមា ជិកសហគមន៍អង្គ កា រមា នមូលដា  នក្ន ុងសហគមន៍

អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ព និងអ្ន កបង្ក ើតច  ប់ជា មួយ និង

ទស នៈនកា រ  ើ   ស់ធនធា នសវា សុខភា ព និងសហគមន៍

និង កា របង្ក ើតកា រសំរបសំរួល និងកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។

 ពលដលកា របង្ក ើតមូលដា  នសហគមន៍អា ចមា ន  សិទ្ធ ិ

ភា ពក្ន ុងកា រព  ីកនូវសវា ពា ក់ពន្ធ ័នឹងម  គអដស៍ និង

ជំងឺអដស៍។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ ទា ំងអស់នះមិន

បា នផ្ត ល់ផល   ជន៍ទា ំង  ុងដល់សមា ជិកសហគមន៍

ក កី ទា ងំ  ងុ  ះទ។ សហគមន៍ទំនងជា មា នវណ្ណ ៈសង្គ ម

ជា  ើនជា មួយនឹងភា ពមិនស្ម ើគា  នអំនា ច និងសកា  នុពល

នជំ  ះផល   ជន៍។ ផល   ជន៍ផ ងៗគា   

ក្ន ុងសហគមន៍ទា មទា រនូវកា រទទួលសា្គ  ល់ដើម ីធា នា បា នថា  

សមា ជិកសហគមន៍ដល   ន់បើមិនទទួលបា នផល   ជន៍

នកា របង្ក ើតសហគមន៍មូលដា  ន។  ដៀងគា  នះដរកា រ

 ឹង   ងរួបរួមគា  គឺចា ំបា ច់ធា នា បា នថា  ផល   ជន៍របស់

 ្ត ី  ូវបា នប ្ច ញមតិ  ក្ន ុងគំ  ង និងកា រអនុវត្ត ន៍នអន្ត -

រា គមន៍មូលដា  នសហគមន៍។ កា របងចកបុរស និង ្ត  ី  

ក្ន ុងក ុមផ ងគា  អា ច  យ ្ត  ីចូលរួមបា នសរីជា ងពួកគ

ចូលរួមក្ន ុងក ុមចំរុះភទ។  អប់លខ ១៦ ពិពណ៌នា ពីបទ

ពិ  ធន៍នកា រអប់រជំងឺអដស៌មូលដា  នសហគមន៍ និង

គំ  ងបងា្ក  រ   ទសអូ៊ហ្គ ង់ដា ។  អប់ ១៧ ពិភា ក  ពី

របៀបសហគមន៍ជនងា យរង   ះដលជា កម្ម ករផ្ល ូវភទ  

 ទសឥណា  បង្ក ើតនូវបរិសា  នដលអា ច  យពួកគបងា្ក  រ

ពីម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍តា មរយៈកា រផ្ត ល់អំនា ចជា 

លក្ខ ណៈបុគ្គ លនិងក ុម។  អប់ ១៨ ពិពណ៌នា បទពិ  ធន៍

ជា មួយវិធីសា  ្ត ជំហា នថ្ម  (Stepping Stones) ដលចូល

រួមហ្វ កឹហ្វ នឺក្ន ងុកា រផា  ស់ប្ត រូអា កប កិរិយា ដលផ្អ កលើកា រផា  ស់

ប្ត ូរបទដា  ន ជា ពិសសពា ក់ពន្ធ ័នឹងសមភា ពយនឌ័រ  ក្ន ុង

កំរិតសហគមន៍។

វិធីសា  ្ត ដល   កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់យនឌ័រ និងភា ពវិធីសា  ្ត ដល   កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់យនឌ័រ និងភា ព

ក ីក ក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រកក ីក ក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រក

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កជួយឧបត្ថ ម្ភ គា ំ  ក្ន ុងកា របងា្ក  រ

កា រឆ្ល ងម  គអដស៍  កា ន់ទា រក។ យុទ្ធ សា  ្ត ទា ំងនះ

មា នដូចជា  កា របងា្ក  របឋមក្ន ុងចំ  មអនា គតមា តា បិតា  កា រ

បងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ  យអចតនា ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីដលឆ្ល ង

ម  គអដស៍កា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ពី  ្ត មីា នម  គ

 កា ន់ទា រកក្ន ុងផ្ទ និងកា រថទា ំ ព  បា ល និងគា ំ  មា តា 

ដលផ្ទ ុកម  គអដស៍  មទា ំងកូនៗ និងក ុម  ួសា ររបស់

ពួកគ។ យុទ្ធ សា  ្ត នះ  ូវបា នធ្វ ើឡើង  លើសុខភា ព

មា តា  និងទា រកកា រធ្វ ើតស្ត  និង  ឹក   យស្ម ័ ចិត្ត  និង



72 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

សំងា ត់វិធីបងា្ក  រ  យ  ើឱសថពន  ជីវិត (ARV) សំរា ប់

បងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា តា  ទា រកកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រគា ំ  កា រ

បំ   ះ  យសុវត្ថ ិភា ព និងកា រសំរា លកូនដលល្អ បំផុត។

យុទ្ធ ិសា  ្ត នះ  ូវបា នអះអា ងថា  ធា នា បា ននូវកា របងចក

កា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) និងកា រថទា ំគា ំ   ្ត ីផ្ទ ុក

ម  គអដស៍កូនៗ  និងក ុម  ួសា ររបស់ពួកគ។

កា រដា ក់បញ្ច ូលយុទ្ធ សា  ្ត នះ  ក្ន ុងសវា សុខភា ពបន្ត ពូជ

អា ចធា នា បា ននូវវិធីសា ្ត  ទា ំងមូល  កា ន់សុខភា ពមា តា 

និងទា រកដូចជា  សវា បងា្ក  រសម  បសំរា ប់  ្ត ីដលរកឃើញ

ថា មា នម  គអដស៍។

កា រ   វ   វបា ន  យដឹងថា  ហា និភ័យនកា រឆ្ល ងពីមា  យ

 ទា រកអា ចកា ត់បន្ថ យពី ២   ៤ភា គរយ  យធ្វ ើកា ររួម

បញ្ច ូលកា របងា្ក  រ  គ។ ឱសថពន  ជីវិត (ARV) ដលផ្ត ល់

ជូន ្ត  ីក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះសំរា ល និងកើតក្ន ុងអំឡុងពល

សបា  ហ៍ទី១។ កា រអន្ត រា គមន៍ក្ន ុងពលសំរា លរួមបញ្ច ូលកា រ

 ើសរីសកា រវះកា ត់ក្ន ុងពលសំរា ល និងកា រជៀសវា ងកា រ

បំ   ះទា ំង  ុង។ ជា កា រពិតណា ស់កា រឆ្ល ង  កា ន់ទា រក

ក្ន ងុករណីទា ងំអស់នះមា នកំរិតទា ប  យសា រភា ព  គជ័យ

នកា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍។

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ កា រអនុវត្ត ន៍អន្ត រា គមន៍ទា ំងអស់

នះ គឺ  មា នកំរិត  ឡើយ  ក្ន ុងបណា្ដ   ទសចំនូល

ទា ប និងមធ មដលកា រស   លកូន  យកា រវះកា ត់ស្ទ ើរត

មិនអា ចធ្វ ើ  បា ន និងជា រឿយៗ វា ជា  កា រមិនអា ចទទួល

យកបា ន និង ឬគា  នសុត្ថ ិភា ពស   ប់ក្ន ុង  ើសរីសយក

កា រមិនបំ  កូន  យទឹក  ះមា  យ ។

ក្ន ុងសា  នភា ពបបនះ គំ  ងថ្ម ីៗបា ន   តកា រយកចិត្ត ទុក

ដា ក់  លើកា រអនុវត្ត ន៍នូវរបបឱសថពន  ជីវតិ (ARV)  កប

 យ  សិទ្ធ ិភា ព  យចា ប់  ក្ន ុង  ីមា សទី៣នកា រមា 

នផ្ទ  ះ។ វិធីសា  ្ត នះ បា នកា ត់បន្ថ យនូវហា និភ័យន

កា រឆ្ល ងពី ២០%-៤៥% ក្ន ុងចំ  ម  ្ត ីដលបា នឆ្ល ងម  គ

អដស៍ ដលបំ  កូន  យទឹក  ះមា  យ (និងពី១៥%-

៣០% ក្ន ុងចំ  មអ្ន កដលមិនបំ  កូន  យទឹក  ះមា  យ)

អិយមក   ឹម ២%-៤%។ បុ៉ន្ត  ហា និភ័យខ្ព ស់នកា រ

ឆ្ល ង  តមា ន  ក្ន ុងអំឡុងពលបំ  កូន  យទឹក  ះ

មា  យ។ កា រ   វ   វ  លើវិធីសា  ្ត នកា រកា ត់បន្ថ យកា រ

ឆ្ល ងម  គអដស៍ក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ  តបន្ត  ។ 

បទពិ  ធន៍បងា  ញ  យឃើញថា  សវា កា របងា្ក  រកា រឆ្ល ង

ពីមា  យ  ទា រក (PMTCT)  ូវ   តសំខា ន់  លើតំរូវកា រ

ទា ំងបុរស និង  ្ត ី។ រហូតមកដល់បច្ច ុប ន្ន មា នតខា ងមា  យ

បុ៉   ះ  ូវបា នយកចិត្ត ទុកដា ក់ក្ន ុងសវា កា របងា្ក  រកា រឆ្ល ង

ពីមា  យ  ទា រក (PMTCT)។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យបុរស

 អប់១៦: កា រអប់រ  និងកា របងា្ក  រអំពីជំងឺអដស៍ក្ន ុង  ួសា រ   ទសអូ៊ហា្គ  ន់ដា  អប់១៦: កា រអប់រ  និងកា របងា្ក  រអំពីជំងឺអដស៍ក្ន ុង  ួសា រ   ទសអូ៊ហា្គ  ន់ដា 

សមា គមពទ អីុសា  មន  ទសអូ៊ហ្គ ង់ដា  បា នបង្ក ើតតា មរយៈអីុមាុ ំក្ន ុងឆា  ំ១៩៩២។ សនិទា នភា ព  ពីក  យគំ  ងគឺជា 

កា រ  ឹង   ងបងា្ក  រនឹងបា ន  គជ័យ  សិនបើសា រនកា របងា្ក  រ  ូវបា នបញ្ជ ូន  យសមា ជិកសហគមន៍ដលគួរ  យ

ទុកចិត្ត ដូចជា អ្ន កដឹកនា ំសា សនា  (អីុមាុ ំ) ។ អីុមាុ ំបា នសំុ  យអ្ន កស្ម  ័ចិត្ត សហគមន៍ធ្វ ើកា របំពា ក់បំប៉នជា ជំនួយកា រ

របស់គ។ ក ុមរបស់ពួកគរួមបញ្ច ូលជំនួយកា រ  ្ត ី១បុរស១ និងអ្ន កធ្វ ើកា រទា ំង  ីទា ំង  ុស៥នា ក់។  ឆា  ំ១៩៩៧

សមា គមពទ អីុសា  មន  ទសអូ៊ហ្គ ង់ដា  បា នធ្វ ើកា រជា មួយអ្ន កដឹកនា ំ  វិហា រចំនួន ៨៥០ និងបា នបំពា ក់បំប៉នអ្ន ក

ស្ម ័  ចិត្ត  ៦៨០០នា ក់ ដលបា ន  កា ន់ផ្ទ ះចំនួន ១០២០០០។  កា រវា យតំលបា នបងា  ញ  យឃើញកា រកើនឡើងគួរ

 យកត់សំគា ល់  លើចំនះដឹង  ឹម  ូវរបស់សមា ជិកសហគមន៍ពា ក់ពន័្ធ ម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍ដូចជា កា រឆ្ល ង

 ពលជិតសំរា ល និងហា និភ័យពា ក់ពន័្ធ នឹងកា រ  ឹបស កលិង្គ ។ កា រ  ើ   មមា នកា រកើនឡើន និង  ជា ជនបា ន

រា យកា រណ៌ពីចំនួនដគូរួមភទតិចជា ងមុន។  ្ត ីធ្វ ើកា រក្ន ុងកា របងា្ក  រ និងអប់រ  ួសា រអំពីជំងឺអដស៍បា នរកឃើញថា   ្ត ី

ស្ម  ័ចិត្ត   ប់រឿងសំងា ត់របស់ពួកគពា ក់ពន័្ធ នឹងប   ជំងឺអដស៍ដលពួកគមិនបា នពិភា ក  ជា មួយប្ត ី ឬអីុមាុ ំ។ លើស

ពីនះទៀតពួកគដើរតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់ក្ន ុងកា រអប់រយុវ ្ត  ីក្ន ុងសហគមន៍។

Source: Alford et al. 2005.



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 73

ក៏ដើរតួនា ទីសំខា ន់ផងដរក្ន ុងកា រ  យ  សើរឡើង និងកា រ

គា ំ  កា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រក (PMTCT) មា ន

 សិទ្ធ ិភា ព ដើម ីឆ្ល ើយតបនទំនួលខុស  ូវរបស់មា តា បិតា 

ក្ន ុងចងា  ក់នកា រឆ្ល ងនះ។ អង្គ កា រមួយចំនួនបា នជំនួសពា ក

កា រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រក  ជា កា រឆ្ល ងពីមា តា បិតា  ទា រក។ 

 អប់ ២៤ (សូមមើលវគ្គ ទី៦ឧបករណ៍) មា ន  តា រា ងដល

ធា នា នូវកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រក (PMTCT)។

 អប់១៧: សុខភា ព  ្ត ីនិងម  គអដស៍ៈ គំ  ងស្ត អំពីអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទក្ន ុង  ទសកា ល់គូតា  អប់១៧: សុខភា ព  ្ត ីនិងម  គអដស៍ៈ គំ  ងស្ត អំពីអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទក្ន ុង  ទសកា ល់គូតា 

អ   នកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍ក្ន ុង  ទសឥណា  បា នកើនឡើងយា៉ ងឆា ប់រហ័ស។  ្ត ីឥណា  ភា គ  ើន

មា នកា រលំបា កក្ន ុងកា រចរចា រ និងកា រកា រពា រនូវសុវត្ថ ិភា ពផ្ល ូវភទ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ កម្ម ករផ្ល ូវភទមួយចំនួន

ចរចា របា ន  គជ័យក្ន ុងសុវត្ថ ិភា ពផ្ល ូវភទ និងកា រព  បា លបា នល្អ ពីសង្គ ម ដូចជា ក ុមនគរបា ល។ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩២

គំ  ងអន្ត រា គមន៍ជំងឺកា ម  គ និងម  គអដស៍ក្ន ុងតំបន់កា ល់កូតា បា នបងើ្ក តគ្ល ីនិកជំងឺកា ម  គដើម ីបង្ក ើនកា រ  ប់

 ងជំងឺ និងកា រចកចា យ   មអនា ម័យក្ន ុងចំ  មកម្ម ករផ្ល ូវភទ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់

បា នព  ីកភា  មៗ  លើប   យនឌ័រវណ្ណ ៈ និងផ្ល ូវភទ។ កម្ម ករផ្ល ូវភទខ្ល ួនគផា  ល់បា នសំរចលើយុទ្ធ សា  ្ត របស់កម្ម វិធី

ដូចត  

 •  មិត្ត អប់រមិត្ត ស្ល ៀកពា ក់ឯកសណា្ឋ  ន និងអត្ត ស   ណដើម ីទទួលបា នកា រទទួលសា្គ  ល់ពីសង្គ ម  យបា ន  ើន។

កា របំពា ក់បំប៉ន  ូវរៀបចំឡើងដើម ីបង្ក ើនកា រពឹងផ្អ កលើខ្ល ួនឯង និងជំនឿចិត្ត ក្ន ុងចំ  មកម្ម ករផ្ល ូវភទ និងកា រ

កសា ងកា រ  រពក្ន ុងសហគមន៍  យជំនួសនូវរូបភា ពពួកគពី  ្ត ីមិនល្អ ។

 •  មិត្ត អប់រមិត្ត ធ្វ ើកា រសួរសុខទុក្ខ តា មផ្ទ ះដើម ីប  ៀន  ជា ជន ដើម ីបងា្ក  រជំងឺកា ម  គ និងម  គអដស៍ របៀប

ទទួលបា នកា រថទា ំសុខភា ពនិងរបៀបនកា រសួរ  អ្ន កដលមា នអំនា ច  ើអំពើហិង  ។

 •  កា រសា  បស្ទ ង់មតិធ្វ ើឡើងក្ន ុងចំ  មភ្ញ ៀវអចិ  ្ត ៃយ៍បងា  ញថា មា នត ៥២ភា គរយបុ៉   ះ ដឹងពីម  គអដស៍ 

និងជំងឺអដស៍ និង ៧៣ភា គរយ មិនដល  ើ   មអនា ម័យ។ សហ  តិបត្ត ិកា រធ្វ ើឡើងរវា ងកម្ម ករផ្ល ូវភទ និង

ភ្ញ ៀវដើម ីបង្ក ើននូវសុវត្ថ ិភា ពផ្ល ូវភទ។

 •  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៥ កម្ម ករផ្ល ូវភទបា នបង្ក ើតសហពន័្ធ បង្ក ីន និងព  ឹងសិទ្ធ ិរបស់ពួកគ។ ក មសីលធម៌  ូវបា នអភិវឌ ន៍ 

និងយល់  ប  យរដា  ភិបា ល។

អត្ថ   ជន៍  និងមរៀនពីគំ  ងមា នដូចជា 

 •  SHIP បា នឆ្ល ើយតបនឹងតំរូវកា រដលពួកគលើកឡើង។ ឧទា ហរណ៍ កម្ម ករផ្ល ូវភទបា នបង្ក ើតកម្ម វិធីសន ំ និង

ឥណទា នសំរា ប់កា រ  កបរបរ  យខ្ល ួនឯង។

 •  កម្ម ករផ្ល ូវភទបា នបង្ក ើតក ុមសំដងសំរា ប់វិធីសា  ្ត ទំនា ក់ទំនងចរចា រសុវត្ថ ិភា ពផ្ល ូវភទជា មួយភ្ញ ៀវនគរបា លមា  ស់

ផ្ទ ះបនក្ន ុងបរិសា  នដលមិនមា នកា រគំរា មកំហង។

 •  SHIP បា នធ្វ ើកា រជា មួយក ុមដលភា គ  ើនជា បុរសដូចជា មា  ស់ផ្ទ ះបនភ្ញ ៀវ និងនគរបា លដើម ីទទួលបា នជំនួយ

ក្ន ុងកា របង្ក ើនសិទ្ធ ិកម្ម ករផ្ល ូវភទ។

 •  គំ  ងនះបា នផា  ស់ទា ំងអា កប កិរិយា  និងអត្ត ចរិតដូចជា ទស នៈសង្គ ម  លើផ្ល ូវភទកា រទទួលសា្គ  ល់របស់សង្គ ម

ក្ន ុងកា រងា រផ្ល ូវភទនិងភា ពចំរូងចំរា ស់ផ្ល ូវច  ប់។

 • កម្ម ករផ្ល ូវភទដឹងខ្ល ួនថា   កា រតសូ៊របស់គមិនខុសពី ្ត  ីក កី ក្ន ុងវិស័យផ ងទៀតឡើយ។

Source: Nath, Madhubala. 2000. In: Tallis 2002.



74 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 អប់១៨: កា រសិក  អំពីភទ និងទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទដើម ីគា ំ   យមា ននូវកា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បទ អប់១៨: កា រសិក  អំពីភទ និងទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទដើម ីគា ំ   យមា ននូវកា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បទ

 ក្ន ុងចំ  មបុគ្គ លនិងសហគមន៍ៈបទពិ  ធន៍អំពីជំហា នថ្ម  (Stepping Stones) ក្ន ុងចំ  មបុគ្គ លនិងសហគមន៍ៈបទពិ  ធន៍អំពីជំហា នថ្ម  (Stepping Stones)

ជំហា នថ្ម  (Stepping Stones) គឺជា វិធីសា  ្ត ចូលរួមបំពា ក់បំប៉នដល  ូវបា ន  ើ  យភា  ក់ងា រជា  ើន  កន្ល ងជា 

 ើនក្ន ុងរយៈពល១០ឆា  ំចុងក  យ។ ជំហា នថ្ម  (Stepping Stones)  ូវបា នបង្ក ើតឡើងដើម ីបងា  ញពីកា ររា លដា ល

ជំងឺអដស៍  អនុតំបន់អា ហ្វ ្រ ិកសា ហា រ៉ា    យធ្វ ើកា របង្ក ើននូវវិធីកា រពា រដលមា ន   ប់ និងបង្ក ើនកា រថទា ំក្ន ុងកំរិត

សហគមន៍សំរា ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍។ ក្ន ុងអំឡុងពា ក់កណា្ដ  លទស វត ៩០ សា រកា រពា រសំខា ន់ៗ   តសំខា ន់  លើ

  ះថា  ក់ HIV/AIDS និងផល   ជន៍ន ABC (កា រតម កា រ   ះ  ង់ និងកា រ  ើ   ម)។ សា រកា រពា រទា ំងអស់

នះ   ះ  រក ្ត  ីដលមា នកា រពិចា រណា តិចតួចក្ន ុងទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទ ដលនឹងធ្វ ើ  យ  ្ត ីមា នលទ្ធ ភា ពកា រពា រខ្ល ួនពី 

HIV/AIDS។ ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបជំហា នថ្ម បា នបើកកា រពិភា ក  ចំហពីភា ពពិតនទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវភទជា មួយនឹងកា រយកចិត្ត 

ទុកដា ក់  លើវិសមភា ពផ្ល ូវភទ។  លបំនងសំខា ន់គឺដើម ីធ្វ ើ  យបុគ្គ ល និងសហគមន៍ជា មួយនឹងចំនះដឹងដល

អា ច  យពួកគអា ចកា រពា រខ្ល ួនជា មួយHIV/AIDS ។

ដើម ីធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ត ូរអា កប កិរិយា អ្ន កចូលរួមជំហា នថ្ម  ូវកា ររយះពលគួរសម។ សមា ជិកសហគមន៍  ូវបា នបកចក

តា មភទ និងអា យុដើម ី  យកា រពិភា ក  ដំនើរកា រ  ល្អ ។ កា រធ្វ ើកា រជា ក ុម  ូវមា នកា រ  ជំុក្ន ុងអំឡុងពលណា មួយ

ដើម ីចករលកប    និងលើកឡើងនូវសំនូមពរចា ំបា ច់នា នា ។ សំនូមពរទា ំងនះអា ចជា សំុ  យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរអា 

កប កិរិយា  លើប   ដលបា នលើកឡើង។ វិធីសា  ្ត នះ នឹងគា ំ  នូវកា រផា  ស់ប្ត ូរទា ំង  ះ  ះវា ផ្ទ ុយនឹងបទដា  ន

សហគមន៍ក៏  យ។ ពី   ះជំហា នថ្ម   តសំខា ន់  លើសមភា ពជនដឺទា ំងបុរស និង  ្ត ី  ូវបា នលើកទឹកចិត្ត  យ

ចូលរួម។

ថ្ម ីៗនះ Action Aid បា នធ្វ ើកា រវា យតំល និងវិភា គឡើងវិញ  លើអត្ថ   ជន៍របស់ជំហា នថ្ម  (Stepping Stones)។ 

លទ្ធ ផលបា នបងា  ញ  យឃើញថា  ជំហា នថ្ម  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ជា សកលថា  ជា វិធីសា  ្ត ដ៏ល្អ ក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ត ូរអា កប

កិរិយា ។ ស្ទ ើរត  ប់ឯកសា រទា ំងអស់ដលវិភា គបងា  ញពីកា ររីកចំរីនពីទំនា ក់ទំនងរវា ងគូ  ករកូនៗ និងមា តា បិតា ។

នះជា លទ្ធ ផលដ៏ល្អ សំរា ប់កា របងា្ក  រ HIV/AIDS ពី   ះពីមុនកា រពិក  អំពីប   ផ្ល ូវភទគឺជា រឿងដលលំបា ក។ កា រអង្ក ត

ក៏បា នបងា  ញ  យឃើញនូវកា រកើនឡើងនូវចនំះដឹងក្ន ុងកា រកា រពា រជំងឺអដស៍។

សរុបមកជំហា នថ្ម  (Stepping Stones) បា នដើរតួនា ទីក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ត ូរចំនះដឹង និងអា កប កិរិយា  ក្ន ុងប   ភទ 

និងអ្ន កដលមា នជំងឺអដស៍។ ភស្ថ ុតា ងបា នបងា  ញពីកា រផា  ស់ប្ត ូរជា វិជ្ជ មា នដូចជា កា រទទួលកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ

កា រកា ត់បន្ថ យអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រកា រ  រពចំ  ះ  ្ត ីដលបដិសធកា ររួមភទពលរៀបកា រកា របង្ក ើនទំនា ក់ទំនងក្ន ុង

 ួសា រ និងកា រចករលកកា រងា រផ្ទ ះ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យកា រអង្ក តបា នរកឃើញថា កា រសន្ម តមួយចំនួនក្ន ុងជំហា ន

ថ្ម  (Stepping Stones)  ូវបា នធ្វ ើឡើង  យរបា យកា រណ៍ និងកា រសង្ក ត  យខ្ល ួនឯង។ ដូច្ន ះហើយកា រ  ឹង   ង

អង្ក តបន្ត ពិតជា  ូវកា រ។

Source: ActionAid 2006.

 ក្ន ុងផ្ន កជា  ើន  ក្ន ុងពិភព  កកា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើ

តស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត គឺធ្វ ើឡើងមុនពលឆ្ល ងទន្ល ។ ្ត  ី  ូវ

បា នលើកទឹកចិត្ត  យដឹងពីសា  នភា ពម  គអដស៍ពី   ះ

តហា និភ័យកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រក (PMTCT) ។

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  សិនបើសា  នភា ពជំងឺរបស់ពួក

គ  ូវបា នលា ត  ដា ង  ្ត ីឆ្ល ង  គអដស៍ជា  ើន  ឈម

មុននឹងភា ពអៀនខា  ស់កា ររីសអើងដលអា ចជា អំពើហិង  កា រ

 ះបង់ កា របដិសធ កា រខ្វ ះខា ត និងកា របណ្ដ ញចញ។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 75

ដូចនះហើយ  ្ត ីឆ្ល ងម  គអដស៍  ហលជា មិនអា ច

ទទួលបា ននូវអត្ថ   ជន៍ពីអន្ត រា គមន៍ដលផ្ត ល់ជូនសំរា ប់

ទា រកពីកា រឆ្ល ង។ អន្ត រា គមន៍ជា  ើន ជា ពិសសរដ្ឋ បា លន

កា រព  បា ល  គអដស៍មា នកា រពិបា ក  ក្ន ុងកា ររក  កា រសំ

ងា ត់សំរា ប់  ី្ត ដលឆ្ល ងម  គអដស៍នូវសា  នភា ពរបស់ពួក

គ។

កា រជូនដំនឹងដល់ដគូ និងកា រចករលកកា រសំងា ត់នសា  ន

ភា ពម  គអដស៍ បា នកា  យ  ជា យុទ្ធ សា  ្ត សុខភា ព

សា ធា រណៈដ៏សំខា ន់ ដើម ីកា ត់បន្ថ យកា រឆ្ល ងពីមា  យ  

ទា រក (MTCT) ។ កា រសិក  មួយចំនួនបា នបងា  ញថា  កា រ

ផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍  លើដគូទា ំង

សងខា ងអា ចនា ំមកនូវកា រទទួលយក  ើនកា រ  មា ថតិចតួច

និងកា រ  ះបង់  ្ត ីដលឆ្ល ងម  គអដស៍។  ះជា យា៉ ង

ណា ក៏  យប   អា ចនឹងកើតឡើង  ពលដល  ្ត ីឆ្ល ងម

 គមា នកា រភ័យខា  ចអំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រ និងដគូដល

ទទួលបា នពត៌មា នជា មនុស ដលនា ងខា  ច។ ប   ទា ំងអស់

នះបា នស្ន ើឡើងថា  វា គួរតមា នកា រ  ួតពិនិត ឡើងវិញនូវ

តំរូវកា រសុខភា ពសា ធា រណៈនា ពលបច្ច បុ ន្ន នកា របងា  ញ និង

ផ្ត ល់ពត៌មា នដល់ដគូ។ កា រចូលរួមរបស់បិតា  និងកា រ  ឹក  

គូ  ករ ឬកា រចករលកកា រសំងា ត់អា ចកា ត់បន្ថ យកា រឆ្ល ងពី

មា  យ  ទា រក (MTCT) ។

កា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍  យស្ម ័  ចិត្ត  កា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍  យស្ម ័  ចិត្ត  

ដល   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់អ្ន កក កី  និងប   យនឌ័រដល   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ដល់អ្ន កក កី  និងប   យនឌ័រ

កា រធ្វ ើតស្ត  និង  ឹក  ម  គអដស៍  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ថា 

ជា អា ទិភា ព  ក្ន ុងកម្ម វិធីជា តិម  គអដស៍ ពី   ះវា បា ន

បង្ក ើតនូវផ្ល ូវក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រថទា ំកា រព  បា ល និងគា ំ  ម

 គអដស៍ និងជំងឺអដស៍។ បទពិ  ធន៍បា នបងា  ញថា 

ជា មួយនឹងកា រ  ឹក   ឹម  ូវមនុស ភា គ  ើនដលដឹងសា  ន

ភា ពអវិជ្ជ មា នម  គអដស៍របស់ពួកគបា នចា ត់វិធា នកា រកា រ

ពា រខ្ល ួនគ េនិងអ្ន កដ៏ទ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យអ្ន កដល

មិនបា នដឹងពីសា  នភា ពម  គអដស៍របស់គមិនអា ចទទួល

យកសវា រក  សុខភា ពដ៏  ឹម  ូវ ឬក៏កា រទទួលបា ននូវកា រ

ព  បា លពន  ជីវិត (ART)។ កា របា៉ ន់សា  ន០.២ភា គរយន

យុវវ័យក្ន ុង  ទសចំនូលទា ប និងមធ មបា នទទួលយកកា រ

 ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៣។ ហើយនា ពល

បច្ច ុប ន្ន មា ន  មឹត ១២ភា គរយបុ៉   ះ នអ្ន កដលចង់

 យធ្វ ើកា រតស្ត មា នភា ពចា ំបា ច់ក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រធ្វ ើ

ដូច្ន ះ។ សូម ីត  ពលដលសវា កា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើ

តស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត  (VCT) មា នដំនើរកា រក៏  យក៏មនុស

ជា  ើនមិនហា៊ នទទួលយកនូវសា  នភា ពម  គអដស៍របស់

ពួកគពី   ះតភា ពអៀនខា  ស់ និងកា ររីសអើង។ កា របា៉ ន់

សា  នពី  ទសមួយចំនួនដលមា នអ   ម  គអដស៍ និង

ជំងឺអដស៍ខ្ព ស់បា នស្ន ើឡើងថា  តិចជា ង ១០ភា គរយ នអ្ន ក

ផ្ទ ុកម  គអដស៍ដឹងពីសា  នភា ពរបស់ពួកគ។ លើសពីនះ

ទៀតក្ន ងុបណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ជា  ើន  ជា ជនទទួល

កា រធ្វ ើតស្ត  និងព  បា លយឺតពលក្ន ុងកា រទទួលយកនូវ

 សិទ្ធ ិភា ពពញលញនកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) ។ 

កា រព  កីតំបន់កា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត  

(VCT) និងកា រផ្ត ើមនវិធីសា  ្ត ផ ងៗ គឺជា ធា តុសំខា ន់ក្ន ុង

កា រទទួលបា នជា សកលនកា របងា្ក  រកា រព  បា ល និងកា រថ

ទា ំមរា គអដស៍   និងជំងឺអដស៍។

គំរូចំបងន កា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត  

(VCT)  ក្ន ងុ  ទសចំនូលទា ប និងមធ មជា  ពណីផ្អ ក

សំខា ន់  លើកា រផ្ត ើម  យអតិថិជន។  យផ្អ ក  លើ

បរិបទ និងកំរិត   វ៉ា ឡង់ម  គអដស៍កា រ  ឹក   និងកា រធ្វ ើ

តស្ត ផ្ត ើម  យអតិថិជនអា ចបំពញបន្ថ មជា មួយនឹងកា រធ្វ ើ

 យ  សើរឡើងនូវកា រធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍កា រ  កឹ   និង

កា រធ្វ ើតស្ត ផ្ត ើម  យអ្ន កផ្ត ល់សវា  និងកា របង្ក ើនទំហំ និង

ឧបករណ៍ធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍សំរា ប់ទា រក។ កា រ  ឹក   និង

កា រធ្វ ើតស្ត ផ្ត ើម  យអ្ន កផ្ត ល់សវា  គឺធ្វ ើ  យ  ជា ជា ន

ទទួលបា នកា រធ្វ ើតស្ត  និងកា រព  បា ល  យបា នមុនដើម ី

ទទួលបា ន  សិទ្ធ ិភា ពពីកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART)។ កា រ

ធ្វ ើតស្ត អា ចផ្ត ល់ជូនតា មគ្ល និីកសម្ភ ពមណ លព  បា លកា ម  គ

មណ លសុខភា ពបឋមមន្ទ ីរពទ សវា សុខភា ពតា មផ្ទ ះ និង

សហគមន៍។  អប់ ២៥ (មើលផ្ន កទី៦ឧបករណ៍) បា ន

ផ្ត ល់នូវកា រសង្ខ បនូវសកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗ ពា ក់ពន័្ធ នឹងសវា  

កា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត  (VCT)  មិនរីស

អើងយនឌ័រ និងភា ពក ីក ។ កា រ   វ   វបន្ថ មបា នបងា  ញ

ថា  យុវវ័យចង់ទទួលបា នសវា  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត ម  គ

អដស៍ដលរក  កា រសំងា ត់ និងមា នតំល  ក និងមា ន

លទ្ធ ផលច  ស់លា ស់។



76 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

កា រ  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត ផ្ត ើម  យអតិថិជន និងអ្ន កផ្ត ល់

សវា  វូមា នកា រណនា ពីំសិទ្ធ មនុស  និង  កា ន់ខា  ប់នូវ  ល

កា រណ៍ក មសីលធម៌។  C ទា ំង៣ ដល  ូវបា នឧបត្ថ ម្ភ គា ំ  

ចា ប់តា ំងពីកា រធ្វ ើតស្ត រកម  គអដស៍ដលបា នធ្វ ើឡើង  

ឆា  ំ១៩៨៥  តមា នលក្ខ ណៈជា កា រ  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត 

ផ្ត ើម  យអ្ន កផ្ត ល់សវា ។ C ទា ំង៣គឺ

 • ធា នា បា នកា រសំងា ត់

 • អមជា មួយកា រ  ឹក  

 • ធ្វ ើឡើង  យមា នកា រយល់  មស្ម  ័ចិត្ត 

បរិសា  ន  លន  បា យដលបង្ក ើនកា រកា រពា រពីកា រអៀន

ខា  ស់ និងកា ររីសអើង និងធា នា នូវកា រទទួលបា នកា របងា្ក  រ

ព  បា ល និងថទា ំម  គអដស៍គឺជា សសរ  លនកា រ

 ឹង   ងបង្ក ើនកា រទទួលយកកា រ  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត ម  គ

អដស៍។  អប់ ១៩ ពិពណ៌នា កា រផ្ត ល់អនុសា សន៍ពីអ្ន ក

ពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រធ្វ ើ  យ  សើរឡើងនូវកា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើ

តស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  (VCT) ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព និងក ម

សីលធម៌  អា សីុ។

កា រ  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍  យស្ម  ័ចិត្ត គឺជា ផ្ន ក

មួយនវិធីសា  ្ត ទា ងំមូលក្ន ងុកា របង្ក ើនសុខភា ពផ្ល វូភទបុគ្គ ល

គូ  ករ និងសហគមន៍ទា ំងមូល។ កា រ  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត 

ម  គអដស៍  យស្ម  ័ចិត្ត បង្ក ើននូវកា រទទួលយកអា កប

កិរិយា សុវត្ថ ិភា ពផ្ល ូវភទ និងកា រ  ើ   ស់សវា ថទា ំ និង

គា ំ   យយុវវ័យ។ កា រ  ឹក   លើម  គអដស៍ និង

ជំងឺអដស៍មិន  ឹមតផ្ត ល់វិធីពន  កំនើតទ វា រួមបញ្ច ូលទា ំង

កា រជួយអ្ន កជំងឺស្វ ងរកមធ  បា យដលមា នសុវត្ថ ិភា ព និង

សុខភា ពល្អ ក្ន ុងកា ររស់  ។ កា រ  ឹក  ដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ព

អា ចជួយអ្ន កជំងឺ និងអ្ន កផ្ត ល់  កឹ  ស្វ ងរកបងា  ញយល់ទទួល

អា រម្ម ណ៍ និងដំនើរកា រពត៌មា ន ដើម ីជំរុញកា រធ្វ ើកា រសំរច

ចិត្ត ជា មុន។ ទា ំងនះអា ចកា ត់បន្ថ យហា និភ័យ និងភា ព

ងា យរង   ះនជំងឺកា ម  គម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍។

កា រ  កឹ  គូ  ករដល  ើ   ស់ក្ន ងុចំ  ម  ជា ជនដលមា ន

  វ៉ា ឡង់ខ្ព ស់ បា នបងា  ញនូវ  សិទ្ធ ិភា ពក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យ

អា កប កិរិយា ដលមា នហា និភ័យខ្ព ស់ ជា ពិសសក្ន ុងចំ  ម

គូ  ករដលអស់សងឃឹមជា មួយម  គអដស៍។ កា រសិក  

បា នប   ក់ថា  បុរសគឺមា នកា រងា យ  ួលបញ្ច ុះបញ្ច ូល  យ

 ើ   ស់   មអនា ម័យ  ពលដលគូ  ករទទួល  ឹក  

ជា មួយគា  ។ យុទ្ធ នា កា រអប់រសហគមន៍អា ចជួយលើកទឹក

ចិត្ត បុរសដលសា  ក់ស្ទ ើរ  យចូលរួម  ឹក  ។

្ត  ីដលមា នទំនា ក់ទំនងមិនចុះសំរុងអា ចស្វ ងរកកា រ  ឹក  

 យគា  នដគូដើម ីមា នសុវត្ថ ិភា ពពិភា ក  អំពីប   សុីជំ  

និងផា  ល់ខ្ល នួ  ក្ន ងុជីវិតរបស់ពួកគ។ អ្ន កផ្ត ល់ផនកា រ  សួា រ

គួរតទទួលបា នកា របំពា ក់បំប៉ន  យយល់ដឹងពីប   ចំបង

ទា ំងអស់នះ និងផ្ត ល់  ឹក  បុគ្គ លសំរា ប់ ្ត  ីដល  ឈម

មុខនឹងហា និភ័យ ឬភា ពលំបា កក្ន ុងកា រ  ឹក   យគា  នដ

គូ។

កា រ  កឹ  ជា ក មុអា ចជួយ  យ  ជា ជនអា ចដឹងពីប   របស់

ពួកគ  យសា  ប់បទពិ  ធន៍របស់អ្ន កដ៏ទ។ កា រស្វ ងរក

នូវអ្វ ីដលពួកគចង់និយា យគឺជា ជំហា នទីមួយ។  ពល

ដលប   របស់ពួកគ  ូវបា នរកឃើញកា រដា ក់ធា តុនា នា 

 ក្ន ុងកា របងា្ក  រម  គហីុរ  និងកា ម  គនឹងកើនឡើន។ 

កា រព  បា ល  និងកា រថរក  កា រព  បា ល  និងកា រថរក  

សវា ថទា ំ និងព  បា លសំរា ប់អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍ និងជំងឺ

អដស៍មា នដូចជា កា រធ្វ ើតស្ត កា របងា្ក  រ  គ និងព  បា លជំងឺ

ឱកា សនិយមកា រព  បា លពន  ជីវិត និងកា រថទា ំប ្ដ  ះ

អា សន្ន ។ កា រថទា  ំ និងព  បា លតា មគ្ល និីកគួរតបំពញបន្ថ ម

 យកា របងា្ក  រ  ឹក   និងសវា គា ំ  ដូចជា កា រផ្ត ល់អា ហា 

រូបត្ថ ម្ភ  ចិត្ត សា  ្ត សង្គ ម និងកា ររស់   ចា ំថ្ង  ប់   ន់។ 

សវា ថទា ំ និងព  បា លម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍  ូវ

 កប  យសមធម៌ភា ពងា យ  ួលក្ន ុងកា រទទួលបា នស្ថ ិត

ស្ថ រយូរអង្វ ង។

ទស នៈទា ងំ  ងុនកា រប្ត ជា  ជា តិ និងអន្ត រជា តិក្ន ងុកា រទទួល

យកជា សកល គឺកា រទទួលបា នកា រព  បា លម  គអដស៍

សំរា ប់អ្ន កដលចា ំបា ច់។  ពលដលកា រព  បា លដល

មា ន  សិទ្ធ ិភា ពសំរា ប់ម  គអដស៍ និងជំងឺអដស៍មា នដំ

នើរកា រ  ឆា  ំ១៩៩៦ជា មួយនឹងកា ររកឃើញនូវកា ររួមបញ្ច ូល

គា  នឱសថ  ឆា ំងជំងឺអដស៍បីមុខ ឬ  ើនជា ងនះ អា ច

ជួយទប់សា្ក  ត់ជំងឺអដស៍ក្ន ុងរយៈពល   ង់ណា មួយ។  ី

គុណកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) ទើបត  ូវបា នគរួម

បញ្ច ូលក្ន ុងកា រថទា ំ និងព  បា លម  គអដស៍ និងជំងឺ



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 77

 អប់១៩: កា រធ្វ ើ  យតស្ត និងកា រផ្ត ល់  ឺក  អំពីម  គអដស៍មា នដំណើរកា រ-អនុសា សន៍មួយចំនួន អប់១៩: កា រធ្វ ើ  យតស្ត និងកា រផ្ត ល់  ឺក  អំពីម  គអដស៍មា នដំណើរកា រ-អនុសា សន៍មួយចំនួន

ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៩អង្គ កា រ Population Council and Family Health International បា ន  មូលផ្ត ុំអ្ន កវិទ  សា  ្ត អ្ន ក
បង្ក ើតច  ប់អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពសកម្ម ជន និងសមា ជិកសហគមន៍ដើម ីពិភា ក  ពីកា រធ្វ ើតស្ត  និងកា រ  ឹក  ម  គ
អដស៍ក្ន ុងទ្វ ីបអា សីុ។  លបំនងគឺដើម ី  មូលនូវបទពិ  ធន៍កា រ   វ   វ និងកម្ម វិធីពីមុនពិភា ក  ប   សំខា ន់ៗក្ន ុង
កា របង្ក ើត  និងអនុវត្ត ន៍  លន  បា យ  និងកម្ម វិធី  និងស្វ ងរកអា ទិភា ពនា នា សំរា ប់កា រ   វ   វ។

កា រផ្ត ល់  ឹក  និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត (VCT) ជា ចំនុចចា ប់ផ្ត ើមនកា រថទា ំនិងបងា្ក  រម  គអដស៍កា រផ្ត ល់  ឹក  និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត (VCT) ជា ចំនុចចា ប់ផ្ត ើមនកា រថទា ំនិងបងា្ក  រម  គអដស៍
 ទសជា  ើនបា ន  ើ   ស់កា រធ្វ ើតស្ត ឈា មរកម  គអដស៍ដើម ីរក  យឃើញ និងឯ  កម្ម អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍ 

(PLWH)។  ះបីជា មា នដំនើរកា រច  ស់លា ស់ក្ន ុងកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រសំងា ត់ក៏  យក៏ម  ្ត ីសុខា ភិបា លមិនសូវសាុ ំ
ហើយធ្វ ីកា រ  ះបង់  ល។លទ្ធ ផលនកា រធ្វ ើតស្ត មិនមា នតមា  ភា ព  យមា នកា រ   ប់បន្ត  ដល់ម ្ត  ីសុខភា ពផ ង
ទៀត និងក ុម  ួសា ររបស់ពួកគផងដរ។ អ្ន កដលមា នលទ្ធ ផលវិជ្ជ មា នតងតទទួលកា ររីសអើង។ ប   ទា ំងនះអា ច

 ះ   យតា មរយះកា រកា រពា រសិទ្ធ ិ និងតំរូវកា ររបស់មនុស ម  គអដស៍ (PLWH) និងដំនើរកា រនកា រអភិវឌ ន៍កា រ
ធា នា បា ននូវគុណភា ព និងវិន័យ។ កា រធ្វ ើតស្ត ឈា ម  យស្ម  ័ និងសំខា ត់ពិតជា ជំរុញ  យមា នកា រធ្វ ើតស្ត កើន
ឡើង  ើន។ អ្ន កដលចូលរួមបា នសរុបសចក្ត ីថា  កា រធ្វ ើតស្ត  និង  ឹក  គួរជា ចំនុចចា ប់ផ្ត ើមនកា រថទា ំ និងគួរត
គិតគូលើតំរូវកា រ និងសិទ្ធ ិរបស់ជនដលមា នហា និភ័យ និងជនដលឆ្ល ងរួច។ កា រចូលរួមដ៏ធំធងរបស់មនុស ម  គ
អដស៍ (PLWH) ក្ន ុងកា រថទា ំនិងគា ំ  កម្ម វិធីអា ចបង្ក ើនគុណភា ព និងសវា កម្ម  និងអា ចទប់សា្ក  ត់កា រខា  ស់អៀន និង
កា ររីសអើង។

តួនា ទីរបស់កា រផ្ត ល់  ឹក    និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត  (VCT) ក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ពីមា តា  ទា រកតួនា ទីរបស់កា រផ្ត ល់  ឹក    និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត  (VCT) ក្ន ុងកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ពីមា តា  ទា រក
កា រផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ័ចិត្ត  (VCT) បា នដើរតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់ក្ន ុងកា រកា រពា រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រក
(MTCT)។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ មា តា ទទួលកា រ  ឹក  មិនបា ន  ប់   ន់ពី   ះតមា នកា រសំខា ន់ខា  ំង  លើ
ទា រក។ អ្ន កចូលរួមបា នបងា  ញគួរតមា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើតំរូវកា រមា តា  និងបន្ត ថទា ំ និងគា ំ  ។ ពួកគក៏បា ន
អំពា វនា វ  យមា នកា រ   វ   វបន្ត  ដើម ីស្វ ងរកវិធីសា  ្ត ផ ងៗទៀតក្ន ុងកា របងា្ក  រឆ្ល ងពីមា  យ  ទា រក (PMTCT) 

 តំបន់ផ ងៗទៀត។

គំរូផ្ត ល់សវា គំរូផ្ត ល់សវា 
គន្ល ឹះសំខា ន់  ក្ន ុងកា រទទួលយកសវា គឺកា រ  ូវធា នា ថា  សវា  កប  យកា រគា រពកា រសំងា ត់គុណភា ព និងតមា  ភា ព។ 
ចំនុចដលសំខា ន់  ក្ន ុងមូ៉ដលចកចា យសវា គឺភា ពខុសគា  ក្ន ុងកា រទទួលយកសវា  យសា រតំរូវកា រផ ងៗគា  នបុគ្គ ល
និងសហគមន៍។ កា រ   វ   វគួរតស្វ ងរកកា របង្ក ើត កា រពិ  ធន៍ និងកា រវា យតំលថ្ម ីៗ  ក្ន ុងមូ៉ដលចកចា យសវា ។

ផលវិបា លនបច្ច កវិទ  ថ្ម ីៗផលវិបា លនបច្ច កវិទ  ថ្ម ីៗ
កា រធ្វ ើតស្ត សា មញ្ញ  និងរហ័សបា នធ្វ ើ  យមា នកា រកើនឡើងនូវសវា កា រផ្ត ល់  កឹ   និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម  ចិ័ត្ត  (VCT)។
បុ៉ន្ត  ែ  សិនបើមិនមា នកា រ  ុង  យ័ត្ន  លើកា រអនុវត្ត ន៍ទ  ះវា នឹងអា ចកើនឡើងនូវកា របង្ខ ិតបង្ខ ំក្ន ុងកា រធ្វ ើតស្ត ។ 
ហតុដូច្ន ះហើយ កា រ  ើ   ស់កា រធ្វ ើតស្ត សា មញ្ញ   និងរហ័សនះ  ូវតមា នកា រ  ប់  ង  យបា នល្អ   និង  ឹម  ូវ។

ប   ច  ប់  និងក មសីលធម៌ប   ច  ប់  និងក មសីលធម៌
មា នកា រ  ួយបា រម្ម ណ៍  ូវបា នលើកឡើងពីប   ច  ប់ និងក មសីលធម៌ក្ន ុងកា រ  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍។ គំ  ង
ច  ប់ដ៏សម  បមួយនកា រធ្វ ើតស្ត ម  គអដស៍គួរត  ូវបា នគអភិវឌ ន៍ឡើង។ ច  ប់ទា ំងនះគួរតមា នកា រពិភា ក  
សីុជំ   (ជា ពិសសជា មួយអង្គ កា រមនុស ម  គអដស៍ (PLWH)) និង  មូលនូវវិធា នកា រច  ប់នា នា  ដើម ីកា រពា រសិទ្ធ ិ
របស់មនុស ម  គអដស៍ (PLWH) ។

 ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ព  ួសា រអន្ត រជា តិ, ឆា  ំ ២០០០ ។



78 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

អដស៍ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍។ អស់រយៈជា  ើនឆា  ំ

តំលខ្ព ស់នឱសថពន  ជីវិត (ARV) គឺមិនអា ចធ្វ ើ  បា ន

ក្ន ុង  ទសចំនូលទា ប និងមធ ម។ ទា ំងនះបងា  ញថា  កា រ

ទទួលបា នជា សកលនកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) មា ន

ត៧ភា គរយ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៣។ កា រធា  ក់ចុះតំលយា៉ ងខា  ំង

និងកា រជួយឧបត្ថ ម្ភ គា ំ  ធ្វ ើ  យមា នកា រកើនឡើងកា រទទួល

បា នកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) ក្ន ុងបណា្ដ   ទសកំពុង

អភិវឌ ន៍។

ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបចំ  ះវិសមភា ពក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រព  

បា លពន  ជីវតិ (ART),  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក  (WHO)

និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីជំងឺអដស៍ 

(UNAIDS) បា នបើកយុទ្ធ នា កា រជា សកលដើម ីផ្ត ល់  យ

 ជា ជនជា ង៣លា ននា ក់ ដលផ្ទ ុកម  គអដស៍ និងជំងឺ

អដស៍ក្ន ងុបណា្ដ   ទសចំនូលទា ប និងមធ មនូវកា រព  បា ល

ពន  ជីវិត (ART)  ចុងឆា  ំ២០០៥។ ជា មួយនឹងគំ  ងដ៏

ធំនះអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក (WHO) និងកម្ម វិធីរួមគា  

នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីជំងឺអដស៍ (UNAIDS) 

សងឃឹមថា  នឹងទទួលបា ន ៥០ភា គរយ នតំរូវកា រសកលដល

ជា  ល  ប ្ដ  ះអា សន្ន  ក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រព  បា ល

ជា សកល។  ក្ន ុងតំបន់យុទ្ធ នា កា រមា ន  ល   កា ន់

មនុស ៧០ ០០០នា ក់  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ចិនប៉ា ពួញូហ្គ ី

ណ និងវៀតណា ម។  ចុងឆា  ំ២០០៥១.៣លា ននា ក់

ទទួលបា នកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) ជា សកល។  

ឆា  ំ២០០៦ ឱសថពន  ជីវិត (ARV)  បា ន  ដល់៣០ភា គរយ

នអ្ន កដល  ូវកា រ។ នះបងា  ញ  យឃើញនូវកា រកើន

ឡើងគួរ  យកត់សំគា ល់ពីកា រទទួលបា នកា រព  បា លត៤

ភា គរយបុ៉   ះ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៤។ ដំនើរកា រជឿនលឿនក្ន ុង

 ទសកម្ព ុជា ដល  ើនជា ង ៧០ភា គរយ នអ្ន ក  ូវកា រ

ទទួលបា នកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART)។ តា រា ង៧បងា  ញ

កា រប៉ា ន់សា  ននទំហំកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) តា មតំបន់។

 ពលដលយុទ្ធ នា កា រ៣ភា គ៥ (3/5) មិនបា នសំរច

 ល  នកា រទទួលបា នមនុស ៣លា ននា ក់  ឆា  ំ២០០៥

កា រលូតលា ស់ដ៏សំខា ន់  ូវបា នធ្វ ើឡើងក្ន ុងកា រព  ីកកា រ

ព  បា លអ្ន កជំងឺក្ន ុង  ទសចំនូលទា ប និងមធ ម។ កា ររីក

ចំរីននះ សម  ប  នឹងកា រប្ត ជា  ចិត្ត ជា ថ្ម ីសំរា ប់កា របងា្ក  រ

ម  គអដស៍សំរា ប់កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពន  ព័ន្ធ សុខភា ព

និងសំរា ប់កា រព  ីកសវា សំរា ប់កា រថទា ំជំងឺរាុ ំរ។ សំខា ន់

 ទៀត ៣ភា គ៥ បា នបង្ក ើតកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART)

ជា ធា តុទា ំង  ុងនវិធីសា  ្ត បងា្ក  រម  គអដស៍ និងជំងឺ

អដស៍ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍។ បទពិ  ធន៍ន  ទស

កម្ព ុជា ចិនប៉ា ពួញូហ្គ ីណ (Papua New Guinea) ថ និង

វៀតណា ម បា នចង្អ ុលបងា  ញនូវសា រៈសំខា ន់នឆន្ទ ៈន  -

បា យក្ន ុងកំរិតតំបន់ និងជា តិ ហើយនិងតំរូវកា រសមត្ថ ភា ព

 ប់  ង  ប់   ន់ក្ន ុងចំ  មកតា  ផ ងទៀត ដលនា ំ  យ

តា រា ង៧: ចំនួនមនុស ដល  ូវបា នបា៉ ន់  មា ណថា បា នទទួល  និង  ូវកា រនូវកា រព  បា លពន  រជីវិត  និងភា គរយតា រា ង៧: ចំនួនមនុស ដល  ូវបា នបា៉ ន់  មា ណថា បា នទទួល  និង  ូវកា រនូវកា រព  បា លពន  រជីវិត  និងភា គរយ

ន  បដណ្ដ ប់ក្ន ុង  ទសដលមា នចំនូលទា ប  និងមធ មតា មតំបន់,មិថុនា ២០០៦ន  បដណ្ដ ប់ក្ន ុង  ទសដលមា នចំនូលទា ប  និងមធ មតា មតំបន់,មិថុនា ២០០៦

តំបន់តំបន់ ចំនួនមនុស ដល  ូវបា នបា៉ ន់  មា ណចំនួនមនុស ដល  ូវបា នប៉ា ន់  មា ណ

ថា  បា នទទួលនូវកា រព  បា លពន  រជីវិត ថា  បា នទទួលនូវកា រព  បា លពន  រជីវិត 

[ទា ប-ខ្ព ស់][ទា ប-ខ្ព ស់]

ចំនួនមនុស ដល  ូវបា នចំនួនមនុស ដល  ូវបា ន

បា៉ ន់  មា ណថា   ូវនូវបា៉ ន់  មា ណថា   ូវនូវ

កា រព  បា លពន  រជីវិតកា រព  បា លពន  រជីវិត

កា រ  បដណ្ដ ប់កា រ  បដណ្ដ ប់

នឱសថពន  រនឱសថពន  រ

ជីវិតជីវិត

អនុតំបន់អា ្រ ហ្វ ិកសា ហា រ៉ា 1 040 000 [930 000 - 1 150 000] 4 600 000 23%

អា មរិកឡា ទីន និងកា រីបី៊ន 345 000 [260 000 - 430 000] 460 000 75% 

អា សីុខា ងកើត,ត ូង និងអា គ្ន យ៍ 235 000 [180 000 - 290 000] 1 440 000 16%

អឺរុប និងអា សីុកណា្ដ  ល 24 000 [23 000 - 25 000] 190 000 13% 

អា ្រ ហ្វ ិកខា ងជើង និងមជ ឹមបូពា៌ 4000 [3000 - 5000] 75 000 5% 

សរុប 1 650 000 [1 400 000 - 1 900 000] 6 800 000 24% 

 ភពៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងអង្គ កា រ UNAIDS, 2006 ។



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 79

មា នកា រកើនឡើងនកា រទទួលបា នកា រព  បា លពន  ជីវិត 

(ART)។ កា រអភិវឌ ន៍ឥតឈប់ឈរនយុទ្ធ នា កា រ ៣ ភា គ ៥

ជំរុញ  ទសនា នា   យឈា ន  ស   ចបា ននូវលទ្ធ ភា ព

ទទួលបា នសវា ជា សា កល ។

លទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវសវា ជា សា កលលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវសវា ជា សា កល

ផ្អ កលើបទពិ  ធន៍នកា របង្ក ើតយុទ្ធ នា កា រ ៣ ភា គ ៥

 ទសកំពុងអភិវឌ ន៍កំពុងបង្ក ើតកា រប្ត ជា  ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង

ន  បា យក្ន ងុកា រទទួលបា នកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART)។

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក (WHO) បា នផ្ត ល់អនុសា សន៍

នវិធីសា  ្ត សុខភា ពសា ធា រណៈក្ន ុងកា រព  ីកកា រចកចា យ

កា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍

ដលមា នវិធីសា  ្ត សា មញ្ញ  និងមា នស្ត ង់ដា  ក្ន ុងរបបព  

បា ល។ ជំនួយទា ំងអស់នះ គឺមា ន  ក្ន ុងផ្ន កទី៦នមូ៉ឌុល

នះ។ ផនកា រជា តិសំរា ប់កា រព  បា លពន  ជីវិត (ART)  ូវ

ផ្អ ក  លើម៉ូឌុលនកា រថទា ំរយៈពលវង ដលអ្ន កជំងឺ

ទទួលបា នកា រព  បា លជា បន្ត បនា  ប់សំរា ប់កា របន្ត រស់រា នមា ន

ជីវិតជា ជា ងកា រចញនូវ  គស   ឆ្ល ងផ ងៗ។ បន្ថ មពីនះ

ទៀត អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក (WHO) បា នស្ន ើសំុ

អនុសា សន៍នកា រដា ក់វិធីសា  ្ត បញ្ច ូលគា   ដើម ីបំរីសវា 

ចកចា យ និងបំពា ក់បំប៉នបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  លើកា រ

ដា ក់បញ្ច ូលកា រ  ប់  ងជំងឺយុវវ័យ (សំរា ប់ពត៌មា នបន្ថ ម

សូមមើលផ្ន កទី៦ធនធា ន)។

 យកា រផ្ត ល់នូវធនធា នមា នកំនត់មា នតបុគ្គ លដល  វូបា ន

 ើសរីសបុ៉   ះដលទទួលបា នកា រថទា ំ និងព  បា ល  

ពលដលទំហំកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART) កើនឡើង

 យផ្ន ក។ នះបា នបង្ក ើតនូវប   សមធម៌ក្ន ុងកា រទទួល

យកកា រព  បា លសំរា ប់ក ុមដលងា យរង   ះ ដលមា ន

ហា និភ័យខ្ព ស់ក្ន ុងកា រឆ្ល ង  យកា ររីសអើងវប ធម៌សដ្ឋ កិច្ច 

និងសង្គ ម និងកា រខ្វ ះខា តកា រទទួលយកសវា សុខភា ព។

វិសមភា ពខា  ំងនសដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម និងភា ពផ ងគា  ក្ន ុង

កា រទទួលយកសវា សុខភា ពចង្អ ុល បងា  ញចរិតលក្ខ ណៈ

តំបន់ជា  ើនដលមា នកា រខិតខំ  ឹង   ងជា សកលកំពុង  ូវ

បា នអនុវត្ត ន៍។  យសា រប   នះ កា រពិចា រណា  លើ

សមធម៌  ូវកា របងា  ញ  យបា នច  ស់លា ស់ក្ន ុងគំ  ងដើម ី

បង្ក ើនកា រទទួលយកកា រព  បា លពន  ជីវិត (ART)។ ជា 

កា រពិតណា ស់ ក្ន ុងបណា្ដ   ទសដលកា រឆ្ល ងម  គអដស៍

 ូវបា ន   ត  លើក ុមជា ក់លា ក់ណា មួយកា រ  ឹង   ងព  

បា ល និងបងា្ក  រ  វូតំរង់  យចំ  ល  ក មុទា ងំអស់  ះ។

សំរា ប់បណា្ដ   ទសក្ន ុងតំបន់បស្ច ឹមបា៉ សុីហ្វ ិកជា មួយអ   

  វ៉ា ឡង់ទា ប នះជា ឱកា សក្ន ុងកា រតំរង់ទិស  កា ន់ធន

ធា ន  យមា ន  សិទ្ធ ភា ព។

ហតុដូច្ន ះហើយ គំរូដល  ើសរីសសំរា ប់កា រព  បា លអា ច

 ូវកា ររួមបញ្ច ូលភា ពងា យទទួលបា ននូវសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម និង

ជីវឱសថ។  ដៀងគា   ះដរ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យស   ប់

ភា ពសម  បមិនអា ចមា នកា ររីសអើង  ឆា ំងនឹង  ្ត ី  យ

ផ្អ កលើសា  នភា ពមា នផ្ទ  ះទ ឬក៏   ត  លើ ្ត  ី  យ

គិតត  លើកា រមា នផ្ទ  ះតបុ   ះ  ះទ។

កា រយលចិត្ត ទុកដា ក់ពញលញក្ន ងុកា តបង្ក ើតឡើងនូវលក្ខ ណៈ

វិនិច្ឆ ័យស   ប់ភា ពសម  ប អា ច  ូវគា ំ  តា មរយៈដំណើរ

កា រដលព  ីកនូវលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា ព  បា ល   យ

តមា  ភា ព  និងមា នកា រទទួលខុស  ូវ ។

តា មរយៈកា រធ្វ ើកា រជា មួយសហគមន៍ អ្ន កបង្ក ើត និងអ្ន ក

អនុវត្ត ន៍កម្ម វិធីសុខភា ព អា ច  ះជំហា៊ ន  រកកា រកា ត់បន្ថ យ

នូវវិសមធម៌ ដលកំពុងកើតមា ន  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពទទួលបា ន

កា រព  បា ល  យរួមបញ្ច ូលទា ំងវិសមភា ពយនឌ័រ។ កា រ

ចូលរួមយា៉ ងសកម្ម នក ុមមនុស  ដលតំណា ងឲ សហគមន៍

ក ីក  និងសហគមន៍គឺមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ ដូចដលបទ

ពិ  ធន៍  ទីក ុង Rio de Janeiro បា នបងា  ញ (មើល

 អប់ ២០ )៣៣២។ កា រដា ក់បញ្ច ូល  ្ត ីដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏

ក្ន ុង  ប់ទិដ្ឋ ភា ពនកា រធ្វ ើផនកា រ និងកា រអនុវត្ត ន៍ផនកា រ 

អា ចធា នា បា នថា  រា ល់កា រខិតខំ  ឹង   ងដើម ីបង្ក ើនលទ្ធ 

ភា ពទទួលបា នកា រព  បា លពន  ជីវិតនឹងឆ្ល ើយតបបា នយ៉ា ង

 ប់   ន់ចំ  ះទស នៈវិស័យ និងត  ូវកា ររបស់ពួកគ 

 យរួមបញ្ច ូលទា ំងតា មរយៈយុទ្ធ សា ្ត  កំនទំរង់ ដើម ី

 យកា រព  បា លពន  ជីវិតបា នដល់ចំ  ះ ្ត  ៣ី៣៣។ ដូច

ដលបា នរៀបរា ប់ក្ន ុងផ្ន កខា ងលើរួចមកហើយបទពិ  ធន៍

បា នបងា  ញពីឧបសគ្គ ជា  ើនចំ  ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រ

ព  បា លសំរា ប់  ជា ជនក ីក ដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏។  យ

សា រតបបនះ វា កា ន់តច  ស់ថា យុទ្ធ សា  ្ត ហិរញ្ញ វត្ថ ុដល

ជួយ ឬក៏ផ្ត ល់ផ្ត ល់កា រព  បា លពន  ជីវិត  យមិនគិត   ក់



80 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 អប់២០: កា រ  ដល់  ជា ពលរដ្ឋ ក ីក  ទីក ុង Rio de Janeiro អប់២០: កា រ  ដល់  ជា ពលរដ្ឋ ក ីក  ទីក ុង Rio de Janeiro

ទីក ុង Rio de Janeiro ដលជា ទីក ុងធំបំផុតទីពីរន  ទស   សីុល មា ន  ជា ជនរស់  ចំនួន ៥.៨ លា ននា ក់ 

ដលក្ន ុង  ះ មា ន  ជា ជនជា ង ១ លា ននា ក់ រស់  ក្ន ុងតំបន់អណា ធិបតយ ។ ចា ប់តា ំងពីករណីម  គអដស៍បឋម

បា នមកដល់ទីក ុងនះកា លពីឆា  ំ១៩៨២មក ចំនួននកា រឆ្ល ងដលគបា នរកឃើញបា នកើនឡើងដល់ ២៤ ០០០ នា ក់។

ភា គ  ើននអ្ន កឆ្ល ងទា ំងនះ ស្ថ ិត  ក្ន ុងតំបន់ដលក ីក បំផុត។  ះបីជា មា នមន្ទ ីរពទ  និងគ្ល ីនិក  ក្ន ុងទីក ុង  ើន

ក៏  យ លទ្ធ ភា ពនកា រទទួលបា នកា រថទា ំសុខភា ព  តមា នឧបសគ្គ ។ ចា ប់តា ំងពីឆា  ំ១៩៩២មក  យអនុវត្ត តា ម

គំរូរបស់រដា  ភិបា ល គណៈអភិបា លក ុងបា នអនុម័តនូវក   ប់ថវិកា មួយសំរា ប់សវា កា រពា រ និងថទា ំសុខភា ព។ លទ្ធ ភា ព

សកលនកា រទទួលបា នកា រព  បា លជម្ង ឺអដស៍ចំនួនបីដង  យមិនគិតថ្ល បា នចា ប់ផ្ត ើម  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៦។ 

ដើម ីព  ឹងលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា សុខភា ព កា រធ្វ ើឲ កម្ម វិធីសិក  ទំនើបជា  ចា ំសំរា ប់អ្ន កធ្វ ើកា រផ្ន កសុខា ភិបា ល  ូវ

បា នធ្វ ើឡើង។ សព្វ ថ្ង នះ បុគ្គ លិក  មូលដា  នសុខា ភិបា លចំនួន ៥១កន្ល ង បូករួមទា ំងមន្ទ ីរពទ សកលវិទ  ល័យ 

និងកន្ល ងថទា ំសុខភា ពបឋម បា នផ្ត ល់ថា  ំព  បា លពន  ដល់អ្ន កជម្ង ឺអដស៍ ចំនួនជា ង ១៩០០០ អ្ន ក   ប់ទីកន្ល ង ។

អ្ន កជម្ង ឺជា ងពា ក់កណា្ដ  លបា នអនុវត្ត ន៏តា ម  កន្ល ងថទា ំសុខភា ពបឋម ដល  ទី  ះក៏មា នកា រព  បា លជម្ង ឺរបង កា រ

គាំ ពា រ ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ និងកម្ម វិធីសុខា ភិបា លផ ងៗទៀតផងដរ។

ទន្ទ ឹមនឹងកា របង្ក ើតវគ្គ សិក  នះ គបា នបង្ក ើតគំ  ងជា  ើនសំរា ប់  ជា ជនដលងា យរង   ះ  យចងសម្ព ័ន្ធ ភា ពជា 

មួយអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ដលស្ត ិត  ក  មកា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក សួងសុខា ភិបា ល។ កន្ល ងផ្ត ល់សវា សុខ

ភា ពតូចៗសរុបចំនួន១២០ មា នទំនួលខុស  ូវចំ  ះសកម្ម ភា ពកា រពា រ  យរួមទា ំងសកម្ម ភា ពចកចា យ   ម

អនា ម័យ ហើយអង្គ កា រក  រដា  ភិបា លមា នទំនួលខុស  ូវបង្ក ើតគំ  ងជា ង ៥០គំ  ង ដើម ីទប់សា្ក  ត់កា ររា តត  តចំ  ះ

 ជា ជនតា មតំបន់ជា ក់លា ក់។ 

កម្ម វិធីរបស់អ្ន កធ្វ ើកា រផ្ន កសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងសហគមន៍បា នដំណើរកា រក្ន ុងភា ពជា ដគូរជា មួយនឹងបណា្ដ  អង្គ កា រដល

មា នមូលដា  ន  ក្ន ុងសហគមន៍ ដើម ីផ ព្វ ផ  យសា រអំពីកា រកា រពា រ ដើម ីឲ អ្ន កដលដឹងថា ខ្ល ួនបា នឆ្ល ងម  គនះ

ហើយ  ស្វ ងកន្ល ងដលពួកគអា ចទទួលជំនួយ និងដើម ីកា ត់បន្ថ យភា ពអា ម៉ា ស។ វគ្គ សិក   និងក ុមអ្ន កគា ំ  ដល

 ូវជំរុញ  យមា នកា រអនុវត្ត  យបា នខា  ប់ខ្ជ ួននូវកម្ម វិធីនះ  ូវបា នចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើ  តា មគ្ល ីនិក ក  មកា រឧបត្ថ ម្ភ យា៉ ង

សកម្ម របស់អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល។ កន្ល ងមក កា រវា យតំលលើកា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា ល និងភា ពសំុានឹងថា  ំ  ក្ន ុង

 ទស  សីុលបា នបងា  ញលទ្ធ ផល  ដៀងគា  នឹងបណា្ដ   ទសអភិវឌ ន៍។ 

 ក្ន ុងតំបន់ភា ពជា ដគូរជា មួយសង្គ មសីុវិលបា នជំរុញឲ មា នកា រក   មុខមា ត់ថ្ម ី។ កា រគា ំ  ផ្ន កន  បា យកំរិតជា តិ 

និងតំបន់ និងកា រទទួលសា្គ  ល់នជម្ង ឺអដស៏គឺជា ប   សុខភា ពសា ធា រណៈមួយ ពិតជា សំខា ន់ក្ន ុងកា របង្ក ើនសកម្ម ភា ព  

យលឿន។  យសា រតកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងក្ន ុងផ្ន កចំរុះនះ មរណៈដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងជម្ង ឺអដស៏បា នធា  ក់ចុះ  ហល 

៧០%  ក្ន ុង Rio de Janeiro។  កា រធា  ក់ចុះនកា រចូលព  បា ល  តា មមន្ទ ីរពទ  និងកា រកើនឡើងនូវកា រចូលពិនិត

ព  បា ល  គ្ល ីនិកសំរា ប់អ្ន កដលមកព  បា លជម្ង ឺ  យមិនចំា បា ច់សំរា កព  បា ល បា នប   ក់ឲ ឃើញយា៉ ងច  ស់អំពី

កា រវិវត្ត ន៍ដ៏ទូលំទូលា យនកា រព  បា លជម្ង ឺពា ក់ព័ន្ធ នឹងម  គអដស៍។

 ភព: អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៤b



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 81

 កន្ល ងផ្ត ល់សវា  និងលុបបំបា ត់កា រចុះបញ្ជ ី និងថ្ល  ើ

  ស់សវា ផ ងៗទៀត  ះ អា ចបង្ក ើនលទ្ធ ភា ពទទួលបា ន

កា រព  បា លសំរា ប់  ជា ជនក ីក  និង  ជា ជនភា គតិច។៣៣៤ 

ដើម ឆី្ល ើយតបនឹងយុទ្ធ សា ្ត  នះ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក

បា នណនា ឲំ បណា្ដ   ទសជា  ើន អនុវត្ត នូវ  លន  បា យ

នកា រផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រថទា ំ និងកា រព  បា ល 

ជម្ង ឺអដស៏ រួមទា ំងកា រព  បា លពន  ជីវិត  យឥតគិតថ្ល 

 កន្ល ងចកចា យសវា ៣៣៥។

 តា មបណា្ដ   ទសជា  ើន ភា ពអា ម៉ា ស  ូវបា នគរក

ឃើញថា  ជា ឧបសគ្គ សំខា ន់បំផុតចំ  ះកា រព  បា លជម្ង នឺះ។

ដូច្ន ះហើយ កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងរយៈពលយូរ  ូវតមា ន

ដើម ីកា ត់បន្ថ យកា រធ្វ ើឲ មា នភា ពអា ម៉ា សលើផ្ន កខ្ល ះនអ្ន ក

ផ្ត ល់សវា សុខភា ព និងសា ធា រណជនទូ  ។ លើសពីនះ

 ទៀត សវា  ឹក   បល់ដលមា នលក្ខ ណៈឯកជន និង

សំងា ត់  ូវត  ូវឲ មា ន ដើម ីលើកទឹកចិត្ត ឲ  ជា ជនស្វ ង

រកកា រព  បា ល កា រគាំ ពា រ  និងកា រគា ំ  ពីមូលដា  នសុខា -

ភិបា ល។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ កា រ   វ   វបា ន

បងា  ញថា  មណ លសុខភា ព ដលមា នធនធា នតិចជា រឿយៗ

មា នកា រខ្វ ះខា តទីកន្ល ង ដើម ីផ្ត ល់សវា  ឹក  សំងា ត់។៣៣៦ 

 យសា រត  ្ត ី  ូវ  ឈមនឹងភា ពងា យរង   ះផ ងៗជា 

 ើន ទើបត  ូវកា រនកា រព  បា លរបស់ពួកគ គួរត  ូវ

បា នយកចិត្ត ទុកដា ក់យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុងកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង

នា នា  ដើម ី   ះ  រកលទ្ធ ភា ពសកលនកា រទទួលបា នកា រ

ព  បា ល។ រហូតមកដល់ពលនះ ភា ពលំអៀងផ្ន កយនឌ័រ

តិចតួច  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រព  បា ល  ូវបា នគ

កត់សមា្គ  ល់ជា សកល៣៣៧។ តួលខ ១២ បា នបងា  ញពី

សមា មា  នចំនួន ្ត  ី ដលកំពុងទទួលបា នកា រព  បា ល

ពន  ជីវិត  ក្ន ុង  ទស ដលគ  ើសរីស  ក្ន ុងតំបន់។

ដើម ីធា នា បា នថា  ្ត  ីទទួលបា នផល   ជន៍ស្ន ើរៗគា  ពី

កា រចំណា យថវិកា  ក្ន ុងកា រព  បា លពន  ជីវិត  ះ ជំហា៊ ន

ដំបូង  ូវ  ះ   យឧបសគ្គ នា នា  ដល  ្ត ី  ូវ  ឈម  

ពលទទួល  ើ   ស់សវា សុខភា ពជា មុនសិន។ ឧទា ហរណ៍ 

ថ្ល  ើ   ស់សវា អា ចនឹងធ្វ ើឲ ្ត  ីមិនទទួលបា នកា រគាំ ពា រ 

 ើនជា ងបុរស ពី   ះ ្ត  ីអា ចនឹងមា នលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ 

និង  ប់  ងលើធនធា ន  ក្ន ងុ  សួា រទា បជា ងបុរស។ ដូច្ន ះ

ហើយ ផលប៉ះពា ល់លើយនឌ័រនថ្ល  ើ   ស់សវា   ូវត

 ូវបា នពិចា រណា   ពលបងចកផនកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុសំរា ប់

កា រព  បា លពន  ជីវិត  យរមួបញ្ច ូលទា ំងសិទ្ធ ិទទួលបា ន

កា រព  បា ល  យមិនគិតថ្ល  ឬកា រព  បា ល  យជួយបង់

ថ្ល ។ លទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រព  បា លពន  ជីវិត  យមិន

គិតថ្ល  ឬ  យកា រជួយបង់ថ្ល អា ចនឹងមិនសមា មា   ហើយ

ផ្ត ល់   ជន៍  យឡកដល់ ្ត  ី និងក្ម ងៗ៣៣៨។

កា រ   វ   វពី  ទសផ ងៗជា  ើនបា នបងា  ញថា  ជា រឿយៗ

បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លមិនដឹង និងមិនបា នពិចា រណា អំពីត  ូវ

កា រសុខភា ពជា ក់ស្ត ងរបស់ ្ត  ី និងឧបសគ្គ នា នា  ដលពួក

គអា ចនឹង  ឈម  ពលស្វ ងរកទទួល  ើ   ស់សវា ។ 

ឧទា ហរណ៍ ពលខ្ល ះបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  វូបា នគរកឃើញ

ថា  បា នស្ត ីប   ស ្ត  ី ចំ  ះកា រពន  ពលស្វ ងរកកា រព  

បា ល៣៣៩។ ជា ពិសស ្ត  ីក ីក  ូវបា នគរកឃើញថា  ងា យ

ទទួលរង   ះ  យទង្វ ើរបស់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ហើយ

អា ចនឹងមិនទទួលបា នសវា សុខភា ពដលមា នគុណភា ពល្អ 

 ះទ  យសា រពួកគមា នជំនឿថា  អ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ព

មិន  រព  និងមិនយកចិត្ត ទុកដា ក់លើត  វូកា ររបស់ពួកគ៣៤០។

 អប់ទី២១ បា នបងា  ញពីយុទ្ធ សា ្ត  ជា  ើន ដើម ីធា នា 

 យបា ននូវលទ្ធ ភា ពស្ម ើរគា  សំរា ប់បុរស និង ្ត  ីក្ន ុងកា រ

ទទួលបា នកា រព  បា លជម្ង ឺអដស៏។ 

កា រព  ឹងនូវកា រឆ្ល ើយតបរបស់កា រព  បា ល និងកា រថទា ំមកា រព  ឹងនូវកា រឆ្ល ើយតបរបស់កា រព  បា ល និងកា រថទា ំម

 គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

សមា សភា ពសំខា ន់នកា របង្ក ើនលទ្ធ ភា ព ទទួលបា នកា រព  

បា លពន  ជីវិត គឺកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពន  ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល 

ដើម ីផ្ត ល់នូវសវា ព  បា ល និងថទា ំស   ប់អ្ន កមា នផ្ទ ុកជម្ង ឺ

អដស៏។ បបនះ អា ចជា កា រ  ួយបា រម្ភ មួយ  ក្ន ុងតំបន់

ដលមិនបា នទទួលកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ ដល  តំបន់  ះ 

គុណភា ពនកា រថទា ំសុខភា ពហា ក់ដូចជា មិនមា នស្ត ង់ដា រ។ 

ហតុដូច្ន ះហើយ កា រព  ឹងនូវផ្ន កផ ងៗន  ព័ន្ធ សុខា ភិ-

បា ល  ូវត  ូវឲ មា នដើម ីឈា ន  ដល់ទិស  នលទ្ធ ភា ព

សកលសំរា ប់សហគមន៍ក ីក   និងសហគមន៍ភា គតិច។ 

កង្វ ះខា តជា ក់ស្ត ងនូវអ្ន កធ្វ ើកា រផ្ន កសុខា ភិបា លដលមា ន

ជំនា ញ  ប់   ន់ក្ន ុងកា រកា រពា រ ព  បា ល និងកា រថទា ំអ្ន ក

ជម្ង ឺផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ គឺជា ប    ឈមមួយក្ន ុងចំ  មប   

 ឈមដលធ្ង ន់ធ្ង រជា  ើន ដលបំពញត  វូកា រផ្ន កធនធា ន



82 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

មនុស សំរា ប់លទ្ធ ភា ពសកល ក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រព  បា ល 

និងកា រថទា ំ។ ប    ឈមផ ងៗទៀតរួមមា ន កា របង

ចកមិនស្ម ើរគា  រវា ងចំនួនអ្ន កធ្វ ើកា រ និងកិច្ច កា រដល  ូវ

បំពញកា រធ្វ ើចំណា ក  ុករបស់អ្ន កបំរីកា រផ្ន កសុខា ភិបា ល

កង្វ ះកា រទំនុកបំរុងបុគ្គ លិក ដល  ូវបា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  

ក្ន ុងមុខតំណងរបស់ពួកគ ហើយនិង/ឬក៏  ទសដលពួក

គ  ូវបា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល លក្ខ ខណ កា រងា រមិនល្អ  និង

សុវត្ថ ិភា ពកា រងា រ ភា ពអា ម៉ា សដលផ  រភា  ប់នឹងកា រធ្វ ើកា រ

ជា មួយ និងជម្ង ឺអដស៏ និងផលប៉ះពា ល់នជម្ង ឺអដស៏  

លើបុគ្គ លិកផា  ល់។ ជា ចុងក  យ  ះបីជា បុគ្គ លិកដល

 ូវបា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  លល្អ  គឺជា កតា  សំខា ន់ដំបូងគ ក្ន ុង

កា រធ្វ ើឲ កា រថទា ំសុខភា ព ដលមា នគុណភា ពខ្ព ស់ក៏  យ 

ក៏គុណភា ពនះ  ូវបា នកំណត់  យកា ររៀបចំ  ព័ន្ធ ថទា ំ

សុខភា ព  កន្ល ងដលបុគ្គ លិកទា ំង  ះធ្វ ើកា រផងដរ៣៤១។

ដូច្ន ះហើយ កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងទា ំងឡា យ  ូវត  ូវឲ មា ន

ដើម ី  ះ   យប   កង្វ ះខា ត និងកា របងចកមិនស្ម ើគា  

នធនធា នមនុស សំរា ប់សុខា ភិបា ល និង   ក់ឈ្ន ួលទា ប

ជា ទូ   សំរា ប់បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ជា ពិសស  តំបន់

នា នា  ដលមិនទទួលបា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ដលអា ចនឹង

ធ្វ ើឲ មា នកា រផ្ត ល់សវា គុណភា ពមិនល្អ  មា នអវត្ត មា ន និង

កន្ល ងធ្វ ើកា រទំនរ  ើន។ ផលប៉ះពា ល់នជម្ង ឺអដស៏លើ

បុគ្គ លិក គឺកំពុងតធ្វ ើឲ សា  នភា ព ដលអា ក ក់   ប់  ះ 

កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  ទៀត៣៤២។ យុទ្ធ សា ្ត  កំនរទំរង់ថ្ម ីជា  ើន

 ូវបា នគកត់   ទុក  ក្ន ុងបរិបទនះ។  តា មបណា្ដ  

 ទសជា  ើន ក ុមហុ៊នឯកជនបា នផ្ត ល់កា រព  បា លពន  

ជីវិត  យ  គជ័យ  ក  កន្ល ងធ្វ ើកា ររបស់គ  ដល់

សហគមន៍ជិតៗ  ះ។ កា រផ្ត ល់ឲ ក ុមអ្ន កធ្វ ើកា រផ្ន កសុខា 

ភិបា ល  ក្ន ុងសហគមន៍បច្ច ុប ន្ន  ជំនួយផ្ន កឱសថ និង

បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល  ចា ំសហគមន៍ផ ងៗទៀត នូវចំណះ

ដឹង និងជំនា ញដ៏សំខា ន់ ក្ន ុងកា រ  ប់  ងកា រព  បា លអ្ន ក

ផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ អា ចធ្វ ើឲ កា រផ្ត ល់សវា ព  បា លពន  រជីវិត  

តា មសហគមន៍ក ីក  និងដា ច់  យា លកា ន់ត  សើរឡើង។ 

 ះបីជា យា៉ ងណា ក៏  យ កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  យ  ុង

 យ័ត្ន  ូវតមា ន ដើម ីធា នា បា នថា  អ្ន កធ្វ ើកា រផ្ន កថទា ំ

សុខភា ពទំា ងនះ បា នទទួលនូវកា រហ្វ ឹកហា ត់ និងកា រគា ំ  

 ប់   ន់៣៤៣។

កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពនអ្ន កធ្វ ើកា រ ផ្ន កថទា ំសុខភា ពក៏អា ច

ជួយធ្វ ើឲ មា នកា រព  ីកកា រព  បា លពន  ជីវិត  ដល់តំបន់

នា នា  ដលមិនទទួលបា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ និងជំនួយ

 ប់   ន់ពីរដា  ភិបា លផងដរ ។ កា រហ្វ ឹកហា ត់ត  ូវឲ មា ន 

ដើម ីព  ឹងសមត្ថ ភា ពអ្ន កធ្វ ើកា រផ្ន កថទា ំសុខភា ពក្ន ុងកា រ

ផ្ត ល់នូវមធ  បា យរួមគា  មួយ ចំ  ះកា រព  បា លពន  ជីវិត 

កា រថទា ំ និងកា រកា រពា រ។ កា រចំណា យថវិកា រ  ក្ន ុងកិច្ច 

ខិតខំ  ឹង   ង  ដើម ីព  ឹងកា រលើកទឹកចិត្ត ដល់អ្ន កផ្ត ល់

សវា កា ត់បន្ថ យភា ពអា ម៉ា សនជម្ង ឺអដស៍  ក្ន ុងវិស័យសុខា 

ភិបា ល ព  ឹងលក្ខ ័ណកា រងា រ និងលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នអត្ត 

ចរិកវិជ្ជ មា នចំ  ះកា រព  បា ល និងកា រថទា ំជម្ង ឺអដស៍ក៏

អា ចជួយព  ឹងគុណភា ព នកា រថទា ំដល់អ្ន កផ្ទ ុកម  គ

អដស៍ផងដរ។ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងអង្គ កា រ

ពលកម្ម ពិភព  កបា នបង្ក ើតសចក្ត ណីនា ថំ្ម ីៗ  ដើម កីា រពា រ

សុវត្ថ ិភា ពអ្ន កធ្វ ើកា រផ្ន កសុខា ភិបា ល ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងជម្ង ឺ

អដស៏។ សចក្ត ីណនា ំទា ំង  ះរួមមា ន ផនកា រដ៏ទូលំ

ទូលា យ និងមា ន  សិទ្ធ ិភា ពចំ  ះកា រកា រពា រវគ្គ សិក   កា រ

ធ្វ ើតស្ត រកម  គ កា រព  បា ល កា ររក  អា ថ៌កំបា ំង កា រ

កា រពា រ កា រធ្វ ើឲ ហា និភ័យកា រងា ររួមតួច និងកា រយកចិត្ត ទុក

ដា ក់ និងកា រគា ំ  ពីសំណា ក់អ្ន កផ្ត ល់សវា ថទា សុំខភា ព៣៤៤។

កា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា លពន  រជីវិតកា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា លពន  រជីវិត

កា រធា នា ឲ បា ននូវកា រអនុវត្ត ន៍តា មវិធីព  បា លគឺជា គន្ល ឹះមួយ

ដ៏សំខា ន់ក្ន ុងកា រកា រពា រភា ពសំុានឹងថា  ំ និងកា រធា នា ឲ បា ន

 សិទ្ធ ិភា ពនរបបថា  ំពន  ជីវិត ។ កំរិតនកា រអនុវត្ត ន៍តា មវិធី

រូបភា ព ១២ :  ្ត ី គិតជា ភា គរយនមនុស ពញវ័យដលរូបភា ព ១២ :  ្ត ី គិតជា ភា គរយនមនុស ពញវ័យដល

ទទួលបា នកា រព  បា លពន  រជីវិត  ក្ន ុង  ទសដលទទួលបា នកា រព  បា លពន  រជីវិត  ក្ន ុង  ទសដល

បា ន  ើសរីស ភា គរយពិត និងភា គរយដលបា នបា ន  ើសរីស ភា គរយពិត និងភា គរយដលបា ន

គិតរពឹង ឆា  ំ ២០០៥គិតរពឹង ឆា  ំ ២០០៥



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 83

 អប់២១: កា រធា នា ឲ បា ននូវលទ្ធ ភា ពស្ម ើគា  រវា ងបុរស និង ្ត  ី អប់២១: កា រធា នា ឲ បា ននូវលទ្ធ ភា ពស្ម ើគា  រវា ងបុរស និង ្ត  ី

 ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើន ទំនា ក់ទំនងយនឌ័រ  ូវបា នសមា្គ  ល់  យអតុល ភា ពនអំណា ចរវា ងបុរស និង  ្ត ី  យ
្ត  ីមា នសិទ្ធ ិ  បច  ប់តិចជា ង និងមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រអប់រ វគ្គ សិក  បំប៉នចំណះដឹង លទ្ធ ភា ពចូលរួមសកម្ម 

ភា ពរក   ក់ចំណូល លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់  ព សម ត្ត ិ និងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា សុខភា ពទា បជា ង។ កតា  ទា ំងនះបា ន
ជះឥទ្ធ ិពលដល់សមត្ថ ភា ពរបស់ពួកគ ក្ន ុងកា រកា រពា រខ្ល ួនរបស់ពួកគពីជម្ង ឺអដស៏  មទា ំងជះឥទ្ធ ិពលដល់លទ្ធ ភា ពរបស់
ពួកគក្ន ុងកា រទទួលបា នចំណះដឹងផ្ន កសុខភា ព កា រព  បា ល និងកា រថទា ំ។ ជា ក់ស្ត ង អន្ត រា គមន៍ផ្ន កសុខា ភិបា ល
នឹងមិន  ឹមតទទួលសា្គ  ល់ និងឆ្ល ើយតប  សា  នភា ពបច្ច ុប ន្ន  ះទ ថមទា ំងជំរុញឲ មា នផនកា ររូបបរិវត្ត និ៍  ដលនឹង

 ះ   យដល់តួនា ទី  និងទំនា ក់ទំនងមិនស្ម ើរគា  នយនឌ័រផងដរ។ 

ខា ងក  មនះគឺជា ចំណុចសំខា ន់ៗ ដលគួរពិចា រណា  ក្ន ុងកា របង្ក ើតកម្ម វិធីព  បា លដលងា យនឹងរងផលប៉ះពា ល់
 យយនឌ័រ។

លទ្ធ ភា ពទទួលបា នពត៌មា ន: លទ្ធ ភា ពទទួលបា នពត៌មា ន: កា រផ្ត ល់ពត៌មា នអំពីកតា  ហា និភ័យដលមិនអា ចក   បា ន និងគុណសម ត្ត ិនកា រព  បា ល
ជម្ង ឺអដស៍  (ចំណះដឹងផ្ន កព  បា ល)  គឺមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ក្ន ុងកា របង្ក ើត  និងកា រ   ង់ត  ូវកា រ ។ 

មធ  បា យផ ព្វ ផ  យពត៌មា នទា ំងទ  យមធ  បា យផ ព្វ ផ  យពត៌មា នទា ំងទ  យ (ដូចជា  វិទ ុ រឿង និងកា រពិភា ក  ជា ក ុម) ដលធា  ប់  ដល់  ជា ជា ន 
និងសា រដល  ូវបា នផ្ត ល់អា ច  ហលជា ពិបា កស  ប់  ្ត ី និងបុរស ។ 

លទ្ធ ភា ពទទួល  ើ   ស់សវា :លទ្ធ ភា ពទទួល  ើ   ស់សវា : សវា  ូវត  ះ   យនូវឧបសគ្គ នា នា  នយនឌ័រចំ  ះលទ្ធ ភា ព ដល ្ត  ី  ឈម
ទា ក់ទងនឹងបុរស ដូចជា  កតា  សដ្ឋ កិច្ច  កតា  វប ធម៌ តម្ល ឱកា ស (រយៈចំងា យ រយៈពលនសវា  និងរយៈពលរង់ចា ំ 
អា ច  ហលធ្វ ើ  យ  ្ត ីមិនអា ចទទួលបា នសវា ) ភា ពអា ម៉ា ស និងកា ររីសអើង និងគុណភា ពនកា រថទា ំ។ កា រឲ

 ជា ជនចូលរួមក្ន ុងកា របង្ក ើតសវា អា ចជួយឲ សមា្គ  ល់បា ននូវឧបសគ្គ ទា ំងនះ ជួយព  ឹងកា របង្ក ើតសវា  និងបញ្ច ូល
សហគមន៍  ក្ន ុងត  ូវកា រនកា រគា ំ  ។ 

លក្ខ ័ណសំរា ប់កា រព  បា លពន  ជិវិតៈលក្ខ ័ណសំរា ប់កា រព  បា លពន  ជិវិតៈ  ពលសវា មុនពលកើតបង្ក ើតបា នលក្ខ ខណ ជា ក់លា ក់ស   ប់កំណត់  ្ត ីដល
 ូវកា រកា រព  បា ល កា រផ្ត ល់សវា ថទា ំដល់  ្ត ីដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ដលមិនមា នផ្ទ  ះ ជា ពិសស  ្ត ីវ័យក្ម ង គឺជា 

កា រចា ំបា ច់ ។ 

ឧបសគ្គ នកា រធ្វ ើតស្ត ឈា ម និងកា រ  ឹក   បល់ៈឧបសគ្គ នកា រធ្វ ើតស្ត ឈា ម និងកា រ  ឹក   បល់ៈ កា រស   ចចិត្ត ស្វ ងរកកា រធ្វ ើតស្ត ឈា ម  ូវបា នជះឥទ្ធ ិពល
 យកា រគិតដលមា នហា និភ័យ។  ្ត ីរៀបកា ររួចជា  ើនដលមា នដគូររួមភទតមួយ និងមា នភា ព   ះ  ង់អា ចនឹង

មិនមា នអា រម្ម ណ៍ថា ពួកគកំពុងស្ថ ិត  ក្ន ុង   ះថា  ក់  ះទ។ ជា រឿយៗ ្ត  ីភ័យខា  ចចំ  ះលទ្ធ ផលអវិជ្ជ មា ននកា រ
ធ្វ ើតស្ត ឈា ម  ដូចជា   ភា ពអា ម៉ា សកា ររីសអើង  កា រកើនឡើងអំពើហិង    ឬកា រ  ះបង់។ 

ឧបសគ្គ នកា រធា  យអា ថ៌កំបា ំងៈឧបសគ្គ នកា រធា  យអា ថ៌កំបា ំងៈ ភា ពភ័យខា  ចដ៏សមហតុផលរបស់  ្ត ីចំ  ះផលវិបា កនកា រធា  យអា ថ៌កំបា ំង ដូចជា  
អំពើហិង   និងកា របដិសធ  ូវត  ូវបា ន  ះ   យ ។ ភា ពភ័យខា  ចទា ំងនះ ហា ក់ដូចជា រឹតតសា មញ្ញ  ពលដល

្ត  ី  ូវបា នធ្វ ើតស្ត ឈា ម  ចំ  ះមុខដគូររបស់ពួកគ។ កា រ  ឹក   បល់ និងកា រធ្វ ើតស្ត ឈា មជា គូរ កា រទមា  យ
អា ថ៌កំបា ំងដលមា នកា រស  បស  ួលពីអ្ន ក  ឹក   បល់ ដលមា នជំនា ញច  ស់លា ស់ និងកា រអប់ររបស់សហគមន៍
និងសមា ជិក  ួសា រអា ចជួយកា ត់បន្ថ យភា ពអា ម៉ា ស និងកា ររីសអើង  ឆា ំង ្ត  ី ដលមា នលទ្ធ ផលតស្ត ឈា មវិជ្ជ មា ន។ 
សិទ្ធ ិរបស់  ្ត ី  ក្ន ុងកា ររក  កា រសមា  ត់គួរត  ូវបា ន  រព។ 

កា រ  ួតពិនិត  និងកា រអនុវត្ត ន៍:កា រ  ួតពិនិត  និងកា រអនុវត្ត ន៍:កា រ  ួតពិនិត គួរត  ូវបា នធ្វ ើឡើងជា  ចា ំ ដើម ីសមា្គ  ល់បា នថា  អ្ន កណា ខ្ល ះទទួល
បា នសវា  និងអ្ន កណា ខ្ល ះដលមិនទទួលបា នសវា  និងដើម ីធ្វ ើកា រកស  ួលដលចា ំបា ច់។  ទសនីមួយៗគួរត  ូវ
បា នលើកទឹកចិត្ត  យកំណត់ទិស  ជា ក់លា ក់សំរា ប់ ្ត  ី  យផ្អ កលើកា រសិក   គរា តត  តក្ន ុងតំបន់។ 

កា រហ្វ ឹកហា ត់អ្ន កផ្ត ល់សវា ៈកា រហ្វ ឹកហា ត់អ្ន កផ្ត ល់សវា ៈ កា របញ្ច ូលកា រពិចា រណា លើយនឌ័រ  ក្ន ុងផនកា រព  បា លគឺជា ឱកា សមួយ ដើម ី   តកា រ
យកចិត្ត ទុកដា ក់លើអំពើហិង  ទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ និងឧបសគ្គ ផ ងៗទៀត។

 ភព: អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៤b



84 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ព  បា ល  ូវត  ូវឲ មា នយ៉ា ង  ចណា ស់ ៩៥% ដើម ី

ធា នា  យមា នលទ្ធ ផលព  បា លវិជ្ជ មា ន និងបងា្ក  រកា រកើន

ទ ើងភា ពសំុានថា  ៣ំ៤៥។   យុទ្ធ សា  ្ត ក្ន ុងកា រគាំ   កា រអនុវត្ថ ន៍

តា មវិធីព  បា លដល  ូវបា នព  ឹងក្ន ុងចំ  មបុរស និង

 ្ត ីក ីក  អា ច  ហលជា រួមបញ្ច ូលកា រផ្ត ល់សវា ថទា ំ និង

កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងថ្ម ីៗ ដទទៀត ដលនា ំសវា ព  បា ល

 យកា ន់ត  ដល់  ូសា រ និងសហគមន៏ក ីក ។ វិធីនះ 

អា ចកា ត់បន្ថ យកា រចំណា យលើមធ  បា យធ្វ ើដំណើរ និង

 ះ   យបា ននូវកា រលំបា កផ ងដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងមធ  

បា យធ្វ ើដំណើរដលមា នកំរិត ឬមិនទៀងទា ត់  ក្ន ុងសហ-

គមន៍ដា ច់  យា ល និងសហគមន៍ដល  លើ  ះតូចៗ។ 

កា របង្ក ើននូវកា រ  បដណ្ដ ប់នមណ លព  បា ល ក៏ដូចជា កា រ

កា ត់បន្ថ យនូវកា រចំណា យលើមធ  បា យធ្វ ើដំណើរផងដរ។ 

កា របងចកពលវលា  គ្ល និីកដលផ្ត ល់ភា ពងា យ  លួដល់

អ្ន កជម្ង ឺអដស៍ ដូចជា ពល  ឹក  លឹម ឬក៏ពលលា  ចសំរា ប់

អ្ន កដលធ្វ ើកា រពលថ្ង  ក៏ដូចជា កា រកា ត់បន្ថ យនូវពលវលា 

រង់ចា ំអា ចកា ត់បន្ថ យកា របា ត់បង់ឱកា សដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ

មកពិនិត  ព  បា ល  គ្ល ីនិក និងកា រធា នា សុវត្ថ ិភា ពកា រ  ើ

  ស់ឱសថ។ កា រគា ំ  ដើម ធីា នា ថា  អ្ន កជម្ង កឺ កី មា នលទ្ធ ភា ព

ទទួលបា នអា ហា រ  ប់   ន់ ជា ពិសស  ក្ន ងុកំឡុងខដំបូង

នកា រព  បា ល ក៏អា ចជួយព  ឹងនូវកា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  

បា លផងដរ។ 

កា រគា ំ  កា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា ល ដលសក្ក ិសម  តា ម

វប ធម៌គួរត  ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើម ី  ះ   យប   

សំខា ន់ៗផ ងៗ ពា ក់ព័ន្ធ នឹង ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ និង  ្ត ីដល

ទើបឆ្ល ងទន្ល រួច។ កា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា លអា ចនឹងមា ន

កា រលំបា ក់សំរា ប់  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ និង  ្ត ីដលទើបឆ្ល ងទន្ល រួច 

ជា ងអ្ន កដលមិនមា នផ្ទ  ះ។ ជម្ង ឺចា ញ់កូន និងជម្ង ឺក ពះ

ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រមា នផ្ទ  ះអា ចនឹងធ្វ ើ  យ កា រព  បា 

លពន  ជីវិតមា នភា ពស្ម ុគសា  ញ ហើយសា  នភា ពនះអា ចនឹ

ង  ូវបា នធ្វ ើឲ រឹតតធ្ង ន់ធ្ង រឡើងតា មរយៈ  សិទ្ធ ិភា ពឱសថ

ពន  ជីវិត ឬកង្វ ល់អំពីផលប៉ះពា ល់ខា  ំងនឱសថលើគត៌។ 

 ក្ន ុងកំឡុងពលឆ្ល ងទន្ល រួច កា រផា  ស់ប្ត ូររូបរា ង និងត  ូវកា 

រនកា រថទា ំសំរា ប់ទា រកដលទើបនឹង  សូតអា ចនឹងស  ប

តា មកា រ  ើ   ស់ឱសថរបស់មា តា ។

ជា ទូ   ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ មា នភស្ត ុតា ងតិចតួច

ពីភា គីបុរស ចំ  ះកា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា ល បើ  ៀប

ធៀបនឹង ្ត  ី។ យនឌ័រមិន  ូវបា នគសមា្គ  ល់ថា ជា  កតា  

សំខា ន់  ក្ន ុងកា រពិនិត ឡើងវិញនូវភស្ត ុតា ង ដលមា នអំពី

កា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា ល  ះទ៣៤៦។ កា រសិក  មួយ  

 ទស Botswana បា នបងា  ញថា  កា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  

បា លមា នលក្ខ ណៈ  ដៀងគា  ក្ន ុងចំ  មបុរស និង ្ត  ី។ 

 ះជា យា៉ ងនះក្ត ី កា រ   វ   វពីគុណភា ពមួយដល  ូវ

បា នធ្វ ើឡើងក្ន ុងពលដូចគា   បា នបងា  ញថា  កា រទទួលសា្គ  ល់

នូវសា  នភា ពជម្ង ឺអដស៍ កា រទមា  យអា ថ៌កំបា ំង និងយនឌ័រ 

បា នជះឥទ្ធ ិពលដល់កា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា ល។  លគឺ 

 ្ត ីហា ក់ដូចជា  មទទួលសា្គ  ល់សា  នភា ពជម្ង ឺអដស៍របស់

ពួកគជា ងបុរស ហតុដូច្ន ះហើយបា នជា ្ត  ី ដល  រក

កា រព  បា លជម្ង ឺអដស៍ ហា ក់ដូចជា មា នចំនួន  ើនជា ង

បុរស។ កា រសិក  នះបា នចង្អ ុលបងា  ញពីត  ូវកា រនកា រ

  វ   វបន្ថ ម  លើប   ទា ំងនះ។

កា រថទា ំតា មផ្ទ ះកា រថទា ំតា មផ្ទ ះ

ភា គ  ើននអ្ន កផ្ទ កុម  គអដស៍  ក្ន ងុ  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ 

 វូបា នថទា ំ  ផ្ទ ះ  យសមា ជិកក្ន ងុ  សួា រ។ កា រថទា ំ  

ផ្ទ ះរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រថទា ំ និងកា រគា ំ  ដលផ្ត ល់ឲ  ផ្ទ ះ 

និងកា រគា ំ  ពីផ្ន កខា ងក   ដលផ្ត ល់ដល់អ្ន កជម្ង ឺអដស៍ 

និងសមា ជិកក្ន ុងក មុ  ួសា រ  យបុគ្គ លិក និងអ្ន កស្ម ័  

ចិត្ត ធ្វ ើកា រផ្ន កសុខា ភិបា ល  ក្ន ុងសហគមន៍  ះជា យា៉ ង

ណា  កា រមកជួបនឹងគិលា នុបដា  យិកា  និងបុគ្គ លិកផ្ន កសង្គ ម

កិច្ច ក៏អា ចនឹងមា នផងដរ៣៤៧។ អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ក ុម

អ្ន កធ្វ ើកា រ   ះវិហា រ និងអង្គ កា រសង្គ មនា នា  ជា រឿយៗ

បា នចូលរួមយា៉ ងសកម្ម  ក្ន ុងផនកា រថទា ំ  ផ្ទ ះ។ បទពិ-

 ធន៍បា នបងា  ញថា  ដើម ីឲ មា ន  សិទ្ធ ភា ព កា រគា ំ  

ដល់កា រថទា ំ  ផ្ទ ះគួរតរួមបញ្ច ូលនូវកា រថទា ំ និងកា រព  

បា ល  យឱសថ កា រហ្វ កឹហា ត់ និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឱសថសំខា ន់ៗ

សំរា ប់អ្ន កថទា ំ កា រ  ឹក   បល់បបចិត្ត សា  ្ត  កា រគា ំ  

សំរា ប់កិច្ច កា រក្ន ងុ  សួា រ និងសកម្ម ភា ពរក   ក់ចំនូលផ ងៗ៣៤៨។

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ កា រផ្ត ល់ឲ ក ុម  ួសា រផ ងៗ 

ដលរង   ះ  យជម្ង ឺអដស៏ កា រវា យតម្ល ដ៏ចាំ បា ច់មួយ

 ះ គឺជា ជំហា៊ នដំបូងដលមិនអា ចខ្វ ះបា ន  ពលបង្ក ើត



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 85

កម្ម វិធីគា ំ  ។ 

កា រចំណា យផ ងៗ ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រថទា អំ្ន កផ្ទ កុម  គអដស៍

 ផ្ទ ះអា ចបង្ក កា រលំបា កចំ  ះធនធា នដលមា នកំរិត   ប់

នក ុម  ួសា រក ីក  ហើយអា ចនឹងធ្វ ើ  យ  ួសា ររឹតតក 

ថមទៀតក្ន ុងរយៈពលវង។  តា មបណា្ដ   ទសជា  ើន 

តួនា ទីរបស់យនឌ័រ គឺជា អ្ន កកំណត់ថា  តើបន្ទ ុកនកា រថទា ំ

អ្ន កណា មា  ក់ដលមា នកើត

ជម្ង ឺអដស៏នឹង  ូវបងចក  យរបៀបណា  ក្ន ុងចំ  ម

សមា ជិកក្ន ុង  ួសា រ។ បន្ទ ុកនកា រថទា ំ  ផ្ទ ះ ហា ក់ដូចជា 

ធា  ក់លើ  ្ត ី និងក្ម ង  ី។  យសា រតកិច្ច កា រនះ ជា 

រឿយៗ  ូវបា នគចា ត់ទុកថា ជា ពលកម្ម ស្ម ័  ចិត្ត  ឬពលកម្ម 

មិនគិត   ក់ ទើបធ្វ ើឲ ទំនួលខុស  ូវក្ន ុងកា រថទាំ ជម្ង ឺនះ 

ពិតជា អា ចធ្វ ើឲ មា នកា របា ត់បង់ឱកា សយ៉ា ង  ើន  យ

រួមមា ន  ូវបង្ខ ំឲ ្ត  ីឈប់ពីកា រងា រដលទទួលបា ន   ក់កំរ

រឺកា ត់បន្ថ យកា រងា រផ្ន កកសិកម្ម  និងបង្ខ ំឲ ក្ម ង  ីៗ  ូវ

 ះបង់  លកា រសិក  ។ ដើម ីឆ្ល ើយតបនឹងប   នះ កម្ម 

វិធីថទា ំ  ផ្ទ ះចា ំបា ច់  ូវមា នកា រក    ដើម ីបំពញត  ូវ

កា រក មុ  សួា រក កី  និងផ្ត ល់ផល   ជន៍ដល់ ្ត  ។ី លើស

ពីនះ  ទៀត បុរស  ូវត  ូវបា នលើកទឹកចិត្ត ឲ បង្ក ើនកា រ

ចូលរួមរបស់ពួកគ  ក្ន ុងកា រផ្ត ល់កា រថទា ំ និង  ូវបា នគា ំ  

ចំ  ះកា រធ្វ ើនូវទង្វ ើទា ំង  ះ។ កា របងចកកា ន់តមា នភា ព

ស្ម ើគា  នកិច្ច កា រថទា ំរវា ងបុរស និង ្ត  ីអា ចកា ត់បន្ថ យ

វិសមា មា  នបន្ទ ុកលើ  ្ត ី និងក្ម ង  ី ហើយក៏អា ចនឹង

បង្ក ើនកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ និងកា រឲ តម្ល លើកា រថទា ំក្ន ុង

ក ុម  ួសា រផងដរ។

កា រ  តួពិនិត តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល នូវភា ពក កី /សមធម៌កា រ  តួពិនិត តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល នូវភា ពក កី /សមធម៌

និងយនឌ័រ  ក្ន ុងប   នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៏និងយនឌ័រ  ក្ន ុងប   នម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៏

 ះបីជា មា នកា រកើនឡើងនូវកា រទទួលសា្គ  ល់នវិសមធម៌

ក្ន ងុវិស័យសុខា ភិបា ល ដលកំពុងតមា នកា រកើនជា បន្ត បនា  ប់

ទា ំង  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍ និង  ទសអភិវឌ ន៍ក៏

 យ បច្ច ុប ន្ន នះ  ព័ន្ធ ពត៌មា នរបស់ក សួងសុខា ភិបា ល

បា នចុះខ  យ  ក្ន ុងកា រផ ព្វ ផ  យពត៌មា នដលចា បំា ច់ 

ដើម ីវា យតម្ល  និង  ះ   យប   វិសមធម៌ក្ន ុងវិស័យសុខា 

ភិបា ល។ កា រលំបា ក  ះគឺ កា រកំណត់ពត៌មា នដល  ូវកា រ

ក្ន ុងកា រ  ះ   យវិសមធម៌ ក្ន ុងវិស័យសុខា ភិបា ល កា រកំ

ណត់  ព័ន្ធ ពត៌មា នរបស់ក សួងសុខា ភិបា ល ដើម ីបំពញ

បា ននូវត  ូវកា រទា ំង  ះ កា របង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីប   

សមធម៌ និងកា រព  ឹងជំនា ញដលចំា បា ច់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់

ពត៌មា នសំរា ប់កា របង្ក ើតផនកា រ និងកា របង្ក ើត  លន  

បា យដ៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ព៣៤៩។

បន្ថ មពីលើកា របង្ក ើននូវអត្ថ ិភា ព ន  ភពទិន្ន ន័យផ ងៗគា  

 ះ កា រវិវត្ត ន៍ចា ំបា ច់  ូវតមា ន  ក្ន ុងពត៌មា នទា ក់ទងនឹង

សមធម៌ដល  ូវបា នបញ្ច ូល។ ដើម ីវា យតម្ល សមធម៌សុខា 

ភិបា ល  យបា នសម  ប សូចនា ករសមធម៌ គប ី  ូវ

បា នបង្ក ើតទ ើង។ សូចនា ករសមធម៌នះ ត  ូវឲ មា នកា រ

វា ស់ស្ទ ង់សុខភា ព (ឬក៏កា វា ស់ស្ទ ង់នកតា  កំណត់សុខភា ព)

ហើយនិងកា របងចកសមភា ព (ដូចជា កា រវា ស់នសា  នភា ព

សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ភទ អា យុ ជា តិសា សន៏ ហើយនិង/ឬក៏ 

សា  នភា ពភូមិសា  ្ត )  មទា ំងសមត្ថ ភា ពដើម ីបងចក

ពត៌មា ន  យ  ង  តា មកា របងចកសមភា ពទា ំងនះ។ 

ផនកា រនះ អា ចទទួលបា ន  គជ័យ តា មរយៈកា រធា នា ថា  

កតា  បងចកសមធម៌ដ៏សមហតុសមផល និងកា រវា ស់ស្ទ ង់

សុខភា ពអា ចរកបា ន  ក្ន ុង  ភពទិន្ន ន័យនីមួយៗ រឺក៏តា ម

រយៈកា របង្ក ើតយន្ត កា រ ដើម ភីា  ប់ឯកសា ររវា ង  ភពទិន្ន ន័យ។

ឧទា ហរណ៍ កា រតភា  ប់ដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពអា ច  ូវបា ន

បង្ក ើតឡើងតា មរយៈកា របញ្ច ូលកតា  សមា្គ  ល់តមួយ រឺលខ

កូដភូមិសា ្ត  តមួយ  ក្ន ុង  ភពទិន្ន ន័យផ ងៗគា  ។ 

ប ្ដ  ញវា ស់ស្ទ ង់សុខភា ពបា នចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើកា រលើកា របង្ក ើត

ស   ណសមធម៌ និងបង្ក ើតយន្ត កា រដើម ីតភា  ប់ឯកសា រ

រវា ង  ភពទិន្ន ន័យ៣៥០។

ឧបករណ៍ ដើម ីវា យតម្ល ក្ន ុងវា ស់ស្ទ ង់លើកា រឆ្ល ើយតបចំ  ះ

ភា ពក ីក  និងភា ពងា យប៉ះពា ល់លើយនឌ័រនកម្ម វិធីអដស៏ 

 ូវបា នផ្ត ល់  ក្ន ុង  អប់ ៣០ (មើលផ្ន ក ៦, ឧបករណ៏) ។

រដ្ឋ បា លសវា សុខា ភិបា លជា ន់ខ្ព ស់ និងក្ន ុង  ុក និងអ្ន ក

អនុវត្ត ន៏សវា សុខា ភិបា ល អា ចពិនិត មើលកំរងសំនួរវា យ

តម្ល ទា ំងនះទ ើងវិញ និងកសំរួលទ ើងវិញ យកគំរូតា ម 

រឺបញ្ច លូចំនុចផ ងៗទៀត សំរា ប់កា រវា យតម្ល ដលឆ្ល ះុប   ងំ

ពីសា  នភា ព  ក្ន ុងតំបន់របស់ពួកគ។ បនា  ប់មក កា រឆ្ល ើយ

តប  នឹងកា រវា យតម្ល នះ គួរត  ូវបា នរា យកា រណ៍  

កា ន់រដ្ឋ បា លជា ន់ខ្ព ស់ជា មួយគា  នឹងអនុសា សន៍ ដើម ីចា ត់



86 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

វិធា នកា រ។ បនា  ប់មកទៀត រដ្ឋ បា លជា ន់ខ្ព ស់ជា មួយគា   និង

គណៈអភិបា លផ្ន កថទា សុំខភា ព  ចា តំំបន់ ក មុវជ្ជ បណ តិ

ផ្ន កថទា ំសុខភា ព  ចា ំតំបន់ និងអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍គួរ

តបង្ក ើតផនកា រសកម្ម ភា ពមួយ ដើម ី  ះ   យប   នា នា  

ដលសមា្គ  ល់បា នថា  ជា ប   ចា ំបា ច់ដល  ូវយកចិត្ត ទុក

ដា ក់បន្ថ ម។ វា ចា ំបា ច់  ូវចងចា ំថា  ឧបករណ៍ដើម ីវា យតម្ល 

នះ  ូវបា ន  ើ   ស់ជា មូលដា  នមួយ ដើម ីចា ត់វិធា នកា រ

បន្ថ ម ដើម ីជំរុញឲ មា នកម្ម វីធីកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  និង

ដលងា យប៉ះពា ល់លើយនឌ័រ និងសវា នា នា សំរា ប់អ្ន កផ្ទ ុក

ម  គអដស៍។ 

កា រ   វ   វកា រ   វ   វ

កា រធ្វ ើកា រ   វ   វជា បន្ត បនា  ប់គឺ ត  ូវឲ មា នដើម ីបង្ក ើត

យុទ្ធ សា  ្ត  ដ៏រឹតតមា ន  សិទ្ធ ិភា ពក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបនឹងម

 គអដស៍។ កា រ  មូល និងកា រចករលកភស្ត ុតា ងអំពី

កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងថ្ម ីៗ  ក្ន ុងកា រពា រជម្ង ឺអដស៏ ដលបា ន

ប   ក់ថា  មា ន  សិទ្ធ ិភា ព គឺជា គន្ល ឹះនកា របញ ប់កា ររីក

រា លដា លន  គរា តត  ត។ កា រ   វ   វបន្ថ ម  តា មគ្ល និីក

គឺត  វូឲ មា ន ដើម ផីលិតនូវឱសថ  ឆា ងំជម្ង អឺដស៍ថ្ម ីៗ  និង

បង្ក ើតបា ននូវយុទ្ធ វិធីថ្ម ីៗ ដើម ីព  បា ល  គ៣៥១។ រហូតមក

ដល់ពលនះ កា រ   វ   វពីវិធីសា  ្ត ដើម ីព  ឹងលទ្ធ ភា ព

និងអត្ថ ិភា ពនកា រថទា ំ និងព  បា លម  គអដស៍  ូវបា ន

 ងើយកន្ត ើយយា៉ ងខា  ំងពីសំណា ក់ទា ំងអ្ន ក   វ   វ និង

អង្គ កា រដលកំពុងផ្ត ល់ជំនួយ។ ដើម ីរកឲ ឃើញ និងព  ឹង

នូវវិធីបង្ក ើនលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រព  បា ល កា រវិភា គសដ្ឋ -

កិច្ច   ូវត  ូវបា នផ  ភា  ប់គា  ជា មួយនឹងទិន្ន ន័យ  តា ម

គ្ល ីនិក ដលផ្ត ល់  យកា រ  ួតពិនិត  ក្ន ុងមួយរយៈពលវង

ជា មួយអ្ន កជម្ង ឺ ក្ន ុងតំបន់ដលមិនសូវមា នធនធា ន។ វា មា ន

សា រៈសំខា ន់ណា ស់ក្ន ុងកា រសមា្គ  ល់នូវកតា  នា នា  ដលជះ

ឥទ្ធ ិពលដល់កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង ដើម ីបង្ក ើនលទ្ធ ភា ពទទួល

បា នកា រព  បា ល ជា ពិសស  ក្ន ុងបរិបទសវា សុខភា ព និង

 យ  រព  តា ម  លន  បា យសុខា ភិបា ល។ ផលប៉ះ

 អប់២២:កា រ   វ   វអន្ត រជា តិមួយចំនួន អប់២២:កា រ   វ   វអន្ត រជា តិមួយចំនួន

កន្ល ងមក   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រឆ្ល ងម  គអដស៍  ូវបា នធា  ក់លើ ្ត  ីមា នគត៌  ក្ន ុងតំបន់ទីក ុងន  ទស Uganda ។ 

កា រ   វ   វបា នបងា  ញថា  នះ  យសា រកា រកើនឡើងនូវកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ កា រពន  រក្ន ុងកា រចា ប់ផ្ត ើមរួម

ភទ ហើយនិង/ឬក៏ កា រកា ត់បន្ថ យមា នដគូរួមភទ  ើន។ ភស្ត ុតា ងបញ្ច ូលគា  ស្ត ីពី   វ៉ា ទ ង់ស៏ជម្ង ឺអដស៏និងឥរិយា បទ

រួមភទ  ូវបា នបងា  ញថា បា នចូលរួមយា៉ ងខា  ំង  លើ  គជ័យនកម្ម វិធិបងា្ក  រជម្ង ឺអដស៏៣៥២។ 

 ទីក ុង Abidjan  ទស Cote d’Ivoire   វ៉ា ឡង់ស៍នកា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏ក្ន ុងចំ  ម  ីរកសីុផ្ល ូវភទ បា នធា  ក់ចុះ

ពី ៨៩% មក ៣២% ច   ះឆា  ំ ១៩៩១ និង ១៩៩៨។  កា រធា  ក់ចុះនះកើតឡើង  យសា រកា រកើនឡើងនូវកា រ  ើ   ស់

  មអនា ម័យ។  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩២ ២០% នអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទបា ន  ើបា ្រ ស់   មអនា ម័យ  ក្ន ុងពលរកសីុរបស់

ពួកគនា ពលថ្ម ីៗ ខណៈពលចំនួននះបា នកើតទ ើងដល់ ៧៨%  ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩៨។  របា យកា រណ៍បា នបងា  ញថា  

កិច្ច ខិតខំ  ងឹ   ងក្ន ងុកា រកា រពា ររយៈពលវង និងកា រជំរុញឲ មា នកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យដលមា ន  ក្ន ងុផនកា រ

 ចា ំតំបន់បា នរួមចំណកយា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុង  គជ័យនះ។ 

កា រវិភា គលើយុទ្ធ នា កា រទីផ  រសង្គ មសំ  លើយុវជន  ក្ន ុង  ទស Cameroon  ូវបា នធ្វ ើឡើងដើម ីវា យតម្ល  សិទ្ធ ិ

ភា ពនកម្ម វិធីលើកកម្ព ស់សុខភា ពបន្ត ពូជ និងសុខភា ពផ្ល ូវភទក្ន ុងចំ  មមនុស វ័យក្ម ងដលមា នអា យុច   ះពី ១៣ 

  ២២ឆា  ំ។ ក្ន ុងចំ  មកតា  ផ ងៗទៀត លទ្ធ ផលនកា រសិក  បា នបងា  ញពីសា រៈសំខា ន់នកា រដា ក់បញ្ច ូលមនុស វ័យ

ក្ម ង  ក្ន ុងកា របង្ក ើតកម្ម វិធី។ កា ររួមបញ្ច ូលគា  នកា រយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលា យនប   សុខភា ពផ្ល ូវភទរបស់បុរស និងកា រ

 ះ   យភា ពអា ម៉ា សដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ើ   ស់   មអនា ម័យ ហា ក់ដូចជា  ូវបា នគមើលឃើញថា  មា នសា រៈ

សំខា ន់ចំ  ះ  សិទ្ធ ិភា ពនកម្ម វិធី។ 

 ភព:Ashford ឆា  ំ២០០០; Agha ឆា  ំ២០០០;Van Rossem និង Meekers ឆា  ំ២០០០



តើម  ្ត ីសុខា ភិបា លអា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យនូវកង្វ ល់នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  យរបៀបណា  ក្ន ុងប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?
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ពា ល់នកា ររៀបចំផ្ត ល់   ក់ផ ងៗគា  នកា រព  បា ល និងកា រ

ថទា ំជម្ង ឺអដស៍  លើកា រអនុវត្ត ន៍តា មកា រព  បា ល  កា រ

ព  ីក  សិទ្ធ ិភា ពឱសថ និងលទ្ធ ផលព  បា លចុងក  យ

ចា ំបា ច់  ូវតជា  ធា នបទសំខា ន់ៗនកា រសិក  ។ កិច្ច ខិតខំ

 ឹង   ងនា នា  ក៏ចា ំបា ច់ត  ូវឲ មា ន ដើម ី  ះ   យ

ភា ពលំអៀងនយនឌ័រ  ក្ន ុងកា រ     វជម្ង ឺអដស៏ដូចជា 

ដូចអ្វ ីដលបា នពិភា ក  ខា ងលើ។ លើសពីនះកា ររួមបញ្ច ូល

 ្ត ី  ក្ន ុងកា រសា កល ង និងកា រសិក  ដទទៀត ដើម ី

ព  ឹងគរុ  សល   វ   វ កា របងា្ក  រ កា រព  បា ល និង

ថទា ំជម្ង ឺអដស៏នកា រឆ្ល ើយតបនឹងយនឌ័រ ចាំ បា ច់  ូវពិចា រ

ណា ឲ បា នច  ស់លា ស់ ដើម ីធា នា បា នថា  ភា ពងា យរង

  ះទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ និងផ្ន កសរីរា ង្គ របស់បុរស និង

 ្ត ី  ូវបា នកត់សមា្គ  ល់។ ចុងក  យកា រ   វ   វដើម ី

បង្ក ើតវ៉ា ក់សា ំងកា រពា រដ៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ព និងសុវត្ថ ិភា ព  

តជា ក្ត ីសងឃឹមដលល្អ ជា ងគសំរា ប់កា រកា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់ 

នជម្ង ឺអដស៏។  អប់២២ បងា  ញពីឧទា ហរណ៏ខ្ល ះនកិច្ច 

ខិតខំ  ឹង   ង   វ   វអន្ត រជា តិ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

៥. កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់
អ្ន កស  បស  ួល

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍



កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល
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មា្គ  ល់ទា ំងនះ  ូវបា នផ្ត ល់ឲ ដើម ីជួយគា ំ  ដល់

អ្ន កស  បស  ួល  ពល ដលពួកគធ្វ ើកា រជា 

មួយសិកា្ខ  កា មលើកា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និង

យនឌ័រ  ក្ន ុង  ធា នបទសុខភា ពជា ក់លា ក់។ អ្ន កស  ប

ស  ួល  ូវបា នណនា ំឲ និយា យសំ  ផ្ន កទី ៥ន មូ៉ឌុល

ជា មូលដា  ន  ឹះរបស់សៀវ  មរៀននះ ដល  ះ   យ

ប   ភា ពក ីក  និងយនឌ័រដា ច់  យឡកៗពីគា  ដលមូ៉

ឌុលទា ំងនះ មា នកំណត់ចំណា បំន្ថ មទៀតទា ក់ទងនឹងអ្ន ក

សា  ប់ជា យុទ្ធ សា ្ត  តួនា ទីនអ្ន កស  បស  លួ និងកា រលើក

ឡើងអំពីវិធីសា ្ត  ស   ប់រយៈពលសិក   និងស   ប់កា រ

វា យតម្ល ។

រយៈពលសិក   និងលំហា ត់ដលមា នបន្ត បនា  ប់មា នលក្ខ ណៈ

ជា ក់ស្ត ង និងបងា  ញផ្ល វូ   ះ  រក “កា រសិក   យសកម្ម ”។

 លគឺថា  ពួកគ  ូវបា នកំណត់ឲ ជ  ុញកា រពិភា ក   និង

ធ្វ ើបទបងា  ញជា ក ុមក្ន ុងកា រវិភា គប   ជម្ង ឺអដស៍ ក  ម

 ធា នបទយនឌ័រ និងភា ពក ីក ។ ពលដល  ូវកា រ

ស   ប់រយៈពលសិក  ទា ំងអស់មា នរយៈពល  ហលជា 

១៦ ៉ ង។

លទ្ធ ផលរពឹងទុកនកា រសិក  លទ្ធ ផលរពឹងទុកនកា រសិក  

 ពលបញ្ច ប់វគ្គ សិក  លើម៉ូឌុលនះ សិកា្ខ  កា មទា ំងនះ

អា ច:

 •  បងា  ញពីកា រយល់ដឹងអំពីប   ជម្ង អឺដស៏ក្ន ងុ  ះរួមមា ន

កា របងចក និងលក្ខ ណៈនកា រឆ្ល ងរា តត  តនជម្ង ឺ

អដស៍

 •  បងា  ញពីកា រយល់ដឹងអំពីអ្វ ីដលពា ក់ព័ន្ធ រវា ងភា ពក ីក 

យនឌ័រ  និងជម្ង ឺអដស៏

 •  ពន ល់ថា  តើហតុអ្វ ីបា នជា វា មា នសា រៈសំខា ន់ចំ  ះ

ម ្ត  ីសុខា ភិបា លក្ន ុងកា រ  ះ   យកង្វ ល់ទា ក់ទងនឹង

ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងប   ជម្ង ឺអដស៏  យ

មា ន  សិទ្ធ ភា ពសមធម៌និងទស នៈសិទ្ធ ិមនុស

 •  បងា  ញថា  តើម ្ត  ីសុខា ភិបា ល និង  ព័ន្ធ ថទា ំសុខ

ភា ពជា រួមអា ច  ះ   យកង្វ ល់ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ

ទា ក់ទងនឹងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍យា៉ ងដូចម្ត ច។

 •  បងា  ញពីកា រយល់ដឹងអំពី  លន  បា យ និងវិធី

សា ្ត  ដឹកនា ំផ្ល ូវអន្ត រជា តិ និងជា តិកម្ម វិធីធ្វ ើផនកា រ និង

ហិរញ្ញ ប ទា ន  និងកា រផ្ត ល់ជូនសវា កម្ម នះ

 •   បងា  ញពីកា រយល់ដឹងអំពីកា រធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ជា ក់ស្ត ងល្អ 

 សើរ  តា មមូលដា  នសុខា ភិបា លសហគមន៍ និង

 ប់ថា  ក់ក  ិត  លន  បា យនិង

 •  បងា  ញអំពីភា ពសីុគា  ជា មួយនឹងឧបករណ៍មួយចំនួនធន

ធា ន និងអំណះអំណា ងដលម ្ត  ីសុខា ភិបា លអា ចមា ន

ក្ន ុងកា រ  ះ   យប   ជម្ង ឺអដស៏។

សកម្ម ភា ព១: កា រ  កា សអំពីភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងសកម្ម ភា ព១: កា រ  កា សអំពីភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុង

ប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

កម្ម វត្ថ ុកម្ម វត្ថ ុ: ដើម ីចា ប់ផ្ត ើមពិភា ក  អំពីប   នភា ពក ីក  និង

យនឌ័រ ដលទា ក់ទងនឹង ជម្ង ឺអដស៍

ពលកំណត់:ពលកំណត់: រយៈពល ៣ ៉ ង

អំណា នជា មុន :អំណា នជា មុន :ផ្ន កទី២: ភា ពក ីក  យនឌ័រ និង ជម្ង ីអដស៍

លំហា ត់ដល  ូវបា នស្ន ើឡើងលំហា ត់ដល  ូវបា នស្ន ើឡើង

ជំហា នទី១. កា ររិះរកគំនិតសំខា ន់ៗ: ភា ពក ីក   និងជម្ង ឺអដស៏

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: សរសរ  “ភា ពក ីក  និងជម្ង ឺអដស៍”  ខា ង

លើនក ដា សតា រា ង។ សួរសិកា្ខ  កា មថា  តើប   នភា ព

ក ីក ប៉ះពា ល់ដល់ប   ជម្ង ឺអដស៏យា៉ ងដូចម្ត ច និងថា  តើ

ភា ពក កី  វូបា នទទួលរងផលប៉ះពា ល់  យប   ជម្ង អឺដស៍

យា៉ ងដូចម្ត ច។ សរសរចម្ល ើយតបទា ំងអស់  លើតា រា ង

ក ដា ស  ះ។ ដា ក់ចំណងជើងដូចគា   ខា ងលើនសន្ល ឹក

នីមួយៗ។ ព ួរតា រា ងក ដា ស ដលសរសររួច  ជំុវិញក្ន ុង

ថា  ក់រៀន។

កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួលកំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

ចូរឲ   កដថា  ដំបូង ក ុមកំណត់រកថា  តើប   នភា ពក ីក 

បង្ក ើនលទ្ធ ភា ពនកា រឆ្ល ងម  គអដស៍ និងវិវត្ត ន៍  រកកា រ

កើតជម្ង ឺអដស៍ និងមរណៈ  មា ណ  យសា រជម្ង ឺអដស៍

យា៉ ងដូចម្ត ច។ ប   ដលតួរត  ូវកំណត់រករួមមា នប   

៥. កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  លួ

ស



90 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ពា ក់ព័ន្ធ ដូចខា ងក  ម:

 • កា រកើនឡើងនកា រគា  នកា រពា រជម្ង ឺអដស៍

 •  កា ររឹតត ិតលើជ  ើស នសកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  យ

សុវត្ថ ិភា ព

 •  សកម្ម ភា ពស្វ ងរកសុខា ភិបា ល និង សិទ្ធ ិឱកា សទទួល

បា នកា រថទា ំសុខភា ព។

 • កា រនិរទស  វសន៍សដ្ឋ កិច្ច 

 • ក  ិតកា ន់តទា បនកា រអប់រ

 •  ទំនា ក់ទំនង  យ   លរវា ងភា ពក កី  និងជម្ង អឺដស៍

 (ឧ. កា រទទួលបា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ក  ិតកា ន់តទា ប)

 • ក ុមជនជា តិភា គតិច

 • បរិយា កា សជំុវិញទីក ុង និងជនបទក ីក 

 • យុវជន និងក្ម ងៗដលងា យរង   ះ

 • មនុស ចា ស់ដលងា យរង   ះ

បនា  ប់មក សួរសំណួរសិកា្ខ  កា មទា ំងអស់ឲ កំណត់រកថា តើ

ជម្ង ឺអដស៏ ជ  ុញឲ មា ន ឬធ្វ ើឲ កា ន់មា នភា ពក ីក យា៉ ង

ដូចម្ត ច។ ប   ដលគួរត  ូវបា នកំណត់រក រួមមា នប   

ដលជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ ដូចខា ងក  ម:

 • កា រកា ត់បន្ថ យចំណូលជា តិ

 • កា របា ត់បង់មូលធនសង្គ ម

 • កា របា ត់បង់ផលិតភា ព

 • កា របា ត់បង់កា រងា រ ភា ពអា ម៉ា សនិងកា ររីសអើង

 •  កា រធ្វ ើ   ចមា្ក  រ អសន្ត ិសុខស ៀងអា ហា រ និងកា របា ត់

បង់ដីធ្ល ី

 • កា រអប់រ ភា ពក ីក  និងប   ជម្ង ឺអដស៏

 •  កា រចំណា យលើកា រថទា ំ ដល  កប  យមហន្ត រា យ

 •  កា រកើនឡើង នផលធៀបនភា ព  ក  មអា ណា ព  

បា ល

 •  កា រចំណា យលើកា រថទា ំ ដល  កប  យកា លា នុវត្ត 

ភា ព

 •  កា រចំណា យលើកា រថទា ំ  យ   ល (ឧ. កា រចំ

ណា យបន្ថ មលើស ៀងអា ហា រ កា រថទា ំកុមា រកំ    

កា ររៀបចំពិធីបុណ សព-ល-។

ជំហា នទី២. កា ររិះរកគំនិតសំខា ន់ៗ: យនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៏

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: សរសរ “យនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៍”  ផ្ន កខា ង

លើនតា រា ងក ដា ស។ សួរសំណួរអ្ន ករៀនឲ កំណត់រកទំនា ក់

ទំនងគា  រវា ងយនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៍។ ចូរ   កដថា  សិកា្ខ  

កា មទា ំងអស់ និយា យផ ងៗគា  អំពីក្ម ង  ី/ ្ត  ី និងក្ម ង

 ុស/បុរស។ សរសរចម្ល ើយតបរបស់ពួកគ  លើតា រា ង

ក ដា ស។ បើ  ូវកា រ  ើនទំព័រ សរសរចំណងជើង  ខា ង

លើទំព័រនីមួយៗ។ ព ួរតា រា ងក ដា ស ដលសរសររួច  ជំុ

វិញក្ន ុងថា  ក់រៀន។

កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួលកំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

ផ្ន កទី១: ភា ពងា យរង   ះរបស់  ្ត ី និងក្ម ង  ីចូរធ្វ ើឲ

ច  ស់ថា  សិកា្ខ  កា មទា ំងអស់កំណត់រកប   ដូចខា ងក  ម:

 • បទដា  នយនឌ័រ

 • កង្វ ះកា រអប់រ

 • កង្វ ះសិទ្ធ ិឱកា សទទួលបា នសវា កម្ម  និងធនធា ន

 • ទំនៀមទមា  ប់ និងបទដា  នផ្ល ូវភទ

 • កា រសំអា តផ្ល ូវភទ

 • កា រ  ប់  ប់មិនស្ម ើភា ព ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងយនឌ័រ

 • អំពើហិង   ឆា ំងនឹងភទ

 •  កា ររខា នក្ន ុងសង្គ ម និងភា ពមិនអធ   ័យខា ងសា ស-

នា  និងជា តិសា សន៍និយម។

 • កង្វ ះកា លនុវត្ត ភា ពសដ្ឋ កិច្ច 

 • អដស៍ និងពស  ចា រ

 • ភា ពអា ម៉ា ស និងកា ររីសអើង

 •  ភា ពលម្អ ៀងខា ងយនឌ័រ  ក្ន ុងកា រកា រពា រ កា រព  បា ល

និងកា រ   វ   វលើជម្ង ឺអដស៍

 •  តួនា ទីក្ម ង   ី និង ្ត  ី  កា រផ្ត ល់កា រថទា ពីំ  សួា រ និង

កា រថទា ំក្ម ងកំ   

 • ឧបសគ្គ តា មផ្ល ូវច  ប់ និងកា រគា  នឆន្ទ ៈន  បា យ។

ផ្ន កទី២: ភា ពងា យរង   ះរបស់បុរស និងក្ម ង  ុសចូរធ្វ ើ

ឲ ច  ស់ថា  សិកា្ខ  កា មទា ងំអស់កំណត់រកប   ដូចខា ងក  ម:

 • កង្វ ះសិទ្ធ ឱកា សទទួលបា ន ព័ត៌មា ន និងកា រអប់រ

 • កង្វ ះសិទ្ធ ិឱកា សទទួលបា ន សវា កម្ម  និងធនធា ន

 • ដគូរួមភទ  ើន

 • កា រ   ឹត្ត ិមា នហា និភ័យ

 • បុរសដលរួមភទជា មួយបុរស

 • អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ  ុស



កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 91

 • ពន្ធ នា គា រ និងប   ជម្ង ឺអដស៏

 •  ធា  និងប   ជម្ង ឺអដស៏

ជំហា នទី៣. កំណត់រកប   សំខា ន់ៗ: ភា ពក ីក  និងជម្ង ឺ

អដស៏

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: បរ  រកតា រា ងក ដា សទា ំង  ះវិញដលលើ

តា រា ង  ះមា នសរសរប   ជា  ើន ដលទា ក់ទងនឹងប   

នភា ពក ីក  និងជម្ង ឺអដស៍។ ស្ន ើដល់សិកា្ខ  កា មទា ំងអស់ 

ឲ កំណត់រកប   សំខា ន់ៗ ដលបា នកំណត់រក  ក្ន ុងពល

រិះរកគំនិតសំខា ន់ៗ ដលទា ក់ទងនឹងប   នភា ពក ីក  និង

ជម្ង ឺអដស៍។ ដើម ីជួយ  ះ   យលំហា ត់នះ ស្ន ើឲ សិកា្ខ  

កា មទា ំងអស់ចា ត់ថា  ក់ប   ជា ច ្ក  មក ុមៗ ដលអា ចដា ក់

 ក  មចំណងមួយ។ ជា ឧទា ហរណ៍ ក ុម  ហលជា បា ន

កំណត់រកឃើញកា រខ្វ ះខា ត   ក់ស   ប់ស ៀងអា ហា រ ថា  ំ

សង្ក ូវ ឬកា រព  បា លតា មវជ្ជ សា ្ត  ។ នះ  ហលជា  ូវ

បា នចា ត់ជា ក ុម  ក្ន ុង “ កង្វ ះសិទ្ធ ិឱកា សទទួលបា នធនធា ន

ចា ំបា ច់”។   ះរបស់ច ្ក  មក ុម អា ច  ូវបា នកំណត់

 យសិកា្ខ  កា ម ឬអ្ន កអា ច  ើសរីស ដើម ីជួយក ុមដា ក់

  ះច ្ក  មក ុមនីមួយៗ។ ធ្វ ើកា រលឿនៗលើប   នីមួយៗ 

ដលបា នកំណត់រក  ក្ន ុងពលរិះរកគំនិតសំខា ន់ៗ និង

កំណត់ច ្ក  មក ុមសម  ប។  ើ   ស់ពលនះ ដើម ី

ពិភា ក  អំពីប   បន្ថ មទៀត ដលបា នរកឃើញ  ក្ន ុង

ពលរិះរកគំនិតសំខា ន់ៗ។  កា រនះ អា ចជា ដំណើរកា រ

សា ំញាុ ំល្ម មមួយ។ បុ៉ន្ត  វា ជួយដល់សិកា្ខ  កា មកំណត់រកប   

សំខា ន់ៗទា ក់ទងនឹងភា ពក ីក  និងជម្ង ឺអដស៍។ សរសរ

ចំណងជើងច ្ក  មក ុមធំៗ  លើតា រា ងក ដា សផ ងៗគា   

និងបិទ  លើជ   ំង។

ជំហា នទី៤. កំណត់រកប   សំខា ន់ៗ: យនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៏

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: បន្ត លំហា ត់ចា ត់ជា ច ្ក  មក ុមដូចខា ងលើ  យ

  តលើយនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៍។ រលឹកដល់សិកា្ខ  កា មឲ

រា ប់បញ្ច ូល ្ត  ី ក្ម ង  ី ក្ម ង  ុស និងបុរស  ក្ន ុងកា រធ្វ ើជា 

ច ្ក  មក ុមរបស់ពួកគ។ ចំណងជើងច ្ក  មក ុមមិនចា ំបា ច់

កំណត់រកថា តើ ចំណងជើងទា ំង  ះ អនុវត្ត  ូវចំ  ះបុរស 

ឬ ្ត  ីយា៉ ងណា  ះទ។ បុ៉ន្ត  សួរសំណួរដលកំណត់រកថា 

តើ ច ្ក  មក ុមណា មួយជះឥទ្ធ ិពលតបុរស ឬ ្ត  ី ឬទា ក់ទង

នឹងភទទា ំងពីរ។ ឥឡូវនះ អ្ន កនឹងបញ្ច ប់  យមា នទំព័រ

តា រា ងក ដា សពីរ (  ហលជា លើសពីពីរទំព័រ) ដលកំណត់

ពីច ្ក  មក ុម ដលពា ក់ព័ន្ធ ដល់ប   នភា ពក ីក  និង

យនឌ័រជា មួយនឹងប   ជម្ង ឺអដស៍។

ជំហា នទី៥. សរសរសចក្ត ី  កា សមួយស្ត ីអំពីប   នភា ព

ក ីក  និងជម្ង ឺអដស៍

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: បរ  រកទំព័រតា រា ងក ដា សដលមា នច ្ក  ម

ក ុមពា ក់ព័ន្ធ នឹងប   នភា ពក ីក  និងជម្ង ឺអដស៏។  ើ

  ស់ចំណងជើងច ្ក  មក ុមទា ំងនះ ធ្វ ើកា រជា មួយសិកា្ខ  

កា ម ដើម ីបង្ក ើតសចក្ត ី  កា សមួយ  ឆា ំងនឹងភា ពក ីក 

និងជម្ង ឺអដស៏។ សរសរសចក្ត ី  កា សលើក ដា សមួយផ ង

ទៀត។ សចក្ត ី  កា សនះ មិនចា ំបា ច់  ើ   ស់ពា ក  ឹម

 ូវល្អ ឥត   ះ  ះទ។ ផ្ទ ុយ  វញិ វា ជា កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង

រួមគា  របស់សិកា្ខ  កា ម ដើម ី  កា សពីបំណងរបស់ពួគអំពី

កា រ  ះ   យប   នភា ពក ីក  និងជម្ង ឺអដស៍។  ទី

បញ្ច ប់ចូរ   កដថា  សិកា្ខ  កា ម  ើ   ស់ពា ក ធ្ង ន់ៗ ដូចជា 

ពា ក គា ំ   បញ្ច ុះបញ្ច ូល ធា នា  កា ត់បន្ថ យ -ល-។ បំណង

ជា រួមនលំហា ត់នះ គឺ  ូវឲ សិកា្ខ  កា មទា ំងអស់មើលឃើញ

ខ្ល ួនពួកគ ជា សកម្ម ជន  ក្ន ុងកា រ  ះ   យប   នភា ព

ក ីក  និងជម្ង ឺអដស៏/ជម្ង ឺអដស៍។

ជំហា នទី៦. សរសរសចក្ត ី  កា សអំពីយនឌ័រ និងជម្ង ឺ 

អដស៏

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: ធ្វ ើតា មលំហា ត់ខា ងលើ (ជំហា នទី៥)។ បុ៉ន្ត  

លើកនះ  ើ   ស់ច ្ក  មក ុម ដលទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ 

និងជម្ង ឺអដស៍។

សកម្ម ភា ព២: កា រចូលរួមចំណក  យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរសកម្ម ភា ព២: កា រចូលរួមចំណក  យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ

កម្ម វត្ថ :ុកម្ម វត្ថ :ុ ដើម ចូីលរួមក្ន ងុឥទ្ធ ពិលលើកា របង្ក ើត  លន  បា យ

និងអនុវត្ត  ក្ន ុងរដា  ភិបា ល ដលទា ក់ទងនឹងប   នភា ព

ក ីក  យនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៏។

ពលកំណត់:ពលកំណត់: រយៈពល ២ ៉ ង

អំណា នជា មុន:អំណា នជា មុន: ផ្ន កទី៣ នមូ៉ឌូលជម្ង ឺអដស៍លំហា ត់ដល  ូវ

បា នស្ន ើឡើង

ជំហា នទី១. កា របង្ក ើតសកម្ម ភា ព



92 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ដំណើរកា រ: ដំណើរកា រ: បងចកសិកា្ខ  កា មជា  ៣ ក ុម។ ដា ក់កា រងា រឲ

ក ុមនីមួយៗនូវមួយផ្ន កន ៣ ផ្ន កដលរកឃើញ  ក្ន ុង

ផ្ន កទី៣ នមូ៉ឌុលនះ ដលមា នហតុផលស   ប់  ះ

  យប   នភា ពក កី  និងយនឌ័រលើប   ម  គអដស៍/

ជម្ង ឺអដស៍: (១)  សិទ្ធ ភា ព (២) សមធម៌ (៣) សិទ្ធ ិ

មនុស ។ គឺថា  ក ុមទី១ នឹងទទួលបា នផ្ន ក  សិទ្ធ ភា ព ក ុម

ទី២ នឹងទទួលបា នផ្ន កសមធម៌ និងក ុមចុងក  យ នឹង

ទទួលបា នផ្ន កសិទ្ធ ិមនុស ។ ពន ល់ក ុមទា ំងអស់ថា  ក្ន ុង

នា មជា ម ្ត  ី  ប់  ងសុខា ភិបា លជា ន់ខ្ព ស់ ទទួលបន្ទ ុកតា ម

 ុករបស់ពួកគ ពួកគ  ូវបា នស្ន ើឲ ធ្វ ើបទបងា  ញពីប   

ដលទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ និងភា ពក កី ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងប   

ជម្ង ឺអដស៍  កា ន់គណៈកមា  ធិកា រជា តិទទួលបន្ទ ុកជម្ង ឺ

អដស៍ ដលបង្ក ើតថ្ម ី។ ក ុមម ្ត  ី  ប់  ងសុខា ភិបា ល

នីមួយៗ  ូវបា នស្ន ើឲ   ត  លើទិដ្ឋ ភា ពមួយ នប   

 ឈមនះ  សិទ្ធ ភា ព សមធម៌ និងសិទ្ធ ិមនុស ។

ស្ន ើឲ ក ុមនីមួយៗ អា នមួយចប់លើប   ដលបា ន   ង 

 ក្ន ុងផ្ន កណា មួយរបស់ពួកគ។ ពន ល់ថា  ពួកគមា ន

ពល ៣០ នា ទី ដើម ី  ៀមរបា យកា រណ៍មួយដលនឹង  ូវ

ធ្វ ើបទបងា  ញ  កា ន់គណៈកមា  ធិកា រជា តិទទួលបន្ទ ុកជម្ង ឺ

អដស៍។ ស្ន ើមនុស មា  ក់ (ឬ  ហលជា ពីរនា ក់) ក្ន ុងមួយ

ក ុមឲ ស្ម ័  ចិត្ត ធ្វ ើបទបងា  ញពីរបា យកា រណ៍ក ុមពួកគ  

កា ន់គណៈកមា  ធិកា រជា តិទទួលបន្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍។ សិកា្ខ  កា ម

ដល  សសសល់ នឹងធ្វ ើជា សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រ។

ជំហា នទី២. បទបងា  ញ  កា ន់គណៈកមា  ធិកា រ និងកា រពិភា ក  

ទូ  

ដំណើរកា រ: ដំណើរកា រ: ក ុមនីមួយៗមា នរយៈពល ៥ នា ទី ដើម ីធ្វ ើបទ

បងា  ញពីករណីរបស់ពួកគ  កា ន់គណៈកមា  ធិកា រជា តិទទួល

បន្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍ (សិកា្ខ  កា មដទផ ងៗទៀត)។ បនា  ប់ពី

បទបងា  ញនីមួយៗ សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រមា នរយៈពល 

១០ នា ទី ដើម ី  ទសួរថា តើ ហតុអ្វ ីបា នជា ប   ទា ំងនះ 

សំខា ន់ជា ងប   បនា  ន់ផ ងៗទៀត។  លបំណងនលំហា ត់

នះ គឺដើម ីបង្ក ើតឲ មា នកា រពិភា ក   រវា ងសមា ជិកគណៈ-

កមា  ធិកា រ (សិកា្ខ  កា ម) និងម ្ត  ី  ប់  ងជា ន់ខ្ព ស់ដលធ្វ ើ

បទបងា  ញ (ក ុមដលធ្វ ើបទបងា  ញ)។ ពន ល់  កា ន់ 

“សមា ជិក” ថា ក្ន ុងនា មជា គណៈកមា  ធិកា រ ពួកគ  ូវ  ើស

រីសរវា ងជ  ើសសំខា ន់ខា  ំងៗជា  ើន។ អា  ័យហតុនះ

ពួកគគួរ  ទសួរសំណួរបប   វ   វ ដើម ីធ្វ ើឲ   កដ

ថា  តើប   ទា ំងនះ សមនឹងទទួលបា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់

ពីអង្គ កា រសហ  ជា  ឬយ៉ា ងណា ។ “ ម ្ត  ី  ប់  ង់ជា ន់ខ្ព ស់ ”

(ក ុមដលធ្វ ើបទបងា  ញ)  ូវត  ៀមលក្ខ ណៈ ដើម ីឆ្ល ើយ

សំណួរទា ំងនះ និងបញ្ច ុះបញ្ច ូលគណៈកមា  ធិកា រថា   ល

ន  បា យទា ំងនះ ចា ំបា ច់  ូវតអនុវត្ត ន៏។

កា រធ្វ ើលំហា ត់នះដដលៗ ពីរដង ឬ  ើនដង ដើម ីឲ ក ុម 

“ ម ្ត  ី  ប់  ងជា ន់ខ្ព ស់ ” នីមួយៗ អា ចធ្វ ើបទបងា  ញ និង

 លអះអា ងពីករណីរបស់ខ្ល ួន និងឆ្ល ើយតបចំ  ះសំណួរ

បប   វ   វដល  ទសួរ  យគណៈកមា  ធិកា រជា តិទទួល

បន្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍ (សិកា្ខ  កា មដល  សល់)។

ជំហា នទី៣: កា រ  ទសួរដញ  ល

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: ឲ សិកា្ខ  កា មទា ងំអស់ធ្វ ើកា រ  ទសួរដញ  ល។

សំណួរដលអ្ន ក  ហលជា  ទ  កា ន់ក ុមរួមមា ន:

 •  តើវា មា នអា រម្ម ណ៍យា៉ ងដូចម្ត ច ក្ន ុងកា រធ្វ ើបទបងា  ញ

ពីករណីមួយ  កា ន់គណៈកមា  -ធិកា រមួយក ុម  យ

ដឹងថា  ពួកគ  ហល  ើសរីសយកជ  ើសមួយចំនួន

បុ៉   ះ (បើសិនជ  ើសណា មួយដលអ្ន កស្ន ើឡើង?

 •  តើវា មា នអា រម្ម ណ៍យា៉ ងដូចម្ត ច ក្ន ុងកា រនិយា យចញ

អំពីប   សំខា ន់? (សំណួរគន្ល ឹះ  ហលជា រួមមា ន: 

តើអ្ន កមា នអា រម្ម ណ៍ថា មា នឥទ្ធ ិពល ដរឬទ? មិនមា ន

ឥទ្ធ ិពល? ខឹងអា ក់អន់ចិត្ត ?)

 •  តើអ្ន កគិតថា  ម ្ត  ីសុខា ភិបា លអា ចមា នឥទ្ធ ិពលលើកា រ

បង្ក ើត និងអនុវត្ត  លន  បា យ ដរឬទ?

 •  តើអ្ន កអា ចមើលឃើញខ្ល ួនឯងថា  មា នមា នតួនា ទីបប

នះទ? បើមា ន ហតុអ្វ ី? បើមិនមា ន ហតុអ្វ ី?

សកម្ម ភា ព៣: លំហា ត់  ះ   យប   នករណីសិក  សកម្ម ភា ព៣: លំហា ត់  ះ   យប   នករណីសិក  

កម្ម វត្ថ ុ:កម្ម វត្ថ ុ: ដើម ីអភិវឌ សមត្ថ ភា ព  ះ   យប   ពា ក់ព័ន្ធ នឹង

យនឌ័រ ភា ពក ីក  និងជម្ង ឺអដស៏ ។

ពលកំណត់:ពលកំណត់: រយៈពល ២ ៉ ង

អំណា នជា មុន:អំណា នជា មុន: ផ្ន កទី២ នមូ៉ឌុលជម្ង ឺអដស៍។

ជំហា នទី១. កា រពិភា ក  ជា ក ុមលើកា រសិក  ករណី



កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 93

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: បងចកសិកា្ខ  កា មជា  ៥ ក ុម។ ផ្ត ល់ករណីជា 

សីុណា រីយ៉ូ (scenario)  ឲ ក ុមទា ំងអស់។ ស្ន ើសមា ជិក

ក ុមមា  ក់ឲ កត់ចំណា ំអំពីកា រពិភា ក   និង  ូវ  ៀមខ្ល ួន ដើម ី

រា យកា រណ៍  ក ុមធំជា ង  ចុងបញ្ច ប់នពលពិភា ក  គា  ។

ករណីសិក   ១:ករណីសិក   ១: អ្ន កកំពុងធ្វ ើកា រ  ក្ន ុងមជ មណ លថទា ំ

សុខភា ពមុនពលស   លកូន (ANC) ដលជា កន្ល ង  ល

ន  បា យនះ  ូវតជ  ុញដល់ ្ត  ីឲ  ធ្វ ើតស្ត រកជម្ង ឺ

អដស៏ដលជា ផ្ន កមួយ នកា រពិនិត សុខភា ពមុនពល

ស   លកូន។ តើអ្វ ីនឹងកា  យជា កា រពិចា រណា ភា  មៗរបស់អ្ន ក 

និង តើអ្ន កនឹងតា មដា នលើកា រធ្វ ើតស្ត រកអដស៍ជា មួយនឹង

្ត  ីដលមកគ្ល ីនិកអ្ន កយា៉ ងដូចម្ត ច?

កំណត់ចំណា សំ   ប់អ្ន កស  បស  លួ: កំណត់ចំណា សំ   ប់អ្ន កស  បស  លួ: ប   ខា ងក  មនះ

គួរត  ូវបា នកំណត់រកឃើញ និងពិភា ក  តា មក ុ ដលជា 

ផ្ន កមួយនលំហា ត់  ះ   យប   :

 •  កា រផ្ត ល់  បល់  យស្ម ័  ចិត្ត  (ធ្វ ើឲ   កដថា  

វា ពិតជា ស្ម ័  ចិត្ត មន);

 • ភា ពអា ថ៌កំបា ំង;

 •  ចំណះដឹងអំពីផលពិបា ក នកា រលា ត  ដា ងពីសា  នភា ព

អដស៍ (ឧ. កា រ  ះបង់ អំពើហិង   កា ររ  ភបំពា ន 

កា របដិសធ); និង

 •  ផ្ត ល់  បល់  យមា ន  សិទ្ធ ភា ព (កា រធ្វ ើតស្ត មុន 

និងក  យ និងកា របន្ត គា ំ  ផ្ន កផ្ល ូវចិត្ត )។

ករណីសិក   ២:ករណីសិក   ២: ្ត  ីមា  ក់មកមន្ទ ីរពទ របស់អ្ន ក  យ

និយា យរៀបរា ប់ពីកា រឈឺចា ប់ដរបស់គា ត់។ អ្ន កដឹងថា  គា ត់

មា នផ្ទ  ះ និងបា នធ្វ ើតស្ត ឃើញមា នអដស៍វិជ្ជ មា ន។  

ពលអ្ន កពិនិត ដរបស់គា ត់ អ្ន កឃើញមា នកា រចញឈា ម

តា មសរសឈា មតូចៗ និងហើមជា  ើនកន្ល ង។ អ្ន កសួរ

គា ត់ថា  តើគា ត់រងរបួសដគា ត់  យរបៀបណា  ហើយគា ត់

មិនចង់ឆ្ល ើយ   ប់។ តើប   អ្វ ដីលនឹងកើតមា នក្ន ងុចិត្ត អ្ន ក? 

តើអ្ន កនឹងតា មដា នសា  នភា ព ្ត  ីនះ  យរបៀបណា ? ចូរ

ចា ំថា  អ្ន កមិនបា នដឹងពីមូលហតុនរបួសនះឡើយ។ តើអ្វ ី

 ហលជា វិធា នកា ររបស់អ្ន ក?

សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល:សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល: ប   វិធីសា ្ត   និងវិធា ន

កា របន្ត បនា  ប់ខា ងក  មនះ គួរត  វូបា នកំណត់រក និងពិភា ក  

តា មក ុម ដលជា ផ្ន កមួយនលំហា ត់  ះ   យប   :

១.  ប   : កា ររ  ភបំពា នលើដគូជា យថា ហតុ និងកា រ

បដិសធរបស់  ួសា រ។

២. វិធីសា ្ត  :

 •  មិន   កដ  ជា  និងរសើបចំ  ះភា ពងា យទទួលរង

  ះរបស់ ្ត  ី។

  ♦   ផ្ត ល់ឧទា ហរណ៍ករណីមួយ (  ើ   ស់លក្ខ ខណ 

អនា មិក) ដើម ីអនុ   តឲ ្ត  ីដឹងថា  អ្ន កដឹងពីហា 

និភ័យនកា រលា ត  ដា ង។

៣. វិធា នកា របន្ត បនា  ប់:

 •  រង់ចា ំ ្ត  ី  ះ ពន ល់អំពីសា  នភា ពរបស់គា ត់។ បើសិន

គា ត់មិនពន ល់ទ  ះទុកឲ ្ត  ី  ះដឹងថា  អ្ន កនឹង

អា ចជួយគា ត់នា ពលអនា គតបា ន បើសិនគា ត់ចង់ជួប

អ្ន ក។

 • ធ្វ ើកា រណា ត់ជួបផ ងទៀត ស   ប់ ្ត  ី  ះ។

 •  ធា នា   ប់គា ត់ថា  អ្ន កនឹងជួយគា ត់  ពលដលគា ត់

រួចរា ល់។

ករណីសិក   ៣:ករណីសិក   ៣: អ្ន កគឺជា ម ្ត  ី  ប់  ងសុខា ភិបា លមា  ក់  

ក្ន ុង  ុកមួយដលមា ន   ះថា  ក់ និង   វ៉ា ឡង់ស៍ខ្ព ស់ន

ជម្ង ឺអដស៍។  ជា ជនភា គ  ើនរស់  ក្ន ុងភា ពក ីក  ហើយ

សិទ្ធ ិឱកា សទទួលបា ន កា រថទា ំសុខភា ពរបស់ពួកគមា ន

កំណត់។ ក្ន ុងនា មជា ម ្ត  ី  ប់  ងមា  ក់ អ្ន ក  ូវបា នគស្ន ើ

ឲ បង្ក ើត  លន  បា យមួយស   ប់កលំអលើសិទ្ធ ឱិកា ស

ទទួលបា នកា រថទា ំសុខភា ពស   ប់  ជា ជន ដលរស់  

ក្ន ុងភា ពក ីក ដា ច់ខា ត។ រដា  ភិបា លបា នយល់  មផ្ត ល់មូល

និធិ ដើម ីជួយដល់ទីទ័លក ជា មួយនឹងសិទិ្ធ ឱកា សទទួល

បា នកា រថទា ំសុខភា ពសំខា ន់។ តើអ្ន កនឹងចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើយា៉ ង

ដូចម្ត ចចំ  ះកា របង្ក ើត  លន  បា យនះ? តើអ្ន កណា 

គួរតចូលរួមក្ន ុងកា រស   ចលើ  លន  បា យទា ំងនះ?

សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល:សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល: ប   ខា ងក  មនះ គួរ

ត  ូវបា នកំណត់រក និងពិភា ក  តា មក ុម ដលជា ផ្ន ក

មួយនលំហា ត់  ះ   យប   :

 •  តើ  លកា រណ៍ណនា ំ  លន  បា យស   ប់កា រអនុ-

  តឲ អ្ន កទីទ័លក ទទួលបា នឱកា ស នឹង  ូវបង្ក ើត

ឡើង  យរបៀបណា ?

 •  តើអ្ន កណា ខ្ល ះ នឹងទទួលខុស  ូវចំ  ះកា របង្ក ើតនះ?



94 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 •  តើអ្ន កនឹងធា នា ឲ មា នសិទ្ធ ឱិកា សទទួលកា រថទា សុំខភា ព

ស   ប់  ជា ជនក ីក ដា ច់ខា តយ៉ា ងដូចម្ត ច?

 •  តើ  ព័ន្ធ  ួតពិនិត  ភទអ្វ ីដលអ្ន កនឹងបងើ្ក ត ដើម ី

ផ្ត ល់កម្ម វិធីនះ និងទទួលខុស  ូវចំ  ះរដា  ភិបា ល?

 •  តើអ្ន កណា ខ្ល ះ គួរតចូលរួមក្ន ុងកា របង្ក ើត  លន  -

បា យនះ: រដា  ភិបា ល អ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍  ជា ជន

ទីទ័លក  ម ្ត  ី  ប់  ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល?

ករណីសិក  ៤:ករណីសិក  ៤: អ្ន កបា នកត់ចំណា ំថា  មនុស វ័យក្ម ងជា  ើន 

 ក្ន ុងសហគមន៍អ្ន កចូលរួមក្ន ុងសកម្ម ភា ព  កប  យហា 

និភ័យខ្ព ស់ ដូចជា  កា រផឹក    និងពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា ររួមភទ 

 យមិនបា នកា រពា រ។  ជា ជនវ័យក្ម ងភា គ  ើន  ត

ជា សិស  និស ិត។ ក្ន ុងនា មជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លមា  ក់ តើ

អ្ន កអា ចធ្វ ើអ្វ ីបា ន ដើម ី  ះ   យប   នះ? តើអ្វ ីដល

 ហលជា ឧបសគ្គ ចំ  ះកា រធ្វ ើកា រជា មួយ  ជា ជនវ័យក្ម ង?

តើអ្វ ីអា ចជា ចំណុចខា  ំង ក្ន ុងកា រធ្វ ើកា រជា មួយ  ជា ជនវ័យ

ក្ម ង? តើអ្ន កណា ខ្ល ះ ដលអ្ន កធ្វ ើកា រជា មួយ ដើម ីធា នា ថា  

 ជា ជនវ័យក្ម ងចូលរួមក្ន ុងសា រអំពីកា រកា រពា រនះ?

សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល:សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល: ប   ខា ងក  មនះ គួរ

ត  ូវបា នកំណត់រក និងពិភា ក  តា មក ុម ដលជា ផ្ន កមួយ

នលំហា ត់  ះ   យប   :

 •  បញ្ច ូល  ជា ជនវ័យក្ម ង  ក្ន ុងសា រអំពីកា រកា រពា រ និង

យុទ្ធ សា ្ត  នកា រកា រពា រផ ងៗទៀត;

 •   ើ   ស់កា រគា ំ  ពីមនុស  ដលមា នវ័យ  បា លគា  ;

 •  បញ្ច លូ  ជា ជនវ័យក្ម ង  ក្ន ងុសា ររបស់  ព័ន្ធ ផ ព្វ ផ  យ;

 •  ធ្វ ើកា រជា មួយ  ូប  ៀន ម ្ត  ី  ប់  ងសា លា រៀន និង

អ្ន កប  ៀនផ ងៗទៀត;

 •  ទទួលបា នសវា កម្ម សហគមន៍ និងធនធា នដល   ត

លើ  ជា ជនវ័យក្ម ង;

 • ឧបសគ្គ :  ជា ជនវ័យក្ម ង មិនពញចិត្ត នឹងហា និភ័យ;

 •  សកម្ម ភា ព  ថុយនឹងហា និភ័យធម្ម ជា តិរបស់  ជា ជន

វ័យក្ម ង;

 •  សមា  ធពីមនុស  ដលមា នវ័យ  បា លគា  ; និង

 •  ទំនៀមទមា  ប់សង្គ ម និងកា ររពឹងទុករបស់  ជា ជនវ័យ

ក្ម ង។

ករណីសិក   ៥:ករណីសិក   ៥: ក្ម ង  ុសមា  ក់មកមណ លសុខភា ព  យ

មា នប    មមិនចញ។ ក្ម ង  ះ ខា  ស់អៀនណា ស់ និង 

នឹងមិនពិភា ក  ពី  វត្ត ិរួមភទឡើយ។ ក្ម ង  ះ  ូវគធ្វ ើ

 គវិនិច្ឆ ័យថា  មា នជម្ង ឺកា ម  គ។ ក្ន ុងនា មជា ម ្ត  ីសុខា ភិ

បា លមា  ក់ តើអ្វ ីខ្ល ះជា កា រ  ួយបា រម្ភ របស់អ្ន ក? តើអ្ន កអា ច

តា មដា នសា  នភា ពនះ  យរបៀបណា ?

សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល:សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល: កង្វ ល់ និងវិធីសា ្ត  ខា ង

ក  មនះ គួរត  ូវបា នកំណត់រក និងពិភា ក  តា មក ុម 

ដលជា ផ្ន កមួយនលំហា ត់  ះ   យប   :

១. កង្វ ល់:

 • លា ត  ដា ងជា យថា ហតុចំ  ះកា រឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏

 • លំបា កក្ន ុងជជក (អៀនខា  ស់)

 • កង្វ ះចំណះដឹងអំពីកា រឆ្ល ងជម្ង ឺកា ម  គ

 •  កង្វ ះចំណះដឹងជា យថា ហតុ អំពីកា យវិភា គសា ្ត   និង

កា រឆ្ល ងនម  គឆ្ល ង។

២. វិធីសា ្ត  :

 •  ផ្ត ល់ឧទា ហរណ៍ (  យលក្ខ ខណ អនា មិក) ដើម ីជួយ

ដល់យុវជនឲ យល់ដឹងថា  មនុស ផ ងៗទៀតមា ន

ប    ដៀងៗគា  ។

 •  ជ  ុញឲ ក្ម ង  ុសនះ ចូលក្ន ុងក ុមគា ំ  ដលមា នវ័យ

 បា លគា  ។

 •  ផ្ត ល់សិទ្ធ ិឱកា សដល់ កា រអប់រលក្ខ ណៈក ុម ដលមា នវ័យ

 បា លគា  ។

 •  ទទូចឲ  សា លា រៀនផ្ត ល់កា រអប់រខា ងផ្ល ូវភទរួមទា ំងម

រៀនទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺកា ម  គ និងកា រឆ្ល ងនជម្ង ឺអដស៏។

 •   ស្ន ើឲ  យុវជនមកធ្វ ើតស្ត រកជម្ង ឺកា ម  គ និងកា រផ្ត ល់

 ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  (VCT) ស   ប់

ជម្ង ឺអដស៏ ។

ជំហា នទី២. កា រ  ទសួរដញ  លអំពីកា រសិក  ករណីនះ

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ:  សិកា្ខ  កា មទា ំងអស់មកជំុគា  ។ ស្ន ើដល់អ្ន កនា ំ

ពា ក មកពីក ុមនីមួយៗ ឲ ពន ល់អំពីកា រសិក  ករណី និង

បនា  ប់មក ពិភា ក  លើប   កង្វ ល់ និងយុទ្ធ សា ្ត  វិធា នកា រ

របស់ពួកគ។ បនា  ប់មកស្ន ើដល់ថា  ក់រៀនទា ំងមូលឲ ផ្ត ល់មតិ

 បល់លើប   កង្វ ល់  ះ និងវិធា នកា រដលស្ន ើឡើងតា ម

ក ុម។ ពន ល់ថា  វា គា  នកង្វ ល់ ឬយុទ្ធ សា ្ត  វិធា នកា រ “  ឹម

 ូវ” ឬ “មិន  ឹម  ូវ”។ ជំនួសមកវិញ  ពលដលថា  ក់រៀន



កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 95

ទា ំងមូលចូលរួមក្ន ុងដំណើរកា រ  ះ   យប    គំនិត និង

យុទ្ធ សា ្ត  កា ន់ត  ើននឹងលចឡើង។

សកម្ម ភា ព៤: កា រធ្វ ើផនកា រអំពីកម្ម វិធីម  គអដស៍/ជម្ង ឺសកម្ម ភា ព៤: កា រធ្វ ើផនកា រអំពីកម្ម វិធីម  គអដស៍/ជម្ង ឺ

អដស៍ដលគិត  ដល់ភា ពក ីក   និងយនឌ័រអដស៍ដលគិត  ដល់ភា ពក ីក   និងយនឌ័រ

កម្ម វត្ថ ុ: កម្ម វត្ថ ុ: ដើម ីធ្វ ើផនកា រកម្ម វិធីជម្ង ឺអដស៏  ដល   តលើ

ត  ូវកា រចា ំបា ច់របស់  ជា ជនក ីក  និង ្ត  ី ក្ម ង  ី ក្ម ង

 ុស និងបុរសដលងា យរង   ះ។

ពលកំណត់:ពលកំណត់: រយៈពល ២ ៉ ង

អំណា នជា មុន: អំណា នជា មុន: ផ្ន កទី២ និង៤ នមូ៉ឌុលជម្ង ឺអដស៍

ជំហា នទី១. កា របង្ក ើតសកម្ម ភា ព

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: បងចកសិកា្ខ  កា មជា  ៥ ក ុម។ ធ្វ ើឲ   កដថា  

សមា សភា ពក ុមមកពីលំហា ត់ផ ងៗគា  ពីមុន។ គឺថា  ធ្វ ើឲ

ច  ស់ថា  សិកា្ខ  កា មធ្វ ើកា រជា មួយមនុស ផ ងៗគា    ក្ន ុង

សិកា្ខ  សិលា នះ។ ផ្ត ល់ឲ ក ុមនីមួយៗ នូវឯកសា រចម្ល ងន

ឧបករណ៍ ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ជ ីពិនិត  ឧទា ហរណ៍ និង

កា រវា យតម្ល ស   ប់កា របញ្ច ូលភា ពរសើបនភា ពក ីក  និង

យនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធី និងសវា កម្ម ជម្ង ឺអដស៍។ ក ុមនីមួយៗ 

នឹងបង្ក ើតផនកា រមួយដលនឹង  ូវធ្វ ើបទបងា  ញ  យអ្ន ក

នា ំពា ក ស្ម ័  ចិត្ត  កា ន់សមា ជិកផ ងៗទៀត  ក្ន ុងថា  ក់។

ក ុម ១: ក ុម ១: ណនា ំក ុមនះ ឲ បង្ក ើតផនកា រសកម្ម ភា ពមួយ

ស   ប់កម្ម វិធីជម្ង ឺអដស៍។ ក ុមនះ គួរតតា មដា នបញ្ជ ី

ពិនិត កណ  មូលធនធា នស   ប់កម្ម វិធី ជម្ង អឺដស៍ (  អប់

លខ៨)។ ស្ន ើដល់ពួកគឲ ពិនិត លើសំណួរ ៣ ខា ងក  ម 

 ពលដលពួកគបង្ក ើតផនកា រកា រសកម្ម ភា ព:

1.  តើប   អ្វ ីខ្ល ះត  ូវឲ មា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ខា  ំងបំផុត?

2.  ហតុអ្វ ីបា នជា ប   ទា ំង  ះសំខា ន់?

3.  តើអ្ន កនឹងចា ប់ផ្ត ើមបង្ក ើតកម្ម វិធី ជម្ង ឺអដស៍  យមា ន

ប   នះ  ក្ន ុងចិត្ត យា៉ ងដូចម្ត ច?

ក ុម២:ក ុម២: ស្ន ើដល់ក ុមនះឲ បង្ក ើតកម្ម វិធីកា រពា រជម្ង ឺអដស៏ ។

ពួកគគួរ  ើ   ស់បញ្ជ ីពិនិត  បង្ក ើតកម្ម វិធីនកា រកា រពា រជម្ង ឺ

អដស៏  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព (  អប់លខ ១៣) ស   ប់

លំហា ត់នះ។ ស្ន ើដល់ពួកគឲ  ើ   ស់សំណួរខា ងក  ម 

ធ្វ ើជា ផ្ល ូវរបស់ពួកគ:

1.  តើប   នភា ពក ីក អ្វ ីខ្ល ះ ដលអា ចនឹងប៉ះពា ល់ដល់កម្ម វិធី

នះ?

2.  ប   រសើបដល់យនឌ័រអ្វ ីខ្ល ះ គួរត  ូវគពិចា រណា ក្ន ុងកា រ

បង្ក ើតកម្ម វិធីនះ?

ក ុម ៣:ក ុម ៣: ពន ល់ដល់ក ុមនះថា  ពួកគមា នតំណង  ប់  ង

កណា្ដ  ល  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ ក្ន ុងតំបន់។ រដ្ឋ បា លជា ន់ខ្ព ស់បា ន

ស្ន ើដល់មូលដា  នសុខា ភិបា លតា ម  ុកឲ បង្ក ើតកម្ម វិធីយល់

ដឹងជម្ង ឺអដស៏ដលងា យប៉ះពា ល់ដល់ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ

ស   ប់បុគ្គ លិកថទា ំសុខភា ព។ ក្ន ុងនា មជា ម ្ត  ី  ប់  ង

ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ នះ ក ុមនះ  ូវតបង្ក ើតកម្ម វិធីយល់ដឹងពីជម្ង ឺ

អដស៏ ស   ប់បុគ្គ លិកខ្ល នួ។  ក មុនះ គួរ  ើ   ស់បញ្ជ ពិីនិត  

“ ប   ជម្ង ឺអដស៍ និងភា ពងា យប៉ះពា ល់នប   យនឌ័រ និង

ភា ពក ីក  ក្ន ុងសវា កម្ម ថទា ំសុខភា ព”  (  អប់លខ ២៣)

ដើម ីជួយបង្ក ើតកម្ម វិធីនះ។

ក ុម៤:ក ុម៤: ក ុមនះ  ូវជួយឲ សវា កម្ម ផ្ត ល់  ឹក   បល់ និង

កា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  កា ន់តឆ្ល ើយតបចំ  ះប   ន

ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ។ ដឹកនា ំក ុមឲ  ើ   ស់ផ្ន កដល

មា នចំណងជើង “កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  

ចិត្ត ដលទា ក់ទងនឹងភា ពក ីក  និងយនឌ័រ” ជា ផ្ល ូវមួយដើម ី

បង្ក ើតសវា កម្ម នះ។ របា យកា រណ៍ដលមា នចំណងជើងថា  

ប   បច្ច បុ ន្ន ក្ន ងុកា រផ្ត ល់កា រ  កឹ   និងកា រធ្វ ើតស្ត លើម  គ

អដស៍  អា សីុខា ងត ូង និងអា សីុអា គ្ន យ៍  យអង្គ កា រ

អន្ត រជា តិសុខភា ព  ួសា រ  ហលជា អា ចជួយណនា ំផ្ល ូវដល់

សមា ជិកក ុមទី៤ នះផងដរ។ សរសរសំណួរខា ងក  ម  

លើក ដា សដើម ីធ្វ ើជា ផ្ល ូវដល់ក ុមនះ:

1.  តើអ្ន កនឹងវា យតម្ល អំពីក  ិតនភា ពរសើបខា ងភា ពក ីក ី 

និងយនឌ័រដលមា ន  ក្ន ុងសវា កម្ម ផ្ត ល់កា រ  ឹក   និង

កា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ?

2.  តើអ្ន កនឹងចា ប់ផ្ត ើមជួយដល់បុគ្គ លិកផ្ត ល់កា រ  កឹ   បល់

និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  ឲ កា ន់តឆ្ល ើយតបចំ  ះ

ប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងសវា កម្ម ផ្ត ល់  ឹក  

 បល់ និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត យា៉ ងដូចម្ត ច?

3.  តើអ្វ ីខ្ល ះជា ប   សំខា ន់ៗបំផុតដលចា ំបា ច់  ូវបញ្ច ូលក្ន ុង

សវា កម្ម ផ្ត ល់កា រ  ឹក   បល់ និងកា រធ្វ ើតស្ត  យ

ស្ម ័  ចិត្ត ? តើអ្ន កនឹងផ្ត ល់អា ទិភា ពដល់ប   នះយា៉ ងដូច



96 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

ម្ត ច?

4.  តើអ្ន កអា ចជ  ុញបុគ្គ លិកផ្ត ល់  ឹក   បល់ និងកា រធ្វ ើ

តស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ឲ ជំនួសសា រៈសំខា ន់លើប   អា ទិភា ព

ទា ំងនះ យ៉ា ងដូចម្ត ច?

5.  តើផនកា រសកម្ម ភា ពអ្វ  ី ដលអ្ន កនឹងទុកជា មួយនឹងបុគ្គ លិក

ផ្ត ល់  ឹក   បល់ និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  ដើម ី

ជ  ុញភា ពរសើបខា ងភា ពក ីក  និងយនឌ័របន្ថ មទៀត

 ក្ន ុងសវា កម្ម នះ?

ក ុម៥:ក ុម៥: គ្ល ីនិកថទា ំសុខភា ពមុនពលស   លកូនក្ន ុងតំបន់ 

ថ្ម ីៗ នះ បា នបង្ក ើតកម្ម វិធីនកា របងា្ក  រនូវកា រឆ្ល ងពីមា  យ  

កា ន់ទា រក (PMTCT)។ បុ៉ន្ត  បុគ្គ លិកគ្ល ីនិកពន ល់ថា  កា រ

សា្គ  ល់សវា កម្ម ផ្ត ល់  ឹក   បល់ និងកា រធ្វ ើតស្ត  យ

ស្ម ័  ចិត្ត មា នក  ិតទា បជា ងកា ររពឹងទុកដលកំពុងប៉ះពា ល់

ដល់កា រយល់ដឹងលើ PMTCT។ ក ុមទី៥  ូវបា នគស្ន ើឲ

 ឹក   បល់ជា មួយបុគ្គ លិកគ្ល ីនិក ANC ដើម ីកំណត់រក

មូលហតុអ្វ ី បា នជា  កា រនះអា ចកា  យជា បបនះ។  ើ

  ស់បញ្ជ ីពិនិត  “កម្ម វិធីបងា្ក  រនូវភា ពឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់

ទា រកដលងា យនឹងប៉ះពា ល់ដល់យនឌ័រ” (  អប់២៤) ធ្វ ើជា 

ផ្ល ូវអ្ន កធ្វ ើកា រជា មួយបុគ្គ លិក  ះ ដើម ីបញ្ច ូលប   នភា ព

ក ីក  និងយនឌ័រដ៏សំខា ន់មួយចំនួន  ក្ន ុងសវា កម្ម ពួកគ។

អ្ន ក  ូវគស្ន ើ ឲ ទុកផនកា រសកម្ម ភា ពស   ប់បុគ្គ លិកគ្ល ីនិក 

ANC។

ជំហា នទី២. សកម្ម ភា ព: បទបងា  ញពីផនកា រ និងកា រសួរ

ដញ  ល

ដំណើរកា រ:ដំណើរកា រ: ស្ន ើក ុមនីមួៗឲ ធ្វ ើបទបងា  ញពីផនកា រខ្ល ួន  

កា ន់ថា  ក់រៀន។ សំណួរ និងកា រពិភា ក   ហលជា ធ្វ ើឡើង 

បនា  ប់ពីបទបងា  ញ។

សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល:សមា្គ  ល់ចំ  ះអ្ន កស  បស  ួល: ឲ   កដ ក្ន ុងកា រដឹកនា ំ

ក ុមនីមួយៗ  រកបញ្ជ ីពិនិត  និងកា រសិក  ករណី  យសម

 ប។ ក្ន ុងនា មជា អ្ន កស  បស  ួល អ្ន ក  ូវតធា នា ថា  

បទបងា  ញនីមួយៗ និងពលសួរសំណួរដញ  ល  ូវផ្ត ល់

ឱកា សស   ប់រិះគន់ និងស   ប់កំណត់រកប   មា នវិវា ទគា  ។

ដើម ីជ  ុញឲ មា នរិះគន់ ចូរពិចា រណា លើក្ន ុងកា រសួរសំណួរ 

ដូចខា ងក  ម  កា ន់ក ុមនីមួយៗ:

1. តើអ្វ ីខ្ល ះ ជា ប   សំខា ន់បំផុតនផនកា រនះ?

2. តើប   ផ ងៗទៀត គួរតបញ្ច ូលក្ន ុងផន-កា រនះ?

3.  តើអ្ន កនឹងធ្វ ើអ្វ ី បើបុគ្គ លិកហា ក់ដូចជា មិនចា ប់អា រម្ម ណ៍ចំ

 ះកម្ម វិធីនះ? 

4.  តើអ្ន ក នឹងធ្វ ើដូចម្ត ច បើបុគ្គ លិក   ន  លពីកា រ  ួយ

បា រម្ភ របស់អ្ន កអំពីភា ពងា យទទួលរង   ះរបស់ ្ត  ី?

5.  តើអ្ន កនឹងតា មបុគ្គ លិក ដលហា ក់ដូចជា រីសអើងចំ  ះ

មនុស ដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ មនុស ដលក ីក  ឬមនុស  

ដលរស់  ក្ន ុងសង្គ មបនា  ប់បន ំ?

 ចុងបញ្ច ប់នបទបងា  ញ និងពលសួរសំណួរដញ  ល 

ចំណា យរយៈពល ១០ នា ទី ដើម ីសង្ខ បលើសា  ដរបស់ក ុម 

និងរួមគា  ទា ញយកប   ចំបងៗ ដល  ូវបា នកំណត់ឃើញ

រួចហើយ។

កា រវា យតម្ល អំពីសិកា្ខ  សិលា កា រវា យតម្ល អំពីសិកា្ខ  សិលា 

ពលកំណត់: ពលកំណត់: រយៈពល ២០ នា ទី

សូមឆ្ល ើយតបចំ  ះសំណួរដូចខា ងក  ម ដលទា ក់ទងនឹង

សិកា្ខ  សិលា   យគូររង្វ ង់មូលលើលខ ដលឆ្ល ើយល្អ បំផុត

ជា មួយនឹងក  ិតនកា រសិក  ។ ទំហំ  ូវបា នឲ លខដូចខា ង

ក  ម:

1= មិនទា ល់ត  ះ 2= បន្ត ិចបន្ត ួច

3= ខា  ំង   4= ខា  ំងណា ស់

5= ខា  ំងមនទន

1.  តើអ្ន កជឿជា ក់បុ៉នណា ថា  ឥឡូវនះអ្ន កយល់ពីប   ន

ភា ពក ីក ទា ក់ទងនឹងប   ជម្ង ឺអដស៏?

 1 2 3 4 5

2.   តើអ្ន កជឿជា ក់បុ៉នណា ថា  ឥឡូវនះអ្ន កយល់អំពីប   ន

ៃភា ពងា យទទួលរង   ះរបស់ ្ត  ី និងក្ម ង  ីចំ  ះ

ប   ជម្ង ឺអដស៍?

 1 2 3 4 5

3.  តើអ្ន កជឿជា ក់បុ៉នណា ថា  ឥឡូវនះអ្ន កយល់អំពីប   ន

ភា ពងា យទទួលរង   ះរបស់បុរស និងក្ម ង  ុសចំ  ះ

ប   ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍?

 1 2 3 4 5



កំណត់សមា្គ  ល់ស   ប់អ្ន កស  បស  ួល
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4. តើឧបករណ៍ស   ប់អនុវត្ត  មា ន   ជន៍បុ៉នណ?

 1 2 3 4 5

5. តើសកម្ម ភា ពរៀន ជ  ុញកា ររៀនរបស់អ្ន កបា នបុ៉នណា ?

 1 2 3 4 5

6.  តើអ្ន កស  បស  ួល ជ  ុញកា ររៀនរបស់អ្ន កបា នបុ៉ន

ណា ?

 1 2 3 4 5

សូមឆ្ល ើយសំណួរខា ងក  ម  តា មកន្ល ងទំនរដលផ្ត ល់ឲ :

1.  តើទិដ្ឋ ភា ពនវគ្គ សិក   ឬសិកា្ខ  សិលា ណា មួយដលអ្ន ក

គិតថា  មា ន   ជន៍បំផុត?

2.  តើទិដ្ឋ ភា ពនវគ្គ សិក   ឬសិកា្ខ  សិលា ណា មួយដលអ្ន ក

គិតថា  មិនសូវមា ន   ជន៍បំផុត?

3.  តើទិដ្ឋ ភា ពណា មួយ បើមា នត  ូវឲ មា នទំហំកា ន់តសីុ

ជ   ?

4.  តើអ្ន កគិតថា  វគ្គ សិក  នះ នឹងជះឥទ្ធ ិពលដល់កា រអនុវត្ត 

អនា គត ក្ន ុងនា មជា ម ្ត  ីសុខា ភិបា លដរឬទ? បើមន 

យា៉ ងដូចម្ត ច? បើមិនមន ហតុអ្វ ី ?

5.  តើអ្វ ី ជា ពា ក សម្ត ីផា  ំផ្ញ ើរបស់អ្ន កស   ប់សិកា្ខ  សិលា ថ្ង 

ខា ងមុខទៀត ទា ក់ទងនឹងភា ពក ីក  យនឌ័រ និងប   

ជម្ង ឺអដស៏ ?

6.  តើអ្ន កនឹងណនា វំគ្គ សិក  /សិកា្ខ  សិលា នះ  កា ន់សហកា រី

អ្ន កទ? បើមន ហតុអ្វ ី? បើមិន ហតុអ្វ ី ?

7. តើអ្ន កមា នមតិ  បល់អ្វ ីបន្ថ មទ? 
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

៦.ឧបករណ៏,  ភពឯកសា រ
និងឯកសា រ  ង

កា រដា ក់បញ្ច ូលនូវប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខា ភិបា ល: សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

មូ៉ឌូលស្ត ីអំពីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍



ឧបករណ៍,  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង
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៦.ឧបករណ៏,   ភពឯកសា រ  និងឯកសា រ  ង

ឧបករណ៏
ផ្ន កនះផ្ត ល់នូវសចក្ត ីណនា ំ, គំ  ងសកម្ម ភា ព និងឧទា ហរណ៍អំពីករណីដើម ី  ះ   យភា ពក ីក  យនឌ័រ និងម  គ

អដស៍/ជម្ង ឺអដស៍។ វា រួមបញ្ច ូលនូវឧបករណ៍, បញ្ជ ីផ្ទ ៀងផា  ត់ពិធីសា រ និងវិធីសា  ្ត វា យតំលដលម ្ត  ី និងអ្ន ករដ្ឋ បា ល

សុខា ភិបា លអា ច  ើ   ស់  ក្ន ុងកា រអនុវត្ត  ចា ំថ្ង របស់ពួកគ។

 អប់២៣: ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងកា រគិតគូ  ដល់ប   យនឌ័រ និងភា ពក ីក  ក្ន ុងសវា ថទា ំសុខភា ព អប់២៣: ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងកា រគិតគូ  ដល់ប   យនឌ័រ និងភា ពក ីក  ក្ន ុងសវា ថទា ំសុខភា ព

•  បង្ក ើតគំ  ងព  បា ល និងសចក្ត ីណនា ំ ដើម ីធា នា ថា  ជា ជនក ីក ដលមា នផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍មា នលទ្ធ ភា ពស្ម ើៗ

ក្ន ងុកា រទទួលបា នសវា កម្ម ថទា សុំខភា ព។ បង្ក ើតយន្ត កា រផ្ត ល់ជំនួយដលធ្វ ើ  យ  ជា ជនក កី ដលផ្ទ កុជម្ង អឺដស៏

មា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រថទា ំជា សំខា ន់   កា រគា ំ     និងកា រព  បា ល  យឥតគិតថ្ល ។ 

•  បង្ក ើតគំ  ងព  បា ល និងសចក្ត ីណនា ំ ដើម ីធា នា ថា  ពួកជនជា តិភា គតិច (ជា ពិសស  ្ត ី និងក្ម ង  ីដលងា យ

រង   ះ) មា នលទ្ធ ភា ពស្ម ើគា  ក្ន ុងកា រទទួលបា នសវា ថទា ំសុខភា ព។

•  បង្ក ើតយន្ត កា រ  ួតពិនិត ដើម ីធ្វ ើកា រពិនិត ឡើងវិញនូវកា រអនុវត្ត នកា រផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពស្ម ើគា  ចំ  ះកា រថទា ំសុខភា ព

សំរា ប់អ្ន កក ីក   ជា ជនដលងា យរង   ះ និង  ជា ជនភា គតូចដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏។

•  បង្ក ើតសចក្ត ីណនា ំសំរា ប់  យអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពអនុវត្ត តា មដើម ីលើកកំពស់កា រយល់ដឹងផ្ន កវប ធម៌សង្គ មចំ

 ះ  ្ត ី  និងក្ម ង  ី   មទា ំងបុរស  និងក្ម ង  ុសដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏។

•  ផ្ត ល់  យអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពនូវសំភា រៈពត៌មា ន, កា រអប់រ និងកា រ    ័យទា ក់ទង និងកា រអប់រកំឡុងពលធ្វ ើ

កា រដើម ីបង្ក ើនកា រយល់ដឹង និងលទ្ធ ភា ពយល់ដឹងរបស់ពួកគចំ  ះភា ពអា ម៉ា ស កា របដិសធកា ររីសអើង និង

ផលប៉ះពា ល់នប   ទា ំងនះ  លើ  ជា ជនដលទទួលរង និងឆ្ល ងនូវជម្ង ឺអដស៏។ 

•  ផ្ត ល់  យអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពនូវសំភា រៈពត៌មា ន, កា រអប់រ និងកា រ    ័យទា ក់ទង និងកា រអប់រកំឡុងពលធ្វ ើ

កា រដើម ីបង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីភា ពងា យរង   ះផ្ន កជីវសា  ្ត របស់  ី្ត   និងក្ម ង  ីចំ  ះជម្ង ឺអដស៍។

•  បង្ក ើតគំ  ងព  បា លដល  ូវបា នរចនា ឡើងយា៉ ងជា ក់លា ក់សំរា ប់  ្ត ី  និងក្ម ង  ីផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍។

•  បង្ក ើតគំ  ងព  បា ល និងសចក្ត ីណនា ំសំរា ប់កា របងា្ក  រនូវកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រកដលរា ប់បញ្ច ូលកា រព  បា ល

ឱសថពន  រជីវិត  និង  លកា រណ៍ចិញ្ច ឹមទា រក។ 

•  ផ្ត ល់  យអ្ន កផ្ត ល់សវា សុខភា ពនូវសំភា រៈពត៌មា ន, កា រអប់រ និងកា រ    ័យទា ក់ទង និងកា រអប់រកំឡុងពលធ្វ ើ

កា រដើម ីបង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីជម្ង ឺអដស៍ដលមនុស ចា ស់ផ្ទ ុក។

 អប់២៤: បញ្ជ ីផ្ទ ៀងផា  ត់: កម្ម វិធីកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រកដលគិតបញ្ច ូលនូវប   យនឌ័រ អប់២៤: បញ្ជ ីផ្ទ ៀងផា  ត់: កម្ម វិធីកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រកដលគិតបញ្ច ូលនូវប   យនឌ័រ

•  តើគធ្វ ើ  យបុរសទទួលបា នកា រសា  គមន៍  គ្ល ីនិក ថទា ំមុនពលឆ្ល ងទន្ល  និងមូលដា  នសុខភា ពមា តា  និងកុមា រ 

ដររឺទ?  សិនបើមិនបា នធ្វ ើ តើគអា ចធ្វ ើយា៉ ងដូចម្ត ចដើម ី  យពួកគមា នអា រម្ម ណ៍កា ន់តមា នផា សុកភា ព។

•  តើ  ្ត ីមួយចំនួនតូច (ឧ. អ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ ជនភៀសខ្ល ួន  អ្ន ក  ើ   ស់  ឿងញៀន  យកា រចា ក់) មា នលទ្ធ ភា ពស្ម ើ

ត  ទំព័របនា  ប់ត  ទំព័របនា  ប់



100 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

គា  ក្ន ុងកា រទទួលបា នសវា កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត និងកា របងា្ក  រនូវកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រក

ដររឺទ?

•  តើដគូ  ូវបា នលើកទឹកចិត្ត  យមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ដររឺទ? 

•  តើកា ររក  កា រសំងា ត់នសា  នភា ពជម្ង ឺអដស៏  ូវបា នជំរុញ  យមា នកា រចករលករឺទ?  សិនបើមា ន តើអ្ន កអា ច

 ះ   យយា ៉ងដូចម្ត ចចំ  ះសកា  នុពលនអំពើហិង  កា របដិសធកា ររីសអើង និងភា ពអា ម៉ា សចំ  ះ  ្ត ី ដល

ជា រឿយៗមា នកា រទា ក់ទងនឹងកា រចករលកកា ររក  កា រសំងា ត់។

•  តើសិទ្ធ ិក្ន ុងកា របន្ត ពូជរបស់  ្ត ីដលរា ប់បញ្ច ូលសិទិ្ធ បញ ប់កា រមា នគភ៌  ូវបា នគ  រពរឺទ?

•  តើកា រព  បា លពន  រជីវិតមា នសំរា ប់  ្ត ីមា នផ្ទ  ះដលឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏ដររឺទ?  សិនមា ន តើកា រព  បា លទា ំងនះ 

  ន់តទប់សា្ក  ត់កា រឆ្ល ងពីមា  យ  កូន ឬក៏ ព  បា ល  ្ត ីដលឆ្ល ង  គ និង ដគូរបស់នា ងផងដរ?

•  តើ  លកា រណ៍ចិញ្ច ឹមទា រកសំរា ប់  ្ត ីដលឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏មា នអ្វ ីខ្ល ះ? តើដគូទា ំងពីរមា នឱកា ស  ើសរីសជំរីសក្ន ុង

កា រចិញ្ច ឹមទា រកដររឺទ?  សិនបើកា រចិញ្ច ឹម  យកា រ  ទឹក  ះ   ូវបា នគ  ើសរីស  ះ តើគ  ូវមា នកា រ

 ុង  យ័ត្ន អ្វ ីខ្ល ះដើម ីចៀសវា ងអំពើហិង  ភា ពអា ម៉ា ស,  កា ររីសអើង  និងកា របដិសធរបស់ ្ត  ី  និង  សួា រ?

 អប់២៤ (ត) អប់២៤ (ត)

 អប់២៥: សកម្ម ភា ពសំរា ប់កម្ម វិធីផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ដលគិត  ដល់ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ អប់២៥: សកម្ម ភា ពសំរា ប់កម្ម វិធីផ្ត ល់  ឹក   និងធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ដលគិត  ដល់ភា ពក ីក  និងយនឌ័រ

•  ផ្ត ល់កា របំពា ក់បំប៉នក្ន ុងកំឡុងពលធ្វ ើកា រ ស្ត ីពីកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត សំរា ប់អ្ន កផ្ត ល់កា រថទា ំ

សុខភា ព ។

•  ផ្ត ល់វគ្គ អប់រក្ន ុងកំឡុងពលធ្វ ើកា រសំរា ប់អ្ន កផ្ត ល់កា រថទា ំសុខភា ព ដើម ីបង្ក ើនកា រយល់ដឹង និងលទ្ធ ភា ពយល់ដឹង

ចំ  ះប   នភា ពអា ម៉ា ស កា របដិសធកា ររីសអើង និងផលប៉ះពា ល់នប   ទា ំងនះលើ  ជា ជនដលទទួលរង 

និងឆ្ល ងជម្ង ឺអដស៏ ។

•  ធា នា ថា កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត គឺមិនមា នកា រគិតកំរ រឺអា ចលលកបា នសំរា ប់  ជា ជនក ីក ។

•  ផ្ត ល់នូវសវា កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  (ឬមា នលទ្ធ ភា ពងា យ  ួលក្ន ុងកា រទទួលបា នកា រផ្ត ល់

 ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ) ក្ន ុងមជ មណ លព  បា លកា ម  គ, មូលដា  នសុខភា ពមា តា  និងកុមា រ និង

កា រថទា ំសុខភា ពបឋម មន្ទ ីរពទ  និងអគា រសុខា ភិបា លផ ងទៀត។ 

• ជំរុញលើកទឹកចិត្ត កា រចូលរួមរបស់ប្ត ី  ពន្ធ ក្ន ុងកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ។

• ផ្ត ល់ទីកន្ល ងសំរា ប់កា រ  ឹក   យរក  កា រសំងា ត់។

•  ផ្ត ល់កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ក្ន ុងគ្ល ីនិកថទា ំមុនពលឆ្ល ងទន្ល ជា ជំហា នដំបូងក្ន ុងកា របងា្ក  រនូវកា រ

ឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រក។

•  ធា នា កា រ  ប់  ង  យបា ន  ប់   ន់នូវសវា កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  យ  ើ   ស់នូវវិធី

ធា នា រ៉ា ប់រង  កប  យគុណភា ព។

•  ផ្ត ល់នូវ  ឿងសា កល ងរកជម្ង ឺអដស៏   មដ ថា  ំសំលា ប់ម  គ សឺរុា ំង ម្ជ ុល កវពិ  ធកូនកា ំបិតវះ និង 

ឧបករណ៍ពិ  ធន៍ផ ងទៀត។ 

ត  ទំព័របនា  ប់ត  ទំព័របនា  ប់



ឧបករណ៍,  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 101

•  បំពា ក់បំប៉នអ្ន កបច្ច កទសពិ  ធន៍ក្ន ុងកា រសា កល ងរកជម្ង ឺអដស៏ និងផ្ត ល់ជំនួយក្ន ុងកា រធា នា រា៉ ប់រងគុណភា ព

ពិ  ធន៍។ 

•  លើកកំពស់កា រយល់ដឹង កា រអប់រ និងកា រគា ំ  អំពីកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  ក្ន ុងសហគមន៍ 

ជា ពិសស  ពលដលទា ំងអស់នះ មា នកា រទា ក់ទងនឹងលទ្ធ ភា ពយល់ដឹងនភា ពក ីក   និងយនឌ័រ។ 

•  ធ្វ ើកា រ   វ   វដលមា នឥទ្ធ ិពលសំខា ន់លើភា ពទទួលយកបា ន កា របង្ក ើតដល  ូវកា រ និងផលប៉ះពា ល់នកា រផ្ត ល់

 ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  ក្ន ុងសហគមន៍  កប  យកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ ជា ពិសសចំ  ះលទ្ធ ភា ព

យល់ដឹងពីភា ពក ីក   និងយ៉នឌ័រ  និងជម្ង ឺអដស៍។ 

•  ផ្ត ល់សវា ផនកា រ  ួសា រ និងកា របងា្គ  ប់  រកសវា ដលទា ក់ទងក្ន ុងមណ លកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យ

ស្ម ័  ចិត្ត ។

•  ផ  ភា  ប់សវា កា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត ជា មួយនឹងសវា គា ំ  ផ ងទៀត (រា ប់បញ្ច ូលសវា លទ្ធ 

ភា ពយល់ដឹងពីភា ពក ីក និងយនឌ័រ)  ក្ន ុងសហគមន៍តា មរយៈភា ពជា ដគូ។

យកលំនា ំតា ម Preble, Piwoz EG. 2002.

 អប់២៥ (ត) អប់២៥ (ត)

 អប់២៧: លទ្ធ ផលរពឹងទុកនកម្ម វិធីបងា្ក  រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អប់២៧: លទ្ធ ផលរពឹងទុកនកម្ម វិធីបងា្ក  រម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

• លើកកំពស់កា រយល់ដឹងនភា ពងា យរង   ះដលជា ពិសសសំរា ប់  ្ត ី  និងក្ម ង  ី។ 

• លើកកំពស់កា រយល់ដឹងផ្ន កវប ធម៌  សា សនា   និងសង្គ មនកម្ម វិធីជម្ង ឺអដស៏។ 

• លើកកំពស់កា រយល់ដឹងអំពីភទ  និងអា រម្ម ណ៍ផ្ល ូវភទក្ន ុងចំ  មក្ម ង  ុស  និង  ី បុរស  និង  ្ត ី។ 

• លើកកំពស់កា រផ្ត ល់  ឹក    និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត   និងកា របងា្ក  រនូវកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កា ន់ទា រក ។

•  ជំរុញកា រគា ំ   និងអប់ររវា ងគូកន (ក ុមយុវជនសំរា ប់ក្ម ង  ុស និង  ី ក ុម  ្ត ី ក្ម ងរស់  តា មផ្ល ូវ ជនភៀស

ខ្ល ួន។ល។)

• ធ្វ ើ  យអ្ន កផ្ទ ុកម  គអដស៍  និងសមា ជិក  ួសា រចូលរួមក្ន ុងយុទ្ធ សា  ្ត ទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺអដស៏។

• សំរបសំរួលកា រផ្ត ល់អំណា ច (ជា ពិសសកា រផ្ត ល់អំណា ចសំរា ប់  ្ត ី  ក្ម ង  ី  និង  ុស) ។ 

• ប  ួមធនធា នទា ំងអស់ (ឧ. កា រ  ឹក    កា រអប់រ  គំ  ង  ួសា រ  កា រថទា ំជា បន្ត បនា  ប់)។

•  បង្ក ើតភា ពជា ដគូរវា ងរដា  ភិបា ល អ្ន កធ្វ ើ  លន  បា យ អ្ន កអនុម័តច  ប់ ទីភា  ក់ងា រសវា សុខភា ព និងសង្គ ម 

អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល។ល។ 

•  ឆា ំងកា របដិសធមិនទទួលសា្គ  ល់អ្ន កផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏។

•   ឆា ំងអំពើហិង   ភា ពអា ម៉ា សកា ររីសអើង និងកា របដិសធ ជា ពិសស  ពលដលអ្វ ីទា ំងអស់នះទា ក់ទងនឹង

 ្ត ី  និងក្ម ង  ី។

• ធា នា កា រអនុវត្ត កា រ  ុង  យ័ត្ន ជា សកល។

• បង្ក ើនភា ព  គជ័យនកម្ម វិធីទប់សា្ក  ត់ជម្ង ឺអដស៍ផ ងៗទៀត។

•  រពសិទ្ធ ិមនុស ។



102 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 អប់២៨: កា រថ្ល ងកា រចំនួន១២របស់អង្គ កា រសហគមន៍អន្ត រជា តិន  ្ត ីដលផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ អប់២៨: កា រថ្ល ងកា រចំនួន១២របស់អង្គ កា រសហគមន៍អន្ត រជា តិន  ្ត ីដលផ្ទ ុកម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

១. កា រជំរុញលើកទឹកចិត្ត   និងកា រគា ំ   សំរា ប់កា រអភិវឌ ក ុម  និងបណា្ដ  ញជួយខ្ល ួនឯង។

២. សា រពត៌មា នផ ព្វ ផ  យពីពួកយើង  យ   កដ  មិនមន  យអយុត្ត ិធម៌  ះទ។

៣.  កា រថទា ំសុខភា ពដលអា ចទទួលបា ន  និងលលកបា ន ( សា មញ្ញ   និងសំខា ន់)  និងកា រ   វជា ្រ វពីរបៀបដលម

 គមា នឥទ្ធ ិពលលើ  ្ត ី។

៤.  កា រផ្ត ល់ជំនួយសំរា ប់សវា ផ ងៗ ដើម ីបន្ថ យគំលា តឆា  យរបស់ពួកយើង និងបំពញតំរូវកា រមូលដា  នរបស់ពួក

យើង។  រា ល់ជំនួយដលផ្ត ល់  យពួកយើង  ូវតមា នកា រ  ប់  ង  ដើម ីធា នា   កដថា យើងទទួលបា ន។ 

៥.  សិទ្ធ ិដល  ូវបា នកា រ  រព និងកា រគា ំ  ក្ន ុងជំរីសរបស់ពួកយើងអំពីកា របន្ត ពូជ រា ប់បញ្ច ូលសិទ្ធ ិក្ន ុងកា រមា ន រឺមិន 

មា នកូន។

៦.  កា រទទួលសា្គ  ល់សិទ្ធ ិរបស់កូនពួកយើង និងក្ម ងកំ    ដល  ូវបា នថទា ំ និងកា រទទួលសា្គ  ល់ពីសា រៈសំខា ន់ន

តួនា ទីជា ឪពុកមា  យ។

៧.  កា រអប់រ និងកា របំពា ក់បំប៉នអ្ន កផ្ត ល់កា រថទា ំសុខភា ព និងសហគមន៍អំពីហា និភ័យរបស់  ្ត ី និងតំរូវកា ររបស់

ពួកយើង។ ពត៌មា នថ្ម ីៗ និង  ឹម  ូវអំពីរា ល់ប   សំរា ប់  ្ត ីដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ គួរតអា ចរកបា ន  យងា យ

 ួល  និងមិនគិតកំរ។ 

៨.  កា រទទួលសា្គ  ល់ពីសិទ្ធ ិមនុស សំខា ន់ៗន  ្ត ីទា ំងអស់ដលមា នផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍ ពិសស  ្ត ីដល  ក្ន ុងពន្ធ នា គា រ 

អ្ន ក  ើ   ស់  ឿងញៀន និងអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ។ សិទ្ធ ិសំខា ន់ៗទា ំងនះគួរតរា ប់បញ្ច ូលសិទ្ធ ិកា រងា រ សិទ្ធ ិដើរហើរ

 យគា  នកា ររិតត ិត  និងសិទ្ធ ិ  ក  ន។ 

៩.   កា រ   វ   វកា រឆ្ល ងម  គទា ក់ទង  ី្ត  ដលរា ប់បញ្ច ូលកា រចំលងពី  ្ត ី   ្ត ី និងកា រទទួលសា្គ  ល់ និងកា រគា ំ  

ចំ  ះ  ី  លា ញ់  ីដូចគា  ដលមា នផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៍។ 

១០.  អំនា ច និងកា រ  ឹក  នកា រធ្វ ើកា រសំរចចិត្ត   ប់លំដា ប់ថា  ក់ន  លន  បា យ និងកម្ម វិធីដលមា នឥទ្ធ ិពល

លើពួកយើង។ 

១១.  កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់សដ្ឋ កិច្ច សំរា ប់  ្ត ីដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ  ដើម ីជួយពួកគ  យមា នលទ្ធ ភា ព

 ប់គា ្រ ន់  យខ្ល ួនឯង  និងមា នភា ពឯករា ជ ។ 

១២.  និយមន័យនជម្ង ឺអដស៍ក្ន ុងកា របញ្ច ូល  គស     និងស   វជ្ជ សា  ្ត ផ ងៗដលជា ក់លា ក់ចំ  ះ  ី្ត ។

 ភព: BRIDGE 2002.

 អប់២៩:  ្ត ី និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ៈក  ងសិទ្ធ ិបា សឡូណា  អប់២៩:  ្ត ី និងម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ៈក  ងសិទ្ធ ិបា សឡូណា 

 ពលយើងចូលទសវត ទីបីនជម្ង ឺអដស៏  ្ត ីគឺជា អ្ន កដលទទួលរងកា រប៉ះពា ល់បំផុត ជា ពិសស  ្ត ីដលមា នវ័យ

ក្ម ងនិងក ីក ។  យសា រអព  ក ឹតភា ពយ៉នឌ័របង្ក ើនកា ររីករា លដា លជម្ង ឺអដស៏ គបងា្គ  ប់  យ  ្ត ី និងក្ម ង  ី

 ូវនិយា យចញមក កំនត់អា ទិភា ពសំរា ប់សកម្ម ភា ព និងដឹកនា ំ  រកកា រឆ្ល ើយតបជា សកលចំ  ះវិបត្ត ិ។ ដូច្ន ះ  ្ត ី 

និងក្ម ង  ីមកពីទូទា ំងពិភព  ករួបរួមគា   និងជំរុញរដា  ភិបា ល អង្គ កា រ ភា  ក់ងា រ មា  ស់ជំនួយ សហគមន៍ និងបុគ្គ ល

មា  ក់ៗ ដើម ីធ្វ ើ  យសិទ្ធ ិរបស់យើងកា  យជា កា រពិត។  ្ត ី និងក្ម ង  ីមា នសិទ្ធ ិៈ

 • រស់   យភា ពថ្ល ថ្ន ូរ និងសមភា ព

ត  ទំព័របនា  ប់ត  ទំព័របនា  ប់



ឧបករណ៍,  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 103

 • ចំ  ះសចក្ត ីសុចរិតផ្ន ករា ងកា យ

 • ចំ  ះសុខុមា លភា ព  និងកា រថទា ំសុខភា ព ដលរា ប់បញ្ច ូលទា ំងកា រព  បា ល

 •  ចំ  ះសុវត្ថ ិភា ព សន្ត ិសុខ និងសរីភា ពរួចផុតពីកា រភ័យខា  ចនអំពើហិង  ផ្ល ូវកា រ និងផ្ល ូវភទពញមួយជីវិតរបស់

ពួកគ

 • រួចផុតពី  ភា ពអា ម៉ា ស  កា ររីសអើង  កា រស្ត ីប   ស  និងកា របដិសធមិនយល់  ម

 • ចំ  ះសិទ្ធ ិមនុស របស់ពួកគ  យមិនគិតពីចំនូលចិត្ត ខា ងផ្ល ូវភទ

 • ចំ  ះស្វ ័យភា ពផ្ល ូវភទ និងភា ពរីករា យខា ងផ្ល ូវភទ

 • ចំ  ះសមធម៌  ក្ន ុង  ួសា ររបស់ពួកគ

 • ចំ  ះកា រអប់រ និងពត៌មា ន

 • ចំ  ះភា ពឯករា ជ ខា ងសដ្ឋ កិច្ច ។

សិទ្ធ ិសំខា ន់ៗទា ំងនះគួរតរា ប់បញ្ច ូល  (បុ៉ន្ត  យមិនមា នកំនត់ចំ  ះ) សិទ្ធ ិ :

 • ចំ  ះកា រគា ំ   និង កា រថទា ំដលបំពញនូវតំរូវកា រជា ក់លា ក់របស់ពួកគ

 •  ទទួលបា នកា រថទា ំសុខភា ពដលអា ចទទួលយកបា ន អា ចលលកបា ន និង មា នគុណភា ពពញលញ ដលរា ប់ប

ញ្ច ូលទា ំងកា រព  បា លពន  រជីវិត

 •  ចំ  ះសវា កម្ម សុខភា ពផ្ល ូវភទ និង បន្ត ពូជ ដលរា ប់បញ្ច ូលលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា ររលូតកូន  យសុវត្ថ ិភា ពនិង

 យគា  នកា របង្ខ ិតបង្ខ ំ

ចំ  ះកា រ  មូលរៀបចំដ៏ទូលំទូលា យនបច្ច កវិទ  ទប់សា្ក  ត់ និងព  បា ល  គដលឆ្ល ើយតបចំ  ះតំរូវកា ររបស់  ី្ត  និង

ក្ម ង  ី  ប់រូប  យមិនគិតពីវ័យសា  នភា ពជម្ង ឺអដស៏ ឬចំនូលចិត្ត ខា ងផ្ល ូវភទ និងក្ម ង  ី មិនគិតពីអា យុ សា  នភា ព

ជម្ង ឺអដស៏ឬក៏ចំណង់ផ្ល ូវភទ

 •  ដើម ីមា នលទ្ធ ភា ព  ើបា ្រ ស់បច្ច កវិទ  បងា្ក  រដលអា ចទិញបា ន និងងា យ  ួលស   ប់អ្ន ក  ើបា ្រ ស់ ដូចជា 

  មអនា ម័យ  ្ត ី  និងថា  ំសមា  ប់មីក ុប  ជា មួយនឹងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លស្ត ីពីកា រលក់ និងកា រ  ើ   ស់

 •   ដើម ីសា កល ងបនា  ប់ពីកា រយល់  ម  និងកា របងា្ក  រនភា ពសំងា ត់របស់ពួកគដល  ូវបា នគផ្ត ល់ព៌តមា ន 

 •  ដើម ី  ើសរីសដើម ីបងា  ញនូវសា  នភា ពរបស់ពួកគ  ក្ន ុងលក្ខ ខណ សុវត្ថ ិភា ព និងសន្ត ិសុខ  យគា  នកា រគ   ម

កំហង  កា ររីសអើង  និងភា ពអា ម៉ា ស 

 •  ដើម ី  ើបា ្រ ស់ផ្ល ូវភទរបស់ពួកគ  យមា នសុវត្ថ ិភា ព និងជា មួយភា ពសប  យរីករា យ  យមិនពីអា យុ សា  នភា ព

ជម្ង ឺអដស៏ឬក៏ចំណង់ផ្ល ូវភទ

 •  ដើម ី  ើសរីសកា  យជា មា  យ និងមា នកូន  យមិនគិតពីសា  នភា ពជម្ង ឺអដស៏ ឬក៏ចំណង់ផ្ល ូវភទ

 •  ដើម ីធ្វ ើ  យមា  យ  ប់រូបមា នសុវត្ថ ិភា ព និងមា នសុខភា ពល្អ  ដលរួមបញ្ច ូល សុវត្ថ ិភា ព និងសុខភា ពស   ប់

កូនរបស់ពួកគ

 •  ដើម ី  ើសរីសអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ បង្ក ើតភា ពជា ដគូ ឬកា រលងលះ  យមិនគិតពីអា យុ សា  នភា ពជម្ង ឺអដស៏

ឬក៏ចំណង់ផ្ល ូវភទ

 អប់២៩ (ត) អប់២៩ (ត)

ត  ទំព័របនា  ប់ត  ទំព័របនា  ប់



104 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 • ដើម ីសមភា ពយនឌ័រក្ន ុងកា រអប់រ និងកា រអប់រពលមា នជីវិតស   ប់ទា ំងអស់គា  

 • ដើម ីកា រអប់រផ្ល ូវភទជា ផ្ល ូវកា រ និងមិនផ្ល ូវកា រពញមួយជីវិតរបស់ពួកគា ត់

 •  ដើម ីទទួលបា នពត៌មា ន ជា ពិសសអំពីជម្ង ឺអដស៏ ជា មួយកា រសង្ក ត់ធ្ង ន់លើភា ពងា យរង   ះពិសសរបស់ ្ត  ី 

និងក្ម ង  ី  យសា រតភា ពផ ងគា  នជីវសា  ្ត  តួនា ទីយនឌ័រ និងវិសមភា ព

 •  ដើម ធី្វ ើកា រងា រ ទទួលបា ន   ក់ខស្ម ើគា   និងកា រទទួលសា្គ  ល់ន  ប់ទ  ង់ទា ំងអស់នកា រងា រ ដលរួមមា ន កា រ

រកសីុផ្ល ូវភទ និង   ក់សងជម្ង ឺចិត្ត ស   ប់កា រថទា ំ និងកា រគា ំ  

 •  ដើម ីទទួលបា នឯករា ជ ភា ពផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  ដូចជា  ដើម ី  ប់  ង និងទទួលបា ន  ព សម ត្ត ិ និងដើម ីមា នលទ្ធ 

ភា ពទទួលបា នធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ

 • ដើម ីទទួលបា នសន្ត ិសុខស ៀងអា ហា រ ទឹក និងទីជ  កដលមា នសុវត្ថ ិភា ព

 • ដើម ីទទួលបា នសរីភា ពនបំលា ស់ទី និងកា រធ្វ ើដំណើរ  យមិនគិតពីសា  នភា ពជម្ង ឺអដស៏

 • ដើម ីប ្ច ញអត្ត ស   ណសា សនា  វប ធម៌ និងសង្គ ម 

 • ដើម ីចូលរួម  យសរី និងជា អ្ន កដឹកនា ំជា មួយនឹងសា  ប័ន សា សនា  សង្គ ម និងវប ធម៌ ហើយនឹង

 •  ដើម ីដឹកនា ំ និងចូលរួមក្ន ុងកា រសកម្ម ភា ព ន  បា យ អភិបា លកិច្ច  កា រធ្វ ើកា រស   ចចិត្ត  កា រអភិវឌ ន៍  ល

ន  បា យ និងកា រអនុវត្ត ន៍កម្ម វិធី។

 អប់២៩ (ត) អប់២៩ (ត)

 អប់៣០: កា រវា យតម្ល កម្ម វិធីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលគិតគូ  ដល់ប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ អប់៣០: កា រវា យតម្ល កម្ម វិធីម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលគិតគូ  ដល់ប   នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ

•  តើ ្ត  ី និងបុរសគឺមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  (VTC) ឬទ?  សិន

បើមិនអា ច ហតុអ្វ ីបា នជា មិនអា ច?

•  តើកា រផ្ត ល់  ឹក   និងកា រធ្វ ើតស្ត  យស្ម ័  ចិត្ត  (VTC) អា ច  ូវបា នធ្វ ើមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា ន និង  ើបា ្រ ស់បា ន 

ដល់  ្ត ី និងបុរសយា៉ ងដូចម្ត ច?

•  តើ  ជា ជនដលកំពុងរស់  ក្ន ុងភា ពក ីក  អា ចមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា របងា្ក  រជម្ង ឺអដស៏កា រថទា ំ និងសវា ថទា ំ 

និងធនធា ន ឬទ?

•  តើអ្វ ី  ដលជា ឧបសគ្គ ហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ន ុងកម្ម វិធីបងា្ក  រជម្ង ឺអដស៏ កា រថទា ំ និងកា រគា ំ  ?

•  តើអ្វ ីដលអា ច  ូវបា នធ្វ ើដើម ីធា នា ថា   ជា ជនក ីក មា នលទ្ធ ភា ពស្ម ើគា  ក្ន ុងកា រទទួលបា នសវា បងា្ក  រជម្ង ឺអដស៏ 

កា រថទា ំ និងកា រគា ំ  ?

•  តើ  ្ត ីដលមា នផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ និងកា រអនុវត្ត ន៍កម្ម វិធី អប់រ កា របងា្ក  រ កា រថទា ំ 

និងកា រគា ំ  ជម្ង ឺអដស៏ដលងា យប៉ះពា ល់ដល់ភទ  ឬទ?

•  តើកម្ម វិធីបងា្ក  រ កា រថទា ំ និង កា រគា ំ  ជម្ង ឺអដស៏ អា ចប  ើ  ្ត ី និងក្ម ង  ីដ៏  សើរដូចម្ត ច?

•  តើសកម្ម ភា ពថទា ំដលមា នមូលដា  ន  តា មផ្ទ ះស   ប់មនុស ដលមា នជម្ង ឺអដស៍បា នចករលក រវា ងសមា ជិក

 ួសា រមនុស  ុស និងមនុស  ី ឬទ?

•   សិនបើ  ្ត ីទទួលបន្ទ ុកធ្វ ើកា រងា រស្ទ ើរតទា ំអស់នកា រថទា ំ  ួសា រ តើអ្វ ីគួរត  ូវបា នគធ្វ ើ ដើម ីផ្ត ល់នូវកា រទទួល

ខុស  ូវកា រថទា ំ  ួសា រដលមា នសមភា ព?

ត  ទំព័របនា  ប់ត  ទំព័របនា  ប់



ឧបករណ៍,  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 105

 អប់ ៣១:ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងសិទ្ធ ិមនុស អប់ ៣១:ម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ និងសិទ្ធ ិមនុស

•  អំពា វនា យឲ មា ន  លបា យជា តិរឹងមា ំ និងរួបរួមយុទ្ធ សា  ្ត  និងបទប   តិ្ត  ដើម ី  ឈមុខនឹងអា កប កិរិយា ដឹក

នា ំ  យភទ។  លន  បា យ បទបញ្ញ ត្ត ិ និងច  ប់ទា ំងនះ គួរត  ូវបា នរកបា ន  ក្ន ុង  លកា រណ៍ ដល  ូវ

បា នគូសបងា  ញក្ន ុងអនុស   ស្ត ីអំពីកា រលុបបំបា ត់នូវរា ល់ទ  ង់នកា ររីសអើង  ឆា ំងនឹង  ្ត ីភទ(CEDAW)។

• បង្ក ើតនូវ  លន  បា យ និងច  ប់  កប  យ  សិទ្ធ ិភា ព ដើម ីហា មឃា ត់កា រជួញដូរកុមា រ និង  ្ត ីវ័យក្ម ង

•  លើកកម្ព ស់កា រ  តិបត្ត ិដលគា  នកា ររីសអើង  ទីកន្ល ងធ្វ ើកា រ ដលរួមមា នកា របដិសធចំ  ះកា រវិនិច្ឆ ័យកម្ម ករ

ស   ប់ជម្ង ឺអដស៏។

•  អភិវឌ ន៍កំណទ  ង់  បច  ប់ និងជំហា នដទទៀតដលមា ន  លបំណង  ឆា ំងបំពា ននសិទ្ធ ិមនុស  និងកា រពា រ

អ្ន កទា ំអស់ដលមា នជម្ង ឺអដស៏។ កំណទ  ង់ច  ប់ទា ំងនះ គួររួមបញ្ច ូលសិទ្ធ ិចំ  ះកា រសមា  ត់ ហើយនឹងកា រហា ម

ឃា ត់នកា រធើ្វ តស្ត រកជម្ង ឺអដស៏ ដល  ូវបា នបង្ខ ំ និងហា មឃា ត់នកា របង្ហ ើប   ប់រឿងសមា  ត់។ សចក្ត ី  កា ស

នអង្គ កា រពិសសស្ត ីអំពីអដស៍ នមហា សន្ន ិបា តអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិនកា រប្ត ជា  លើជម្ង ឺអដស៏ គួរត  ូវបា ន  ើ

  ស់ជា ឯកសា រ  ឹះស   ប់កា រងា រនះ។ 

•  អភិវឌ ន៍យុទ្ធ សា ្ត  ដើម ឲី រដា  ភិបា លទទួលខុស  វូស   ប់សកម្ម ភា ពរបស់ពួកគក្ន ងុកា រធ្វ ើផនកា រ និងកា រអនុវត្ត ន៍

កម្ម វិធី និង  លន  បា យសុខភា ពសា ធា រណៈ ដលជួយក្ន ងុកា របងា្ក  រ កា រថទា  ំកា រព  បា ល(ដលរួមបញ្ច លូឱសថ

ពន  រអា យុជីវិត) និងកា រគា ំ   ជា ជនដលមា នជម្ង ឺអដស៏។  សចក្ត ី  កា សនអង្គ កា រ ពិសសស្ត ីអំពីអដស៍ន

មហា សន្ន ិបា តអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ នកា រប្ត ជា  លើជម្ង ឺអដស៏ គួរត  ូវបា នគ  ើ   ស់ជា ឯកសា រ  ឹះស   ប់

កា រងា រនះ។ 

ត  ទំព័របនា  ប់ត  ទំព័របនា  ប់

•  តើមា នកម្ម វិធីណា មួយដើម ីផ្ត ល់នូវកា រគា ំ  ស   ប់អ្ន កមើលថទា ំ  ួសា រ (សមា ជិក  ួសា រ  ូពទ ថទា ំសុខ

ភា ព។ល។) ឬទ?  សិនបើមិនមា ន តើកម្ម វិធីមួយនះមា ន   ជន៍ដរឬទ?  សិនបើមា ន   ជន៍ តើ

កា រគា ំ  អ្ន កមើលថទា ំ  ួសា រអា ច  ូវបា នគផ្ត ល់ដូចម្ត ច?

•  តើក្ម ង  ី និងក្ម ង  ុសមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នសវា អប់រ បងា្ក  រ ថទា ំ និងកា រគា ំ  ជម្ង ឺអដស៏ឬទ?  សិនបើ

មិនតើអ្វ ីខ្ល ះ  ូវបា នគធ្វ ើ ដើម ីលើទឹកចិត្ត ពួកគឲ ទទួលបា នសវា ទា ំងអស់  ះ?

•  តើក្ម ងៗដលមា ន  ូវបា នឆ្ល ងម  គ  ូវបា នផ្ត ល់សវា  ប់   ន់ឬទ?  សិនបើមិនបា ន តើសវា ទា ំង  ះ  ូវ

បា នគធ្វ ើឲ  សើរយា៉ ងដូចម្ត ច?

•  តើសវា នកា របងា្ក  រពីកា រចម្ល ងពីមា  យ  កូន  ូវបា នគរួមបញ្ច ូលក្ន ុងសុខភា ពមា  យ និងកូន និងកម្ម វិធីសុខភា ព

បន្ត ពូជ?  សិនមិន កា របងា្ក  រពីកា រចម្ល ងពីមា  យ  កូនទា ំងនះ  ូវបា នបញ្ច ូល  ក្ន ុងសវា ថទា ំសុខភា ពយ៉ា ងដូច

ម្ត ច?

•  តើបុរសមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងសកម្ម ភា ពកា របងា្ក  រពីកា រចម្ល ងពីមា  យ  កូន ឬទ?  សិនបើមិន តើបុរសអា ចមា នកា រ

ចូលរួមបា នយ៉ា ងដូចម្ត ច?

•  តើប   នកា រអប់រ កា របងា្ក  រ និងកា រថទា ំមា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា នស   ប់មនុស ចា ស់ ឬទ?  សិនបើមិនអា ច តើ

សវា ទា ំង  ះអា ច  ូវបា នបង្ក ើតដូចម្ត ចដើម ីបា នដល់មនុស ចា ស់?

 អប់៣០ (ត) អប់៣០ (ត)



106 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

•  លើកកម្ព ស់យុទ្ធ សា ្ត  ដលនា ំ  រកកា រព  ឹងអំណា ចន  ជា ជនដលងា យទទួលរង   ះ ក ុមភា គតិច និងគា  ន

សិទ្ធ ក្ន ុងសង្គ ម(ឧទា ហរណ៍  ្ត ី ជនអ    វសន៍ ក ុមជនជា តិភា គតិច អ្ន ក  ើ   ស់ញៀន  យកា រចា ក់ អ្ន ក

រកសីុផ្ល ូវភទ យុវវ័យ  ជា ជនដលរស់  ក្ន ុងភា ពក ីក )។

•  ដា ក់មនុស មា នម  គអដស៍  ក្ន ុងមណ លនកម្ម វិធី  លន  បា យ ឬក៏និតិកា លសុខភា ពណា មួយ ដលជះ

ឥទ្ធ ិពលដល់កា រថទា ំ កា រគា ំ   កា រព  បា ល និកា របងា្ក  រនជម្ង ឺអដស៏។  លកា រណ៍ អនុស    កិច្ច  ម  ៀង 

សចក្ត ី  កា ស សចក្ត ីស   ចចិត្ត  កា រណនា ំ និងអនុសា សន៍សិទ្ធ ិមនុស  គួរត  ូវបា នគ  ើ   ស់ជា មូលដា  ន

 ឹះនកា រខិតខំ  ឹង   ងនះ។

•  លើកកម្ព ស់កា រចូលរួម  យសរី និងសកម្ម ន  ជា ជនដលប៉ះពា ល់  យ  យ ឬឆ្ល ង  យជម្ង ឺអដស៏  ក្ន ុង

កា រអភិវឌ ន  លន  បា យ បទបញ្ញ ត្ត ិ និងច  ប់ដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងជម្ង ឺអដស៏។ កា រអនុវត្ត ន៏នះ គួរតអនុ

 ម  តា មរបៀបវា រៈសិទ្ធ ិមនុស ។

•  អភិវឌ ន៍  លន  បា យ និងច  ប់ ដើម ី  ះ   យភា ពភ័យខា  ច និងកា ររីសអើង ដលជា កា របំពា ននសិទ្ធ ិ

មនុស ។ គា  នកា ររីសអើង គឺជា សិទ្ធ ិមនុស មូលដា  ន  ឹះសំខា ន់ដល  ូវបា នរកបា ន  លើ  លកា រណ៍នភា ពយុត្ត ិ

ធម៌តា មបបធម្ម ជា តិ។ 

•  អភិវឌ ន៍  លន  បា យ និងច  ប់ ដល  ះ   យសិទ្ធ ិនកុមា រ ថា តើពួកគ  ូវបា នចម្ល ង ឬប៉ះពា ល់  យជម្ង ឺ

អដស៏។ អនុស   ស្ត ីអំពីសិទ្ធ ិកុមា រ គឺជា គ   ងមួយដ៏សំខា ន់ស   ប់កា រអភិវឌ ន៍នះ។  អនុស   នះលើកឡើង

ថា  កុមា រ  ូវបា នផ្ត ល់សិទ្ធ ទទួលបា នស្ត ង់ដា រដលអា ចទទួលបា នខ្ព ស់បំផុតនសុខភា ព និងដើម ីធ្វ ើឲ ងា យ  ួល

ស   ប់កា រថទា ំ  កា របងា្ក  រ  កា រព  បា ល  និងកា រធ្វ ើឲ មា នកា យសប ទា ឡើងវិញ។ 

•  ជ  ញុកា តព្វ កិច្ច របស់រដា  ភិបា ល ដើម ីកា រពា រសិទ្ធ ិមនុស ចំ  ះ កា រថទា ំសុខភា ព  កប  យសុវត្ថ ិភា ព និង

 សិទ្ធ ិភា ព (ដលរួមា ន  សុវត្ថ ិភា ពឈា ម) ពត៌មា ន  កា រអប់រ  កា រងា រ  និងសុខមា លភា ពសង្គ ម។ 

•  កា ត់បន្ថ យភា ពងា យរង   ះថា  ក់របស់មនុស ចំ  ះកា រឆ្ល ងនម  គ តា មរយៈកា រធា នា ឲ មា នកា រថទា ំ កា រព  

បា ល (ដលរួមបញ្ច ូលឱសថពន  រអា យុជីវិត) និងកា រគា ំ  មនុស ស   ប់អ្ន កដល  ូវបា នឆ្ល ង  យជម្ង ឺអដស៏។ 

•  ជ  ុញកា រ   វ   វ  ក្ន ុង “កា រអនុវត្ត ន៍  សើរបំផុត”  ក  ិតជា តិ និងតំបន់ដើម ីលើកកម្ព ស់ភា ពងា យប៉ះពា ល់

ដល់ភទ  កប  យ  សិទ្ធ ិភា ព  លន  បា យ កម្ម វិធី និងសវា ដល  ឹម  ូវតា មលក្ខ ណៈវប ធម៌ស   ប់

អ្ន ក ដល  ូវបា នទទួលរងប៉ះពា ល់  យ និងឆ្ល ង  យជម្ង ឺអដស៏។ របា យកា រណ៍នកា រអនុវត្ត ន៍ទា ំងនះគួរត  ូវ

បា នផ ព្វ ផ  យ  យកា ន់តទូលំទូលា យ  ក្ន ុង  ទស (និងជា អន្ត រជា តិ) ដើម ីជួយលើកកម្ព ស់កា រថទា ំ កា រគា ំ   

កា រព  បា ល  និងយុទ្ធ សា ្ត  បងា្ក  រ  ដលឆ្ល ើយតបបា នយ៉ា ងឆា ប់រហ័សដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងជម្ង ឺអដស៏ ។

 អប់៣១ (ត) អប់៣១ (ត)

 អប់ ៣២: កា រប    បនូវសមភា ពយនឌ័រ និងសិទ្ធ ិរបស់ ្ត  ីៈ យនឌ័រ  ក្ន ុងក បខ័ណ  អប់ ៣២: កា រប    បនូវសមភា ពយនឌ័រ និងសិទ្ធ ិរបស់ ្ត  ីៈ យនឌ័រ  ក្ន ុងក បខ័ណ 

សកម្ម ភា ពអដស៍មួយរបស់ជា តិសកម្ម ភា ពអដស៍មួយរបស់ជា តិ

ចំនុចសមា  ងខា ងក  ម គួរ  ូវបា នគិតពិចា រណា ក្ន ុងកា រតា ក់តង ឬកា រពិនិត គ   ងជា តិមួយទ ើងវិញៈ 

 •  តើគ   ងបា នឆ្ល ុះប   ំងពញលញលើកា រប្ត ជា  ចិត្ត ថា  ក់ជា តិ និងអន្ត រជា តិ ចំ  ះកា របង្ក ើនសមភា ពយនឌ័រ 

និងកា របញ ប់កា ររីករា លដា លនជម្ង ឺអដស៏ដរ ឬទ?

ត  ទំព័របនា  ប់ត  ទំព័របនា  ប់



ឧបករណ៍,  ភពឯកសា រ និងឯកសា រ  ង

សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល 107

 •  តើគ   ងបា នព  ឹងច  ប់ទា ំងទ  យដលមា ន ដលសម  បដើម ីធ្វ ើឲ កា ន់់ត  សើរសមភា ពយនឌ័រ និង

លុបបំបា ត់កា ររីសអើង (ឧទា ហរណ៍ ករ  មរតក  ព សម ត្ត ិ កា រងា រ ។ល។) ឬទ?

 •  តើគ   ង ដលផ្អ កលើកា រវិភា គយនឌ័រមួយនកា ររីករា លដា ល ដលឆ្ល ុះប   ំងពីនរណា កំពុងឆ្ល ងម  គ ឬ

ទទួលរងផលប៉ះពា ល់ដរឬទ ហើយនិងហតុអ្វ ី? 

 •  តើវា ទទួលសា្គ  ល់អសមភា ពយនឌ័រ  ក្ន ុងលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រ បងា្ក  រ កា រព  បា ល កា រថទា ំ និងកា រគា ំ   

ហើយតើវា បា នរៀបចំយុទ្ធ សា ្ត  ដើម ី  ះ   យភា ពផ ងគា  ៗ នយនឌ័រ ឬទ?

 •  តើវា ទទួលសា្គ  ល់ថា  កា រកា រពា រសិទ្ធ ិរបស់  ្ត ី និងកា រកត  ូវអតុល ភា ពនអំណា ច គឺជា  ឹះសំខា ន់ ចំ  ះផនកា រ

និងយុទ្ធ សា ្ត  ជម្ង ឺអដស៏ដ៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ព ឬទ?

 •  តើវា បា នផ្ត ល់នូវយុទ្ធ សា ្ត  ជា ក់លា ក់ដើម ី  យដល់  ្ត ី ដា ក់បញ្ច ូលបុរស និង  ះ   យនូវកំលា ំងផា  ស់ប្ត ូរ

យននឌ័រ  ដលមា ន   ប់ផ្ន កទា ំងអស់ដល  ូវបា ន  បដណ្ដ ប់ក្ន ុងគ   ងឬទ?

 •  តើវា លើសពីកា រ   តកា រចា ប់អា រម្ម ណ៏  លើអា កប កិរិយា បុគ្គ ល ដើម ីគូសបងា  ញកំលា ំងផា  ស់ប្ត ូរយនឌ័រ  ះ ជា 

កា រសា  បនា សង្គ ម និងវប ធម៌មួយ ជា រឿយៗ អា ចធ្វ ើឲ ្ត  ីងា យនឹងរង   ះចំ  ះជម្ង ឺអដស៏ឬទ?

 •  តើមា នកា រផ្ត ល់ឲ ស   ប់ក ុមផ ងៗគា  ដលរួមមា នអ្ន កទា ំងអស់ដល  ហលជា ងា យរង   ះចំ  ះជម្ង ឺអដស៏

 យសា រត អា យុ ភទ ជា តិសា សន៍ សា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច  ឬកតា  ដទទៀត ឬទ?

 •  តើគ   ងបា នគា ំ  សមភា ព តំណា ង  យអ្ន កចូលរួមពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ  ក្ន ុងក  ិតផ ងៗគា  នកា រឆ្ល ើយតប

ចំ  ះជម្ង ឺអដស៏និងជម្ង ឺអដស៍ ដលរួមមា នក  ិតស   ចចិត្ត ជា ន់ខ្ព ស់ ឬទ?

 •  តើអ្ន កចូលរួមសំខា ន់ៗ ជា ពិសសអ្ន កដលមកពីបណា្ដ  ញន ្ត  ីដលផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ ក សួងជា តិ ដល  ូវបា នគ

ផ្ត ល់នូវកិច្ច កា រដើម ី  ះ   យសមភា ពយនឌ័រ និងសិទ្ធ ិរបស់ ្ត  ី ហើយនិងក ុមដលកំពុងធ្វ ើកា រលើសិទ្ធ ិរបស់

្ត  ី និងសមភា ពយនឌ័រ ដលពា ក់ព័ទ្ធ នឹងកា រធ្វ ើផនកា រ កា រតា ក់តង កា រអនុវត្ត ន៍ និងកា រតា មដា នគ   ង 

ឬទ?

 •  តើមា នឧបសគ្គ ដលបងា  ក់កា រចូលរួមរបស់ ្ត  ី ឬទ? តើជំហា នអ្វ ីខ្ល ះអា ច  ូវបា នគធ្វ ើឡើង ដើម ីធា នា ឲ មា ន

កា រចូលរួមទៀងទា ត់របស់ពួកគក្ន ុងកា រពិនិត ឡើងវិញ និងកា រតា មដា ននគ   ង? 

 •  តើគ   ងបា នគា ំ  ក្ន ុងកា ររួមបញ្ច ូលនឯកទសយនឌ័រ  ក្ន ុងអង្គ ក ុម  តិបត្ត ិ និងស  បស  ួលជម្ង ឺអដស៍

ថា  ក់ជា តិ  ហើយនឹងឯកទសជម្ង ឺអដស៏  ក្ន ុងយន្ត កា រជា តិ ស   ប់សមភា ព ្ត  ី និងយនឌ័រ ឬទ? តើគ   ង 

ធា នា ថា  មា នកា រចូលរួមនអ្ន កគា ំ  សមភា ពយនឌ័រក្ន ុងកា រអភិវឌ ន៍នយុទ្ធ សា ្ត  តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល  

ឬទ?

 •  តើកា រ   វ   វ និងទិន្ន ន័យនស្ថ ិតិដលមា ន ដលបា ន  មូលផ្ត ុំយន្ត កា រដលងា យប៉ះពា ល់ដល់ភទ និងតើ

ពួកវា បា នបញ្ច ូលភស្ត ុតា ង និងទិន្ន ន័យដល  ូវបា នផ្ត ល់  យក ុម ្ត  ី អ្ន កគា ំ  យនឌ័រ និងអ្ន ក   វ   វ

សហគមន៍មូលដា  ន ឬទ?

 ភពៈ មូលនិធិអភិវឌ សហ  ជា ជា តិស   ប់  ្ត ី ឆា  ំ២០០៨

 អប់៣២ (ត) អប់៣២ (ត)



108 សមា ហរណកម្ម នភា ពក ីក  និងយនឌ័រ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសុខភា ពៈ សៀវ  មរៀនស   ប់ម ្ត  ីសុខា ភិបា ល

ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 អប់ ៣៣: ឧទា ហរណ៍អំពីសូចនា ករម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលគិតបញ្ច ូលយនឌ័រ, អប់ ៣៣: ឧទា ហរណ៍អំពីសូចនា ករម  គអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍ដលគិតបញ្ច ូលយនឌ័រ,

 រួមគា  ជា មួយ  ល  ចំនុច និង  ភពពត៌មា ន រួមគា  ជា មួយ  ល  ចំនុច និង  ភពពត៌មា ន

សូចនា ករងា យប៉ះពា ល់ភទ តា ម  ភទសូចនា ករងា យប៉ះពា ល់ភទ តា ម  ភទ  ល   ល   ភពពត៌មា ន ភពពត៌មា ន

សូចនា ករអិុនភុតសូចនា ករអិុនភុត (  ជា ជន កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល សមា  រៈ និងធន
ធា នដល  ូវកា រដើម ីស  ចបា នទិន្ន ផល):
   •   ចនួននថិវកា  ជម្ង ឺអដស៍ ដលចំមា នចំនុច  ល  ចំ  ះ

វិធា នកា រងា យប៉ះពា ល់ភទ 
   •   ក សួងពា ក់ព័ន្ធ តា មផ្ន ក ដលបា នបញ្ច ូលប   ដលងា យប៉ះ

ពា ល់ដល់ភទ ក្ន ុងផនកា រ  ចា ំឆា  ំ 
   •   ចំនួននកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លភទ និងជម្ង ឺអដស៏ស   ប់

បុគ្គ លិករដា  ភិបា ល និងអ្ន កអប់រមិត្ត  
   •   ភា គរយនបុគ្គ លិកថា  ក់ក  ម តា មភទដលសកម្ម ក្ន ុងមក

មវិធីជម្ង ឺអដស៏

•  UNGASS មា   ៦១: 
 ឹមឆា  ំ ២០០៥ ធា នា កា រ

អភិវឌ ន៏ និងកា រអនុវត្ត 
ដលលឿននយុទ្ធ សា  ្ត 
ជា តិស   ប់អំណា ច  ្ត ។ី 

•   ឹមឆា  ំ ២០០៤យ៉ា ង
 ចណា ស់បុគ្គ លិក

ក សួងថា  ក់ក  មដល
 ូវបា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល 

•  ផនកា រ  ចា ំឆា  ំ 
នក សួងពា ក់ 
ព័ន្ធ តា មផ្ន ក

•  កា រតា មដា ន កា រ
បងចក ឬក៏
របា យកា រណ៏

 ួតពិនិត

សូចនា ករលទ្ធ ផលសូចនា ករលទ្ធ ផល (សកម្ម ភា ព និងសវា កម្ម  ដលបា នផ្ត ល់ដើម ី
ទទួលបា នទិន្ន ផល):
   •   កា រចូលរួមនអង្គ កា ររបស់  ្ត ី  ក្ន ុងកា រអភិចឌ ន៏  លន

 បា យជម្ង ឺអដស៏និង កា រអនុវត្ត ន៏ និងតា មដា ន 
   •  ចំនួននកម្ម វិធី /អង្គ កា រដលផ្ត ល់ជំនា ញដល់  ្ត ី និងបុរស 
   •   ចំនួននកម្ម វិធីបងា្ក  រជម្ង ឺអដស៏ ដលងា យប៉ះពា ល់ភទ ដល

 ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងកម្ម វិធីសិក  
   •   ចំនួននកម្ម វិធីសកម្ម ភា ពកា ត់បន្ថ យភា ពអា ម៉ា ស  និងភា គរយ

នបុរស និង  ្ត ី ដលបា នចុះ   ះ

•   ឹមឆា  ំ ២០០៥កើនទ ើង
២០% ចំនួននអង្គ កា រ
ដលផ្ត ល់ជំនា ញដល់  ្ត ី
វ័យក្ម ង

•   បំណា ច់ឆា  ំ ២០០៤ 
កើនទ ើងដល់ចំនុច x
ចំនួននអង្គ កា រ  និងកា រ
រៀបចំ CBOs និងកា រ
អនុវត្ត ន៏គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម
ស   ប់សហគមន៏

និងសង្គ មសីុវិលស្ត ីពី
ប   យនឌ័រ។ 

•  របា យកា រណ៏
 ួតពិនិត  និង 

ពា ក់កណា្ដ  ល
ឆមា ស

•  កា រសិក  
ពិសស 

សូចនា ករផលប៉ះពា ល់ៈ (ផលប៉ះពា ល់ជម្ង ឺអដស៏ដលអា ចវា ស់វង
បា នជា ទូ   ឧទា ហរណ៏ កា រចម្ល ង និង   វ៉ា ទ ង់ស៏ដល  ូវបា ន
កា ត់បន្ថ យ): 
   •     វ៉ា ទ ង់ស៏ក្ន ុងចំ  មមនុស បុរស និង  ្ត ីដលមា នអា យុ 

១៥-២៤ ដលរួមមា ន  ្ត ីដលមា នផ្ទ  ះ 
   •   អ   នកា រចម្ល ងពីមា  យ  កូន
   •  អា យុកា លរពឹងទុក តា មភទ
   •  ចំនួននក្ម ង  ី និងក្ម ង  ុស ដលកំ    យជម្ង ឺអដស៏

•   ល  អភិវឌ ន៏សហ-
សវត  ៦: បញ្ច ប់  ឹម
ឆា  ំ ២០១៥ និងបា នចា ប់
ផ្ត ើមថយ  លប់កា ររីក
សា យនជម្ង ឺអដស៏

•  UNGASS មា   ៣៧:
  ឹមឆា  ំ ២០០៣ [...] 

 ះ   យទំហំនកា រ
រា តត  តដលផ្ន កលើ
ភទ 

•  របា យកា រណ៏  ួត
ពិនិត  និងពា ក់
កណា្ដ  លឆមា ស

•  កា រសិក  ពិសស 
•  របា យកា រណ៏ស្ថ តិិ

ជា តិ កម្ម វិធីរួមគា  
នអង្គ កា រសហ

 ជា ជា តិ ស្ត ីពី
អដស៏, មូលនិធិ
នអង្គ កា រសហ

 ជា ជា តិស   ប់
កុមា រ, អង្គ កា រសុខ
ភា ពពិភព  ក
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សូចនា ករលទ្ធ ផល (ឧទា ហរណ៏កា រផា  ស់ប្ត ូរក្ន ុងឥរិយា បទ ឬក៏ជំនា 

ញដល  ូវកា រដើម ីស   ចបា ននូវលទ្ធ ផល): 

   •   ចំនួនន  ្ត ី និងបុរស ដលយល់ដឹងយា៉ ង  ចណា ស់ ២ 

ពីវិធីបងា្ក  រ  ឆា ំងជម្ង ឺអដស៏

   •   ចំនួនន  ្ត ី ដលរា យកា រណ៏បា ន  ើបា ្រ ស់   មអនា ម័យ 

ជា មួយនឹងដគូ  យបា នទៀងទា ត់ អំទ ុងពល១២ ខមុន 

   •   សមា មា  នអ្ន ករកសីុផ្ល ូវភទ (បុរស និង  ្ត ីដលរបា យ

កា រណ៏  ើបា ្រ ស់   មអនា ម័យជា មួយនឹងអថិតិជនមុន 

•  UNGASS មា    ៥៣:

  ឹមឆា  ំ ២០០៥ ធា នា ថា 

យា៉ ង  ចណា ស់ ៩០%

នបុរស និង  ្ត ី មា ន

អា យុពី ១៥-២៤ឆា  ំ មា ន

លទ្ធ ភា ពទទួលបា ន

ពត៌មា ន កា រអប់រ និង

ទំនា ក់ទំនង (IEC) 

•  កើនឡើងពី x%   y% 

សមា មា  នអ្ន ករកសីុផ្ល ូវ

ភទ ដលរា យកា រណ៏ 

បា ន  ើបា ្រ ស់   ម

អនា ម័យ

•  របា យកា រណ៏

វា យតម្ល បញ្ច ប់ 

និងពា ក់កណា្ដ  ល

ឆមា ស

•   ូសា រ និងកា រ

អង្ក តពិសស

ដូចជា  កា រអង្ក ត

ឃា  ំមើលឥរិយា 

បទ 

Source: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS Inter-Agency Task Team on Gender and HIV/AIDS, undated.
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 ភពឯកសា រ
ពត៌មា នគ្ល ីនិកលម្អ ិតស្ត ីពីកា របងា្ក  រ ,VCT, ART និងកា រថទា ំ  ផ្ទ ះ អា ចរកបា ន  ក្ន ុងសៀវ  បណ្ដ ុះបណា្ដ  លគ្ល ីនិករបស់អង្គ 

កា រសុខភា ពពិភព  កស្ត ីពីជម្ង ឺអដស៏ និង ART ស   ប់  ូពទ  គិលា នុបដា  យិកា  និងបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លដលបា នពា ក់ព័

ទ្ធ  ក្ន ុងក  ិត  ុក (www.wpro.who.int/health_topics/hiv_infections/publications.htm). 

ឯកសា របច្ច កទសជា  ើន អា ចរកបា ន  ក្ន ុងគហទំព័រនកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ (www.

unaids.org) , កា រិយា ល័យកណា្ដ  លអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក (www.who.int/hiv/en/)  និងកា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក  (www.wpro.who.int/health_topics/hiv_infections/) ។

ឯកសា បច្ច កទសជា ក់លា ក់ខ្ល ះ  ូវបា នរា យខា ងក  មៈ 

កា រធ្វ ើតស្ត  និងពិនិត ជម្ង ឺ  យស្ម ័  ចិត្ត ៈកា រធ្វ ើតស្ត  និងពិនិត ជម្ង ឺ  យស្ម ័  ចិត្ត ៈ

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និង កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ។ Guidance on provider-initiated HIV 

testing counseling in health facilities. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595568_eng.pdf).

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ។ Scaling-up HIV testing and coun-

seling services: a toolkit for programme managers (www.who.int/entity/hiv/pub/vct/counsellingtestingtoolkt.

pdf)

កា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កូនៈ កា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងពីមា  យ  កូនៈ 

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក បា នបង្ក ើតឧបករណ៏ដើម ីស  ួលដល់កា រដា ក់បញ្ច ូល និងផ្ត ល់កា រធ្វ ើតស្ត  និងពិនិត ជម្ង ឺស   ប់

កា របងា្ក  រកា រឆ្ល ងជម្ង អឺដស៏ពីមា  យ  កូន។ វា មា ន  ក្ន ងុគហទំព័រៈ www.womenchildrenhiv.org/wchiv?page=vc-10-00.

កា រព  ឹង  ព័ន្ធ សុខា ភិបា លកា រព  ឹង  ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល 

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក បា នបង្ក ើតកា រណនា ំជា  ើនក្ន ុងបំណងព  ឹងសវា សុខា ភិបា ល ដើម ី  យុទ្ធ  ឆា ំងជម្ង ឺ

អដស៏។ កា រចញផ  យមួយ កា រព  បា លពន  ជិវិតស   ប់ជម្ង ឺអដស៏ក្ន ុងវ័យពញវ័យ និងវ័យជំទង់ៈ អនុសា សន៏ស   ប់

យុទ្ធ សា  ្ត សុខភា ពសា ធា រណៈ កស  ួលទ ើងវិញឆា  ំ ២០០៦ (www.who.int/entity/hiv/pub/guidelines/artadultguide

lines.pdf) បងា  ញអនុសា សន៏ស   ប់បណា្ដ   ទស  ើបា ្រ ស់យុទ្ធ សា  ្ត សុខភា ពសា ធា រណៈ ស   ប់កា រព  បា លជម្ង ឺ

អដស៏។ 

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ផ្ត ល់អនុសា សន៏ថា  ផនកា រជា តិដើម ីបង្ក ើន ART គូរតរួមបញ្ច ូលកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លស   ប់

ម  ្ត ីថទា ំសុខភា ព ស្ត ីពីកា រ  ប់  ងដល  ូវបា នបញ្ច ូលគា  នជម្ង ឺមនុស ពញវ័យ។ កា រណនា ំទា ំងនះ អា ចរកបា នៈ www.

who.int/hiv/pub/imai/en/extending_care.pdf. 

ភា ពក ីក  យនឌ័រ និងអដស៍/អដស៏ៈ ភា ពក ីក  យនឌ័រ និងអដស៍/អដស៏ៈ 

EldisEldis (www.eldis.org) ផ្ត ល់ទិន្ន ន័យនឯកសា រអភិវឌ ន៏ ក្ន ុងផ្ន កស្ត ីពីជម្ង ឺអដស៏រួមមា នផ្ន ក  លដល   តកិច្ច ខិតខំ  ឹង

  ងដល់ទំនា ក់ទំនងរវា ងភា ពក ីក  និងយនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៏។  

BRIDGE BRIDGE (www.bridge.ids.ac.uk) ដល   ង់កា រ   វ   វស្ត ីពីយនឌ័រ និងកា រអភិវឌ ន៏ បា នបង្ក ើតនូវកា រចញផ  យ
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មា ន   ជន៏មួយចំនួនដលសង្ខ បពីភស្ត ុតា ងដលមា នស្ត ីពីយនឌ័រ និងអដស៍ រួមមា នកា រចញផ  យថ្ម ីៗមួយ  ្ត ីផ្ទ ុកជម្ង ឺ

អដស៏។ 

មូលនិធិអភិវឌ ន៏សហ  ជា ជា តិស   ប់  ្ត ី  សហកា រជា មួយនឹងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ត ីពីអដស៏ បា នបង្ក ើត

គហទំព័រស្ត ីពីយនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៏ របស់មូលនិធិអភិវឌ ន៏សហ  ជា ជា តិស   ប់  ្ត ី (www.genderandaids.org)

ដើម ីផ្ត ល់ពត៌មា នថ្ម ីៗស្ត ីពីទំហំយនឌ័រនកា ររីកសា យជម្ង ឺអដស៏។ គហទំព័រនះមា នបំនងលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឺង ចក

រលកបទពិ  ធន៏ និងវិធា នកា រលើជម្ង ឺអដស៏ជា ប   យនឌ័រ និងសិទ្ធ ិមនុស មួយ។ វា ពា រពញ  យពត៌មា នជា  ើន

ស្ត ីពីទំហំនកា ររីកសា យនជម្ង ឺអដស៏រួមមា នកា រសិក    វ   វ សំភា ៈបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ឧបករណ៏   ង់ពត៌មា ន សុន្ទ រកថា 

និងបទងា  ញចញសា រពត៌មា ន និងពត៌មា នបច្ច ុប ន្ន  កា រអនុវត្ត ន៏ល្អ ៗ  និងរឿងផា  ល់ខ្ល ួន សកម្ម ភា ព  សសា   និងគំនិត

មតិ  យអ្ន កអតា  ធិប  យ ។ 

ធនា គា រពិភព  កធនា គា រពិភព  ក គា ំ  គ   ងដលទា ក់ទងនឹងជម្ង ឺអដស៏ មួយចំនួនជំុវិញពិភព  ក។ ពត៌មា នស្ត ីពីគ   ងទា ំងនះ 

 មទា ំងកា រណនា ំបច្ច កទស និងរា យកា រណ៏កា រពា រអា ចរកបា ន  ក្ន ុងៈ http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTER-

NAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTHIVAIDS/0,,menuPK:376477~pagePK:149018 

~piPK:149093 ~theSitePK:376471,00.html 

មូលនិធិអភិវឌ ន៏សហ  ជា ជា តិស   ប់  ្ត ី  សហកា រជា មួយនឹងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ បា នបង្ក ើត

គហទំព័រស្ត ីពីយនឌ័រ និងជម្ង ឺអដស៏របស់មូលនិធិអភិវឌ ន៏សហ  ជា ជា តិស   ប់  ្ត ី (www.genderandaids.org) ដើម ី
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១២ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

១៣  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៧g។

១៤ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

១៥ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៤b។ 

១៦  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៦e។ 

១៧  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៦a។ 

១៨  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៦e។ 

១៩  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៧g។ 

២០ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០៤b។

២១ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២២  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៧g។ 

២៣ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៤ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៥ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៦  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៦e។ 

២៧  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៧g។

២៨ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៩  រដា  ភិបា លផា ភួរញ៉ូហ្គ ិននៀ។ 

៣០  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៦a។ 

៣១   កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៧g។ 

៣២  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥f។

៣៣  កា រ  ួតពិនិត ប ្ដ  ញរា លដា លជម្ង ឺអដស៏  ឆា  ំ

២០០១។ 

៣៤  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០៦a។ 

៣៥  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦e។ 

៣៦  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦h។ 

៣៧ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣៨  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ ២០០៥f។ 

៣៩  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦a ។ 

៤០ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០១។

៤១  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

១៩៩៩q។ 

៤២  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ

២០០១a ។ 

៤៣  ស   ប់ពត៌មា នបន្ថ ម ស្ត ីពីតើភា ពក ីក   ូវបា ន

យល់ឃើញ និងវា ស់  យរបៀបណា  សូមមើល  

ក្ន ុងមូ៉ឌុល  ឹះស្ត ីពីសុខភា ព និងភា ពក ីក   ក្ន ុង

សៀវ  នះ។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

៤៤ 

៤៥ Lampietti, Stalker ឆា  ំ ២០០០។

៤៦ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០១។ 

៤៧ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៤៨  Bloom, River Path Associates, Sevilla ឆា  ំ ២០០២; 

Beegle, De Weerdt, Dercon ឆា  ំ ២០០៦។ 

៤៩  Bloom, River Path Associates, Sevilla ឆា  ំ 

២០០២។

៥០  ក្ន ុងសៀវ  ដដល។ កា រសិក  កត់សមា្គ  ល់ឃើញថា  

កា រជា ប់ទា ក់ទងគា  នះ  តសំខា ន់  ះ  ពល

បណា្ដ   ទសអា ្រ ហ្វ ិក  ូវបា នដកចញពីកា រវិភា គ 

ក៏  យ។ 

៥១ ធនា គា រពិភព  ក គា  នកា លបរិច្ឆ ទ 

៥២  Bloom, River Path Associates, Sevilla ឆា  ំ 

២០០២។

៥៣ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៥៤  ធនា គា រពិភព  ក ឆា  ំ១៩៩៩។  ក្ន ុងៈ Bloom, 

River Path Associates, Sevilla ឆា  ំ ២០០៦។ 

៥៥  De Walque ឆា  ំ ២០០៦។  ក្ន ុងៈ Bloom, River 

Path Associates, Sevilla ឆា  ំ ២០០៦

៥៦  Bloom, River Path Associates, Sevilla ឆា  ំ ២០០២ ;

Desbarats ឆា  ំ ២០០៣ ; Masanjala ឆា  ំ២០០៧។ 

៥៧  Parker ឆា  ំ១៩៩៨។  ក្ន ុងៈ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ

២០០១។ 

៥៨  Cowan អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៤; kreiger អ្ន កដទ ឆា  ំ 

១៩៩០; McCoy អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៦។  ក្ន ុងៈ Adeyi 

អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។  

៥៩ 

៦០   ទសចិន ឆា  ំ ២០០២។  ក្ន ុងៈ Desbarats ឆា  ំ 

២០០៣ ។ 

៦១ Action Aid ឆា  ំ ២០០៥។ 

៦២ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៥។ 

៦៣  Pitanyanon អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៧។  ក្ន ុងៈ Bloom,

River Path Associates, Sevilla ឆា  ំ ២០០២។  

៦៤  Basu អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៧។  ក្ន ុងៈ Bloom, River 

Path Associates, Sevilla ឆា  ំ ២០០២។

៦៥  ទំហំសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មនកា ររីកសា យ អដស៏   ទស

 ីទ  ំងកា ។  ក្ន ុងៈ Bloom, River Path Associ-

ates, Sevilla ឆា  ំ ២០០២។

៦៦  Bloom, River Path Associates, Sevilla ឆា  ំ 

២០០២។

៦៧  Walford  ឆា  ំ២០០១។ ធនា គា រអភិវឌ ន៏អា សីុ ឆា  ំ

២០០២b។ ធនា គា រអភិវឌ ន៏អា សីុ ឆា  ំ២០០២d។

៦៨ សា ធា រណៈរដ្ឋ  ជា មា និត ទ  វ ឆា  ំ២០០៣។ 

៦៩ ធនា គា រពិភព  ក គា  នកា លបរិច្ឆ ទ។ 

៧០  Qi ឆា  ំ២០០២។  ក្ន ុងៈ ធនា គា រពិភព  កគា  ន

កា លបរិច្ឆ ទ។ 

៧១ Passey អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៨។ 

៧២ Sopheab អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣។ 

៧៣ Xiaoming អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។

៧៤ Gwatkin អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៧a។ 

៧៥  Gwatkin អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៧b; Gwatkin អ្ន កដទ 

ឆា  ំ២០០៧c។ 

៧៦ Gwatkin អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៧b។

៧៧ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។ 

៧៨  Bloom, River Path Associates, Sevilla ឆា  ២ំ០០២។

៧៩  Van Landingham អ្ន កដទ ឆា  ំ១៩៩៧។  ក្ន ុងៈ 

Bloom, River Path Associates, Sevilla ឆា   ំ២០០២។

៨០ Tran អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៦។ 

៨១ Bloom, River Path Associates, Sevilla ឆា   ំ២០០២។

៨២ សហគមន៏អន្ត រជា តិន  ្ត ផី្ទ កុ  គអដស៏ ឆា  ២ំ០០៤។ 

៨៣ Wong អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣។ 

៨៤  មូលនិធិនសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន ឆា   ំ២០០៣។

 ក្ន ុងៈ ភា  ក់ងា រអូ    លីស   ប់អភិវឌ ន៏អន្ត រជា តិ 

ហើយនិង កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ

ឆា  ំ២០០៥។ 

៨៥ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៨៦  Wang  និង Zhang ឆា  ំ ២០០៦។  ក្ន ុងៈ កម្ម វិធីរួមគា  

នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ២០០៦a។ 

៨៧ Remedios AIDS Foundation ឆា  ំ២០០២។ 

៨៨  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០២a។ 
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៨៩ ប ្ដ  ញពត៌មា ន Health Action ឆា  ំ២០០៥។ 

៩០  មជ មណ លសៀងហស   ប់កា រទប់សា្ក  ត់់ និងបងា្ក  រ

ជម្ង ឺ ឆា  ំ ២០០៤។  ក្ន ុងៈ He អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៦។ 

៩១ Huang ឆា  ំ ២០០២។ 

៩២  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមបា៉ សុីហ្វ ិក, ក សួងសុខា ភិ

បា លនសា ធា រណៈរដ្ឋ គីរីបា ទី, សា កលវិទ  ល័យញូ

 វល,  ទសអូសា  ្រ លី ឆា  ំ ២០០៤។ 

៩៣ David Lowe Consulting-Aisa ឆា  ំ២០០៣។

៩៤ កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា   ំ២០០៤។ 

៩៥ Mateo អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។ 

៩៦  ភា  ក់ងា រអូ    លីស   ប់អភិវឌ ន៏អន្ត រជា តិ និងកម្ម 

វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៥។ 

៩៧  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦a ។ 

៩៨ Remedios AIDS Foundation ឆា  ំ ២០០២។ 

៩៩  មជ មណ លផ្ត ល់ពត៌មា នស   ប់កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ 

កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ របស់កូរ ឆា  ំ ២០០៤។

១០០  Thant ឆា  ំ ១៩៩៣។  ក្ន ុងៈ Bloom Lyons (អ្ន ក

កសំរួល) ឆា  ំ១៩៩៣។  ក្ន ុងៈ Bloom River Path

 Associates, Sevilla ឆា  ំ ២០០២។

១០១ Kaufman, Jing ឆា  ំ ២០០២។ 

១០២  Chenge អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៥។  ក្ន ុងៈ Xiao អ្ន ក

ដទ ឆា  ំ ២០០៧។ 

១០៣  Lu អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៥ ។  ក្ន ុងៈ Xiao អ្ន កដទ ឆា  ំ 

២០០៧។

១០៤  មជ មណ លសហរដ្ឋ អា មរិកស   ប់កា រទប់សា្ក  ត់ និង

បងា្ក  រជម្ង ឺ ឆា  ំ២០០១។ 

១០៥ Wyatt អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០២។ 

១០៦ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

១០៧  ធា នា គា រអភិវឌ ន៏អា សីុ ឆា  ំ ២០០០។  ក្ន ុងៈ កម្ម វិធី

អភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០១។

១០៨ ប ្ដ  ញពត៌មា ន Health Action ឆា  ំ២០០៥។ 

១០៩ មូលនិធិនសហ  ជា ជា តិស   ប់កុមា រ ឆា   ំ២០០២b។ 

១១០ ប ្ដ  ញពត៌មា ន Health Action ឆា  ំ២០០៥។

១១១  United Nations Country team Viet Nam ឆា  ំ

២០០៣ ។

១១២ មូលនិធិនសហ  ជា ជា តិស   ប់កុមា រ ឆា  ំ ២០០៧។

១១៣ Rivers, Aggleton ឆា  ំ១៩៩៩។ 

១១៤  United Nations Country team Viet Nam ឆា  ំ

២០០៥។

១១៥ Help Age International ឆា  ំ ២០០២។

១១៦ Gwatkin អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៧c។ 

១១៧ Passey អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៨។ 

១១៨ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

១១៩  រដា  ភិបា លនសា ធា រណៈរដ្ឋ  ជា មា និត ទ  វ និង 

អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ ២០០៤។ 

១២០ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០០e។

១២១ Gwatkin អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៧a។ 

១២២ Gwatkin អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៧b។

១២៣ Ivers អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៥។ 

១២៤ ប ្ដ  ញពត៌មា ន Health Action ឆា  ំ២០០៥។

១២៥ Chalker អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០០។

១២៦  Hesketh អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៥។  ក្ន ុងៈ កម្ម វិធីរួមគា  

នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ២០០៦a។

១២៧  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក, នា យកដា  ននយនឌ័រ 

និងសុខភព  ្ត ី ឆា  ំ២០០៣។

១២៨ Lau, Tsul ឆា  ំ ២០០៥។ 

១២៩ Schmader អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០២។ 

១៣០  Wagstaff បងា  ញថា គុណភា ពសវា ថទា ំ អា ច  ូវ

បា នផ្ត ល់និយមន័យទូលំទូលា យ ដលរួមមា នសវា  

និងភា ពរស់រា យ  មទា ំងគុណភា ពបច្ច កទស។ 

Wagstaff ឆា  ំ ២០០២។ 

១៣១ ក សួងផនកា រ រា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ឆា  ំ ២០០១។ 

១៣២  រដា  ភិបា លមុ៉ងហ្គ ូលី និងកម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រស

ហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ ២០០៣។ 

១៣៣ McMurry ឆា  ំ ២០០៤។

១៣៤  អង្គ កា រស   ប់សហ  តិបត្ត ិកា រណ៏សដ្ឋ កិច្ច  និង

អភិវឌ ន៏ និងអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា   ំ២០០៣។

១៣៥  រដា  ភិបា លមុ៉ងហ្គ ូលី និងកម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ ២០០៣។

១៣៦ ធនា គា រពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៣។ 
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១៣៧  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងធនា គា រពិភព  ក 

ឆា  ំ ២០០១។ 

១៣៨ Thiede អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៤។ 

១៣៩ Passey អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៨។ 

១៤០ Dwyer ឆា  ំ ២០០៤។ 

១៤១ Chalke អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០០។ 

១៤២  Lui, Hsiao.  ក្ន ុងៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ 

២០០១b។ 

១៤៣ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៣d។

១៤៤ Hardon អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦។

១៤៥ Kumarasamy អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៥។ 

១៤៦ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០១។ 

១៤៧ Masanjala ឆា  ំ២០០៧។ 

១៤៨ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០១b។ 

១៤៩ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

១៥០   កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០០e។ 

១៥១ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០១។ 

១៥២ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០០a។

១៥៣ Bloom River Path Associates, Sevilla ឆា   ំ២០០២។

១៥៤  Viravaidya អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩២។  ក្ន ុងៈ ភា  ក់ងា រ

អូ    លីស   ប់អភិវឌ ន៏អន្ត រជា តិ ហើយនិងកម្ម វិធី

អភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៥; និង 

Bloom អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។  ក្ន ុងៈ ភា  ក់ងា រអូ    

លីស   ប់អភិវឌ ន៏អន្ត រជា តិ ហើយនិង កម្ម វិធី

អភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៥។

១៥៥ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០១។ 

១៥៦ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤c។

១៥៧  កម្ម វធីិអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា   ំ២០០៣។

 ក្ន ុងៈ Action Aid  ឆា  ំ ២០០៥។ 

១៥៨ Knodel  ឆា  ំ ២០០៥។

១៥៩ Adeyi  អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០១។ 

១៦០ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។ 

១៦១ Steinberg អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។ 

១៦២ Beegle, De Weerdt, Dercon. ឆា  ំ ២០០៦។ 

១៦៣  Pitayanon អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៤។  ក្ន ុងៈ ភា  ក់ងា រ

អូ    លីស   ប់អភិវឌ ន៏អន្ត រជា តិ ហើយនិងកម្ម វិធី

អភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ២០០៥។

១៦៤ Soucat, Yazbeck ឆា  ំ ២០០០។ 

១៦៥  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៩។  ក្ន ុងៈ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ 

២០០០f។

១៦៦  ជម្ង ឺអដស៏ និងសន្ត ិសុខស ឿងអា ហា រ។ អូតា វ៉ា  កា រ

រួបរួមអន្ត រជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ និងអភិវឌ ន៏ ឆា  ំ ២០០១។ 

១៦៧  កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិកម្ម វិធីអដស៍

អា សីុអា គ្ន យ៏ និងអភិវឌ ន៏ ឆា  ំ ២០០៤។ 

១៦៨  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០០w។

១៦៩ កា រឃា ំ មមើលសិទ្ធ ិមនុស  ឆា  ំ ២០០៦។ 

១៧០ Hunter, Williamson ឆា  ំ ១៩៩៦។ 

១៧១ Yang អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០៦។ 

១៧២  មូលនិធិនសហ  ជា ជា តិស   ប់កុមា រ ឆា   ំ២០០២a។ 

១៧៣ Safman ឆា  ំ ២០០៤។ 

១៧៤  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៧d។

១៧៥  ផ្ន ក  ជា ជនននា យកដា  នសដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ មកិច្ច 

នលខា ដា  នសហ  ជា ជា តិ ឆា   ំ២០០២ ទស នៈវិស័យ

 ជា ជនសកលៈ កសំរួលឆា   ំ២០០០។  ក្ន ងុៈ United

Nations Country Team Viet Nam ឆា  ំ ២០០៥។ 

១៧៦ Id21 ឆា  ំ ២០០២b។ 

១៧៧ Bonnel ឆា  ំ ២០០០។

១៧៨ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

១៧៩ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤b។

១៨០  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០២a។

១៨១ Tallis ឆា  ំ ២០០២។

១៨២  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៩c។ 

១៨៣  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៤b។ 

១៨៤  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៤b។ 
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១៨៥  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០១c។

១៨៦  មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន ឆា   ំ២០០២។ 

១៨៧ ID21 ឆា  ំ ២០០២a។

១៨៨ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០០d។

១៨៩  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៧c។

១៩០ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ២០០០b។

១៩១ មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន ឆា   ំ២០០២។

១៩២ Duvvury, Knoess ឆា  ំ ២០០៥។ 

១៩៣ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ ២០០១។

១៩៤ Duvvury, Knoess ឆា  ំ ២០០៥។

១៩៥ Cash, Anasuchatkul ឆា  ំ ១៩៩៥។ 

១៩៦ មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់កុមា រ ឆា  ំ ២០០២a។

១៩៧ មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន ឆា   ំ២០០១។

១៩៨ Id21 ឆា  ំ ២០០១d ។

១៩៩  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៨d។

២០០  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០២a។

២០១  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៧f។ 

២០២ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ១៩៩៤។ 

២០៣ Tallis ឆា  ំ ២០០២។ 

២០៤  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៧c។ 

២០៥ Tallis  ឆា  ំ ២០០២។ 

២០៦ Chesney, Smith ឆា  ំ ១៩៩៩។ 

២០៧  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤j; អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៥b ។

២០៨ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កឆា   ២០០៤j

២០៩  Martin អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៩។  ក្ន ុងៈ អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤j ។ 

២១០ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៥b។

២១១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០០b។

២១២ Warwich អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៨។ 

២១៣ Esplen ឆា  ំ ២០០៧។

២១៤  មជ មណ លស   ប់សិទ្ធ បន្ត ពូជ ឆា  ំ ២០០៥។ 

 ក្ន ុងៈ Esplen ឆា  ំ ២០០៧។ 

២១៥ Aggleton, Warwich ឆា  ំ ១៩៩៩។

២១៦  FWLD ឆា  ំ ២០០២។  ក្ន ុងៈ Paxton អ្ន កដទ ឆា  ំ

២០០៤ ។

២១៧  de Bruyn អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។  ក្ន ុងៈ Paxton 

អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។ 

២១៨  ប ្ដ  ញអា សីុបា៉ សីុហ្វ ិកនមនុស ផ្ទ ុកជម្ង ឺអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៤។  ក្ន ុងៈ Paxton អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។

២១៩ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤b។

២២០  មជ មណ លស   ប់ប ្ដ  ញជម្ង ឺអដស៏សកលវិទ  

ល័យខា  ស ូទ ូណា ថល ឆា  ំ ២០០៥។ 

២២១ Sterling អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។ 

២២២ Napravnik អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។ 

២២៣ Tallis ឆា  ំ ២០០២។

២២៤ Ford, Koetsawang ឆា  ំ ១៩៩៩។

២២៥ ការិយាល័យប្រចាំតំបន់របស់អង្គការសុខភាពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥e។

២២៦ មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន ឆា   ំ២០០៤។

២២៧  មជ មណ លស   ប់ប ្ដ  ញជម្ង អឺដស៏សា កលវិទ  

ល័យខា  ស ូទ ូណា ថល ឆា  ំ ២០០៥។

២២៨ Duvvury, Knoess ឆា  ំ ២០០៥។ 

២២៩  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០០m។

២៣០ មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន ឆា   ំ២០០០។

២៣១ Orubuloye, Caldwell, Caldwell ឆា  ំ១៩៩៣។

២៣២  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៩m។ 

២៣៣ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០០b។

២៣៤ ទស នៈសុខភា ពបន្ត ពូជ ឆា  ំ ២០០៦។

២៣៥ Gordon, Sleightholme. គា  នកា លបរិច្ឆ ទ។ 

២៣៦  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៧i។ 

២៣៧ Aggleton អ្ន កដទ ឆា  ំ ១៩៩៦។

២៣៨ Engender Health ឆា  ំ ២០០៦។
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

២៣៩ Mane ឆា  ំ ១៩៩៧។ 

២៤០  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៨g។

២៤១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤m។

២៤២ Dolan អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៤។ 

២៤៣ កា រឃា  ំមមើលសិទ្ធ មនុស  គា  លកា លបរិច្ឆ ទ។ 

២៤៤  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៧e។ 

២៤៥ Braveman, Gruskin ឆា  ំ ២០០៣a។ 

២៤៦ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០១a។

២៤៧  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦e។ 

២៤៨  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦a។ 

២៤៩ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៥០ មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន ឆា   ំ២០០២។

២៥១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០២b។

២៥២ MacNaughton ឆា  ំ ២០០៤។ 

២៥៣ Jurgens, Cohen គា  នកា លបរិច្ឆ ទ 

២៥៤   បល់ទូ   ស្ត ីពីសិទ្ធ ស្ត ង់ដា រសុខភា ពដលអា ច

ទទួលបា នខ្ព ស់បំផុត អត្ត បទ 12 ICESCR និងអង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០២a ។ 

២៥៥ Tallis ឆា  ំ ២០០២។

២៥៦  ការយិាល័យនៃឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់

សិទ្ធ ិមនុស  ឆា  ំ ២០០០ ។ 

២៥៧  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០១e។

២៥៨ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ ១៩៩៨។ 

២៥៩  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០២a។ 

២៦០ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៥c។

២៦១  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦f។ 

២៦២  ស   ប់ពត៌មា នបន្ថ មអំពីបសកម្ម លើកតា  កំណត់

សង្គ មនសុខភា ព សូមមើល(http://www.who.int/

social_determinants/en/) 

២៦៣ Walford ឆា  ំ ២០០១។ 

២៦៤  សា ធា រណៈរដ្ឋ  ជា មា និត ទ  វ ឆា  ំ ២០០៣ និងកម្ម 

វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ កម្ម 

វិធីអភិវឌ ន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ធនា គា រពិភព

 ក ឆា  ំ ២០០៥។ 

២៦៥ រដា  ភិបា លមុ៉ងហ្គ ូលី ឆា  ំ ២០០៣។ 

២៦៦  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ ២០០៤b ។ 

២៦៧  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៧f។

២៦៨ Adeyi អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០១។ 

២៦៩  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦f។

២៧០  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា 

រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ ២០០៤b។ 

២៧១ Gwatkin ឆា  ំ ២០០២។ 

២៧២ ធនា គា រពិភព  ក ឆា  ំ ១៩៩៧។

២៧៣  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ 

កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ ២០០៤b; អង្គ កា រ

សុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៣e។ 

២៧៤  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥c។

២៧៥  មូលនិធិសកលស   ប់  យុទ្ធ  ឆា ំងជម្ង ឺអដស៏  ុន

ចា ញ់ និងរបង ឆា  ំ ២០០៦។ 

២៧៦  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៍/ អដស៏ ឆា  ំ ២០០២។ 

២៧៧  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៦d។ 

២៧៨  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៨f។ 

២៧៩  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៍/អដស៏ ឆា  ំ ២០០៤b ។ 

២៨០ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

២៨១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៣e។

២៨២  ស   ប់ពត៌មា នបន្ថ ម សូមមើលឯកសា រដលមា ន

រា យ  ក្ន ុងផ្ន កទី ៦ (ឧបករណ៏ និងធនធា ន)។ 

២៨៣  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព



កំណត់សមា្គ  ល់  ខា ងចុងឯកសា រ
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 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥h។

២៨៤  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦f។

២៨៥  វា គួប ី  ូវបា នកត់សមា្គ  ល់តា រា ងរា យ  ះ   យត

សវា សុខភា ពដលទា ក់ទងនឹងយនឌ័រ ភា ពក ីក  

និង អដស៏  ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៏សវា ថទា ំសុខភា ព

ទូ   ។ 

២៨៦  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥g។

២៨៧ Id21 ឆា  ំ ២០០២c។

២៨៨  មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន ឆា   ំ២០០២។

២៨៩ Barker ឆា  ំ ១៩៩៩។

២៩០ Panos Institute ឆា  ំ ២០០១។

២៩១ Scalway ឆា  ំ ២០០១។

២៩២  ទំនា ក់ទំនងរួមភទ  កប  យ   ះថា  ក់  ូវបា ន

កំនត់ន័យជា កា ររួមភទដលដា ក់បញ្ច ូល  ដា ប់ភទ 

និង/ឬក៏ ហា និភ័យនកា រប៉ះពា ល់  នឹងឈា ម។ 

២៩៣  ការិយាល័យប្រចាំតំបន់របស់អង្គការសុខភាពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៤c។ 

២៩៤  មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន និងកា រិយា 

ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំ

រា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៦។

២៩៥  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក គា  នកា លបរិច្ឆ ទ។

២៩៦  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៤c។ 

២៩៧ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។ 

២៩៨ David Lowe Consulting – Asia ឆា  ំ ២០០៣។

២៩៩  មូលនិធីសហ  ជា ជា តិស   ប់  ជា ជន និងកា រិយា 

ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  កសំ

រា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៦។

៣០០  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦c។ 

៣០១  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៥។ 

៣០២ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣០៣ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣០៤ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣០៥ Kamali អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០២។ 

៣០៦ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៦a។

៣០៧ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣០៨ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣០៩ Preble, Piwoz ឆា  ំ ២០០២។ 

៣១០ Esplen ឆា  ំ ២០០៧។ 

៣១១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០០c។

៣១២ Rothenberg, Paskey ឆា  ំ ១៩៩៥ ។ 

៣១៣  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០០s។ 

៣១៤ DeCarlo ឆា  ំ ២០០០។ 

៣១៥ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤g។

៣១៦  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៧b។ 

៣១៧ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣១៨  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា 

រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៍/អដស៏ ឆា  ំ ២០០៦។

៣១៩  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៍/អដស៏ ឆា  ំ ២០០៤។ 

៣២០ ក មុ  ឹក   ជា ជន ឆា  ំ ២០០១។ 

៣២១  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៍/អដស៏ ឆា  ំ ២០០៤។

៣២២ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣២៣ Maman អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៣។ 

៣២៤ Ruxin, Binagwaho, Wilson ឆា  ំ ២០០៥។ 

៣២៥   ះបីជា មិនអា ចព  បា ល ART បា នព  ឹងគុណភា ព

ជិវិតមនុស ដលផ្ទ ុកអដស៍/ជម្ង ឺអដស៏ លើសពីនះ

បា នស  ួលដល់បន្ទ ុកនកា រថទា ំ  លើ  ួសា រ និង

 ព័ន្ធ សុខា ភិបា ល។ ART កា ត់បន្ថ យអា   មរណ

រហូតដល់៩០% និងហា និភ័យនសម  គឱកា ស

និយមចំបងៗ បា ន ៥៥% ដល់ ៨០% យ៉ា ង  ច

ណា ស់ក៏  ក្ន ុងឆា  ំដំបូងនកា រព  បា ល។ Ruxin, Bi-

nagwaho, Wilson ឆា  ំ ២០០៥ ។ 

៣២៦  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព
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ម៉ូឌុលស្ត ីអំពីអដស៍/ជម្ង ឺអដស៍

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥g។ 

៣២៧ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៦b។ 

៣២៨  កា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់របស់អង្គ កា រសុខភា ពពិភព

 កសំរា ប់តំបន់បស្ច ឹមប៉ា សីុហ្វ ិក ឆា  ំ២០០៥d។ 

៣២៩  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤b។ 

៣៣០  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦a។

៣៣១  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ 

កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៍/អដស៏ ឆា  ំ ២០០៤b។ 

៣៣២ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤b។ 

៣៣៣  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិស្ត ីពីអដស៍/អដស៏ ឆា  ំ ២០០៤b។ 

៣៣៤ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៦d។ 

៣៣៥ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៥c។ 

៣៣៦ Hardon អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦។ 

៣៣៧  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៍/អដស៏ ឆា  ំ ២០០៦។ 

៣៣៨  អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក និងកម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៍/អដស៏ ឆា  ំ ២០០៤b ៕

៣៣៩ Tanner, Vlassoff ឆា  ំ ១៩៩៨ ។ 

៣៤០  អង្គ កា រស   ប់សហ  តិបត្ត ិកា រណ៏សដ្ឋ កិច្ច  និង

អភិវឌ ន៏ និងអង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា   ំ២០០៣។ 

៣៤១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤f ។

៣៤២ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤h។

៣៤៣  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

២០០៦a។ 

៣៤៤  អង្គ កា រពលកម្ម អន្ត រជា តិ/ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក 

ឆា  ំ ២០០៥។ 

៣៤៥  Paterson អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០០។  ក្ន ុងៈ Hardon 

អ្ន កដទ ឆា  ំ២០០៦។

៣៤៦ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣៤៧ Ruxin, Binagwaho, Wilson ឆា  ំ ២០០៥។ 

៣៤៨ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។

៣៤៩ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៥a។ 

៣៥០ ក្ន ុងសៀវ  ដដល។ 

៣៥១ អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ឆា  ំ ២០០៤b។

៣៥២  កម្ម វិធីរួមគា  នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីអដស៏ ឆា  ំ 

១៩៩៨h។




