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ចំណាបអ់ារម្មណរ៍បសអ់គ្គលេខាធិការសមាគ្ម្នារី 
សមាគមនារកីមពុជាដ ើមបសីន្តិភាពនិ្ងអភិវឌ្ឍន្៍ (ន្.ក.ស.អ) ជាអនកបន្តដវន្ពីសមាគមនារកីមពុជា ដ លជាសមាគមកនុង

ស្សុកមួយបដងកើតដ ើងត ាំងពីថ្ងៃទី២ដែធ្នូ  ឆ្ន ាំ១៩៧៨។ ចាប់ពីឆ្ន ាំ១៩៨៦ ល់ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សមាគមនារបីាន្ផ្តួចដផ្តើម អនុ្វតតកមមវធីិ្
ដ លមាន្ដ ម្ ោះថា “ស្រសតីកនុងការអភិវឌ្ឍន្៍” ដោយដតត តដៅដលើគដស្មាងការផ្លិតកមមដសបៀងជាលកខណៈស្គួសារ អាហាររូបតថមភ 
អកខរកមម ណណានន្ ានរកោា ន្ សុែភាពបឋម សុែភាពបន្តពូជ អនាម័យនិ្ងការបណតុ ោះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ  ដោយទទួលបាន្មូល
និ្ធិ្ពីអងគការសហស្បជាជាតិនិ្ងអងគការអន្តរជាតិ ថ្ទដទៀត ូចជា UNICEF, WFP និ្ង IWDA... ។ ដៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ តមរយៈមហា
សន្និបាតដលើកទី៣ សមាគមនារបីាន្ដរៀបចាំរចនាសមព័ន្ធដ ើងវញិ និ្ងបតូ រដ ម្ ោះមកជាសមាគមនារកីមពុជាដ ើមបសីន្តិភាពនិ្ង
អភិវឌ្ឍន្ ៍ ដ លជាអងគការមិន្រកស្បាក់ចាំដណញនិ្ងបន្តអនុ្វតតគដស្មាងអភិវឌ្ឍន្៍និ្ងដ ើមបដីលើកសទូយសាថ ន្ភាពស្រសតីនិ្ងកុមារដៅ
កនុងស្បដទសកមពុជា។ 

ដែវចិឆិកាឆ្ន ាំ២០១២ ទីភាន ក់ងារសហរ ាអាដមរកីដ ើមបកិីចចអភិវឌ្ឍន្៍អន្តរជាតិ (USAID) បាន្ផ្តល់មូលនិ្ធិ្សស្មាប់រយៈ
ដពល៥ឆ្ន ាំ  ល់គដស្មាងបងាក រការចមលងដមដោគដអ ស៍ ជាំងឺដអ ស៍“ដផ្លកសីុប” ល់អងគការមួយចាំនួ្ន្ ឹកនា ាំដោយអងគការខាណ្ត
ដ លជាអងគការធ្ាំជាងដគនិ្ងបាន្រួមចាំដណក ល់ការដ្លើយតបដមដោគដអ ស៍ និ្ងជាំងឺដអ ស៍ដៅកមពុជាដោយសហការជាមួយ
ថ្ គូអងគការអន្តរជាតិមាន្បទពិដសាធ្ន្៍ដលើវស័ិយសុែភាពសាធារណៈ និ្ងអភិវឌ្ឍសហគមន្ា៍នក់ទងនឹ្ងដមដោគដអ ស៍គឺអងគ
ការ FHI360 និ្ង PSI ។ គដស្មាងដផ្លកសីុប មាន្ដោលបាំណងពដន្លឿន្កមមវធីិ្ដ្លើយតបនឹ្ងដមដោគដអ ស៍ ជាមួយវធីិ្សាស្រសត
ចាំណ្តយដ លមាន្ស្បសិទធិភាពតមរយៈបដងកើតគាំនិ្តថ្ចនស្បឌិ្តដផ្នកបដចចកវទិា។ កនុងភាពជាថ្ គូជាមួយសហគមន្៍ជាតិកនុងការ
ដ្លើយតបដមដោគដអ ស៍ និ្ងដៅដពលដ លកមពុជាែិតែាំដ ើមបសីដស្មចដជាគជ័យយុទធសាស្រសតកមពុជា៣.០ សមាគមនារ ី ស្តូវបាន្
កាំណត់ជាអងគការដ លមាន្សមតថភាពកនុងការដធ្វើការងារ បងាក រការ្លងដមដោគដអ ស៍ តមរយ:ការវាយតថ្មលដោយ "ឧបករណ៍ 
Purple O-Meter" របស់អងគការខាណ្ត។ វាគឺជាឧបករណ៍វាយតថ្មលសាថ ប័ន្សស្មាប់ដស្ជើសដរ ើសជាមណឌ លគាំរូ (COE) ដ លស្តូវ
បាន្ចាត់ទុកជាទីកដន្លងមួយអនុ្វតតកមមវធីិ្ដអ ស៍មាន្ស្បសិទធិភាពែពស់។ អងគការខាណ្តបាន្សដស្មចដស្ជើសដរ ើសទីត ាំងរបស់
សមាគមនារចីាំនួ្ន្ពីរសស្មាប់អនុ្វតតគដស្មាងគឺ ដែតតដសៀមោបកនុងស្សុកស្បតិបតតិដសៀមោបនិ្ងោជធានី្ភនាំដពញកនុងស្សុកស្បតិបតតិ
ចតុមុែ ដហើយបាន្ោកឲ់្យ ាំដណើ រការមណឌ លគាំរូរបស់គដស្មាងដផ្លកសីុបដោយដស្បើនាមសញ្ញា  (Brand name) កមមវធីិ្ 
"SMARTgirl" ដ លបដងកើតដ ើងដោយ ទីភាន ក់ងារសហរ ាអាដមរកីដ ើមបកិីចចអភិវឌ្ឍន្៍អន្តរជាតិ    ។ 

ចាប់ត ាំងពីដែមកោឆ្ន ាំ២០១៣មក ទីភាន ក់ងារសហរ ាអាដមរកីដ ើមបកិីចចអភិវឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតិ    បាន្ផ្តល់មូលនិ្ធិ្ ល់
គដស្មាងដផ្លកសីុបរបស់សមាគមនារ ីតមរយៈអងគការខាណ្តចាំនួ្ន្ ១,៣៤២,១៨១.៣៧ ុល្លល អាដមរកិ សស្មាប់អនុ្វតតគដស្មាង
បងាក រ ដងាន ាំ និ្ងពាបាលដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍និ្ងរួមបញ្ចូ លកមមវធីិ្ដផ្ន្ការស្គួសារ សស្មាប់ស្រសតីដធ្វើការតមកមាន្តនិ្ង
ថ្ គូ។ កមពុជាស្តូវបាន្ដគទទួលសាគ ល់ថាជា ស្បដទសមួយកនុងចាំដណ្តមស្បដទសចាំនួ្ន្តិចតួចកនុងពិភពដល្លក ដ លទទួលបាន្
ដជាគជ័យ កនុងការទប់សាក ត់ការរកីោលោលដមដោគដអ ស៍កនុងចាំដណ្តមស្បជាជន្ទូដៅ អស្តដស្បវា៉ា ង់ដមដោគដអ ស៍បាន្ងយ
ចុោះ ល់០.៦%ដៅឆ្ន ាំ២០១៦ (IBBS 2016) ពីចាំណុចែពស់បាំផុ្ត១.៧%ដៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៨។ 

ភាពដជាគជ័យដ លសដស្មចបាន្ដន្ោះ គឺដោយសារកមមវធីិ្ទបស់ាក ត់ស្បកបដោយស្បសិទធភាពនិ្ងការែិតែាំស្បឹងដស្បងជា
ពហុវស័ិយដស្កាមការ ឹកនា ាំរបស់អាជាា ធ្រជាតិស្បយុទធនឹ្ងជាំងឺដអ ស៍ ដោយមាន្ការោ ាំស្ទដផ្នកន្ដោបាយពីថាន ក់ ឹកនា ាំថ្ន្ោជ រ
ោា ភិបាលកមពុជា និ្ងការោ ាំស្ទដផ្នកបដចចកដទសពីមជឈមណឌ លជាតិស្បយុទធនឹ្ងជាំងឺដអ ស៍ដសើដសបកនិ្ងកាមដោគ (NCHADS)ថ្ន្
ស្កសួងសុខាភិបាលថ្ន្ស្ពោះោជាណ្តចស្កកមពុជា។ 

របាយការណ៍ពីឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៧ដន្ោះ បាន្បងាា ញពីសមិទធិផ្លនានាថ្ន្ការអនុ្វតតគដស្មាង បងាក រ ដងាន ាំនិ្ងពាបាល 
ដមដោគ ដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍និ្ងរួមបញ្ចូ លកមមវធីិ្ដផ្ន្ការស្គសួារ “កមមវធីិ្សាម តហគឺល” របស់សមាគមនារ ី។ វាក៏ជាលទធផ្លថ្ន្
ការយកចិតតទុកោក់របស់អនកស្គប់ស្គងនិ្ងបុគគលិកាន ាំងអស់ ដ ើមបដីលើកកមពស់គុណភាពជីវតិរបស់ស្រសតីនិ្ងកុមារកមពុជា ដហើយក៏
បងាា ញអាំពីការដបតជាា ចិតតរបស់សមាគមនារកីនុងការ ឹកនា ាំគដស្មាងដឆ្ព ោះដៅរកភាពដជាគជ័យ ៏ធ្ាំដធ្ងនាដពលអនាគត។ 

 

 
ដល្លកស្សី លម្ៀច សធុារី អគគដលខាធិ្ការសមាគមនារ ី
ោជធានី្ភនាំដពញ, ដែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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មាតិកាអត្ថបទ 
 

 
 

  
ចំណាប់អារម្មណ៍ 

របសអ់គ្គដេខាធិការ
សមាគ្ម្នារ ី

ទំព័រទី២ 

ដសចក្តីថ្លែង 
អំណរគ្ុណ 

 
ទំព័រទី៤ 

 
ពាក្យកាត្់ 

 
ទំព័រទី៥ 

ដសចក្តីដ្តើម្ 
 
 

ទំព័រទី៦ 

ដសៀវដៅម្គ្គុដទទសក្៍
ថ្នា ក្់ជាត្ិ (National 
Program Guidelines) 

ទំព័រទី១១ 

ថ្្ាក្ទី១៖ 
ដត្ើត្ត្វូដយើងដធវើ 

ដូចដម្តច? 
ទំព័រទី១២ 

េទធ្ េនន ក្ាងុម្ណឌ េគ្ំរ ូ
ដេត្តដសៀម្រាប និងម្ណឌ េ

គ្រំរូាជធានីភ្ាំដពញ 
ទំព័រទី១៧ 

ភាពត្បឈម្ម្ុេថ្ដេដក្ើត្
មានក្ាងុដពេអនវុត្តក្ម្ម

វិធ ី 
 

ទំព័រទី៣៩ 

ថ្្ាក្ទី២៖ 
ដត្ើដយើងដរៀនសតូ្ត្

បានអវីេែះ? 
 

ទំព័រទី៥០ 

គ្ដត្មាងលវិកា
សត្មាប់ការអនវុត្ត

ក្ម្មវធិ ី
ទំព័រទី៦៤ 

ក្រណីសកិ្ា 
 

ទំព័រ៦៦ 
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លសចក្តីថ្លែងអំណរគ្ណុ 
សមាគមនារ ីសូមសដមតងការ ងឹគុណោ៉ា ងស្ជាលដស្ៅចាំដ ោះ USAID, KHANA, FHI360, PSI សស្មាប់

ការោ ាំស្ទាន ាំងដផ្នកហិរញ្ាវតថុ និ្ងដផ្នកបដចចកដទសដៅកនុងគដស្មាងដផ្លកសីុបរយៈដពលស្បា ាំឆ្ន ាំ ដលើកចិចអន្តោគមន្៍ 
ការបងាក រ ការដងាន ាំនិ្ងពាបាលដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងដឺអ ស៍ កនុងចាំដណ្តមស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ដោយរួម
បញ្ចូ លជាមួយសកមមភាពដផ្ន្ការស្គសួារ “កមមវធិ្សីាម តហគឺល” ។ ដបើសិន្ជាមនិ្មាន្ការោ ាំស្ទដោយសណ្តត ន្ចតិត
សបបុរសនិ្ងការដបតជាា ចិតតែពស់  ដនាោះភាពដជាគជ័យថ្ន្កមមវធិ្ីដន្ោះនឹ្ងមនិ្អាចដកើតមាន្បាន្ដ ើយ។ 

ដយើងសូមដងលងអាំណរគុណោ៉ា ងស្ជាលដស្ៅចាំដ ោះដល្លក ្ន្ អាន្ ស្បធាន្កមមវធិ្ីរបស់សមាគមនារ ី
ដ លទទួលែុសស្តូវ កឹនា ាំកមមវធិ្ីដន្ោះ។ សូមដងលងអាំណរគុណដល្លកស្សី អឹុង វណណលី អនកស្គប់ស្គងដផ្នកហិរញ្ាវតថុ  
ដល្លកដហង តុល្លអនកស្គប់ស្គងដផ្នកតមោន្និ្ងវាយតថ្មល ដល្លក្វ អភោិ៉ា  និ្ងដល្លកដញ៉ាម ចនាធ  អនកសស្មប
សស្មលួកមមវធិ្ីនិ្ងអនកសម័ស្គចិតតរបស់ដយើងគកឺញ្ញា  Divya Tewari សស្មាប់កចិចែិតែាំស្បងឹដស្បងដៅកនុងការស្ ង
និ្ងដកសស្មលួរបាយការណ៍រយៈដពលស្បា ាំឆ្ន ាំដន្ោះក ូ៏ចជាការោ ាំស្ទដផ្នកបដចចកដទសចាំដ ោះគដស្មាង។  អរគុណ
ចាំដ ោះការចាំណ្តយដពលដវល្ល និ្ងកិចចែិតែាំស្បងឹដស្បងរួមចាំដណក របស់បុគគលិកការោិល័យថាន កក់ណ្តត ល 
កញ្ញា  ែុក សុែឃីម កញ្ញា  ឈមឹ សាំណ្តងនិ្ងកញ្ញា  ដន្ត ោនី្  រួមាន ាំងបុគគលិកនិ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់ាន ាំងអស់ដៅ
មណឌ លគាំរូ ដ លែិតែាំស្បឹងដស្បង ដ ើមបភីាពដជាគជយ័ថ្ន្គដស្មាងដផ្លកសីុបដន្ោះដហើយទទួលបាន្ការដកាត
សរដសើរោ៉ា ងខាល ាំង។ ដយើងសូមដងលងអាំណរគុណ ដល្លកស្សី ចុង វណណោោ៉ា  មស្រន្តី UNFPA ដ លបាន្ផ្តល់ជាជាំនួ្យ 
បដចចកដទសដលើកមមវធិ្សុីែភាពបន្តពូជ សុែភាពផ្លូ វដភទនិ្ងសិទធិ។ 

អរគុណពិដសសចាំដ ោះ ដល្លកស្សី ដមៀច សុធារ ីអគគដលខាធ្កិារសមាគមនារ ី សស្មាបភ់ាពជាអនក កឹនា ាំ
និ្ងការសដស្មចចតិតស្បកបដោយការយកចតិតទុកោក់ ដ លដធ្វើឲ្យគដស្មាងទទួលបាន្ដជាគជយ័។ 

សូមដងលងអាំណរគុណដោយដសាម ោះចាំដ ោះមាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្កមាន្តាន ាំងអស់ ដ លបាន្សហការោ ាំស្ទគដស្មាង 
តមរយៈការផ្តល់កដន្លងសស្មាប់វគគអប់រ ាំផ្សពវផ្ាយ និ្ងការដលើកទឹកចតិត ល់ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តចូលរួម
ស្គបស់កមមភាពគដស្មាង។ ដយើងសូមអរគុណផ្ងដ រ ល់ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តដ លបាន្ចាំណ្តយដពល
ដវល្លដ ើមបចូីលរួមកនុងសកមមភាពគដស្មាង ដហើយជាពិដសសសូមអរគុណនិ្ងដកាតសរដសើរ ល់ស្បធាន្ស្កមុសាម ត
ហគឺល ដ លមាន្ភាពកាល ហាន្ោាំស្ទមិតតភកតិរបស់ពួកដគឲ្យចូលរួមកនុងកមមវធិ្នីានា។ 

ចុងដស្កាយដន្ោះ ដយើងកម៏និ្ដភលចដងលងអាំណរគុណោ៉ា ងស្ជាលដស្ៅ ចាំដ ោះការចូលរួមមតិដោបល់ពីស្គប់
ភាគី ក់ព័ន្ធរបស់ដយើង រួមាន ាំងស្កសួងសុខាភិបាល  មជឈមណឌ លជាតិស្បយុទធនិ្ងជាំងឺដអ ស៍ដសើដសបកនិ្ងកាម
ដោគ  អាជាា ធ្រជាតិស្បយុទធនិ្ងជាំងឺដអ ស៍ ស្កសួងដទសចរណ៍, មន្ទីរដទសចរណ៏, មន្ទីសុខាភិបាល,ការោិល័យ
ដអ ស៍ដែតត, ស្កុមដជើងឯកថ្ន្ស្សុកស្បតបិតតិដសៀមោបនិ្ងចតុមុែ រួមាន ាំងអងគការមនិ្ដមន្រោា ភិបាល  ទីភាន កង់ារ
អនុ្វតតគដស្មាងនិ្ងអងគការដផ្សងៗដទៀត អាជាា ធ្រមូលោា ន្ដ លដៅថាន ក់ដស្កាមជាតិ។  តមរយៈការសហការជា
មួយថ្ គូអនក ក់ព័ន្ធាន ាំងដន្ោះបាន្បដងកើតដ ើងនូ្វបរោិកាសោាំស្ទ ល់ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ដហើយពួកដគ
កាំពុងចាប់ដផ្ដើមទទួលបាន្នូ្វការដោរព ល់ការងារនិ្ងទទួលសាគ ល់ថាពួកដគរងការឈឺចាប់ ការដរ ើសដអើងនិ្ង
មាន្សិទធិការ រែលួន្និ្ងអតងិិជន្របស់ពួកដគដ ើមបសី្បឆ្ ាំងនឹ្ងដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍។ សមាគមនារនឹី្ង
បន្តដធ្វើការជាមួយអនក កព់ន្ធខ័ាងដលើដន្ោះសស្មាប់ប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ាំខាងមុែដទៀត ដ ើមបលុីបបាំបាតជ់ាំងឺដអ ស៍ពីស្ពោះោជា
ណ្តចស្កកមពុជា ។ 
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Acronyms 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 

ARV Anti-retroviral 

BCC Behaviour Change Communication 

CBO Community Based Organization 

CDHS Cambodia Demographic and 

Health Survey 

CMA Case Management Assistance 

CMC Case Management Coordinator 

CNPUP Cambodia Network of People Use Drug 

CoE Centre of Excellence 

B-CoPCT Boosted Continuum of Prevention to Care 
and Treatment 

CWPD Cambodian Women for Peace and 
Development 

DIC Drop In Centre 

EEs Entertainment Establishments 

FEWs Female Entertainment Workers 

FHC Family Health Clinic 

FHI360 Family Health International 360 

FP Family Planning 

FS Field Staff 

GIS Geographic Information System 

GPS Global Positioning System 

HIV Human Immunodeficiency Virus 

HSS HIV Sentinel Surveillance 

HTC HIV testing and counselling 

IRIR Identify, Reach, Intensify, Retain 

IVR Interactive Voice Response 

KP Key Population 

MARPList List of Most at Risk Population 

MSM Man who have sex with Man 

NAA National AIDS Authority 

NCHADS National Centre for HIV/AIDS Dermatology 
and STD 

NSP Needle and Syringe Program 

OD Operational District 

OW Outreach Workers 

PASP Provincial AIDS and STI Program 

PC Program Coordinator 

PDI+ Peer Driven Intervention Plus 

PF Peer Facilitators 

PLHIV People living with HIV/AIDS 

PRASIT Project Strategy HIV and AIDS Technical 

PSI Population Services International 

PWID People Who Inject Drug 

PWUD People Who Use Drug 

QA Quality Assurance 

QC Quality Control 

RH Referral Hospital 

RM Role Model 

SB Street Based 

SBC Strategic Behavior Communication 

SOP Standard Operating Procedure 

SRH Sexual Reproductive Health 

STD Sexually Transmitted Disease 

STI Sexually Transmitted Disease 

TA-sites Technical System Sites 

TG Transgender 

TOR Term of Reference 

UIC Unique Identifier Card 

UNICEF United Nations International Children's 

Emergency Fund 

USAID United States Agency for International 

Development 

VCCT Volunteer and Confidential Counseling 

and Testing 

WAC Women’s Association of Cambodia 

WFP World Food Programme 

WID Women in Development
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លសចក្តីល្ីើម្  
មាន្បទវភិាគមួយសតីពីណរោិបទតមដបបធ្មមជាតិរបស់ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ដ លនា ាំដៅ ល់

ការ្លងថ្ន្ដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍ដៅកនុងស្បដទសកមពុជា។ ឆ្ន ាំ២០០៨ កនុងដពលដ លចាប ់ "ការបស្រងាក បការ
ជួញ ូរមនុ្សសនិ្ងការដកងស្បវញ័្ចផ្លូ វដភទ" បាន្ដចងពីសកមមភាពមូយចាំនួ្ន្  ូចជាអាំដពើដពសាចារនិ្ងសកមម
ភាពជាប់ ក់ព័ន្ធដពសាចារជាសកមមភាពែុសចាប ់ រួមាន ាំងការដោសនាជាសាធារណៈដលើការជួញ ូរដពសា
ចារនិ្ងដពសាចារកុមារ ការស្គប់ស្គងដពសាចារ ការបដងកើតផ្ទោះបន្សស្មាបមុ់ែរបរដពសាចារ ការផ្តល់ទីត ាំង
សស្មាបមុ់ែរបរដពសាចារ ការទិញដពសាចារដលើកុមារ ការដសនើសុាំដពសាចារកុមារដោយភាា បល់កខែណ័ឌ ស្បាក់
កមច ី  កចិចសន្ាឲ្យកុមារចូលកនុងមុែរបរដពសាចារ ការរួមដភទជាមួយអនី្តជិន្     អាំដពើមិន្សមរមយស្បឆ្ ាំងនិ្ង    
អនី្តិជន្ កិចចសន្ាសស្មាប់ការលក់ ការទិញឬការតល ស់បតូ រមនុ្សសតមដបបដផ្ន្ថ្ន្ការដកងស្បវញ័្ចផ្លូ វដភទនិ្ងរូប
ងតអាសអាភាស។ល។ 

ចាប់ដន្ោះបាន្បងខាំឲ្យបទិផ្ទោះបន្ដហើយស្រសតីជាដស្ចើន្ដ លកាំពុងដធ្វើការដៅកនុងផ្ទោះបន្ាន ាំងដនាោះ បាន្តល ស់ទី
ដៅដធ្វើការដៅទីត ាំងដ លមនិ្ដមន្ជាផ្ទោះបន្ឬដៅកដន្លងដផ្សង។ ស្រសតីឈរដៅតមរមណីយោា ន្វតតភនាំនិ្ងដៅទីសា-
ធារណៈែលោះដទៀត ស្តូវបាន្ដគកតស់មាគ ល់ថាជាអនករកសីុផ្លូ វដភទតម ងផ្លូ វឬស្រសតីឯកោជយ។ ស្រសតីដ លដធ្វើការតម
ស្គឹោះសាថ ន្កមាន្ត ូចជាកលបឹោស្ត ី បារោស្ត ី  មា៉ា សា ខាោ៉ា អូដែ ដភាជនី្យោា ន្ និ្ងដបៀរហាគ ឌ្និ្ ស្តូវបាន្កាំណត់
សាំោល់ថាជាអនករកសីុផ្លូ វដភទដោយស្បដោល ។ 

បរបិទថ្ន្ការផ្ារភាា បោ់ន រវាងស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តនិ្ងស្គោឹះសាថ ន្កមាន្ត ស្តូវបាន្ដបងដចកជាបី
ស្បដភទដ ើមបជីាជាំនួ្យ ល់ការអនុ្វតតន្ស៍កមមភាពអបរ់ ាំមូលោា ន្ជាក់ដសតង៖ 

១. ស្រសតីស្តូវបាន្ចុោះដ ម្ ោះជាបុគគលិកស្គឹោះសាថ ន្កមាន្តដស្កាមចាបក់ារងារនិ្ងមាន្កិចចសន្ាការងារ 
២.ស្រសតីស្តូវបាន្ចុោះដ ម្ ោះដធ្វើការដស្ៅដមា៉ា ង ដ លមនិ្ទទួលបាន្ស្បាកប់ាំណ្តចផ់្លូ វការ ប៉ាុដន្តទទួលបាន្    អតថ

ស្បដោជន្ពី៍អតិងជិន្និ្ងតថ្មលការងារដោយគតិជាគូប៉ាុង 
៣.ស្រសតីដធ្វើការឯកោជយដ លមិន្សថិតដៅដស្កាមការស្គប់ស្គងមាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្ ពួកដគមកដធ្វើការដៅស្គឹោះសាថ ន្ 

ដ ើមបជួីបនិ្ងផ្តល់ដលែទូរស័ពទ ល់អតងិជិន្សស្មាបា់នក់ទង 
ដ ើមបកីតស់ាំោល់នូ្វភាពរកីចាំដរ ើន្និ្ងការស្បឈមមុែ គឺស្តូវដធ្វើការវាយតថ្មល ដ ើមបឱី្យសដស្មចបាន្នូ្វ 

ដោលដៅរបស់ោជរោា ភបិាលថ្ន្ស្ពោះោជាណ្តចស្កកមពុជា គឺបញ្ចបជ់ាំងឺដអ ស៍តមរយៈការលុបបាំបាត់ការ្លងងមី
ថ្ន្ដមដោគដអ ស៍ស្តមឹឆ្ន ាំ ២០២០ (កមពុជា ៣.០) នឹ្ងដោលដៅថាន ក់ជាតិ ក ូ៏ចជាដោលដៅរបស់ UNAIDS 
៩០.៩០.៩០ ដៅឆ្ន ាំ ២០២០ និ្ង ៩៥.៩៥.៩៥ ឆ្ន ាំ ២០២៥ ។ 

ដ ើមបធីានាឲ្យបាន្នូ្វការអនុ្វតតស្បកបដោយស្បសិទធភាពនិ្ងមាន្ស្បសិទធផ្ល ថ្ន្កមមវធិ្ីបងាក រ ដងាន ាំនិ្ង
ពាបាលដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍ វធិ្សីាស្រសតងមីៗ ស្តូវបាន្បដងកើតដ ើងដ លរួមមាន្យុទធសាស្រសតការតល ស់បតូ រ
ការស្បស្ពឹតត ការទាំនាកទ់ាំន្ង ការស្បកឹាដោបល់ ការដធ្វើដតសត្ មរកដមើលស្បតិកមមដមដោគដអ ស៍ ការចុោះដ ម្ ោះ
ទទួលការពាបាលរហូត ល់ ាំណ្តក់កាលោប់ដមដោគកនុងស្ោប់្ មដស្កាយរយៈដពល១២ដែ។ 
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សមាសធាត្នុៃការល្ែើយត្បគ្គ្បគ់្រុងលគ្ោយ 
សមាសធាតុថ្ន្ការដ្លើយតបស្គប់ស្ជងុដស្ជាយដៅកនុងបរបិទកមមវធិ្សីាម តហគឺលគឺ៖
- អនកសស្មបសស្មលួមិតតអប់រ ាំមិតត ផ្តល់សារដោយ

ដស្បើឧបករណ៍អប់រ ាំ សស្មាប់បងាក រការ្លងដមដោគ
ដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍។ សារគន្លឹោះរួមមាន្៖ 
 A- ការតមការរួមដភទ (តមការរួមដភទស្បសិន្
ដបើថ្ គូប ិដសធ្ដស្ ោះមិន្មាន្សុវតថភិាព) 

 B- ដសាម ោះសមស្គម័ាន កទ់ល់មាន ក ់
 C- ដស្បើដស្សាមអនាម័យឲ្យបាន្ជាបល់្លប់ និ្ង

 ស្តឹមស្តូវ 
 D- កុាំដស្បើសឺោ ាំងចាក់រួមោន  
 E- អប់រ ាំ (សុវតតិភាពកនុងការរួមដភទនិ្ងសុែភាព

 បន្តពូជ) 
 យុទធសាស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ងតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត ជា
ឧបករណ៍បដងកើតដ ើងដោយ មជឈមណឌ ល
ជាតិស្បយុទធនិ្ងជាំងឺដអ ស៍ដសើដសបក និ្ងកាម
ដោគ (NCHADS) និ្ងអងគការសុែភាពស្គសួារ
អន្តរជាត ិ(FHI360)  ូចជា ដសៀវដៅផ្នត ់ដសៀវ
ដៅរូបភាព (booklet) រូបភាពតទ ាំងធ្ាំ ែិតបណណ័  
របស់ាន ាំងដនាោះសស្មាប់ដចកចាយ ផ្សពវផ្ាយ
ដៅតមស្គឹោះសាថ ន្កមាន្ត។ 

- យុទធសាស្រសតថាន កជ់ាតិដ លដៅបន្តអនុ្វតត មាន្ ូច
ជា ដោលន្ដោបាយដស្បើស្បាស់ដស្សាមអនាម័យ 
១០០% ការដរៀបចាំបដងកើតឲ្យមាន្គលនិី្កសុែភាព
ស្គសួារដៅតមទីរួមដែតតដ លមាន្ដសវាកមាន្តឬ
មាន្ដសវាកមមផ្លូ វដភទ និ្ងស្តូវបាន្ដស្បើជាទីកដន្លង
ផ្តល់ដសវា ល់ស្កុមដោលដៅស្បឈមុែែពស់ រួម
មាន្ ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត បុរសរួមដភទ
ជាមួយបុរស ស្កមុបុគគលបាំដបលងដភទ។ គលីនិ្កសុែ
ភាពស្គសួារ ដធ្វើការផ្តល់ដសវាពាបាលកាមដោគ 
ពាបាលជាំងឺ្លងតមការរួមដភទ ដធ្វើដតសត្ ម ផ្ត
ល់ស្បកឹានិ្ងរកាការសាំងាត់ និ្ងជាកដន្លងផ្តល់
ដសវាសុែភាពបន្តពូជផ្ងដ រ។ 

- មណឌ លសាំចត (DIC) ស្តូវបាន្ដរៀបចាំជាកដន្លង
សុវតថភិាព និ្ងតសុែភាពសស្មាបស់ហគមន្៍
ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត សស្មាក ទទួលបាន្
ដស្សាមអនាមយ័និ្ងទឹករ ាំអឹល ទទួលស្បកឹានិ្ង
រកាការសាំងាត ់និ្ងបញ្ាូ ន្ដៅគលីនិ្កសុែភាព ស្គួ
សារ។ មណឌ លសាំចត (DIC) ដ លទទួលបាន្
និ្ងដស្បើសញ្ញា សាំោល់ពីមាច ស់មូលនិ្ធ្ទីិភាន កង់ារ
អាដមរកិសស្មាបក់ចិចអភិវឌ្ឍន្៏អន្តរជាត ិ មាន្
ដ ម្ ោះថា កលបឹសាម តហគឺល ដ លជាកដន្លងផ្តល់ដស
វាដពញដលញ ូចជា៖ អបរ់ ាំជាស្កុម ការ     ពិ
និ្តយ ដសវងរកដមើលណរោិបទស្កុមដោលដៅ
ានក់ទងនិ្ងការដស្បើសារធាតុដញៀន្ និ្ងផ្តល់ដស
វាកាតប់ន្ថយសារធាតុដញៀន្ ការដរៀបចាំឲ្យមាន្
ស្ពឹតតកិារណ៍ពិដសស ផ្តល់ស្បឹការកាការសាំងាត់
និ្ងដតសត្ ម ការពិនិ្តយដសវងរកសញ្ញា កាម
ដោគនិ្ងជាំងសឺាវ យ ការផ្តល់ដសវាដផ្ន្ការស្គសួារ 
ការផ្តល់ដសវាសាំអាងកាយ និ្ងជាកដន្លងផ្តល់
កាតសាំោល់ជាសមាជិកសាម តហគឺល។ 

- កមមវធិ្សីាម តហគឺលមាន្កចិចអន្តោគមន្៏ ការបងាក រ
និ្ងដ្លើយតបដៅនឹ្ងការមាក់ងាយ និ្ងការដរ ើស 
ដអើងពីសងគម រួមបញ្ចូ លាន ាំងការបដងកើតស្កមុដង 
ានាំសុែភាពសស្មាបជ់ាំងឺដអ ស៍ កនុងចាំដណ្តមស្រសតី
ដធ្វើការដសវាកមាន្តនិ្ងថ្ គូរបស់ពួកដគ កមមវធិ្ី
បដងកើតការអប់រ ាំសហគមន្ ៍ និ្ងការទទួលបាន្
ដសវាដផ្នកចាប។់ កមមវធិ្ីពស្ងឹងអាំណ្តចដស ាកចិច
ដោយពស្ងីកមុែរបរបដន្ថម និ្ងបណតុ ោះបណ្តត ល
សស្មាបក់ារស្គប់ស្គងធ្ន្ធាន្ហិរញ្ាវតថុ  និ្ងការ
បដងកើតស្បាកច់ាំណូលបដន្ថម សស្មាបស់មាជកិ
សាម តហគឺល។  

- អនកអប់រ ាំតទ ល់ឬមតិតអប់រ ាំមតិត ពិនិ្តយរកដមើលដោគ
សញ្ញា កាមដោគ កនុងចាំដណ្តមស្រសតីដធ្វើការដសវា
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កមាន្ត ផ្តល់បណណ័ បញ្ាូ ន្ និ្ងបញ្ាូ ន្ពួកដគដៅ
ទទួលការពាបាលកាមដោគ និ្ងឬទទួលដសវា
ពន្ារកាំដណើ តដៅគលនិី្កសុែភាពស្គសួារនិ្ងអាច
ដធ្វើដតសត្ ម ផ្តល់ស្បកឹា និ្ងរកាការសាំងាត ់
ការចាំណ្តយថ្ងលបញ្ាូ ន្ដោយងវកិាគដស្មាង និ្ង
ការផ្តល់ដសវាជាកញ្ចប ់( STI, VCCT, SRH) ដ ល
កិចចការាន ាំងដន្ោះគជឺាការផ្តល់ដសវាស្គប់ស្ជងុ
ដស្ជាយ តមតស្មូវការអតងិជិន្។ 

- គដស្មាងដផ្លកសីុប កមមវធិ្សីាម តហគឺល បាន្ោកឲ់្យ
ដស្បើដសវាសុែភាពជាដអ ិចស្តនិូ្ច បណ្តត ញអីុ
ន្ធ្ណិឺតដៅដគហទាំព័រ  ដហវសប ុកនិ្ងដសវា

ជាសដមលងសស្មាប ់ ដ្លើយតបជាសដមលងអន្តរកមម 
(IVR) វាយដៅដលែ១២៩៥។ 

- បណ្តត ញសាម តហគឺល ដ លមាន្សមាជកិជាស្រសតី
ដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត រួមជាមួយបណ្តត ញ
បុរសស្សឡាញ់បុរស ស្កមុបាំដបលងដភទ ស្កមុអនក
ដស្បើសារធាតុដញៀន្និ្ងបណ្តត ញអនកផ្ទុកដមដោគ
ដអ ស៍ គជឺាអនកតស ូមត ិនិ្ងចូលរួមកនុងការ    ក
សាងភាពជាអនក ឹកនា ាំ ចូលរួមដធ្វើការដកទស្មង់
ចាប ់ ដោលន្ដោបាយ និ្ងការអនុ្វតតចាប ់
ចូលរួមដលើកកមពស់ការអនុ្វតតដោលន្ដោបាយ
និ្ងចាបន់ានា ដ ើមបោី ាំស្ទ ល់ការដ្លើយតប   ដម
ដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍។

សមាគមនារដីចករ ាំដលកបទពិដសាធ្ន្ជ៍ាដស្ចើន្រដបៀបអាំពីកមមវធិ្បីងាក រ ដងាន ាំនិ្ងពាបាលដមដោគដអ ស៍ 
ធាតុផ្ស ាំថ្ន្ការដ្លើយតបស្គបស់្ជុងដស្ជាយ ថ្ន្កមមវធិ្ីដអ ស៍របស់សមាគមនារ ី   គមឺាន្សសរសតមភចាំនួ្ន្បី

ដ លស្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លដៅកនុងដផ្ន្ការយុទាសាស្រសតសតីពីការបងាក រ   ដងាន ាំ   និ្ងពាបាលដមដោគដអ ស៍ 
- សសរសតមភទី១:  ដធ្វើឲ្យស្បដសើរដ ើង  ការស្សាវស្ជាវរកឲ្យដឃើញករណីអនក្លងងមី    ដោយបដងកើន្នូ្វចាំនួ្ន្អនក

មកដធ្វើដតសតតមរយៈដស្បើស្បាស់ស្បដភទគាំរូដតសតរកស្បតិកមមដមដោគដអ ស៍ងមីៗ 
- សសរសតមភទី២: ដធ្វើឲ្យស្បដសើរដ ើងនូ្វការកាំណត់អតតសញ្ញា ណនិ្ងកាំណត់ស្កមុដោលដៅថ្ន្ជន្ងាយយរង

ដស្ោោះ តមរយៈការអប់រ ាំផ្សពវផ្ាយ និ្ងការស្តតួពិនិ្តយរុករកភាពស្បឈមមុែ    ដ ើមបដីជៀសវាងការ្លងងមី
និ្ងដ ើមបកីាតប់ន្ថយការស្បឈមមុែថ្ន្ការ្លងថ្ន្ដមដោគដអ ស៍ 

- សសរសតមភទី៣: ពស្ងឹងសកមមភាពបញ្ាូ ន្ដោយភាា បជ់ាមួយស្បពន្ធប័ញ្ាូ ន្ដបបបដចចកវទិា ដធ្វើឲ្យស្បដសើរ
ដ ើងនូ្វវធិ្សីាស្រសតបញ្ាូ ន្និ្ងសកមមភាពស្គប់ស្គងករណីថ្ន្អនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ 

 

មាន្បទពិដសាធ្ន្៍ដស្ចើន្សន្ធឹកសនាធ បស់តីពីកមមវធិ្ីបងាក រ ដងាន ាំនិ្ងការពាបាលដមដោគដអ ស៍ ដោយរួម
បញ្ចូ លជាមួយការដោោះស្សាយកតត អវជិាមាន្មួយចាំនួ្ន្  ដ លជោះណទធិពល ល់កិចចែិតែាំស្បងឹដស្បងដ ើមបដី្លើយតប 
ដៅនឹ្ងបុពវដហតុថ្ន្ភាពងាយរងដស្ោោះចាំដ ោះការ្លងដមដោគដអ ស៍។ 

ឯកសារថ្ន្ការវភិាគដលើបទពិដសាធ្ន្ា៍ន ាំងដន្ោះ គជឺាការអនុ្វតតជាក់ដសតងដៅតមយុទធសាស្រសត និ្ងការ
ដបងដចកធ្ន្ធាន្ ដហើយគួរស្តូវបាន្ដស្បើជាមគគុ ដទទសក៍  សស្មាបជ់ាដមដរៀន្ដៅអនាគតនិ្ងដ ើមបធីានានូ្វការដ្លើយ
តបស្បកបដោយស្បសិទធភាពដៅកនុងស្បដទសកមពុជា។ 
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ដោលបាំណងនិ្ងអនកទទួលផ្ល 
  ដោលបាំណងថ្ន្របាយការណ៏ដន្ោះគៈឺ 
 ដចករ ាំដលកជាបទពិដសាធ្ន្៍កនុងការអនុ្វតត

កមមវធិ្ ី និ្ងស្តូវបាន្ដស្បើជាមគគុ ដទទសកស៍ាំោប់
កិចចែិតែាំស្បឹងដស្បងកនុងបរបិទ ថ្ន្ការដ្លើយ
តបដមដោគដអ ស៍នាដពលអនាគត  ល់
ស្កុមស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត 

 ផ្តល់ព័តម៌ាន្លមអិតដបបបដចចកដទសសាំោប់ៈ 
ជាការស្បមូលទិន្នន្័យវទិាសាស្រសត ជាការ
ដស្បើឧបករណ៍យុទធសាស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ងដ ើមប ី
តល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត (SBC) និ្ងជាកចិច
អន្តោគមន្៍កនុងកមមវធិ្ីដ ើមបដីោោះស្សាយនូ្វ
ធាតុដផ្សងៗថ្ន្ការដ្លើយតបដមដោគដអ ស៍ 
និ្ងជាំងឺដអ ស៍ស្គប់ស្ជងុដស្ជាយ  

 ផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ន្ការអនុ្វតតគដស្មាង 
 កាំណតជ់ាដមដរៀន្បទពិដសាធ្ន្៍ នូ្វភាពែវោះ

ចដនាល ោះនិ្ងបញ្ញា ស្បឈមនានា ដហើយផ្តល់ឲ្្
យនូ្វការពិចារណ្តសាំខាន្់ៗ សស្មាប់ពស្ងឹង
និ្ងពស្ងីកការយល់ ឹង ៏ទូលាំទូល្លយ ដ្លើយ
តបដមដោគដអ ស៍ និ្ងជាំងឺដអ ស៍ស្បកប
ដោយស្បសិទធភាពដៅកនុងស្បដទសកមពុជា។ 

 ជាឧានហរណ៍ ដលើការដបងដចកធ្ន្ធាន្
ដ ើមបពីស្ងឹងនិ្ងពស្ងីកស្បសិទធភាពកមមវធិ្ី ។ 

 

អនកទទួលផ្លពីរបាយការណ៍ដន្ោះមាន្ ូចខាង
ដស្កាម៖ 
 អនកស្គប់ស្គងកមមវធិ្ី អនកអនុ្វតតកមមវធិ្ី និ្ងអនក

ផ្តល់ដសវា    អងគការមិន្ដមន្រោា ភបិាលនិ្ង
អងគការដធ្វើការដៅតមសហគមន្៍ (CBO) កនុង
ការដរៀបចាំកមមវធិ្និី្ងការស្គប់ស្គងកមមវធិ្ ី

 បុគគលដ លដសវងរកដសៀវដៅមគគុ ដទទសន្៍សតីពី
ការអភិវឌ្ឍន្ប៍ដចចកវទិា ដ ើមបដីកលមអការ
ស្គបស់្គងទិន្នន្័យ, យុទធសាស្រសតទាំនាក់ទាំន្ង
ដ ើមបតីល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត(SBC) និ្ងការដបង
ដចកធ្ន្ធាន្ ដ ើមបពីស្ងឹងនិ្ងពស្ងីកការ
អន្តោគមន្៍ដ លមាន្ស្បសិទធភាព 

 បុគគល ដ លដសវងរកការែិតែាំស្បងឹដស្បងតស ូ
មត ិ ដ ើមបដី្លើយតបស្គបស់្ជុងដស្ជាយ ដ លផ្្
ដតតដលើភសតុតង និ្ងសិទធិជាមូលោា ន្ និ្ង
អន្តោគមន្៍ដ លមាន្ស្បសិទធិភាព ។ 
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ពិនិ្តយដមើលមាតកិាអតថបទ 
ដផ្នកទី១: ផ្តល់នូ្វព័តម៌ាន្លាំអិតអាំពីសកមមភាពជាដស្ចើន្របស់កមមវធិ្ ី រួមាន ាំងបញ្ញា ស្បឈមកនុងការអនុ្វតត
គដស្មាងដផ្លកសីុប ដោយផ្តល់នូ្វការដកលមអ   តមរូបភាពស្បមូលនូ្វធាតុផ្ស ាំបដន្ថមដលើការដ្លើយតបស្គប់ស្ជុង
ដស្ជាយដលើដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍ដៅកនុងស្បដទសកមពុជា។ 
ដផ្នកទី២: ផ្តល់នូ្វដសចកតសីដងខបអាំពីដមដរៀន្បទពិដសាធ្ន្៍សាំខាន្់ៗ  ពីភាពែវោះចដនាល ោះនិ្ងបញ្ញា ស្បឈមដៅកនុង
កមមវធិ្ីអប់រ ាំជាមួយនឹ្ងការបដងកើន្គាំនិ្តផ្តួចដផ្តើមងមីៗដៅកនុងគដស្មាងដផ្លកសីុប។ ការវភិាគដន្ោះស្តូវបាន្ ក
ស្សង់ដចញពីបទពិដសាធ្ន្៍កនុងការអនុ្វតតការងារតទ ល់។ ការ្លុោះបញ្ញច ាំងស្តូវបាន្កាំណតដ់ៅកនុងករណីសិកា
និ្ងការបាំដពញបដន្ថមដោយការពិនិ្តយដមើលដ ើងវញិថ្ន្ទិន្នន្័យ ក់ព័ន្ធនិ្ងរបាយការណ៍។ 

ស្បដទសកមពុជាគឺជាស្បដទសមួយ កនុងចាំដណ្តមស្បដទសតចិតួចដលើពិភពដល្លក ដ លទទួលបាន្ភាព
ដជាគជ័យកនុងការដធ្វើអន្តោគមន្ទ៍បស់ាក តក់ាររកីោលោលថ្ន្ដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍  ដហើយស្តូវបាន្
ដគទទួលសាគ ល់ផ្ងដ រថា ជាស្បដទសមួយកាំពុងស្គប់ស្គងការរកីោលោលថ្ន្ដមដោគដអ ស៍ និ្ង្ន្ដៅ
រកការលុបបាំបាត់ជាំងឺដន្ោះាន ាំងស្សុង។ ដោលការណ៍ដណនាាំថាន កជ់ាតិកជ៏ាដផ្នកមួយជួយ ល់កចិចអន្តោគមន្៍
កមមវធិ្ី និ្ងសដស្មចដចញជាដោលដៅអនុ្វតតកមមវធិ្។ី ដសចកតដីណនា ាំស្តូវបាន្ដស្បើស្បាស់ជាមូលោា ន្កនុងការ
បដងកើតយុទធសាស្រសតដ ើមបឲី្យសដស្មចបាន្នូ្វលទធផ្លស្បកបដោយស្បសិទធភាព។ 
អតថបទដបងដចកដៅតមចាំណុចសាំខាន្់ៗ  ូចខាងដស្កាម៖ 
ដផ្នកទី១: អវដី លដយើងបាន្ដធ្វើសកមមភាពកនុងគដស្មាងកន្លងមក 

- សដងខបអាំពីស្បវតតសិមាគមនារ ី
- សដងខបបរបិទដអ ស៍ដៅកនុងស្បដទសកមពុជា 
- គាំរូសកមមភាពដៅកនុងកមមវធិ្ីសាម តហគឺល  
- ភាពស្បឈមមុែដ លដកើតមាន្កនុងដពលអនុ្វតតកមមវធិ្ី 
- មដធ្ាបាយវាស់ដវងនិ្ងតមោន្លទធផ្លកមមវធិ្ ី 

ដផ្នកទី២: អវដី លដយើងដរៀន្បាន្ពីការអនុ្វតតកមមវធិ្ ី 
- យុទធវធិ្ីអន្តោគមន្៍ តបតមតស្មូវការបនាទ ន្ស់ស្មបដៅ 
នឹ្ងភាពស្បឈមមុែ  

- កតត ជស្មញុឲ្យសដស្មចដោលដៅដ លបាន្កាំណត់ 
- ដមដរៀន្បទពិដសាធ្ន្៍កនុងកិចចអន្តោគមន្ដ៍លើដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងដឺអ ស៍ 
- ឱ្កាសដៅដពលអនាគតជាមួយនឹ្ងការផ្តល់កញ្ចបដ់សវា 
- កញ្ចប់ងវកិាសស្មាប់អនុ្វតតកមមវធិ្ី  

រូបភាព: ការបញ្ចប់ការមាក់ងាយសងគមគឺ
សាំខាន្់ណ្តស់ដ ើមប ី្ ន្ ល់កមពុជា 3.0 
។ 
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ដសៀវដៅមគគុដទទសក៍ថាន ក់ជាតិ (National Program Guidelines) 
ដសៀវដៅមគគុដទទសកថ៍ាន កជ់ាតសិស្មាបជ់ាឯកសារដោងកនុងការអនុ្វតតកមមវធិ្ី៖់ 

- និ្ោមដបបបទ សាំោប់អនុ្វតតយុទធវធិ្ជីាំរុញខាល ាំងកាល  ការបងាក រ ដងាន ាំ និ្ងពាបាលបន្ត  ល់ស្កមុ
ដ លស្បឈមមុែែពស់នឹ្ងការ្លងដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍  ដៅស្ពោះោជាណ្តចស្កកមពុជា 
(NCHADS) ដែដមសាឆ្ន ាំ២០១៣ 

- និ្ោមដបបបទសាំោប់អនុ្វតតការផ្តល់ស្បកឹា និ្ងដធ្វើដតសត្ មរកដមដោគដអ ស៍ (NCHADS) ដែ
កញ្ញា   ឆ្ន ាំ២០១៣ 

- ដោលគាំនិ្តសតីពីការអនុ្វតតស្សួចស្សាវយុទធវធិ្ជីាំរុញខាល ាំងកាល  ការបងាក រ ដងាន ាំនិ្ងពាបាលបន្តជាំងឺ
ដអ ស៍កនុងចាំដណ្តមស្កុមស្បឈមមុែែពស់បាំផុ្តនឹ្ងការ្លងដមដោគដអ ស៍ ដៅស្បដទសកមពុជា 
(NCHADS) ដែដមសាឆ្ន ាំ២០១៤ 

- មគគុ ដទទសកស៍្បតបិតតិសាំោបក់ារផ្តល់អទិភាពដៅដលើយុទធវធិ្ីជាំរុញខាល ាំងកាល ការបងាក រ ដងាន ាំ និ្ង
ពាបាលបន្ត ល់ស្កុមដ លស្បឈមមុែែពស់ នឹ្ងការ្លងដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍   ដៅស្ពោះ
ោជាណ្តចស្កកមពុជា (NCHADS) ដែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

-  ាំបូនាម ន្បនាទ ន្ស់ស្មាបក់ារអនុ្វតតន្ ៍ វធិ្ីរុករក ជួបផ្តល់ដសវា បដងកើន្ការផ្តល់ដសវាឲ្យបាន្ខាល ាំងកាល  
និ្ងឲ្យដៅបន្តកនុងដសវា (IRIR) សស្មាបស់្កមុដោលដៅស្បឈមមុែែពស់ដៅនឹ្ងការ្លងដមដោគ  ដអ
 ស៍ (NCHADS) ដែតុល្លឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

រូបភាពៈ បុគគលិកមណឌ លគស្មូដែតតដសៀមោបជាមួយនឹ្ងបុគគលិកសមាគមនារសីាន ក់ការកណ្តត ល 
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ថ្្ាក្ទី១៖  

ដត្ើដយើងត្ត្វូដធវើដូចដម្តច(វិធសីាស្រសតរបសដ់យើង)? 
 ស្បវតតសិដងខបរបស់សមាគមនារ ី
 សដងខបបរបិទដអ ស៍ដៅកនុងស្បដទសកមពុជា 
 គាំរូសកមមភាពដៅកនុងកមមវធិ្សីាម តហគឺល 
 បញ្ញា ស្បឈមដ លបាន្ជួបស្បទោះអាំ ុងដពលអនុ្វតតន្ ៍
 មដធ្ាបាយថ្ន្ការស្តតួពិនិ្តយនិ្ងការវាស់ដវងលទធផ្ល 

  

រូបភាពៈ ការដធ្វើដតសត្ មចុងស្មាមថ្  
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គ្រវតិសីមាគ្ម្នារីកម្ពុោល ើម្បើសៃីភិាពៃិងអភិវឌ្ឍៃ ៍
សមាគមនារកីមពុជាដ ើមបសីន្តិភាពនិ្ងអភិវឌ្ឍន្៍ (CWPD) ជាអនកបន្ត

ដវន្ពីសមាគមនារកីមពុជា ដ លបាន្បដងកើតដ ើងដៅថ្ងៃទី២ ដែធ្នូ  ឆ្ន ាំ១៩៧៨។   
កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំ ១៩៨៦  ល់ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ សមាគមនារបីាន្បដងកើតកមមវធិ្មួីយ
ដ លមាន្ដ ម្ ោះថា  "ស្រសតីដៅកនុងការអភិវឌ្ឍ " (WID) ដ លមាន្គដស្មាងមួយ
ចាំនួ្ន្ ូចជាៈ គដស្មាងផ្លិតដសបៀងជាលកខណៈស្គសួារ អាហារូបតថមភ អកខរ
កមម ណណានន្ ការដងាន ាំសុែភាពបឋម សុែភាពបន្តពូជ  ានរកោខ ន្  កមមវធិ្ី
អនាម័យ និ្ងការបណតុ ោះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ។ មូលនិ្ធ្បិាន្ទទួលពីអងគការ

សហស្បជាជាត ិនិ្ងអងគការអន្ដរជាតិ ថ្ទដទៀត ូចជា UNICEF, WFP  IWDA ...។ ដៅឆ្ន ាំ ១៩៩១ សមាគមនារ ី
កមពុជា បាន្កាល យជាអងគការមិន្ដមន្រោា ភបិាលដហើយបាន្ចូលរួមជាមួយសាថ បន័្ជាតិ  អងគការជាតិ អន្ដរជាតិបន្ត
អនុ្វតតគដស្មាងអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគមន្ដ៍ ើមបផី្តល់ឱ្កាសបដន្ថមដទៀតសាំោបស់្រសតដីៅកមពជុា។ ដៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ បនាទ បពី់
ការដបាោះដឆ្ន តសកលដលើកទី១ ោជរោា ភិបាលថ្ន្ស្ពោះោជាណ្តចស្កកមពុជាបាន្បដងកើតរ ាដលខាធ្កិារស្កសួងកចិច
ការនារ ី(បចចុបបន្នដន្ោះគឺជាស្កសួងកិចចការនារ)ី សមាគមនារបីាន្ដផ្ទរនូ្វធ្ន្ធាន្មនុ្សស ហិរញ្ាវតថុ និ្ងគដស្មាងមួយ
ចាំនួ្ន្ធ្ាំ ដៅកនុងរចនាសមព័ន្ធរបស់ែលួន្ដៅរ ាដលខាធ្ិការស្កសួងកិចចការនារសី្គប់ស្គងនិ្ងអនុ្វតតបន្ត ។ 

ដ ើមបពីស្ងឹង ពស្ងកីសាថ ប័ន្និ្ងដ ើមបដីស្បើស្បាស់ឲ្យអស់នូ្វសកាដ នុ្ពលរបស់ែលួន្  កនុងការចូលរួមចាំដណក
 ល់ការអភិវឌ្ឍន្៍ដៅកមពុជា សមាគមនារកីមពុជាបាន្ស្បារពវមហាសន្និបាតទូាន ាំងស្បដទសដលើកទី៣ដៅដែដមសា
ឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ដហើយទទួលបាន្លទធផ្ល ូចខាងដស្កាម:  បដងកើតបាន្លកខន្តិកៈនិ្ងរចនាសមពន័្ធងមី  ដរៀបចាំអងគភាពនិ្ង
បាន្កាំណត់ដ ើងវញិនូ្វការដកទស្មងស់ាំខាន្់ៗកនុងការងារស្គប់ស្គង    និ្ងបាន្បតូ រដ ម្ ោះមកជាសមាគមនារកីមពុជា
ដ ើមបសីន្តិភាពនិ្ងអភិវឌ្ឍន្ ៏(CWPD) ។  

ដៅថ្ងៃទី ២៤ ដែមកោឆ្ន ាំ ១៩៩៤ សមាគមនារកីមពុជា (WAC) ស្តូវបាន្ទទួលសាគ ល់ដោយទីសតីការគណៈ
រ ាមស្រន្តី ដោយលិែិតដលែ ១៣២  ស.ជ.ណ.ផ្.ក ចុោះថ្ងៃទី ២៤ ដែមកោឆ្ន ាំ ១៩៩៤ ដ លស្តូវបាន្ចុោះហតថដលខា
ដោយសហរ ាមស្រន្តីថ្ន្ទីសតីការគណៈរ ាមស្រន្តី។ 

ជាងមមីតងដទៀតដៅឆ្ន ាំ២០០០ សមាគមនារបីាន្ចុោះបញ្ាី និ្ងទទួលសាគ ល់ដោយស្កសួងមហាថ្ផ្ទលិែិតដលែ 
៤៥៣ ស.ជ.ណ ចុោះថ្ងៃទី ២៦ ដែឧសភាឆ្ន ាំ ២០០០ដ លចុោះហតថដលខាដោយសហរ ាមស្រន្តីស្កសួងមហាថ្ផ្ទ។  

កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ល់ឆ្ន ាំ២០០៧ សមាគមនារបីាន្ទទួលងវកិាពីទីភាន កង់ារសហរ ាអាដមរកិ (USAID) 
ដ ើមបអីនុ្វតតកមមវធិ្ីបងាក រដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍ កនុងចាំដណ្តមអនករកសីុផ្លូ វដភទដោយតទ ល់ និ្ងដោយ     ស្ប
ដោលដៅកនុងដែតតចាំនួ្ន្៨ ។ កនុងឆ្ន ាំ ២០០៧  ល់ឆ្ន ាំ ២០១២ គដស្មាងស្តូវបាន្អនុ្វតតកមមវធិ្ ូីចោន ជាមួយគាំនិ្តផ្្
តួចដផ្តើមងមី និ្ងដស្កាមដ ម្ ោះកមមវធិ្សីាម តហគឺល (SMARTgirl) ។ 



14 

 

ដៅដែវចិឆកិាឆ្ន ាំ ២០១២ ទីភាន កង់ារសហរ ាអាដមរកិ  (USAID) បាន្ផ្តល់ទឹកស្បាកច់ាំនួ្ន្ ៣០ ល្លន្ ុល្លល អា
ដមរកិសាំោបរ់យៈដពល៥ ឆ្ន ាំថ្ន្គដស្មាងដមដោគដអ ស៍ និ្ងជាំងឺដអ ស៍ ដផ្លកសីុប  កឹនា ាំដោយអងគការខាណ្តដ ល
ជាអងគការដស្ៅរោា ភបិាលកនុងស្សុកធ្ាំបាំផុ្ត និ្ងបាន្រួមចាំដណកោ៉ា ងធ្ាំដធ្ង  ល់ការដ្លើយតបដមដោគ      ដអ ស៍
ដៅកមពុជា ដោយរួមសហការជាមួយថ្ គូជាអងគការអន្តរជាតិ FHI360 និ្ង PSI ជាអងគការដ លមាន្បទពិដសាធ្ន្៍
អាំពីសុែភាពនិ្ងការអភិវឌ្ឍន្៍ដ លានកទ់ងនឹ្ងដមដោគដអ ស៍ដៅទូាន ាំងពិភពដល្លក។  

គដស្មាងដផ្លកសីុប មាន្ដោលបាំណងជាំរុញដអាយមាន្គាំរូសស្មាប់កមមវធិ្ីដអ ស៍ ដ លស្តូវបាន្បដងកើត
ដ ើងដ ើមប ីឹកនា ាំនិ្ងដសវងរក ាំដណ្តោះស្សាយស្បកបដោយភាពថ្ចនស្បឌ្ិត និ្ងការចាំណ្តយស្បកបដោយស្បសិទធិ
ភាព ដ លនឹ្ងបដងកើន្ស្បសិទធិផ្លដ ើមបសីដស្មចតមដោលដៅកាំណត់។ គដស្មាងដផ្លកសីុបមាន្សកមមភាពសាំខាន្់ៗ
កនុងភាពជាថ្ គូជាមួយអងគការ និ្ងសមាគមដៅថាន ក់ជាតិនិ្ងដៅថាន ក់ដស្កាមជាតិ ដ ើមបសី្ទស្ទង់និ្ងពស្ងងឹការ
ដ្លើយតបស្បកបដោយចីរភាពចាំដ ោះដមដោគដអ ស៍ ដៅដពលដ លកមពុជាែិតែាំស្បឹងដស្បងដ ើមប ី្ ន្ដៅសដស្មច
កមពុជា ៣.០។ 
 

សមាគ្ម្នារកីម្ពុោល ើម្បើសៃីភិាពៃិងអភិវឌ្ឍៃគ៍្តូ្វបាៃលគ្រើសលរសីោម្ណឌ េគំ្រ ូ 

ដផ្អកតមឧបករណ៍វាយតថ្មលរបស់អងគការខាណ្ត " Purple O-Meter" ដ លជាឧបករណ៍សស្មាបវ់ាយតថ្មល
សាថ ប័ន្ សមាគមនារកីមពុជាដ ើមបសីន្តិភាពនិ្ងអភិវឌ្ឍន្ ៍  ស្តូវបាន្ដស្ជើសដរ ើសជាថ្ គូនិ្ងអនុ្ញ្ញា តឲិ្យបដងកើតជា
មណឌ លគាំរូ (COE) ដហើយក៏ស្តូវបាន្វាយតថ្មលជាអងគការមួយ ដ លមាន្សកមមភាពខាល ាំងកាល និ្ងមាន្ស្បសិទធិភាព 
កនុងការអនុ្វតតកមមវធិ្ី ដ្លើយតបការបងាក រការ្លងដមដោគដអ ស៍ ជាំងឺដអ ស៍។  
 
រចនាសមពន័្មណឌ លគាំរូ ដែតតដសៀមោប 
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រូបភាពផ្តល់សារអប់រ ាំបងាក រការ្លងដមដោគដអ ស៍ដៅមណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោប 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សលងេបបរិបទលអ សល៍ៅកនុងគ្រលទសកម្ពុោ 

ការអនុ្វតតកមមវធិ្បីងាក រដងាន ាំនិ្ងពាបាលជាំងឺដអ ស៍ដៅស្បដទសកមពុជា ស្តូវបាន្ដគដមើលដឃើញថាមាន្    
ស្បសិទធភាពដោយសារដតអស្តថ្ន្ការ្លងដមដោគដអ ស៍ កនុងស្បជាជន្ទូដៅពីអាយុ ១៥-៤៩ ងយចុោះដៅ ០,៦% 
កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ (ការបា៉ា ន្ស់ាម ន្និ្ងការវាយតថ្មលដមដោគដអ ស៍ឆ្ន ាំ ២០១៦) ។ ដានោះជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ដយើងដៅ
ដតមាន្ការស្ពួយបារមភដស្ ោះវាដៅមាន្កស្មិតែពស់កនុងចាំដណ្តម ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត (FEW), បុរសដ ល
រួមដភទជាមួយបុរស (MSM) អនកបាំដបលងដភទ (TG), និ្ងអនកដ លដស្បើថាន ាំដញៀន្ (PWUD) ។ 

 
ការតមោន្រកដមើលដមដោគដអ ស៍ (HSS) (ឆ្ន ាំ ២០១០ ជាទិន្នន្័យងមីបាំផុ្តដ លអាចរកបាន្) បាន្ោយ 

ការណ៍អាំពីអស្តដស្បវា ងអ់នកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍មាន្ស្បមាណ ១៣,៩% កនុងចាំដណ្តមស្រសតីដធ្វើការតមដសវា
កមាន្ត ដ លមាន្អតិងជិន្ចាំនួ្ន្៧ នាកក់នុងមួយសបាត ហ៍។ វាស្តូវបាន្ដគបា៉ា ន្ស់ាម ន្ថាស្បដហល ១១% ថ្ន្ស្រសតីដធ្វើ
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ការតមដសវាកមាន្ត ស្តូវបាន្ដគោប់ចូលកនុងស្បដភទស្បឈមមុែែពស់បាំផុ្ត។ ការសិកាការបា៉ា ន្ស់ាម ន្ទាំហាំបុរស
ដ លរួមដភទជាមួយបុរស MSM នាដពលងមីៗ ដន្ោះដោយស្កមុការងារ ការដធ្វើអដងកតរួមោន អាំពីណរោិបទនិ្ង
ជីវសាស្រសត (IBBS , ២០១៤) បាន្ោយការណ៍ថាមាន្អស្តដស្បវា៉ា ង់ដមដោគដអ ស៍ កនុងចាំដណ្តមបុរសស្សល្លញ់
បុរសមាន្ ២,៣% ែណៈដពលដ លដស្បវា៉ា ង់ដមដោគដអ ស៍មាន្ ៩,៨% កនុងចាំដណ្តមស្កមុបាំដបលងដភទ TG 
(IBBS,២០១២) ។ របាយការណ៍ IBBS ឆ្ន ាំ ២០១២ បាន្បា៉ា ន្់ស្បមាណអស្តដស្បវា៉ា ង ់២៤,៨% ថ្ន្អនកដស្បើស្បាស់
ថាន ាំដញៀន្ស្បដភទចាក់ ចាំនួ្ន្ ១.៣00 នាក់ និ្ង មាន្៤.៤% ថ្ន្អនកដស្បើស្បាស់ថាន ាំដញៀន្ ដៅកនុងស្បដទសកមពុជាកាំពុង
រស់ដៅជាមួយដមដោគដអ ស៍ដន្ោះដ លមនិ្ោប់បញ្ចូ លស្កុមអនកចាកច់ាំនួ្ន្ ១៣.000 នាក។់ របាយការណ៍របស់
អដងកតរួមោន អាំពីណរោិបទនិ្ងជីវសាស្រសត IBBS ឆ្ន ាំ ២០១៦ បាន្បងាា ញថា  ស្បវា៉ា ង់ដមដោគដអ ស៍មាន្តួដលែ 
៣.២% កនុងចាំដណ្តមស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ។ ដៅកនុងរបាយការណ៍របស់អដងកតរួមោន អាំពីណរោិបទនិ្ង
ជីវសាស្រសត IBBS ឆ្ន ាំ ២០១៦ បាន្បងាា ញថា  ដស្បវា ង់ដមដោគដអ ស៍កនុងចាំដណ្តមស្រសតីដធ្វើការដសវាកមាន្ត ស្បដភទ 
ឯកោជយមាន្ (១១.១%) ស្កុមស្រសតីដធ្វើការខាងមា៉ា សាមាន្ (៤.៣%) និ្ង ស្កុមស្រសតីដធ្វើការដផ្នកផ្សពវផ្ាយ ស្សាដបៀ
មាន្ (២.០%)។ 

      ូដចនោះការែិតែាំស្បងឹដស្បងបដន្ថមដទៀតគមឺាន្សារៈសាំខាន្ណ់្តស់    ដ ើមបរួីមចាំដណកកនុងការសាំដរចបាន្ 
ដោលដៅជាត ិ៩០-៩០-៩០ ដៅឆ្ន ាំ ២០២០ និ្ងដោលដៅ ៩៥-៩៥-៩៥ ថ្ន្ការលុបបាំបាត់ដចាល ការ្លងដមដោគ
ដអ ស៍ងមីដៅឆ្ន ាំ ២០២៥ ដៅកមពុជា។ សមាគមនារកីមពុជាដ ើមបសីន្តិភាពនិ្ងអភិវឌ្ឍន្៍ ជាចាំដណកមួយជួយកនុងការ
្ន្ដៅ ល់ការលុបបាំបាត់ដចាល ថ្ន្ការ្លងដមដោគដអ ស៍ងម។ី 

 
 

  

រូបភាពៈ ការដធ្វើដតសត្ មចុងស្មាមថ្  
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គំ្រសូកម្មភាពលៅកនុងកម្មវិធើស្មម ត្ហ្គេឺ 
កមមវធិ្សីាម តហគឺលដស្កាមគដស្មាងដផ្លកសីុប(Flagship)បាន្ចាប់ដផ្តើមអនុ្វតតដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ល់ឆ្ន ាំ២០១៧និ្ង

បាន្អនុ្វតតដពញដលញកញ្ចប់សនូលថ្ន្យុទធសាស្រសតថាន ក់ជាតិដផ្អកតមនិ្ោមដបបបទសស្មាបអ់នុ្វតត B-CoPCT 
តមលាក់ដមដោគដអ ស៍និ្ងអាំងឺដអ ស៍ ដោយភាា បក់ារការ រ ការដងាន ាំដៅនឹ្ងការពាបាល។ សាម តហគឺលគសឺ្តូវ
បាន្ោតស់ាំោល់ជា នាមសញ្ញា  ល៏បលីាញ ដ លបាន្អនុ្វតតកមមវធិ្ីដអ ស៍។ សាម តហគឺលសាំោល់ភាពវជិាមាន្,
មាន្ភាពោកា់នកនិ់្ងមតិតភាព មនិ្មាន្ការដរ ើសដអើងនិ្ងមាកង់ាយ (សញ្ញា សាម តហគឺល) ស្តូវបាន្យកមកដស្បើជា
សារផ្លិតសាំភារៈអប់រ ាំសស្មាបអ់ន្តោគមន្ក៍មមវធិ្ីដអ ស៍។ វាស្តូវបាន្រ ាំពឹងទុកថា តមរយៈសាម តហគឺល ស្រសតីដធ្វើការ
តមដសវាកមាន្តនិ្ងថ្ គូរបស់ពួកដគនឹ្ងមាន្ភាពស្បដសើរដ ើងនូ្វសាថ ន្ភាពសុែភាព សុែភាពផ្លូ វដភទ សុែភាព
បន្តពូជ សិទធិមនុ្សសនិ្ងការបន្ថយការ្លងដមដោគដអ ស៍ និ្ងការចមលងជាំងកឺាមដោគ។ 

ដោលដៅៈ បដងកើន្ស្បសិទធិភាពថ្ន្ការដ្លើយតបដមដោគដអ ស៍ជាំងឺដអ ស៍ថាន កជ់ាតិ វសិាលភាពផ្លប៉ាោះ
 ល់កមមវធិ្ី បន្ថយការចាំណ្តយ តមរយៈការដស្បើស្បាស់គាំនិ្តផ្តួចដផ្តើមបដចចកវទិាងមីៗ  ការដលើកកមពស់គុណភាពផ្ត
ល់ដសវានិ្ងការបណតុ ោះបណ្តត ល ដ ើមបឲី្យមាន្និ្រន្តរភាពដសវាដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍។ 

ដោលបាំណងៈ ថ្ន្គដស្មាងដផ្លកសីុប គឺដ ើមបជីាំរុញសមតថភាពអងគការកនុងស្សុកកនុងការរចនា និ្ងបងាា ញ 
ស្បកបដោយភាពថ្ចនស្បឌ្តិ, មាន្មូលោា ន្ភសតុតង, សិលបៈទាំដន្ើបបាំផុ្ត, អាចចមលងដៅអនុ្វតតបាន្ និ្ងមាន្
បដចចកដទសដលើការចាំណ្តយស្បកបដោយស្បសិទធិភាព ការបដងកើតងម ីថ្ន្ឧបករណ៍អប់រ ាំនិ្ងបងាក រការ្លងដមដោគ  ដអ
 ស៍ដ ើមបដីលើកកមពស់ស្បសិទធិផ្ល កាត់បន្ថយតថ្មល កនុងការបងាក រដមដោគដអ ស៍ដលើស្កមុដោលដៅស្បជាជន្
ស្បឈមមុែែពស់ (MARPs) ។ 

គដស្មាងដអ ស៍ដផ្លកសីុបទទួលបាន្ការឧបតថមភមូលនិ្ធ្ិពី PEPFAR តមរយៈ USAID ។ គដស្មាងដន្ោះមាន្ 
បាំណងបដងកើន្ស្បសិទធិផ្ល កាតប់ន្ថយចាំណ្តយនិ្ងដលើកកមពស់ស្បសិទធភាពថ្ន្កចិចអន្តោគមន្៍ដ្លើយតបដលើដមដោគ
ដអ ស៍ដៅថាន ក់ជាតិដោយការអភិវឌ្ឍយុទធសាស្រសតនិ្ងផ្លិតឧបករណ៍ងមីៗ។ ដស្កាមការ ឹកនា ាំគដស្មាងដោយអងគការ 
KHANA, FHI 360 និ្ង PSK បាន្រួមចាំដណកផ្តល់នូ្វជាំនួ្យបដចចកដទស ល់អងគការថ្ គូអនុ្វតតគដស្មាង ។  
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ការកាំណត់សាំោល់ស្កុមដោលដៅងាយរងដស្ោោះ 
ដ ើមបសី្គប់ស្គងស្កុមដោលដៅបាន្លអ មណឌ ល

គាំរូបាន្ដធ្វើដផ្ន្ទី និ្ងចុោះបញ្ាី ស្កុមដោលដៅស្បចា ាំឆ្ន ាំ 
(Mapping / MARPs List) ដោយសាំោល់ទីត ាំងថ្ន្
ស្គឹោះសាថ ន្កមាន្ត និ្ងទីត ាំងសស្មាប់ផ្តល់ដសវា និ្ង
ចងស្កងជាដផ្ន្ទីរួមមួយ រួចដធ្វើបចចុបបន្នភាពជាដរៀង 
ោល់ស្តីមាស ដ ើមបសីាំោល់ស្គឹោះសាថ ន្កមាន្ត ដ ល
ដបើកានវ រទទួលអតងិិជន្ និ្ងអាចឲ្យបុគគលិកនិ្ងអនក
អប់រ ាំតទ ល់ផ្តល់កញ្ចប់ដសវាបងាក រ ដៅ ល់ស្កុមដោល
ដៅបាន្។ ពួកដគោបច់ាំនួ្ន្ថ្ន្ស្កុមដោលដៅស្រសតីដធ្វើ
ការតមដសវាកមាន្តជាបុគគល ដៅតមស្គឹោះសាថ ន្
កមាន្តនិ្ងដៅទីត ាំងចាំណុចដៅត   ូចជាសួន្ចារវតត
ភនាំនិ្ងសួន្ចារកាត ន្់ពីរជាដ ើម។ ទីត ាំងដផ្ន្ទីែលោះស្តូវ
បាន្ស្កុមការងារដធ្វើការបា៉ា ន្ស់្បមាណចាំនួ្ន្ស្រសតី ដ ល
មាន្វតតមាន្ដៅចាំណុចដៅត ាន ាំងដនាោះ និ្ងបាន្កាំណត ់
ទីត ាំងសាន ក់ដៅពិតស្បាក  ដ ើមបដីសវងរកពួកដគមក

ទទួលការពាបាល។ ការដធ្វើដផ្ន្ទី ស្តូវបាន្ពិនិ្តយ 
សដស្មចយល់ស្ពមដោយកមមវធិ្ីដអ ស៍ដែតត (PASP) 
និ្ងចូលរួមផ្តល់ដោបល់ដោយ អងគការដស្ៅរោា ភ-ិ
បាល អនកផ្តល់ដសវាសុែភាព អាជាា ធ្រមូលោា ន្និ្ង
អនក ក់ព័ន្ធដផ្សងដទៀត រួមាន ាំងអនកតាំណ្តងស្កមុ
ងាយរងដស្ោោះ ។ ស្កមុដជើងឯកដៅថាន ក់ស្សុកស្បតិបតត ិ
ទទួលែុសស្តូវចាំដ ោះការដធ្វើដផ្ន្ទី ជាមួយនឹ្ងការ ផ្ត
ល់បដចចកដទស និ្ងការោ ាំស្ទហិរញ្ាវតថុ ពីកមមវធិ្ី   ដអ 
ស៍ដែតត ។ ជាទូដៅការដធ្វើដផ្ន្ទីគួរដតស្តូវបាន្ដធ្វើ
ដ ើងកនុងអាំ ុងស្តមីាសទី៤ថ្ន្ឆ្ន ាំនី្មួយៗ។ អនក  តាំ
ណ្តងកមមវធិ្ីដអ ស៍ដែតត គួរដរៀបចាំកិចចស្បជុាំដៅថាន ក់
ដែតតផ្តល់ព័ត៌មាន្ស្ត បម់កវញិ ឬក៏បញ្ាូ ន្ព័តម៌ាន្ 
ពីជាត ិល់អនកតាំណ្តងស្កមុសមាជិកដជើងឯក និ្ង
ភាគី ក់ព័ន្ធដផ្សងដទៀតកនុងស្សុកស្បតបិតតិ ដ លជា
ស្សុកអាទិភាពថ្ន្ដែតត។

ស្បភពៈការបណដុ ោះបណ្តដ លការបដងកើតគាំនិ្តផ្តួចដផ្តើម កមមវធិ្ី GIS របស់បុគគលិកអភិបាលមណឌ លគស្មូ 
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គដស្មាងដផ្លកសីុប      ផ្តួចដផ្តើមការដធ្វើដផ្ន្ទី
ស្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ភូមសិាស្រសត (GIS)  ទូ៏លាំទូល្លយ
បាំផុ្ត (ATLAS, 2013) និ្ងបាន្ផ្តល់ជាវគគបណតុ ោះ   
បណ្តត ល  ល់បុគគលិកអងគការមនិ្ដមន្រោា ភបិាល
និ្ងបុគគលិកស្សុកស្បតបិតតិដលើស្បព័ន្ធ GPS និ្ង
រដបៀបបញ្ាូ ន្និ្ងផ្ទុកទិន្នន្យ័។ ការបដងកើតដផ្ន្ទី 
(GIS) អាចបាន្ដស្បើបាន្ដៅកនុងតោង (Excel) 
តមរយៈរូបតាំណ្តងដផ្ន្ទី សស្មាបក់ារវភិាគទិន្ន
ន្័យនិ្ងានញយកទិន្នន្័យដផ្ន្ទី GIS មកដស្បើកនុង
ស្សុកស្បតបិតត។ិ 
ការរុករកករណី្លងដមដោគដអ ស៍ងម ី

ការដធ្វើឲ្យស្បដសើរដ ើង កនុងការរុករកករណី
្លងដមដោគអ ស៍ងម ី ដោយកាំណតប់ាន្ជាទិន្នន្័យ
ស្បសិទធផ្ល គឺដផ្អកដលើសកមមភាពដជាោះ្មស្មាម

ថ្ ដសវងរកស្បតកិមមដមដោគដអ ស៍ និ្ងតមរយៈ
ការគណនា ចាំនួ្ន្ករណីស្បតកិមមដមដោគដអ ស៍
វជិាមាន្ រួចដធ្វើការដស្បៀបដធ្ៀបដៅនឹ្ង ចាំនួ្ន្ស្កមុ
ដោលដៅដ លបាន្មកដធ្វើដតសត្ ម។ ដ ើមប ី
ស្គបស់្គងស្បភពទិន្នន្យ័ជាបុគគលបុគគលិកមណឌ ល
គាំរូ ស្តូវបាន្ហវឹកហវឺន្ការអភិវឌ្ឍគាំនិ្តផ្តួចដផ្តើមដស្បើ
ដផ្ន្ទីភូមសិាស្រសត (GIS) កនុងការស្គប់ស្គងក់រណី។ 
កនុងករណីដតសតស្បតកិមមវជិាមាន្ បុគគលិកបាន្ដសនើ
សុាំបញ្ាូ ន្ អនកដ លមាន្ស្បតកិមមដអ ស៍វជិាមាន្ 
ដ ើមបដីធ្វើដតសតបញ្ញា ក់ និ្ងចុោះដ ម្ ោះមុន្ពាបាល 
ART( Pre-ART)  និ្ងពាបាល ART។ សកមមភាព
ដន្ោះស្តូវមាន្ទាំនាកទ់ាំន្ង ជាមួយអនកសស្មបសស្មួល
ស្គប់ស្គងករណី (CMC) និ្ងជាំនួ្យការស្គប់ស្គង
ករណី (CMA) ដៅស្សុកស្បតិបតតសិស្មាបត់មោន្
ករណីអនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍។  

ស្បភពៈការបណដុ ោះបណ្តដ លការបដងកើតគាំនិ្តផ្តួចដផ្តើម កមមវធិ្ី GIS របស់បុគគលិកអភិបាលមណឌ លគស្មូ 

ជាំហាន្ទី១៖

ការដរៀបចាំដផ្ន្ទី

ជាំហាន្ទី២៖
កាំណត់ទីត ាំងនិ្ងដធ្វើបញ្ាី ដ ម្ ោះទីត ាំង

ជាំហាន្ទី៣៖

ការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ដផ្ន្ទី

ជាំហាន្ទី៤៖

ការស្បមូលទិន្នន្័យ

ជាំហាន្ទី៥៖
ការស្គប់ស្គងទិន្នន័្យ និ្ងការបដងកើតដផ្ន្ទី

ជាំហាន្ទី៦៖
កាផ្សពវផ្ាយ និ្ងការដស្បើស្បាស់ដផ្ន្ទី
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ស្បព័ន្ធតមោន្អតងិិជន្ មកចុោះដ ម្ ោះមុន្
ដពលពាបាល ART និ្ងពាបាល ARTគឺសាំខាន្់
សស្មាបក់មមវធិ្ីកនុងការរកាព័តម៌ាន្អតងិជិន្ និ្ង
ការមកទទួលដសវាពាបាលជាប់ល្លប់រយៈដពល 
១២ដែ។ ការតមោន្ករណីតមលាក់ថ្ន្ការ
ពាបាល គជឺាជាំហាន្សាំខាន្់កនុងការធានា ការ
ពាបាលជាប់ល្លប់រហូត ល់ការ ាំណ្តក់ការោប់
ដមដោគដអ ស៍។ 
ការស្គប់ស្គងគុណភាព/ការធានាគុណភាព 

សមាគមនារ ី បាន្ចូលរួមកនុងសកមមភាព
ស្តួតពិនិ្តយធានាគុណភាព (QA / QC) ថ្ន្ការផ្តល់
ដសវាដតសត្ មដោយដជាោះស្មាមថ្  ដ លសថិត
ដៅដស្កាមការអភបិាលរបស់ថាន ក់ជាតិ (NCHADS) 
និ្ងអនកកាន្ក់មមវធិ្ីដអ ស៍ថាន ក់ដែតត (PASP) និ្ង
អាជាា ធ្រមូលោា ន្ ដ ើមបធីានាថា គុណភាពថ្ន្ការ
ដធ្វើដតសតដជាោះ្មស្មាមថ្  ដៅកនុងតាំបន្់ស្គប     
 ណត ប់ដោយ មណឌ លគាំរូ និ្ងគដស្មាងមូលនិ្ធ្ិ
សកល បាន្ស្បកាន្ខ់ាា បនូ់្វដោលការណ៍ដណនាាំ
របស់ ថាន ក់ជាត ិ(SOP-HTC) ។ 

អនកផ្តល់ដសវាដតសត្ ម (Lay Counselor)  
ស្តូវបាន្ដស្ជើសដរ ើសពីអនកអប់រ ាំតទ ល់ ដ លពួកដគ
ស្តូវបាន្ដតងត ាំង ដោយអនកសស្មបសស្មលួដែតត 
ដ ើមបចូីលរួមវគគបណដុ ោះបណ្តដ ល HTC/HTS ។ អនក
អប់រ ាំតទ ល់ គជឺាអតីតអនកដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត 
ស្តូវបាន្ដស្ជើសដរ ើស ស្សបដោលការដណនាាំថាន ក់
ជាតិ គនិឺ្ោមដបបបទសស្មាបអ់នុ្វតតយុទធវធិ្ជីាំរុញ
ខាល ាំងកាល ការបងាក រ ដងាន ាំ និ្ងពាបាលបន្ត ល់ស្កមុ 
ដ លស្បឈមមុែែពស់ នឹ្ងការ្លងដមដោគដអ ស៍ 
និ្ងជាំងឺដអ ស៍ ដៅស្ពោះោជាណ្តចស្កកមពុជា 
(NCHADS) ដែដមសាឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 

លកខណៈវនិិ្ចឆយ័សស្មាប់អនកអប់រ ាំតទ ល់ ឬ
អនកផ្តល់ស្បឹកានិ្ងដធ្វើដតសត្ ម 

អនកអប់រ ាំតទ ល់បាន្បាំដពញតួនាទី ២សាំខាន្់
គឺជាអនកអប់រ ាំតទ ល់ ដៅដពលចុោះដៅអប់រ ាំផ្សពវផ្ាយ
 ល់ស្រសតីដៅតមស្គឹោះសាថ ន្ និ្ងជាអនកផ្តល់ស្បកឹា
និ្ងដធ្វើដតសត្ ម (Lay counsellor) ដៅដពលដធ្វើ
ដតសត្ មចុងស្មាមថ្ ។ អនកអប់រ ាំតទ ល់ឬអនកផ្តល់
ស្បឹកា និ្ងដធ្វើដតសត្ មស្តូវបាន្ដស្ជើសដរ ើសដចញ
ពីសហគមន្ ៍ និ្ងមកពីបណ្តត ញថ្ន្ស្កមុស្បជាជន្
ចាំណុច។ ដានោះជាោ៉ា ងណ្តក៏ដោយអនកអប់រ ាំតទ ល់
ដ លដៅកនុងចាំដណ្តម MSM និ្ង TG ស្តូវដស្ជើសដរ ើស
អនក ដ លដពញចិតតនឹ្ងដធ្វើការងារដន្ោះផ្ងដ រ ។   
ែណៈដពលដ ល មាន្អនកោក់ កយជាអនកផ្ទុក 
ដមដោគដអ ស៍ (PLHIV) និ្ងស្កមុស្បជាជន្ចាំណុច 
ដតងដតស្តូវបាន្ផ្តល់អាទិភាព សស្មាបក់ារដស្ជើស
ដរ ើស ដហើយក៏ដបើកចាំហរឲ្យ ល់អនក ដ លមនិ្ដមន្
ជាអនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ PLHIV មិន្ដមន្ជាស្បជា
ជន្ចាំណុច KP ប៉ាុដន្តមាន្សមតថភាពស្គប់ស្ោន្់
សស្មាបក់ារងារដន្ោះ។ 

ចាំដ ោះអនកផ្តល់ស្បកឹា និ្ងដធ្វើដតសត្ ម
ដ លមិន្ដមន្ជាអនកអប់រ ាំតទ ល់ ស្តូវដតមាន្ការរួម
បញ្ចូ លនូ្វលកខណៈវនិិ្ចឆយ័ ូចខាងដស្កាម៖ 

បញ្ចបថ់ាន ក់វទិាល័យ ឬោ៉ា ងដហាចណ្តស់
មាន្បទពិដសាធ្ន្៍រយៈដពល១ឆ្ន ាំ កនុងការងារផ្តល់
ស្បឹកាដោបល់ឬការងារានក់ទងនឹ្ងសុែភាព 

 មាន្ជាំនាញទាំនាកទ់ាំន្ងលអ 
 មាន្្ន្ទៈ ចូលរួមជាមួយសមាជកិសហ-

គមន្៍ស្កមុស្បជាជន្ចាំណុច 
 អាចបត់ដបន្ដមា៉ា ងដពលដធ្វើការបាន្ 
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ស្កុមការងាររបស់ CWPD, KHANA និ្ង 
NCHADS បាន្ដបើកវគគវគគបណតុ ោះបណ្តត ល HTC 
និ្ង STI ជាបន្តបនាទ បស់ស្មាបអ់នកផ្តល់ស្បកឹានិ្ង
ដធ្វើដតសត្ ម ដៅ ល់បុគគលិកនិ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់
ដ លស្តូវបាន្ដស្ជើសដរ ើសងមីៗ ។ ការបណតុ ោះបណ្តត ល 
ដធ្វើដតសត្ មដោយដជាោះ្មស្មាមថ្  (HTC) 
ទទួលបាន្ការោ ាំស្ទដផ្នកបដចចកដទស ពីស្កុមសមព័ន្ធ 
(KHANA, FHI360, PSI) ដ ើមបពិីនិ្តយដមើលដលើ
គុណភាពស្បកឹាដោបល់។ អនកចូលរួមដពញចតិត
ដលើការអនុ្វតតជាក់ដសតង ផ្តល់ស្បកឹាមុន្និ្ងដស្កាយ
ការការដធ្វើដតសត  ឯកសារកត់ស្ត និ្ងបណ័ណបញ្ាូ ន្
របស់កមមវធិ្ ី ដស្កាមការស្តតួពិនិ្តយរបស់ស្គូបងាា ត ់
ដោយមាន្ជាំនួ្យ ពីបញ្ាី ស្តួតពិនិ្តយលាំហាត់ដតសត 
និ្ងស្បឹកាស្បកបដោយគុណភាព។ 
ការបណតុ ោះបណ្តត លនិ្ងការទទួលែុសស្តវូរបស់
អនកអបរ់ ាំតទ ល់ 
ជាំនាញទាំនាកទ់ាំន្ង 

ការបណតុ ោះបណ្តត លជាំនាញ ដជាោះ្ម
ស្មាមថ្  (HTC) ក៏បញ្ចូ លជាំនាញទាំនាក់ទាំន្ង
សស្មាបសិ់កាខ កាមផ្ងដ រ។ កមមវធិ្សិីការួមមាន្:
ការអនុ្វតតជាំនាញទាំនាកទ់ាំន្ង ដ ើមបបីដងកើន្ចាំដណោះ
 ឹង និ្ងសមតថភាពរបស់អនកអប់រ ាំតទ ល់ អាំពីរដបៀប
ចូលរួមជដជកជាមួយសមាជិកសហគមន្៍ ស្បកប
ដោយស្បសិទធភាព ។ ជាំនាញតស ូមតសិស្មាប់ដស្បើ
ជាមួយអាជាា ធ្រមូលោា ន្និ្ងមាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្ ដហើយ
និ្ងដ ើមបកីារស្គប់ស្គងករណី ដ ល ក់ព័ន្ធនឹ្ង
ការ្លងដមដោគដអ ស៍ងមកីនុងចាំដណ្តមបុគគលិក និ្ង
អតងិិជន្របស់មាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្ាន ាំងដនាោះ។ 
អកខរកមមដផ្នកកមមវធីិ្ពាបាល ART 

ដ ើមបភីាា បក់ារបងាក រដៅនឹ្ងការដងាន ាំ និ្ង
ការពាបាល ស្កមុបដចចកដទសគដស្មាងដផ្លកសីុប 

សហការជាមួយ មជឈមណឌ លជាតិស្បយុទធនឹ្ងជាំងឺ
កាមដោគនិ្ងដសើរដសបក NCHADS បាន្ដធ្វើដតសត
អកខរកមមថ្ន្ការពាបាលដមដោគដអ ស៍ និ្ងជាំង ឺ 
ដអ ស៍ ដោយដស្បើឧបករណ៍វាស់ដវងចាំដណោះ ងឹ 
ដមដោគដអ ស៍/ជាំងឺដអ ស៍ ដៅដលើបុគគលិកមណឌ ល
គាំរូនិ្ងបុគគលិកគដស្មាងមូលនិ្ធ្សិកល ដ លចូល
រួមកនុងវគគបណតុ ោះបណ្តត លដន្ោះ កនុងដោលបាំណង
បដងកើន្ចាំដណោះ ឹង ល់ស្កមុការងារបងាក រ និ្ងមាន្
សារៈសាំខាន្ស់ស្មាប់ការស្បកាន្យ់ក ថ្ន្ការពា 
បាល ARV ឲ្យបាន្ជាប់ល្លប់រហូត ល់ការោប់ ថ្ន្
ឯកតត វរុីសដៅកនុង្មអនកជាំង។ឺ 
ការបណតុ ោះបណ្តត លដបប Echo Training 

មណឌ លគាំរូ បាន្ដធ្វើការបណដុ ោះបណ្តដ លដៅ
នឹ្ងកដន្លងដធ្វើការអាំពី HTC និ្ង STI ដៅ ល់
បុគគលិកនិ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់ ជាដរៀងោល់ចុងសបាត ហ៍
ដោយអនកសស្មបសស្មលួគដស្មាងថាន ក់ដែតត (PC)។ 
ការបណតុ ោះបណ្តត ល រួមបញ្ចូ លាន ាំងការដកតស្មូវ
កាំហុស ដ លអនុ្វតតដោយបុគគលិកនិ្ងអនកអប់រ ាំ
តទ ល់ និ្ងពិនិ្តយដ ើងវញិនូ្វមតិដោបល់ ពីស្កមុ
សមពន្ធគ័ដស្មាងដផ្លកសីុប និ្ងការស្តួតពិនិ្តយគុណ
ភាពគុណភាព (QA / QC) ដស្កាមការស្តតួពិនិ្តយពី
ថាន កជ់ាតិ NCHADS និ្ងអនកផ្តល់ដសវាសុែភាព
ថាន ក់ដស្កាមជាត ិ(PASP) ។ 
ការបដងកើន្តួនាទី ទទួលែុសស្តវូរបស់អនកអបរ់ ាំតទ ល់ 

ការបដងកើន្តួនាទីទទួលែុសស្តូវ របស់អនក
អប់រ ាំតទ ល់គ ឺ សស្មបសស្មលួតួនាទីនិ្ងការទទួល
ែុសស្តូវរបស់អនកអប់រ ាំតទ ល់ ដ ើមបឲី្យមាន្តុលយភាព 
ថ្ន្ការការ រ និ្ងការរកដឃើញករណីងមីសកមមភាព 
ដ លស្តូវអនុ្វតតតមគឺដផ្អកតម  ាំបូនាម ន្បនាទ ន្់
សស្មាបក់ារអនុ្វតតន្ ៍ វធិ្ីរុករកជួបផ្តល់ដសវាបដងកើន្
ការផ្តល់ដសវាឲ្យបាន្ខាល ាំងកាល និ្ងឲ្យដៅបន្តកនុងដស
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វា (IRIR) សស្មាប់ស្កមុដោលដៅស្បឈមមុែែពស់
ដៅនឹ្ងការ្លងដមដោគដអ ស៍ (NCHADS)ដែតុល្ល
ឆ្ន ាំ២០១៥។ ការបដងកើន្តួនាទីរបស់បុគគលិក ដ ើមប ី
ជាអនកោ ាំស្ទការស្គប់ស្គងករណីដន្ោះ ដៅកនុងការ
ផ្ារភាា ប់ដៅទទួលដសវា មុន្ដពលពាបាល ART 
និ្ងពាបាល ART។  
ផ្តល់អាទិភាពរុករកអនកដ លពិបាកជួបកនុ ង
ចាំដណ្តមស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត 

ចាំនួ្ន្ស្បជាជន្ដោលដៅ (FEWs) ដ ល
កាំណតអ់តតសញ្ញា ណថាជាអនកពិបាកជួប និ្ងអនក
មិន្អាចជួប គផឺ្ដល់ជាអាទិភាពដ ើមបទីទួលបាន្
ចាំដណោះ ងឹពីអនកអប់រ ាំតទ ល់។ ពួកដគពិបាកនឹ្ងជួប
ដោយមាន្ដហតុផ្លដផ្សងៗោន : ពួកដគមិន្ចូលរួម
កនុងបណ្តត ញសងគម ពួកដគមនិ្សាគ ល់ទីត ាំងភូមិ
សាស្រសត ពួកដគមនិ្អាចចល័តបាន្ ពួកដគជាជន្  ចាំ
ណ្តកស្សុកនិ្ងពួកដគជាស្កមុឯកោជយ ដ លមិន្
សថិតដៅដស្កាមការស្គប់ស្គងមាច ស់ដសវានិ្ងដមកា។ 
ស្បពន័្ធផ្សពវផ្ាយសងគម 

គដស្មាងដផ្លកសីុប ដធ្វើសមាហរណកមមន្ដផ្ាើ
ជាសារ "ដតសតនិ្ងពាបាល" ដៅកនុងដវទិកា
ផ្សពវផ្ាយដ លមាន្ស្សាប ់ (ឧានហរណ៍ កមមវធិ្ី
ការផ្តល់សារអប់រ ាំ និ្ងស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយសងគម) 
កនុង ាំដណើ រការដន្ោះ គឺដ ើមបបីដងកើតសិទធភាពថ្ន្ចាំនួ្ន្ 
អនកមកដធ្វើដតសត្ ម ឲ្យកាន្់ដតដស្ចើន្ដ ើង កនុង
ចាំដណ្តមអនកដ លមាន្ហានិ្ភយ័ែពស់ និ្ងអនកមាន្
ហានិ្ភ័យកនុងការ្លងជាមួយដមដោគដអ ស៍។ ផុ្ស
ែលឹមសារជាសាធារណៈ ដៅកនុងបណ្តត ញសងគម
ដហវសប ុក "SMARTgirl" គឺជាវធិ្សីាស្រសតមួយដ ល
មាន្តាំថ្លដថាក ផ្តល់នូ្វភាពានន្ស់មយ័និ្ងបដងកើត
ភាពដមើលដឃើញចាស់នូ្វសារសាំខាន្់ៗ  ដ លបាន្
បដងាា ោះ និ្ងបាន្ដចករ ាំដលកដៅ ល់ទសសនិ្កជន្

កាន្់ដតដស្ចើន្ដ ើងៗនិ្ងមាន្អនកចុចចូលចិតត (like) 
កាន្់ដតដស្ចើន្ដ ើងផ្ងដ រ។ ចាំដ ោះដគហទាំព័រដ ល
ជាបណ្តត ញព័តម៌ាន្សងគមដផ្សងដទៀត កប៏ងាា ញ 
ឱ្កាសឲ្យបាន្ដស្បើស្បាស់  ល់អនកមនិ្ដ លជួបកនុង
ចាំដណ្តមស្កុមស្បឈមមុែ និ្ងអនកដ លមនិ្ដ ល
ជួបានល់ដតដសាោះ អាចដស្បើស្បាស់បាន្ ។ 
តួនាទីអនកបងវកឹដលើកមមវធីិ្ដតសត្ មរកស្បតិកមម
ដមដោគដអ ស៍ 

សមាគមនារ ី បាន្ដស្ជើសដរ ើសបុគគលិកពីរនាក ់
និ្ងផ្តល់ការបណតុ ោះបណ្តត ល ដ ើមបកីាល យជាអនក   ប
ងវឹកដលើកមមវធីិ្ដតសត្ មរកស្បតិកមមថ្ន្ដមដោគ
ដអ ស៍ ពួកដគជាអនកទទួលែុសស្តូវ កនុងការបងវកឹ
 ល់អនកជាំនាញដតសត្ ម (Lay Counsellor) ពួក
ដគកាល យជាអនកជាំនាញ ដៅកនុងគដស្មាងដផ្លកសីុបនិ្ង 
ដធ្វើសកមមភាពដណនាាំបងវឹក  ល់អនកជាំនាញដតសត
្មកនុងគដស្មាងរបស់ែលួន្ផ្ង និ្ងផ្តល់បដចចក 
ដទស ល់កដន្លងដផ្សងដទៀត ដ ើមបបីដងកើន្គុណភាព
ថ្ន្ការផ្តល់ដសវាដតសត្ មស្មាមថ្ រកដមដោគ 
ដអ ស៍ និ្ងដមដោគសាវ យ។ 
ការដធ្វើដតសត្ ម ល់ថ្ គូស្រសតីដធ្វើការដសវាកមាន្ត 

អនកជាំនាញអនកផ្តល់ស្បកឹា និ្ងដធ្វើដតសត្ ម 
(Lay Counsellor)ផ្តល់ដសវាដតសត្ មរកស្បតកិមម
ដមដោគដអ ស៍និ្ងដមដោគសាវ យ កនុងចាំដណ្តមស្រសតី
ដសវាកមាន្ត ដ លមាន្ហានិ្ភ័យែពស់ និ្ងមាន្
ហានិ្ភ័យ។ ោល់ស្រសតីដធ្វើការដសវាកមាន្តមាន្ស្បតិ
កមមដមដោគដអ ស៍ នឹ្ងស្តូវបាន្បញ្ាូ ន្ដៅទទួល
ដសវាដៅគលនិី្ក VCCT ដោយភាា បជ់ាមួយដតសត
បញ្ញា ក ់ និ្ងទទួលចុោះដ ម្ ោះពាបាលជាំងឺដអ ស៍
ភាល មៗដៅទីដនាោះដតមតង។ 

ស្កុមដោលដៅ ដ លមាន្ផ្ទុកដមដោគដអ ស៍
វជិាមាន្ នឹ្ងស្តូវបាន្ដលើកទឹកចតិតឲ្យនា ាំថ្ គូរបស់
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ដគមកដធ្វើដតសត្ ម ឬកផ៍្តល់ឲ្យបណណ័ បញ្ាូ ន្ដៅ
ឲ្យថ្ គូរបស់ពួកោត់ដៅរកដសវាដោយែលួន្ឯង។ 
សមាគមនារដីផ្នកមណឌ លគាំរូ ផ្តល់កមមវធិ្ីដជាោះ
្មស្មាមថ្  ល់ថ្ គូរបស់ស្រសតី   និ្ងដធ្វើកាំណត់
សាំោល់ តមរយៈឯកសារតមោន្ស្បវតតិអនកផ្ទុក
ដមដោគដអ ស៍ងមី។ 

ឯកសារតមោន្ស្បវតតអិនកផ្ទុកដមដោគដអ 
ស៍ងមជីាឯកសារមួយ (ឧានហរណ៍ៈ ោតទ់ទួល
បាន្ការពាបាល ស្បកាសថាបាន្ពាបាល) និ្ង
កាំណតអ់តតសញ្ញា ណថ្ គូស្រសតី ដ លផ្ទុកដមដោគដអ
 ស៍វជិាមាន្ គឺជាអនកទទួលផ្លសថិតដៅដស្កាម
គដស្មាងដផ្លកសីុប។ 

 

ស្បភពៈរបាយការណ៍មណឌ លគស្មូោជធានី្ភនាំដពញ គដស្មាងដផ្លកសីុប 
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ស្បភពៈរបាយការណ៍មណឌ លគស្មូដែតតដសៀមោប គដស្មាងដផ្លកសីុប 

ស្បភពៈរបាយការណ៍សមាគមនារដីផ្នកតមោន្និ្ងវាយតថ្មល គដស្មាងដផ្លកសីុប 
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ការដសវងរកដោគសញ្ញា កាមដោគ  
ការដសវងរកដោគសញ្ញា កាមដោគគឺជា ចាំណុច

សាំខាន្មួ់យ កនុងការដងាន ាំស្កុមដោលដៅស្បឈមមុែ 
និ្ងថ្ គូរបស់ពួកដគ។ ស្កមុដោលដៅស្បឈមមុែគឺ
ស្តូវទទួលការដសវងរកដោគសញ្ញា កាមដោគនិ្ងដធ្វើដត
សតកាមដោគមតងកនុងមួយស្តមីាស។ ការដសវងរកដោគ
សញ្ញា កាមដោគស្តូវដធ្វើដ ើងកនុង ាំណ្តកក់ារចុោះផ្តល់
ដសវាអប់រ ាំដៅនឹ្ងស្គឹោះសាថ ន្កមាន្ត ឬទីត ាំងចាំណុច 
ឬក៍ដៅកនុងមណឌ លសាំចតរបស់គដស្មាង។ 
Duo Test  

ការដធ្វើដតសតជាំងកឺាមដោគ (ដតសតជាំងសឺាវ យ)
ស្តូវបាន្ដធ្វើដ ើងដោយ អនកផ្តល់ស្បកឹានិ្ងដធ្វើដតសត
្ម Lay Counsellors ដោយដស្បើស្បដភទដតសត SD 
HIV/Syphilis Duo test ។ សមាគមនារសីាន កក់ារ     ក

ណ្តត លបាន្បដងាា ោះដៅដលើដគហទាំព័រ YouTube និ្ង
ដហវសប ុកដ ើមបដីចករ ាំដលកជាមួយបុគគលិក ក់ព័ន្ធ
ាន ាំងអស់ ពន្យល់អាំពីរដបៀបដធ្វើដតសត អាំពីសាំភារ 
បរកិាខ រដតសត និ្ងការអាន្លទធផ្លដតសត។ 
ការបញ្ាូ ន្អតិងិជន្ដៅទទួលដសវា 

បុគគលិកអភបិាល និ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់ ជួយ
សស្មលួការបញ្ាូ ន្ស្រសតីដធ្វើការដសវាកមាន្ត និ្ងថ្ គូ
ដៅទទូលដសវាពាបាលជាំងឺកាមដោគ ោ៉ា ងដហាច
ណ្តស់មតងជាដរៀងោល់ស្តមីាស ដៅមណឌ លសុែ
ភាព គលីនិ្កសុែភាពស្គសួារនិ្ងគលនិី្កអងគការដស្ៅ    រ
ោា ភបិាល។ កនុងកាំ ុងដពលដ លអតិងជិន្ពិនិ្តយ
និ្ងដធ្វើដោគវនិិ្ចឆ័យរកដឃើញថា មាន្ដោគសញ្ញា នឹ្ង
ស្តូវបាន្ផ្តល់ឱ្សងសមស្សបនិ្ងផ្តល់ឱ្សងសស្មាប់
ថ្ គូរបស់ពួកដគផ្ងដ រ។ 
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ការដជៀសវាងការ្លងងមីនិ្ងកាតប់ន្ថយការស្បឈមនឹ្ង
ដមដោគដអ ស៍ 

ការដជៀសវាងការ្លងងម ី និ្ងកាតប់ន្ថយការ
ស្បឈមនឹ្ងដមដោគដអ ស៍ គឺជាវធិ្សីាស្រសតមួយដ ើមប ី
កាតប់ន្ថយហានិ្ភ័យ ថ្ន្ការ្លងងមីដមដោគដអ ស៍។ 
កមមវធិ្សីាម តហគឺល ផ្តល់ដសវាអប់រ ាំដោយរួមមាន្ការ
ដស្បើសមាភ រ-ឧបករណ៍ SBCដចកចាយដស្សាមអនាម័យ 
ទឹករ ាំអឹល ការដធ្វើដតសត្ មរកដមដោគដអ ស៍ និ្ង
ដមដោគសាវ យ ដចកបណណ័ បញ្ាូ ន្ ផ្តល់កញ្ចបឃី់ត កមម
វធិ្ីមាុលសឺុោ ាំង សស្មាប់ស្កមុដោលដៅដស្បើស្បាស់សា
រៈធាតុដញៀន្ ។ ដស្ៅពីវធិ្ីសាស្រសតផ្តល់ដសវាអប់រ ាំ 
ដ លបាន្ដរៀបោបខ់ាងដលើ កមមវធិ្កី៏បាន្បដន្ថមនូ្វ
ការដស្បើស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយសងគម ដចកជូន្ដោយអនក
អប់រ ាំតទ ល់ដធ្វើ ដ ើមបផី្តល់ព័ត៌មាន្ អាំពីធ្ន្ធាន្ ការ
ដលើកកមពស់ដសវាកមមសាម តហគឺល និ្ង ាំដណ្តោះស្សាយ
បញ្ញា ។ 
ទាំនាកទ់ាំន្ងតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត (BCC) 

ទាំនាកទ់ាំន្ងតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត BBC គឺជា
ឧបករណ៍សស្មាបអ់ន្តោគមន្៍កស្មិតបុគគល កស្មិត
សហគមន្និ៍្ងឬកស្មិតសងគម (ដស្បើរួមបញ្ចូ លជាមួយ
កមមវធិ្ី) ដ ើមបបីដងកើតយុទធសាស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ងដ ល
ដលើកកមពស់អាកបបកិរោិវជិាមាន្ សមស្សបនឹ្ង
ណរោិបទពួកដគ។ ទាំនាកទ់ាំន្ងតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត 
BCC ផ្តល់នូ្វបរោិកាសោាំស្ទ ដ លនឹ្ងអាចឱ្យ
មនុ្សសចាប់ដផ្តើមបដងកើតលទធផ្ល និ្ងរកានិ្រន្តរភាព 
ណរោិបទវជិាមាន្និ្ងគួរជាទីដពញចិតត។ 

 
 

យុទធសាស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ងណរោិបង (SBC) 
យុទធសាស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ងណរោិបង SBC គឺជា

យុទធសាស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ងតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត ដ ើមប ី
ដលើកកមពស់សុែភាពដបបវជិាមាន្ ដោយដផ្អកដលើស្ទឹ
សតីនិ្ងគាំរូថ្ន្ការតល ស់បតូ រអាកបបកិរោិ។ យុទធសាស្រសត
ទាំនាកទ់ាំន្ងតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត បាន្ផ្តល់នូ្វ ាំដណើ រ
ការជាស្បព័ន្ធដ លចាប់ដផ្តើមដោយការស្សាវស្ជាវនិ្ង
ការវភិាគអាកបបកិរោិ ការដរៀបចាំដ ើងនូ្វរដបៀប
ទាំនាកទ់ាំន្ងការ ដធ្វើដផ្ន្ការ ការអនុ្វតតការស្តួតពិនិ្តយ
និ្ងការវាយតថ្មល។ យុទធសាស្រសតដន្ោះស្តូវបាន្ដបងដចក
ដោយស្បងុស្បយ័តននូ្វអនកដស្បើស្បាស់។ អាំពីែលឹមសារ
អប់រ ាំនិ្ងសមាភ រៈអប់រ ាំ ភាគដស្ចើន្ស្តូវបាន្ដតសតសាក
លបងជាមុន្ និ្ងោកឲ់្យស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយធ្ាៗំ  ផ្សពវ
ផ្ាយ ( ូចជាវទិយុ ទូរទសសន្៍ តទ ាំងបា៉ា ណូ សមាភ រៈ
ដបាោះពុមព ឬផុ្សកនុងអីុន្ធ្ណិឺត) និ្ងយុទធសាស្រសត
ទាំនាកទ់ាំន្ងណរោិបង គឺជាឧបករណ៍សស្មាបច់លនា
សហគមន្៍ដ លស្តូវបាន្ោក់ឲ្យដស្បើ ដ ើមបសីដស្មច
ដោលបាំណងថ្ន្ការតល ស់បតូ រអាកបបកិរោិ ដ ល
បាន្កាំណត។់ 

ស្គូបដងាគ លដៅមណឌ លគាំរូ  បាន្ចូលរួមវគគ
បណដុ ោះបណ្តដ លយុទធសាស្រសត ទាំនាកទ់ាំន្ងណរោិបង
ដរៀងោល់ស្តីមាស ដ លបាន្ដរៀបចាំដ ើងដោយអនក
បដចចកដទសគដស្មាងដផ្លកសីុបដ ើមបអីនុ្វតតជាក់ដសតង
អាំពីរដបៀបដស្បើស្បាស់នូ្វឧបករណ៍យុទធសាស្រសតទាំនាក់
ទាំន្ងណរោិបង (SBC) ។   ស្គបូដងាគ លដៅមណឌ ល
គាំរូ   ស្តូវបាន្ដស្ជើសដរ ើសពីបុគគលិកគដស្មាង ូចជា: 
ស្បធាន្កលបឹសាម តហគឺល បុគគលិកដផ្នកដផ្ន្ការស្គសួារ 
មស្រន្តីដផ្នកទីផ្ារសងគមនិ្ងបុគគលិកអភិបាល។ ្លង
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តមវគគបណតុ ោះបណ្តត លដយើងអាចកាំណតប់ាន្នូ្វស្គូ
បដងាគ លដ លសាទ តជ់ាំនាញ តមរយៈការបងាា ញពី
ជាំនាញថ្ន្ការសស្មបសស្មលួ និ្ងមាន្ទាំនាកទ់ាំន្ង
លអ ។ 

ឧបករណ៍យុទធសាស្រសត ទាំនាក់ទាំន្ងណរោិបង 
(SBC) ស្តូវបាន្ដស្បើដៅកនុងសកមមភាពអប់រ ាំដៅមូល
ោា ន្ដោយអនកអប់រ ាំតទ ល់  (OWs)។ ស្គបូដងាគ លផ្តល់
ការបណតុ ោះបណ្តត លបន្ត ល់អនកអប់រ ាំតទ ល់ ដៅកនុង 
កលឹបសាម តហគឺល និ្ង ឬកដន្លងបណតុ ោះបណ្តត ល។ 
ឧបករណ៍យុទធសាស្រសតទាំនាក់ទាំន្ងណរោិបង (SBC) 
ស្តូវបាន្ដធ្វើដតសតសាកលបង ជាមួយស្កុមដោលដៅ 
ដ ើមបដីសវងយល់ថាែលឹមសារសាំខាន្ណ់្តមួយ ដ ល
មាន្ស្បសិទធភាពបាំផុ្ត  សស្មាបក់ារតល ស់បតូ រអាកបប-
កិរោិ។ 
ការអបរ់ ាំនិ្ងផ្សពវផ្ាយ 

យុទធសាស្រសតដន្ោះគឺដ ើមបផី្តល់សារអប់រ ាំដៅ ល់
ស្បជាជន្ ដ លមនិ្មាន្លទធភាពទទួលបាន្ដសវា
ចា ាំបាចណ់្តមួយ ។ សមាសភាគគន្លឹោះសាំខាន្់ៗមួយ
ចាំនួ្ន្ថ្ន្ការអប់រ ាំនិ្ងផ្សពវផ្ាយគឺថា អនកដ លផ្តល់
ដសវាមនិ្ដមន្ដៅមួយកដន្លង ក៏ប៉ាុដន្តចល័តពីមួយ
កដន្លងដៅមួយកដន្លង។ ដៅកនុងនិ្យមន្័យ កយដផ្សង
ដទៀត អនកអប់រ ាំតទ ល់ជួបស្កុមដោលដៅដៅទីត ាំង 
ដ លបាន្កាំណត ់  ូចជាសួន្កមាន្តឬបន្ទប់ជួល។ 
បដន្ថមពីដលើការផ្តល់នូ្វដសវាអប់រ ាំផ្សពវផ្ាយ អនក
អប់រ ាំតទ ល់មាន្តួនាទីបដងកើន្ការយល់ ងឹ តមការ
អនុ្វតតឧបករណ៍ យុទធសាស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ងណរោិបង 
(SBC)។ អនកអប់រ ាំតទ ល់ដធ្វើការផ្សពវផ្ាយដៅកនុងស្គឹោះ
សាថ ន្និ្ងដៅទីត ាំងចាំណុចដៅត  (សួន្ឧទាន្សាធារ-
ណៈនិ្ងផ្លូ វងនល់)  និ្ងដៅមណឌ លសាំចត។ 

ដៅដពលអនកអប់រ ាំតទ ល់ ចុោះដៅ ល់ស្គឹោះសាថ ន្ 
ពួកដគដស្បើស្បាស់ ឧករណ៍យុទធសាស្រសតទាំនាកទ់ាំន្ង
ណរោិបង (SBC) ដោយផ្តល់សារជាបុគគលឬជា
ស្កុមនិ្ងកត់ស្តព័តម៌ាន្ាន ាំងដនាោះ ដៅកនុងដសៀវដៅ
កត់ស្តរបស់អនកអប់រ ាំតទ ល់។ 

វាជាការចា ាំបាចណ់្តស់សស្មាប់ អនកអប់រ ាំតទ ល់ 
ដ លស្តូវមាន្ភាពបត់ដបន្កនុងដមា៉ា ងដធ្វើការ ជាពិ
ដសសដៅដពលល្លៃ ច ដ ើមបបីដងកើន្ឱ្កាសសដស្មចឲ្យ
បាន្ ល់ដោលដៅកាំណត់របស់ពួកដគ។ 

ដៅកនុងដពលចុោះដៅផ្តល់ដសវា ដៅតមមូល ្
ឋាន្ ស្កុមការងារចា ាំបាច់ស្តូវមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងលអ
ជាមួយអនក កព័់ន្ធរួមាន ាំងមាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្ អនកផ្តល់
ដសវាដងាន ាំសុែភាព ប៉ាូលីស អាជាា ធ្រមូលោា ន្និ្ង
អតងិិជន្ ក៏ ូចជាស្កមុដជើងឯកកនុងការោិល័យ
ស្សុកស្បតិបតតិ ដ ើមបដីធ្វើឱ្យកចិចែិតែាំស្បងឹដស្បងកាន្ដ់ត
ទូលាំទូល្លយ និ្ងការសហការោន លអនិ្ងមាន្ការ
ដ្លើយតបស្គប់ស្ជងុដស្ជាយ។ 
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កាំណតស់ាថ ន្ភាពហានិ្ភយ័ែពស់ និ្ងកស្មិតហានិ្ភយ័
របស់ ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត 

ការស្តតួពិនិ្តយហានិ្ភ័យ 
 ាំដណើ រការ កាំណតស់ាថ ន្ភាពហានិ្ភ័យដន្ោះ

ស្តូវបាន្អនុ្ញ្ញា តឲ្យដធ្វើការវាយតថ្មល និ្ងកាន្់ដត
មាន្ស្បសិទធភាព កនុងចាំដណ្តមស្បជាជន្ងាយរង
ដស្ោោះ និ្ងរកដឃើញអាំពីតស្មវូការែុសៗោន របស់ោត់។ 
ការដធ្វើដតសតហានិ្ភ័យ ស្តូវបាន្ដធ្វើដ ើងតមរយៈការ
ដស្បើស្បាស់បញ្ាីសាំណួរ ដ ើមបកីាំណត់កស្មិតថ្ន្ភាព
មាន្ហានិ្ភយ័របស់ពួក។  ាំដណើ រការកាំណតស់ាថ ន្
ភាពហានិ្ភ័យដន្ោះកក៏ាំណត់ផ្ងដ រ អាំពីចាំនួ្ន្ស្កុម
ស្បជាជន្ដ លមាន្ហានិ្ភយ័ែពស់ ដ ើមបឲី្យពួកដគ
មកដធ្វើដតសតរកដមដោគដអ ស៍ ដៅតមសហគមន្៍ 

(ការដធ្វើដតសតស្មាមថ្ ) ដ លអនុ្វតតដោយអនកដធ្វើដត
សតនិ្ងស្បឹកាសហគមន្៍។ 

ស្កុមការងារសមាគមនារ ី និ្ងស្កមុការងារ
គដស្មាងដផ្លកសីុប បាន្ដស្បើស្បាស់ ដលើកុាំពយូទរ័បន្ទោះស្
ដតើង (Tablet) ដ ើមបកីាំណតអ់តតសញ្ញា ណដស្ោោះថាន ក ់
និ្ងហានិ្ភយ័ែពស់កនុងចាំដណ្តមស្កមុដោលដៅ
ចាំណុចនិ្ងបញ្ាូ ន្ពួកោត់ដៅដធ្វើដតសត្ ម ។ ការ
ពិនិ្តយរកដមើលហានិ្ភយ័ ដលើឧបករណ៍កុាំពយូទរ័បន្ទោះ
ដសតើង ស្តូវបាន្អនុ្វតតដៅកនុងមណឌ លគាំរូស្សុកស្បតិបតតិ
ដសៀមោបចាប់ត ាំងពីឆ្ន ាំ២០១៥ និ្ងសមាគមនារដីែតត
បាត ់ាំបង និ្ងមណឌ លគាំរូកនុងោជធានី្ភនាំដពញ កនុង
ឆ្ន ាំ២០១៧។ ការពិនិ្តយដមើលហានិ្ភ័យដលើឧបករណ៍
កុាំពយូទរ័បន្ទោះដសតើង ដ លោាំស្ទដោយNCHADS មាន្
ដោលបាំណងកាំណតក់ស្មតិថ្ន្ហានិ្ភ័យ ថ្ន្ចាំនួ្ន្

ស្បភពៈរបាយការណ៍សមាគមនារដីផ្នកតមោន្និ្ងវាយតថ្មល គដស្មាងដផ្លកសីុប 
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ស្បជាជន្ចាំណុច ដ ើមប ី្ ន្ ល់ដោលដៅលុប
បាំបាតក់រណី្លងដមដោគដអ ស៍ងមីដៅឆ្ន ាំ ២០២៥ ។ 

គដស្មាងមណឌ លគាំរូ និ្ងគដស្មាងមូលនិ្ធ្ិ
សកល បាន្ដសវងរកស្បដភទហានិ្ភ័យែពស់និ្ងហានិ្

ភ័យដ លានកទ់ងដៅស្កុមដោលដៅ សស្មាប់ដធ្វើ
សកមមភាពផ្តល់ដសវា ដៅតមស្បដភទស្កុមដោលដៅ
ាន ាំងដនាោះ។

 

 

  
ការស្តួតពិនិ្តយហានិ្ភ័យដៅមណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោបជុាំទី១ ថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តមាន្ចាំនួ្ន្សរុប ២១៤៣នាក់ ដ លបាន្ចូលរួមកនុង ាំដណើ រការស្តួតពិនិ្តយហានិ្ភ័យ
ដន្ោះ 
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ការស្តួតពិនិ្តយហានិ្ភ័យដៅមណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោបជុាំទី១ ថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តមាន្ចាំនួ្ន្សរុប ២១៤៣ ដ លបាន្ចូលរួមកនុង ាំដណើ រការស្តួតពិនិ្តយហានិ្ភ័យ
ដន្ោះ 
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ការស្តួតពិនិ្តយហានិ្ភ័យដៅមណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោបជុាំទី១ ថ្ងៃទី២៧ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

ស្រសតីដធ្វើការដសវាកមាន្តមាន្ចាំនួ្ន្សរុប ៩៥៤នាក់ ដ លបាន្ចូលរួមកនុង ាំដណើ រការស្តួតពិនិ្តយហានិ្ភ័យដន្ោះ 

កនុងចាំដណ្តមស្រសតី៩៥៣នាក់មាន្៦៣% អារមមណ៍ថា
តសុែភាពដៅដពលបាន្ដចករ ាំដលកលទធផ្លដធ្វើដតសត
្មចុងដស្កាយរបស់ពួកោត់។ ពួកដយើងបាន្រក
ដឃើញករណីវជិាមាន្ចាំនួ្ន្៥ករណី 
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ការស្តួតពិនិ្តយហានិ្ភ័យដៅមណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោបជុាំទី១ ថ្ងៃទី២៧ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

ស្រសតីដធ្វើការដសវាកមាន្តមាន្ចាំនួ្ន្សរុប ៩៥៤នាក់ ដ លបាន្ចូលរួមកនុង ាំដណើ រការស្តួតពិនិ្តយហានិ្ភ័យដន្ោះ 

កនុងចាំដណ្តមស្រសតី៩៥៣នាក់មាន្៧៥%
អារមមណ៍ថាតសុែភាពដៅដពលបាន្ដចក
រ ាំដលកព័ត៌មាន្អាំពីការរ ាំលូត 
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ដស្សាមអនាម័យ 
ដស្សាមអនាម័យស្តូវបាន្ដគបដងកើតដ ើង សាំោប់

ដស្បើស្បាស់កនុងវស័ិយសុខាភបិាល ដ ើមបកីារ រកុាំឱ្យ
មាន្គភ៌ និ្ងការ្លងោលោលថ្ន្ជាំងឺដអ ស៍/កាម
ដោគ។ ដៅកនុងនិ្ោមដបបបទសាំោបអ់នុ្វតត Boosted 
CoPCT បាន្បងាា ញថាដស្សាមអនាម័យ និ្ងដស្បង
រ ាំអិលអាចរកទិញបាន្ដៅទូាន ាំងស្បដទស និ្ងមាន្
ដៅតមទីត ាំងដផ្សងៗ ូចជាឱ្សងសាថ ន្ ផ្ារមា៉ា ត 
និ្ងសាថ នី្យ៍ដស្បងណន្ធន្ៈ គឺដ ើមបធីានាឱ្យថាឲ្យមាន្
ដស្សាមអនាមយ័ និ្ងដស្បងរ ាំអិលដៅកនុងស្គឹោះសាថ ន្  ក
មាន្ត។ 

កមមវធិ្សីាម តហគឺលបាន្ផ្សពវផ្ាយ និ្ងដចកចាយ
ដស្សាមអនាមយ័ដៅកលបឹសាម តហគឺល និ្ងបាន្ផ្តល់នូ្វ
ធ្ន្ធាន្ដ ើមបដីធ្វើទីផ្ារសងគមដស្សាមអនាម័យ ដ ើមប ី
លក់ដៅតមទីត ាំងមួយចាំនួ្ន្ រួមាន ាំងស្គោឹះសាថ ន្
កមាន្ត ។ ជាមួយនិ្ងការទទួលបាន្ផ្លចាំដណញពី
ការលក់ដស្សាមអនាម័យ មាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្កមាន្តបាន្
ផ្តល់ការោ ាំស្ទ ដោយបញ្ាូ ន្ស្កុមដោលដៅដៅទទួល
ដសវានានាសមស្សបតមតស្មូវការស្សីត។ ដៅស្គប់
ទាំនាកទ់ាំន្ងាន ាំងអស់ កនុងសកមមភាពអប់រ ាំផ្សពវ
ផ្ាយ អនកអប់រ ាំតទ ល់ផ្តល់ដស្សាមអនាម័យោ៉ា ង
ដហាចណ្តស់មួយសស្មាប់ ស្រសតីដធ្វើការតមដសវា
កមាន្ត និ្ងអតងិជិន្របស់ពួកដគ។ 
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ដផ្ន្ការស្គសួារ 
យុទធសាស្រសតរបស់និ្ោមដបបបទ សស្មាប់អនុ្វតត 
Boosted CoPCT បាន្បញ្ញា ក់ថាកនុងចាំដណ្តម
មនុ្សសវយ័ដកមង ដ លជាស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត 
មាន្តស្មូវការដសវាសុែភាពផ្លូ វដភទ និ្ងសុែភាព
បន្តពូជែុសៗោន ។ ការសិកាមួយកនុងចាំដណ្តមដកមង
ស្សីចាំនួ្ន្ ៦០០នាក់ ដៅកមពុជាបាន្បងាា ញថា ២៨% 
ថ្ន្ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តបាន្រ ាំលូតកូន្កនុងឆ្ន ាំ
កន្លងមក (ដបើដស្បៀបដធ្ៀបដៅនឹ្ងអស្តរ ាំលូតកូន្ ៨% 
កនុងចាំដណ្តមស្បជាជន្ទូដៅដបើដោងតម CDHS) 
ដន្ោះដបើដានោះបីជាស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត បាន្
ដស្បើស្បាស់ដស្សាមអនាមយ័ដសទើរដត១០០ ភាគរយ
ជាមួយអតិងជិន្របស់ពួកដគក៏ដោយ។ ស្រសតីដធ្វើការ
តមដសវាកមាន្ត កប៏ាន្ោយការណ៍ផ្ងដ រថាមាន្
ការដស្បើមដធ្ាបាយពន្ារកាំដណើ តដផ្សងៗ តិចតួច 
(ដស្បើវធិ្សីាស្រសតអ័រម៉ាូន្៣%) ដបើដស្បៀបដធ្ៀបដៅនឹ្ង
ស្បជាជន្ទូដៅ។ 

ស្ពឹតតកិារណ៍ពិដសស 
មណឌ លគាំរូដរៀបចាំ ឲ្យមាន្ស្ពឹតដកិារណ៍ពិដសសនានា 
(រូបភាពខាងដស្កាម)ដោយរួមបញ្ចូ លនូ្វស្ពឹតតកិារណ៍
ដស្សាមអនាមយ័ ដ ើមបផី្សពវផ្ាយការបងាក រការ្លង
ដមដោគដអ ស៍របស់ (កមមវធិ្ីដតសត្ មចុងស្មាមថ្  
ជាំងកឺាមដោគ ដស្សាមអនាម័យ ដផ្ន្ការស្គសួារនិ្ង
ការបញ្ាូ ន្ដៅទទួលដសវា) ដ ើមបដីលើកកមពស់ណរោិ-
បងដងរកាែលួន្ឯងកនុងរយៈដពលដវង កនុងចាំដណ្តម
ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត។ 
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ស្រសតីបដស្មើដសវាកមាន្តដ លបាន្ដស្បើស្បាស់វធិ្សីាស្រសតពន្ារកាំដណើ ត (មនិ្ោបប់ញ្ចូ លដស្សាមអនាមយ័)  

មណឌ លគាំរូោជធានី្ភនាំដពញ ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៧ 

មណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោប ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៧ 
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ការផ្សពវផ្ាយតមរយៈមតិតអបរ់ ាំមតិត 
មណឌ លគាំរូដងរកាឲ្យមាន្ "ដម កឹនា ាំមតិតអប់រ ាំ

មិតត"ដ លជាអនកដស្បើស្បាស់ដផ្ន្ការស្គសួារបាន្ដជាគ
ជ័យជាគាំរូដគ ដ ើមបជីាំរុញស្រសតីដធ្វើការដសវាកមាន្តឲ្យ
ដៅទទួលដសវាដផ្ន្ការស្គសួារ តមរយៈណទធិពលពី
មិតតភកដិដៅមតិតភកត។ិ 
សាម តហគឺលកលបឹ 

វាមាន្សារៈសាំខាន្ណ់្តស់ សស្មាប់ការដរៀបចាំ
ឲ្យមាន្កលឹបសាម តហគឺល ដ លកលឹបដន្ោះមាន្ទីត ាំងរដបៀប
ជាមណឌ លសាំចត(DICs) កនុងតាំបន្់ដោលដៅសស្មាប់
ស្បជាជន្ ដ លរងផ្លប៉ាោះ ល់ដមដោគដអ ស៍ និ្ង
ជាំអឺដអ ស៍មកដស្បើស្បាស់ដសវាកនុងកលបឹដន្ោះ។ ស្រសតីដធ្វើ
ការតមដសវាកមាន្ត អាចជួបដោយតទ ល់ជាមួយអនក
អប់រ ាំតទ ល់ មិន្ដតប៉ាុដណ្តណ ោះកលឹបសាម តហគឺលជាកដន្លង
ផ្តល់នូ្វសុវតថិភាព សស្មាប់មនុ្សសជដជកោន ពីបញ្ញា
សងគម ដោយមិន្ភយ័ខាល ចការដរ ើសដអើង។ កលបឹសាម ត
ហគឺលក៏ផ្តល់ឱ្កាស ដ ើមបបីដងកើតបណ្តត ញជាមួយអនក

ដផ្សងដទៀតកនុងចាំដណ្តមស្បជាជន្ ដ លមាន្រដបៀប
រស់ដៅស្សដ ៀងោន  បទពិដសាធ្ន្ជួ៍បស្បទោះបញ្ញា
ស្បឈមស្សដ ៀងោន ។ កលឹបសាម តហគឺលគឺជាដ ម្ ោះដ ល
ស្តូវបាន្ោក់ដោយ ទីភាន កង់ារសហរ ាអាដមរកិដ ើមប ី
ការអភិវឌ្ឍ (USAID) និ្ងបដងកើតដ ើងដោយសមាគម
នារកីមពុជាដ ើមបសីន្តិភាពនិ្ងអភិវឌ្ឍន្ ៍ដហើយមាន្ ទី
ត ាំងសថិតដៅជតិនឹ្ងស្បជាជន្ស្កមុដោលដៅ ដ ល
កាំពុងដស្បើស្បាស់ដសវាកមម កនុងកមមវធិ្ីសាម តហគឺល ។ 
ដមា៉ា ងដធ្វើការសមស្សបសស្មាប់ស្បជាជន្ដោលដៅ គឺ
មាន្សារៈសាំខាន្ក់នុងការធានាលទធភាពពួកដគ ឲ្យមក
ទទួលដសវាបាន្អតបិរមា។ ស្សបតមការដណនាាំថ្ន្
យុទធសាស្រសតនិ្ោមដបបបទ សស្មាបអ់នុ្វតត Boosted 
CoPCT កញ្ចប់ដសវាកមមសនូលនឹ្ងស្តូវបាន្ផ្តល់ជូន្
ដៅស្គបក់លឹបសាម តហគឺល និ្ងមណឌ លសាំចតាន ាំងអស់។ 

ដសវាកមមបដន្ថមកអ៏ាចស្តូវបាន្ផ្តល់ជូន្ដោយដផ្អក
ដលើតស្មូវការរបស់ស្បជាជន្ដោលដៅនិ្ងអាណតតិ
របស់អនកផ្តល់ដសវា។ 

 
 
 
 
  

ស្បភពៈរបាយការណ៍សមាគមនារដីផ្នកតមោន្និ្ងវាយតថ្មល គដស្មាងដផ្លកសីុប 



37 

 

 

 

 

 

 

 

Mhealth បដចចកវទិាព័តម៌ាន្សុែភាព 
ដៅកនុងការស្បាស្ស័យានកទ់ង សស្មាបក់ារផ្តល់

កញ្ចប់ដសវាបងាក រ ការ រ និ្ងដងាន ាំដមដោគដអ ស៍
និ្ងជាំងឺដអ ស៍ SMARTgirl ជាសញ្ញា សាំោល់របស់
ស្កុមស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត (FEWs) MStyle  ស
ស្មាប់ស្កុមបុរសស្សឡាញ់បុរស (MSM) និ្ង  Srey 
Srosសស្មាប់ស្កុមបាំដបលងដភទ(TG)។គដស្មាងដផ្លកសីុប
(Flagship) បាន្ោកប់ដន្ថមនូ្វបដចចកវទិាព័ត៌មាន្
របស់ែលួន្ដ លដយើងដៅថាmHealth ។ ដយើងដជឿជាក់
ថាស្បពន្ធប័ដចចកវទិាមាន្សារៈសាំខាន្់ ជាបណ្តត ញ ៏
ធ្ាំមួយ ដ ើមបផី្តល់សារដៅ ល់ស្កុមដោលដៅរបស់
ដយើង កនុងការបងាក រការរកីោលោលដមដោគដអ ស៍
ដៅកមពុជា។ បដចចកវទិាជួយដយើងដកដស្ប និ្ងពស្ងកី
ការដ្លើយតប ល់បុគគលមាន ក់ៗ ដ លស្បឈមនឹ្ង
ដស្ោោះថាន ក ់ ជាពិដសសស្បសិន្ដបើពួកដគមនិ្កាំណត់
អតតសញ្ញា ណែលួន្ឯង  ូចជាបុរសដ លរួមដភទជា
មួយបុរស ដ លជាធ្មមតដគមិន្បងាា ញអាកបបកិរោិ
របស់ពួកដគស្គប់ដពលដវល្ល និ្ងស្គបទី់កដន្លង បដចចក
វទិាដន្ោះនឹ្ងជួយដយើង ឱ្យបាន្ផ្លលអស្បដសើរដលើស
ពីអវី ដ លការផ្សពវផ្ាយអប់រ ាំតមដបបស្បថ្ពណីអាច
ដធ្វើបាន្កន្លងមក។ 

ងវីដបើមាន្មនុ្សសស្បដហល ៥០,០០០នាក់
ដ លមាន្ហានិ្ភយ័ ថ្ន្ការ្លងដមដោគដអ ស៍ក៏
ដោយ កម៏ាន្ដតដផ្នកមួយរបស់ពួកដគដតប៉ាុដណ្តណ ោះ 
ដ លទទួលបាន្សារអប់រ ាំ តមរយៈការផ្សពវផ្ាយ 
តមដបបស្បថ្ពណីរបស់កមមវធិ្កីន្លងមក។ ដយើងកត់
សាំោល់ដឃើញថាបុគគលែលោះ ដ លមាន្ហានិ្ភយ័ដៅ
ដតល្លក់បា ាំងឬមនិ្ស្បាបទី់ត ាំង ដ លដធ្វើឲ្យដយើង
លាំបាកផ្តល់ដសវាអប់រ ាំ ផ្សពវផ្ាយ។  ូដចនោះដយើង
កាំពុងដស្បើស្បាស់អាំណ្តចថ្ន្បដចចកវទិា mHealth 
ដ ើមបអីប់រ ាំផ្សពវផ្ាយ ដៅ ល់តាំបន្់ដ លអងគការ
មិន្ដមន្រោា ភបិាលមនិ្អាចស្បតបិតតកិារបាន្ និ្ង
ដ ើមបផី្សពវផ្ាយ ល់មនុ្សស ដ លមិន្ចងជួ់បជាមួយ
បុគគលិកអងគការដស្ៅរោា ភបិាល ក៏ប៉ាុដន្តពួកដគស្តូវការ
ដសវារបស់ដយើង។ 

 
 
 
 
 

រូបភាពៈ កលឹបសាម តហគឺល 

".... អវីៗ ាន ាំងអស់គ ឺ ដ ើមបបីដងកើន្
សមតថភាពរបស់ដយើងកនុងការផ្តល់
កញ្ចបដ់សវានិ្ងរកាការសាំងាត ់ ចូលរួម
បាំដរ ើផ្លស្បដោជន្ ៍  ល់ស្បជាជន្
ចាំណុច ដ លមាន្ហានិ្ភ័យថ្ន្     ដម
ដោគដអ ស៍ ស្គបទ់ីកដន្លងនិ្ងស្គបដ់ពល
ដវល្ល" ។ 
 

ស្បភពៈ វគគបណតុ ោះបណ្តត លការអភិវឌ្ឍគាំនិ្តផ្តួចដផ្តើម 
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បដចចកវទិា "mHealth" របស់ដយើងអាចតល ស់បតូ រោ៉ា ង
ខាល ាំងនូ្វចាំនួ្ន្អនកដស្បើស្បាស់ និ្ងការដ្លើយតបនាដពលបចចុបបន្នដន្ោះ 
ដៅ ល់អនកដ លមាន្ការស្បឈមដស្ោោះថាន ក ់និ្ងការ្លងដមដោគ
ដអ ស៍ ដោយសារវាមាន្ដសវារកាការសមាៃ ត។់ ដ ើមបចូីលដៅ
កាន្់ដគហទាំព័ររបស់ដយើងអនកដស្បើស្បាស់អាចវាយបញ្ចូ លអាសយ
ោា ន្ឬហគូហគល (google) ដោយតទ ល់នូ្វស្បធាន្បទដ ល ក់ព័ន្ធ 
រួចភាា ប់ព័ត៌មាន្អនកដស្បើស្បាស់របស់ដយើងដៅរកដមើលដលើទាំព័រ
ដហវសប ុក។ គិតស្តឹមឆ្ន ាំ២០១៤មាន្អនកដស្បើស្បាស់ទាំព័រដហវសប ុក 
ចាំនួ្ន្ ១,៤ ល្លន្នាកចូ់លរួមឡាយ (like) កនុងមួយដែៗ ដហើយ
ដយើងដឃើញថា ដហវសប ុកជាមដធ្ាបាយ ៏លអមួយដ ើមបចូីល ល់
 ល់ស្កុមសមាជិកថ្ន្ស្បជាជន្ចាំណុច។ ឧានហរណ៍ដយើងមាន្
អនកតមដហវសប ុកចាំនួ្ន្ ២៨០០ នាក់ដៅដលើទាំព័រ MStyle របស់
ដយើង ដហើយដយើងដជឿជាកថ់ាទាំព័រដហវសប ុករបស់សាម តហគឺលនឹ្ង
មាន្ភាពដពញនិ្យមដសមើោន និ្ង MStyle នាដពលអនាគត។ ដយើង
ក៏បាន្ភាា បទ់ាំនាកទ់ាំន្ង រវាងដគហទាំព័រនិ្ងទាំព័រដហវសប ុករបស់
ដយើងផ្ងដ រ ដ ើមបដីលើកកមពស់ការដស្បើស្បាស់ស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ
សងគម ដ លមាន្លកខណៈអន្តរកមមបដន្ថមដទៀត ូចជាការបដងាា ោះ
មតិដោបល់ ការដ្លើយតបរូបងត និ្ងសារជាដស្ចើន្ដទៀត។ 
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ភាពគ្រឈម្ម្ខុថ្ េលក្តត្មាៃកនុងលពេអៃវុត្កីម្មវិធើ ការតាម្ដាៃវាយ
ត្នម្ែៃិងការវាសថ់្វងកម្មវិធើ 

កងវោះការបដស្ងៀន្សតីពីរដបៀបដស្តៀមែលួន្កនុងការអនុ្វតតជាមណឌ លគាំរូ  
 ូចដ លបាន្ដរៀបោប់ពីមុន្មកផ្ងដ រដោយ "Purple-O-Meter" គឺជាឧបករណ៍វាយតថ្មលសាថ បន័្របស់អងគការ 

(KHANA) ដហើយសមាគមនារ ី (CWPD) ស្តូវបាន្ដស្ជើសដរ ើសជាមណឌ លគាំរូកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ជាសាថ ប័ន្មាន្សមតថភាពអាច
អនុ្វតតបាន្នូ្វកមមវធិ្ីដអ ស៍ស្បកបដោយស្បសិទធភាព    និ្ងការថ្ចនស្បឌ្តិែពស់។ ដានោះបជីាោ៉ា ងណ្តកដ៏ោយកម៏និ្មាន្ការ
ដណនាាំមកសមាគមនារ ី(CWPD) អាំពីវធិ្អីភវិឌ្ឍរចនាសមពន័្ធពីសហគមន្អ៍បរ់ ាំផ្សពវផ្ាយកមមវធិ្ដីអ ស៍មកជាមណឌ លគាំរូ ។ 

កងវោះថ្ន្ការបដស្ងៀន្សតីពីការអនុ្វតតសកមមភាពដៅកនុង
មណឌ លគាំរូ  
 ដោយដហតុថាមណឌ លគាំរូ ស្តូវបាន្បដងកើតដ ើងកនុងឆ្ន ាំ 
២០១៣-២០១៤ ដយើងបាន្រកដឃើញថាអនកសស្មបសស្មួល
កមមវធិ្ី (PC), បុគគលិកអភបិាល (FS) និ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់ 
(OWs) ដ លពីមុន្ធាល ប់ដៅដស្កាមរចនាសមព័ន្ធសហគមន្៍
អប់រ ាំផ្សពវផ្ាយមនិ្អាចអនុ្វតតការងារបាន្លអ ដោយដហតុ
ថាការងារមាន្ការទទួលែុសស្តូវែពស់ មាន្តួនាទីស្គបស់្គង
ដស្ចើន្ជាងមុន្ដ លនា ាំឲ្យបុគគលិកល្លឈប់ពីការងារ។ រចនា
សមពន័្ស្គប់ស្គងដៅកនុងមណឌ លគាំរូ មិន្មាន្ការអភវិឌ្ឍនិ្ង
មិន្មាន្ ាំដណើ រការដពញដលញដទ រហូត ល់ដែកញ្ញា ឆ្ន ាំ 
២០១៥។ ការដណនា ាំឬការបដស្ងៀន្ពីស្កមុសមពន្ធដ័ផ្លកសីុប សតី
ពីរដបៀបស្បតបិតតកិារមណឌ លគាំរូអាចជួយបុគគលិកតល ស់បតូរ
និ្ងដជៀសវាងការល្លឈបពី់ការងារ។ ការល្លឈបពី់ការ
ងារដស្ចើន្វាមាន្ផ្លប៉ាោះ ល់ ល់គដស្មាង ដៅដពលដ ល
មណឌ លគាំរូ បាន្ដស្ជើសដរ ើសអនកសស្មបសស្មលួកមមវធិ្ីងមនិី្ង
បុគគលិក ដយើងបាន្រកដឃើញថាពួកដគចាំណ្តយដពលពីរឬ
បីដែដ ើមបដីរៀន្យុទធសាស្រសតនិ្ងវធិ្សីាស្រសតអនុ្វតតកមមវធិ្ី ដ ល
បណ្តត លឲ្យមាន្ផ្លប៉ាោះ ល់ ល់លទធផ្លគដស្មាង ដស្ ោះ
ស្តូវចាំណ្តយដពលដធ្វើការបណតុ ោះបណ្តត លបុគគលិកងមីៗ ។ 

រដបៀបរកាអនកអបរ់ ាំតទ ល់ឲ្យដៅអនុ្វតតការងារ 
មណឌ លគាំរូបាន្ោយការណ៍ថា អនកអប់រ ាំតទ ល់

ស្បមាណ២០% បាន្ល្លឈប់ពីការងារជាដរៀងោល់ស្តី
មាស។ បញ្ញា ស្បឈមដៅកនុងការដស្ជើសដរ ើសអនកអប់រ ាំ
តទ ល់ងមីមកដធ្វើការ គឺដោយសារដតដមា៉ា ងដធ្វើការមិន្
អាំដណ្តយផ្ល ល់ពួកដគ (ដ លគឺដៅដពលយបឬ់
ដផ្អកដលើតស្មូវការរបស់អតងិិជន្) និ្ងការបដងកើន្ការងារ
ដស្ចើន្ដៅដលើដផ្នកស្កោសសាន ម ដោយោម ន្ការដលើក
ទឹកចតិត។ 

 ូចជាដលបង ូមណូី កាលណ្តអនកអប់រ ាំតទ ល់
ល្លឈបពី់ការងារ បន្ទុកការងារ(ចាំនួ្ន្ស្កមុដោលដៅ)
ស្តូវធាល ក់ដៅដលើបុគគលិកអភបិាល។  

កងវោះបុគគលិកអភិបាលដន្ោះ ដធ្វើឱ្យមាន្ការលាំបាក
សស្មាបម់ណឌ លគាំរូ ដ ើមបអីនុ្វតតការងារ និ្ងដសវងរក
ដឃើញករណីងមីថ្ន្អនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ ។ បុគគលិក
អភបិាលមិន្មាន្ដពលដវល្ល និ្ងមនិ្មាន្សមតថភាព
ស្គប់ស្ោន្់ ដ ើមបរុីករកស្កមុដោលដៅដ លលាំបាកជួប
និ្ងស្កុមដោលដៅ ដ លមិន្ដ លជួបជាការដធ្វសស្ប
ដហសមួយ ដ លមិន្អាចជស្មញុការអនុ្វតតតមដោល
ការណ៍ដណនាាំថ្ន្កមមវធិ្ជីាតិ IRIR/ NCHADS ។ 

រូបភាពៈ ការអប់រ ាំតមរយៈ Tablets 
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PDI+ (Peer-Driven Intervention Plus) 

ដៅចុងបញ្ចប់ថ្ន្ឆ្ន ាំទី៥ មណឌ លគាំរូ បាន្អនុ្
វតត PDI+ (កចិចអន្តោគមន្ត៍មរយៈមិស្តភក័តិ) ដៅ ល់
ស្គប់ស្បដភទថ្ន្ ស្កុមដោលដៅស្បជាជន្ចាំណុច រួម
ាន ាំង FEWs និ្ង MSM ានាំងមណឌ លគាំរូ និ្ងមិន្ដមន្
មណឌ លគាំរូ ដ លដស្បើស្បាស់មូលនិ្ធ្សិកល។ បនាទ ប់
ពីបាន្ដបើក ាំដណើ រការសាកលបង PDI+ ដៅដែតត
ជាមួយថ្ គូអនុ្វតតគដស្មាងគឺ អងគការ PSOD ចាប់ពី
ដែតុល្លឆ្ន ាំ ២០១៦  ល់ដែមនីាឆ្ន ាំ ២០១៧ ទិន្នន្័យ 
អនកដ លដធ្វើដតសតដមដោគដអ ស៍តមរយៈម៉ាូដ លងមី
ដន្ោះមនិ្បាន្ដកើន្ដ ើងដន្ោះដទ។  ូដចនោះស្កុមការងារ
គដស្មាងដផ្លកសីុប មនិ្បាន្ពស្ងកីវសិាលភាពកមមវធិ្ ី
PDI + មកមណឌ លគាំរូរបស់សមាគមនារដីនាោះដទ។  
ដោលដៅរបស់ PDI+ គឺដ ើមបដីធ្វើឲ្យស្បដសើរដ ើង
ករណីរកដឃើញថ្ន្អនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ ដោយការ
បដងកើន្ចាំនួ្ន្មនុ្សស ដ លដធ្វើដតសតរកដមដោគ    ដអ
 ស៍តមរយៈម៉ាូដ លសាកលបងងមី  ូដចនោះសមពន័្ធ
គដស្មាងដផ្លកសីុប គួរដរៀបចាំឲ្យមាន្មា៉ា សីុន្ផ្តតិ/ស្ពីន្
ស្មាមថ្  ដ ើមបោី ាំស្ទ ល់ការអនុ្វតត PDI+ កនុង
ចាំដណ្តមអនកអនុ្វតតមណឌ លគាំរូាន ាំងអស់ ងាយស្សួល
តមោន្ករណីចាស់។ PDI+ បាន្បងាា ញជានី្តិវធិ្ី
 ៏មាន្ស្បសិទធិភាពកនុងការអនុ្វតត ល់បណ្តត ញ MSM 
និ្ងគួរដតស្តូវវនិិ្ដោគបន្ត។ 

ការធានាគុណភាព / ការស្គបស់្គងគុណភាព 
ការដធ្វើដតសតគុណភាព ការស្តួតពិនិ្តយគុណ

ភាព (QA / QC) ស្តូវបាន្ដធ្វើរួមោន ដោយស្កមុអនកស្តតួ
ពិនិ្តយថាន កជ់ាត ិ ថាន ក់ដស្កាមជាតិនិ្ងអាជាា ធ្រមូល ្
ឋាន្ ដ ើមបធីានាគុណភាពថ្ន្ការដធ្វើដតសត្ ម
ដោយដជាោះ្មស្មាមចុងថ្  ដៅកនុងតាំបន្អ់នុ្វតត
មណឌ លគាំរូ ស្តូវបាន្អនុ្វតតដោយដជាគជយ័។ ដានោះ

ជាោ៉ា ងណ្តកដ៏ោយការមាន្កងវោះខាតការស្បមូល 
ចងស្កងឯកសារថ្ន្ពិធ្សីារ QA / QC ដ លកាំពុងស្តវូ
បាន្ដស្បើស្បាស់រវាងបុគគលិកមណឌ លគាំរូ និ្ងបុគគលិក
តមោន្ និ្ងវាយតថ្មលរបស់សមាគមនារ។ី ដបើោម ន្
ព័តម៌ាន្ដន្ោះដយើងែវោះធ្ន្ធាន្/ព៌តមាន្ ដ ើមបផី្តល់
 ាំបូនាម ន្ ល់តាំបន្់ ដ លមិន្ដមន្មណឌ លគាំរូ ដលើ
រដបៀបដ ើមបដីកលាំអ និ្ងបដងកើន្គុណភាពដធ្វើដតសត
ដោយដជាោះ្មស្មាមថ្ ។ 
ស្បពន្ធព័ត័ម៌ាន្ដផ្ន្ទីភូមសិាស្រសត (GIS Mapping 
System) 

 

ការបដងកើតស្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ដផ្ន្ទីភូមិសាស្រសត 
(GIS) ទូលាំទូល្លយនិ្ងស្គប់ស្ជងុដស្ជាយ ដ លស្គប 
 ណត ប់ដលើស្បជាជន្ស្បឈមនឹ្ងដស្ោោះថាន ក់្លងដម
ដោគដអ ស៍ភាគដស្ចើន្បាន្ដធ្វើដ ើងតមដផ្ន្ទី ATLAS 
ឆ្ន ាំ២០១៣ ដហើយបាន្ដបាោះពុមព និ្ងដចកចាយដៅ
មណឌ លគាំរូ ប៉ាុដន្តមណឌ លគាំរូមនិ្ដ លដស្បើដផ្ន្ទីភូមិ
សាស្រសត GIS ដ ើមបដីធ្វើបចចុបបន្នភាពដផ្ន្ទីដនាោះដទ។ 
  

រូបភាពៈ ការដធ្វើដតសត្ មចុងស្មាមថ្  
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 ដៅកនុងឆ្ន ាំទី៥ បាន្ដធ្វើបចចុបបន្នភាពការដធ្វើ
ដផ្ន្ទីស្បចា ាំឆ្ន ាំ ប៉ាុដន្តមនិ្អាចដធ្វើបាន្ដទដោយសារដត
ការពឹងដផ្អកដលើការដធ្វើដផ្ន្ទីGISដ ល ឹកនា ាំដោយ
ស្សុកស្បតិបតតកិន្លងមកមាន្ការយឺតោ៉ា វ។ មណឌ ល
គាំរូបាន្ផ្តល់អនុ្សាសន្ឱ៍្យគដស្មាងដផ្លកសីុប ដធ្វើការ
ជាដទៀងានតជ់ាមួយស្សុកស្បតបិតតដិ ើមបដីធ្វើ បចចុបបន្ន
ភាពតោងដផ្ន្ទីស្បចា ាំឆ្ន ាំ ដៅកនុងស្បព័ន្ធទិន្នន្យ័ភូមិ
សាស្រសតព័តម៌ាន្ានន្ដ់ពលដវល្ល។ 
ដតសតសាកលបងនិ្ងពាបាល (Test and Treat) 

ដៅកនុងឆ្ន ាំទី៥ ថ្ន្ ាំដណើ រការថ្ន្កមមវធិ្អីប់រ ាំ
ផ្សពវផ្ាយដតសតសាលបង និ្ងពាបាលដន្ោះស្តូវបាន្
ជាបោ់ ាំងមនិ្បាន្យកមកបណតុ ោះបណ្តត ល  ល់អនក
អនុ្វតតកមមវធិ្កីនុងមណឌ លគាំរូ។ គដស្មាងដផ្លកសីុបមនិ្
បាន្ផ្តល់ជូន្មកមណឌ លគាំរូ ជាមួយដោលការណ៍
ដណនាាំ សតីពីពិធ្សីារការអភិវឌ្ឍន្៍ដតសតសាកលបង 
និ្ងពាបាលដមដោគដអ ស៍ និ្ងជាំងឺដអ ស៍។ អនុ្
សាសន្ស៍ាំខាន្មួ់យ ដ លបាន្ដលើកដ ើងគសឺ្តវូដធ្វើ ស
មាហរណកមមថ្ន្ការដធ្វើដតសត និ្ងការពាបាលដលើ
សារដអ ិចស្តនិូ្ចដ លមាន្ស្សាប ់(ឧានហរណ៏ៈការ
ផ្សពវផ្ាយនិ្ងស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយសងគម) អាចបដងកើត
ការដសនើសុាំកាន្ដ់តដស្ចើន្ សស្មាបក់ារដធ្វើដតសតរកដម
ដោគដអ ស៍កនុងចាំដណ្តមអនក ដ លស្បឈមនឹ្ងដស្ោោះ
ថាន កែ់ពស់ និ្ងដស្ោោះថាន កថ់្ន្ការ្លងដមដោគដអ ស៍។ 
អនក កឹនា ាំសកមមភាព កា«ររូមបញ្ចូ លោន ដផ្ន្ការ
ស្គសួារនិ្ងដមដោគដអ ស៍ (FP/HIV Integration 
Leaders) 

ជាញឹកញាប ់ ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត 
ស្តូវបាន្ដគដស្ជើសដរ ើសជាជន្គាំរូ ដ ើមបដី ើរតួជាដម កឹ
នា ាំស្កុមកនុងកមមវធិ្ីដផ្ន្ការស្គសួារ ប៉ាុដន្តវាជាពិបាក

កនុងការដសវងរកស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ដ ល
បាំដពញតមលកខណៈវនិិ្ចឆយ័ាន ាំងអស់ សស្មាប់ជា
សាកស ី ជាមាច ស់ដជើងឯក ជាអនកដស្បើដផ្ន្ការស្គសួារ
បាន្ដជាគជ័យ។ ស្បសិន្ដបើស្រសតីដធ្វើការតមដសវា
កមាន្តបាន្បាំដពញតមលកខណៈវនិិ្ចឆយ័ ប៉ាុដន្តមនិ្
មាន្ដពលទាំដន្រ ូចការកាំណតរ់បស់គដស្មាង ដយើង
ដសនើសុាំឱ្យដគដចករ ាំដលកបទពិដសាធ្ន្ ៍ ជាមួយមតិតភកតិ
របស់ពួកដគ។    វាមាន្សារៈសាំខាន្ណ់្តស់សស្មាប ់
មណឌ លគាំរូដ ើមបរីកា "អនក ឹកនា ាំសកមមភាពរួម
បញ្ចូ លោន  ដមដោគដអ ស៍ / ជាំងឺដអ ស៍និ្ងដផ្ន្ការ
ស្គសួារ" ជាជន្គាំរូ ជាតាំណ្តងសាកស ីអនកដស្បើមដធ្ា
បាយពន្ារកាំដណើ តដជាគជ័យ ដ ើមបដីលើកកមពស់និ្ង
ជស្មញុការមកទទួលដសវាដផ្ន្ការស្គសួារ កនុង
ចាំដណ្តម ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ក៏ ូចជាការ 
ផ្តល់ស្បឹកាពីដផ្ន្ការស្គសួារនិ្ងវធិ្ពីន្ារកាំដណើ ត។ 
ការសាកលបងកមមវធិ្កីាតប់ន្ថយសារៈធាតុដញៀន្ (Drug 
Usage Testing) 

មណឌ លគាំរូដធ្វើដផ្ន្ទីស្បចា ាំស្តីមាស ដ ើមបកីាំណត ់
អតតសញ្ញា ណអនកដស្បើដស្គឿងដញៀន្ កនុងចាំដណ្តមស្បជា
ជន្ងាយរងដស្ោោះ ដោយជាំងឺដអ ស៍។ មណឌ លគាំរូ
បាន្សហការោន ជាមួយអងគការកសាង (Korsang) 
សស្មាបក់ារកសាងសមតថភាពបុគគលិក និ្ងអនកអប់រ ាំ
តទ ល់ ដ ើមបកីាំណត់អតតសញ្ញា ណអនកដស្បើស្បាស់ដស្គឿង
ដញៀន្កនុងចាំដណ្តមស្បជាជន្ចាំណុច។ ដានោះោ៉ា ង
ណ្តក៏ដោយ ឧបករណ៍វាយតថ្មល ដ ើមបកីាំណត់
អាកបបកិរោិរបស់អនកដស្បើស្បាស់ដស្គឿងដញៀន្   មនិ្
ស្សបជាមួយបរបិទស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ។    
បដចចកវទិាដ លស្តូវបាន្ដស្បើ គមឺនិ្អាំដណ្តយផ្ល
សស្មាប់ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ការដោរពដោយ
ែលួន្ឯងជាមួយ និ្ងរកាការសាំងាតនូ់្វពត៌មាន្ ឬ
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ស្បឈមនឹ្ងការអនុ្វតតន៍្ចាប់ដស្គឿងដញៀន្  និ្ង 
ដោលន្ដោបាយភូមឃុិាំមាន្សុវតថិភាពដៅកមពុជា ។ 
មណឌ លគាំរូបាន្ដស្បើឧបករណ៍អប់រ ាំ SBC ដ ើមបដីោោះ
ស្សាយហានិ្ភ័យ និ្ងការដស្បើដស្គឿងស្សវងឹកនុង
ចាំដណ្តមស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ដោយដផ្អកដលើ
ការរកដឃើញពីគដស្មាង CIPI ប៉ាុដន្តគដស្មាងស្តូវ
ស្បឈមនឹ្ងការបញ្ចបក់ារអនុ្វតតគដស្មាងកនុងឆ្ន ាំទី ៥
ដៅដពល ដ លស្កុមអនកបដចចកដទសបាន្ដសនើឱ្យអនុ្វតត
ស្សបោន ជាមួយ  PDI+  សស្មាបម់ណឌ លគាំរូដ លដធ្វើ
ការជាមួយស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ។ 
កាតសាំោល់អតតសញ្ញាណ (Unique Identification Card) 

មណឌ លគាំរូ បាន្ជួបពិភាកានិ្ងពិដស្ោោះ
ដោបល់ជាមួយអនកផ្តល់ដសវាសុែភាព ដ ើមបធីានា
នូ្វការដស្បើស្បាស់កាត UIC ស្បកបដោយស្បសិទធភាព
និ្ងអាចដស្បើរួមបញ្ចូ លោន ជាមួយដសវាកមមនានា កនុង
កិចចស្បជុាំថ្ គូ កព័់ន្ធជាដទៀងានត់ ដៅកនុងមណឌ ល
គាំរូ ។ កាត UIC ស្តូវបាន្អនុ្ញ្ញា តឲ្យដស្បើសស្មាបក់ត់
ស្តទិន្នន្័យ តមោន្បុគគលកនុងស្បព័ន្ធតមោន្និ្ង
វាយតថ្មល ដហើយមាន្តថ្មលសាំោបដ់សវាកមមសុែភាព ក៏
ប៉ាុដន្តមនិ្ស្តវូបាន្ដស្បើស្បាស់ដោយស្បព័ន្ធថាន កជ់ាតដិៅ
តមមូលោា ន្សុខាភបិាលដនាោះដ ើយដទ។ ដៅដពល
ដ លសមាគមនារ ី CWPD ដបាោះពុមពកាតយឺតោ៉ា វ  
វាមាន្ផ្លប៉ាោះ ល់ ល់ការដចកចាយដៅតមដៅ
មណឌ លគាំរូ ដោយសារដតអនកដស្បើស្បាស់កាត គជឺា
ស្កុមស្បជាជន្ចល័ត ដ លដៅដពលដចកចាយពួកដគ
បាន្ចាកដចញពីស្គឹោះសាថ ន្ ដ លដធ្វើការដន្ោះបាត់ដៅ
ដហើយ ។ កចិចស្បជុាំរបស់ភាគី ក់ព័ន្ធដៅថាន ក់ស្សុក
ស្បតិបតតិមិន្មាន្សមតថភាពោាំស្ទ ល់ស្បព័ន្ធតម
ោន្សុែភាព ដហើយដយើងបាន្រកដឃើញពីការែវោះ

ខាតដោលការណ៍ដណនាាំរបស់ថាន ក់ជាតិ ដ ើមប ី
បញ្ញា កនី់្តិវធិ្ីនិ្ងការដស្បើស្បាស់កាត UIC ឲ្យបាន្
ចាស់ល្លស់។ 
ការដធ្វើទីផ្ារសងគម (On-Site Social Marketing) 

មណឌ លគាំរូ បាន្រកដឃើញភាពលាំបាកកនុង
ការអនុ្វតតទីផ្ារដស្សាមអនាម័យ និ្ងដស្បងរ ាំអិលកនុង
ទីត ាំងអនុ្វតតគដស្មាង។ ចាំណុចពិបាកគកឺារដស្ជើស
ដរ ើសអនកលក់បន្តជាស្រសតីស្កុមដោលដៅ ដ លកាំពុងដធ្វើ
ការតមដសវាកមាន្ត ដោយសារមាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្មិន្
អនុ្ញ្ញា តិឲ្យផ្សពវផ្ាយ ណិជាកមម និ្ងលក់
ដស្សាមអនាមយ័កនុងស្គឹោះសាថ ន្ KTV ដ លរ ាំខាន្ ល់
អាជីវកមមរបស់ពួកដគ។ 
បញ្ញា ស្បឈមដៅដពលអនុ្វតតន្ក៍ារវាយតថ្មល
ភាពស្បឈមមុែ (Risk Screening) 
ស្រសតីសដស្មចចតិតឈបផ់្តល់ចដមលើយ កនុងកាំ ុងដពល
 ាំដណើ រការសាំភាសន្ ៍

ស្រសតីមួយចាំនួ្ន្ បាន្សដស្មចចិតតឈប់ផ្តល់ការ
សាំភាសន្៍ ដានោះបីជាពួកដគស្តូវបាន្ដណនាាំដោយ
មាច ស់ដសវាក៏ដោយក៏ស្រសតីាន ាំងដនាោះ បាន្អោះអាងថា
ពួកដគមនិ្ដ លមាន្ថ្ គូរ ឬបាន្ចូលរួមកនុងការងារ
ផ្លូ វដភទដនាោះដទ ។ 
   

រូបភាពៈ ការដធ្វើដតសត្ មដៅស្គឹោះសាថ ន្កមាន្ត 
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ឧបសគគដផ្សងៗដទៀត ដ លស្បឈមមុែកនុង ាំដណើ រ
ការសាំភាសន្:៍ 

 ដពលដ លសាំភាសន្៍ជាមួយស្រសតីងមី ស្កមុ
ស្រសតីដ លធាល ប់ចូលរួមពីមុន្មក ជួយ
ដ្លើយដ លជាដហតុរ ាំខាន្ និ្ងមនិ្ទទួល
បាន្ព័តម៌ាន្ស្តមឹស្តូវ 

 ស្កុមស្រសតី ដ លមាន្លាំោប់ែពស់បងាា ញ
អតតចរកិរវល់ជាប់ កនុងដពលសាំភាសន្ ៍
 ូចជាទូរស័ពទដៅអតងិជិន្ កនុងដពល   
ផ្តល់ការសាំភាសន្ ៍

 ស្កុមស្រសតី ដ លទទួលានន្ដស្គឿងស្សវងឹ
ដហើយមិន្អាចផ្តល់ការសាំភាសន្ប៍ាន្ 

 ស្កុមការងារចុោះ ល់លាំដៅោា ន្ស្រសតីសាន ក់
ដៅដតមនិ្អាចសាំភាសន្ប៍ាន្ ដោយពួក 
ដគងងុយដ ក 

 ស្កុមស្រសតីដសវាកមាន្ត ជាជន្ជាតិដវៀត
ណ្តមមនិ្អាចផ្តល់ការសាំភាសន្ប៍ាន្
(ភាសា) 

 ស្រសតីផ្តល់ការសាំភាសន្ម៍ាន្កតីបារមភ
ពីដស្ ោះជាន្់ដមា៉ា ងទទួលអតិងជិន្ខាល ច
ដៅដកសតីបដនាទ សដោយរវល់ជាមួយ
ស្កុមអងគការមនិ្គតិបដស្មើអតិងជិន្ឲ្យ
បាន្ស្តឹមស្តូវ  

ដពលដវល្លឬ រយៈដពល ជាកកាត ដ លមនិ្ផ្តល់        ឱ្
កាសសស្មាបដ់ធ្វើការសាំភាសន្ ៍

ស្រសតីមួយចាំនួ្ន្ ដ លទទួលស្បាកក់ថ្ស្មជាគូប៉ាុង 
ភាគដស្ចើន្មកដធ្វើការដៅដពលយប់ជាដហតុ ដ លមិន្
អាចផ្តល់ការសាំភាសន្ប៏ាន្ 

 ដពលដវល្លែលីដពកមិន្អាចសាំភាសន្៍ចប់
ចុងចប់ដ ើមបាន្ 

 ស្រសតីមនិ្មាន្ដពលជួបសាំភាសន្៏ដោយ
ជាបទ់ទួលដភាៀវ  

 ដៅដពលកាំពុងសាំភាសន្ប៍ាន្ ក ់     ក
ណ្តត ល ស្រសតីសុាំឈបស់ាំភាសន្៍ដោយ
ដហតុមាន្ដភាៀវឬមិន្ចង់បន្ត 

កតត ដផ្សងដទៀតដ លជាផ្លប៉ាោះ ល់មនិ្អាចសាំភាសន្៍
បាន្(ទីត ាំង ដភាៀវ សដមលង រកាការសាំងាត)់ 

 ទីត ាំងដសវាកមាន្តមាន្សដមលងដភលងនិ្ង
ចាំដរៀង  

 ោម ន្ទីត ាំងសមស្សបដ លអាចរកាការ
សាំងាតក់នុងការសាំភាសន្៍បាន្ 

 ស្រសតីមនិ្អាចរងច់ា ាំបនាទ បពី់សាំភាសន្៍
មាន កច់ប់រួចបន្តដៅមាន ក់ដទៀត  

 ការសាំភាសន្៍ស្តូវដផ្អកបញ្ាី ដ ម្ ោះស្រសតី 
 ល់ដពលសាំភាសន្៍រកស្រសតីដនាោះមិន្
ដឃើញពួកោតច់ាកដចញបាត ់

ការោ ាំស្ទនិ្ងសហការមនិ្ដពញដលញពីមស្រន្តីដអ ស៍
ដែតតនិ្ងមាច ស់ដសវា 

  មាច ស់ដសវាបាន្ស្បាបម់កបុគគលិកមនិ្អនុ្ញ្ញា តិ
ដធ្វើការសាំភាសន្៍ដពលយប ់ដ លរ ាំខាន្ ល់ការរកសីុ
និ្ងអតងិជិន្របស់ពួកោត។់ មាច ស់ដសវាោតម់ិន្អនុ្
ញ្ញា តិដធ្វើការសាំភាសន្៍ដស្កាយដមា៉ា ង៧កន្លោះយប់។ 

  ដពលដវល្លអភិបាល របស់មស្រន្តីកមមវធិ្ីដអ ស៍
មិន្ស្សបជាមួយដពលដវល្លសាំភាសន្៍ស្រសតី មាន្ផ្ល
វបិាកកនុងការសស្មបសស្មលួ ល់មាច ស់ដសវា។ 

  ស្គឹោះសាថ ន្ដទើបដងកើតងមី មនិ្អនុ្ញ្ញា តឲិ្យដធ្វើការ 
សាំភាសន្។៍ 
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មាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្ដសវាកមាន្ត អនុ្ញ្ញា តឲិ្យ  សាំ
ភាសន្ម៍តងឬពីរ ងកនុង១ដែ ដហើយដៅដពលសាំ ភា
សន្ ៍ចាំណ្តយដពលពី ប់ដៅ ប់ស្បា ាំនាទី  ូដចនោះកនុង
១ដមា៉ា ងសាំភាសន្៍បាន្ពី៥ដៅ៦នាក ់ ដបើកនុងស្គឹោះ
សាថ ន្ដនាោះមាន្ស្សី ១៥០នាក់ ដយើងស្តូវចាំណ្តយ
ដពលដស្ចើន្សស្មាប់ដធ្វើការសាំភាសន្។៍ 

ដយើងកតស់មាគ ល់ថា មាន្កចិចសហការលអ
ជាមួយស្រសតី ដមកាឬអនកផ្តល់ដសវាបាន្បងកលកខណៈ
ងាយស្សួលឲ្យដយើងអាចសាំភាសន៏្បាន្ដស្ចើន្ជាង
៨០% ។ 
ការស្ពួយបារមភអាំពីសុវតតភិាព 

ស្កុមស្រសតីឯកោជយ និ្ងស្រសតីឈរដបាយថ្ ដៅ
ភនាំដពញ ស្បឈមនឹ្ងការចាប់ជាដរៀងោល់ថ្ងៃ ពីសមតថ
កិចចមូលោា ន្ ដោយសារការស្បកបរបរដៅសួន្ចារ
សាធារណៈ និ្ងដៅរមណីយោា ន្វតតភនាំ។ បុគគលិក 
និ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់លាំបាកដធ្វើការសាំភាសន្ជ៍ាមួយ
ស្កុមស្រសតីាន ាំងដន្ោះ ដោយមាន្ការស្ពួយបារមភអាំពីសុវ
តតិភាព កនុងដពលសាំភាសន្។៍  
 

ដោបល់ដ ើមបឲី្យសដស្មចលទធផ្លនិ្ងកាតប់ន្ថយ
ការោ ាំងសទោះកនុងដពលដធ្វើសាំភាសន្ ៍Risk Screening 

ការដស្បើកុាំពយូទរ័បន្ទោះដសតើង (Tablet) ជាដផ្នក
មួយសស្មាបផ់្តល់សារអប់រ ាំ និ្ងអាចជួយឲ្យដយើង
អាចកាំណតប់ាន្ភាល មៗនូ្វស្បដភទហានិ្ភ័យ ដ ល
ស្កុមដោលដៅរបស់ដយើងកាំពុងស្បស្ពឹតតស្បឈមមុែ
ដហើយបាន្ផ្តល់សារចាំដោលដៅដោយតទ ល់ដតមតង។
ចាំដ ោះស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ពួកដគអាចដស្បើ
ស្បាស់កុាំពយុទរ័បន្ទោះដសតើង ឬកុាំពយូទរ័តទ ល់ែលួន្សស្មាប់
ការពិភាកាអាំពីបញ្ញា សុែភាពរបស់ពួកដគ ជាមួយ
បុគគលិកនិ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់។  

ការបណតុ ោះបណ្តត ល អាំពីរដបៀបដស្បើស្បាស់  កុាំ
ពយូទរ័បន្ទោះដសតើង បាន្ជួយដធ្វើឲ្យស្បដសើរនូ្វសមតថ-
ភាពបុគគលិកនិ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់ (ការបញ្ចូ លទិន្នន្័យ
និ្ងការបញ្ាូ ន្ទិន្នន្័យ)។ ដ ើមបធីានាថាទិន្នន្័យមាន្
សុពលភាពនិ្ងភាពស្តមឹស្តវូនិ្ងស្តូវបាន្បញ្ចូ លនិ្ង
បញ្ាូ ន្ានន្់ដពលដវល្ល ដនាោះស្តូវមាន្អនកស្គប់ស្គង
សស្មាបដ់្លើយនឹ្ងសាំណួររបស់បុគគលិក និ្ងអនកអប់រ ាំ
តទ ល់។
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ម្លធោបាយវាសថ់្វងៃិងតាម្ដាៃេទធ្ េកម្មវិធើ 
ស្បព័ន្ធតមោន្ពិនិ្តយដៅមណឌ លគាំរូ 

សមាគមនារកីមពុជាដ ើមបសន្តិភាពនិ្ងអភិវឌ្ឍន្ ៍
កតស់ាំោល់ថាការតមោន្ស្តួតពិនិ្តយគ ឺ ជាដផ្នក ៏
សាំខាន្មួ់យកនុងការស្គប់ស្គងគដស្មាងឬកមមវធិ្ី។ ដហតុ
ដ លការស្គប់ស្គងគដស្មាងស្តូវការចា ាំបាច់នូ្វដផ្នក
បដចចកដទសតមោន្ពិនិ្តយជាដទៀងានត ់ គដឺ ើមបឲី្យ
ដធ្វើឲ្យស្បាក ថាចាំណុចដៅ ដ លបាន្កាំណតប់ាន្
សដស្មច បទោា ន្ការងារមាន្គុណភាពែពស់ស្តូវបាន្
រកា និ្ងបន្តដធ្វើដោយមាន្ការ្លុោះបញ្ញច ាំងពីតស្មូវការ
របស់ស្បជាជន្ដោលដៅ ដៅនឹ្ងដោលដៅ យុទធ
សាស្រសតនិ្ងសកមមភាពរបស់គដស្មាង។ 
វធិ្ីសាស្រសតតមោន្ពិនិ្តយរបស់សមាគមនារ ី

បុគគលិកអភបិាល មាន្មុែនាទីដណនាាំដៅ
អនកអប់រ ាំតទ ល់ ដ ើមបធីានាថាោល់ទស្មងក់ត់ស្តបាន្
ដស្បើស្បាស់ស្តឹមស្តូវនិ្ងានន្់ដពលដវល្ល។ មស្រន្តីតមោន្
និ្ងវាយតថ្មល ស្បមូលទិន្នន្យ័ពីអនកអប់រ ាំតទ ល់និ្ង
បុគគលិកអភបិាល ដ ើមបបីញ្ចូ លទិន្នន្័យាន ាំងដន្ោះដៅ
កនុងស្បព័ន្ធ DHIS2 ។ ដ ើមបសី្តួតពិនិ្តយគុណភាពទិន្ន
ន្័យអនកស្គប់ស្គងទិន្នន្័យនិ្ងអនកសស្មបសស្មលួកមម
វធិ្ីបាន្ស្តតួពិនិ្តយ វភិាគទិន្នន្យ័ និ្ងរបាយការណ៍ 
ដ ើមបរីកដមើលកាំហុស និ្ងភាពមិន្ស្តឹមស្តូវដ ល    ប
ណ្តត លមកពី ាំដណើ ការថ្ន្ការបញ្ចូ លទិន្នន្័យ ។
ស្បសិន្ដបើមាន្កាំហុស មស្រន្តីតមោន្និ្ងវាយតថ្មលនិ្ង
អនកសស្មបសស្មលួស្តូវពិនិ្តយដមើលដ ើងវញិ ដោយ
ដផ្ទៀងជាមួយការកត់ស្ត រួចដទើបានកទ់ងដៅបុគគលិក
និ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់ ដ ើមបដីកសស្មលួមុន្នឹ្ងោក់ចូល
ដៅកនុងរបាយការណ៍។ 

អនកសស្មបសស្មលួគដស្មាង គជឺាអនកទទួល
ែុសស្តូវាន ាំងស្សុងនូ្វគុណភាពទិន្នន្័យគដស្មាង និ្ង
ចុោះអភិបាលជាស្បចា ាំកនុងតាំបន្អ់នុ្វតតគដស្មាង។ ស្កុម
ការងារស្គប់ស្គងគដស្មាងមកពីដផ្នកដផ្សងៗ មាន្តួនាទី
ចុោះអភិបាល និ្ងសដងកតដមើលការអនុ្វតតកមមវធិ្។ី ដៅ
កនុងដពលចុោះអភិបាលពួកដគដស្បើបញ្ាី ដផ្ទៀងតទ ត់ សាំោប់
សដងកតនិ្ងសាំភាសន្៍ជាមួយបុគគលិក និ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់
ឬក៏ស្កុមដោលដៅ។ បនាទ ប់ពីការចុោះអភបិាលពួកដគ
ដធ្វើរបាយការណ៍ ដ លសរដសរោ៉ា ងចាស់អាំពីការរក
ដឃើញការស្បឈមមុែនិ្ងមតិដោបល់ សស្មាប់ដធ្វើឲ្យ
ស្បដសើរដ ើងការអនុ្វតតកមមវធិ្ី ដោយកាំណត់ដពល
ដវល្លជាកល់្លក់។  ព័តម៌ាន្ដ លស្បមូលបាន្អាំពីការ
អភិបាលស្តូវបាន្យកមកដស្បើស្បាស់ដធ្វើឲ្យស្បដសើរដ ើង
ការអនុ្វតតិកមមវធិ្ីដពលខាងមុែ។ 
រដបៀបដស្បើទិន្នន្យ័សស្មាប់ដធ្វើឲ្យស្បដសើរដ ើងការអនុ្
វតតកមមវធិ្ ី

មណឌ លគាំរូ កឹនា ាំការស្បជុាំស្បចា ាំដែ និ្ងស្បចា ាំ
ស្តីមាស ដ ើមបពិីនិ្តយដមើលភាពរកីចាំដរ ើន្និ្ងលទធផ្ល
សដស្មចបាន្។ ចាំណុចគន្លឹោះ ថ្ន្បញ្ញា ស្បឈមមុែស្តូវ
បាន្យកមកពិភាការក ាំដណ្តោះស្សាយ កនុងកិចចស្បជុាំ
ដន្ោះ។ ស្បធាន្កមមវធិ្ី កឹនា ាំកចិចស្បជុាំស្បចា ាំស្តមីាស
ជាមួយអនកសស្មបសស្មលួគដស្មាង ដ ើមបពិីភាកាជា
បុគគលនិ្ងបូកសរុបលទធផ្ល។ លទធផ្លសកមមភាព ក៏
 ូចជាឧបសគគនិ្ងឱ្កាសស្តូវបាន្ដស្បើស្បាស់ ដ ើមបជីា
ជាំនួ្យ ល់ការដកសស្មលួការងារ និ្ងដកសស្មលួដផ្ន្
ការសកមមភាព និ្ងោយការណ៍ជូន្អគគដលខាធ្ិការ
សមាគមនារ។ី 

រូបភាពៈ សកមមភាពកនុងកលឹប SMARTgirl  
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តោងការតមោន្និ្ងវាយតថ្មល 
Code Indicator 

Total 

CoE-

PNP 

Total 

CoE-

SRP 

Remark 

KC01 

Number of health care workers who 

successfully completed an in-service training 

program 

10 13 (950+2174)=3,124 

KC0101 

Number of CoE staff/service provider trained 

in HIV on Boosted CoPCT and Community 

Based Prevention Care and Support (CBPCS) 

5 6  

KC0102 
Number of Outreach Workers (OW) trained 

in Boosted CoPCT 
5 7 

12 out of 45 OWs 

(15+30) 

KC02 
Number of contacts with Key Populations 

(KP) through outreach 
2584 5914  

KC0201 
Number of contacts with High Risk 

Entertainment Workers (High Risk EW) 
2451 5610 

(950+2174)=3,124 

EW*86%*3months. 

High Risk contact 3 

time per quarter 

KC0202 
Number of contacts with Risk Entertainment 

Workers (Risk EW) 
133 304 

(950+2174)=3,124 

EWs*14%*1 time. 1 

time of contacts per 

quarter with target group 

who are at risk. 

KC0203 
Number of contacts with Low Risk 

Entertainment Workers (Low Risk EW) 
0 0  

KC03 
Number of individuals reached with defined 

services through HIV prevention activities 
950 2174  

KC0301 

Number of contacts with High Risk 

Entertainment Workers (High Risk EW) 

reached 

817 1870 

86% of (950+2174) 

=3,124EWs EW (70% 

old and 30% new) 

KC0302 
Number of contacts with Risk Entertainment 

Workers (Risk EW) reached 
133 304 

14% of (950+2174) 

=3,124EWs EW (70% 

old and 30% new) 

KC0303 

Number of contacts with Low Risk 

Entertainment Workers (Low Risk EW) 

reached 

0 0  

KC03A Number of EW reached through Meka 33 76 
3.5% of total reached 

(70% old and 30% new) 
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KC04 

Number of contacts with Key Populations 

(KP) through SMARTgirl club/Mstyle 

Club/Srey Sros Club/Drop In Center 

1034 2366 (70% old and 30% new) 

KC0401 

Number of contacts with High Risk 

Entertainment Workers (High Risk EW) 

through SMARTgirl Club 

981 2244 
3 times of EW reached 

at  SG Club 

KC0402 

Number of contacts with Risk Entertainment 

Workers (Risk EW) through SMARTgirl 

Club 

53 122 
1 times of EW reached 

at  SG Club 

KC05 

Number of Key Populations (KP) who visited 

SMARTgirl club/ Mstyle Club/Srey Sros 

Club/ Drop In Center 

380 870  

KC0501 

Number of contacts with High Risk 

Entertainment Workers (High Risk EW) who 

visited SMARTgirl Club 

327 748 

40% of total High Risk     

EW ((950+2174) 

=3,124EWs*86%*45%) 

KC0501 

Number of contacts with Risk Entertainment 

Workers (Risk EW) who visited SMARTgirl 

Club 

53 122 

40% of total High Risk     

EW ((950+2174) 

=3,124EWs*14%*45%) 

KC06 

Number of Key Populations (KP) who 

received Testing and Counseling (T&C) 

services for HIV and received their test 

results 

95 217  

KC0601 

Number of High Risk EW who received 

testing and counseling services for HIV and 

received their test results 

82 187 
10% High Risk EW 

reached 

KC0602 

Number of  Risk EW who received testing 

and counseling services for HIV and received 

their test results 

13 30 
10% At Risk EW 

reached 

KC06A 
Number of EW received HTC test through 

Meka 
38 87 4% of total EW 

KC07 

Number of KP who received testing and 

counselling  (T&C) services for HIV and 

received reactive result 

2 5  

KC0701 
Number of High Risk EW who received 

reactive result 
2 4 

2% High Risk EW     

received HTC 

KC0702 
Number of Risk EW who received reactive 

result 
0 1 

2% At Risk EW         

received HTC 

KC08 

Number of KP who received testing and 

counseling  (T&C) services for HIV and 

received positive test results through 

confirmatory test 

2 5  
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KC0801 
Number of  High Risk EW who received 

positive result through confirmatory test 
2 4  

KC0802 
Number of  Risk EW who received positive 

result through confirmatory test 
0 1  

KC09 

Number of Key Populations (KP) who 

received HIV positive result and enrolls Pre-

ART/ART 

2 5 
100% of HIV positive 

EW received treatment 

KC10 
Number of KP who received HIV positive 

result and received ART 
2 5 

100% of HIV positive 

EW received treatment 

KC1001 
Number of High risk EW who received 

positive result and received ART 
2 4 100%  of positive case 

KC1002 
Number of Risk EW who received positive 

result and received ART 
0 1 100%  of positive case 

KC18 
Number of Key Populations       non-

transactional partners receiving HIV testing 
2 5  

KC1801 
Number of EW non-transactional partners 

receiving HIV testing 
2 5 

Equal # positive case 

found 

KC19 

Number of Key Populations       non-

transactional partners receiving HIV testing 

and receiving reactive result 

1 2  

KC1901 
Number of EW non-transactional partners 

receiving reactive result 
1 2  

KC20 

Number of Key Populations       non-

transactional partners receiving HIV testing 

and receiving positive result through 

confirmatory test 

1 2  

KC2001 

Number of EW non-transactional partners 

receiving positive result through 

confirmatory test 

1 2 

100% of reactive KP’s 

partner received 

confirmatory test 

KC21 

Number of Key Populations       non-

transactional partners who receiving HIV 

positive result and enrolls in Pre-ART/ART 

service 

1 2  

KC22 

Number of Key Populations       non-

transactional partners receiving HIV positive 

result and received ART service 

1 2  

KC2201 

Number of EW non-transactional partners 

receiving HIV positive result and received in 

ART service 

1 2  
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KC26 

Number of Key Populations who received 

syphilis (community) or STI screening and 

testing during this reporting 

751 1721  

KC2601 

Number of High Risk EW who received 

syphilis (community) or STI screening and 

testing 

694 1590 

85% of High Risk EW 

received STI Screening 

(syphilis) once every 3 

months 

KC2602 
Number of Risk EW who received syphilis 

(community) or STI screening and testing 
57 131 

43% of High Risk EW 

received STI Screening 

(syphilis) once every 6 

months 

KC27 
Number of Key Populations and GP who 

receive STI treatment during this reporting 
214 489  

KC2701 
Number of High Risk EW who receive STI 

treatment  
184 421 

22.5% of total high risk 

EW 

KC2702 
Number of Risk EW who receive STI 

treatment  
30 68 22.5% of total risky EW 

KC28 
Number of condoms distributed free and sold 

to key population 
34984 38314  

KC2801 Number of condoms Key populations (KP) 2584 5914 
Equal # of contact with 

EW 

KC2802 
Number of condoms sold through social 

marketing 
32400 32400 25% of total annual plan 

KC29 
Number of lubricants distributed free and 

sold to key population 
0 0  

KC2901 
Number of lubricant distributed to  Key 

populations (KP) 
0 0  

KC2902 
Number of lubricant sold through social 

marketing 
0 0  

KC31 

Number of EW reached by FP/HIV 

provider/OW through HIV prevention 

intervention 

171 391 18% of total EW 

KC32 Key-populations (EW) screened unmet need 427 978 45% of total EW 

KC33 Key-populations (EW) unmet need 76 174 17.8% of total EW 

KC34 
Key-populations (EW) with unmet need who 

adopted the method (excluded condom) 
0 0  

KC3401 Type of methods: IUD 0 0  

KC3402 Type of methods: Implant 0 0  
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KC3403 Type of methods: Injectable 0 0  

KC3404 Type of methods: Pill 0 0  

KC75 

Number of key populations who are reported 

on Sexual Violence, Physical and/or 

Emotional Violence 

0 0  

KC76 

Number of Key Populations arrested/ 

detained in jail (i.e. due to sex work, 

gathering and other petty crimes) 

0 0  

KC7601 EW 0 0  

KC77 
Number key populations who are referred to 

PEP or other relevant services 
0 0  

KC78 Number of referrals to health service 1155 2640  

KC7801 Number of referrals EW to health service 1155 2640 3 services per individual 

KC79 
Number of individual referred to health 

service 
385 880  

KC7901 Number of EW referred to health service 385 880  

KC99 
Number of HIV positive EW received care 

and support  
2 5  

KC9901 
Number of HIV positive EW moved out 

during this reporting period 
0 0  

KC9902 
Number of HIV positive EW lost to follow 

up in this reporting period 
0 0  

KC9903 
Number of HIV positive EW died in this 

reporting period 
0 0  

KC9904 
Number of HIV positive EW remaining in 

this reporting period 
2 5  
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ភាគ្ទើ២  
ដតើដយើងដរៀន្សូស្តបាន្អវែីលោះ? 

 ឧបសគគដ លបាន្ជួបស្បទោះកនុងដពលពាោមកនុងការសដស្មចដោលដៅ 
 កតត ដ លនា ាំឲ្យសដស្មចដជាគជយ័ថ្ន្សមិទធិផ្ល 
 ចាំណុចដរៀន្សូស្តពីស្បតបិតតកិារកមមវធិ្ ី
 ឱ្កាសសស្មាប់អនាគតការផ្តល់កញ្ចប់ដសវាសាម តហគឺល 
 ងវកិាសស្មាប់អនុ្វតតកមមវធិ្ ី

  

រូបភាពៈ កិចចស្បជុាំស្បចា ាំឆ្ន ាំរបស់បុគគលិកអភិបាលដែតតដសៀមោបដ ើមបពិីភាកាអាំពីសមិទធិផ្លនិ្ងឱ្កាស
ដ ើមបដីធ្វើឱ្យការងាររកីចាំដរ ើន្កនុងឆ្ន ាំកន្លងមក។ 
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ឧបសគគដ លបាន្ជួបស្បទោះកនុងដពលពាោមកនុងការសដស្មចដោលដៅ 

បុគគលិកមណឌ លគាំរូ បញ្ាូ ន្ស្រសតីដៅទទួលដសវា
កាមដោគដៅមណឌ លសុែភាព គលនិី្កស្គសួារ និ្ងគលនិី្ក
អងគការដស្ៅរោា ភបិាល ោ៉ា ងដហាចមាន កឲ់្យបាន្មតងដរៀង
ោល់ស្តីមាស។ កមមវធិ្បីាន្កាំណត់ស្រសតីស្បមាណ ៤៤ភាគ
រយស្តូវបាន្ទទួលការដធ្វើដតសតរកដមដោគសាវ យ កប៏៉ាុដន្ត
លទធផ្លជាក់ដសតងមាន្ចាំនួ្ន្ដត ២១ ភាគរយប៉ាុដណ្តណ ោះ
ដ លទទួលបាន្ការដធ្វើដតសតដន្ោះ។ មណឌ លគាំរូបាន្ដស្បើ 
កុាំពយូទរ័បន្ទោះដសតើងសស្មាបរុ់ករកស្រសតី ដ លមាន្ណរោិបទ
ស្បឈមមុែជាមួយដមដោគដអ ស៍ជាំងឺដអ ស៍ ជាំងកឺាម
ដោគ ដហើយស្កមុការងារមាន្បុគគលិកនិ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់ 
រុករកស្រសតី ដ លមាន្ដោគសញ្ញា កាមដោគរួចបញ្ាូ ន្ដៅ
ទទួលដសវាដៅគលនិី្កស្គសួារដោយដស្បើបណណ័ បញ្ាូ ន្។ អនក
ដ លមាន្ដោគសញ្ញា កាមដោគ មាន្ចាំនួ្ន្តិចជាងចាំនួ្ន្
ដ លបាន្កាំណតក់នុងដផ្ន្ការ ដហើយបាន្រកដឃើញថា
មាន្ការស្បឈមមុែ ូចខាងដស្កាម៖ 

 ចាំនួ្ន្ដតសតមិន្ស្គប់តមការដសនើសុាំ 
 ដផ្អកតមលទធផ្លរុករកដោគសញ្ញា កាមដោគដៅ
កនុងកុាំពយូទរ័បន្ទោះដសតើង ទទួលបាន្ចដមលើយជាសាំ  ី
វាមិន្បងាា ញថាមាន្សញ្ញា កាមដោគជាក់ដសតង 
(ជាំងកឺាមដោគមនិ្មាន្សញ្ញា ឲ្យោត ់ងឹ) 

 បុគគលិកនិ្ងអនកអប់រ ាំតទ ល់មិន្មាន្ជាំនាញ
កាំណតដ់ោគសញ្ញា កាមដោគកនុងចាំដណ្តមស្រសតីដធ្វើ
ការតមដសវាកមាន្ត 

 ចាំនួ្ន្ស្រសតីដ លលាំបាកជួប និ្ងមនិ្ដ លជួប ដៅ
ដតមនិ្បាន្ដធ្វើការរុករកដោគសញ្ញា កាមដោគ 

 ដៅដតចា ាំបាចប់ាំផុ្ត ដ លដមការនិ្ងមាច ស់ដសវា
ដលើកទឹកចតិតនិ្ដោជតិ ដៅទទួលដសវាពិនិ្តយ
សុែភាព 

 

ការស្បឈមមុែកនុងដពលទទួលដសវាសុែភាព 
 ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ដពញចតិតដៅទទួល
ដសវាពាបាលកាមដោគដៅគលីនិ្កឯកជន្ និ្ង    
ឱ្សងសាថ ន្ ជាជាងដៅគលីនិ្កស្គសួារ (ដយើងមនិ្
អាចស្បមូលសន្លឹកបណណ័ បញ្ាូ ន្ពីគលីនិ្កឯកជន្) 

 ដពលដវល្លរបស់ស្រសតី និ្ងដពលដវល្លដធ្វើការរបស់
អនកផ្តល់ដសវាកនុងគលនិី្កស្គសួារមនិ្សីុសងាវ ក់ោន  

 ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ដបាោះបង់មិន្ដៅ
ទទួលដសវាដៅគលនិី្ក ដោយមូលដហតុពួកោត់
ដៅបន្តដស្បើដស្គឿងស្សវងឹ កនុងដពលកាំពុងដស្បើថាន ាំ
ពាបាលកាមដោគ (ផ្លប៉ាោះ ល់ស្បតកិមមថាន ាំ
ដពទយ) 

 ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តដៅដតបារមភ និ្ងភយ័
ខាល ចកនុងការដរ ើសដអើង និ្ងមាកង់ាយដៅដពល
ដ លោត់ដៅទទួលដសវាដៅកនុងមន្ទីរដពទយ
បដងអក 

ចាំនួ្ន្ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តដ លបាន្ជួប 
មណឌ លគាំរូចុោះផ្តល់ដសវាអប់រ ាំជាដទៀងានត់ ដៅ

តមទីត ាំងកាំណត ់(ស្គឹោះសាថ ន្/រមណីយោា ន្) និ្ងបញ្ាូ ន្
ពួកដគដៅទទួលដសវាដតសត្ មរកាការសាំងាត ់
ជាមួយចាំនួ្ន្ដ លបាន្កាំណត់កនុងកមមវធិ្ី។ 
ចាំនួ្ន្ស្រសតីជាបុគគលដ លបាន្ជួបកនុងស្តីមាសនិ្មួយៗ 

ចាំនួ្ន្ស្រសតីដ លស្បឈមមុែែពស់ស្តូវជួប ៣  ង
កនុង១ស្តមីាសៈ 
ដផ្ន្ការៈ ៨៦% 
លទធផ្លជាក់ដសតងៈ ៥៤% 
ចាំនួ្ន្ស្រសតីដ លស្បឈមមុែជួបមតងកនុង១ស្តមីាសៈ 
ដផ្ន្ការៈ ៤% 
លទធផ្លជាក់ដសតងៈ ១០៩% 
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ចាំនួ្ន្ជាបុគគលដ លបញ្ញា ក់ថាទទួលបាន្ដសវាតម
រយៈសកមមភាពបងាក រដមដោគដអ ស៍ៈ 

ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ជាអនកស្បឈម
មុែែពស់កនុងស្តីមាសនិ្មួយៗ 
ដផ្ន្ការៈ ៨៦% (ចាស់៧៥% និ្ងងមី២៥%) 
លទធផ្លជាក់ដសតងៈ ១០៥% (ចាស់៧៨% និ្ងងមី
២២%) 

ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ជាអនកស្បឈម
មុែកនុងស្តីមាសនិ្មួយៗ 
ដផ្ន្ការៈ ១៤% (ចាស់៧៨% និ្ងងម២ី២%) 
លទធផ្លជាក់ដសតងៈ ១៧១% (ចាស់៧២% និ្ងងមី
២៨%) 
ការដស្ជើសដរ ើសអនកអប់រ ាំតទ ល់ 

ដៅកនុងដផ្ន្ការយុទធសាស្រសតថាន ក់ជាតិនិ្ោម
ដបបបទសស្មាប់អនុ្វតត Boosted CoPCT ចាំណុច 
៦.៧.១ បាន្និ្ោយថា អនកអប់រ ាំតទ ល់ស្តូវដស្ជើស
ដរ ើសពីអនកដធ្វើការដៅតមសហគមន្៍ ។ លកខែណឌ
ដន្ោះមាន្ការស្បឈមមុែដោយ៖ 

 អនកអប់រ ាំតទ ល់មនិ្មាន្ចាំដណោះ ឹងស្គប់
ស្ោន្ក់នុងបដចចកវទិានិ្ងការងារស្កោស
សាន ម និ្ងទទួលបាន្ស្បាកដ់លើកទឹកចតិតតចិ
តួចពីកមមវធិ្ ី 

 ជាំនាញទាំនាក់ទាំន្ង ដៅមាន្កស្មិតសមតថ-
ភាពទាំនាកទ់ាំន្ងរវាងមាច ស់ដសវា ឬមាច ស់ស្គោឹះ
សាថ ន្ជាមួយអនកអប់រ ាំតទ ល់ ដៅមនិ្ានន្ល់អ
ស្បដសើរ 

 ការដធ្វើការដស្ៅដមា៉ា ងការងារ (ដពលយប់) នា ាំ
ឲ្យមាន្ការស្ពួយបារមភសុវតតភិាពការងារនិ្ង
មិន្ស្សបចាប់ការងារនិ្ងដោលន្ដោបាយ
របស់សមាគម  
ដៅកនុងឆ្ន ាំទី៥ មណឌ លគាំរូបាន្បាន្ដធ្វើការដក

សស្មលួការងារស្គប់ស្គងស្កមុដោលដៅ ដោយ
កាំណត់ស្រសតីពី ២៤០នាក ់  ល់ ២៨០នាក ់ សស្មាប់

បុគគលិកអភបិាលមាន កទ់ទួលែុសស្តូវ។ ចាំណុចដន្ោះ
វាបដងកើតនូ្វស្ពឹតតកិារមួយ ដ លមិន្ធាល បម់ាន្ពីមុន្
មក គមឺិន្សងឃមឹថាបុគគលិកអាចជួបស្កុមដោលដៅ
ដ លលាំបាកជួប និ្ងស្កមុដោលដៅមនិ្ដ លជួប 
ដហើយដគសងឃមឹថាអាចជួបដៅស្តមីាសបនាទ ប។់  
ជួបផ្តល់ដសវា ល់ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត 

ដពលដវល្លដ លផ្តល់ដោយមាច ស់ដសវា សស្មាប់
កមមវធិ្ីអប់រ ាំនិ្ងដធ្វើដតសត្ ម មាន្ការលាំបាកកនុង
ការសដស្មចដោលដៅ ដ លបាន្ោក់កនុងដផ្ន្ការ។ 
កនុងកមមវធិ្មីាច ស់ដសវាអនុ្ញ្ញា តិឲ្យជួបជាមួយស្រសតីបាន្
ដតមតងកនុង១ដែ  វាមាន្ដ ន្កាំណតណ់្តស់ដហើយក៏
មិន្មាន្ដពលដវល្លស្គប់ស្ោន្់ ដ ើមបជួីបស្រសតីដ ល
បាន្ចុោះបញ្ាីាន ាំងអស់កនុងហាង។ 

អនកលាំបាកជួបនិ្ងអនកមនិ្ដ លជួប គជឺាស្កមុ
ដ លគដស្មាងមាន្ការបារមភខាល ាំងបាំផុ្តកនុងកមមវធិ្អីប់
រ ាំនិ្ងដធ្វើដតសត្ ម ។ 

ស្កុមស្រសតីឯកោជយ មនិ្មាន្ចុោះដ ម្ ោះដៅកនុងបញ្ាី
(mapping list)  ដោយដហតុថាពួកដគមនិ្មាន្ដមា៉ា ង
ដធ្វើការចាស់ល្លស់ ពួកដគមិន្មាន្ដៅដកស្គប់ស្គង។ 
ស្រសតីឯកោជយ ដ លបាន្ចុោះបញ្ាី ដហើយក៏ដៅដតលាំបាក
ជួប ដោយសារដតដពលដវល្លមនិ្ជាកល់្លក ់មិន្មាន្
ទីត ាំងពិតស្បាក  ដហើយពួកដគដតងដតចល័តដៅ
កដន្លងដ លអាចរកចាំណូលបាន្។ 
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កលឹបសាម តហគឺល 
ចាំនួ្ន្ស្កមុដោលដៅដ លមកដលងកលបឹតមដផ្ន្

ការមាន្ចាំនួ្ន្៨៧០នាក់ជាដរៀងោល់ស្តីមាស កប៏៉ាុដន្ត 
របាយការណ៍អនុ្វតតជាក់ដសតងមាន្ពី ៣៦%  ល់
៤០%ប៉ាុដណ្តណ ោះ ដ លបាន្មកដលងកលឹបកនុង១ស្តីមាស។  
ដយើងរកដឃើញថាមាន្ការស្បឈមមុែ ៖ 

 ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្តមិន្មាន្
មដធ្ាបាយដធ្វើ ាំដណើ រមកដលងកលឹប 

 ដមា៉ា ងដធ្វើការដផ្នកសាំអាងកនុងកលឹបមនិ្ស្តូវោន
នឹ្ងដមា៉ា ងស្រសតីដចញមករកដសវាសាំអាង 
 ូដចនោះពួកដគដស្បើដសវាសាំអាងឯកជន្ 

 ដៅកនុងដពលដមា៉ា ងដធ្វើការ ស្កុមស្រសតីដ លដៅ
ដកបរកលបឹដចញចូលញឹកញាប់  

 

ការអប់រ ាំជាស្កមុ 
ការអប់រ ាំជាស្កមុបាន្បងាា ញថា មាន្ការស្ពយួ

បារមភអាំពីការមាកង់ាយកនុងចាំដណ្តមស្រសតីោន ឯង។ កនុង
ដនាោះដយើងរកដឃើញថា ដៅដពលដ លបុគគលិកឬអនក
អប់រ ាំតទ ល់បងាា ញបុគគលណ្តមាន ក ់ជាអនកស្បឈមមុែ
ឬស្បឈមមុែែពស់ ឬបងាា ញថាស្រសតីស្បឈមមុែែពស់
ដស្ចើន្ដធ្វើការដពលយប់ និ្ងានកទ់ងអតងិជិន្តម   
ទូរសពទដ័ៅកនងុស្កមុ ដធ្វើឲ្យអនកែលោះនិ្ោយវាយតថ្មល
ថាអនកដន្ោះអដញ្ចោះអនកដនាោះអញ្ចុ ោះ នាាំឲ្យស្រសតីមួយចាំនួ្ន្
មិន្សុែស្សួលដៅកនុងចតិត។ អនកអប់រ ាំតទ ល់ឬបុគគលិក
បាន្ផ្តល់ការផ្តល់ស្បកឹាជាបុគគល និ្ងជួយកសាង
ទាំនុ្កចិតត ល់ស្កមុស្រសតី ស្បដសើរជាងការផ្តល់សារជា
ស្កុម  ូចដ លពួកដគធាល បទ់ទួលដៅកនុងកមមវធិ្ីដតសត
្មដោយដជាោះ្មស្មាមថ្ ។
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កតត ដ លនា ាំឲ្យសដស្មចដជាគជ័យដលើសមិទធិផ្លគដស្មាង 
 

ការស្បជុាំជាស្បចា ាំស្តីមាសជាមួយអាជាា ធ្រនិ្ងអនក
 ក់ព័ន្ធដផ្សងៗ 

មណឌ លគាំរូដៅភនាំដពញ បាន្កាំណតស់ាំោល់
ថាការោិល័យដទសចរែណឌ  ជាអនកមាន្ណទធិពល
ខាល ាំងកនុងការជស្មញុដៅមាច ស់ស្គឹោះសាថ ន្កាំសាន្ត ដធ្វើការ
សហការជាមួយកមមវធិ្ីដអ ស៍ដ ើមបផី្តល់កញ្ចប់ដសវា
បងាក រដៅស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត។ ការស្បជុាំស្តី
មាសជាមួយអាជាា ធ្រមូលោា ន្ និ្ងថ្ គូ ក់ព័ន្ធជា
ឱ្កាសមួយកនុងការដចករ ាំដលកគាំនិ្ត និ្ង ាំដណ្តោះ
ស្សាយ ដលើឧបស័គគនានាកនុងការអនុ្វតតកមមវធិ្។ី ដៅ
កនុងស្ពោះោជាណ្តចស្កកមពុជា ស្កសួងដទសចរ ជាអនក
ដចញនូ្វអាជាា បណណ័   ល់មាច ស់ស្គសឹាថ ន្ដសវាកមាន្ត  
(ខាោ៉ា អូដែ) ។ មស្រន្តីដទសចរែណឌ  មាន្តួនាទីដធ្វើ
អធ្កិារកចិចស្តួតពិនិ្តយស្គឹោះសាថ ន្កមាន្ត ដ ើមបធីានា
ថា ពួកដគអនុ្វតតតមកិចចស្ពមដស្ពៀង។ សមាគមនារ ី
បាន្ដធ្វើលិែិតស្ពមដស្ពៀងអនុ្វតតកមមវធិ្ី កនុងការបងាក រ
និ្ងពាបាលដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍ ជាមួយ
មាច ស់ដសវា ដ លលិែិតដន្ោះបាន្ផ្តល់ឱ្កាសឲ្យ
បុគគលិកមណឌ លគាំរូសហស្បតិបតតិការជិតសនិតជាមួយ
ដមការឬមាច ស់ដសវានិ្ងស្កសួង/មន្ទីរដទសចរ។  
 

មណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោបកត់សាំោល់
ដឃើញថា អនកផ្តល់ដសវាដៅកនុងមន្ទីរដពទយ
បដងអក ជាដផ្នកមួយកនុងការបដងកើន្ ចាំនួ្ន្ស្រសតី
ដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត ដៅទទួលដសវាសុែ
ភាព។ ការស្បជុាំោល់ស្តីមាសជាមួយអាជាា ធ្រ 
និ្ងអនក ក់ពន្ធ័ជួយកនុងការដសវងរកការោ ាំ
ស្ទមតិ កនុងការជស្មញុមាន្ការផ្តល់ដសវាស្បក
បដោយស្បសិទធភាព ល់ស្រសតីដធ្វើការតមដសវា
កមាន្ត ដោយឲ្យពួកោតយ់ល់អាំពីអតតចរតិ
របស់ស្រសតី តស្មូវការដសវា និ្ងដពលដវល្ល
ដ លស្រសតីអាចមកទទួលដសវា។ ការទាំនាក់
ទាំន្ងរវាងអនកផ្តល់ដសវា និ្ងអតិងជិន្កាន្់ដត
ស្បដសើរដ ើង  មណឌ លគាំរូទទួលបាន្ព័ត៌មាន្
ស្ត ប ់សស្មាប់តមោន្ ករណីដបាោះបងក់ារ
ពាបាល និ្ងដធ្វើឲ្យពួកោតម់កទទួលបាន្
ការពាបាលបន្ត។ 

មណឌ លគាំរូាន ាំងពីរ កតស់ាំោល់ដឃើញ
ថា ឧបករណ៍កុាំពយូទរ័បន្ទោះដសតើង ដស្បើជាសារ
អប់រ ាំដបប SBC វាបដងកើន្ការចាប់អារមមណ៍ 
សស្មាបអ់នកចូលរួមកនុងកចិចស្បជុាំស្បចា ាំស្តមីាស
ជាមួយអាជាា ធ្រនិ្ងថ្ គូ ក់ពន្ធ។័ 
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ការស្បជុាំស្កមុជួយែលួន្ឯង 
មណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោប កតស់ាំោល់ថា

ការស្បជុាំស្កមុជួយែលួន្ឯង កនុងចាំដណ្តមស្កមុដោល
ដៅអនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ ដធ្វើឲ្យសាថ ន្ភាពសុែភាព
របស់ពួកដគកាន្់ដតស្បដសើរដ ើង ពួកដគមាន្ភាព
ដជឿជាក់កនុងការដចករ ាំដលកបទពិដសាធ្ន៍្ (ការ
ពាបាល ART) កនុងដពលពិភាកាស្កមុ។ ដយើងជា
សាកស ី ដ លរកាបាន្ការពាបាលជាបល់្លបត់ម
ការណ្តតរ់បស់អនកផ្តល់ដសវា។ ស្រសតីដធ្វើការតមដសវា
កមាន្ត មាន្អារមមណ៍លអកនុងការដចករ ាំដលកព័ត៌មាន្
និ្ងបដងកើន្ការយល់ ងឹនូ្វការតល ស់បតូ រណរោិបទកនុង
ចាំដណ្តមអនករស់ដៅជាមួយដមដោគដអ ស៍ និ្ងជាំងឺ
ដអ ស៍។ ដៅកនុងដន្ោះដ រ អនករស់ដៅជាមួយដមដោគ
ដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍ ទទួលព័ត៌មាន្លអៗ អាំពីរដបៀប
ដងាន ាំសុែភាពកនុងដពលមាន្ថ្ផ្ទដ ោះ រដបៀបដៅ
ទទួលដសវាសុែភាពការដងាន ាំដៅកនុងមន្ទីរដពទយ និ្ង
ការសស្មាលកូន្ដោយសុវតតិភាព។  
ការកាំណត់អតថសញ្ញា ណ ស្កុមដោលដៅស្រសតីជាអនក
ដស្បើសារធាតុដញៀន្ 

មណឌ លគាំរូ បាន្វភិាគ ល់ស្កមុស្រសតីដធ្វើការ
តមដសវាកមាន្ត ដ លមាន្ហានិ្ភយ័ដោយដមដោគ   
ដអ ស៍ផ្ង និ្ងដស្បើសារធាតុដញៀន្ផ្ង ដ លោាំស្ទ
ដោយបណ្តត ញអនកដស្បើដស្គឿងដញៀន្ដៅកមពុជា
(CNPUD) តមរយៈការដធ្វើដផ្ន្ទី និ្ងស្បជុាំស្កមុ
ការងារស្បយុទធនិ្ងដស្គឿងដញៀន្។ មណឌ លគាំរូបាន្
កត់ស្តថា វាមាន្ការលាំបាកកនុងការសដងកតថាអនក
ណ្តជាអនកដស្បើសារធាតុដញៀន្ ដៅដពលដ លចុោះ

ដៅស្គោឹះសាថ ន្មតងៗ ដតឧបករណ៍វាយតថ្មលអាចជួយ
កាំណតប់ាន្ និ្ងមាន្ស្បដោជន្ស៍ស្មាប់ដស្បើស្បាស់
កាំណតអ់តថសញ្ញា ណអនកដស្បើសារធាតុដញៀន្។  
រួមោន កនុងការស្តតួពិនិ្តយគុណភាពនិ្ងធានាដលើ
គុណភាពដសវា 

ដស្កាមការអភបិាលរបស់ថាន ក់ជាតិ និ្ងថាន ក់
ដស្កាមជាតិ និ្ងអាជាា ធ្រមូលោា ន្ ការស្តួតពិនិ្តយ
គុណភាពនិ្ងធានាដលើគុណភាពដសវា កនុងការដធ្វើ
ដតសត គឺដ ើមបធីានាគុណភាពដធ្វើដតសតដោយដជាោះ
្មចុងស្មាមថ្ ដៅស្គបម់ណឌ លគាំរូ។  ដោយមាន្
ការោ ាំស្ទពីអនកជាំនាញមន្ទីរពិដសាធ្ន៍្ដវជាសាស្រសត 
ដ លដៅដស្កាមកមមវធិ្ីដអ ស៍ដែតត បាន្ជួយកាត់
បន្ថយការដធ្វើដតសតបោជ័យដៅតមមណឌ លគាំរូ ដៅ
ដពលដធ្វើដតសតជាដលើកទី២ដៅគលីនិ្ក VCCT។ 
ដសៀវដៅដណនាាំកនុងការបណតុ ោះបណ្តត ល 

ដសៀវដៅដន្ោះអាចពន្យល់និ្ងដស្បើស្បាស់ ល់
បុគគលិកសមាគមនារៈី 

ការផ្តល់ស្បឹកាមុន្ដធ្វើដតសត មាន្ដសចកតី
ពន្យល់រដបៀបកត់ស្ត ការពិនិ្តយគុណភាព សុវតតិភាព
ដពលដធ្វើដតសត ការស្គប់ស្គងឧបករណ៍ និ្ងសាំភារៈ  
ដតសត ឯកសារស្តួតពិនិ្តយគុណភាពដតសត ការកត់
ស្តអតិងជិន្ សញ្ញា ស្បតកិមម ចាំណុោះ ាំណក់្ ម
ដ លបូម ។ល។ ោល់មាតិកាាន ាំងដន្ោះវាមាន្សារៈ
សាំខាន្់ដៅកនុងការបណតុ ោះបណ្តត ល កនុងការពស្ងងឹ
គុណភាពការដធ្វើដតសតដោយដជាោះ្មស្មាមថ្ និ្ង
ជួយ ល់ការស្គប់ស្គងបរមិាណថ្ន្ការដធ្វើដតសត្ ម
ផ្ងដ រ។  

  



57 

 

ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាន្ស្រសតីដធ្វើការតមដសវាកមាន្ត 
ដ លប ិដសធ្មនិ្ដធ្វើដតសត  

ការស្បឈមមុែកនុងការដធ្វើដតសតរហ័ស គឺដៅ
ដពលន្រណ្តមាន ក់ប ិដសធ្មិន្ដធ្វើដតសត វាសាំខាន់្
ណ្តស់ ដ លស្តូវរកាពត៌មាន្ាន ាំងដន្ោះដៅកនុង
ករណីស្គប់ស្គងអនកជាំង។ឺ ដៅដពលណ្តមួយស្កមុស្រសតី
ាន ាំងដនាោះមាន្បញ្ញា សុែភាព ពួកដគនឹ្ងដសវងរក
ជាំនួ្យពីស្កុមរបស់ដយើង ចាំដ ោះមុែស្តូវបញ្ាូ ន្ពួក
ដគដៅទទួលការពិនិ្តយពាបាលភាល ម។  
កិចចសហស្បតបិតតកិារណ៍ជាមួយអនកស្គប់ស្គង
ស្គឹោះសាថ ន្ ដ ើមបឲី្យពួកដគោ ាំស្ទសកមមភាពកមមវធិ្ ី

ស្រសតីដតងដត ូរដលែទូរសពទជ័ាញឹកញាប់ ប៉ាុដន្ត
ដមការដតងដតមាន្ដលែស្កមុស្រសតីាន ាំងដនាោះ ដានោះបជីា
ដគ ូរដលែោ៉ា ងណ្តក៏ដោយ ពីដស្ ោះដមការដតងដត
បាន្កាំថ្រ ៉ាដជើងសារពីស្រសតីឯកោជយ ដៅដពលដ លដគ
ស្តូវការដសវងរកអតងិជិន្ ។ ដមការធ្ាៗំ ដៅកនុងស្គឹោះ
សាថ ន្កមាន្ត អាចោ ាំស្ទការអនុ្វតតកមមវធិ្ីដជាោះ្ម
ស្មាមថ្  និ្ងអាចកាំណត់ស្កមុអនកដ លស្បឈមមុែ។
ដស្ៅអាំពីដន្ោះ ដមការក៏អាចសាំោល់ទីត ាំងរស់ដៅ
របស់ស្រសតីឯកោជយនិ្ងថ្ គូរបស់ស្រសតីដទៀតផ្ង។  
ការកាំណត់សាំោល់ជាំនាញអនកអប់រ ាំតទ ល់ និ្ងអនក  
ផ្តល់ស្បឹកាសហគមន្ ៍

អនកសស្មបសស្មលួស្តូវ ងឹថា ដតើអនកអប់រ ាំ
តទ ល់និ្ងអនកផ្តល់ស្បកឹាសហគមន្៍មាន្ជាំនាញ និ្ង
ដចោះរកាការសាំងាត់ដៅដពលផ្តល់ស្បឹកាដតសត្ ម
ដ រឬដទ? មាន្ជាំនាញវជិាា ជីវៈពិតស្បាក ជាឱ្កាស
 ៏លអកនុងការដលើកទឹកចិតត ល់ស្រសតី ដ លមាន្ស្បតកិមម
ដតសត និ្ងជួយឲ្យពួកដគបន្តដធ្វើដតសតបញ្ញា ក់ដៅគលនិី្ក 

VCCT ។ ការបងវកឹសតីពីការផ្តល់ស្បឹកា ស្តូវអនុ្វតតជា
ដរៀងោល់ដែ ោបា់ន ាំងរដបៀបស្បមូលសាំណ្តក្ម 
ការអាន្លទធផ្លដតសត និ្ងោល់ជាំនាញានាំងអស់
 ល់អនកអប់រ ាំតទ ល់ និ្ងអនកផ្តល់ស្បឹកាសហគមន្៍ ។  
អនកសស្មបសស្មលួគដស្មាងថាន ក់ដែតត ទទួលែុសស្តូវ
កនុងការកាំណត់ជាំនាញអនកផ្តល់ស្បឹកាសហគមន្៍ និ្ង
ស្តូវពស្ងឹងសមតថភាពរបស់ពួកដគបដន្ថម រួចបញ្ាូ ន្
ដ ម្ ោះដៅទទួលការបណតុ ោះបណ្តត ល ពីគដស្មាងដផ្លក
សីុប (KHANA, FHU360, PSK) និ្ងមជឍមណឌ ល
ជាតិ NCHADS។  
ទិន្នន្័យជួយ ល់ការរុរកស្រសតីដ លលាំបាកជួប 

អនកផ្តល់ស្បឹកាសហគមន្ ៍ អាចផ្តល់ស្បឹកា
តមទូរសពទ ័ល់ស្រសតីដ លលាំបាកជួប ដៅដពលដ ល
ពួកដគមាន្ហានិ្ភ័យែពស់ជាមួយដមដោគអ ស៍ និ្ង
ជាំងឺដអ ស៍។ អនកផ្តល់ស្បកឹាសហគមន្ ៍ ផ្តល់ដ ម្ ោះ 
ដលែកូ  ដលែទូរសពទ ័ ដៅឲ្យអនកស្គប់ស្គងទិន្នន្័យ 
សស្មាបក់ារកត់ស្ត ការានញយក សស្មាប់ដធ្វើ
ដផ្ន្ការជាដរៀងោល់សបាត ហ៍។  ព័ត៌មាន្ាន ាំងដន្ោះជា
ជាំនួ្យោ៉ា ងស្បដសើរ សស្មាប់រុករកទីត ាំងស្កមុដោល
ដៅលាំបាកជួប ដ ើមបផី្តល់ដសវាដតសត្ មស្មាមថ្ 
ាន ាំងដៅកនុងស្គឹោះសាថ ន្កមាន្ត ានាំងដៅបន្ទបស់ាន ក់ដៅ
របស់ស្រសតី និ្ងាន ាំងដៅកលឹបសាម តហគឺល។ 
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ចាំណុចដរៀន្សូស្តពីស្បតិបតតកិារកមមវធីិ្ 
ការសាំ ឹងដមើលកចិចអន្តោគមន្៍ដៅអនាគត 

ការដស្បើស្បាស់ឧបករណ៍ថ្ចនស្បឌ្តិងមកុី ាំពយូទរ័បន្ទោះ
ដសតើង គជឺាកចិចអន្តោគមន្ ៍ម៏ាន្ស្បសិទធិភាពដៅដលើ
កមមវធិ្សី្បយុទធដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងដឺអ ស៍ ដន្ោះជា
ស្បសាសន្៍ដល្លកដវជាបណឌិ ត គ្កូស ស្មរ៉ាត្ ់ស្បធាន្
មន្ទីរសុខាភបិាលដែតតដសៀមោប កនុងពិធ្ីដបើកសិកាខ
សាល្លការបា៉ា ន្់ស្បមាណស្បឈមមុែ កនុងចាំដណ្តម
ស្កុមស្បឈមមុែែពស់ ដែតតដសៀមោបថ្ងៃទី ១១ ដែ 
តុល្ល ឆ្ន ាំ២០១៥  បនាទ ប់ពីការអនុ្វតតកមមវធិ្ីដអ ស៍  រ
យៈដពលបឆី្ន ាំ។ គឺជាដលើកទីមួយដ លគដស្មាងដផ្លក
សីុបនិ្ងមណឌ លគាំរូ ដស្បើស្បាស់បដចចកវទិាកនុងការ
បា៉ា ន្់ស្បមាណការស្បស្ពឹតតស្បឈមមុែកនុងចាំដណ្តម
ស្បជាជន្ចាំណុច បនាទ បពី់ការដធ្វើដផ្ន្ទីស្បពន្ធ័ព៌ត៌
មាន្ភូមសិាស្រសត ដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣។  

....ដយើងចាបដ់ផ្តើមតល ស់បតូរការអបរ់ ាំដបបផ្តល់
សារតទ ល់មាតម់កជាការកាំណតស់ាំោល់ភាព
ស្បឈមមុែរបស់អនកដ លមនិ្បាន្ ងឹពីសាថ ន្ភាព
ដមដោគដអ ស៍របស់ដគពីមុន្មក ដោយដស្បើបដចចក
វទិាបា៉ា ន្ស់្បមាណការស្បឈមមុែដោយែលួន្ឯង  
ដន្ោះជាស្បសាសន្៍ដល្លកដវជាបណឌិ ត មាៃ ឈើ

វៃុ ទីស្បឹកាស្កសួងសុខាភិបាល កនុងពិធ្ីដបើកសិកាខ
សាល្លការបា៉ា ន្់ស្បមាណស្បឈមមុែកនុងចាំដណ្តម
ស្កុមស្បឈមមុែែពស់ ដែតតដសៀមោបថ្ងៃទី ១១ ដែ 
តុល្ល ឆ្ន ាំ២០១៥....សស្មាបពី់ឆ្ន ាំ២០១៨  ល់ឆ្ន ាំ
២០២០ កមមវធិ្គួីរដត កាំណតអ់តតសញ្ញា ណ ស្រសតីនិ្ងថ្ 
គូរបស់ពួកដគ ដ លមនិ្បាន្ ងឹសាថ ន្ភាពផ្ទុកដម

ដោគដអ ស៍  ថ្ គូដ លមាខ ងមាន្ផ្ទុកដមដោគដអ ស៍       
មាត យដ លមាន្ផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ និ្ងកូន្របស់ពួក
ដគ ដហើយនិ្ងអតងិជិន្ និ្ងសងារ សស្មាបក់ារអនុ្
វតតកមមវធិ្ដីតសតនិ្ងពាបាល កនុងដពលខាងមុែដន្ោះ  
ការស្គបស់្គងស្បវតតអិនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ ជួយ ល់
ការរុករកថ្ គូមាខ ងដទៀតដ លមនិ្ផ្ទុក និ្ងថ្ គូដផ្សង
ដទៀត 
មណឌ លគាំរូដែតតដសៀមោប ចាប់ដផ្តើមបាំដពញ

ព័តម៌ាន្ស្បវតតអិនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ ដ ើមបជួីយ ល់
ការរុករកថ្ គូមាខ ងដទៀតដ លមនិ្ផ្ទុកនិ្ងថ្ គូដផ្សង
ដទៀត។ដោលគាំនិ្តថ្ន្ការស្គប់ស្គងដន្ោះ អនក
ស្គប់ស្គងករណី អនកស្គប់ស្គងទិន្នន្យ័ អាចនឹ្ងជួយ
រកមនុ្សសដ លមិន្បាន្ ងឹសាថ ន្ភាពរបស់ពួកដគ
ានក់ទងនឹ្ងដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍។ 
ការស្សាវស្ជាវរកករណីងម ី
ការដសវងរកករណីងមមីាន្ការលាំបាកខាល ាំង  

ជាំហាន្ខាងដស្កាមជួយពីរដបៀបដសវងរកៈ 
១. ស្សាវស្ជាវរកដមើលស្កមុដោលដៅជាស្រសតីដធ្វើ

ការតមដសវាកមាន្តដៅកនុងស្គឹោះសាថ ន្ ដសវងរកមតិត
ភកតិដ លកាំពុងដធ្វើការជាមួយ មាន្សាថ ន្ភាព
ស្បឈមមុែ ូចោន  
២.  ជស្មញុស្កុមស្រសតីាន ាំងដនាោះឲ្យដចោះដលើទឹកចិតត

មិតតភកតិឲ្យកាល ហាន្មកដធ្វើដតសត្ មដោយដជាោះ
្មស្មាមថ្  
៣. សហស្បតិបតតកិារណ៍ជាមួយថ្ គូ កព់ន្ធ័

នានា ដ ើមបកីតស់ាំោល់សកមមភាពដផ្សងដ លនា ាំដៅ
 ល់ការស្បឈមមុែនិ្ងការ្លងដមដោគដអ ស៍  ូច
ជាការដស្បើស្បាស់ដស្គឿងដញៀន្។ 
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ដមដរៀន្បទពិដសាធ្ន្ដ៍ផ្សងៗសស្មាបអ់នាគតៈ 
 ការដរៀបចាំឧបករណ៍ដតសត ស្សបតមដសចកតី
ដណនា ាំ សតង់ោរដតសតថាន កជ់ាត ិគជឺាកចិចការ
សារវន្ត សស្មាបសុ់ែមាលភាពស្កមុស្រសតីដធ្វើ
ការតមដសវាកមាន្ត 

 រកាឲ្យមាន្ស្បពន្ធទ័ទួលែុសស្តូវ អភបិាល
កិចចលអដៅកដន្លងដធ្វើការ ការស្គប់ស្គង
ការងារ ដៅតមឋានានុ្ស្កម ការទទួលែុស
ស្តូវរបស់បុគគលិក។ វាគជឺាស្បសិទធិភាពថ្ន្
ការងារ ដលើកកាំពស់សុែភាពនិ្ងបរោិា ន្
វជិាមាន្សស្មាបា់ន ាំងអស់ោន   

 ពស្ងងឹសមតថភាពបុគគលិក ដោយផ្តល់
ព័តម៌ាន្ស្ត បពី់ស្កមុអនកស្គប់ស្គងនិ្ងជួយ
បាំដពញបដន្ថម ល់បុគគលិកដៅនឹ្ងកដន្លងដធ្វើ
ការ  ដោយធានាថាបុគគលិកមាន្សមតថភាព
ស្គប់ស្ោន្ក់នុងការអនុ្វតតកមមវធិ្ី 

 ពស្ងងឹកចិចសហស្បតិបតតិការណ៍ ជាមួយ
អាជាា ធ្រ វស័ិយសុខាភបិាលនិ្ងវស័ិយនានា
មិន្ដមន្សុខាភិបាល អនកផ្តល់ដសវានិ្ងអនក
 ក់ពន្ធ័ដផ្សងៗដទៀត ដ លស្តូវបាន្ដស្ជើស
ដរ ើសជាថ្ គូ ជួយអនុ្វតតគដស្មាងឲ្យទទួល
បាន្ដជាគជ័យនិ្ងមាន្និ្រន្តរភាព។ 

 ចាប់ដផ្តើមដធ្វើឲ្យមាន្ទាំនុ្កចតិតនិ្ងមិតតភាព 
ជាមួយស្កមុដោលដៅ ាន ាំងដៅកនុងកលបឹាន ាំង
ដៅកនុងកដន្លងដសវាកមាន្ត ដធ្វើោ៉ា ងណ្តឲ្យ
ស្រសតីមាន្ទាំនុ្កចិតតដលើដសវាដតសត្ មរបស់
ដយើង ដោយដស្បើស្បាស់ឲ្យបាន្ស្តមឹស្តូវនូ្វ
ជាំនាញផ្តល់ស្បកឹាដធ្វើឲ្យស្បាក ថាពួកដគ
ដជឿជាកនិ់្ងមាន្ទាំនុ្កចិតតស្កុមការងាររបស់
ដយើង រកាទាំនាកទ់ាំន្ងជាមួយអតិងជិន្
ដោយមនិ្យកថ្ងលកនុងការមកដលងកលបឹសាម ត
ហគឺល។  

ការដធ្វើសវន្កមមដលើការអនុ្វតតកមមវធិ្ីដ លមកពីអនក
ជាំនាញថាន ក់តាំបន្់  
 សវន្កមមថ្ន្ការអនុ្វតតកមមវធិ្ីដធ្វើដ ើងដោយ
អនកជាំនាញថាន ក់តាំបន្់ោ ាំស្ទងវកិាដោយUSAID បាន្
ពស្ងងឹទិ ាភាពរួមថ្ន្ការអនុ្វតតកមមវធិ្ាីន ាំងមូល។ 
ការដរៀបចាំទុកោកឯ់កសារ ាន ាំងទិន្នន្័យទុន្និ្ងាន ាំង
ឯកសារស្កោសសាន ម រកាឲ្យមាន្ចាប់ត ាំងពីដ ើម
ឆ្ន ាំ ាំបូងថ្ន្ការអនុ្វតតកមមវធិ្ី រហូត ល់ដពលដធ្វើ
សវន្កមម ដ លជាចាំដណកមួយកនុងការស្គប់ស្គងកមម
វធិ្ីផ្ងដ រ។  
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វធិ្ីសាស្រសតនិ្ងការផ្លល់កញ្ចប់ដសវា 
មាន្វធិ្សីាស្រសតែុសៗោន ជាដស្ចើន្ដ លអាចយក មក

ដស្បើស្បាស់ ដ ើមបកីាំណត់ស្កមុដោលដៅនិ្ងផ្តល់ដសវា
ដ លពឹងដផ្អកាន ាំងស្សុងដៅដលើស្បដភទស្កុមដោលដៅ
ដផ្សងៗោន  សស្មាប់ការបងាក រ ការ្លងងម ីដន្ដមដោគដអ ស៍
និ្ងការរុករកករណីផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ងម ី។ 
 
ការផ្តល់ដសវាអប់រ ាំ 
ការផ្តល់ដសវាអប់រ ាំ អាចអប់រ ាំមាន ក់ទល់មាន ក ់ (អប់រ ាំជា

ស្បចា ាំ) ដោយអនកអប់រ ាំតទ ល់ រួមជាមួយការអភបិាលពី
បុគគលិកគដស្មាង ដៅតមបន្ទបនិ់្ងកដន្លងឈរដជើងដ ល
ស្កុមដោលដៅជួបជុាំោន ឬរកពួកដគតមរយៈថ្ គូ ដោយ
ដស្បើសារអប់រ ាំសស្មាប់ការតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតតឬិកត៍មរ
យៈអន្ឡាញ (រួមមាន្បណ្តត ញទាំនាកទ់ាំន្ងសងគម ឬក៍
ដអប)។ ការផ្តល់ដសវាស្បឹកាតមអន្ឡាញ ល់ស្កមុ
ដោលដៅលាំបាកជួប និ្ងបញ្ាូ ន្ពួកដគដៅទទួលដសវាក៏
ជាដផ្នកមួយថ្ន្ការផ្តល់ដសវាអប់រ ាំជាស្បចា ាំថ្ន្កមមវធិ្ី
បងាក រដន្ោះផ្ងដ រ។ 
 

ឱ្កាសអនុ្វតតកមមវធីិ្ដៅអនាគតសស្មាប់ការផ្តល់កញ្ច ប់ដសវាសាម តហគឺល 
វធីិ្សាស្រសតនិ្ងកញ្ច ប់សនូលថ្ន្ដសវាបងាក រ កមមវធីិ្សាម តហគឺល 

ការផ្តល់ដសវាអប់រ ាំជាស្បចា ាំ 
ទស្មង់ដសវាអប់រ ាំដន្ោះ ឹកនា ាំបណតុ ោះបណ្តត លដោយអនក

អប់រ ាំតទ ល់ ដ លដធ្វើជាដទៀងានត់ដៅទីត ាំងកមាន្តនិ្ងទី
កដន្លងឈរដជើងរបស់ស្កមុដោលដៅ។ដផ្នកមួយដ លយក
ចិតតទុកោកខ់ាល ាំងដនាោះគកឺារកតស់ាំោល់ថាពួកដគស្បឈម
មុែែពស់ ដ លស្តូវផ្តល់កញ្ចប់សនូលថ្ន្ដសវាបងាក រដ លរួម
មាន្៖  
យុទធសាស្រសតតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត 
យុទធសាស្រសតតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតតគឺសាំដៅបដងកើន្ការយល់

 ឹងអាំពីណរោិបទស្បឈមមុែ ដោយដស្បើយុទធសាស្រសតដ ល
មាន្ស្សាប ់កាត់បន្ថយការ្លងដមដោគដអ ស៍ (ឧានហរណ៍ 
ការដលើកកាំពស់ការដស្បើស្បាស់ដស្សាមអនាមយ័ឲ្យបាន្ជាប់
ល្លប់)។ យុទធសាស្រសតតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត ស្តូវបាន្ផ្សពវផ្ាយ
ដៅ ល់ស្កុមដោលដៅដោយអនកអប់រ ាំតទ ល់ ឲ្យបាន្មតងកនុង
មួយស្តីមាស (លអមាន កទ់ល់មាន ក ់ ស្បសិន្ដបើចា ាំបាច់អប់រ ាំជា
ស្កុម) ដោយដស្បើស្បាស់ឧបករណ៍យុទធសាស្រសតតល ស់បតូ រកា
រស្បស្ពឹតត ដ លសាំដៅដៅដលើ ដលើកាំពស់ការដធ្វើដតសត្ ម
និ្ងការទទួលដសវាពាបាលដមដោគដអ ស៍។ដោលគាំនិ្ត
ថ្ន្ការដស្បើឧបករណ៍យុទធសាស្រសតតល ស់បតូ រការស្បស្ពឹតត តមរ
យៈការរកដឃើញណរោិបទហានិ្ភ័យជាកល់្លកណ់្តមួយ
ានក់ទងដៅនឹ្ងស្បធាន្បទ ដ ើមបតីត ស់បតូ រការស្បស្ពឹតតរបស់
ស្កុមដោលដៅ ដ លបដងកើតដ ើងជាដរៀងោល់ស្តមីាស តម
តស្មូវការជាក់ដសតង។ អនកអប់រ ាំតទ ល់ផ្តល់ដសវាដផ្សងៗដទៀត 
 ូចជា ចាំដណោះ ងឹ ARTដៅស្កមុដោលដៅកនុងការអប់រ ាំ
បងាក រភាា បជ់ាមួយការពាបាល ដ ើមបដីលើកកាំពស់សារអប់រ ាំ 
ដតសតនិ្ងពាបាល។ 
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ការផ្តល់ស្បកឹាស្គប់ស្ជងុដស្ជាយ 
កនុងដពលផ្តល់ដសវាស្បឹកា ដស្កាយការដធ្វើដតសត 

ដៅកនុងសកមមភាពវគគអប់រ ាំ អនកអប់រ ាំតទ ល់ មនិ្ដតត ត
ដតដៅដលើដមដោគដអ ស៍និ្ងជាំងឺដអ ស៍ដនាោះដទ វា
អាចមាន្ទាំនាកទ់ាំន្ងដៅនិ្ងស្បធាន្បទបញ្ញា សុែ
ភាព និ្ងមនិ្ដមន្សុែភាព (ឧានហរណ៍ បញ្ញា
ស្គសួារ បញ្ញា ចតិតសាស្រសត  សុែុមាលភាព ជីវភាពរស់
ដៅ ការដស្បើថាន ាំអ័រមូន្ និ្ងការដស្បើអតតសញ្ញា ស្កីស្ក 
។ល។) ដ លជាដផ្នកមួយប៉ាោះ ល់ដោយតទ ល់និ្ង
មិន្តទ ល់  ល់ស្កមុដោលដៅមកទទួលដសវានិ្ង
រកាបាន្សុែភាពលអ។ អនកអប់រ ាំតទ ល់អាចដស្បើ
ឧបករណ៍ស្បឹកា   ែុសៗោន  កនុងជាំនាញផ្តល់ស្បឹកា 
(ឧានហរណ៍ ជាំនាញសាត ប់ ជាំនាញកត់ស្ត និ្ង
ជាំនាញសាំដ ងតួ) ដ លជួយពួកដគបដងកើន្ស្បសិទធិ
ភាពនិ្ងគុណភាណផ្តល់សារដ លានកទ់ងនិ្ងវគគ
ស្បឹកា។  
ដស្សាមអនាមយ័ 

ោល់ការជួបស្រសតី អនកអប់រ ាំតទ ល់ផ្តល់ឲ្យស្រសតីនូ្វ
ស្សាមអនាម័យមួយកញ្ចប់ដោយមិន្គិតថ្ងល គឺដចក 
សស្មាបជ់ាគាំរូ (បដន្ថមទឹករ ាំអិល សស្មាប់ស្កមុបុរស
ស្សឡាញ់បុរសនិ្ងស្កមុបាំដបលងដភទ) ។ ជស្មញុឲ្យ
មាន្ទីផ្ារសងគមដស្សាមអនាម័យដ លមាន្អនក
លកនិ់្ងដចកចាយនិ្ងលក់ដៅចាំណុច (ឱ្សងសាថ ន្, 
មា៉ា ត, សាថ នី្យ៍ដស្បងសាាំងជាដ ើម) ដស្សាមអនាមយ័
សស្មាប់ស្កុមដោលដៅស្បឈមមុែ គមឺាន្សារៈ
សាំខាន្ណ់្តស់។ 
បា៉ា ន្់ស្បមាណការស្បឈមមុែ 

សាំណួរកាំណត់ចាំណ្តត់ថាន ក់ស្បឈមមុែ
របស់ស្កុមដោលដៅ ដ លដស្បើកនុងសន្លឹកស្កោស 

 
 
 
 
 

 
សាំណួរ ឬកនុងកុាំពយូទរ័បន្ទោះដសតើង គឺដ ើមបរីកឲ្យដឃើញ
និ្ងកាំណត់កស្មិតថ្ន្ការស្បឈម និ្ងអន្តោគមន្៏
ជាកល់្លក់ដៅនឹ្ងដសចកតីស្តវូការរបស់ស្កុមដោល
ដៅរួមាន ាំងការកតស់ាំោល់ហានិ្ភ័យរបស់ស្កមុ
ដោលដៅ សស្មាបក់មមវធិ្ីដតសត្ មសហគមន្៍ (ដធ្វើ
ដតសតដោយដជាោះ្មស្មាមថ្ ) ដ លអនុ្វតតដោយ
អនកស្បឹកានិ្ងដតសតសហគមន្។៍   
ការដធ្វើដតសតរកដមដោគដអ ស៍ 

កមមវធិ្ីដតសត្ មសហគមន្៍គជឺា
សកមមភាពដធ្វើដតសតរកដមដោគដអ ស៍និ្ងដមដោគ
សាវ យ អនុ្វតតដោយអនកស្បឹកានិ្ងដតសតសហគមន្៍
 ល់ស្កុមដោលដៅស្បឈមមុែនិ្ងសស្មបសស្មួល
បញ្ាូ ន្ដៅទទួលដសវាសុែភាព(រ ា, ឯកជន្ និ្ងអងគ
ការដស្ៅរោា ភបិាល)និ្ងស្សបដៅតម្ន្ទៈរបស់
ស្កុមដោលដៅែលួន្ឯងផ្ង។ សកមមភាពដធ្វើដតសតរក
ដមដោគដអ ស៍និ្ងដមដោគសាវ យ ល់ស្កមុដោលដៅ
កាំណត៦់ដែមតង។ ោល់ស្កុមដោលដៅដ លមាន្
ស្បតកិមមដតសតនឹ្ងបញ្ាូ ន្ដៅទទួលដសវាដៅ គលនិី្ក 
VCCT ដ លដៅជតិដនាោះ ចុោះដ ម្ ោះ ដធ្វើដតសតបញ្ញា ក់
រួចដធ្វើការពាបាលARTដនាោះទីដនាោះដតមតង។ ោល់
ស្កុមដោលដៅដ លវជិាមាន្ដមដោគដអ ស៍បាន្
ដលើកទឹកចតិតឲ្យពួកោតន់ា ាំថ្ គូមកដធ្វើដតសតឬក៏ផ្តល់
បណណ័ បញ្ាូ ន្សស្មាប់ថ្ គូដៅដធ្វើដតសត។  

រូប
ភា
ពៈ
 ស្ពឹ
តិ តកា

រណ៍
ដស្សា

មអ
នា
ម័ យ
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ការដសវងរកដោគសញ្ញា កាមដោគ 
ស្កុមដោលដៅស្បឈមមុែនិ្ងស្បឈមមុែ

ែពស់ស្តូវបញ្ាូ ន្ដៅទទួលការដសវងរកដោគសញ្ញា
កាមដោគ (សួរតទ ល់មាត់រកសញ្ញា កាមដោគ និ្ងដស្បើ
បញ្ាីសាំណួររកដមើលសញ្ញា កាមដោគ) កចិចការដន្ោះ
ស្តូវដធ្វើមាន កម់តងៗ។ ការពាបាលស្តូវ បាន្អនុ្វតត
ដោយអនកផ្តល់ដសវានិ្ងពាបាលដៅដសវាសធារ
ណៈនិ្ងគលនិី្កអងគការដស្ៅរោា ភបិាល សន្លឹកបណណ័ ប
ញ្ាួ ន្ស្តូវបាន្ស្បមូលស្ត បម់កវញិ ដ ើមបោីប់ដមើល
ថាស្កមុដោលដៅដៅទទួលដសវាមាន្ចាំនួ្ន្ប៉ាុនាម ន្ 
រកដមើលថាស្បព័ន្ធបញ្ាូ ន្ដន្ោះដជាគជ័យតមការ
ដស្ោងទុកដ រឬដទ។  
ដសវាដផ្សងៗដទៀត 

ដោយោក់បញ្ចូ លដៅកនុងកញ្ចបស់នូល ស្កមុ
ដោលដៅស្បជាជន្ចាំណុច ស្តូវបាន្បញ្ាូ ន្ដៅ
ទទួលដសវាោ ាំស្ទដៅកដន្លងដផ្សងៗដទៀតដ លមាន្
កិចចសហការជាមួយកមមវធិ្និី្ងមាន្ការោ ាំស្ទដលើថ្ងល
 ឹកជញ្ាូ ន្ (ដសវាចាប់) ដសវាដផ្នកចិតតសាស្រសតដៅ
សហគមន្ ៍និ្ងមាន្ដសវាដផ្សងៗដទៀតរួមមាន្ៈ  
ដសវាកមមវធិ្មីាុលនិ្ងសឺុោ ាំង  

ស្កុមដោលដៅដ លស្បឈមមុែស្តតួោន នឹ្ង
ការ្លងដមដោគដអ ស៍និ្ងការចាក់ដស្គឿងដញៀន្អាច
នឹ្ងបញ្ាូ ន្ដោយអនកអប់រ ាំតទ ល់ដៅដផ្នកកមមវធិ្ីមាុល
សឺុោ ាំង ដ លអនុ្វតតដោយអងគការដធ្វើការកមមវធិ្ីកាត់
បន្ថយដស្ោោះថាន កក់ារដស្បើដស្គឿងដញៀន្។ ដន្ោះជាកចិច
សហស្បតិបតតកិារណ៍រវាងអងគការដធ្វើការជាមួយស្រសតី
ដធ្វើការដសវាកមាន្ត បុរសស្សឡាញ់បុរស និ្ង ស្កុម
បាំដបលងដភទ ជាមួយអងគការអនុ្វតតកមមវធិ្ីកាតប់ន្ថយ
ដស្ោោះថាន ក់ការដស្បើដស្គឿង។ 

ការពាបាលដមត ូន្ 
ការបញ្ាូ ន្ដៅទទួលការពាបាលដមត ូន្ 

តមតស្មូវការស្កមុដោលដៅកនុងការបន្ាបសារ
ធាតុដញៀន្។ ដសវាដមត ូន្ ជាដសវាដ លបន្ាប
សារធាតុដញៀន្ អនុ្វតតការពាបាលតមសតងោ់រ
របស់ស្កសួងសុខាភិបាល។ កិចចការដន្ោះ អងគការដស្ៅ
រោា ភិបាលជាអនកោ ាំស្ទតថ្មល ឹកជញ្ាូ ន្ និ្ងតមោន្
អនកជាំងឺ  បងាក រការដបាោះបងក់ារពាបាលបន្ាបសារ
ជាតិដញៀន្និ្ងោ ាំស្ទពួកដគនូ្វអវីដ លជាដសចកតីស្តូវ
ការចា ាំបាច។់  
ការពាបាលសារធាតុដញៀន្ដៅសហគមន្ ៍

ស្កុមដោលដៅដ លដស្បើសារៈធាតុដញៀន្ 
ស្តូវបញ្ាូ ន្ដៅទទួលការពាបាលដៅគលនិី្កពាបាល
សារធាតុដញៀន្ដៅសហគមន្៍ដ លបដងកើតដ ើង
ដោយស្កសួងសុខាភបិាល ដៅតមមណឌ លសុែ
ភាពមួយចាំនួ្ន្ដ លដស្ជើសដរ ើសសស្មាប់ពាបាល
អនករងដស្ោោះដោយ សារធាតុដញៀន្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពៈ ការដធ្វើដតសត្ មរកដមដោគដអ ស៍ និ្ងកាមដោគ 
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ដសវាសុែភាពផ្លូ វដភទនិ្ងសុែភាពបន្តពូជ 
ស្កុមដោលដៅជាស្រសតីដធ្វើការតមដសវា

កមាន្តដ លស្តូវការចា ាំបាចនូ់្វមដធ្ាបាយពន្ារ
កាំដណើ ត នឹ្ងស្តូវបាន្បញ្ាូ ន្ដៅទទួលមដធ្ាបាយ
ពន្ារកាំដណើ ត។ អតងិិជន្ដន្ោះក៏ស្តូវបាន្បញ្ាូ ន្ដៅ 
ពិនិ្តយសុែភាពបន្តពូជ ការពិនិ្តយថ្ផ្ទដ ោះ ទទួល
ដសវាសុែភាពកុមារជាកូន្  និ្ងដសវាពន្លូតកូន្ដ ល
មាន្សុវតតភិាព ដសវាដផ្ន្ការស្គសួារ ដៅតម
មណឌ លសុែភាព។  
ដសវាអាំដពើហឹងាដផ្នកដយន្ឌ្័រ 

ស្កុមដោលដៅដ លរងដស្ោោះនិ្ងអាំដពើហឹងា
ដផ្នកដយន្ឌ្័រ នឹ្ងស្តូវបាន្បញ្ាូ ន្ភាល មៗ ដៅទទួល
ដសវាានក់ទងនិ្ងអាំពីហឹងា។ដសវាសុែភាពដ ល
ស្តូវជួយជន្រងដស្ោោះដោយអាំដពើហឹងាបនាទ ន្់រួម
មាន្ ការស្បកឹាដផ្នកចិតតសាស្រសត ការដធ្វើដតសតរកដមើល
ការមាន្ថ្ផ្ទដ ោះ ការផ្តល់មដធ្ាបាយបងាអ កក់ាំដណើ ត 
និ្ង ថាន ាំបងាក រ្លងដមដោគដអ ស៍បនាទ ន្់ ការដធ្វើដតសត
រកដមើលស្បតិកមមដមដោគដអ ស៍ ការដធ្វើដតសតរក
ដមើលដោគសញ្ញា កាមដោគនិ្ងការជួយសដស្ងាោះជីវតិ
កនុងករណីរបួសធ្ៃន្ធ់្ៃរ។  
ការរកាការពាបាល និ្ងដលបថាន ាំឲ្យបាន្ជាបល់្លប ់
កនុងស្បពន្ធ័ដងាន ាំសុែភាព 
អនកអប់រ ាំតទ ល់ស្តូវការសហស្បតបិតតិការជាមួយអនក
ស្គប់ស្គងករណី ដន្ោះដបើតមនិ្ោមដបបបទ Booted 
IACM ដៅកនុងស្កមុដជើងឯក សស្មាប់តមោន្ឲ្យ
ស្បាក ថា អនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ជាស្កុមដោលដៅ
ស្បជាជន្ចាំណុច ធានាថាការរកាការពាបាល និ្ង
ដលបថាន ាំឲ្យបាន្ជាបល់្លប ់កនុងស្បពន្ធ័ដងាន ាំរហូត 
 

 
 
 
 
 
 ល់ទទួលបាន្ោប់កាំហាប់ដមដោគវរុីសដៅកនុងស្ោប់
្ម ដ លមាន្លទធផ្លជាកល់្លក។់  
ស្បពន្ធ័ផ្សពវផ្ាយសងគម 

ស្បពន្ធ័ផ្សពវផ្ាយសងគមមាន្ ព័ត៌មាន្ 
ទាំនាកទ់ាំន្ង បដចចកវទិា(ICT) ជាឧបករណ៍មួយ 
(កាំពុងដស្បើស្កុមល្លក់មុែ ស្កមុលាំបាកជួប កនុង
ចាំដណ្តមបុរសស្សឡាញ់បុរស) អាចនឹ្ងស្តូវបាន្ដស្បើ
ោ៉ា ងទូលាំទូល្លយជាមួយកមមវធិ្ីអប់រ ាំ។  ការដស្បើតម
មដធ្ាបាយស្បពន្ធ័ផ្សពវផ្ាយមួយដន្ោះ មាន្ណទធិពល
 ល់ស្កុមស្បជាជន្ចាំណុចនិ្ងអាចានកទ់ងបាន្ ល់
ទីភាន កង់ារដ លដធ្វើការដផ្នកដអ ស៍ជាដស្ចើន្ស្បដភទ
រួមាន ាំង ការយល់ ឹងដផ្នកសុែភាពនិ្ងស្ពឹតតកាណ៍
សងគម (ឧានហរណ៍ ការដធ្វើយុទធនាការផ្សពវផ្ាយ 
ដតសតដមដោគដអ ស៍និ្ងពាបាលដមដោគដអ ស៍)។ 
ការផ្សពវផ្ាយឧបករណ៍អប់រ ាំ យុទធសាស្រសតតល ស់បតូ
រការស្បស្ពឹតត ស្បពន្ធផ័្សពវផ្ាយសងគមស្តូវបាន្ដស្បើ
តមអន្ឡាញ ។ អនកអប់រ ាំតទ ល់ អាចស្បឹកាតមអន្
ឡាញជាមួយស្កមុដោលដៅនិ្ងដលើកកាំពស់ការដៅ
ដធ្វើដតសតរកស្បតកិមមដមដោគដអ ស៍។ ការបញ្ាូ ន្ក៏
ស្តូវបាន្ស្បកឹាតមអន្ឡាញតមសាំដណើ ររបស់
ស្កុមដោលដៅដៅរកកដន្លងណ្តដ លពួកដគដពញ
ចិតតនិ្ងសុវតតិភាព។ ការបញ្ញា រកតស្មូវការដស្សាមអ
នាម័យចាំដ ោះស្កមុដោលដៅដ លលាំបាកជួប។ 
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ងវកិាអនុ្វតតកមមវធីិ្ 
កូ  ពិពណ៌នា ងវកិាយល់ស្ពម ងវកិាចាំណ្តយ ងវកិាដស្បស្បលួ 
១ ដផ្នកធ្ន្ធាន្មនុ្សស ៦១៣,៣០៣.៤៧ ៥៥៦,៦៥៤.៩៣ ៥៦,៦៤៨.៥៤ 
២ ដផ្នកជាំនួ្យបដចចកដទស ៣,៧៨០.០០ ៣,២៥០.០០ ៥៣០.០០ 
៣ ដផ្នកបណតុ ោះបណ្តត ល ២២១,៨៧៩.៩៤ ២០៣,៣៧៦.៦៧ ១៨,៥០៣.២៧ 
៤ ដផ្នកផ្លិតផ្លសុខាភិបា

ល 
០០ ០០ ០០ 

៥ ដផ្នកឱ្សង  ០០ ០០ ០០ 
៦ ដផ្នកលទធកមមនិ្ងផ្គត់ផ្គង ់    
៧ ដផ្នកដហោា រចនាសមព័ន្ ១៨,៣៩១.០០ ២៩,៣៨៩.០០ (១០,៩៩៨.០០) 
៨ ដផ្នកបរកិាខ រទាំនាកទ់ាំន្ង ០០ ០០ ០០ 
៩ ដផ្នកតមោន្និ្ងវាយតថ្មល ៥០,០៩៥.១៥ ៤៤,០១២.៤០ ១២,០៨២.៧៥ 
១០ ដផ្នកោ ាំស្ទអតងិិជន្ ៦៤០,៣២៥.៩៩ ៤៦៥,៥៨៩.៤៥ ១៧៤,៧៣៦.៥៤ 
១១ ដផ្នកដផ្ន្ការនិ្ងរ ាបាល ០០ ០០ ០០ 
១២ ស្បតបិតតកិារចាំណ្តយអងគ

ភាព 
៥២,៧៥៦.០០ ៣៩,៩០៨.៩២ ១២,៨៥៦.៨២ 

១៣ ចាំណ្តយដផ្សងៗ ០០ ០០ ០០ 
 សរុបចាំណ្តយ ១,៦០៦,៥៤១.២៩ ១,៣៤២,១៨១.៣៧ ២៦៤,៣៥៩.៩២ 
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រូបភាពៈ សមាគមនារដីធ្វើការសិកាខ សាល្លជាដទៀងានត់ជាមួយមណឌ លគាំរូដយើងគឺជាអងគការ
ដ លមាន្ការដបតជាា ចិតតជានិ្ចច ដ ើមបដីលើកកមពស់ការអនុ្វតតកមមវធិ្ីសស្មាប់ការដ្លើយតប
ស្បកបដោយភាពថ្ចនស្បឌ្ិត និ្ងស្បសិទធភាព។ 
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ករណីសិកាទី ១ អនកនាង ្យ ដៅ 
អនកនាង ្យ ដៅ មាន្អាយុ៣៤ឆ្ន ាំ មាន្ស្សុកកាំដណើ ត ដៅដែតតតបូងឃមុ ាំ។ កនុងចាំដណ្តមបងបអូន្៧

នាក់ដៅជាកូន្ទី១ ដៅកនុងស្គសួារ។ ដស្ ោះដតជីវភាពស្គួសារមាន្ការែវោះខាត ដទើបដធ្វើឲ្យោតឈ់ប់ដរៀន្ស្តឹម
ថាន កទី់៥។ ដៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ោត់បាន្មករស់ដៅទីស្កងុភនាំដពញដោយជួលបន្ទប់ដគសាន ក់ដៅ ដ ើមបដីសវងរក
ការងារដធ្វើស្ោន្់នឹ្ងបាន្ស្បាកច់ាំណូលែលោះអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពស្គសួារនិ្ងបអូន្ៗ។ ដោយសារដតដរៀន្បាន្តិច
តួច ដទើបោត់ពិបាករកការងារដធ្វើ ដហើយចុងដស្កាយដៅបាន្សដស្មចចតិតដធ្វើការជាស្រសតីខាោ៉ា អូដែដៅហាង XO
។ ដៅកនុងហាង XO មិន្សូវមាន្ដភាៀវ រកចាំណូលមិន្សូវបាន្   ដទើបោតប់ាន្បដូ រដៅដធ្វើការដៅហាងមួយងមី
ដទៀតដ ម្ ោះថា អារហីសូន្កលឹប។ ដៅឆ្ន ាំ២០០២ ោតប់ាន្ស្សល្លញ់បុរសមាន ក់ដ លមាន្រូបស្សស់សងាា រ និ្ង
មាន្មុែរបរជាអនកចដស្មៀងដៅតមដភាជនី្យោា ន្ ដហើយមិន្យូរប៉ាុនាម ន្  ាន ាំងពីរនាក់បាន្ស្សុោះស្សួលដៅរស់
ដៅកនុងបន្ទបជួ់លជាមួយោន ។ ដៅដពលមាន្ថ្ផ្ទដ ោះជិតស្គប់ដែ បតីដៅបាន្នា ាំោតដ់ៅជួបឪពុក-មាដ យដកមក 
ដហើយោត់កប៍ាន្ទទួលសាគ ល់ជាកូន្និ្ងអនុ្ញ្ញា តឲិ្យចូលមករស់ដៅកនុងផ្ទោះជាមួយ។ ដស្កាយដពលសស្មាល
បាន្កូន្ស្បុសមួយ ដៅបាន្សស្មាកពីការងារដ ើមបដីមើលដងាន ាំកូន្។ ដោយសារដតកូន្ដៅទឹកដោោះដោ ដធ្វើឲ្្
យដៅមិន្មាន្លទធភាពស្គប់ស្ោន្ ់កនុងការផ្គត់ផ្គងនិ់្ងចញិ្ចឹ មបបីាច់ដងរកាកូន្បាន្លអដ ើយ  ោត់សដស្មច
ចិតតវលិដៅដធ្វើការងារវញិដ ើមបបីាន្ស្បាក់កថ្ស្មែលោះៗស្ោន្នឹ់្ងជួយសស្មាល ថ្ងលទឹកដោោះដោកូន្។ កនុងដពល
ស្ត បចូ់លដធ្វើការជាងមីមដងដទៀត ោតក់ប៍ាន្សាគ ល់ដមការងមីៗជាដស្ចើន្ ដហើយរដមងដតតល ស់បដូ រនិ្ងចល័ត
ហាងពីមួយដៅមួយជា ោប ជាដហតុដធ្វើឲ្យោតស់ាគ ល់ដភាៀវជាដស្ចើន្ស្គបជ់ាតសិាសន្៍។ ដ ើមបបីាន្ស្បាក់
ចាំណូលដស្ចើន្ដៅ ក៏សដស្មចចតិតលួចដ ើរដលងជាមួយដភាៀវ ដោយមិន្ឲ្យបដ ីឹង ។ ឯចាំដណកបតោីត់កនុងអាំ ុង
ដពលដនាោះកដ៏ ើរដចាលផ្ទោះបាត់ោល់យប់ដ រ   លុោះស្ពឹកដ ើងដទើបមក ល់ផ្ទោះដរៀងែលួន្។ ថ្ងៃមួយបដីរបស់ោត់
មាន្ជាំង ឺ មាត យដកមករបស់ោត ់ បាន្យកដៅពាបាលដៅគលីនិ្កឯកជន្មួយ ដល្លកស្គូដពទយបាន្ស្បាបថ់ាបដី
របស់ោតម់ាន្ជាំងឺរល្លកស្កពោះ និ្ងដ ោះដវៀន្។ដស្កាយការពាបាលមួយរយៈជាំងឺស្កពោះនិ្ងដ ោះដវៀន្បតោីត់
ក៏បាន្ធូ្រស្សាលបន្តិចប៉ាុដន្តដៅមាន្ជាំងឺដផ្សងៗជាបន្តដ លគឺមដងឈដឺន្ោះ មដងឈឺដនាោះរហូត។ សាថ ន្ភាពជាំងឺ
កាន្់ដត ុន្ោបដៅៗ ថ្ងៃមួយបតីរបស់ោត់ កស៏ដស្មចចតិតដធ្វើដតសត្ មរកដមដោគដអ ស៍ លទធផ្លដ ល
ដចញមកបងាា ញថាោតម់ាន្ផ្ទុកដមដោគដអ ស៍ ដតបដីរបស់ោត់ស្បដកកពុាំស្ពមទទួលយកការពិត ដហើយ
ពាោមល្លក់ដរឿងដន្ោះរហូតមក។ ដៅដពលដ លបដីោត់ឈដឺ កដៅនឹ្ងកដន្ទលដ ើរដលងរួច ដធ្វើការមនិ្ដកើត
ពួន្សមៃាំដៅដតកនុងផ្ទោះ ភារ:កិចចផ្គត់ផ្គង់ស្កុមស្គសួារធាល ក់មកដលើដៅាន ាំងស្សុង។ជាំងឺបដីរបស់ោតក់ាន្់ដតធ្ៃន្់ធ្ៃរ 
ឪពុកមាដ យដកមកដៅ បាន្សដស្មចចិតតយកបតោីត់ដៅសស្មាកពាបាលដៅមន្ទីរដពទយ  រុសស ី ដោយសាថ ន្ភាព
ជាំងបឺាន្្ន្ ល់ ាំណ្តក់កាលចុងដស្កាយដៅ ដហើយ ៤ថ្ងៃដស្កាយបដីរបស់ោតក់ប៍ាន្ទទួលអនិ្ចចកមមដៅ
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កនុងមន្ទីរដពទយ និ្ងបាន្បន្សល់ទុកកូន្ស្បុស និ្ងស្បពន្ធឲ្យរស់ដៅជាមួយឪពុកមាដ យដកមកោ៉ា ងដវទនាាន ាំង
កាយនិ្ងចិតត។ 

ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ស្កុមការងារសាម តហគឺលរបស់មណឌ លគាំរូភនាំដពញ បាន្ចុោះដៅដធ្វើការអប់រ ាំ ដៅកលឹបអារ ី
ហសូន្ និ្ងណ្តហាគ ដវ ើលកប៏ាន្ជួបោត់   ប៉ាុដន្តោត់ហាក់ ូចជាមិន្ចាបអ់ារមមណ៍នឹ្ងការអប់រ ាំរបស់ស្កុម
ការងារដយើងដ ើយ។ ថ្ងៃមួយស្កុមសាម តហគឺល បាន្ដធ្វើកិចចសហការជាមួយមាច ស់កលឹបអារហីសូន្ ដ ើមបដីធ្វើដតសត
 ល់្មស្រសតី ដោយដជាោះ្មពីចុងស្មាមថ្  ដតដៅហាក់ដធ្វើមិន្ ឹងមនិ្ឮមិន្ចាបអ់ារមមណ៏នឹ្ង
សកមមភាពរបស់ស្កមុការងារដយើងដ ើយ ស្សបដពលដនាោះមាច ស់ដសវាកប៏ាន្ជួយពន្យល់ឱ្យដៅសម័ស្គចតិតដធ្វើ
ដតសត្ ម ប៉ាុដន្ដោត់ដៅដតមនិ្ស្ពមចូលរួមដស្ ោះមាន្ការភយ័ខាល ចនិ្ងមនិ្ទុកចតិតែលួន្ឯងដ លមាន្ដចញ
រមាស់ដពញែលួន្។ ដោយមាន្ការផ្តល់ស្បឹកាពីស្កុម  សាម តហគឺលជាដស្ចើន្ ង និ្ងមតិតភកដិរួមការងារដតង
និ្ោយដលើកទឺកចិតតោតដ់ធ្វើដតសត្ ម ដ ើមបឲី្យបាន្ចាស់កនុងចិតតងាយស្សួលកនុងការ រឬពាបាល ដៅ
ថ្ងៃទី៣០ ដែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ អនកស្សី ្យ ដៅបាន្សដស្មចចតិតមកកលឹបសាម តហគឺលដ ើមបដីធ្វើដតសត្ ម។ 
ស្កុមការងារបាន្ផ្ដល់ស្បឹកាឲ្យោតប់ាន្យល់ពីផ្លស្បដោជន្៍ថ្ន្ការដធ្វើដតសត្ មដោយសម័ស្គចតិតនិ្ង
រកាការសមាៃ ត ់ ដស្កាយពីដតសត្ ម លទធផ្លបាន្បងាា ញថាមាន្ស្បតិកមម។  ាំបូងោតម់ាន្អារមមណ៍
តក់សលុតោ៉ា ងខាល ាំង ស្ពមាន ាំងទទួលយកការពិតមនិ្បាន្ ប៉ាុដន្តស្កុមការងារសាម តហគឺលបាន្ផ្តល់ស្បឹកាដស្កាយ
ដធ្វើដតសតនិ្ងដលើកទឹកចិតដឲ្យោត់ដធ្វើដតសត្ មបញ្ញា ក់មតងដទៀតដៅសមាគមឈូកស១ លទធផ្លបងាា ញថា 
ោត់ពិតជាមាន្ផ្ទុកដមដោគដអ ស៍។ ស្កុមការងារសាម តហគឺលបាន្ពន្យល់អាំពីការពាបាលជាំងឺដអ ស៍ ោត់ក៏
ចាប់ដផ្តើមទទួលដសវាពាបាលដមដោគដអ ស៍ ត ាំងពីថ្ងៃទី ២១ ដែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូតមក ល់បចចុបបន្ន។ 
ដៅបាន្ដស្បើស្បាស់ថាន ាំស្បឆ្ ាំងដមដោគដអ ស៍ោ៉ា ងដទៀងានត់ និ្ងដៅជួបស្គូដពទយតមការណ្តត់ពុាំដ លែក
ខាន្មតងណ្តដសាោះ  ស្ពមាន ាំងរកាអនាមយ័បាន្លអដទើបដធ្វើឲ្យសុែភាពលអស្បដសើរដ ើងនិ្ងសាន មរមាស់ដលើ
ដសបកកប៏ាតអ់ស់។ កាលពីថ្ងៃទី១២ ដែដមសា ឆ្ន ាំ២០១៧    ោត់បាន្ពិនិ្តយកាំហាប់ដមដោគ មាន្ដត៨០មីស្កូ
លីត (Viral Load Suppression)។  

្យ ដៅ បាន្ដងលងអាំណរគុណោ៉ា ងស្ជាលដស្ៅ ល់ស្កុមការងារសាម តហគឺល អងគការខាណ្ត ស្ពម
ាន ាំងមាច ស់មូលនី្ធ្ិនិ្ងអនក ក់ព័ន្ធាន ាំងអស់  ដ លបាន្ផ្ដល់ជីវតិងមនិី្ងកតីសងឃមឹជូន្ោត ់ស្ពមាន ាំងពន្យល់ឲ្យ
ោតប់ាន្ ឹងពី រដបៀបដងាន ាំសុែភាព យកចិតតទុកោក់សួរសុែទុកខ ស្ពមាន ាំងផ្តល់ស្បឹកាឲ្យោតប់ាន្យល់ ងឹ
ពីការចមលងដមដោគដអ ស៍ កាមដោគ និ្ងបងាក រការចមលង ល់ថ្ គូ។ 
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ករណីសិកា ទី២  អនកនាង អា  ស ូឡា 
អនកនាង អា  ស ូឡា មាន្អាយុ៤៩ឆ្ន ាំ មាន្ស្សុកកាំដណើ ត ដៅស្សុកស្កដចោះ ដែតតស្កដចោះ។ កនុងចាំដណ្តម

បងបអូន្៦នាក ់ោតជ់ាកូន្ស្សីដៅដៅកនុងស្គសួារ។ ដស្ ោះដតជីវភាពស្គសួារមាន្ការែវោះខាត និ្ងមាន្មាដ យជា
ស្រសតីដមមា៉ា យ ដហើយជោដទៀតដនាោះ ស ូឡាចាកដចញពីស្សុកកាំដណើ តត ាំងពីឆ្ន ាំ១៩៨៥ មកជួលបន្ទបដ់គសាន ក់

ដៅកនុងទីស្កុងភនាំដពញដោយដធ្វើជាជាងអ ុតសក់ដៅមតុ ាំផ្ារបឹងដកងកង 
និ្ងទទួលបាន្ស្បាក់ដែចាំនួ្ន្ ៤២០០០ដរៀល កនុងមួយដែ។ ដោយសារ
ស្បាក់ចាំណូលបាន្តិចតួច មិន្អាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពស្គួសារស្គបស់្ោន្ ់
ោត់សដស្មចចតិតទាំនាក់ទាំន្ងដសនហាជាមួយបុរសមាន ក ់ ដ លជាអងគ
រកសរបស់មស្រន្ដីជាន្់ែពស់ ជាំនាន្់ អ ុន្ តក់ ដហើយបាន្រស់ដៅជាមួយោន
អស់រយ:ដពល៥ឆ្ន ាំ។ ដស្កាយមកោតនិ់្ងបតីរបស់ោត់ បាន្ដៅសហ
រ ាអាដមរកិ ដហើយកប៍ាន្ដបកោន ។ បនាទ ប់ពីដបកោន  ោតក់៍សដស្មចចិតត
វលិស្ត បម់កស្សុកដែមរវញិ ដ ើមបងីាយស្សួលកនុងការដមើលដងាន ាំ
មាដ យចាស់ និ្ងជួយសស្មលួ ល់ជីវភាពមាដ យោតផ់្ង។ ស្ត ប់មក
 ល់ស្សុកដែមរវញិ ោតប់ាន្ចូលដធ្វើការជាងមីមដងដទៀត និ្ងបាន្សាគ ល់
បុរសដែមរមាន ក់ដ លមាន្មុែរបរជាអនកលក់ឡាន្។ បនាទ ប់ពីសាគ ល់ោន
បាន្មួយរយៈដៅឆ្ន ាំ១៩៩៥       ស ូឡា ក៏បាន្សដស្មចចិតតដរៀបការ

ជាមួយបុរសដនាោះជាសាវ មដីពញចាប់ ដ ើមបផី្ដល់កតិតិយសជូន្ស្គសួារ។ ជីវតិរបស់ស ូឡាស្បកបដោយសុភ
មងគលនិ្ងមាន្ជីវភាពធូ្រធារ ដហើយមាន្កូន្ស្បុស៤នាក់ ជាចាំណងថ្ អា ហ៍ពិ ហ៍។ ងវីតបតិដតជីវតិ
ស្គសួារធូ្រធារដតដៅកនុងស្គួសារដបរជាមាន្ភាពរកា ាំរកូស ដោយសារបដីរបស់ោតលួ់ចមាន្ស្សីងមនិី្ងដ ើរ
ដលងដរៀងោល់យប់។ ថ្ងៃមួយបដីរបស់ោត់បាន្ដបកធាល យដរឿងែលួន្មាន្ស្សីនិ្ងនា ាំចូលផ្ទោះសាំណ្តកញឹ់កញា
ប់។ ដពលដនាោះក៏ដកើតមាន្ការដ ល្ ោះស្បដកកោន ោ៉ា ងខាល ាំង បដន្ថមពីដលើដន្ោះកូន្ាន ាំង៤នាក់របស់ោតដ់ពល
ដឃើញឪពុកមាដ យដ ល្ ោះោន ស្ពឹក ល្លៃ ចរហូតដបបដន្ោះ និ្ងដោយមនិ្បាន្យកចិតតទុកោក់អប់រ ាំដស្បៀន្ស្បដៅ
ឲ្យបាន្លអ កូន្ោត់ែលោះក៍មនិ្បាន្ដៅដរៀន្ មិន្សាដ បក់ារអប់រ ាំនិ្ងឃុាំស្គងពីឪពុកមាដ យ ដសពគបម់ិតតភស័្រកតែុស 
ធាល កក់នុងអបាយមុែរហូត ល់កូន្មាន កស់្តូវជាប់ពន្ធនាោរដទៀតផ្ង។ មនិ្យូរប៉ាុនាម ន្បដីរបស់ស ូឡាបាន្ធាល ក់
ែលួន្ឈជឺាទមៃន្ម់ិន្អាចដចញដៅស្បកបមុែរបរបាន្ និ្ងស្តូវចាំណ្តយលុយោ៉ា ងដស្ចើន្ដ ើមបពីាបាលជាំងឺ 
ជាអកុសលបដោីត់កប៍ាន្ទទួលមរណភាព។ បនាទ បពី់បដីសាល បដ់ៅ ដោយមាន្ការែូចចិតតខាល ាំង នាងបាន្ចាប់
ដផ្ដើមដ ើរដលងយប ់ ដមើលដគដលងដលបងដៅណ្តហាគ ដវ ើល តមមតិតភ័ស្រកតដចាលកូន្ោល់យប់  ឯមុែរបរក៏ស្តូវ
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ដគដបាកស្បាស់ ខាតបង់អស់លុយកាក់ ជីវភាពោតជួ់បស្បទោះការលាំបាក សូឡាក៏សដស្មចចតិតដស្ជើសដរ ើសមុែ
របរជាអនកមា៉ា សាដកាសជប់ដ ើមបជួីយសស្មាលជីវភាព។ ។  

ស្កុមការងារសាម តហគឺលរបស់មណឌ លគាំរូភនាំដពញបាន្ចុោះដៅដធ្វើការអប់រ ាំជាស្បចា ាំតមហាង តមផ្ទោះ
ជួលនិ្ងទីកដន្លងសាធារណ:ដផ្សងៗកនុងតាំបន្ដ់ោលដៅបឹងស្តដបក ែណឌ ចាំការមន្ ។ ថ្ងៃមួយ ដៅឆ្ន ាំ២០១៦ 
អនករត់ម៉ាូតូឌុ្បមាន ក់បាន្ ដលើកទឹកចិតដសូឡាឲ្យមកកលបឹសាម តហគឺល ដ ើមបជួីបពិភាកាជាមួយស្កមុការងារសាម ត
ហគឺលនិ្ងទទួលដសវាដផ្សងៗ ូចជា កកស់ក ់ កបឹសក ់ ល្លបថាន ាំសក់ និ្ងដធ្វើដតសដ្ មរកដមដោគដអ ស៍ឬ
ពិភាកាពីជាំងឺកាមដោគ ប៉ាុដន្ដស ូឡាមនិ្ស្ពម។ ដោយសារសុែភាពដចោះដតចុោះស្ទុឌ្ដស្ានមមនិ្ ឹងមកពីមូល
ដហតុអវី ដៅថ្ងៃទី០១ ដែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស ូឡាបាន្សដស្មចចិតត មកជួបជាមួយអនកផ្ដល់ស្បឹកាកលបឹសាម តហគឺល 
ដហើយោតប់ាន្សម័ស្គចតិតទទួលការផ្ដល់ស្បកឹានិ្ងដធ្វើដតសត្ មរកដមដោគដអ ស៍ ដោយដជាោះ្មពីចុង
ស្មាមថ្   លទធផ្លដ លទទួលបាន្គឺស ូឡាមាន្ស្បតិកមមដតសតដអ ស៍។  ភាល មៗដនាោះដ រ ោត់ស្តូវបាន្អនក
ស្គបស់្គងករណីបញ្ាូ ន្ដៅដធ្វើដតដសតVCCTបញ្ញា ក់ដៅសមាគមឈូកស១ ដហើយលទធផ្លដតសត្ មវជិាមា
ន្។ ដពលដនាោះោតម់ាន្ការតក់សលុតខាល ាំង ស្ពមាន ាំងទទួលយកការពិតមិន្បាន្ អនកផ្ដល់ស្បកឹាដៅសមាគម
ឈូកស១ បាន្សហការណ៍ជាមួយអនកស្គបស់្គងករណីរបស់សមាគមនារកីមពុជាដ ើមបសីន្ដិភាពនិ្ងអភិវឌ្ឍ
ន្៍ បាន្ដលើកទឹកចិតតឲ្យោតទ់ទួលយកការពាបាលដមដោគដអ ស៍ ដហើយោតក់៏ស្ពមទទួលយកដសវាដៅ
សមាគមឈូកស១ ពីថ្ងៃទី០១ ដែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៦ រហូតមក ល់បចចុបបន្ន។ ដោយសារដតោត់បាន្យល់ ងឹ
ពីសុែភាពនិ្ងជីវតិជាចមបង ោតប់ាន្ដស្បើស្បាស់ថាន ាំស្បឆ្ ាំងដមដោគដអ -ស៍បាន្ដទៀងានត ់ និ្ងពុាំដ លែក
ខាន្ការណ្តតជួ់បដ ើយ ដទើបដធ្វើឲ្យសុែភាពោតស់្បដសើរដ ើង។ ស ូឡាបាន្ពិនិ្តយកស្មិតដមដោគកនុង្ម
កាលពីថ្ងៃទី២៤ ដែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដហើយកស្មតិដមដោគកនុង្មមាន្ចាំនួ្ន្តិចជាង៤០មលីីលីត 
(undetectable)។ ស ូឡា បាន្អរគុណ ល់ស្កុមការងារសាម តហគឺលដ លបាន្ផ្ដល់ជីវតិងមជូីន្ោត ់ និ្ងដណនាាំ
ឲ្យោត់សាគ ល់ពីរដបៀបដងាន ាំសុែភាពស្ពមាន ាំងមាន្ការសួរសុែទុកខោ៉ា ងយកចិតតទុកោក់ពីអនកស្គបស់្គង
ករណី ស្ពមាន ាំងផ្តល់ស្បកឹាឲ្យោតប់ាន្យល់ ឹងពីរដបៀបការ រពីការ្លងនិ្ចមលងដមដោគដអ ស៏ ដហើយ
ោតក់៏បាន្នា ាំថ្ គូនិ្ងកូន្ាន ាំង៣ មកដធ្វើដតសត្ មពីចុងស្មាមថ្ ដៅកលឹបសាម តហគឺលផ្ងដ រ។  
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ករណីសិកាទី៣  អនកនាង ទិតយ ដៅ 
ការដសវងរកអនកផ្ទុកដមដោគដអ ស៏តមរយៈកលឹបសាម តហគឺល 
 អនកនាង ទិតយ ដៅ មាន្អាយុ៤៧ឆ្ន ាំ ជាស្រសតីដមមា៉ា យនិ្ងមាន្កូន្៤នាកក់នុងបន្ទុក មាន្ស្សុក

កាំដណើ តដៅស្សុកល្លវ ឯមដែតតកណ្តដ ល។ ដៅកនុងឆ្ន ាំ២០០០ ោតប់ាន្មករស់ដៅទីស្កុងភនាំដពញ ដោយជួល
បន្ទប់ដគសាន ក់ដៅ ដ ើមបដីធ្វើការងារជាអនកសាំអាតដៅកលឹបកមាន្តរ ៉ាុក ដោយមាន្តួនាទីជាអនកសាំអាត ោត់
ទទួលបាន្ស្បាក់ដែតចិតួចប៉ាុដណ្តណ ោះមនិ្អាចដោោះស្សាយជីវភាពស្កមុស្គសួារបាន្ដ ើយ ដទើបោតស់ដស្មច
ចិតតទាំនាកទ់ាំន្ងដសនហាជាមួយបុរសមាន ក់ដ លជាអនករត់រុមឺ៉ាកកងប់ីស្បចា ាំការ កឹដភាៀវដៅមុែកលឹបកមាន្ត
កដន្លងដ លោត់ដធ្វើការ ោតក់៍បាន្សមស្គ័ដសាម ោះរស់ដៅជាមួយោន អស់រយ:ដពល៥ឆ្ន ាំដហើយកម៍ាន្កូន្ស្បុស១
នាក់។ ដោយសារដតមាន្កូន្ដស្ចើន្ដៅកនុងបន្ទុក កូន្ស្បុសដៅដៅទឹកដោោះដោ ោតម់ិន្មាន្លទធភាពនិ្ង
ដពលដវល្លស្គប់ស្ោន្ក់នុងការផ្គត់ផ្គងដ់ងរកាកូន្ ដទើបដធ្វើឱ្យោតស់ដស្មចចតិតយកកូន្តូចដៅដផ្ាើនឹ្ងមាដ យ
ចាស់ដៅឯស្សុកកាំដណើ ត ដ ើមបងីាយស្សូលកនុងការការរកលុយ ។ ទិតយ ដៅ មាន្ភាពសនិទធសាន លជាមួយដមកា 
សាគ ល់ដភាៀវដស្ចើន្ដហើយោត់ដតងដតដ ើរដលងដសទើរោល់យប់ជាមួយដភាៀវនិ្ងទទួលបាន្ស្បាកក់ថ្ស្មពីដភាៀវ។ ថ្ងៃ
មួយទិតយ ដៅបាន្ ងឹថា បដីរបស់ោតលួ់ចមាន្មាន្ស្សីដកមងក៏ដកើតមាន្ការដ ល្ ោះស្បដកកនិ្ង្ន្ដៅ ល់
ការដលងលោះោន  ឯដៅកច៏ាប់ដផ្តើមមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជាមួយបុរសដ លដ ើរដលងយប ូ់ចោន ដោយមិន្ដរ ើសមុែ
ដ ើមបបីាន្លុយផ្ងនិ្ងលួងចិតតែលួន្ឯងផ្ង។ទិតយ ដៅបាន្សដស្មចចតិតដស្ជើសដរ ើសយកបុរសជន្ជាតិបរដទស
មាន ក់ដ លមាន្លុយដស្ចើន្មកដធ្វើកាំណ្តន្់ចិតត      ជីវភាពមាន្ភាពស្បដសើរបាន្មួយរយៈ  ល់ថ្ងៃកាំណត់ដ ល
ស្តូវស្ត ប់ដៅស្បដទសរបស់ែលួន្វញិ ថ្ គូទិតយ ដៅមិន្បាន្បន្សល់ទុកអវីដស្ចើន្ឲ្យោតដ់ ើយ ទាំនាកទ់ាំន្ង
របស់ោត់ស្តូវបាន្បញ្ចប ់  ដពលដនាោះជីវតិរបស់ដៅធាល កចូ់ល ល់សភាពដ ើម ដហើយកប៏ាន្ស្ត បចូ់លដៅ
ដធ្វើការដៅកលបឹកមាន្តរ ៉ាក់ ជាងមីមដងដទៀត។ 

មាន្ថ្ងៃមួយដៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ចាំបុី កូន្ស្សីទិតយ ដៅបាន្ជួបមិតតភកតិរបស់ដគដៅផ្ទោះជួលដ លធាល ប់
ទទួលការអប់រ ាំពីស្កុមសាម តហគឺលរបស់មណឌ លគាំរូភនាំដពញដ លបាន្ចុោះដៅដធ្វើការអប់រ ាំតមហាងកនុងតាំបន្់
ដោលដៅបឹងស្តដបកែណឌ ចាំការមន្ និ្ងតមផ្ទោះជួល នាងបាន្អងគុយពិភាកាោន ពីបញ្ញា សុែភាព មតិតភកតិ
របស់នាងបាន្ដរៀបោប់ពីការធាល ក់សមាន្កលិន្ រមាស់ានវ រមាស  ុោះ ុាំសាច់ដលើស្បោបដ់ភទ និ្ងដរៀបោប់អាំពីដស
វាដៅកនុងកលឹបសាម តហគឺលសស្មាប់ទទួលស្រសតីដៅសស្មាកដលង កក់សក ់ កឹបសក ់ ល្លបថាន ាំសកដ់ធ្វើែលួន្ឲ្យសាអ ត
មុន្ដពលដចញដៅដធ្វើការកនុងហាងនិ្ងទទួលបាន្ការផ្ដល់ស្បឹកាពីសុែភាពដៅទីដនាោះផ្ងដ រ ដ ើមបឲី្យស្រសតី
បាន្យល់ ឹងពីបញ្ញា សុែភាព។ អងគុយពិភាកាោន អស់រយ:ដពលោ៉ា ងយូរ ចាំបុមីាន្ការចាប់អារមមណ៍ពីការ
អប់រ ាំរបស់ស្កុមការងារសាម តហគឺល។ ថ្ងៃមួយនាងចាំបុបីាន្នា ាំបងបអូន្ស្បុសស្សី ស្ពមាន ាំងមាដ យនាងចាំនួ្ន្៦នាក់
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មក ល់កលបឹសាម តហគឺលដហើយជួបជាមួយអនកផ្ដល់ស្បកឹាកលឹបកនុងដនាោះ អនកែលោះដធ្វើសក ់ អនកែលោះទទួលការផ្ដល់
ស្បឹកាពីមដធ្ាបាយពន្ារកាំដណើ ត អនកែលោះក៍សមស្គច័តិតដធ្វើដតសត្ មដោយដជាោះ្មពីចុងស្មាមថ្   ស្សប
ដពលដនាោះដ រចាំបុនិី្ងបអូន្ស្បុសមាន្ស្បតិកមមដតសតសាវ យ ូចដ លោតប់ាន្ពិភាកាជាមួយមិតតភកត ិ ោត់ពី
អាទិតយមុន្កន្លងមក ឯបអូន្ថ្ងលចាំបុីពុាំមាន្ស្បតិកមមដតសតអវីាន ាំងអស់។ គួរឲ្យដសាកសាដ យកនុងចាំដណ្តមអនកាន ាំង
ស្បា ាំមួយនាក ់មាដ យចាំបុី គទិឺតយ ដៅ ស្តូវបាន្កលបឹសាម តហគឺលរកដឃើញដតសតស្បតិកមមដអ ស៍ ដតដៅថ្ងៃដនាោះពុាំ
មាន្អនកណ្តចាបអ់ារមមណ៍ដលើអនកណ្តដ ើយ ដស្ ោះរវល់ចង់ពាបាលសុែភាពដរៀងៗែលួន្។ កនុងដពលដនាោះ
កូន្ទិតយ ដៅ ាន ាំងពីរដ លមាន្ដតសតស្បតិកមមសាវ យស្តូវបាន្អនកអប់រ ាំតមមូលោា ន្បញ្ាូ ន្ដៅទទួលការ
ពាបាលដៅគលីនិ្កសមាគមឈូកស២ ប៉ាុដន្តដោយដៅទីដនាោះពុាំមាន្ថាន ាំពាបាល ដស្ ោះអាការ:ដោគរបស់ោត់
ធ្ៃន្់ធ្ៃរ ស្តូវបាន្គលនិី្កសមាគមឈូកស២បញ្ាូ ន្បន្តដៅពាបាលដៅ មជឈមណឌ លជាតិស្បយុទធនឹ្ងជាំងឺដអ ស៏ 
កាមដោគនិ្ងដសើរដសបក (NCHADS)។ចាំដណកបងដៅស្តូវបាន្អនកស្គប់ស្គងករណីនា ាំដៅដធ្វើដតសតបញ្ញា ក់ដៅ
សមាគមឈូកស១។  ដពលមក ល់ឈូកស១ោតប់ាន្ចូលដៅដធ្វើដតសតបញ្ញា ក់ VCCT ដតលទធផ្លដតសត
្មរបស់បងដៅដៅដតសញ្ញា  (+) ដ ល អនកផ្ដល់ស្បឹកាដៅសមាគមឈូកស១បាន្ដលើកទឹកចិតតឲ្យោត់
ទទួលយកដៅអវដី លជាការស្បឈមមុែដៅរបស់ោត់ និ្ងធានារកាការសមាៃ តជូ់ន្។ ោតម់ាន្ការតក់សលុត
ោ៉ា ងខាល ាំង ប៉ាុដន្តស្កមុអនកផ្ដល់ស្បឹកាដៅទីដនាោះ ដលើកដហតុផ្លនូ្វអវីដ លអនក ថ្ទមួយចាំនួ្ន្ដទៀតកម៍ាន្ដ រ 
ស្ពមាន ាំងពន្យល់ឲ្យោតយ់ល់ពីការបងាក រទបស់ាក តក់ារចមលងដៅថ្ គូ។ ោតប់ាន្យល់ដហើយកច៏ាប់ដផ្តើម
ទទួលដសវាពាបាលតាំងពីថ្ងៃទី២៤ ដែតុល្ល ឆ្ន ាំ២០១៧ រហូតមកដហើយ សុែភាពោតក់ាន្់ដតស្បដសើរដ ើង
ជាលាំោប់។ ទិតយ ដៅ បាន្សដមតងនូ្វដសចកតីសបាយរកីោយដ លបាន្ជួបនិ្ងទទួលដសវាពីស្កមុការងារសាម
តហគឺលនិ្ងសន្ាផ្សពវផ្ាយស្ពមាន ាំងនា ាំថ្ គូមកទទួលដសវាដៅកលឹបសាម តហគឺល។ 
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ករណីសិកាទី៤  ដល្លកស្សីញាណ សុគនាធ វ ី
ដល្លកស្សី ញាណ សុគនាធ វ ីមាន្ស្សុកកាំដណើ ត ស្សុកដកៀន្សាវ យ ដែតតកណ្តត លដហើយោត់ជាកូន្ទី២

កនុងចាំដណ្តមបងបអូន្ស្សី៣នាក ់ ោតប់ាន្ចាកដចញពីស្សុកកាំដណើ តមកដធ្វើការដៅកនុងដភាជនី្យោធ ន្១
កដន្លងដៅកនុងដែតតដសៀមោបកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ រហូត ល់ថ្ងៃទី១៨ ដែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ ស្កុមការងារសាម តហកឺល
បាន្ចុោះដៅអប់រ ាំអាំពីសុែភាពបន្តពូជ ដមដោគដអ ស៍ និ្ងកាមដោគ ស្ពមាន ាំងបាន្ផ្តល់ស្បកឹាអាំពីការដធ្វើដតសត៍
្មរកដមដោគដអ ស៍/សាវ យដោយសមស្គ័ចិតតនិ្ងរកាការសមាៃ តដ់ទៀតផ្ង ដពលដនាោះោតប់ាន្ចូលរួមសាត
ប់និ្ងសុាំឲ្យស្កុមការងារសាម តហគឺលរបស់ដយើងដធ្វើដតសត៍្មឱ្យោត់    ដពលដនាោះលទធផ្លគឺស្បតិកមមដតសត៍ 
ដហើយស្កមុការងារសាម តហគឺលក៍បន្តផ្តល់ស្បឹកាបដន្ថមដទៀត ដ ើមបឱី្យោតប់ាន្ដៅដធ្វើដតសត៍បញ្ញា ក់ដៅ VCCT 
មន្ទីដពទយបដងអកដែតតដសៀមោប ោតក់ប៏ាន្យល់ស្ពមដៅដធ្វើដតសតបញ្ញច កជ់ាមួយអនកស្គប់ស្គងករណីសកមម
របស់មណឌ លគស្មលូ លទធផ្លថ្ន្ដតសតបញ្ញច ក់គឺវជិាមាន្។ ដៅថ្ងៃទី២៩ដែកញ្ញា  ២០១៣ ោតស់្តូវបាន្ស្គូ
ដពទយផ្តល់ដសវាពាបាលជាំងឺ    ឧិកាសនិ្យម(OI) ល់ោត់ដហើយដពលដនាោះចាំនួ្ន្CD4របស់ោត់គមឺាន្២០២
ស្ោប់   រហូតមក ល់ថ្ងៃទី២ដែមនិា ឆ្ន ាំ២០១៤ ដទើបោតទ់ទួលបាន្ឱ្សងស្បឆ្ ាំងដមដោគដអ ស៍ (ARV)  
ដ លមាន្ដលែកូ សាំោល់១៧០២០៣៦៧៨។ មុន្ដពលទទួលបាន្ឱ្សងស្បឆ្ ាំងដមដោគដអ ស៍ ោត់មាន្
អាការៈវលិមុែ ឧសាហ៏អស់កមាល ាំង បនាទ ប់ពីបាន្ដស្បើស្បាស់ឱ្សងស្បឆ្ ាំងដមដោគដអ ស៍ោ៉ា ងស្តឹមស្តូវតម
ដវជាបញ្ញា មក ោត់មាន្សុែភាពលអស្បដសើរជាមុន្រហូត ល់បចចុបបន្នោតទ់ទួលបាន្លទធផ្លចាំនួ្ន្  VL-
Undetected table។ ោតម់ាន្ការកក់ដៅត និ្ងអរគុណ ល់ស្កមុការងារសាម តហកឺលដ លបាន្ជួយោតដ់អាយ
ទទួលបាន្ដសវាពាបាលដោយឱ្សងស្បឆ្ ាំងដមដោគដអ ស៍)ានន្ដ់ពលដវល្ល និ្ងអាចដធ្វើដអាយោត់ដរៀបចាំ
ដផ្ន្ការណ៍អនាគតបាន្លអដទៀតផ្ង។ 

 


