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មាតិ


ក. របាយករណ៍ទូ
១. សវ
១.១ េសចក�ីេផ�ម
១.២ ស�នភាពេអពីេដម ៃនេមេរគេអដស ជំងឺេអដស៍ េន្របេទសកម�
២. ្របព័ន�្រគប់្រគងៃនមជ្ឈមណ�
២.១ វដ�ៃនករេធ�ែផនក និងករតមដនរបស់មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំង េសែស្ប
និងកមេរ
២.២ ករចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្
២.៣ េគាលករណ៍ែណ និងនិយាមែបបបទ្របតិបត
២.៤ វគ�បណុ � ះបណា�
២.៥ ករ្រគប់្រគងគំេរងមូលនិធ HIV-SSF
២.៦ ករអេង�តតម

ខ. សមិទ�ផលៃនករផ�ល់េស
១. សកម�ភាពបង�រៃនេមេរគេអ/ជំងឺេអដស៍ សំ រប់្របជាជនទូេទនិង្រក�ម្រ
២. េសវែថទំអ�កផ�ុកេមេរគេអ និងអ�កជំងេអ
ឺ ដស៍
២.១ េសវេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអ េដយស�័្រគចិ និងរក្សោករសំ

២.២ េសវែថទ និងព្យោបាលជំងឺឱកស និងករព្យោបាលេដយឱសថ្រប
េមេរគេអដស
២.២.១ ករចល័តអ�កជំងឺតមេសវេផ
២.២.២ ករគាំ្រទែផ�កឱសថនិងសំភារប
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២.២.៤ ករអនុវត�ន៍យុទ�ស� ករព្យោបាលបង�រជំងឺរេបងេ
២.២.៥ ករមានៃផ�េ និងកររំលូ
២.៣ របាយករណ៍កម�វិធីេឆ�យតបរួម
២.៤ េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍តម និងតមសហគមន
២.៤.១ េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍តម
គ. ករលំប និងឧបសគ�
ឃ. េមេរៀន បទពិេសធន
ង. េសចក�ីសន�ិដ�

របាយករណ៍សកម�ភាព្របយុទ�នឹងជម�ឺេ-កមេរ
្រប ចំ ឆា២០១៣
ក. របាយករណ៍ទូ
១ សវ
១.១ េសចក�ីេផ�ម
របាយករណ៍េនះ ពិពណ៌នាពីសមិទ�ផលែដលបានមកពីករអនុវត�ន៍កម�វិធីបង�រ ែថទំនិងព្យោបាល
ជំងកមេរគ េនក�ុងគំេរ
ងែផនករ្រប២០១៣។ របាយករណ៍េនះ គឺបានប��ូននូវទិន�ន័យនិងពត
ឺ
មកពី្រគប់េសវទំង

ដូចជាែថទំនិងព្យោបាលជំងឺេអដស៍ មណ�លេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេ

ស�្រគ័ចិត និងរក្សោករសំងត់ គ�ីនិកសុខភាព្រគ�សរ ្រក�មែថទំអ�កជំងឺេអដស៍តមផ�ះនិងេសវ
េមេរគេអដស៍ពីមា�យេទកូន េនទូទំង្របេទសែដលចង្រកងជារបាយករណ៏្រគប់្រជ�ងេ្រជ
តបេទនឹងកររីករលដលៃនជំងឺេអដស៍ កមេរគក�ុងវិស័យសុខភិបាលេនក�ុង្របេទសកម�ុជ
តមែផ�កជាបន�បនា�ប់ៃនរបាយករណ៍េនះគឺេផា�តេលសកម�ភាពសំខន់ៗ ៃនករអនុវត�កម�វិធីក�ុងឆ.
របាយករណ៍ទូេទទក់ទងនឹងសកម�ភាពសំខន់ៗៃនករ្រគប់្រគងនិងសមិទ�ផលៃនករអនុ ខ.លទ�ផល
ែដលទទួលបានពីករផ�ល់េសវសុខភិបាលក �ុងឆា�.ឧបសគ�នានាែដលបានជួប្រប.េមេរៀនបទ
ពិេសធន៍ . េសចក�ីសនិដ�ន ។ល
១.២ ស�នភាពេអពីេដមីក ៃនេមេរគេអដស៏ ជំងឺេអដស៍ េន្របេទស
កររលដលេមេរគេអដស៍ េន្របេទសកម�ុជា បានបង�ញេអយេឃញថាជាកររល
េនក�ុងទីបអសុី។ េ្
រកយពីបានរកេឃញេមេរគេអដស៍េលកដំបូងេនក១៩៩១ អ្រតឆ�ងបានរី
�
ដលយា៉ងខ េដយសរមានករេកនេឡងនូវឧស្សោហកម�ផ�ូវេភទចេនា�១៩៩៥ េទឆា�១៩៩៨ េហយ
ែដលអ្រត្របវ៉ឡង់ៃនករឆ�ងជំងឺេអដស៍បានកនេឡ
២ដង គពី 
េ
ឺ ១,២ % េទ២%។ អ្រតេ្របវ
បានថយចុះពី០,៩% េនឆា�២០០៦ មក ០,៧% េនឆា�២០១២។ ករថយចុះៃណអ្រត្របវ៉ឡង់ៃន
េមេរគេអដស៍េន្របេទសកម�ុជាបានមកីករខិតខំ្របឹងែ្របងដ៏ខ�ំងក� ក�ុងករអនុវត�ន៍កម�វិធីេ
ព
អនាម័យ១០០% ក�ុងចំេណាម�ស�ីបំេរផ�ូវេភទេនតមផ�ះបនចប់ពី១៩៩៨។ ទន�ឹមនឹងករថយចុះៃនអ្
្របវ៉ឡង់ ៃនករឆ�ងេមេរគេអដស៍ក�ុងចំេណាម្របជាជនទូេទេយងកត់សំគាល់ថា្រក�ម្

មុខនឹងេ្រគាះថា�ក់ខ�ស់ដូចជា�ស�ីបំេរេសវកំសន� អ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និង្រក�មបុរស្រស
ែតជា្រក�មេគាលេដែដល្រត�វយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ក�ុងករផ�ល់េសវបង�រ ែថទំព្យោបាលជំង
លទ�ផលៃនករអេង�តករ្រប្រពឹត�ផ�ូវេភទេ ២០១០ និនា�ករៃនអ្រតេ្របេ្រសមអនាម័យក�ុងចំេណាម
េសវកំសន�េនករក្សោបានកំរិ(៨៩,២%) ចប់តំងព២០០៣ ដល់ឆា�ំ២០១០។ បែុ៉ ន�អ្រតេ្របេ
អនាម័យជាមួយសង្សោរេនែតមានកំ(៥០%) ក�ុងរយះេពលដូចគា�។
២. ្របព័ន�្រគប់្រគងៃនមជ្ឈមណ�
២.១ វដ�ៃនករេធ�ែផនករនិងករតមដនរបស់មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក
ែផនករ្របតិបត�ិ្រគប់្រជ�ងេ្រជ២០១៣ វគ�សិក�សលស�ីពីករេរៀបចំែផនករ្របតិបត�ិ្រគប់្
សំ រប់ឆា�២០១៣ សំ រប់េខត� រជធានីទ២៤ ែដលជាែផ�កមួយៃនកិច�្របជុំ សំរបសំរួលែដលបានេរៀបច
ពីៃថ�ទី ០៤ ដល់ៃថ�ទី ០៨ ែខវិច�ិក ឆា�២០១៣ េដម្បីពិនិត្យមលនូវសមិ
ទ�ផលែដលបានអនុវត�ក�៣ ្រតីម
េ
ដំបូង ក�ុងឆា�២០១៣ ផ�ល់នូវពត៌មានអំពីេគាលករណ៍ែណនាំឬយុទ�ស�ស�មួយចំនួនែដលបានេធ�ករ
េហយនិងពិនិត្យេមលេឡងវិញែដរនូវគំេរងែផនករសកម�ភាពសំរប២០១៣។ ជាមួយគា�េនះែដរ វគ�សិ
សលក៏បានេរៀបចំេគា( targets) សំ រប់ថា�ក់ជាតិនិងថា�ក់េខត�្របច២០១៤។ ជាលទ�ផលៃនវគ
សិក�សលេនះ គឺសំេរចបាននូវព្រងងគំេរងែផនករ្របតិបត�ិ្រគប់្រ២០១៣ េហយែដលមា
ប��ូ លនូវ inputs and expected outputs ពីអង�ករៃដគូែដលអនុវត�កម�វិធី្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ កមេរ
ថា�ក់េខត� រជធានី។ គំេរងែផនករេនះ នឹង្រត�វយកេទប��ូលេទក�ុងគំេរងែផនករ្របតិប២០១៣
របស់្រកសួងសុខភិបាលសំរប់គាំ្រទ្របព័ន�្រទទង់វិស័យសុខភិបាល។ ជាចុងេ្រកយ គំេ
្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ្រពមទំងគំេរងថវិកែដលមានទំង្របាក់ឧបត�ម�េលកទឹកចិត�ដល់ម�២០១៣ ្រត�
បានអនុម័ត។ ថវិកសរុបែដលបានអនុម័តសំរប់២០១៣ េនះរប់ប��ូលទំង្របាក់ឧប (incentives) ផង
េនាះ មានថវិកសរុបទំង២៥ លនដុល� ែដលក�ុងេនាះមាន្របភពថវិក៥្របេភទ េផ្សងគា�
្រគប់្រគងេដយមជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និ(២០.៨០៥.៥៤៣,៤៥
ដុល�សហរ�អេមរ
ដ
) និង្របភពថវិកេផ្សងៗេទៀតពីបណា�អង�ករជាៃដគូសំរប់ករអនុវត�សកម�
នឹង ជំងឺេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េនថា�ក់ជាតិនិងថា�ក់េ
២.២ ករចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្

ក�ុងអំឡុងឆា�ំ២០១៣ េនះ មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និងកមេរគ បានចុះ
េ្រព�ងជាមួយនឹងៃដគូករងរ២៤ មន�ីរសុ ខភិបាលេខត�េលចំនួនថវិកសំរប់ករអនុវត�កម�វិធីបង�រ
និង ព្យោបាលជំងឺេអដស៍និងជំងឺកមេរគថា�ក់េខត�ក�២០១៣។
២.៣ េគាលករណ៍ែណនាំ ឯកសរបណ�ុះបណា�ល និងនិយាមែបបបទ្រ
េនក�ុងឆា�ំេនះ មជ្ឈមណ�លជាតិបានេរៀបចំពិនិត្យែកសំរួលនូវេគាលករណ៍ែណនា
បណុ � ះបណា�លមួយចំនួននិងចង្រកងឯកសរមួយចំនួនដូ
១. តក់ែតងនិងចង្រកងែផនករ្របតិបត�ិ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ២០១៣ របាយករ ណ៍្របចំ្

និង

ែផនករសកម�ភាពឆា២០១៣
២.

បន�ករតក់ែតងនូវបទដ�នស�ង់ដសំរប់ករអនុវត�ៃនករេឆ�យតបរួមគា�រវងជំងឺេអដស៍ សុខ

េសវជំងឺរេបងសំរប់ករកត់បន�យនូវករឆ�ងៃនជំងឺេអដស៍ និងជំងឺស�យក�ុង្របេ
៣. ពិនិត្យេឡងវិញនូវេគាលករណ៍ែណនាំជាតិ ស�ីពីករព្យោបាលជំងឺកសនិយមេលម

មនុស្

េពញវ័យ្របឈមនឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍និងអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍េនក�ុង្របេទ
៤. ពិនិត្យេឡងវិញនូវេគាលករណ៍ថា�ក់ជាតិស�ីពីករព្យោបាលេដយឳសថ្របឆា សំ រប់មនុស
េពញវ័យ និងកុមារេនក�ុង្របេទសកម
៥.

ពិនិត្យេឡងវិញនូវឯកសរបណ�ុះបណា�លេលOI/ARTបណុ � ះបណា�លេលេសវ ដល់្រគ�េពទ្យនិ

ផ�ល់្រឹក្សោចំេពះម
នុស្សេ
ប
៦. ពិនិត្យេឡងវិញនូវឯកសរបណ�ុះបណា�លេលេសវ ដល់្រគ�េពទ
៧. ពិនិត្យេឡងវិញនូវឯកសរបណ�ុះបណា�លេលេសវ ដល់្រគ�េពទ្យ និងអ�កផ�ល់្របឹក្សោចំេពះ
២.៤ វគ�បណុ � ះបណា�ល និងសិក�
េដម្បីេលកកំពស់សមត�ភាព និងព្រងឹងកិច�សំរបសំរួលេនថា�ក់េខត�និងថា�ក់្រស� វគ�បណ�
ក
និង វគ�បំប៉ន និងកិច�្របជុំសំរបសំរួលបានេរៀបចំេឡងសំរប់ម�ន�ីសុខភិប ែផ�កេទតមសមាសភ
គំេរងែផនករយុទ�ស�ស�ែដលមានដ

- វគ�បណុ � ះបណា�លបំប៉នរយះេពល៥ៃថ� ចំនួន ១ វគ�េដម្បីព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងករ្រគប
និងភាពជាអ�កដឹកនាំសំរប់ម�ន�ីកម�វិធីេអដស៍ និងបុគ�លិក មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស
កមេរគ ែដលបាន្រប្រពឹត�េទេន២៣ ដល់ ២៧ កក�ដ ក�ុងេខត�កំព
-

េរៀបចំេបកកិច�្របជុំបណា�ញអ�កផ�ល់្របចំតំបន់ជូនម�ន�ីសុខភិបាលែដលបំេរក

ផ�ល់្រឹក្សោ
ប
េ

េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍មានចំន១ វគ�
-

វគ�បណុ � ះបណា�លស�ីពីករេធ�េតស�េសរ៉ូស�ស�សំរប់្រសវ្រជាវេមេរគេអដស៍ និងជំងឺកមេរគ

សុ ខភិបាលែផ�កមន�ីរពិេសធន៍ចំន១ វគ�
-

វគ�បណុ � ះបណា�លចំនួន១វគ� ស�ីពី P-CoPCT-ST

- វគ�បណុ � ះបណា�លចំនួន១វគ�ស�ីពីភាពជាអ�កដឹកនាំនិងរផ�ួចេផ�មថ�ីជាយុទ�ស�ស�សំរប់ប
ក
ុ គ�លិក
េនករិយាល័យ្រស�ក្របតិបត�ិនិងកម�វិធីេអដស
- វគ�បណុ � ះបណា�លចំនួន១វគ�ស�ីពីករ្រគប់្រគងបរិមាណ

OI/ARV ចំេពះអ�កទទួលខុស្រត�វេល

្រគប់្រគងេនែផART
-

វគ�បណុ � ះបណា�លបំប៉នចំនួន១វគ� ស�ីពីករ្រគប់្រគងឳសថែដល្រប្រពឹត�េទេនមជ្

២.៥ ករ្រគប់្រគងគំេរងមូលនិធិសកលសំរប់កម�វិធីេ
(HIV-SSF)
មជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និងកមេរគ ្រត�វបានគណះកមា�ក
គំេរងមូលនិធិសកលេនកម�ុជា េ្រជសេរសជាករិយាល័យទទួលជំនួយផា�ល់ពីមូលនិធិសក
កម�វិធី្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េ្រកមគំេរងមូលនិធិ

សំ រប

HIV-SSF។ េនក�ុងគំេរងេនះមានភា�ក់ង

ជំនួយបន�ទំងអស់ចំនួន២២ ក�ុងេនាះមានស�ប័នចំន៣ ថ�ី ែដលមិនធា�ប់ទទួលជំនួយមូលនិធិសកល និ
ស�ប័នអង�ករចំនួ១៩ េផ្សងេទៀតធា�ប់ទទួលជំនួយមូលនិធិសកលជុំមុនៗ ។ ភា�ក់ងរទទួលជំនួ
គំេរងមូលនិធិសកលចំនួន២២ គឺអង�ករមូលនិធិែថទំជំងឺេអដស
អង�ករកម�ុជាអប់រំនិងែថទំជំងឺេអដ( CHEC), អង�ក
េមេរគេអដស៍អ�កជំងឺេអដស៍ក�ុង្រពះរជាណាច្រ

(AIDS Health Care Foundation),

Catholic Relief Service,
(CPN+),

ៃន

បណា�ញៃនអ�កផ�ុ

សមាគមនារីកម�ុជាេដម្បីសន

និង

អភិវឌ្ឍន (CWPD), អង�ករសុខភាពអន�រជ (FHI), អង�ករមិត�សំល (FI), អង�ករគណះកមា�ធិករស
សំ រល
ួ កម�វិធី (HACC), អង�ករខ (KHANA), អង�ករេមឌីខ (MEDiCAM), ្រកសួងសង�មកិច�អតីតយុវជន

និងយុវនិតិសម្ប (MoSVY), អង�ករអន�រជាតិមា៉រីស�ុបកម (MSIC), អជា�ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេ
(NAA), មជ្ឈមណ�ល្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និងក (NCHADS), មជ្ឈមណ�លជាតិគាំព
និងទរ (NMCHC), មន�ីរេពទ្យកុមារជ (NPH) អង�ករបំេរសុខភាព្របជាជនអន� (PSI) សមាគមរ៉
កម�ុជា (RHAC), អង�ករសេ�ង�ះកុមារអន�រជាតិ មន�ីរេពទ្យ្រពះសីហនុមណ�លៃនក� (SHCH), សមាគ
នារីអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�និងអនាម័យនិងអង�ករទស្សនះពិភពេល (WVC) ។
កម�វិធីេនះមានេឈ�ះថាកម�វិធីបង�រ ែថទំ ជំងឺេអដស៍កមេរគ េដម្បីបន�សំេរចបានករបង�
្របេទសកម�ុជា ែដលមានេគាលបំណងចំ៧ និងកម�វត�ុចំនួន ២០ ែដលនឹងអនុវត�េដយភា�ក់ងរទ

ជំនួយបន�ទំង២២េនះ។

កិច�្រពមេ្រព�ងេលគំេរងមូលនិធិសកល ដំណាក់ក១ គ្រត�វបានចុះហត�េលខេនៃថ
២៥ ែខមិនា ឆា�
ឺ
២០១១ េដយមូលនិធិសកល ហ្សឺែណវ តំណាង្របធានកិត�ិយសៃនគណះកមា�ករសំរបសំរួលគំេរ
សកលេនកម�ុជា ្របធានករយាល័យទទួលជំនួយផា�ល់ពីមូលនិធីសកល មជ្ឈមណ�លជាតិនឹង
េសែស្ប និង កមេរគ ែដលមានរយះេ៣ឆា�ំ គឺពីែខ មករ ឆា២០១១ ដល់ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១៣ ែដលមា
ថវិកសរុបចំនួន៨៥.២៨៨.៨៧៩ ដុល�អេមរិក និងែដលជាផ�ូវករមានច៨១.៤៦៦.៦៨៧ ដុល�អេមរ
ែដលក�ុងេនាះមានថវិកែដលបន�គំេរងមូលនិធិសកលជ៧ ដំណាក់កលទ១

ផងែដរ។ ភា�ក់ងរទទ

ជំនួយផា�ល់ពីមូលនិធិសកល មជ្ឈមណ�លជាតិេសែស្បកនិងកមេរគ បានេរៀបចំចុះកិច�្រពមេ្រព�ង
ភា�ក់ងរទទួលជំនួយបន�េនក�ុងែខេមស និងែខឧសភា២០១១។
េនក�ុងរយះេពលៃនករអនុវត�ក�ុងឆា១
� េនះ គំេរងេនះ្រត�វបានសំេរចនូវលទ�ផលជទីេមាទនះ ជាពិេសសក�
កំឡុងពីែខកក�ដដល់ធ�ូឆា�២០១៣េនះ។ តមករចង្រកងបូកសរុបៃនរបាយករណ៍ែដលបានមកពី
ទទួលជំនួយបន� (SRs) ទំងអស់ មានសុចនា

impact និង

outcome ចំនួន ៨

និងសុ ចនាករ

programmatic ចំនួន ១៩ ែដលបានេ្រជសរសសំរប់រយករណ៍េនាះបានបង�ញនូ
វលទ�ផ
េ
ក�ុងចំេណាមសុចនាក impact និង outcome ចំនួន៨មានែតសុចនា impact ចំនូន ២ និងសុ ចនាក
outcome ចំនូន ២ែដលមានេគាលេដសំរប់រយករ
-

សុ ចនាករ ភាគរយៃនទរកែដលេកតព ីមា�យមានផ�ុកេមេរ េហយបានផ�ុកេមេរ េអដស៍ែដល
លទ�ផលសំ េរចបាន២,៥១% េផៀបេទនឹងេគាលេ៥%។

-

សុ ចនាករ ភាគរយៃនជំទង់ និងទរកែដលមានផ�ុកេមេរគេអដស៍ទទួលករព

ឱសថ

្របឆាំងេមេរគេអដស៍ ែដលលទ�ផលសំេរច៨៤,៥% េផៀបេទនឹងេគាលេ៨៨% លទ�ផល
របស់កុមារគឺមិនទន់មានេដយសរែត
-

សុ ចនាករភាគរយៃនបុរស្រសលញ់បុរសែដលេ្រប្របាស់េ្ ែដលបានរួមេភទតមរន�គ
ជាមួ

នឹង

បុរស () ក�ុងរយេពលមួយែខចុងេ្រកយែដលលទ�ផលសំេរចប៩៤,៨%

េធៀបេទនឹងេគាលេ៩៥%
-

សុ ចនាករភាគរយៃន�ស�ីបំរេសវកំសន�ែដលបានរយករណ៍ថាបានេ្រប្របាស់េ
េ
នឹងអតិថិជន/សង្សោរ ក�ុងរយេព៣ែខចុងេ្រកយ

ក�ុងចំេណាមសុចនាក Programmatic ចំនួន ១៩ ែដលបានេ្រជសរសសំរប់រយករណ៍េនាះមា
េ
ចំនួន ៦ សំ េរចបានេសសពីេគាលេដែដលេលកេឡ(គឺេលសពី ១០០%) សុ ចនាករ៥ែដលសំ េរចបានត
ែផនករ(គឺពី ៧០% េទ៨៩%) និងមានសុចនាក៥េទៀតែដលមិនមានេគាលេដេនក�ុងឆា�(គឺពី ០% េទ
៦៩%)។
២.៦ ករអេង�តតមដ(Surveillance)
េដម្បីតមដននិងករពរភាពសុំៃនឱសថ្របឆាំងេ

ែដលអចមានេនក�ុងកំឡុង

ៃនក

ព្យោ មជ្ឈមណ�ល្របយុទ�នឹជំងឺេអដស៍េសែស្បកនិងកមេរគបានអនុវត�ករអេង�តតមដនរក
ៃនឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ែដលមានករអេង�តតមដនរកករចំលងែដលមានភ
េមេរគេអដស៍បឋមតមរ

threshold

survey

្របឆា

េលអ�កែដលេទបនឹងឆ�ងថ�ីករអេង�តតមដនរកភា

ឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ ដំណាក់ក២ ែដលេកនេឡងេនក�ុងចំេណាមអ�កជំងឺែដលកំពុងព្យោប
ឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ និងករអេង�តតមដនអំងឌីកទ័រសំរប់្របកសអសន�។
អំងឌីកទ័រសំរប់្របកសអសន�េនះ្រត�វបានរៀបចំេឡងត
២០០៨។ ករអេង�តតមដនអំងឌី
េ
សំ រប់្របកសអសន�ចំ៥ជុំែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយ្របមូលទិន�ន័យពីេសវែថទំ និងព្
ឱកសនិយមនិងេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ែដលក�ុងេនាះមានករ្របមូលទិន�ន័យ ពីប��ីច
ជំងឺឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍សំរង់ប��ីអ�កជំARV ទិន�ន័យេនក�ុងកុំព្យទ័(្របសិនេបម) ប��ីឱសថ និង

េធ�ករពិនិត្យមលករទុដក់
ARV េនឱសថស�ននិងេធ�ករសំភាសន៍ជាមួយ្រគ�េពទ្យជាមួយអ�
េ
កំពុងទទួលករព្យោបាលឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ជាេដម។ ករអេង�តតមដ

សំ រប់្រប

អសន�មានអំងឌីក៧ ែដល្រត�វ្របមូលព៌តមានសំរប់ករអេង�តអំងឌីកទ័រ្របកសអសន�
មាន
១. ភាគរយៃន្រតីមាសែដលមានដច់ស�ុកនូវឱសថ្របឆាំងេមេ
២.ភាគរយៃនែខែដលមិនមានឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ហួសេពលកំណត់ករេ្

ែដលបានរកេឃ

េនកែន�ងព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេ
៣. ភាគរយៃនឱសថ្របឆាំងេមេរគេងដស៍ែដលបានទុកដក់្រត(Storage conditions)
៤.ភាគរយៃនអ�កជំងឺែដលបានចប់េផ�មផ�ល់ករព្យោបាលេដយរូបមន�ព១
៥.ភាគរយៃនអ�កជំងឺែដលេនេ្របករព្យោបាលេដយរូបមន�ព១ េ្រកយពីចប់េផ�មព្យោ
ឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍រយះេ១២ែខ
៦.ភាគរយៃនអ�កជំងឺេអដស៍ែដលបានេបាះបង់ករព្យ១២ែខ េ្រកយព្យោបាលេដយឱស
េមេរគេអដស
៧.សមាមា្រតៃនអ�កជំងឺែដលេនមកតមករណាត់ជួប អចយកមកេ្របេដម្បីរកភា
របកគំេហញៃនករអេង�តតមដនអំងឌីកទ័រសំរប់្របកសអសន�ៃន

េនះ្រត�វបានយក

ផ្សព�ផ្ និងផ�ល់ពត៌មាន្រតល់ដល់្រក OI/ART កម�វិធីេអដស៍មន�ីរសុ ខភិបាលេខត�និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍េដ
េរៀបចំែផនករសកម�ភ

ក�ុងករេលកកំពស់នូវគុណភាពេសវនិងកររស់រនមានជីវិតរបស់អ�កជំងឺ

លទ�ផលទំងេនះមានដក់េនក�ុងេគហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ�
-ករអេង�តជុំទ១េនឆា២០០៨ទិន�ន័យ្រត�វបាន្របមូលពី OI/ART សំ រប់មនុស្សចស់ចំន១៦ កែន�ង 
និងេសវOI/ART សំ រប់កុមារចំនួ១០ កែន�ង។
-ករអេង�តជុំទី២ េនឆា�២០០៩ ទិន�ន័យ្រត�វបាន្របមូលពីេOI/ART សំ រប់មនុស្សចស់ចំន៤២ កែន�ង 
និងេសវOI/ART សំ រប់កុមារចំនួ២៥ កែន�ង។
-ករអេង�តជុំទី៣ េនឆា�២០១០ ទិន�ន័យ្រត�វបាន្របមូលពីេOI/ART សំ រប់មនុស្សចស់ចំន៣៥ កែន�ង 
និងេសវOI/ART សំ រប់កុមារចំនួ២៤ កែន�ង។ 

-ករអេង�តជុំទី៤ េនឆា�២០១១ ទិន�ន័យ្រត�វបាន្របមូលពីេ OI/ART សំ រប់មនុស្សចស់ចំន៣១ កែន�ង 
និងេសវOI/ART សំ រប់កុមារចំនួ២០ កែន�ង។
-ករអេង�តជុំទី៥ េនឆា�២០១២ ទិន�ន័យ្រត�វបាន្របមូលពីេOI/ART សំ រប់មនុស្សចស់ចំន៤៧ កែន�ង 
និងេសវOI/ART សំ រប់កុមារចំនួ៣៤ កែន�ង។
-ករអេង�តជុំទី៦ េនឆា�២០១៣ ទិន�ន័យ្រត�វបាន្របមូលពីេ OI/ART សំ រប់មនុស្សចស់ចំន៥១ កែន�ង 
និងេសវOI/ART សំ រប់កុមារចំនួ៣២ កែន�ង។ លទ�ផលៃនសូ ចនាករសំរប់្របកសអសន�ក � ២០១៣
្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេនេលេគ NCHADS។
ខ. សមិទ�ផលៃនករផ�ល់េស
១. សកម�ភាពៃនករទប់ស�ត់ជំងឺេអដស៍ និងជំងឺក
េនក�ុងឆា�២០១ ៣ េនះ មានគ�ិនីកកមេរ (Specialized STI clinic) ទំងអស់ចំនួ៦១កែន�ងែដលក�ុងេនា
មា ៣៥កែន�ង ្រគបដណ�ប់េល២១ក�ុងចំេណា២៤េខត�្រក�ងទូទំង្របេទសកម (េលកែលងេខត�កណា�
មណ�លគិរី និង ្រក�ងែក) និងមា២៦គ�ិនីកេទៀតជារបស់អង�ករេ្រករដ (RHAC = 15 Marie Stopes
= 8 MEC= 1 គ�ិនីក និងឈូ កសគ�ិនីក =២ គ�ិនីក)។
ក�ុងចំេណាម៣៥ គ�ិនីកជំងឺកមេរគែដលជារបស់រដ�ភិបាល បានបំពក់នូវឧបករណ៍បែន�មសំរ
ពិេសធន៍ែដលអចេធ�េត RPR និង Basic microscopy ។ ជារួមមានគ�ិនីកចំនួ៣៣ ែដលមា
មន�ីរពិេសធន៍អចដំេណរករ មន�ីរពិេសធន៍ែដលមានេនក�ុងគ�ិនីកកមេរ ៣៥ លក�ុង ៣៥
ODs ្រគបដណ�ប់ទ ២១ េខត�អចជាជំនួយដល់គ�ិនីកក�ុងករេ្រប្របាស់នូវគំនូសប សំ រប់ករ្រគប់
ែថទំ និងព្យោបាលជំងឺកមេរគ េដយពឹងែផ ចេង�មេរគស��េអយកន់ែត្របេសរេឡង សំរ
្របជាជនែដលមានករ្របឈមមុខ
ជាបែន�មេទេលករងររបស់គ�ិនីកសុខភាព្រគ�សរ មណ�លសុខភ២៣៤ កែន�ងេនក�ុង្រស
្របតិបត�ិចំនួន៧៧ ក�ុង ២៤ េខត� ្រក�ង បានផ�ល់េសវពិនិត្យជំងឺកមេរគេដយពឹងែផ�កេទេល
ស��។ ក�ុងឆា�ំ២០១៣ េនះ មណ�លសុ ខភាព ែដលផ�ល់េសវពិនិត្យជំងឺកមេរគេដយពឹងែផ�កេទេ
េរគស��ក�ុងេនះ មណ�លសុខភាពែដលផ�ល់េសវពិនិត្យជំងឺកមេរគេដយពឹងែផ�កេទេលចេង�
ក�ុងេនាះរួមមាន ករពិេ្រគាះជំងឺបាន៤ .៤១១ នាក់ ជាបុរស និ៣៣ .១៣៥ នាក ជា�ស�ីែដលបាន

ករណ៍មកកន់ែផ�ក្រគប់្រគង ទិន�ន័យៃនមជ្ឈមណ�លជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ េសែស្បក និងក
របាយករណ៍ ក�ុងចំេណាមបុរសែដល មកពិេ្រគាះមានចេង�មេរគស��ជំងឺកមេ៣
ែដលក�ុងេនាះមា៣ .៣៤៥ (៨៧%) ករណី មានករហូរខ�ុះតមបង�ួរេ៣៧៩ (១០

.៨៣៩ ករណី 
%) ករណី មា

ដំេបេល្របដប់បន�ពូជ ន១១៥ (៣%) ករណីេទៀតមានជំងឺសិរមាន់េល្របដប់បន�ពូជ។ ករពិនិត
កមេរគេដយពឹងែផ�កេលចេង�មេរគស��ចំេពះ�ស�ី៣២.០៨១ ករណី ែដលក�ុងេនាះមា៣០ .៧៥៧
(៩៦%) ករណីមានជំងឺរលកទ�រមាសេដយបានទទួលក១៤ .០៩៧ (៤៤%) ករណី មានជំង
រលកទ�រមាសនិងមាត់ស១.១៤៩ (៤%) ករណីមានជំងឺរលកែប៉លវីស និ១៦៤ (១

%) ករណីមា

ដំេបេល្របដប់បន�ពូជ ន១១ (០,០៣%) ករណីេទៀតមានជំងឺសិរមាន់។ ក�ុងេនាះមានៃដគូែដលបាន
អត�ស�� ណថាមានេរគស��ជំងឺកមេរគ ែដលបានទទួលករព្យោប២.៧៣១ នាក់ជាបុរស និ
៥.៦១៨ នាក់េទៀតជា�ស�
ករពិេ្រគាះជំងឺេនតមគ�ិនីកកមេ៦១ កែន�ង ែដលក�ុងេនាះមានគ�ិនីកចំនួ៣៥ កែន�ងជារបស
រដ�ភិបាល និងគ�ិនីកអង�ករេ្រករដ�ភិបា២៦ កែន�ង បានទទួលករពិេ្រគាះជំងឺទំ២៣៦.៦៨១
េលក ក�ុងេនាះមា១៦ .៧៩៧ នាក់ជាបុរស និ១២ .២២៧ ជា្រក�មបុរស្រសលញ់បុរស ១៦៧.៨៦៦
នាក់ ជា�ស�ីែដល្របឈមមុខទប ៣៩

.៧៩១ នាក់េទៀតជា�ស�ីេនផ�ះបន និងេធ�ករេនេសវ

(១,០៣០ នាក់ជា�ស�ីេនផ�ះបន ន៣៨.៧៦១ នាក់ជា�ស�ីេធ�ករេនេសវ

)។ ក�ុងចំេណាម្រសីទ

េនាះចំនួន១៧.៥៥៤ នាក់បានមកេធ�ករិ
ព និត្យតមដនបន�ជាេរៀ(រូបភាព ទ១)។
គ�ិនិកសមាគមែថទំសុខភាព្រគ�សរក( RHAC) ជាគ�ិនីកមួយែដលទទួលករចប់អរម�ណ៍និងបា
អតិថិជន ភាគេ្រចនជា�ស�ីេមផ�ះ រឺ�ស�ីែដលមានករ្របឈមមុខទប ចំែណគឯគ�ិ៣៤ របស់រដ�ភិប
បានផ�ល់េសវភាគេ្រចន ចំេពះ�ស�ីេនផ�ះបន និងនបំេរេសវក
េ
ំសន�។ គ� (MEC) េនទី្រក�ងភ�ំេ
បានទទួលអតិថិជន មកពិនិត្យភាគេ្រចនជា្រក�មបុរស្រសល(MSM)។

45000
40000
35000

42254

41889

39633

38761

28450

30000
25000
20000
15000
7135

10000
5000

3290

11238
6562
1472

0

Total visit of BEW

990

1030

Total visit of NBEW

រូបភាពទ១៖ �ស�ីេធ�ករេនផ�ះបន និងបំរេសវកំស
េ
ែដលបានេទពិនិត្យសុខភាពេនគ�ិនីកកមេរ២០០៨ ដល់ ២០១៣
ក�ុងឆា�ំ២០១៣ េនះ

គ�ិនីកទំង៦១ កែន�ង ក�ុងេនាះចេង�មេរគស��ជំងឺកមេរគ

រយករណ៍មានអ�កជំងឺបុរសចំន៧ .០៨៨ ករណី ែដលមកេធ�ករពិនិត្យជំងឺប��ក់៦.២១៧ ករណី 
(៨៧,៧%) មានករហូរខ�ុះតមបង�ួរេ៤៣ ករណី (០,៦%) ហូរខុ ះតមរន�គូថ៤៦៣
�
ករណី (៦

,៥%)

ដំេបេល្របដប់បន�/រន�គូថ ២៧៩ ករណី (៣,៩%) សិរមាន់េល្របដប់បន�/រន�គូថ ៤០ ករណី (០ ,៦%)
េហមពងស�ស និង៤៦ ករណី (០,៦%) េហម្រកេលៀន។ ចេង�មេរគស��ជំងឺកមេរគែដលបាន
ក�ុងចំេណាម MSM ចំនួណ ២.៤៩៥ ករណី មាន១.៧២៣ ករណី (៦៩ ,១%) មានករហូរខ�ុះតមបង�ួរេ
១២៦ ករណី (៥ ,១%) ហូរខ�ុះតមរន�គូថ និង៣៩៧ ករណី (១៥,៩%) ដំេបេល្របដប់បន�/រន�គូថ ២០៩

ករណី (៨,៤%) មានសិរមាន់េល្របដប់បន ២៨ ករណី (១,១%) េហមពងស� ១២ ករណី (០,៥%)
េហម្រកេលៀន
គ�ិនីកទំង៦១  កែន�ង ចំេពះ�ស�ីែដលមានករ្របឈមមុខទប ក�ុងេនាះចេង�
ជំងកមេរគ ែដលបានរយករណ៍ច
១៨៥.១៨៦ ករណី មាន១៥៨.៤២៤ ករណី (៨៥
ឺ

,៥%%)

មានជំងឺរលកទ�រ២៣.៨២៤ ករណី(១២ ,៩%) មានជំងឺរលកទ�រមាសនិងមាត់៨២១ ករណី 

(០,៤%) មានជំងឺរលកែប៉លវី១ .៣៤៤ ករណី (០ ,៧%) ដំេបេល្របដប់បន�/រន�គូថ និង ៧៧៣ ករណី 
(០,៤%) សិរមាន់េល្របដប់បន�/រន�គូថ។
ក�ុងឆា�ំ២០១៣ ក�ុងចំេណាម�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទេដយផា�ល់ចំន៥៨០ នាក់បានមកេធ�ករិ
ព និត្យ

ដំបូងេនគ�ិនីកកមេរគ មានចំ១៤៧

ករណី (២៥ ,៣%) ្រត�វបានវិនិច�័យថាមានជំងឺកមេរគែ

េនាះមា៤៨ ករណី (៣២ ,៦%) មានជំងឺរលកមាត់ស្ ចំនួន�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទេដយផា�ល៤៥០ បានម
ពិនិត្យតមដនបន�េនគ�ិនីកកមេរគជា្របចំែខក៩០ ករណី

(២០%) ្រត�វបានវិនិច�័យថាមាន

កមេរគែដលក�ុងេនាះ៤៩ នាក់(៥៤ ,៤%) មានជំងឺរលកមាត់ស្បូន។ ក�ុង២០១៣ �ស�ីបំេរេសវ
កំសន�ចំនួន២១ .៦៥៧ នាក់ បានមកេធ�ករពិនិត្យេលកដំបូងេនគ�ីនិកកមេរគ ម១៦ .០១៦ ករណី 
(៧៤%) ្រត�វបានវិនិច�័យថាមានជំងឺកមេរគែដលក�ុង៧ .០០១ ករណី (៤៣ .៧%) មានជំងឺរល
មាត់ស្បូន។ ចំនួន�ស�ីបំរេសវកំស១៧
.១០៤ បានមកពិនិត្យតមដនេនគ�ីនិកកមេរគជា្របច
េ
មាន៧ .១២៦ ករណី (៤១

,៦%) ្រត�វបានវិនិច�័យថាមានជំងឺកមេរគែដលក�ុង២

.៧០៩ករណី

(៣៨%) មានជំងឺរលកមាត់ស្
ចំនួនលទ�ផល

RPR េតស� ទំងអស៣

.៤៦៨ េតស�ែដលបានេធ�ក�ុងឆា�២០១៣ េនមនី�

ពិេសធន៍របស់គីនិកទំ
៣២ របស់រដ�ភិបាល និងចំនួ២ េទៀតជារបស់អង�ករេ្រករដ�ភិបាល និង ក
�
មានែត២៥៨ (៧,៤%) បានរកេឃញមRPR វិជ�មាន
េនក�ុង២០១៣ គ�ីនិកសុ ខភាព្រគ�សរ បានប��ូនអតិថិជនេទក VCCT ចំនួន ៦.៣៣៩ នាក់
អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ និងអ�កជំងឺេអដស៍ចំនួន៥០នាក់ េទកន់ម OI/ART ១០៤ នាក់ េទកន់
ពិនិត្យៃផ�េពះ មុនេពលសំរល ន២៩៦ នាក់ េទកន់េសវពន្យោរកំេណត ។ ក�ុងេនាះែដរ គ�ីនិ
្រគ�សរក៏បានទទួលអតិថិជន ពីេសវេផ្សងៗ ផងែដរដូចជាបានទទួលអតិថិជន២

.៣៦១ នាក់ ពីេសវ

VCCT ៦៦២ នាក់មកពីេសវ OI/ART ១៩២ នាក់ មកពីេសវពិនិត្យៃផ�េពះមុនេពលសំរល១៨៥ នាក់
មកពីេសវពន្យោរកំេណ
២. េសវែថទំដល់អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ និងអ�កជំងឺេអ
២.១ េសវផ�ល់្របឹក្សោនិងេធ�េតស�ឈមេដយស�័្រគចិត�និងរក្ស
(VCCT)

ចំនួនមណ�លផ�ល់េសវ VCCT មានករេកនេឡងយា៉ងខ�ំងក�ុងរយះ១២ ឆា�ំចុងេ្រកយេនះ គឺ
១២ កែន�ង េនឆា�២០០០ ដល់ ២៥៣ កែន�ង ដល់ចុងឆា�ំ២០១៣ (រូបភាពទី២)។
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រូបភាពទី២ និនា�ករៃនេសវធ�េត
ស�ឈមរកេមេរគេអដស៍ ព១៩៩៥ ដល់ចុងឆា�ំ២០១៣
េ
ក�ុងចំេណាមមណ�ល VCCT ទំង២៥៣ មាន២២៩ កែន�ង ែដលបានទទួលករឧបត�ម�េដយផា�
រជរដ�ភិប២៤ កែន�ងជារបស់អង�ករេ្រករដ�(អង�កររ៉ក RHAC ១៦ អង�ក Marie Stopes  ៣
អង�ករ MEC ១  អង�ក

Pasteur ១  និង គ�ីនិកឈូ កស ២ កែន�ង

)។ េនក�ុងឆា�២០១៣ េនះ 

មានមណ�លេធ�េតស�ឈមចំនួ៨ កែន�ង ្រត�វបានប�្ឈ( ៤ ជារបស់រជរដ�ភិបាល ៤ េទៀត 
ជារបស់អង�ករេ្រករដ)
ក�ុងឆា�ំ២០១៣ េនះ អតិថិជន ទំងអស់ចំនួន៥៨៥ .៦៩៤ នាក់ ម១៧៦ .៤៩៤ នាក(៣០%) បានស័�្រគចិ
មកេដយខ�ួនឯ ៣២៤.៨៧០(៥៥,៤%) ្រត�វបានប��ូនមកេដយកម�វិធីពិនិត្យៃផ�េពះមុ ៨.៧៤១
នាក (១,៥%) ្រត�វបានប��ូនមកេដយគ�ីនិកក ១៥.៧៧៦នាក (២,៧%) ្រត�វបានប��ូនមកេដយកម�វ
កំចត់េរគរេ ២៧.៣២៨ នាក (៤,៦%) ្រត�វប��ូនមកេដយ្រក�មែថទំត និងអង�ករេ្រករដ�
១៧.៤០៨នាក (២,៩%) ្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវពិនិត្យជំង ៩៨៨ នាក (០,១%) ្រត�វបានប��
មកេដយេសវែថទំក ៣.៤៣៦នាក(០,៦%) ្រត�វបានប��ូនមកេដយេសវ ១.៦៥៩នាក(០,២%)

្រត�វប��ូនមកេដយកម�វិធីពន្យោរកំ ៥.៩៣៣នាក(១%) នាក់្រត�វបានប��ូនមកេដយមណ�លស និង
៣.០៦១នាក(០,៥%)្រត�វបានប��ូនមកេសវេផ្សងៗេ
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ចំនួនសរប
ុ ៃនអតិថិជន ែដលបានមកេធ�េតស�រកេមេរគេអដស៍ក�ុងឆ ២០១៣ មា ៥៨២.១៤៥ នាក ក�ុង េនា
មា ២៦៧.០០៨ នាក ជាអតិថិជនមកពីេស VCCT ១៥ .០៩៨ នាក់ជាអ�កជំងឺរេប២៥៧ .៨៩៦ នាក
ជា�ស�ីមានៃផ�េពះ  ៥៧.២៤១ ជាៃដគូ�ស�ីមានៃផ�េព
េនក�ុងរូបទី៤ និងតរងេល២ បង�ញពីនិនា�ករ និងលក�ណៃនអតិថិ VCCT និងអ�កជំងឺរេបង ែដលបា
េធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េនមVCCT តួេលខេនះគឺមិនរប់ប��ូលជាមួយនឹង�ស�ីមានៃផ�េពះ
ចំនួនសរប
ុ ៃនអតិថិជន និងអ�កជំងឺរេបង ែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េន

VCCT ក�ុងឆា�ំ

២០១៣ មានចំនួន២៦៧.០០៨ នាក់(រូបភាពទី៤)។
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រូបភាពទី៣ និនា�ករៃនចំនួន ្របជាជនែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េនេ២០០៦
ដល់ឆា�២០១៣

ចំនួនសរប
ុ ៃនអតិថិជន និងអ�កជំងឺរេបងែដលបានេធ�េតស�រកេមេរគេអដស៍ ក�ុងឆា២០១៣ េនះ មាន
១៤៨.២៥៣ នាក់(៥៥ ,៥%) ជា�ស�ី២៤៣ .៥២៧ នាក់(៩១ ,២%) មានអយុចប់១៥ដល់ ៤៩ ឆា�ំ
(ឧបសម�័ន� អំងឌីកទ័២ ) ( តរងទ២)។

GtifCi nEdlmkeFVeI tsþQamrkemeraKeGds_
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People tested for HIV

People tested HIV positive

N= 267,008

N= 5,033

No. (%)

No. (%)

Gayu (Age)
≤14

qñaM

7,194 (2.7%)

325 (6.5%)

15-49

qñaM

243,527 (91.2%)

4,284 (85.1%)

> 49

qñaM

16,287 (6%)

424 (8.4%)

Rbus

118,755 (44.5%)

2,439 (48.5%)

RsI

148,253 (55.5%)

2,594 (51.5%)

ePT (Sex)

តរងទ២ លក�ណៃនអតិថិជនែដលបានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍េន VCCT ក�ុងឆា�ំ២០១៣
េនឆា�២០១៣ េនះ ៩៩

,៣% (ចេនា�ះពី៨៤ ,៤%-១០០% េន្រគប់េសវទំ) ៃនអតិថិជនែដលេធ�

េតស�រួចបានទទួលយកលទ�ផលរបស់ពួកេគេដយបានទទួលករផ�ល់្របឹក្សោេ្រកយេពល
េនក�ុងឆា�២០១៣ េនះែដរ ក�ុងចំេណាមអតិថិជន ចំនួន២៦៨ .៩៧២ នាក់ មា១៥ .៧៧៦ នាក(២ ,៧%)
្រត�វបានប��ូនមកពីកម�វិធីរេប(រូបភាពទី៤)។
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រូបភាពទី៤ និនា�ករៃនចំនួនអតិថិជនែដលបានេធ�េតស�ឈមេនមណ�ល ែដលប��ូនពីកម�វិធីរេបងចប់
២០០៦ ដល់ ២០១៣
ក�ុងឆា�ំ២០១៣ ្របជាជនចំនួ២៦៧.០០៨ នាក់ ៃនអតិថិជន និងអ�កជំងឺរេបងទំងអស់ម៥.០៣៣ នាក់
(១.៩%) ្រត�វបានរកេឃញមានឆ�ងេមេរគេអដស៍វិជ�មានេនតមមណ�ល ទូទ(រូបភាពទី៥)។
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រូបភាពទី៦ និនា�ករៃនអ្រតករឆ�ងេមេរគេអដស៍សំរប់អតិថិជនែដលបានេធ�េតស�ឈមេ២០០៥
ដល់ឆា�ំ២០១៣
២.២. េសវិន
ព ិត និងព្យោបាលជំងឺេអ (OI and ART Services)
មកដល់ចុងឆា�២០១៣េនះ មា៦១កែន�ងែដលបានផ�ល់េសវករព្យោបាលជំងឺឪ (OI ) និង
ករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងនិងេមេ (ART) េនក�ុង្រស�ក្របតិបត�ិចំ៥០ េនក�ុ ២១ េខត�្រក�ង កែន�ងផ�ល់េសវករព្យោបាលជំងឺឪក (OI) និងករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេ
(ART) ទំ៦១ កែន�ងេនាះមានចំន៦១ កែន�ងេនាះមានចំន៥៧ កែន�ងែដលទទួលករឧបត�ម�េដយរ
ភិបា និងចំនួន៤កែន�ងេទៀតពីអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលជាៃដ ក�ុងចំេនាមេសវទ ៦១ កែន�ងេនាះម
៣៥ កែន�ងបានទទួលិន
ព ិត និងព្យោបាលជំងឺជូនកុមារផ�ុកេមេរគេអដស៍េនក�ុង្រស�ក្របតិប៣៤។

រូបភាពទ៦៖ ទីតំងៃនមណ�លសុខភាពែដលពិនិ និងព្យោបាលជ OI/ART គិតមកដល់ែខធ�ូ ឆា� ២០១២

មកដល់ចុងឆា�២០១៣េនះ អ�កជំងឺសកម�សរប
ុ ចំនួន ៥០.៦៥៩នាក ែដលក�ុងេនាះម ៤៦.៦០៧នាក

ជាមនុស្សេពញវ័យន ៤.០៥២ នាក់ជាកុមារបាន ART (រូបភាពទ ៧, ៨)។
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រូបភាពទ៩៖និនា�ករៃនចំនួនេសវព្យោប និងអ�កជំងឺសកម�ទទួលបានករព្យោបាលេដយឪស េមេរគេអដស ពីឆា� ២០០១ដល់ឆា� ២០១៣
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រូបភាពទ១០៖ និនា�ករៃនចំនួនអ�កជំងឺសកម�ជាមនុស្សេព និងកុមារពី្រតីមា១ឆា�២០១០ដល់្រតីម ទី៤ឆា�២០១៣

មកដល់ចុងឆា�២០១៣េនះ

ក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺសកម�ែដលបានទទួលករព្យោបាលេដយឪ

េមេរគេអដស (ART) មាន�ស�ីចំនួ ៤៩,៦% (២៥.១៥១)។ េនតមមណ�លផ�ល់េសវទំងអស់មានអ�
ថ�ីចំនួន ៤.៧៤១នាក (រប់ប��ូលទំងកុ ៣១៩នាក) បានទទួលករពិនិត្យនិងព្យោបាលជំងឺឪ និង
មានអ�កជំងឺថ�ីចំនួ៤.១៨៧នាក (រប់ប��ូលទំងកុ ៣២៣នាក) បានចប់េផ�មទទួលករព្យោ
ឪសង្របឆាំងេមេរគេអ (ART) ក�ុងឆា� ២០១៣ (រូបភាពទ១៣)។ ចំនួនអ�កជំងឺឪកសនិយមថ�ីមានក

ចុះបន�ិចេបេបេ្រប�បេធៀបេទឆ២០១១។ ទន�ឹមេនាះែដ ចំនួនអ�កជំងឺទទួលករព្យោបាលេដយឪសថ
េមេរគេអដស (ART) ក៏មានករថយចុះបន�ិចែដរេបេធៀបេទនឹង២០១១។ក�ុងឆា� ២០១៣េនះ មានអ�កជំង
ចំនួន ១.១១៧ នាក បានេបាះបង់ករព និង ១៦៣នាក់បានស ក�ុងកំឡុងេពលព្យោបាលជំងឺ
និយម។
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រូបភាពទ១១៖ និនា�ករៃនចំនួនអ�កជំងឺឪកសន និងអ�កជំងឺព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេ ពីឆា� ២០០៦ ដល់ឆា� ២០១៣

មានជំងឺឱកសនិយមសកម�ចំន ៣.២៦៧នាក ជាមនុស្សេពញវ័យន ៦៨៩នាក ជាកុមារែដលមិនទន
លក�ណៈសម្រស សំ រប់ទទួលករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងនិងេមេរគេអដស រហូតមកដល់
ចុង្រតីមាស៤ឆា�២០១៣េនះ។ ក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺទំងអស់២.០៥២នាក (៦២,៨%) ជា�ស�ីែដលភ
េ្រចនប� ឬៃដគូររបស់ពួកេគបានទទួលករព្យោបា OI/ART េ្រចនឆា�ំមកេហ
ចំនួនសរប
ុ ៃនអ�កជំងឺឪកសនិយមជាមនុស្សេពញវ័យចំ ៦៩៨នាក និងកុមារចំនួ១៥៥នាក មា
លក�ណៈសម្រសបនឹងទទួលប ករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេ ែតពុទន់បានទទួលេន
ំ
្រតីមាស៤ ឆា� ២០១៣េនះ។

២.២.១ ករចល័តអ�កជំង តមេសវេផ្សងៗេបាះបង់កនិងស�ប
េនក�ុងឆា ២០១៣េនះ មានអ�កជំងឺចំនួ ១.២៧៤ នាក់ែដលទទួលបានករព្យោបាល
្របឆាំងេមេរគេអ (ART) ្រត�វបានប��ូនេទកន ART ថ�ី ែដលស�ិតេនជិតផ�ះឬកែន�ងែដលេនជ
ពួកេគេហយនិងមានអ�កជំងឺែដលកំពុងព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអ ១.៥៦៣ នាក់បានេ
ករព្យ និង ៥៩៧នាក់េផ្សងេទៀតបានស�ប់េនក �ុងឆា
២.២.២ ករគាំ្រទែផ�ក នឹងសមា�រៈបរិក
េនឆា ២០១៣ េនះ្រគប់មណ� ART ទំងអស់បានេធ�របាយករណ៍ចំនួនអ�កជំងឺតមរូបម
ART

នីមួយៗ។

េវជ�ប��េ្រប្របាស់រូបមន�ឪសថភាគេ្រ

d4t+3TC+NVP,

d4t+3TC+EFV

និង

AZT+3TC+NVP េដយម៤,៩១%ៃនមនុស្សេពញវ័ និង ១១,១១%ៃនកុមារ្រត�វបានទទួលរូបមន�
PI-Based (តរង៣)។
រូបមន�ៃនករេ្រប្របាស ARV Q4.

មនុស្សេពញវ័

កុមា

2013

N=45,305*

N=4,137*

No.(%)

No.(%)

d4t+3TC+NVP

13,496

28.33 %

2,435

50.49 %

d4t+3TC+EFV

3,557

7.47 %

326

6.76 %

AZT+3TC+NVP

14,400

30.22 %

1,031

21.38 %

AZT+3TC+EFV

6,928

14.54 %

285

5.91 %

PI-based regimens

2,341

4.91 %

536

11.11 %

*ទិន�ន័យរូបមន�ៃនកេ្រប្របាស មិនបាន្រតឹម្រត�វពិត្របាកដជាក់ែស�ងេទនឹងចំនួនតួេលខរបស់ ARTេទ។
តរង៣៖ េវជ�ប��ស�ីពីករេ្រប្រ និងករែចកចយរូបមន�ឪសថ្របឆាំងេមេរគសំរប់អ�កផ�ុ HIVេនកម�ុជាក�ុង្រតីម៤
ឆា�២០១៣

២.២.៣ ករេធ�េតស�្រសវ រកជំងឺរេបងេលអ�កជំងឺេអដស៍ថ�ី
េនក�ុងឆា២០១៣េនះមានអ�កជំងឺេអដស៍ថ�

ែដលបានចុះេឈ�ះេនកែន�ងែដលផ�ល់េសវព្យោ

ឪកសនិយមនិងទទួលករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេម មានចំនួ ៤.៧៤១ នាក់ េនក�ុ
ចំេណាមអ�កជំងឺឪកសនិយមចំន ៤.៤២២នាក់មានអ�កជំងឺចំន ៣.៤៥៩នាក (៧៨.២%) បានេធ�េតស
្រសវ្រជាវរកជំងឺរេបងេនក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺែដលសង្ស័យថាមា

ចំនួន១.២៦៩នាក់េនាះមានអ�កជ

ចំនួន ៤៣២នាក បានេធ�េតស�្រសវ្រជាវរកអ�កជំងឺរបងេហយ
មានលិទ�ផលជំងឺរ (BK+/-) និងជំងឺរេបង
េ
េ្រកស (EPTB) េនក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺែដលបានធ�េរគវិនិច�័យថាមា
នជំងឺរ៤៣២នាក់េនះមានអ
េ
ជំងឺ៣៤៨នាក់បានទទួលករព្យោបាលជំង

២.២.៤ ករអនុវត�ន៍យុទ�ស� Three “I” ករព្យោបាលបង�រជំងឺរេបងេIsoniazid (IPT)
េនក�ុងឆា២០១៣េនះមានមណ�

OI/ART

ចំនួន៣កែន�ងែដលេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្ប

(TST) េនមន�ីេពទ្យេខត�បាត់ដ មន�ីរេពទ្យេស រីេសភ និងមង�លបូរីេខត�បនា�យមានជ និងែដលមា
មណ�ល ៣កែន�ងេផ្សងេទៀ បានប�្ឈប់ករេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែ (TST) េហយមកអនុវត�ក
ករមិនេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្ (non-TST) ែដលក�ុងេនាះមានមន�ីេពទ្យេខត�កំពង ត្បូងឃ�ុ និង
សំ េពមា ជាសរុ មានអ�កជំងឺេអដស៍ថ�ីមួយចំនួ ៤.០៨២ នាក់ែដលបានចុះេឈ�ះេន OI/ART
ទំ៥៣កែន�ង ែដលបានចប់េផ�មអនុវត�ន៍នូវយុទ�ស Three “I” េនះ (ចំនួន៣ កែន�ងែដលេធ�េតស�ទុយ
ែប៊គុយលីនេលែស្បកមានអ�កជំ៤០៧នាក និងចំនួន៥០កែន�ងេផ្សងេទៀ ែដលមិនមានករេធ�េស
ត �ទុយែ
គុយលីនេលែស្បកមានអ�កជំ ៣.៦៧៥នាក)។ ក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺឱកសនិយថ�ីចំន
ម
៣.២៩៩នាក មានអ�

ជំងច
ឺ ំនួន ២.០៧១ មិនទន់រកេឃញថាមានជំងឺរ មានអ�កជំងឺចំនួ ៩១៩ នាក បានចប់េផ�មព្យោបា
េដយឪស Isoniazid (ចំនួន៣កែន�ងែដលេធ�េតស�ទុយែប៊គុយលីនេលែស្ប មានអ�កជំង៣២នាក និងចំនួន
៥០ កែន�ងេផ្សងេទៀ ែដលមិនមានករេធ�េស
ត �ទុយែប៊គុយលីនេលែស្បកមានអ�ក ៨៧៦នាក និងមានអ�
ជំងឺចំនួន

៩០៤នាក

កំពុងទទូលករព្យោបាលបង�រេ

Isoniazid

(ចំនួន៣កែន�ងែដលេធ�េតស�

ទុយែប៊គុយលីនេលែស្ប មានអ�កជំង២៨នាក និង កែន�ងេផ្សងេទៀតែដលមិនមានករេធ�េតស�ទុយែប៊គុយ
េសែស្បកមានអ�កជំ ៨៧៦នាក) ក�ុងចំេនាមអ�កជំង ឪកសនិយមចំនួ៣.៩៦៥នាក់
•

មុនចប់េផ�មករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេម

េនក�ុងឆា ២០១៣េនះ មានអ�កជំងឺេអដស៍ថ�ីចំនួ ៤.៤៩៥នាក ែដលបានចុះេឈ�ះេនេសវព្យោប
ឪកសនិយមនិងករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេ ក�ុងចំេនាមអ�កជំង ៩១៥នាក ែដលបា
េធ�ករពិនិត្យសុខភាពរកេរគស��ជំងឺ មានអ�កជំងឺចំនួ ៣.៤៥៩ នាក ែដលយា៉ងេហចណាស់មា
ស��មួយក�ុងចំេណាមេរគស��ទ៣ ក�ុងរយៈេពល៤សបា�ហ៍កន�ងម (មាន្រគ�នេ ក�ក និងែបកេញស
េជាគខ�ួនេនេពលយប់រយៈេ២សបា�ហ៍កន�ងម)។ ក�ុងចំេនាមអ�កជំងឺែដលមានេរគស��ជំងឺរេបងវិជ
ទំ ១.២៦៩ នាក់េន មា ៤៣២នាក់ែដលបានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំង (BK+/-) ឬមានរេបងេ្រក
េហយមានអ�កជំង៨៩នាក់បានចប់េផ�មករព្យោបាលជ
ព្យោបាលបង�រជំងឺរេបងេដ Isoniazid (IPT)

ចំែណក២៦៤នាក់ែដលបានចប់េផ�

េនាះ្រត�វបន�េដយអ�កជំងឺទំងេនាះមិនទន

ស�� ជំងរេ
ឺ បង។ មានអ�កជំងឺែដលកំពុងព្យោបាលជំងឺឪកសនិយម២៨១ នាក បានេធ�េរគវិនិច�័យថ
ជំងរេ
ឺ បង (BK+/-) ឬមានរេបងេ្រក ក�ុងេនាះមានអ�កជំ ២៣០នាក បានចប់េផ�មព្យោបាលជំង េហយ
មានអ�កជំងឺរេប-េអដស៍ ២២៧នាក់េទៀតបានទទួលករព្យោបាលបង� cotrimoxazole និងមា
អ�កជំងឺ ៩០៤ បានចប់េផ�មព្យោបាលជំងឺរេ Isoniazid (IPT)។
•

ករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេ

េនក�ុងឆា ២០១៣េនះ មានអ�កជំងឺេអដស៍ចំនួ ៣.៨៦៤នាក ែដលបានទទួលករព្យោបាលេដយឪស
េមេរគេអដស៍ថ�ី ក�ុងចំេណាមេន មានអ�កជំងឺចំនួ ៣៧៨ នាក់ែដលបានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំង ឬ
រេបងេ្រកស េហយក�ុងេនាះមានអ�កជំ ២៦៦នាក់ែដលបានចប់េផ�មព្យោបាលជំង មានអ�កជំងឺែដ
កំពុងព្យោបាលឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស ១.០២៣នាក បានេធ�េរគវិនិច�័យថាមានជំង (BK+/-)
ឬមា រេបងេ្រកសួតក�ុងេនាះមានអ�ក៣៣១នាក់បានចប់េផ�មព្យោបាលជំ-េអដស៍ចំនួន ៣៩៦ នាក
េទៀត បានទទួលករព្យោបាលបង�រ cotrimoxazole។
២.២.៥ ករមានៃផ�េ និងកររំលូ
េនក�ុងឆា២០១៣េនះមានអ�កជំងឺេអដស៍ថ�ីជា�ស�ីចំន
ព្យោបាលជំងឺឪកស

២.៤៧៥នាក

និងព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេមេរ

ែដលបានចុះេឈ�ះេន

េហយក�ុងេនាះមានអ�កជំងឺេអដ

ជា�ស�ីចំនួ ១៤៣នាក់មានៃផ�េព ក�ុងចំេណាមអ�កជំងឺជាេ�ស�ចំ ២.៩៧១នាក ែដលកុំពុងព្យោបាលជ
ឪកសនិយមមាន�ស ១៣៩នាក់មានៃផ�េ និងក�ុងេនាះម៦៧នាក់បានទទួលឪ ARV សំ រប់ករបង

ករចំលងេមេរគេអដស៍ពីមា�យេទ មានអ�កជំងឺចំនួ ៤ នាក ែដលបានរយករ បានរលូតកូ េដ
ឯកឯងេទ និង មានមា�ក់េទៀតបានេធ�កររំ
េនក�ុងឆា២០១៣េនះមានអ�កជំងឺេអដស៍ជា�ស ចំនួន២.២៣៣នាក់ែដលបានទទួលករព្យោ
ឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ថ�ីេហយក�ុងេនាះមានអ�កជំងឺេអដស៍ជា�ស�១២៣នាក់មានៃផ�េព

ក�ុង

ចំេណាមអ�កជំងឺជា�ស�ីចំន ២៧.០៤៧ នាក់ែដលកំពុងទទួលករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេម
មាន�ស� ៥៩៧ នាក់មានៃផ�េព មានអ�កជំង១០នាក បានរយករណ៍ថាបានរលូតកូនេដ និង
៨នាក់េទៀតបានេធ�កររំល
២.៣ កម�វិធីេឆ�យតបរួមគា
មកដល់ចុងឆា�២០១៣

មាន្រស�ក្របតិបត�ិចំ៨០ែដលបានអនុវត�កម�វិធីេឆ�យតបរួមគា�េ

្របព័ន�របាយករណ៍ទំងអស់ែដលពីែ

ដល់ែខធ�ូឆា�២០១៣េនះ

។

គឺមា

មាន�ស�ីមានៃផ�េពះសរុបចំ

៣៣០.៣៤៣នាក់ែដលបានមកទទួលេសវែថទំៃផ�េពះេ១ េនេសវែដលមានកម�វិធីេឆ�យតបរួ និង
តមរយៈករចុះអប់រំក�ុងេនាះមាន�ស�ីច២៤១.៦០៤នាក (៧៣,១%)បានេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍
។ ក�ុងចំេណាមៃដគូ�ស�ីែដលបានមកពិនិត្យៃផ� មានៃដគូចំនួ ៥៦.០៥៩នាក (១៧%) ែដលបានយល
្រពមេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដ

ក�ុងចំេណាម�ស�ីចំនួ២១៩.៩៣៦នាក់ែដលបានេធ�េតស�ឈ

េមេរគេអដស៍េន មាន�ស�២៤៤នាក (០.១%) ែដលមានផ�ុកេមេរគេអដស
ជាសរុ មាន�ស�ីមានៃផ�េពះែដលមានផ�ុកេមេរគេអដស៍ ៥៥៤ នាក ែដលបានមកសំរលកូនរបស់ពូក
េនែផ�កសម�ពែដលមានកម�វិ PMPCT ពីែខមករដល់ែខធ� ឆា� ២០១៣ េនះ។ ក�ុងចំេណាម�ស�ីជាមា�យចំ
៤៣៣នាក (៧៨%) បានទទួលឪស ARV សំ រប់ករបង�រករចំលងេមេរគេអដស៍ពីមា�យេទកូន
មា ៤០៨នាក (៩៤.២%) បានកំពុងទទួលករព្យោបាលេដយឪសថ្របឆាំងេម (ART) និងមា
២៥នាក

(៥.៨%)

ែដលបានទទួលឪស

ែដលេកតពីមា�យមានផ�ុកេមេរគេអ

ARV

សំ រប់បង�

ក�ុងចំេណាមទ

៥៥៨នាក

េនក�ុងមនី
� សម�ពែដលមានេសវកត់បន�យករចំលងេមេរគេ

មា�យេទកូនមាន ៣០៧នាក (៥៥%) ែដលបានទទួលករបង�រេដយឪសថ្របឆាំងេមេរគេអដ
NVP, ៤៥៩នាក (៨២.២%) ែដលបានទទួលករបង�រេដ Cotrimoxazole និងទរ៤៣៤នាក់ប
េធ�េតស� DNA-PCR1 មុនអយ២ែខនិង ១២៤នាក់េ្រកម២ែខ េហយក�ុងេនាះមានទ១៩នាក់ែដ
មា DNA-PCR1 វិជ�មាននិងមានទ៧នាក់េទៀតបានស�

២.៤ េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍េនតមសហ(Community-based Services)
២.៤.១ េសវែថទំអ�កជំងឺេអដស៍តម(HBC Services)
មកដល់ចុងឆា�២០១៣ មាន្រក�មែថទំតមផ�ះច២៨៣្រក�មែដល្រគបដណ�៧៨៤មណ�លសុ ខភា
េនក�ុង្រស�ក្របតិបត�ិចំ៦៤េនក�ុងេខត�ចំនួ២០។
របស់្រក�មែថទំ

េនក�ុង្រតីមាសេនះេខត�្រពះវិហរពុំមានរ

េ្រពះអង�ករែដលបានអនុវត�េលកងរែថទំេនះបានចប់គំេរងក�ុងករ្រគបដ

អ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍និងអ�កជំងឺេអដស៍េហយនិងកំពុងរកអង�ករថ�ីមកជំនួ
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រូបភាពទ១២៖ និនា�ករៃន្រក�មែថទំត(HBC Teams) ពី្រតីមាស១ឆា�២០០៩រហូតដល់្រតីមាស៤ឆា� ២០១៣

្រក�មែថទំតម (HBC) ទំងអស់បានជួយ ែថទំគាំ្រទឧប�ម�ដល់អ�កផ�ុក អ�កជំងឺេអដស៍សកម�
ចំនួន២០.៦៦១នាក ក�ុងេនាះអ�កែដលបានេធ�ករចុះប��ីទទួលករព្យោបាលជំងឺ (OI) មានចំនួ

២.៤៤១នាក និងអ�កជំងA
ឺ RT ែដលបានេធ�ករចុះប � �ី ១៨.២២០នាក់
គ. ករលំប និងឧបសគ�
•

េដយសរមានករយឺតយា៉ងក�ុងករទំល និងករអនុម័តេលករេស�សុំេធ�និយ័តភាថវិកេធ
ព
មានករយឺតយា៉វក�ុងករអនុវត�នូវសកម�ភាពចំប
េ្រចនដ និងជាេហតុេធ�ឲ្យសល់ថវិ

និងតំរវឲ្យេធ�ករផា�ស់ប�
ូ
ូរនូវគំេរងែផ

•

តំរវករេនក�ុងជីវិតរស់េនរបស់អ�កទ
ូ
ទួលផលេនក�ុងសហគមន៍មានទ មិនអចបំេពញឲ្យបាន្
្រគាន់េ្រពះថវិករបស់គំេរងមា

•

ថវិករដំបូងេនក�ុងករេស�សុំ្រត�វបានរកេឃញថាមិន្រគប់្រគាន់េដម្បីសំេរច

មិនអ

សម្រសបេទនឹងអតិផ
•

ករផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ទបបះពល់ដល់ករអនុវត�ក�ុងករផ្សព�ផ្សោយរបស់បុគ

ឃ.េមេរៀន បទពិេសធន
•

ករសំរបសំរួ និងកិច�សហករល ជាមួយ្រគប់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ទំ អជា�ធរែដន េសវសុ
ភិបាល្រគប់លំដប់ថ និងសហគមន៍ គជាគន�ឹ
ៃនករអនុវត�ន៍កម�វិធីបានេជាគជ
ឺ

•

ភាពជាៃដគូរវងមជ្ឍមណ�លជាតិ្របយុទ�និងជំង េសែស្ប និងកមេរ មជ្ឍមណ�លជាតិគា
មា និងទរ និងមជ្ឍមណ�លជាតិកំចត់េរគ និងហង់សិន គជាករងរ
ដ៏មានសរៈសំខ
ឺ
ក�ុងករ្របយុទ�្របឆាំងនឹងជំងឺេ

និងករចូលរូមសហករគា�ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាពេន

្របតិបត�ិែដលនឹង្រត�វព្រងឹងបែ េដម្បីឈនសំេរចេគាលេដសហវត្ស ២០១៥ ខងមុខ
•

ករអប់រ េនក�ុងសហគមន៍និង្រក�មេគា ចំណុចអចេឲ្យពួកេគអចយល់ដឹងពីសុ ពត៌មា
និងេសវសុខភិ និងអចកត់បន�យដល់ករេរសេអងដល់្រក�ម្របជាជន្របឈមម

•

ជំរញឲ្យ្រក�ម្របឈមមុខខ
ុ
មកេ្រប្របាស់េសវេ កមេរ វជាករច និងអចធាន
្រក�មេនះអចមកទទួលេសវបានជ

ង. េសចក�ីសន�ិដ�
ជារួមមជ្ឍមណ�លជ

និងៃដគូរទំងអស់បានសំេរចសឹងែត្រគប់េគាលេដែដលបានេលេឡងក
ក

២០១៣េនះ េហយេយងអចសន�ិដ�នថាករេធ�កង ក�ុងករបង

ែថទ និងព្យោបាលជំងឺេអដស

ក�ុង្របេទសកម�ុ នឹងឈនសំេរចបានេនេពលអន បែុ៉ ន�េទះជាយា៉ងេនាះក គួែតធានាឲ្យបា
ករគាំ្រទទំងថ និងនេយាប ែដលអចេធ�ឲ្យករ្របយុទ�ទប់ស�ត់នឹងកររីករលដលៃនជំង
េជាគជ័យ

្របសិនេបៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ដកករជួយ គ

ដល់ករងរ្របយុទ�ទប់ស�ត់នឹងកររីករលដ

េអដស៍េនះ េលឿនេពកេធ�ឲ្យ្របេទសកម�ុជាជួប្ នឹងករលំបាកក�ុងករខំ្របឹងែ្របងេធ�ឲ្យមាននិរ
ករងរទប់ស�ត់នឹងកររីករលដលៃនជំងឺេអដ

