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ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ

ការអង្កាតសន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 (សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0) តាូវបានអនុវត្តដោយ 
ជោគជ័យ នៅបាទាសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2019 ដោយមានការគាំទាពីបុគ្គល និងអង្គការជាចាើន ពាមទាំាងសហគមន៍អ្នកផ្ទុក 
មារោគអាដស៍ ហើយបាសិនបើគា្មានការចូលរួមទាំងនាះ កិច្ចការនាះនឹងមិនអាចធ្វើបានឡើយ។ យើងសូមថ្លាងអំណរគុណ
យ៉ាងជាាលជាាចំពោះអង្គការ Population Council អាជា្ញាធរជាតិបាយុទ្ធនឹងជំងឺអាដស៍ (NAA), និងគណៈកមា្មាធិការបាឹកាសា 
យោបល់ថ្នាក់ជាតិ (NAC) ដាលបានផ្តល់ការណានាំផ្នាកបច្ចាកទាស ក្នុងដំណើរការអនុវត្តការអង្កាតនាះ។

យើងសូមថ្លាងអំណរគុណយ៉ាងជាាលជាាចំពោះ USAID តាមរយៈគមាាង Linkages នាអង្គការ FHI360 និង UNAIDS 
សមាាប់ការគំាទាផ្នាកហិរញ្ញវត្ថ ុ និងការណានំាផ្នាកបច្ចាកទាសក្នងុអំឡុងពាលអនុវត្តការអង្កាតនាះ។ គណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសា  
យោបល់ថ្នាក់ជាតិដាលមានសមាជិកមកពីរដ្ឋាភិបាល សង្គមសុីវិល ភ្នាក់ងរទ្វាភគីនិងពហុភគី និងអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 
ពាមទាំងបណ្តាញកាុមបាឈមមុខខ្ពស់ បានផ្តល់ធាតុចូលនិងការណានាំផ្នាកបច្ចាកទាសដល់ការអនុវត្តការអង្កាតនាះ និង 
បានជួយធានាថ ការអង្កាតនាះមានលក្ខណៈចូលរួមនិងសមសាបតាមផ្នាកបច្ចាកទាស។ យើងសូមថ្លាងអំណរគុណចំពោះ
ការចូលរួមពីភគីពាក់ព័ន្ធទាំងនាះ នៅគាប់ដំណក់កាលនាការធ្វើផានការនាការអង្កាត ក៏ដូចជាក្នុងដំណក់កាលនា ការ 
បកសាាយ ទិន្នន័យ។

សមាាប់ការអនុវត្តការបាមូលទិន្នន័យ យើងទទួលបានការជួយសមាបសមាួលបាកបដោយសបាបុរសពីអង្គការសាវា 
សង្គាាះ កាតូលិក (CRS), មជាឈមណ្ឌលជាតិបាយុទ្ធនឹងជំងឺអាដស៍ សើសាបាក និងកាមរោគ, មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពាញ, 
និងមន្ទីរសុខាភិបាលខាត្ដសៀមរាប បាត់ដំបង បនា្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម និងកណ្តាល។ ការអង្កាតនាះ នឹងមិនអាច អនុវត្ត 
បានទា បើគា្មានការគាំទាពីសា្ថាប័នទាំងនាះ។

ការអង្កាតនាះតាូវបានគាប់គាង ណានាំ និងគាំទាដោយបុគ្គលមួយចំនួន ដាលគួរតាទទួលបានការអរគុណ ចំពោះ ការរួម 
ចំណាករបស់គា។ សូមថ្លាងអំណរគុណជាពិសាសដល់បណ្ឌិត Ashish Bajracharya និង បណ្ឌិត ហាង ម៉ូលីយ៉ាណាត 
មកពីអង្គការ Population Council ដាលបានផ្តល់ការដឹកនាំផ្នាកបច្ចាកទាសក្នុងការតាក់តាងការសាាវជាាវ ការបង្កើតពិធីសារ 
សាាវជាាវ ការគិតគូរនិងកាសមាួលជាចុងកាាយលើវិធីសាសា្តជាើសរើសសំណក ការបណ្តុះបណ្តាលកាុមការងរបាមូល 
ទិន្នន័យ សកម្មភពបាមូលទិន្នន័យ ការវិភគទិន្នន័យ និងការសរសាររបាយការណ៍។ យើងក៏សូមថ្លាងអំណរគុណយ៉ាង 
ជាាលជាាចំពោះ ឯ.ឧ. វាជ្ជ. ទា ផល្លា វាជ្ជ. ទាព ណវុធ, និង វាជ្ជ. សុឹម សុផា មកពី NAA ដាលបានផ្តល់ការដឹកនាំ ការគាំទា  
និងការណានំានៅគាប់ដំណក់កាលនាការអង្កាតនាះ និងជាពិសាសសមាាប់ការគំាទារបស់ NAA ចំពោះអ្នកផ្ទកុមារោគអាដស៍។ 
កាុមការងរនាការអង្កាតនាះ បានទទួលការគាំទាផ្នាកបច្ចាកទាស និងការសមាបសមាួលយ៉ាងចាើនពី វាជ្ជ. Steve Wignall, 
អ្នកសាី សាង សុភព លោក អុឹម ចាន់រើ និង លោក រាំង ចាន់ដរើ មកពីគមាាង FHI360 Linkages, លោក អុឹង ប៉ូលីន មកពី 
UNAIDS, អ្នកសាី យ៉ាត បុណ្ណមី និងអ្នកសាី Barbara Friedland មកពី Population Council និង លោក ណយ បាភ 
មកពី CRS ។ យើងក៏សូមថ្លាងអំណរគុណ ចំពោះអ្នកសាី វងាស រើលីដ និងអ្នកសាី Tracy McClair មកពីអង្គការ Population 

Council សមាាប់ការគាំទារបស់គាក្នុងការវិភគ និងការសរសាររបាយការណ៍។

សូមថ្លាងអំណរគុណដ៏ស្មាះស្ម័គាដល់សមាជិកទំាងអស់នាសហគមន៍អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ដាលបានចូលរួមនៅក្នុងការ  
អង្កាតនាះ ទាំងក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើសមា្ភាស អ្នកឆ្លើយសំណួរ និង អ្នកចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសាលបកសាាយទិន្នន័យផាសាងៗរបស់
យើងកន្លងមក។ ទោះបីជាមិនមានជាអ្នកធ្វើសមា្ភាសដាលមានបទពិសធន៍ ថាមទាំងជួបបាទះការលំបាកក្នុងការបាើ 



ថាប្លាតដើមាបីបញ្ចលូទិន្នន័យ ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅតំបន់ដច់សាយលដើមាបីធ្វើការសមា្ភាស ក៏ដោយ ក៏សមាជិកកាមុបាមូល    
ទិន្នន័យដាលរួមមានសមាជិកនាសហគមន៍អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ បានធ្វើការយ៉ាងឧសាសាហ៍ពាយាយម និងយ៉ាងគួរឱាយសរសើរ 
ខា្លាំងបំផុត ដើមាបីបាមូលទិន្នន័យដាលមានគុណភពខ្ពស់។ ដូចគា្នានាះដារ យើងសូមថ្លាងអំណរគុណចំពោះអ្នកឆ្លើយសំណួរ 
ដាលជាអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ទាំងអស់ សមាាប់ការផ្តល់ពាលវាលដ៏មានតម្លារបស់គា ចូលរួមក្នុងការសមា្ភាស និងចូលរួមក្នុង 
សិកា្ខាសាលបកសាាយលទ្ធផលបឋមថ្នាក់ខាត្ត និងផ្តល់ជាគំនិតថ្មីៗដោយផ្អាកលើបទពិសធន៍របស់គា។

ជាចុងកាាយ យើងសូមថ្លាងអំណរគុណចំពោះកាុមការងរអនុវត្តការអង្កាត ដាលមកពី CPN+ រួមមាន លោក សឿម 
សុផល និង អ្នកសាី លភ សាីលុចាស ពាមទាំងបុគ្គលដទាទៀតដាលបានចូលរួមចំណាកបញ្ចប់ការអង្កាតនាះដោយជោគជ័យ 
ប៉ុន្តាយើងមិនអាចរៀបរាប់ ឈ្មាះទាំងអស់នៅទីនាះបាន។

ស៊នសុធារិទ្ធ
អ្នកសមាបសមាួលជាតិ
បណ្តាញនាអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍៍ និងជំងឺអាដស៍៍ក្នុងពាះរាជាណចកាកម្ពុជា (CPN+)
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OGAC ការិយល័យអ្នកសមាបសមាួលអាដស៍សកលរបស់សហរដ្ឋអាមារិក

PLHIV អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍

SOAR ពងាឹងការសាាវជាាវអនុវត្តស្តីពីអាដស៍

UNAIDS កម្មវិធីរួមគា្នាអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីមារោគអាដស៍/ជំងឺអាដស៍

USAID ទីភ្នាក់ងរជំនួយអាមារិកUSAID

WSW សា្តីរួមភាទជាមួយនឹងសា្តី
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សវតារ
កម្ពុជា គឺជាបាទាសមួយ នៅ អាសុី  ដាលមានការរើករាលដលមារោគអាដស៍យ៉ាងឆប់រហ័ស ក្នុងពាក់កណ្តាលទសវតាសរ៍ 

1990 ប៉ុន្តាបាទាសនាះ បានទទួល ជោគជ័យក្នុងការ កាត់ បន្ថយ អតាា  បាាវា៉ាឡង់ មារោគអាដស៍ ក្នុងរយៈពាលមួយទសវតាសរ៍ចុង
កាាយនាះ។ ទោះបី ជា មាន ជោគជ័យនាះក៏ដោយ ក៏បាទាសកម្ពុជា នៅតា តាូវខិត ខំបាឹង បាាង បន្ថាម ទៀត ដើមាបី  ដោះសាាយ 
ភពខុសគា្នានៅថ្នាក់កាាមជាតិ តមាូវការពិសាស ក្នុង ចំណម កាុម បាឈម មុខខ្ពស់ និងការមាក់ងយនិង អាកបាបកិរិយជា 
ទូទៅ  ទាក់ទងនឹង មារោគ អាដស៍ /ជំងឺ អាដស៍។ ការរើសអើងទាក់ទងនឹងមារោគអាដស៍ មិនតាឹ មតាជាការរំលោភសិទ្ធិ មនុសាស 
មួយ ប៉ុណ្ណាះទា ប៉ុន្តា វាក៏ ជះឥទ្ធិពលលើសមត្ថភពរបស់បាជាជន  ក្នុង ការទទួល បាន ការធ្វើ តាស្ត ការថាទាំ និង ការ ពាយាបាល 
មារោគអាដស៍ផងដារ។ កិច្ចបាជុំជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំ 2016 របស់ អង្គការ សហ បាជា ជាតិ ស្តីពីការបញ្ចប់ជំងឺអាដស៍ បានដក់ បញ្ចូល 
“ការលុបបំបាត់ ការរើស អើង ទាក់ទង  នឹង មារោគ អាដស៍”ជាចំណុចដៅមួយ ក្នុងចំណមចំណុចដៅសំខាន់ បីដាលតាូវ សមាាច 
ឱាយ បាន នៅឆ្នាំ 2020 រួមជាមួយ ការកាត់បន្ថយ ចំនួន អ្នកឆ្លងមារោគអាដស៍ថ្មី និង អ្នក សា្លាប់ ដោយសារ មូលហាតុទាក់ទងនឹង 
ជំងឺអាដស៍ មកតាឹមកាាមកន្លះលននាក់។

ដើមាបីស្វាងយល់ពីមូលហាតុ វិសាលភព និងផលប៉ះពាល់ នាការមាក់ងយ និង ការរើសអើង ដាលបានជួបបាទះដោយ 
អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍នៅកម្ពុជា ការអង្កាតសន្ទសាសន៍ នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 តាូវ បាន អនុវត្ត នៅ ក្នុង 
បាទាសកម្ពុជា កាាមការដឹកនំារបស់បណ្តាញនាអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍៍ និងជំងឺអាដស៍៍ក្នុងពាះរាជាណចកាកម្ពុជា។ ការ 
អង្កាតនាះ ទទួលបាន ការ គាំទា និង ការណានាំ ផ្នាក បច្ចាកទាស ពីអង្គការ Population Council អាជា្ញាធរជាតិបាយុទ្ធនឹងមារោគ 
អាដស៍ (NAA) និង គណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់ ថ្នាក់ជាតិ (NAC) ដាលមានសមាជិកមកពី រដ្ឋាភិបាល សង្គម សុីវិល 
ទីភ្នាក់ងរ  ទ្វាភគី និងពហុភគី និង បណ្តាញ អ្នករស់នៅជាមួយមារោគអាដស៍ និង កាុម បាឈម មុខខ្ពស់ នានា។ ការអង្កាត 
នាះបានទទួល ថវិកា ពីគមាាង FHI360 LINKAGES/USAID និង UNAIDS។

វិធីសស្ត្រន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ
ការអង្កាតសន្ទសាសន៍ នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា តាូវបានអនុវត្ត តាមរយៈ 

សកម្មភព ពិគាាះយោបល់ ជាចាើនរបស់ NAC ដោយមានការចូលរួមពីសំណក់ភគីពាក់ព័ន្ធ នានា រួមទាំងសមាជិករបស់
សហគមន៍អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដើមាបបីង្កើតពិធីសារសាាវជាាវ  ស្នើសុំការអនុម័តផ្នាក កាមសីលធម៌ និង អនុវត្ត ឧបករណ៍ 
អង្កាត ក្នុង ចំណមអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍។ សកម្មភព ពិគាាះយោបល់ដាលមានការចូលរួមពី សំណក់ភគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំង 
សមាជិក សហគមន៍ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ តាូវបានធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការបាមូលទិន្នន័យ ដើមាបី ធ្វើការបកសាាយ 
លទ្ធផលនាការអង្កាត។

ទំហំសំណកដាលបានកំណត់ គឺអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ចំនួន 1200 នាក់ នៅក្នុងរាជធានី/ខាត្តចំនួន 6 ក្នុងបាទាសកម្ពុជា 
ដាល រួមមាន៖ ភ្នំពាញ សៀមរាប បាត់ដំបង បនា្ទាយមានជ័យ កណ្តាល និងកំពង់ចាម។ ទំហំសំណកនៅតាមខាត្ត នីមួយៗ  
តាូវបាន កំណត់  ដោយ បាើបាាស់ វិធីសាសា្ត បាូបាប៊ីលីតាសមាមាតាទៅនឹងទំហនំា អ្នក ផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដាលគាបាន សា្គាល់ នៅ 
ក្នុងខាត្តនីមួយៗ (PPS)។ ការអង្កាត នាះ  បាើ យុទ្ធសាសា្តជាើសរើសសំណកចំនួនបី គឺ៖ ការជាើសរើសសំណក ផ្អាក លើ 
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បញ្ជីអតិថិជន ART ការជាើសរើស សំណកនៅគ្លីនិក ART/ផ្អាកលើទីតាំង និង ការជាើសរើស សំណកតាមការណានាំ 
(snowball) ដើមាបី បានទៅដល់ កាុមអ្នក  ផ្ទុក មារោគ អាដស៍ផាសាងៗ ដូចជា អ្នកដាលពិបាកស្វាងរក អ្នកបោះបង់ចោល សាវា 
ពាយាបាលនិងថាទាំ មារោគអាដស៍ ឬអ្នកដាលមិនមាន ជាសមាជិក  នាបណ្តាញគាំទាអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ណមួយ។ អ្នក ផ្ទុក 
មារោគ អាដស៍ មាន សិទ្ធិ ចូល រួម ក្នុង ការអង្កាត បាសិនបើពួកគាមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងទៅ  បាន ដឹង អំពី សា្ថានភពផ្ទុកមារោគ 
អាដស៍ របស់គារយៈ ពាលយ៉ាងតិច 12ខា, មាន សតិសា្មារតីធម្មតា, មាន សមត្ថភព ផ្តល់ការយល់ពាមចូលរួមក្នុងការអង្កាត  
បាន  ផ្តល់ការយល់ពាម ក្នុងការអង្កាត ដោយ ផ្អាក លើ ព័ត៌មាន ដាល មាន និងនិយយភសាខ្មារ។ ការអង្កាតនាះ បានបាមូល 
ព័ត៌មាន  ពីសំណកគំរូ នា អ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍ សរុប ចំនួន 1222 នាក់ ដាលក្នុងនោះអ្នកឆ្លើយតបសំណួរ ចំនួន 391 នាក់ 
តាូវបាន ជាើសរើសតាមរយៈបញ្ជីអតិថិជន ART, ចំនួន 727 នាក់ តាូវបានជាើសរើសនៅគ្លីនិក ART, និង ចំនួន 104 នាក់ ទៀត 
តាូវ បានជាើសរើសតាមរយៈការណានាំ  (snowball sampling) ។ ទិន្នន័យ តាូវបានបាមូលដោយ បាើ កមាង សំណួរ សន្ទសាសន៍ 
មាក់ងយលើអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ដាលបានកាសមាួលថ្មី ហើយដក់ បញ្ចូល ក្នុង ថាប្លាត Android ដាលដំណើរការកម្មវិធី 
Open Data Kit (ODK) ។ កាុមអ្នកបាមូលទិន្នន័យ មានសមាជិកចំនួន 36 នាក់  ដាលជាអ្នកផ្ទុក មារោគអាដស ៍ និងបាន 
ទទួល ការបណ្តុះបណ្តាល អំពីរបៀបធ្វើការ សមា្ភាសជាមួយ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ បាកប ដោយ កាមសីលធម៌។ ការអង្កាត នាះ 
ទទួលបានការអនុម័តកាម សីលធម៌ ពីកាុម បាឹកាសា តាួតពិនិតាយ សា្ថាប័ននាអង្គការ Population Council និងគណៈកមា្មាធិការជាតិ 
កាមសីលធម៌ សមាាប់ ការ  សាាវជាាវផ្នាកសុខភព នៅកម្ពុជា។

របកគំហើញសំខាន់ៗ
អ្នកឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងការអង្កាតនាះ មានលក្ខណៈសមា្គាល់ខុសគា្នាខ្លះ។ ជារួម បាហាល 60% នាអ្នកចូលរួម គឺជាស្តាី 

ដោយចំនួននាះមានការបាាបាួលខ្លះ ក្នុងចំណមខាត្តដាលបានសិកាសា។ អាយុជា មធាយម របស់ អ្នកឆ្លើយសំណួរ គឺ 45 ឆ្នាំ។ 
អ្នកឆ្លើយសំណួរចំនួន 52% មាន ទំនាក់ ទំនង ដាគូស្និទ្ធសា្នាល ក្នុងពាលបច្ចុបាបន្ន ហើយ ជាង ពាក់កណ្តាល នា អ្នក ទាំងនោះ មាន 
ដា គូ ជាអ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍។ តិចជាង 5% នាអ្នកឆ្លើយសំណួរ គឺជាកាុមបាឈមមុខខ្ពស់។ ជិត 67% នា អ្នក ឆ្លើយ សំណួរ  
មានការអប់រំកមាិតបឋមសិកាសា ឬទាបជាងនាះ ចំណាកឯ 33% ទៀត មាន ការ អប់រំ កមាិតមធាយមសិកាសា ឬខ្ពស់ជាងនាះ។ 
អ្នកឆ្លើយសំណួរ  មានមុខរបរ ផាសាងៗគា្នា៖ 32% គា្មានការងរធ្វើ, 32% ធ្វើការងរម្តងមា្កាលឬកាាម៉ាង, 23% ធ្វើការពាញ ម៉ាង 
ឯករាជាយ, 2% ធ្វើការកាាម៉ាងឯករាជាយ និង 11% ជាបុគ្គលិកធ្វើការពាញម៉ាង។

ខាងក្រ្រមន្រះ គឺជារបកគំហើញសំខាន់ន្រការអង្ក្រត៖

 y ការដឹង និងការបងា្ហ្រញពីស្ថ្រនភាពម្ររោគអ្រដស៍៖ រយៈពាល ជា មធាយម ដាល អ្នកឆ្លើយ សំណួរ  បានដឹង ពី សា្ថានភព ផ្ទុក 
មារោគ អាដស៍ របស់ គា  គឺ 10 ឆ្នាំ។ ការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព  ផ្ទុក មារោគអាដស៍ ដល់មនុសាស ដាល មិន សា្គាល់ គា្នា   គឺ មិនសូវ 
មាន ចាើន ដូច ការបង្ហាញ ចំពោះគាួសារនិងមិត្តភក្តិឡើយ។ ជាទូទៅ សមាាប់ អ្នកឆ្លើយ សំណួរ ភគ ចាើន ការបង្ហាញ 
អំពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍ មាន ភព កាន់ តាងយ សាួល ពីពាលមួយទៅពាលមួយ។

 y ការមាក់ងាយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទ្រ៖ អ្នកឆ្លើយសំណួរភគចាើននៅតាមខាត្តដាលបានចូលរួមក្នុងការអង្កាត  បាន 
រាយ ការណ៍ ថ ពួកគា មិន ដាល ជួប បាទះ  ឬ ធា្លាប់បានជួបបាទះការរើសអើង ពី  អ្នកដទាតិច តួច បំផុត។

 y ការមាក់ងាយខ្លួនឯង៖ អ្នកឆ្លើយសំណួរ យ៉ាង ចាើននៅតាមខាត្តនានា បានលើកឡើងអំពីការមាក់ងយខ្លួនឯង។ ជា 
ទូទៅ ស្តា ីបាន រាយការណ៍អំពីការអាម៉ាាស់ និង ការមានអារម្មណ៍ថ ខ្លនួគា្មានតម្លា រើឯ បុរស បាន លើកឡើងជាញឹកញាប់ជាង 
អំពីអារម្មណថ៍ គាមានកំហុស។

 y ការធ្វើ ត្រស្ដ ការថ្រទាំ និងព្រយាបាលម្ររោគអ្រដស៍៖ អ្នកឆ្លើយ សំណួរ ភគ ចាើន បានសមាាចចិត្ត ធ្វើ តាស្ត រក មារោគ អាដស៍ 
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ដោយខ្លួនឯង បនា្ទាប់ពីគាយល់ថគាមានការបាឈមមុខខ្ពស់ និងមានអារម្មណ៍ ថ មិនសាួលខ្លួន។ ទោះបីជាយ៉ាង 
នាះក៏ដោយ  មិនមានគាប់គា្នា សុទ្ធតា បាន ទទួល ការពាយាបាល ភ្លាមៗ   បនា្ទាប់ ពីទទួលបាន លទ្ធផលវិជ្ជមាននាការធ្វើ តាស្ដ 
មារោគអាដស៍ទា។ មូលហាតុចំបង ចំពោះ ការពនាយារពាល ពាយាបាល គឺ "មិនបានតាៀមខ្លួន ដើមាបីគាប់គាង ការឆ្លង មារោគ 
អាដស៍  " និង "ការពាួយបារម្ភថអ្នក ផាសាងទៀតនឹងដឹងរឿងនាះ"។ អ្នក ឆ្លើយ សំណួរ មួយចំនួន តូច  បានលើកឡើង អំពី 
“បទពិសធន៍ មិនល្អ ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាល” ថជាមូលហាតុចមាបង។

 y ការរាបប់ន្ទុកម្ររោគ និងការបង្ក្រ្របម្ររោគ៖ បាហាល 40% នាអ្នកឆ្លើយ សំណួរ មានបន្ទុកមារោគ ដាល មិន អាច រក ឃើញ 
នៅពាលធ្វើការអង្កាត ក្នុងខណៈដាល 12% មានបន្ទុក មារោគ ដាល អាច រក ឃើញ។ 23% នាអ្នកឆ្លើយ សំណួរបានធ្វើ 
តាស្តតាមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផល នៅពាលធ្វើការអង្កាត។ 5% ផាសាងទៀតនាអ្នកឆ្លើយ សំណួរ មិនបានធ្វើតាស្ត 
រកបន្ទុកមារោគទា ក្នុងរយៈពាល 12 ខា មុនពាលធ្វើការអង្កាត។ ជិត 20% នាសំណកមិនបាន ដឹងថ  តើការធ្វើ តាស្ត 
រាបប់ន្ទុកមារោគ និងការបង្កាាបបន្ទុកមារោគ គឺជាអ្វីនោះទា។

 y ស្ថ្រនភាពសុខភាពទូទៅ៖ អ្នកឆ្លើយសំណួរភគចាើនបាន វាយតម្លាសុខភពខ្លួន ឯងថ  ល្អ ឬល្អបង្គួរ ជាទូទៅ។ ទោះ 
យ៉ាងណក្តី អ្នកឆ្លើយសំណួរជិត 30% បានបាាប់ថ ធា្លាប់មានជំងឺរបាង រលកថ្លើម ជំងឺកាមរោគ ឬសុខភពផ្លូវចិត្ត។ 
ក្នុង ចំណម អ្នកផ្តល់ចម្លើយបាបនាះ មានតា 29% ប៉ុណ្ណាះដាលបានទទួលការពាយាបាល។

 y រោគសញ្ញ្រថប់បារម្ភ និង បាក់ ទឹក ចិត្ត៖ អ្នកឆ្លើយសំណួរចំនួន 3ភគ4 (74%) បានបាាប់ថ មានរោគសញ្ញាថប់បារម្ភ 
និងបាក់ទឹកចិត្តអំឡុងពាល 2 សបា្តាហ៍ មុន ការអង្កាត ដោយក្នុងនោះស្តាីមានសមាមាតាចាើនជាងបុរស។ ក្នុង ចំណម 
អ្នកដាល រាយការណ៍ អំពីបញ្ហានាះ 76% មិនបានទទួលការគាំទាណមួយឡើយ។

 y ការមាក់ងាយពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្រទាំសុខភាព៖ ការបង្ហាញ ពីសា្ថានភព មារោគ អាដស៍របស់អតិថិជនទៅអ្នកដទាទៀត 
ការ និយយ អាកាក់ អំពី អតិថិជន និង ការ ជៀសវាង  ការប៉ះពាល់ រាងកាយ ជាមួយ អតិថិជន  នៅតាជាបញ្ហា នៅពាល ដាល 
អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ ទៅ ទទួល សាវា ថាទាំ  និងពាយាបាលមារោគអាដស៍ និងមិនមានមារោគអាដស៍។ មានការរាយ ការណ៍ 
បន្តិចបន្តួច ពីអ្នកឆ្លើយសំណួរគាប់យានឌ័រ និងគាប់ខាត្តសិកាសាអំពីការមាក់ងយពីអ្នកផ្តល់សាវា នៅពាល  ដាលគា ទៅ 
ទទួល សាវាថាទាំ សុខភព ផ្លូវភាទ និង សុខភព  បន្ត ពូជ។

 y សិទ្ធិមនុស្រស និងលទ្ធភាពនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរ៖ មួយភគបីនាអ្នកឆ្លើយសំណួរ មិន បាន ដឹង ថ មាន ចាបាប់ សមាាប់ការពារ 
អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ ពី ការរើសអើង  រើឯ 4% ផាសាងទៀតនាអ្នកឆ្លើយសំណួរ បាននិយយថគា្មានចាបាប់ទាល់តាសះ។

 y គម្រ្រងគាំពារសង្គម៖ តិចជាងពាក់កណ្តាលបន្តិចនា អ្នក ឆ្លើយ សំណួរ  ឬសមាជិក គាួសារ របស់ គា  តាូវ បាន គាប ដណ្តប់ 
ដោយ គមាាង គំាពារ សង្គមយ៉ាងតិចចំនួនមួយ  រួមមានមូលនិធិសមធម៌សុខភព និងកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណគាសួារ 
កាីកា (ID Poor)។

ការវិភាគបន្ថ្រមលើការមាក់ងាយ 
ការប្រៀបធៀបលទ្ធផលន្រការអង្ក្រតសន្ទស្រសន៍មាក់ងាយ 1.0 (2010) នឹង 2.0 (2019) 

 y លទ្ធផលនាការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 1.0 និង 2.0 ស្តីពីការមាក់ងយពីអ្នកដទា និងចំពោះខ្លួនឯង មិនអាចធ្វើការ
បាៀបធៀបដោយផ្ទាល់បានទា ដោយសារតាភពខុសគា្នានាការតាក់តាងកមាងសំណួររវាងការអង្កាតទាំងពីរ ចំពោះ 
 បាធានបទនាការសាកសួរនិងរបៀបសួរសំណួរ។

 y ការរាយការណ៍ស្តីពីការរើសអើងពីអ្នកដទាក្នុងការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 មានកមាិតទាបយ៉ាងខា្លាំង ជាពិសាស   
ចំពោះការបដិសាធមិនទទួលឱាយធ្វើការងរ និង ការរំលោភ បំពាន  ឬបៀតបៀនដោយ ពាកាយសម្តី។ ការរាយការណ៍ សមាាប់ 



4  | សន្ទសាសន៍ នាការមាក់ងយ លើអ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍ ២.០

សំណួរសាដៀងគា្នានាះទាក់ទិននឹងការរើសអើងពីអ្នកដទា  ចំពោះការងរ ឬការបាត់បង់បាាក់ចំណូល និងការបៀតបៀន 
ដោយ ពាកាយសម្តី មានកមាិតខ្ពស់នៅក្នុងការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 1.0។

 y ការរាយការណ៍ស្តីពីការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង ក្នុងការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 ជាពិសាសទាក់ទិននឹងការមាន
អារម្មណ៍ថខ្លួនគា្មានតម្លា មានកំហុស និងមានភពអាមា៉ាស់ដាលផ្ទុកមារោគអាដស៍ មានកមាិតខ្ពស់គួរ ឱាយ កត ់
សមា្គាល់។ នៅក្នុងការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 1.0 ការរាយការណ៍ស្តីពីការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង មានកមាិតខ្ពស់គរួ 
ឱាយកត់សមា្គាល់ចំពោះសំណួរចំនួនបាា ំដាលរួមមានសំណួរដាលទាក់ទងនឹងការមានអារម្មណ៍ថខ្លនួគា្មានតម្លា មាន កំហុស 
និង មានភពអាម៉ាាស់ដាលផ្ទកុមារោគអាដស៍ ពាមទំាងបំណងមានកូន និងការមិនសូវមានទំនុកចិត្តលើ ខ្លនួឯង។

ការមាក់ងាយផ្អ្រកតាមលក្ខណៈផ្រស្រងៗន្រសំណាក

 y សន្ទសាសន៍ដាលមានលក្ខណៈបូកបន្ថាមនាចម្លើយចំពោះសំណួរដាលពាក់ព័ន្ធ តាវូបានបង្កើតឡើងសមាាប់ការមាក់ងយ 
ពីអ្នកដទា ភពធន់ទាាំ និងការមាក់ងយខ្លួនឯង។ ភពខុសគា្នានាតម្លា/ពិន្ទុរបស់សន្ទសាសន៍នីមួយៗ តាូវបានវិភគ  ដោយ 
ផ្អាកលើលក្ខណៈផាសាងៗរបស់សំណក។

 y ការរាយការណ៍អំពីការមាក់ងយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទា គឺមានកមាិតខុសគា្នា រវាង អ្នកឆ្លើយ  សំណួរ ដាលតាូវបាន 
ជាើស រើស តាមរយៈ វិធីសាសា្ត ផាសាងគា្នា ដោយសំណក ដាលតាូវបានជាើសរើសនៅកន្លាងផ្តល់សាវា ART និង តាមរយៈ 
ការណានាំ មានកមាិតនាការរាយការណ៍ខ្ពស់ជាងសំណកដាលតាូវបានជាើសរើសតាមបញ្ជីអតិថិជន។

 y សមត្ថភពធន់ទាាំ/ លទ្ធភពក្នុង ការគាប់គាង សា្ថានភព មារោគអាដស៍ មាន ការបាាបាួល   អាសា័យ លើកមាិត នាការអប់រំ 
និង រយៈពាលនាការដឹងសា្ថានភពមារោគ អាដស៍ របស់អ្នកឆ្លើយសំណួរ។

 y កមាិតនាការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯងមានភពខុសគា្នា  ក្នុង ចំណម អ្នក ឆ្លើយ   សំណួរ អាសា័យ លើ អាយុរបស់គា  រយៈ 
ពាល នាការដឹងពី សា្ថានភពផ្ទុក មារោគ អាដស៍  កមាិត នា ការអប់រំ  សា្ថានភព ទំនាក់ទំនង ជាមួយដាគូស្និទ្ធសា្នាល ការយល់ 
ឃើញ ពី ភពងយ  សាួល ក្នុង ការ បង្ហាញ ពី សា្ថានភព  មារោគ  អាដស៍  ចំណាះដឹង អំពី ចាបាប់ ស្តីពី ការការពារ អ្នក ផ្ទុក មារោគ 
អាដស៍ ពី ការរើសអើង  និង ការ ទទួល បាន គមាាង គាំពារ សង្គម។

ការពិភាក្រសា
 y ការមាក់ងាយ និងការរើសអើងពីអ្នកដទ្រ៖ របាយការណ៍អំពីការរើសអើង ពីអ្នកដទា មានកមាិតទាប  នៅក្នុងការអង្កាត

សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 ។ ទោះបីជាយ៉ាង ណក្តី ក្នុងពាល ជាមួយ គា្នា នាះ ការរាយការណ៍អំពី ការបង្ហាញ សា្ថានភព 
មារោគ អាដស៍ ដល់ អ្នក  មិន មាន  ជាសមាជិកគាួសារ នៅក្នុងការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 ក៏មានកមាិតទាបដារ។ 
ការផ្លាស់ប្តូរ បរិយកាស គាំទា ចំពោះ អ្នក ផ្ទុក មារោគ អាដស៍   ធ្វើឱាយ ការបង្ហាញ អំពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍ ដល់អ្នក មិនមាន 
ជា សមាជិកគាួសារ ជារឿងមិនចាំបាច់។ ដូច្នាះ ការរាយការណ៍ តិចតួច អំពីការបង្ហាញសា្ថានភពមារោគអាដស៍ចំពោះ អ្នក 
មិនមាន ជា សមាជិក គាសួារ អាចជា ហាតុផលមួយដាលអាចពនាយល់អំពីការរាយការណ៍ តិចតួច អំពី ការរើសអើង ពីអ្នកដទា។

 y ការមាក់ងាយចំពោះខ្លួនឯង៖  ការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង នៅក្នុងការអង្កាតសន្ទសាសន៍ មាក់ងយ 2.0  មានកមាិត ខ្ពស់ 
គួរឱាយកត់សមា្គាល់។ ហាតុផល  មួយ ចំនួនដាលអាចពនាយល់អំពីកមាិតខ្ពស់នាការរាយការណ៍អំពី ការមាក់ងយចំពោះ 
ខ្លួនឯង  រួមមាន ការថយចុះនាសកម្មភព ផាសព្វផាសាយអំពី មារោគ អាដស៍ នៅតាម សហគមន៍  កាុមជួយខ្លួនឯង/កាុមមិត្ត 
គាំទាមិត្ត  និង ការគាំទាដល់ការថាទាំ តាមផ្ទះ  ពាមទាំង កង្វះ ការយល់ដឹង អំពី បន្ទុក មារោគ  និងទំនាក់ទំនងរវាងកមាិត 
ដាលអាចរកឃើញនាមារោគ និងភពដាលអាចចម្លងបាននាមារោគ។ លទ្ធផល នា ការវិភគ អថារទ្វា បានបង្ហាញថ  
ការមាក់ងយចំពោះ ខ្លួនឯង ក្នុងចំណម អ្នក ផ្ទុក មារោគ អាដស៍ គឺ ជា បញ្ហាដ៏ ស្មុគសា្មាញ មួយ ដាលទាក់ទងនឹង កតា្តា 
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បាជាសាស្តា - សង្គម ជាចាើន។ ដូច្នាះ បញ្ហា នា ការមាក់ងយលើខ្លួនឯង  តាូវការ ការវិភគ បាប បរិមាណ និង គុណភព 
ឱាយបានល្អិតល្អន់បន្ថាមទៀត។

 y ការរាប់បន្ទុកម្ររោគ  និងបន្ទុកម្ររោគក្នុងឈាមមានកម្រិតទាបបំផុត៖ នៅតាមានការខ្វះខាត ការយល់ដឹង ចាបាស់ អំពី 
ការធ្វើ តាស្តរកបន្ទុក មារោគ និង បន្ទុកមារោគក្នុងឈាម មានកមាិតទាបបំផុត។ មួយភគបាាំនា អ្នកឆ្លើយ  សំណួរ    មិន បាន 
ដឹងថតើ  បន្ទុកមារោគ ក្នុងឈាមមានកមាិតទាបបំផុត គឺជា អ្វីនោះ ទា។ បន្ថាមពីលើ ការខ្វះ ការយល់ដឹង  នាះ នៅមាន 
ការយល់ ចាឡំ ជាទូទៅថ ការ មិន អាច រក ឃើញបន្ទុកមារោគ នៅក្នុងឈាម  មាន ន័យ ថជា ការជាសះសាបើយពីជំងឺអាដស៍ 
ដាលបញ្ហានាះអាច បណ្តាល ឱាយ អ្នក ផ្ទកុ មារោគ អាដស៍មួយចំនួន បោះបង់ ចោល ការពាយាបាល  និង ផ្តាច់ខ្លនួ ចាញ ពី បណ្តាញ  
គាំទា មារោគអាដស៍  ដាលនឹងអាចបង្កើន ហានិភ័យ នា បន្ទុកមារោគកើនឡើង បនា្ទាប់ពី បាន ចាកចាញពីការពាយាបាល ការ 
កើនឡើង នូវ អតាាឆ្លង ជំងឺ កាម រោគ  ការមាន ផ្ទាពោះ ដាល មិនចង់ បាន  និង ការឆ្លង មារោគ អាដស៍ ថ្មី  ដោយសារ តា 
អាកបាបកិរិយ ផ្លូវភាទ បាកប ដោយ គាាះ ថ្នាក់។ កង្វះការយល់ដឹងដាលថបន្ទុកមារោគដាលមិនអាចរកឃើញ មាន ន័យ  ថ 
វាមិន អាច ចម្លងទៅអ្នកដទា បាន  អាច បណ្តាល ឱាយ មាន ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន លើ ការយល់ ឃើញ  អំពី ការ មាក់ងយ លើ 
ខ្លួន ឯងនិងការមានអារម្មណ៍ថមានកំហុស ពាមទាំងការ មាក់ងយ ពីអ្នកដទា ចំពោះ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍។

អនុសសន៍ និងស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន
ផ្អាកលើលទ្ធផលនាការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 និងការពិភកាសា ក្នងុ  NAC និងក្នងុសិកា្ខាសាលបកសាាយ លទ្ធផល 

នៅថ្នាក់ខាត្តចំនួនបាាំមួយ សកម្មភព ជាចាើនតាូវបានកំណត់ជាយុទ្ធសាស្តាដើមាបីដោះសាាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងការ 
មាក់ងយ និងការរើសអើងលើអ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍នៅក្នុងបាទាស កម្ពុជា ។ អនុសាសន៍ ទាំងនាះ រួមមានដូចខាងកាាម៖

 y ការលើកកម្ពស់ការអប់រំអំពីម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍៖ ការអប់រំអំពីមារោគអាដស៍/ជំងឺ អាដស៍ គួរតាពងាីកវិសាលភព
ឱាយលើសពីព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានអំពីការចម្លង និងការបង្ការមារោគអាដស៍។ កាុមគោលដៅនាការអប់រំអំពីមារោគអាដស៍/
ជំងឺ អាដស៍ គួររួមបញ្ចូលទាំងអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ និងសាធារណជនទូទៅ ដើមាបី កាត់បន្ថយ ការមាក់ងយ និងការរើស 
អើង។ សកម្មភពអប់រំ តាូវធ្វើឡើងនៅតាម ទីកន្លាង ផាសាងៗ រួមទាំងសហគមន៍ មូលដ្ឋានសុខាភិបាល វាទិកា សង្គម 
និងបាព័ន្ធផាសព្វ ផាសាយ បាព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលសុខាភិបាល និងបាព័ន្ធអប់រំ ក្នុងបាព័ន្ធ។

 y ក្រលម្អអន្តរកម្មរវាងអតិថិជននិងអ្នកផ្តល់ស្រវា និងការគ្របដណ្តប់ន្រស្រវាសុខភាព៖ អ្នកផ្តល់សាវាថាទាំសុខភព 
ទាក់ទងនឹងមារោគអាដស៍ អាចចាំបាច់តាូវបាើវិធីសាសា្តថ្មីៗ ដើមាបីពនាយល់ឱាយបានចាបាស់លស់ អំពី ទសាសនទាននាការរាប់
បន្ទុកមារោគនិងបន្ទុកមារោគក្នុងឈាមមានកមាិតទាបបំផុត ក៏ដូចជា សារៈសំខាន់ នា  ការ ទទួល និងការបាកាន់ខា្ជាប់តាម
ការថាទាំនិងការពាយាបាលសាវា ART ជាទៀងទាត់។ បន្ថាមពីលើនាះ ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថាមទៀតអាចជាការ ចាំបាច់ 
សមាាប់ អ្នក ផ្តល់សាវា ដើមាបីលើកកម្ពស់ការរកាសាភពសមា្ងាត់ ក៏ដូចជាការផ្តល់សាវាថាទាំ បាកប ដោយ កាមសីលធម៌ និង 
គា្មានបុរាវិនិច្ឆ័យនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាល។ អ្នកផ្តល់សាវា គួរ បន្ត បាាសា័យ ទាក់ទង ជាមួយអតិថិជន ដាលអាចនឹង ធ្វើ 
ចំណកសាុក ក្នុងអំឡុងពាល ណត់ ជួប  អំពីវិធីរៀបចំផានការពាយាបាលដោយ ART របស់អតិថិជនទាំងនោះ។ ការរួម 
បញ្ចូលគា្នានូវការពាយាបាលជំងឺឱកាសនិយម សុខភពផ្លូវចិត្ត និងសាវា ART អាចលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនឱាយចូល មក 
ទទួលសាវា ART និងកាត់បន្ថយការមាក់ងយ ចំពោះខ្លនួឯង ពាមទំាងបញ្ហាសុខភពដទាទៀតកាាពីមារោគអាដស៍។

 y ការផ្តល់ការគាំទ្រផ្ន្រកសង្គមនៅសហគមន៍៖ ទោះបីជា អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ មួយ ចំនួន នៅតា បន្តសមាាចចិត្ត មិនបង្ហាញ 
ពីសា្ថានភព របស់គា  និង មិន បាើបាាស់  ការគាំទា សង្គម ឬទំនាក់ទំនង ជាមួយ បណ្តាញ គាំទា មារោគ អាដស៍ ក៏ដោយ  ក៏ 
ការផ្តល់ ការគាំទា របស់សហគមន៍ តាមទមាង់ផាសាងៗ តាូវបាន លើកឡើង ជា អនុសាសន៍ ម្តង ហើយ  ម្តង ទៀត ដោយ ភគី 



6  | សន្ទសាសន៍ នាការមាក់ងយ លើអ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍ ២.០

ពាក់ព័ន្ធ ថជាយុទ្ធសាសា្តដ៏សំខាន់មួយ ដើមាបី កាត់បន្ថយ ការមាក់ងយ ចំពោះខ្លួនឯង។ ការអនុវត្តការថាទាំនៅតាមផ្ទះ ឬ 
កាុមមិត្តគាំទា ពី មិត្ត កន្លងមក ឧទាហរណ៍ "មិត្ត ជួយ មិត្ត" តាូវបាន គាយល់ឃើញយ៉ាងខា្លាំង ថជា មធាយាបាយ ដ៏ មាន 
បាសិទ្ធភពមួយ  សមាាប់ផ្តល់ ការគាំទា ផ្នាក សង្គម និងផ្លូវអារម្មណ៍ដល់ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍។ បណ្តាញ គាំទា ទាំងនាះ 
មិនមានទៀតទា នៅក្នុង បាទាស កម្ពុជា ហើយសហគមន៍ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ និងភគីពាក់ព័ន្ធដទាទៀត  បាន បង្ហាញ 
ពីបំណងបាាថ្នា ចង់ ឃើញ បណ្តាញ ទាំងនាះ បន្តការងររបស់ខ្លួនឡើងវិញ។

 y ការពង្រីកការគាំពារសុខភាពសង្គម៖ ការផ្តល់ប័ណ្ណសមធម៌ តាមរយៈ កម្មវិធី កំណត់អត្ដសញ្ញាណកម្មគាួសារ កាីកា  ដល់ 
អ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍  អាច ជួយ ធ្វើឱាយជីវិត របស់ គា មាន ភពបាសើរឡើង ក្នុងទិដ្ឋភពផាសាងៗ  ហើយ អាច មាន ឥទ្ធិពល 
ជួយកាត់បន្ថយ ការមាក់ងយ ចំពោះខ្លួនឯង  ដាលនឹងជួយធ្វើឱាយអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ រស់នៅក្នុង ជីវិត ធម្មតា បានកាន់តា 
ចាើន ថាម ទៀត។

សរុបសាចក្ដីមក ការសិកាសានាះ តាូវបាន អនុវត្ត ដោយ ជោគជ័យ កាាម ការដឹកនាំ របស់ សហគមន៍   អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ 
និង កិច្ចសហការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធ រវាង ភគី ពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងវិស័យ ផាសាងៗ  ជាមួយនឹង រដ្ឋាភិបាល។ កមាង  សំណួរ  ដាល  បាន កា 
សមាួល បានផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗ សមាាប់ចំណាះដឹង និង ការយល់ អំពី សា្ថានភព នា ការមាក់ងយ និង ការរើសអើង ដាល 
សហគមន៍  អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា បាន ជួបបាទះ។ ដោយសារ តា ការសិកាសានាះមានលក្ខណៈចូលរួមពី
ភគីពាក់ព័ន្ធនានា ភ័ស្តុតាង ដាល បានមក ពី ការសិកាសា នាះ គឺមាន ភពងយសាួល សមាាប់យកទៅអនុវត្ត ទាំងផ្នាក អន្តរាគមន៍ 
កម្មវិធី និងការស្វាងរកមតិគាំទា។
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1. សាវតារ

សន្ទស្រសន៍មាក់ងាយលើអ្នកផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ 2.0 
ជារឿយៗ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ជួបបាទះ ការមាក់ងយ និង ការរើសអើង ដាល  អាច ប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងដល់ សុខុមាលភព 

របស់គា។ ការរើសអើង ទាក់ទង នឹងមារោគអាដស៍  មិនតាឹមតា ជា ការរំលោភ សិទ្ធិ មនុសាសមួយ ប៉ុណ្ណាះទា  ប៉ុន្តា វាក៏ជះឥទ្ធិពល 
ដល់ លទ្ធភព  របស់ មនុសាស  ក្នុងការទទួល បាន ការធ្វើតាស្ត  ការថាទាំ និងការពាយាបាលមារោគអាដស៍ផងដារ។ កិច្ចបាជុំ ជាន់ 
ខ្ពស់ ឆ្នាំ 2016 ស្តីពី ការបញ្ចប់ ជំងឺ អាដស៍ របស់ អង្គការ សហ បាជា ជាតិ បាន ដក់ បញ្ចូល “ការលុបបំបាត់ការ រើសអើងដាល 
ទាក់ទងនឹងមារោគអាដស”៍ ជា ចំណុចដៅ   មួយ  ក្នុង  ចំណមចំណុចដៅសំខាន់បំផុតបី ដាលតាូវសមាាចឱាយបាន នៅឆ្នាំ 2020 
រួមជាមួយ ការកាត់បន្ថយ ចំនួន ករណីឆ្លងមារោគអាដស៍ថ្មី និងអ្នកសា្លាប់ ដោយសារ មូលហាតុ  ទាក់ទង នឹងជំងឺអាដស៍ មកតាឹម 
កាាម កន្លះលន (UNAIDS ឆ្នាំ 2015)។

សន្ទសាសន៍មាក់ងយលើអ្នកផ្ទកុមារោគអាដស ៍តាវូ  បាន បង្កើត ឡើងដោយ GNP+, ICW, សហព័ន្ធ ផានការគាសួារអន្តរជាតិ 
(International Planned Parenthood Federation (IPPF)) និង UNAIDS ដើមាបីផ្តល់ភ័ស្តុតាងអំពីការមាក់ងយ និង 
ការរើសអើង ដាលអាចយកទៅបាើ ដើមាបី ស្វាងរកមតិ គំាទា សិទ្ធ ិរបស់ អ្នកផ្ទកុមារោគ អាដស៍។ ដោយអនុលោម តាម គោល ការណ៍ 
GIPA សន្ទសាសន៍មាក់ងយនាះ តាូវ បាន បង្កើត  ឡើង សមាាប់ អនុវត្តដោយអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដើមាបីវាស់ និង ស្វាងរក និនា្នាការ  
ដាលមាន លក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ នាការមាក់ងយ និង ការរើសអើង ដាលបានជួបបាទះ ដោយអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ និង ដើមាបីបង្កើត 
សកម្មភព ផ្អាកលើភ័ស្តុតាង ដើមាបី ដោះសាាយ ការរើសអើងនាះ។ សន្ទសាសន៍នាះតាូវបានដក់ឱាយអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ 2008 ហើយ គិត 
តាឹម ខាតុល  ឆ្នាំ 2017 អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ជាង 100,000 នាក់ តាូវបាន សមា្ភាសន៍ នៅ ក្នុង ជិត 90 បាទាស ជុំវិញពិភពលោក  
អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍  ចំនួនជាង 2,000 នាក់ តាូវបាន បណ្តុះបណ្តាល ជាអ្នកធ្វើសមា្ភាស  ហើយ ការអង្កាត នាះ តាូវ បាន បកបាា 
ទៅជា ភសា ផាសាងៗ ជាង 50 ភសា (the PLHIV Stigma Index International Partnership of GNP+, ICW, and 

UNAIDS, 2018)។

ការផ្លាស់ប្តូរលំនាំនា ការរើករាលដល មារោគ អាដស៍  ភ័ស្តុតាង ដាលកាន់តា កើនឡើង អំពី ជំងឺ រាលដលនាះនិងអំពី កាុម 
បាជាជនដាលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺនាះ និង ការផ្លាស់ប្តូរនាការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះមារោគអាដស៍ បានបង្ហាញឱាយឃើញ 
ថ  សន្ទសាសន៍មាក់ងយនាះ តាូវការធ្វើបច្ចបុាបន្នភពនងិ ពងាឹងបន្ថាម  ដើមាបីឱាយកា្លាយទៅជា ឧបករណ៍ វាស់វាង នងិស្វាងរកការគាំទា 
មួយដាលមានលក្ខណៈកាន់តាបាសើរ។ នៅក្នុងខាតុល ឆ្នាំ 2015 អ្នកជំនាញការថ្នាក់សកល មួយ កាុម  ដាលធ្វើការនៅក្នុង 
វិស័យមារោគអាដស៍ និងជំងឺអាដស៍ បានបង្កើតកាុមការងរតូចមួយ (SWG) ដាលរួមមានតំណងមកពី GNP+, ICW, 

UNAIDS, USAID អ្នកជំនាញមកពី គមាាង គាំទា ការសាាវជាាវបាតិបត្តិអំពីជំងឺអាដស៍ របស់អង្គការ Population Council 

(SOAR) និង អ្នកដឹកនំា ដទា ទៀត នៅក្នងុ វិស័យនាះ ដើមាបីចាប់ផ្តើមដំណើរការវាយតម្លា ធ្វើបច្ចបុាបន្នភព និង សាកលាបង  បាើបាាស់  
សន្ទសាសន៍មាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដាលបានឆ្លងកាត់ការពងាឹងបន្ថាម។ SWG បាន អនុវត្តដំណើរការមួយ 
សមាាប់វាយតម្លា និងធ្វើបច្ចុបាបន្នភព សន្ទសាសន៍មាក់ងយ  បាកបដោយតមា្លាភព និងដក់ បញ្ចូល ទសាសនៈនានា ជាចាើន តាម 
ដាលអាចធ្វើទៅបាន ជាលទ្ធផលដាលទទួលបាន គឺ ឧបករណ៍សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 នាះ។ ឧបករណ៍ ដាល បាន ធ្វើ 
បច្ចុបាបន្ន ភព  នាះ តាូវ បានសាកលាបងនៅក្នុងបាទាសអ៊ូហ្គង់ដ កាមារូន និងសាណាហា្កាល ក្នុង ឆ្នាំ 2017 ហើយ កមាង 
សំណួរតាូវបានរៀបចំចប់សព្វគាប់ នៅខាធ្នូ ឆ្នាំ 2017។
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ម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍ និងការមាក់ងាយ និងឥរិយាបថពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា
កម្ពុជា គឺជាបាទាសមួយនៅក្នុងទ្វីបអាសុី ដាលមាន ការរើករាល ដល មារោគ អាដស៍ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស កាលពីក្នុងពាក់ 

កណ្តាល ទសវតាសរ៍ 1990 ប៉ុន្តាបាទាសនាះ ទទួល បាន ជោគ ជ័យ   ក្នុង  ការកាត់បន្ថយ អតាាបាាវា៉ាឡង់ ក្នុងរយៈពាលមួយទសវតាសរ៍
ចុងកាាយនាះ (NCHADS, 2016)។ អតាាបាាវា៉ាឡង់មារោគអាដស៍ក្នុងចំណមមនុសាសពាញវ័យ ដាល មាន អាយុ  ពី 15 ទៅ 
49 ឆ្នាំ  មាន 1.6 ភគរយ ក្នុងឆ្នាំ 1998 និង មានតា 0.6 ភគរយនៅឆ្នាំ 2017។ អតាា នាះ  តាូវបាន គាពាយាករណ៍ថ នឹងនៅតាឹមតា 
0.5 ភគរយក្នុងឆ្នាំ 2020។ ការឆ្លង មារោគ  អាដស៍ ថ្មី   ក៏ បាន ធា្លាក់ចុះ គួរឱាយកត់សមា្គាល់ពី 2,300 ករណី ក្នុងឆ្នាំ 2010 ដល់ 880 
ករណី ក្នុង ឆ្នាំ 2018 ។ ទាក់ទងនឹងទំហំបាជាជនដាលប៉ះពាល់ ចំនួន អ្នក ផ្ទុក មារោគ អាដស៍ នៅ កម្ពុជា មាន 73,000 នាក់  
តាមការបា៉ាន់សា្មាននៅក្នុងឆ្នាំ 2018។ លើសពីនាះទៀត បាទាស នាះ  សមាាច   បាន អតាាគាបដណ្តប់ដ៏ខ្ពស់នាការពាយាបាល 
ដោយ ឱសថបាឆំងមារោគអាដស៍ (ART) ពោលគឺ 81% ក្នុងឆ្នាំ 2018 ក្នុងចំណមអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ទាំងអស់។

ទោះបីជាទទួលបានជោគជ័យទាំងនាះក៏ដោយ ក៏បាទាសកម្ពុជានៅតា តាូវការ កិច្ចខិតខំ  បាឹងបាាង បន្ថាម ទៀត ដើមាបី ដោះ 
សាាយ ភពខុសគា្នា នៅថ្នាក់កាាមជាតិ តមាូវការ ពិសាស ក្នុង ចំណម កាុមបាឈមមុខខ្ពស់  និង ការមាក់ងយ  និងអាកបាបកិរិយ 
ទូទៅ ទាក់ទង នឹង មារោគ អាដស៍ /   ជំងឺ អាដស៍។ រាជធានីភ្នំពាញ និងខាត្ត 2 ផាសាងទៀត (បាត់ដំបង និង សៀមរាប) មាន អតាា 
បាាវា៉ាឡង់ មារោគ អាដស៍ ខ្ពស់បំផុត  ការឆ្លងមារោគអាដស៍ថ្មី និង ករណី សា្លាប់ដាលទាក់ទងនឹង មារោគអាដស៍ (NCHADS, 

2016)។ កាុម បាជាជន នៅក្នុង បាទាស កម្ពុជា ដាល ងយ រងគាាះ បំផុត ចំពោះ មារោគ អាដស៍ និង ការមាក់ងយ  និង ការរើស 
អើង រួមមានស្តាីធ្វើការក្នុងសាវាកមាសាន្ត (EW) អ្នកបាើបាាស់/ចាក់គាឿងញៀន អ្នកប្លាងភាទ និង បុរសសាឡាញ់បុរស និង 
បុរស ដាល រួមភាទ ជាមួយបុរសដទាទៀត (MSM)។ យោងតាម ការអង្កាតបាជាសាស្តា  និង សុខភព នៅ កម្ពុជា ឆ្នាំ 2014 
(CDHS), ជាមធាយម បាជាជន ទូទៅ តិច ជាង 30 ភគរយ តាូវ បាន គា រាយការណ៍ថ ទទួលយក អាកបាបកិរិយចំពោះ អ្នក 
ផ្ទុកមារោគអាដស៍ (NIS, អគ្គនាយកដ្ឋាន បច្ចាកទាស សុខាភិបាល និង ICF International, 2015) ។1

ដោយសហការជាមួយអង្គការ KHANA, CPN+ បានធ្វើការ អង្កាតអំពីសន្ទសាសន៍មាក់ងយលើ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 
លើកទីមួយ ដាល មិនធា្លាប់មានកន្លងមកនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ 2010 ដោយ មាន ការ គាំទា ពី UNAIDS។ ការអង្កាតនាះ 
តាូវបាន ធ្វើឡើង កាាម ការណានាំ ពីគណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសា យោបល់ មួយ ដាលដឹកនាំដោយ NAA និងរួមមានតំណងមក ពី 
រដ្ឋាភិបាល សង្គមសុីវិល ទីភ្នាក់ងរ ទ្វាភគី និងពហុភគី និង បណ្តាញ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ និងកាុម បាឈម មុខ ខ្ពស់។ 
ការវាយតម្លានាះ សមា្ភាសន៍ សំណក នា អ្នក ផ្ទុក មារោគ អាដស៍ សរុប ចំនួន 400 នាក់ នៅក្នុងខាត្តបួន និង កាុងមួយ ដាល មាន 
អតាា បាាវា៉ាឡង់ មារោគ អាដស៍ ខ្ពស់ និងអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍មានចំនួន ចាើន។ ខាត្ត ទាំងនាះ រួមមាន កំពង់ចាម បាត់ដំបង 
តាកាវ កំពង់ធំ និងភ្នំពាញ។ ទិន្នន័យ តាូវ បាន បាមូល ដោយ បាើ នីតិវិធី ជាើសរើស  សំណក ជាកមាង ពហុដំណក់កាល ពី 40 
តំបន់ គាបដណ្តប់ របស់ មណ្ឌល សុខភព ដោយ មាន បាូលបាប៊ីលីតា សមាមាតាទៅនឹងវិធីសាស្តា ទំហំបាជាជន ដាល តាូវ បាន 
បាើបាាស់  ដើមាបី កំណត់ ចំនួនអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដាល បាន សមា្ភាស ពី កមាង នីមួយៗ។ គណៈ កមា្មាធិការកាមសីលធម៌ជាតិ
សមាាប់ការសាាវជាាវលើសុខភពនាកម្ពុជា (NECHR) បាន អនុម័តការអង្កាតនាះ។

1 សូចនាករចំនួន 4 តាូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងការអង្កាតសុខភព និងបាជាសាសា្តនៅកម្ពុជា (CDHS) ឆ្នាំ 2014 ដើមាបីវាស់វាងអំពីឥរិយបទ 

របស់ បាជាជនទូទៅចំពោះអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ រួមទាំងឆន្ទះរបស់គា ក្នុងការ 1) ទិញបន្លាពីអ្នកលក់ដាលមានផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2) បាាប់ឱាយ

អ្នកដទាដឹងអំពីសា្ថានភពផ្ទុករបស់សមាជិកកាុមគាួសាររបស់គា 3) ថារកាសាញាត្តិសណ្តានដាលមានផ្ទុកមារោគអាដស៍នៅក្នុងផ្ទះ និង 4) អនុ

ញ្ញាតឱាយគាូបងាៀនភាទសាីដាលមានផ្ទុកមារោគអាដស៍ តាមិនទាន់ធា្លាក់ខ្លួនឈឺ នៅបន្តការបងាៀន។ 
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សន្ទស្រសន៍មាក់ងាយលើអ្នកផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ 2.0 នៅកម្ពុជា
សន្ទសាសន៍មាក់ងយលើអ្នកផ្ទកុមារោគអាដស៍ 2.0 តាវូ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ កម្ពជុា ក្នងុឆ្នា ំ2018-2019 ដោយ CPN+ ដោយ មាន 

ការគាំទា ផ្នាក បច្ចាកទាស ពីអង្គការ Population Council និង NAA និងការគាំទាថវិកាពី FHI360 LINKAGES/USAID 
និង UNAIDS ។ ការអង្កាតនាះ តាូវបានអនុវត្តដោយមានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹងអង្គការនៅថ្នាក់ សហគមន៍   
ដាលធ្វើការជាមួយអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍និងកាុមបាឈមមុខខ្ពស់ នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា ហើយការអង្កាតនាះ ក៏ជាតំណង  
ឱាយការអនុវត្តការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយថ្នាក់ជាតិលើកទី2 របស់ CPN+ និងភគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា។ 
អង្គការ Population Council បានផ្តល់យោបល់ផ្នាកបច្ចាកទាស និង សមាបសមាួល ការអនុវត្តការអង្កាត ក៏ដូចជា ការ បាើ 
បាាស់លទ្ធផលសាាវជាាវ និង ការស្វាងរកមតិគាំទាសមាាប់ការសិកាសា។ ការអង្កាតនាះ តាូវបានណានាំដោយគណៈ កមា្មាធិការ  
បាឹកាសាយោបល់ថ្នាក់ជាតិ ដាល មានសមាសភពតំណងមកពីរដ្ឋាភិបាល សង្គមសុីវិល ទីភ្នាក់ងរទ្វាភគី និង ពហុភគី និង 
បណ្តាញអ្នកផ្ទកុមារោគអាដស៍ និង កាមុបាឈមមុខខ្ពស់ តាមរយៈដំណើរការពិគាាះយោបល់ដាលមាន លក្ខណៈ ចូលរួមដើមាបី 
ផ្តល់ការណានាំលើផ្នាកបច្ចាកទាស ការស្វាងរកមតិគាំទា និងការអនុវត្ត ជាក់ស្តាងនាសន្ទសាសន៍ មាក់ងយ 2.0 នៅក្នុង បាទាស 
កម្ពុជា និងការបកសាាយ លទ្ធផល នា ការអង្កាត។ របកគំហើញពីការអង្កាត នឹងពងាឹង ចំណាះដឹង បច្ចុបាបន្ន  អំពី សា្ថានភព នា 
ការមាក់ងយ និង ការរើសអើង ដាលជួបបាទះដោយអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍នៅក្នុង បាទាសកម្ពុជា និង ពងាឹង ការ ស្វាងរក ការ 
គាំទា ផ្អាក លើភ័ស្តុតាង ដើមាបីកាលម្អកម្មវិធី និងគោលនយោបាយ ដើមាបី ដោះសាាយ  តមាូវការរបស់អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍   នៅ 
ក្នុងបាទាស កម្ពុជា  បានកាន់តាបាសើរ។ ការអនុវត្តសន្ទសាសន៍មាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 ដាលបាន ធ្វើ បច្ចុបាបន្ន 
ភព នាះ នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា គឺជាការអង្កាតទីមួយដាលតាូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិភពលោក និង  នៅក្នុងទ្វីបអាសុីផង ដារ។

2. គោលបំណងន្ការអង្ក្ត
គោលដៅចមាបងនាការអង្កាតនាះ គឺដើមាបីពងាឹងការយល់ដឹងពីមូលហាតុ ទំហំ ភ័ស្តុតាង និង ផលប៉ះពាល់នាការមាក់ងយ 

និងការរើសអើង លើ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ លើការថាទាំនិងការទទួលសាវា នៅក្នុងខាត្តដាលបានជាើសរើសសមាាប់ការ អង្កាត  
នៅក្នុងបាទាស កម្ពុជា ដោយ បាើ  បាាស់កមាងសំណួរនាសន្ទសាសន៍មាក់ងយលើ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 ។

គោលបំណងជាក់លក់នាការអង្កាតនាះ រួមមាន៖ 

 y គោលបំណងទី1៖ ធ្វើការវិភគសា្ថានភពបច្ចុបាបន្ននាការមាក់ងយ និង ការ រើសអើង ដាលទាក់ទងនឹងមារោគអាដស៍នៅ 
ក្នុងបាទាសកម្ពុជា ដោយបាើការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 ដើមាបីផ្តល់មូលដ្ឋានភ័ស្តុតាង សមាាប់កាលម្អ គោល 
នយោបាយ កម្មវិធី និងដើមាបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមាូវការរបស់ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ នៅក្នុងខាត្តអាទិភព បានកាន់តា 
បាសើរ ថាមទៀត ។ 

 y គោលបំណងទី2៖ ពងាឹងការតស៊ូមតិដោយផ្អាកលើភ័ស្តុតាងអំពីការមាក់ងយ និង ការរើសអើងដាល ទាក់ទងនឹង 
មារោគ អាដស៍ និងដើមាបីធានាថ ការបាើបាាស់លទ្ធផល ពី  ការសាាវជាាវ និង ការបង្កើតកម្មវិធីនិងគោលនយោបាយដោយ
ផ្អាកលើភ័ស្តុតាង តាូវបាន កាលម្អ និងកត់តាាទុកជា លក្ខណៈបាព័ន្ធ។

 y គោលបំណងទី3៖ បន្តកាលម្អ និងបង្កើតគំរូអនុវត្តដ៏បាសើរបំផុតនាគោលការណ៍នា ការ ចូលរួម កាន់តា ចាើន របស់អ្នកផ្ទុក 
មារោគអាដស៍ (GIPA) នៅក្នុង ការអង្កាត  ដើមាបី ផ្តល់ភព អង់អាច និងអភិវឌាឍសមត្ថភពរបស់អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍។
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3. វិធីសាស្ត្ន្ការអង្ក្ត

3.1. ការតាក់ត្ងការអង្ក្ត

ដោយមានការគាំទាផ្នាកបច្ចាកទាសពីអង្គការ Population Council និង អាជា្ញាធរ ជាតិ បាយុទ្ធ នឹង  ជំងឺ អាដស៍  CPN+ បាន 
ដឹកនាំការអនុវត្ត ការអង្កាតបាបបរិមាណបាភាទ cross sectional ទៅ លើ ការមាក់ងយ និងការរើសអើងក្នុងចំណមអ្នកផ្ទុក
មារោគអាដស៍ នៅក្នុង ខាត្ត  ជា អាទិភពចំនួន 6 នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា ដាលរួមមាន ៖ ភ្នំពាញ បាត់ដំបង សៀមរាប បនា្ទាយ 
មានជ័យ កណ្តាល និងកំពង់ចាម ដោយមានការគាំទាថវិកាពីគមាាង FHI360 LINKAGES និង UNAIDS នៅកម្ពុជា។ 
CPN+ និងអង្គការ Population Council បានបាើបាាស់ទមាង់ ចុងកាាយបំផុតនាកមាងសំណួរសន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយ
លើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0។

យន្តការពិគ្រ្រះយោបល់
ការអនុវត្តសន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា តាូវ បានធ្វើឡើង តាមរយៈ 

យន្តការ  ពិគាាះយោបល់ មួយចំនួន ដាលមានការចូលរួមពីភគីពាក់ព័ន្ធ ជាចាើន រួមទាំង សមាជិក  សហគមន៍អ្នកផ្ទុក មារោគ 
អាដស៍ សមាាប់ការបង្កើតពិធីសារសាាវជាាវ ការទទួល  បាន  ការអនុម័តផ្នាកកាមសីលធម៌ និងការអនុវត្តឧបករណ៍អង្កាត ក្នុង 
ចំណម អ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍។ សកម្មភពពិគាាះយោបល់ តាូវបានធ្វើឡើងផងដារ  បនា្ទាប់ពី បាន បញ្ចប់ ការបាមូល ទិន្នន័យ 
សមាាប់ធ្វើការបកសាាយលទ្ធផលសាាវជាាវបឋម ដោយ មាន ការចូលរួម ពី ភគី ពាក់ព័ន្ធរួមទាំង សមាជិកនាសហគមន៍អ្នក 
ផ្ទុកមារោគអាដស៍ផងដារ។ 

គណៈកមា្ម្រធិការប្រឹក្រសាយោបល់ថ្ន្រក់ជាតិ

ជំហានដំបូងមួយនៅក្នងុដំណើរការរៀបចំការអង្កាត គឺការបង្កើតគណៈកមា្មាធិការ បាកឹាសា  យោបល់ថ្នាក់ជាតិ (NAC) ដើមាប ី
ផ្តល់ការណានាំផ្នាកបច្ចាកទាស និងតស៊ូមតិជាក់ស្តាង ដល់ ការ អនុវត្ត ការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 នៅក្នុងបាទាស 
កម្ពុជា។ NAC តាូវ បាន បង្កើត ឡើង  កាាម ការដឹកនាំរបស់អាជា្ញាធរជាតិបាយុទ្ធនឹងជំងឺអាដស៍ និង មជាឈមណ្ឌល ជាតិ បាយុទ្ធ 
នឹង  ជំងឺ អាដស៍ សើសាបាក និងកាមរោគ (NCHADS)។ មុខងរចមាបងរបស់គណៈកមា្មាធិការបាឹកាសា យោបល់  នាះ  គឺផ្តល់ 
ការណានាំ និងការគាំទាដល់ដំណើរការតាក់តាង ការសាាវ ជាាវ ការជាើស រើសសំណក និងការអនុវត្តការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់
ងយ។ គណៈកមា្មាធិការនាះ ក៏ផ្តល់ ការណានាំ  ផងដារ អំពីការដក់បញ្ចូលសំណួរជាចាើន ដាលជាក់លក់សមាាប់កម្ពុជា ទៅ 
ក្នុង ឧបករណ៍ អង្កាត សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 ស្តង់ដរ នៅក្នុងផ្នាកដោយឡាកមួយនៅចុងបញ្ចប់ នាឧបករណ៍ស្តង់ដរនាះ។ 
បន្ថាមពីលើនាះ NAC បានផ្តល់ធាតុចូលជាក់លក់ទៅលើការ បកសាាយ  របកគំហើញពីការអង្កាត និងទៅលើសាចក្តីពាាង 
របាយការណ៍អង្កាត ដោយ ជួយ សមាួល  ដល់បរិបទនីយកម្មនាភ័ស្តុតាងដាលបានបង្កើតឡើង។ គណៈកមា្មាធិការនាះ ក៏បាន 
ផ្តល់ យោបល់ផងដារ អំពីផានការបាើបាាស់លទ្ធផលពីការសាាវជាាវ និងតស៊ូមតិផ្នាក គោល នយោបាយ  បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ ការ 
អង្កាតនាះ។ NAC បានជួបបាជំុបីដងនៅក្នុងរាជធានី ភ្នំពាញ ក្នុងនោះជួបបាជុំពីរដង មុនពាលបាមូលទិន្នន័យ និងមួយ ដង 
កាាយពាលបាមូល ទិន្នន័យ។
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1. កិច្ចបាជំុទីមួយ តាវូបានធ្វើឡើងក្នងុខាសីហា ឆ្នា ំ 2018 និងបានណានំាឱាយ សា្គាល់  ឧបករណ៍អង្កាតសន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយ 
លើអ្នកផ្ទកុមារោគអាដស៍ 2.0 និងមានការពិគាាះយោបល់ អំពីផានការ អនុវត្តសមាាប់ការអង្កាត 2.0 ក្នងុបាទាស កម្ពជុា។

2. កិច្ចបាជុំទីពីរ តាូវបានធ្វើឡើងក្នុងខាវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 ដោយផ្តាតលើការតាក់តាងការ អង្កាតជាពិសាស ការបញ្ចប់ពិធីសារ 
និងឧបករណ៍ សាាវជាាវ ការកំណត់ទំហំសំណក គំរូ វិធីសាស្តាជាើសរើសសំណកគំរូ និងការរៀបចំផានការអនុវត្តនៅ 
មូលដ្ឋាន។

3. កិច្ចបាជុំទីបី តាូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខាមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ដោយមានការចូលរួម ពី សមាជិក  NAC ដើមាបីពិគាាះយោបល់ 
លើរបកគំហើញ ពីការអង្កាត និងបកសាាយ លទ្ធផល  ពិភកាសាគា្នាអំពីបញ្ហាគន្លឹះដាលតាូវរំលាចនៅក្នុងការផាសព្វផាសាយ 
លទ្ធផល នា ការអង្កាត។

Population Council ក៏បានដឹកនំាការបង្កើតកាមុបាកឹាសាយោបល់បច្ចាកទាស (TAG) តូចមួយ ផងដារ ដើមាបីធ្វើការពិភកាសា 
អំពីការតាក់តាងការសាាវជាាវ និងបញ្ហាដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការ អនុវត្ត និងបានជួបបាជុំគា្នាជាញឹកញាប់។ (សូមមើល សាចក្តី 
បន្ថាម ទី1 សមាាប់លក្ខខណ្ឌបាតិបត្តិ របស់ NAC)។

សិកា្ខ្រសលាបកស្រ្រយលទ្ធផលស្រ្រវជ្រ្រវនៅថ្ន្រក់ខ្រត្ត

បនា្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការបាមូលទិន្នន័យ និងការវិភគទិន្នន័យ កាមុអង្កាតបានរៀបចំ សិកា្ខាសាល ដើមាបីបកសាាយ ទិន្នន័យ 
បឋម នៅក្នុង ខាត្តនីមួយៗ ក្នុងចំណមខាត្តអង្កាតទាំង  6  ក្នុងខាឧសភ ឆ្នាំ 2019។ គោលបំណងនាសិកា្ខាសាល នាះ គឺ 
ដើមាបីចាករំលាក  និងពិភកាសា របកគំហើញបឋមពីការសាាវជាាវរបស់ខាត្តនីមួយៗ ជាមួយភគីពាក់ព័ន្ធ នៅ មូលដ្ឋាន រួមទាំង 
សហគមន៍អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ មកពីខាត្តនីមួយៗ និង ដើមាបី បាមូល ធាតុចូល ពីភគីពាក់ព័ន្ធ នៅមូលដ្ឋាន ដាល អាច ផ្តល់  ជា 
បរិបទចំពោះលទ្ធផល និង ផ្តល់ អនុសាសន៍ ដើមាបីដោះសាាយបញ្ហាចំបងៗដាលសហគមន៍ អ្នកផ្ទកុ មារោគ អាដស៍ បាន ជួបបាទះ  
នៅ ក្នុងខាត្តរបស់ពួកគា។ អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន 162  នាក់ បានចូលរួម ក្នុងសិកា្ខាសាលទាំង 6 នាះ ដាលរួមមាន តំណង មក 
ពី  សហគមន៍ អ្នកផ្ទុ្ក កមារោគ អាដស៍ អង្គការនៅសហគមន៍ អ្នកផ្តល់សាវាសុខភពនៅគ្លីនិក ART ថ្នាក់ ដឹកនាំនិងបុគ្គលិក មន្ទីរ 
សុខាភិបាលខាត្ត/កាងុ អ្នកតំណងមកពី NAA, CPN+, FHI360 LINKAGES និង Population Council (PC) និង សមាជិក 
កាុម បាមូលទិន្នន័យ។ សិកា្ខាសាល បកសាាយទិន្នន័យទាំងនាះ មានការចូលរួមពិភកាសាយ៉ាងផុសផុល។ បន្ថាមពី លើ ការ 
បង្ហាញ លទ្ធផល ពីខាត្តនីមួយៗដល់ អ្នកចូលរួម ក៏មានវគ្គផ្តល់យោបល់តាឡប់ តាមរយៈការពិភកាសាកាមុ ផង ដារ។ កាមុ ពិភកាសា 
តាូវបានបង្កើតឡើង និង ស្នើឱាយ ឆ្លើយ នឹងសំណួរ  នានា ដើមាបីដោះសាាយបញ្ហានាការបោះបង់ចោលសាវាART (loss-to-follow 

up) និងដើមាបីបកសាាយនិងកាត់បន្ថយ កមាិតនាការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង ដាលបានសង្កាតឃើញ នៅក្នុង លទ្ធផល 
នាការអង្កាត។

តារាងទី 1. អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសិកា្ខ្រសលាបកស្រ្រយទិន្នន័យក្នុងខ្រត្តទាំងប្រ្រំមួយ

ខ្រត្ត ចំនួនអ្នកចូលរួម 

សៀមរាប 19 នាក់ (បាុស 10នាក់ សាី 9នាក់) 
បនា្ទាយមានជ័យ 30 នាក់ (បាុស 16នាក់ សាី 14នាក់)
បាត់ដំបង 32 នាក់ (បាុស 13នាក់ សាី 19នាក់)
កំពង់ចាម 29 នាក់  (បាុស 11 នាក់ សាី 18 នាក់)
កណ្តាល 19 នាក់ (បាុស 5នាក់ សាី 14 នាក់)
ភ្នំពាញ 33 នាក់ (បាុស 11 នាក់ សាី 22 នាក់)
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មតិយោបល់ពីដំណើរការពិគាាះយោបល់ទាំងនាះនៅក្នុងការបកសាាយលទ្ធផល តាូវ បាន ពិភកាសា បន្ថាម នៅក្នុង ផ្នាក 
"ការពិភកាសា " ខាងកាាម។

ការបង្កើតពិធីសរស្រ្រវជ្រ្រវ និងការអនុម័តលើក្រមសីលធម៌
Population Council បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយ CPN+ ដោយពិគាាះយោបល់  ជាមួយ គណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសា 

យោបល់ ថ្នាក់ជាតិ ដើមាបីបង្កើតពិធីសារសាាវជាាវ និង បញ្ចប់ ការបកបាា  ឧបករណ៍សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 ដើមាបីស្នើសុំការ 
អនុម័ត ផ្នាក កាម សីលធម៌សមាាប់ការ អនុវត្តការអង្កាត។ យោងតាម គោលនយោបាយរបស់ Population Council ពិធីសារ 
សាាវជាាវ តាូវ បាន  ដក់ជូនកាុមបាឹកាសាពិនិតាយសា្ថាប័នអន្តរជាតិ និងគណៈកមា្មាធិការពិនិតាយ កាម សីលធម៌  ជាតិនា កម្ពុជាសមាាប់ 
ការសាាវជាាវ លើសុខភព ។ ការអនុម័តកាមសីលធម៌ តាូវបានទទួលពីសា្ថាប័នទាំងពីរនាះ បនា្ទាប់ ពី បានពិនិតាយយ៉ាងល្អិតល្អន់
ទៅលើពិធីសារ និងបនា្ទាប់ពីមានការកាសមាួលទៅតាមយោបល់ ដាល បាន ស្នើ ឡើង។

 y កាុមបាឹកាសាតាួតពិនិតាយសា្ថាប័នរបស់អង្គការ Population Council នៅទីកាុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមារិក បានអនុម័ត ក្នុង 
ខាតុល ឆ្នាំ 2018

 y គណៈកមា្មាធិការកាមសីលធម៌ជាតិនាកម្ពុជាសមាាប់ការសាាវជាាវលើសុខភព (NECHR) - បានអនុម័តក្នុងខាសីហា 
ឆ្នាំ 2018

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន្រការចូលរួមក្នុងការអង្ក្រត
អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដាលមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងកាាម មានសិទ្ធិចូលរួម ក្នុងការអង្កាតនាះ៖ 

 y អាយុ 18 ឆ្នាំឡើងទៅ

 y បានរាយការណ៍ថបានដឹងអំពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍ រយៈពាលយ៉ាងតិច 12 ខា

 y មានសមាបទាផ្លូវចិត្តតាឹមតាូវ និងមានសមត្ថភពផ្តល់ការយល់ពាមចូលរួមក្នុងការអង្កាត

 y បានផ្តល់ការយល់ពាមដោយផ្អាកលើព័ត៌មានដាលមាន ដើមាបីចូលរួមក្នុងការអង្កាត

 y និយយភសាខ្មារ ។ 

ក្រុមគោលដៅ និងទំហំសំណាកគំរូ 
ទំហំសំណកគំរូដាលបានកំណត់គឺ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ចំនួន 1,200  នាក់ នៅ ក្នុងខាត្តបាាំមួយ ក្នុងបាទាសកម្ពុជា៖ 

ភ្នំពាញ សៀមរាប បាត់ដំបង បនា្ទាយមានជ័យ កណ្តាល និង កំពង់ចាម។ ចំនួនសំណកសរុបនាះ តាូវបានកំណត់ក្នុងគោល
បំណងពងាីកបន្ថាមពីលើ ទំហំសំណក នា ការ អង្កាត សន្ទសាសន៍ មាក់ងយឆ្នាំ 2010 ដាល មានតា 394 នាក់។ ទំហំ សំណក គំរូ 
នៅក្នុង ខាត្ត នីមួយៗ តាូវ បានកំណត់ ដោយបាើវិធីសាស្តាបាូបាប៊ីលីតាសមាមាតា ទៅនឹងទំហំ នា អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដាល 
បានដឹងនៅក្នុងខាត្តនីមួយៗ (PPS) ។ ព័ត៌មាន  លម្អិត អំពី សំណកគំរូ ដាលបានកំណត់  តាូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងទី 2 
ខាងកាាម។
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តារាងទី 2. ទំហំសំណាកគំរូដ្រលបានកំណត់ ប្រងច្រកទៅតាមខ្រត្តនីមួយៗ

ខ្រត្តនៅក្នុងការអង្ក្រត

ចំនួនប្រជាជនសរុបដ្រល 
ជាអ្នកផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍*

ទំហំសំណាក

(ប្រូបាប៊ីលីត្រសមាមាត្រ ទៅ នឹង ទំហំ)

(សរុប=1,200 នាក់)
ការបា៉្រន់ស្ម្រន ឆ្ន្រំ 2018

ភ្នំពាញ 14,312 451

សៀមរាប 5,746 181

បាត់ដំបង 6,150 194

បនា្ទាយមានជ័យ 4,421 139

កណ្តាល 3,794 120

កំពង់ចាម 3,638 115

សរុប 38,061 1,200

កំណត់សមា្គាល់៖ *ការបា៉ាន់សា្មានចំនួនបាជាជន ដោយផ្អាកលើចំនួនអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដាលមានអាយុ 15 ឆ្នាំឡើងទៅ (NCHADS, 2016)

វិធីសស្ត្រជ្រើសរើសសំណាក
ការជាើសរើសសំណកគំរូសមាាប់ការអង្កាតនាះ បាើបាាស់ ការរួមបញ្ចូល គា្នា នា យុទ្ធសាស្តាជាើសរើសសំណកដោយ 

ចាដនាយ បាងចាកជាកាុម (stratified random sampling) និង យុទ្ធសាស្តា ជាើសរើស សំណកតាមការណានាំ (snowball 

sampling) ដើមាបីជាើសរើសអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ចំនួន 1,200 នាក់។ កាាម យុទ្ធសាស្តា ជាើសរើសសំណក  គំរូ ដោយចាដនាយ 
ដាលបាងចាងកាុមអ្នកចូលរួម តាូវ បាន ជាើសរើស តាមរយៈ វិធីសាសា្ត រង ចំនួន ពីរ  គឺ៖

1. ការជាើសរើសសំណកចាញពីបញ្ជីអតិថិជន ART 
2. ការជាើសរើសសំណកចាញពីទីតាំងគ្លីនិក ART

វិធីសាសា្តជាើសរើសសំណកតាមការណានាំ តាូវបានបាើបាាស់ ដើមាបីជាើសរើស  អ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍ ដាលអាច ពិបាក 
ស្វាងរកឃើញ/លក់មុខ  អ្នកដាលបានបោះបង់ចោលសាវាពាយាបាល ឬអ្នកដាលមិនមានជាសមាជិកនាបណ្តាញគាំទា អ្នក 
ផ្ទុកមារោគ អាដស៍ណមួយ។

ជាសរុប បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបាមូលទិន្នន័យ ទំហំសំណកគំរូ នាអ្នកឆ្លើយ នឹងសំណួរ ដាល ជា អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ ចំនួន 
1,222 នាក់ នៅក្នុងខាត្តចំនួន 6 តាូវបាន ទៅ សមា្ភាស។ តារាងទី 3 រៀបរាប់លម្អិត អំពី ទំហំ សំណកគំរូ ដាលបាន កំណត់ និង 
ទំហំ សំណកគំរូ ដាល បានជាើសរើស ជាក់ស្តាង  ដោយបាើយុទ្ធសាស្តាជាើសរើសសំណកគំរូតាមបាបចាដនាយ ដាលរួមមាន 
ការជាើសរើសចាញពី បញ្ជីអតិថិជន  និងការជាើសរើសតាម គ្លីនិក និង យុទ្ធសាសា្តជាើសរើសសំណក  គំរូតាមការណានាំ។ 
ការកាសមាួលមួយចំនួន តាូវ បាន ធ្វើ ឡើង  នៅក្នុង យុទ្ធសាស្តា ជាើសរើស សំណកគំរូ ដោយផ្អាកលើបញ្ហាបាឈមដាលបាន 
ជួបបាទះ នៅក្នុង មូលដ្ឋានផ្ទាល់។ រាល់សាចក្តីសមាាចចិត្ត ទាក់ទង នឹង ការជាើសរើស សំណកគំរូ  តាូវ បាន ធ្វើ ឡើងដោយមាន
ការពិគាាះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ NAC។
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តារាងទី 3. ទំហំសំណាកគំរូដ្រលបានកំណត់ និងដ្រលបានជ្រើសរើសជាក់ស្ត្រងផ្អ្រកតាមយុទ្ធសស្ត្រ ជ្រើសរើស 
សំណាក  និងតាមខ្រត្តនីមួយៗ

ខ្រត្ត ការជ្រើសរើស 
តាមប្របច្រដន្រយ

ការជ្រើស 
រើសតាម 

ការណ្រនាំ

ចំនួន 
សំណាក 
ដ្រល ត្រូវ 

ជ្រើសរើស

ការជ្រើស 
រើស ជាក់ 
ស្ត្រង តាម 

តារាង 
ឈ្ម្រះ

ការជ្រើស 
រើស ជាក់ 
ស្ត្រង តាម 

គ្លីនិក

ការជ្រើស 
រើស ជាក់ 
ស្ត្រងតាម 
ការណ្រនាំ

ចំនួន 
សំណាក 
ដ្រលបាន 
ជ្រើស រើស 

សរុប

សរុប

(a+b)

(a) តាម 
បញ្ជី 

ឈ្ម្រះ 
(50%)

(b) គ្លីនិក 
(50%)

ភ្នំពាញ 376 188 188 75 451 74 378 2 454

សៀមរាប 151 75.5 75.5 30 181 76 84 30 190

បាត់ដំបង 161 80.5 80.5 33 194 80 82 33 195

បនា្ទាយមានជ័យ 116 58 58 23 139 62 61 16 139

កណ្តាល 100 50 50 20 120 51 69 5 125

កំពង់ចាម 96 48 48 19 115 48 53 18 119

សរុប 1000 500 500 200 1200 391 727 104 1222

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្តាជាើសរើសសំណកនីមួយៗ តាូវបានបង្ហាញដូច ខាង កាាម៖

ការជ្រើសរើសសំណាកដោយច្រដន្រយដ្រលមានពីរដំណាក់កាល (N=1118)៖ អ្នកចូលរួមដាលជាអ្នកផ្ទកុមារោគអាដស៍
បាមាណ 1,000 នាក់ ក្នុង ចំណម  1,200 នាក់ តាូវបានកំណត់ដើមាបីធ្វើការជាើសរើស  ដោយ បាើ យុទ្ធសាសា្តជាើសរើស 
សំណក គំរូ ដោយចាដនាយ តាមរយៈវិធីសាសា្ត ចំនួន 2 ដាលមាន ទំហំ សំណក  គំរូ  បាហាក់បាហាល គា្នា សមាាប់វិធីសាស្តា ទាំង 
ពីរ។ អ្នកសមា្ភាសដាល ជា អ្នក ផ្ទុក មារោគ អាដស៍  បានស្នើសុំសមា្ភាសពីអ្នកចូលរួម ដាលមានសកា្តានុពល  តាមរយៈការទៅ ជួប 
ផ្ទាល់ នៅឯ គ្លីនិក ART ដាលបានកំណត់ ឬ តាម រយៈទូរស័ព្ទ កាាមកិច្ចសហការ ជាមួយអង្គការ សាវាសង្គាាះកាតូលិក (CRS) 
ដាល ជួយសមាប សមាួល ការទាក់ទង  ដោយផ្អាកលើ ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង ដាលមាននៅក្នុង បញ្ជី អ្នក បាើសាវា ART ។ ជាសរុប 
ការអង្កាតនាះ  បាន សមា្ភាសអ្នកចូលរួម ដាល ជា អ្នក ផ្ទុក  មារោគ អាដស៍ ចំនួន 1,118 នាក់ តាមរយៈវិធីសាសា្ត ជាើស រើស សំណក 
គំរូ ដោយ ចាដនាយ  ពោល គឺ ខ្ពស់ ជាង ចំណុចដៅ ដាល បាន គាាង ទុក បន្តិច។ ដូច ដាល បាន កត់សមា្គាល់ ខាងលើ  ការ អង្កាតនាះ  
បានបាើវិធីសាសា្ត តូចៗ ចំនួន ពីរ  នៅកាាម យុទ្ធសាសា្តជាើសរើសដោយចាដនាយនាះ៖

1. ការជាើសរើសសំណកចាញពីបញ្ជី ART

ការអង្កាតនាះ តាូវបានធ្វើឡើងដោយសហការ ជាមួយអង្គការ CRS នៅកម្ពុជា ដើមាបីអនុវត្ត នីតិវិធីជាើសរើសសំណក 
ចាញពីបញ្ជីអតិថិជន។ អង្គការ CRS ដាលជាដាគូ ចមាបងផ្តល់ សាវា ART សមាាប់ការថាទាំនិងការគាំទា នៅក្នុង បាទាស កម្ពុជា 
បាន ជួយ សមាបសមាួល ទំនាក់ទំនង រវាង កាុមអង្កាត និងអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍កាាម នីតិវិធី នាះ  ដោយបាើបញ្ជីអតិថិជន 
ដាលបាើសាវា ART ដាល គា បាន ចងកាង សមាាប់ គាប់ ខាត្ត គោលដៅ ទាំងអស់។ ដើមាបី ធានា ថនីតិវិធីនិង ពិធីសារ តាឹមតាូវ  តាូវ 
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បាន អនុវត្ត  នៅក្នុង ការបាើបាាស់ បញ្ជី ទាំងនាះ NAA តាងនាមឱាយកាុមអង្កាត បាន ធ្វើ សំណើជាផ្លូវការទៅ CRS ដើមាបីស្នើសុំ 
បញ្ជីអតិថិជន ART។ មាន តាព័ត៌មាន អំពី ឈ្មាះ  អាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជនតាប៉ុណ្ណាះ ដាល តាូវ 
បាន បាើបាាស់។ រាល់ ព័ត៌មាន ផាសាង ទៀត ទាំងអស់ តាូវបានដកចាញ  មុនពាល បាើបាាស់តារាងសមាាប់ធ្វើការជាើសរើស 
សំណក គំរូបាបចាដនាយ ដោយបាើកុំពាយូទ័រ។ កាាមការសហការនាះជាមួយនឹងអង្គការ CRS, NAA បានផ្តល់បញ្ជីឈ្មាះអតិថិ
ជនដាលបានចងកាង បាកបដោយលក្ខណៈចាដនាយដោយបាើកុំពាយូទ័រ ចំនួន 6 ដល់ បុគ្គលិកសហគមន៍ (CAA) ប៉ុន្តាមិនមាន 
ជាអ្នកផ្តល់សាវា សុខភព  ដាលបាចាំការ នៅតាមគ្លីនិក ART ដាលបានជាើសរើស នៅក្នុង ខាត្ត នីមួយៗ  និង ដាលជាអ្នកតាូវ 
ធ្វើការ ទំនាក់ ទំនង ដំបូងជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ សមាាប់ការអង្កាតនាះ។ បុគ្គលិក CAA បានធ្វើការហៅទូរស័ព្ទ 
ដំបូង ទៅ កាន់ អតិថិជន ដាល តាូវ បាន ជាើសរើស ដោយ ចាដនាយ  ពី  បញ្ជី អតិថិជន ART ដើមាបីសាកសួរអំពីចំណប់អារម្មណ៍របស់ 
គាចំពោះការអង្កាត។ បាសិន បើ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ ដាលបានសាកសួររួច យល់ពាម ចូលរួម ក្នុង ការអង្កាត នាះ ទើបសមាជិក 
កាុម អង្កាត ធ្វើការទាក់ទងទៅគា ដើមាបីណត់ជួបសមា្ភាស។ នីតិវិធីនាះ  តាូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដដាលៗ រហូត ដល់  សមាាច បាន 
ទំហំសំណក ដាលចង់បាន  នៅក្នុង ខាត្ត នីមួយៗ ។ ការចូលរួមរបស់បុគ្គលិក CAA ដាលមាន សិទ្ធិ អំណច ជាផ្លូវការ នៅក្នុង 
បាព័ន្ធ សុខភព សាធារណៈ  ដើមាបីធ្វើ ការបាាសា័យ ទាក់ទង ដោយផ្ទាល់ ជាមួយ អតិថិជន ART  បាន ជួយ   ធានាការសមា្ងាត់ និង 
ភពជា ឯកជន សមាាប់ អតិថិជន ART មុនពាល ពួកគា សមាាច ចិត្ត ចូលរួម ក្នុងការអង្កាត។ អ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍សរុបចំនួន 
391 នាក់ តាូវ បាន ជាើសរើស ដោយបាើវិធីសាស្តានាះ។

2. ការជាើសរើសសំណកចាញពីគ្លីនិក ART

រួមជាមួយ ការជាើសរើសដោយផ្អាកលើបញ្ជីអតិថិជន ART វិធីសាសា្តជាើសរើស នៅតាម  គ្លីនិក ART ក៏តាូវបានបាើបាាស់ 
ផង ដារ ដើមាបី សមាាច បាន ទំហំ សំណក គំរូ ដាល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង ខាត្ត ទាំង6។ គ្លីនិក ART តាូវបានចាត់ទុកថ មាន 
បរិយកាស ដាល អ្នកផ្ទុក មារោគ  អាដស៍ មាន ភពងយសាួល ក្នុងការបង្ហាញ ពីសិទ្ធិរបស់ ពួកគា  ដើមាបីចូលរួម ក្នុង ការ អង្កាត 
នាះ។ បុគ្គលិក CAA ដាលបាចាំការនៅគ្លីនិក ART ជាមនុសាសដំបូងដាលបានជួបផ្ទាល់ ជាមួយ អតិថិជន ដាលចូលមកទទួល 
សាវានៅគ្លីនិក  ដើមាបីស្វាងយល់ ពីចំណប់ អារម្មណ៍ របស់ ពួកគា នៅក្នុង ការអង្កាត នាះ។ បាសិនបើ អតិថិជន មានចំណប ់
អារម្មណ៍ ចូលរួម ក្នុង  ការអង្កាត ពួកគាតាូវ បានបញ្ជូន ទៅ កាុម សាាវជាាវ នៅនឹងកន្លាង  ដាល បនា្ទាប់ មកកាុម នាះបានពនាយល់ ពី 
ព័ត៌មានលម្អិតនាការអង្កាត និងរៀបចំការណត់ជួបធ្វើសមា្ភាស។ បុគ្គលិក CAA បាន បន្ត ធ្វើការទាក់ទង ជាមួយ អតិថិជន 
ART ដាលចូលមកគ្លីនិក អស់រយៈពាល មួយ ខា ឬ រហូត ដល់សមាាចបានទំហំសំណកគំរូដាលចង់បានតាមវិធីសាស្តានាះ។ 
អ្នកផ្ទុក  មារោគ អាដស៍សរុបចំនួន 727 នាក់ តាូវ បាន ជាើសរើស សមាាប់ការអង្កាត    ដោយ បាើ វិធីសាស្តានាះ។ 

ការជ្រើសរើសសំណាកគំរូតាមការណ្រនាំ (Snowball Sampling) (N=104)៖ ដើមាបីបានជួបជាមួយអ្នកផ្ទុក មារោគ 
អាដស៍កាន់តាចាើន  លើសពី អ្នកដាល កំពុង  ទទួល ការពាយាបាល  ឬជា សមាជិក នា បណ្តាញនិងកាុមគាំទា ការអង្កាតនាះ បាន 
បាើ បច្ចាកទាស  ជាើសរើសសំណកតាមការណានាំ សមាាប់ សំណកគំរូមួយកាុមតូចនាទំហំសំណក គំរូ សរុបដាលមាន ចំនួន 
គោលដៅដំបូងបាមាណ 200 នាក់។ សមាជិកកាុមសាាវជាាវ និងបុគ្គលិក CAA បានស្នើសុំ ឱាយ អ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍ដាល 
បាន ចូលរួមក្នុងការអង្កាតរួចហើយ  ណានាំដល់កាុម អង្កាតនូវមិត្តភក្តិរបស់ពួកគា ដាលអាច តាូវតាម លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ  (មិន 
កំពុង ទទួលសាវា ART បានបោះបង់ចោលសាវា ART ឬមិនមានជាសមាជិកបណ្តាញគាំទាមារោគអាដស៍ណមួយ) ដើមាបី 
ទាក់ទងសុំធ្វើការសមា្ភាស។ ជារួម ការអង្កាតនាះ  បាន សមា្ភាសអ្នក ផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដោយបាើវិធីសាសា្តនាះ ក្នុងចំនួន 
តិចជាង ការ រំពឹងទុក ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួនតាឹមតា 104 នាក់ប៉ុណ្ណាះ។
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3.2. ការប្មូលទិន្នន័យ

ការជ្រើសរើស និងការបណ្តុះបណា្ត្រលអ្នកប្រមូលទិន្នន័យ
កាុមបាមូល ទិន្នន័យដាលមានអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ចំនួន 36 នាក់ តាូវ បាន  ជាើសរើស ដោយ CPN+ ដើមាបី ធ្វើការ បាមូល 

ទិន្នន័យ សមាាប់ ការអង្កាត នាះ  ដោយ  បាងចាក ជា 6 កាុម និងមានអ្នកតាួតពិនិតាយចំនួន 6 នាក់។ កាុម បាមូល ទិន្នន័យ បាន 
ចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាល រយៈពាល 4 ថ្ងា ដោយចាកជាពីរកាុម។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទីមួយតាូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅខាត្តសៀមរាប 
សមាាប់ខាត្តភគខាងជើងចំនួន 3 ដាល រួមមាន សៀមរាប បាត់ដំបង និងបនា្ទាយមានជ័យ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទីពីរ 
គឺសមាាប់ ខាត្ត  ដាល នៅ ជាប់   នឹង រាជធានី ភ្នំពាញ ដាលមាន 3 ខាត្ត គឺរាជធានីភ្នំពាញ កណ្តាល និងកំពង់ចាម។ កាុមសាាវជាាវ 
បាន ចូលរួម ក្នុង វគ្គ បណ្តុះបណ្តាល អំពី កាមសីលធម៌នាការសាាវជាាវ  បច្ចាកទាស  បាមូល ទិន្នន័យ យានឌ័រ ជីវិតផ្លូវភាទ និង 
បាធានបទរសើប ផាសាង ទៀត  ក៏ដូចជារបៀបធ្វើការ  ជាមួយ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ និង កាុមបាឈមមុខ ខ្ពស់។ កាុម អង្កាត  ក៏តាូវ 
បានបណ្តុះបណ្តាលអំពីឧបករណ៍សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 ផងដារ ។ ការបណ្តុះបណ្តាល  តាូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅចនោ្លាះខាធ្នូ ឆ្នាំ 
2018 និង ខាមករា ឆ្នាំ 2019 និងដឹកនាំដោយអង្គការ Population Council, NAA, CPN+, និងគមាាង FHI360 

LINKAGES ។

ការប្រមូលទិន្នន័យ
វិធីសាសា្តបាមូលទិន្ន័យបាបបរិមាណ cross-sectional តាូវបានបាើបាាស់  ដើមាបី អនុវត្ត កមាង សំណួរ សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 

2.0 ដាលបានរួមបញ្ចូលទាំង សំណួរ ដាល មាន  ជមាើស  តាមួយ និងសំណួរពហុជមាើស ដោយគាបដណ្តប់លើ ផ្នាក ទាំង ឡាយ 
ដូច ខាង កាាម៖ 1)ព័ត៌មានបាជាសាសា្តសង្គម 2)បទពិសធន៍ នាការមាក់ងយ និង ការរើសអើង ដោយសារ តា ការមាន 
មារោគអាដស៍ 3)បទពិសធន៍ នា ការមាក់ងយ និង ការរើសអើង ដោយសារ តា អត្តសញ្ញាណ ទំនោរផ្លូវភាទ ឬអាកបាបកិរិយ 
ផ្លូវភាទ 4)ការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ 5)ការមាក់ងយ ចំពោះខ្លួនឯងនិង ភពធន់ទាាំក្នុងការរស់នៅ ដោយផ្ទុក 
មារោគ អាដស៍ 6)ទំនាក់ទំនងជាមួយសាវាថាទាំសុខភព និង 7)សិទ្ធិ មនុសាស និងការនាំមកនូវ ការផ្លាស់ប្តូរ ។

ចំនួនតិចតួចនាទិន្នន័យបាបគុណភព ក៏តាូវបានបាមូលផងដារ  តាមរយៈ សំណួរដាលមានលក្ខណៈ បើកចំហរចំនួនមួយ 
នៅចុងបញ្ចប់នាកមាងសំណួរសន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 ។ សំណួរ នាះ  សួរ អ្នក ឆ្លើយ ទាំងអស់   
ឱាយរៀបរាប់អំពីហាតុការណ៍ដាលខ្លួនគា ឬ ប្តី ឬ បាពន្ធ ឬ ដាគូ  សមាជិក គាួសារ ឬ មិត្តភក្តិរបស់គា បានជួបបាទះការមាក់ងយ 
ឬការរើសអើងដាលទាក់ទងនឹងការផ្ទុកមារោគអាដស៍។

ការបកប្រ្រ
ឧបករណ៍បាមូលទិន្នន័យទាំងអស់ តាូវបានបកបាា ជាភសា ខ្មារ មុន ពាល ធ្វើការ អង្កាត។ ដើមាបី ធានា នូវភពតាឹមតាូវ នា ការ 

បកបាា ឧបករណ៍ដាលបានបកបាាជាភសាខ្មារ រួច តាូវបានបកបាាតាឡប់ទៅជាភសាអង់គ្លាសវិញ ហើយតាូវបានសួរសាក 
លាបង ជាមុន មុន នឹង តាូវ បាន បាើបាាស់ជាមួយសំណកដាលជាកាុមគោលដៅ។ NAC, Population Council, NAA និង 
CPN+ រួមគា្នាទទួលខុសតាូវធានាថ ការបកបាាមានភពតាឹមតាូវ។ ឧបករណ៍សន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុក មារោគ 
អាដស៍ 2.0 និង ទមាង់យល់ពាម (Informed Consent Form: ICF) តាូវ បាន បកបាា ជាភសាខ្មារ  ដោយ អ្នក បកបាា ក្នុង សាុក  
ដាល មាន បទពិសធន៍យ៉ាង ចាើន ក្នុង ការបកបាាឯកសារនិង សំណួរ ទាក់ទង នឹងមារោគអាដស៍។ ទមាង់ ជាភសា ខ្មារ នា 
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ឧបករណ៍សន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 និង ទមាង់យល់ពាម តាូវ បាន ពិនិតាយ  ឡើង វិញ ដោយ កាុម 
សាាវជាាវនាអង្គការ Population Council រួម ជាមួយ បុគ្គលិក បច្ចាកទាស នា CPN+, NAA, FHI360 LINKAGES, និង 
UNAIDS នៅកម្ពុជា ដើមាបី ធានា ថ សំណួរ អង្កាត មាន ភពសមសាប ទៅតាមវបាបធម៌ និងធានាភពតាឹមតាូវនាការបកបាា។

នីតិវិធីន្រការសមា្ភ្រស
អ្នកចូលរួមមា្នាក់ៗ  បាន បញ្ចប់ ការសមា្ភាសសន្ទសាសន៍ មាក់ងយ ក្នុង រយៈពាល បាហាល មួយ ម៉ាង។ នីតិវិធី ស្នើសុំការ យល់ 

ពាម ចូលរួមក្នុងការអង្កាត  ដោយផ្អាកលើព័ត៌មានដាលមាន តាូវ បាន អនុវត្ត មុន ពាល សមា្ភាស ហើយ មាន តា អ្នក ចូលរួម ដាល 
ផ្តល់ការយល់ពាមប៉ុណ្ណាះ បានចូលរួមក្នុងការអង្កាតនាះ។ អ្នក ចូលរួម  បាន បញ្ចប់ការសមា្ភាសនៅ ទីតាំង ដាល តាូវ បាន កំណត់ 
ទុកជាមុន  និងជាទីកន្លាងដាលអាចធានាបាននូវភពជាឯកជន។ អ្នកធ្វើការសមា្ភាស បាន បាើ បាាស់កមាងសំណួរ អង្កាត 
ដើមាបីសួរអ្នកចូលរួមមា្នាក់ៗ។ អ្នកចូលរួម  អាចផ្អាក ឬ បញាឈប់ ការ សមា្ភាស ហើយចាកចាញពីបន្ទប់សមា្ភាសនៅពាលណ មួយ 
ក៏បាន ដោយ ហាតុផល ណ មួយ។ បច្ចាកទាសសមា្ភាសដោយ “ការអង្គុយជិតគា្នា” តាូវ បាន បាើបាាស់ នៅក្នុង ការ បាមូល 
ទិន្នន័យ  ដោយក្នុងនោះ អ្នក សមា្ភាស និង អ្នកឆ្លើយ សំណួរ  អង្គុយនៅកាបារគា្នា។

ការប្រើឧបករណ៍អ្រឡិចត្រូនិកចល័តក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ
ទិន្នន័យតាូវបានបាមូលដោយបាើទមាង់ចុងកាាយបំផុតនាកមាងសំណួរសន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគ 

អាដស៍ 2.0 ដាលបានដក់បញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍អាឡិចតាូនិកចល័ត ដាលជាថាប្លាត Android ដោយ បាើបាព័ន្ធទិន្នន័យ បើក 
ចំហ (Open Data Kit: ODK)។ ការបាើបាាស់ ឧបករណ៍ ចល័ត សមាាប់បាមូលទិន្នន័យ បានជួយឱាយ អ្នកបាមូល ទិន្នន័យ អាច 
បញ្ចូល ទិន្នន័យ ដោយ ផ្ទាល់ ទៅក្នុងថាប្លាត Android។ ទិន្នន័យ តាូវ បាន បញ្ជូន ទៅបាព័ន្ធមា ដាលមានការរកាសា សន្តិសុខ តាម 
រយៈ បណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត ឬវា៉ាយហា្វាយ។ កមាង សំណួរ តាូវ បាន បាើបាាស់ ដោយ អ្នក សមា្ភាសដាល បាន កត់តាា ចម្លើយនិង 
ការពិពណ៌នា ផាសាងៗ នៅលើ ទមាង់ អាឡិច តាូនិក។ CPN+ ក៏ដូចជា កាុម សាាវជាាវ នាអង្គការ Population Council និង 
FHI360 LINKAGES ដាល មាន មូលដ្ឋាន នៅ រាជធានី ភ្នំពាញ បានផ្តល់ការតាួតពិនិតាយតាមដនទិន្នន័យជាបន្តបនា្ទាប់ និង ការ 
ធានាគុណភពរួមគា្នា។

3.3. ហានិភ័យនិងអត្ថប្យោជន៍

សំណួរនៅក្នុងកមាងសំណួរសន្ទសាសន៍នាការមាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 សួរអំពីបទពិសធន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន 
របស់ អ្នកចូលរួម ទាក់ទង នឹងការមាក់ងយ និងការរើសអើង។ នៅក្នុង អំឡុងពាលសមា្ភាស អ្នកចូលរួម អាច នឹង មាន អារម្មណ៍ 
មិនសាួល ឬ ធុញថប់ នៅពាល ពិភកាសា បាធានបទអង្កាត មួយចំនួន ដូចជា ការមាក់ងយ  ការបៀតបៀន ការរំលោភបំពាន 
ផ្លូវភាទ និងសា្ថានភពមារោគអាដស៍។ អាចមានហានិភ័យខ្លះ ទាក់ទងនឹងការបង្ហាញសា្ថានភពមារោគអាដស៍  ដោយ មិន 
ស្ម័គាចិត្ត  បាសិនបើការសមា្ងាត់និងភពជាឯកជនរបស់អ្នកចូលរួមតាូវបានរំលោភបំពាន (ឧទាហរណ៍  បាសិនបើអ្នកចូលរួម
តាូវបានគាមើលឃើញថចូលរួមនៅក្នុងការអង្កាតនាះ)។ ដើមាបី កាត់បន្ថយ ហានិភ័យខាងផ្លូវចិត្តដាលអាចនឹងកើតឡើង 
អ្នកធ្វើសមា្ភាសទាំងអស់ (ដាលជា អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ផងដារ) តាូវបានផ្តល់ជូននូវ ការបណ្តុះបណ្តាល ដើមាបី ឱាយ មានការ 
យល់ដឹងអំពីបាធានបទទាំងនាះ។ បាសិនបើ អ្នកចូលរួមណមា្នាក់ តាូវការ ការបាឹកាសា យោបល់ បន្ថាម  គាតាូវបានបញ្ជូនទៅរកការ 
ថាទាំសុខភព ការគាំទាសង្គម និង/ឬ សាវា ចាបាប់ ដាលមាន នៅក្នុង សហគមន៍។ អ្នកធ្វើសមា្ភាសមា្នាក់ៗ  តាូវ បាន ផ្តល់ជូន នូវ 
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បញ្ជី រាយឈ្មាះ អង្គការ / សា្ថាប័ន  ដាល មាន នៅក្នុង ទីតាំងដាលពួកគាកំពុងធ្វើការសមា្ភាសនោះ ដើមាបី បញ្ជូន អ្នកចូលរួមទៅ តាម  
តមាូវការរបស់គា។

មិនមានផលបាយោជន៍ដោយផ្ទាល់ចំពោះអ្នកចូលរួមទា ប៉ុន្តាការផ្តល់ ជូន នូវ ការបញ្ជូន អាច មាន បាយោជន៍សមាាប់ អ្នក 
ចូលរួមដាលតាូវការការគាំទា ប៉ុន្តាមិនទាន់បានទទួលសាវានោះ។ ដូចដាល បាន រៀបរាប់ ខាងលើ ដើមាបី កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
ផាសាងៗ  បញ្ជី ឈ្មាះ អ្នកផ្តល់សាវា បាឹកាសា ផ្នាក សុខភព ផ្នាកចាបាប់ ឬកាុមគាំទា  ដាលរួមមានព័ត៌មានអំពី អាសយដ្ឋាន ព័ត៌មាន 
ទំនាក់ទំនង និង លាខទូរស័ព្ទ  តាូវ បាន បង្កើតឡើងនិងផ្តល់ជូនអ្នកធ្វើ សមា្ភាស  ដើមាបីធ្វើការ បញ្ជូន អ្នក ចូលរួម ដាល  ស្នើសុំ 
ការបញ្ជូន  ក្នុងអំឡុងពាលសមា្ភាស។ អ្នក ចូលរួម អាចនឹងមាន មទនភព  ដាល បាន ចូលរួម នៅ ក្នុង ការអង្កាតមួយ ដាល មាន 
សកា្តានុពល ក្នុងការកាលម្អ គោលនយោបាយ និង ការអនុវត្ត នានា ដើមាបី កាត់បន្ថយ ការមាក់ងយនិង ការរើសអើង  ក្នុង 
ចំណម អ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍  នៅក្នុង បាទាសកម្ពុជា និង កន្លាង ផាសាងទៀត។ អ្នកធ្វើសមា្ភាសទទួលបានអត្ថបាយោជន៍ ពី 
ការបណ្តុះបណ្តាល  និង បទពិសធន៍ ក្នុងធ្វើការអង្កាត។

3.4. ការរក្សាការសមា្ង្ត់

ដើមាបីធានាការសមា្ងាត់សមាាប់អ្នកចូលរួមក្នុងការអង្កាតនាះ ព័ត៌មាន នាអត្តសញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន មិន តាូវបានបាមូលក្នុង 
អំឡុង ពាលជាើសរើសសំណក ឬក្នុងពាលសមា្ភាសឡើយ។ លើស ពី នាះ ទៀត ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកចូលរួម ក៏មិន 
តាូវបានកត់តាាទុកដារ។ ទិន្នន័យ តាូវ បាន រកាសា ទុក នៅក្នុង បាព័ន្ធមា ដាលមិនមានព័ត៌មានឬសញ្ញាអត្តសញ្ញាណបុគ្គល។ ដើមាបី 
កាត់បន្ថយ សកា្តានុពលនាការបំពានលើឯកជនភពនិងការសមា្ងាត់ សមាជិក នាកាុមអង្កាត ទាំងអស់ តាូវ  បាន តមាូវ ឱាយ ទទួល 
ការបណ្តុះបណ្តាល អំពី កាមសីលធម៌ និង ប្តាជា្ញាចិត្ត រកាសា ការសមា្ងាត់  នៅក្នុង អំឡុងពាល និងកាាយពាលបាាសា័យទាក់ទង 
ជាមួយ អ្នកចូលរួម ។ សាដៀង គា្នា នាះ ដារ រាល់ទីតាំងអង្កាតទាំងអស់ គឺស្ថិតនៅក្នុងកន្លាងឯកជន។ នៅក្នុង ដំណើរការ នា ការ 
រៀបចំ គមាាង អង្កាត អ្នកធ្វើសមា្ភាសនិង សមាជិក សហគមន៍ដាលជាអ្នកផ្ទកុ មារោគ អាដស៍ បានរួមគា្នាកំណត់ទីតំាង សម សាប 
សមាាប់ការសមា្ភាស ដាលអាចរកាសាភពជាឯកជនពីការមើលឃើញ និងការសា្តាប់ឮរបស់អ្នកដទា។

3.5. ដំណើរការស្នើសុំការយល់ព្មចូលរួម

អ្នកចូលរួមទំាងអស់ បានឆ្លងកាត់ដំណើរការស្នើសំុការយល់ពាម មុនពាល ចូលរួម ក្នងុ ការអង្កាត  ហើយតាវូបានសមា្ភាស  
លុះតាាតាគា ផ្តល់ ការយល់ពាម  ប៉ុណ្ណាះ។ ជាផ្នាកមួយនាដំណើរការនាះ  អ្នកសមា្ភាសដាលជាអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ដារនោះ 
បានណានាំអំពីការ អង្កាតនាះ និង ពនាយល់ លម្អិត អំពី នីតិវិធី  ហានិភ័យ  អត្ថបាយោជន៍ ការធានា ទាក់ទងនឹង ភព ជាឯកជននិង 
ការសមា្ងាត់ និងកង្វល់ខាងកាមសីលធម៌ដទាទៀត។ អ្នកធ្វើសមា្ភសក៏ បាន ឆ្លើយ នឹង សំណួរដាល បានលើកឡើងដោយអ្នក 
ចូលរួម ទាក់ទងនឹងការអង្កាតផងដារ។ ទមាង់ សមាាប់បាើបាាស់ក្នុងការស្នើសុំការ យល់ពាម   ដាលតាូវបានបកបាាជាភសា 
ខ្មារពីអង់គ្លាស ដោយអ្នកបកបាាដាលមានចំណាះដឹងយ៉ាង ទូលំទូលយ អំពីមារោគអាដស៍/ ជំងឺអាដស៍  តាូវ បាន បាើបាាស់  
ដើមាបី  ធានា នូវ ភពសមសាប នា ការពិពណ៌នា និងការពិចារណផ្នាកកាមសីលធម៌នាការអង្កាត។ អ្នកចូលរួម ដាល បាន យល់ 
ពាម ចូលរួម ក្នុងការអង្កាត បាន ផ្តល់ការយល់ពាម ជាលយលក្ខណ៍ អកាសរ  ដោយ ចុះហត្ថលាខា  លើទមាង់យល់ពាម ដោយ ផ្អាក 
លើព័ត៌មានដូចមានចាងក្នុងទមាង់យល់ពាម ដាលបានផ្តល់ជូន។
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4. របកគំហើញន្ការស្្វជ្្វ

4.1. លក្ខណៈរបស់អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ

លក្ខណៈសង្គម-ប្រជាសស្ត្រ
អាយុជាមធាយមរបស់អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរសរុបចំនួន 1,222 នាក់ គឺ 45 ឆ្នាំ (តារាងទី 4)។ 61% គឺ ជា ស្តាី (n=746) 

ហើយ 39% គឺជាបាុស (n=476)។ ខាត្តកំពង់ចាម មានស្តាីចាើន ជាងគាបំផុត (71%) ហើយបនា្ទាយមានជ័យមានស្តាីតិច
ជាងគាបំផុត (55%)។ មាន តា អ្នកឆ្លើយ នឹង សំណួរ  មួយនាក់ប៉ុណ្ណាះ តាូវបានកំណត់ថជាមនុសាសបំប្លាងភាទ។ 37% នា 
អ្នកឆ្លើយ នឹង សំណួរ  មកពីរាជធានីភ្នំពាញ (n=454), 16% មកពីសៀមរាប (n=190), 16% មកពីបាត់ដំបង (n=195), 
11% មកពីបនា្ទាយមានជ័យ (n=139), 10% មកពីកណ្តាល (n=125) និង 10% មក ពី កំពង់ចាម (n=119) ។

តារាងទី 4. លក្ខណៈសង្គមប្រជាសស្ត្រ (N=1222)

 % (n)

អាយុជាមធាយម (Range, Std. Dev.) 45 (18-80; 10)

ភាទពីកំណើត  

    សាី 61 (746)

    បាុស 39 (476)

អត្តសញ្ញាណយានឌ័រ  

    សាី 61 (744)

    បាុស 39 (474)

    បំលាងភាទ 0.08 (1)

    មិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ 0.16 (2)

    មិនចង់ឆ្លើយ 0.08 (1)

ខាត្ត  

    រាជធានីភ្នំពាញ 37 (454)

    សៀមរាប 16 (190)

    បាត់ដំបង 16 (195)

    បនា្ទាយមានជ័យ 11 (139)

    កណ្តាល 10 (125)

    កំពង់ចាម 10 (119)
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ទំនាក់ទំនងគូស្រករ និងកូន

បាមាណពាក់កណ្តាលនាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ បានរាយការណ៍ថ  បច្ចុបាបន្នកំពុង មាន ទំនាក់ទំនង ជាមួយ ដាគូស្និទ្ធសា្នាល 
(52%; n=637) (តារាងទី 5)។ ក្នុងចំណមអ្នកទាំងនាះ 57% បាន រាយការណ៍ថ ដាគូរបស់ពួកគាមានផ្ទុកមារោគអាដស៍ 
(n=363)។ 40%  នា អ្នកឆ្លើយ នឹង សមា្ភាសទាំងអស់បានបាាប់ថ បច្ចុបាបន្នមិនបានមើលថាទាំក្មាងណមា្នាក់ទា (n=490), 
31% បានរាយការណ៍ថ មើលថាទាំក្មាងចំនួនមួយនាក់ (n=374), និង 29% បានរាយការណ៍ថ បច្ចុបាបន្ន កំពុងមើលថាទាំ
ក្មាងចំនួនពីរនាក់ឬចាើនជាងនាះ (n=358)។

តារាងទី 5. គូស្រករ និងកូន (N=1222)

% (n)

បច្ចុបាបន្នមានទំនាក់ទំនងជាមួយដាគូ ស្និទ្ធសា្នាល 52 (637)

     ដាគូដាលផ្ទុកមារោគអាដស៍ 57 (363)

ចំនួនកុមារដាលមើលថាទាំ បច្ចុបាបន្ន (កាាមអាយុ ១៨ឆ្នាំ)

    0

    1

    2+

40 (490)

31 (374)

29 (358)

ការអប់រំ និងការងារ
មួយភគបីនាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ មានការអប់រំកមាិតមធាយមសិកាសាឡើងទៅ (n=408) ធៀប នឹងពីរភគបីទៀត ដាលមាន 

ការអប់រំតាឹមតាកមាិតបឋមសិកាសា ឬទាបជាងនាះ (n=814) (តារាងទី6)។ 32% នាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ គា្មានការងរធ្វើ 
(n=386), 33% មានការងរ ម្តងមា្កាល ឬកាាម៉ាង និង 34% មានការងរពាញម៉ាង (11% ជានិយោជិត និង 23% ជាអ្នក 
បាកបការងរឯករាជាយ)។

តារាងទី 6. ស្ថ្រនភាពអប់រំ និងការងារ (N=1222)

 % (n)

ការអប់រំក្នុងបាព័ន្ធ ដាលមានកមាិតខ្ពស់បំផុត  

   បឋមសិកាសា ឬទាបជាងនាះ 66.6 (814)

   មធាយមសិកាសា ឬខ្ពស់ជាងនាះ 33.4 (408)

សា្ថានភពមុខរបរនិងការងរ  

   ពាញម៉ាង ជានិយោជិត 10.6 (129)

   កាាម៉ាង ជានិយោជិត 1.8 (22)

   ពាញម៉ាង ការងរឯករាជាយ 23.3 (285)

   ធ្វើការងរម្តងមា្កាល ឬកាាម៉ាង 32.7 (400)

   គា្មានការងរ 31.6 (386)
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អត្តសញ្ញ្រណនានា
ក្នុងចំណមអ្នកដាលមានអត្តសញ្ញាណយានឌ័រជាបុរស (n=474), 2%  បាន កំណត់ ថជា បុរស រួមភាទជាមួយបុរស 

(n=9), តិចជាង 1% ជាបុរសសាឡាញ់បុរស/មនុសាសសាឡាញ់ភាទដូចគា្នា (n=3), និងតិចជាង 1% ជាអ្នកសាឡាញ់ទាំងពីរ 
ភាទ (n=3)។

6% នាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរបានបាាប់ ថ គាជាសមាជិក កាុមជាតិសាសន៍ ជាតិពន្ធុ ឬសាសនា ភគតិច (n=70), 6% 
បានឆ្លើយ ថ ជាកម្មករចំណកសាុក (n=72), និង 5% តាូវបានកំណត់ថ មានពិការភព (n=66)។ អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ 
តិចជាងនាះ តាូវ បាន កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ថ ជា សមាជិក កាុម ជនជាតិ  ដើម ជនភៀសខ្លួនឬជនសុំសិទ្ធិជាកកោន ជនដាលតាូវ 
បានបង្ខំឱាយផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅក្នុងសាុក ឬជនធា្លាប់ បាន ជាប់  ពន្ធនាគារ ពីមុន។ 

តារាងទី 7. អត្តសញ្ញ្រណក្រុម (N=1222)

 % (n)

សមាជិកកាុមជាតិសាសន៍ ជាតិពន្ធុ ឬសាសនា ភគតិច 5.7 (70)

សមាជិកកាុម ជនជាតិដើម 2.6 (32)

រស់នៅជាមួយពិការភព 5.4 (66)

ជនភៀសខ្លួន ឬជនសុំសិទ្ធិជាកកោន 3.2 (39)

ជនចំណកសាុក 5.9 (72)

ជនដាលតាូវបានបង្ខំឱាយផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅក្នុងសាុក 3,0 (36)

ធា្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីមុន 1.4 (17)

4.2. ការបងា្ហ្ញពីសា្ថ្នភាពម្រោគអ្ដស៍

ក្នុងចំណមអ្នកដាលអាចចាំបានពីរយៈពាលដាលពួកគាបានដឹងពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍របស់ខ្លួន (68% នាចំនួន 
សរុប) អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ បានរាយការណ៍ថ បានដឹង អំពី សា្ថានភព  មារោគអាដស៍របស់ពួកគា រយៈពាល 10 ឆ្នាំ ជាមធាយម។ 
អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ ជាស្តាី បានដឹងពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍របស់ពួកគា រយៈពាលយូរជាងបុរស (11.3 ធៀបនឹង 10.1 
ឆ្នាំ)។ អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ នៅ ភ្នំពាញ បាន ដឹង អំពី សា្ថានភព របស់ពួកគា យូរ ជាង អ្នក ឆ្លើយ នឹង សំណួរ មកពីខាត្តផាសាងៗ។ នៅ 
សៀមរាប  អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ បាន ដឹង ពី សា្ថានភព របស់ ពួកគា ជាមធាយម 5 ឆ្នាំ។ ជារួម ការបង្ហាញពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍
ភគចាើនបំផុត គឺ ធ្វើឡើងចំពោះ ប្តី/ បាពន្ធ/ ដាគូ  កូន និង សមាជិក គាួសារ ដទាទៀត ហើយ ការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព នាះ  តាូវបាន 
ធ្វើឡើងដោយ ស្តាី ចាើនជាងបុរស (រូបភពទី 1)។ នៅទូទាំងខាត្តទាំង6 ជាង 50% នា អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ  បានបង្ហាញពី 
សា្ថានភពមារោគអាដស៍របស់ពួកគា ដល់ដាគូ និង កូន របស់ ពួកគា។ ខាត្ត កណ្តាល  មាន អតាា បង្ហាញ ពី សា្ថានភព មារោគ 
អាដស៍ ដល់ ដាគូ  ខ្ពស់ ជាង គា បំផុត (78%) និងកូន (8២%) ។ ការបង្ហាញពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍ដល់និយោជក មិត្តរួម 
ការងរ មាដឹកនំា សហគមន៍ មិត្តភក្តិ និងអ្នកជិតខាង គឺមានតិចតួចជាងគាបំផុត។ 70%  នាអ្នកនៅ ក្នុង សំណកគំរូ  បាន 
បាាប់ថ ពួកគា មានភព ងយសាួល ក្នុង ការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ របស់ពួកគា នៅពាលយូរកាាយមកទៀត 
ហើយ លទ្ធផលនាះ គឺ មាន លក្ខណៈ សាដៀងគា្នា សមាាប់ អ្នក ឆ្លើយ នឹង សំណួរគាប់ភាទ និងខាត្តទាំងអស់។
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រូបភាពទី 1. ការបងា្ហ្រញពីស្ថ្រនភាពម្ររោគអ្រដស៍ (N=1222)
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4.3. ការមាក់ងាយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទ្

អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ ភគចាើនបំផុត នៅគាប់ខាត្ត  បានរាយការណ៍ថ ពួកគា មិន  ធា្លាប់ ទទួលរង ការមាក់ងយឬការរើសអើង 
អ្នកដទាទា ឬធា្លាប់មានបញ្ហានាះតិចតួចបំផុត។ បទពិសធន៍ ទូទៅបំផុត នាការមាក់ងយពីអ្នកដទា គឺការនិយយបាបរើស 
អើង— 5% ចំពោះ បុរស និង 6% ចំពោះស្តាី (រូបភពទី 2)។ នៅតាមខាត្ត អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ មកពី ខាត្ត កណ្តាល   បាន 
រាយការណ៍ ព ីការមាកង់យនងិការរើសអើងចាើនជាងគាបន្តចិ ទោះប ីជា ការ មាក់ងយ នងិការ រើសអើងជាទូទៅនៅក្នងុខាត្តនាះ 
មានកមាិតទាបក្តី។

រូបភាពទី 2. ការមាក់ងាយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទ្រ (N=1222)
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4.4. ការមាក់ងាយចំពោះខ្លួនឯងនិងភាពធន់ទ្្ំ

ការមាក់ងាយចំពោះខ្លួនឯង
ការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯងមានកមាិតខ្ពស់ក្នុងចំណមអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរក្នុងខាត្តទាំង 6 ។ 75% នាបុរស និង 72% 

នាស្តាី បានរាយការណ៍ថ ពួកគា លក់បាំង សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ របស់ពួកគាពីអ្នកដទា (រូបភពទី 3) ។ 72%  នា បុរស 
និង 73%  នា ស្តាី  បាន រាយការណ៍ថ ពួកគាមានការពិបាកបាាប់អ្នកដទា អំពី ការឆ្លង មារោគ អាដស៍  របស់ គា។ ស្តាីបានបាាប់ ឱាយ 
ដឹងថ ពួកគាមានការអាមា៉ាស់ និង មានអារម្មណ៍ថ គា្មាន តម្លា ខណៈដាលបុរសបានបាាប់ឱាយដឹងថ ពួកគាមានអារម្មណ៍ថមាន 
កំហុស។ ការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង មាន ភពខុសគា្នាខ្លះ ទៅតាមខាត្ត។ អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ មកពី ខាត្ដ សៀមរាប បាន 
រាយការណ៍ អំពី ការមាក់ងយចាើនជាងគាបំផុត បនា្ទាប់មកគឺខាត្តបាត់ដំបង។ ឧទាហរណ៍ 82%  នា អ្នក ឆ្លើយ នឹងសំណួរ មកពី 
ខាត្ត សៀមរាប  មាន ការ លំបាក ក្នុង ការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព របស់ពួកគា បើ បាៀបធៀបនឹងអតាា ជាមធាយម 73% នៅក្នុងខាត្តទាំង 
6 ។ បន្ថាម ពី លើនាះ 86% នា អ្នក ឆ្លើយ នឹងសំណួរមកពីខាត្តបាត់ដំបង មានអារម្មណ៍ថអាមា៉ាស់ដាល ពួកគា មាន ផ្ទុក មារោគ 
អាដស៍ បើបាៀបធៀបនឹងអតាាជាមធាយម 72% នៅក្នុងខាត្តទាំង 6។

រូបភាពទី 3. ការមាក់ងាយចំពោះខ្លួនឯង (N=1222)
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ភាពធន់ទ្រ្រំ
អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរតាវូបានសួរថ តើសា្ថានភពមារោគអាដស៍ របស់ពួកគា បាន ប៉ះពាល់  ដល់ បំណង បាាថ្នានិងសមត្ថភព 

របស់ពួកគាយ៉ាងដូចម្តាច។ ចម្លើយ ណ ដាល សាចក្តី ប៉ងបាាថ្នា និងសមត្ថភព តាូវបាន "ប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន" ដោយ ការដឹង 
អំពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍របស់ពួកគា មានន័យថជាភពធន់ទាាំ។  ចំណុចដាលបុរសភគចាើនបំផុតឆ្លើយថ ពួកគាបាន 
រងផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដោយសា្ថានភពមារោគអាដស៍ គឺសមត្ថភព ដោះសាាយ ភពតានតឹង ក្នុង អារម្មណ៍ (29%) (រូប 
ភព ទី 4) ។ ចំពោះស្តាីវិញ ចំណុចដាលស្តាីភគចាើនបំផុតឆ្លើយថ ពួកគារងផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន គឺទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង 
(29%) ។ 
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រូបភាពទី 4. ភាពធន់ទ្រ្រំក្នុងចំណោមបុរស (N=476)

រូបភាពទី 5. ភាពធន់ទ្រ្រំក្នុងចំណោមស្ត្រី (N=746)
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4.5. ការធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍ការថ្ទាំនិងការព្យាបាល
និងការបង្ក្្បបន្ទុកម្រោគ

ការធ្វើត្រស្តរកម្ររោគអ្រដស៍
93% នាអ្នកឆ្លើយសំណួរ បានសមាាចចិត្តដោយខ្លួនឯងដើមាបីធ្វើតាស្តរកមារោគអាដស៍ (n = 1141) ដោយមិនមានភព 

ខុសគា្នារវាងភាទទា។ ក្នុងចំណមខាត្តទាំង 6 រាជធានី ភ្នំពាញ  មានសមាមាតាខ្ពស់បំផុតនាអ្នកឆ្លើយសំណួរ ដាលបាន 
សមាាច ចិត្តដោយ  ខ្លួន ឯងដើមាបី ធ្វើតាស្ត រកមារោគអាដស៍ (98%)។ បាមាណ ពាក់ កណ្តាល នា អ្នក ឆ្លើយ សំណួរ  បាន និយយ 
ថការ ភ័យខា្លាច អំពីបាតិកម្មរបស់អ្នកដទា បាសិនបើពួកគាធ្វើតាស្តឃើញវិជ្ជមាន ជាមូលហាតុធ្វើ ឱាយ ពួកគា មាន ការ សា្ទាក់ស្ទើរ 
ក្នុងការធ្វើតាស្តរកមារោគអាដស៍ ដោយមិនមានភពខុសគា្នារវាងបុរសនិង ស្តាីទា។ ក្នុងចំណមអ្នក ដាល បានសមាាច ចិត្ត 
ដោយ ខ្លួនឯងដើមាបី ធ្វើតាស្ត  (n = 1141) មូលហាតុ ទូទៅ  បំផុត នា ការធ្វើតាស្ត រកមារោគ អាដស៍ គឺ ពួកគាជឿជាក់ថ ពួកគាមាន 
ការបាឈម (43% នាបុរស និង 46% នាស្តាី) (រូបភពទី 6)។ មូលហាតុទូទៅទីពីរ គឺថអ្នកឆ្លើយ នឹងសំណួរ មាន អារម្មណ៍ 
មិន សាួល ខ្លួន ហើយមូលហាតុទូទៅទីបី គឺថអ្នកផ្តល់សាវាបាន ណានាំ  ឱាយធ្វើ តាស្ត ឈាមរក មារោគអាដស៍។  ខាត្ត បាត់ដំបង 
និង ខាត្ត កណ្តាល  មាន ចំនួនអ្នក ឆ្លើយ នឹង សំណួរ ចាើនជាងខាត្តផាសាងដាលបាន រាយការណ៍ អំពីការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះ  
ការ បាឈមនិង អារម្មណ៍ មិនសាួលខ្លួន ជាមូលហាតុ ទូទៅ បំផុត នាការធ្វើតាស្តរកមារោគអាដស៍។

រូបភាពទី 6. មូលហ្រតុចំពោះការធ្វើត្រស្តរកម្ររោគអ្រដស៍ (N=1141)

ការថ្រទាំ និងការព្រយាបាលម្ររោគអ្រដស៍
មិនមានអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរទំាងអស់ បានចាប់ផ្តើមការថាទំា  និង ពាយាបាល មារោគ អាដស៍ ភ្លាមៗបនា្ទាប់ពីបានធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ 

ថមានផ្ទុកមារោគអាដស៍នោះឡើយ។ មូលហាតុ ចមាបង សមាាប់ការពនាយារពាល ពាយាបាល គឺការ មិនបានតាៀមខ្លួន ដើមាប ី
គាប់គាង ការឆ្លង មារោគ អាដស៍ របស់ ពួកគា និងការពាួយ បារម្ភថអ្នកដទាទៀត អាច ដឹងអំពី រឿងនាះ (រូបភពទី 7) ។ អ្នក ឆ្លើយ 
សំណួរមួយចំនួនតូច បានរាយការណ៍អំពី បទពិសធន៍ មិនល្អ ជាមួយ បុគ្គលិក សុខាភិបាលថ ជាមូលហាតុនាការពនាយារ 
ពាលពាយាបាល ដោយក្នុងនោះបុរសដាលបានរាយការណ៍ដូច្នាះ មានចំនួន ចាើន ជាង ស្តាីបន្តិច (9% ធៀបនឹង 6%)។ 
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រូបភាពទី 7. មូលហ្រតុចំពោះការស្ទ្រក់ស្ទើរ ឬការពន្រយារព្រលការថ្រទាំនិងការព្រយាបាល ម្ររោគ អ្រដស៍ (N=1202) 2

ការបង្ក្រ្របបន្ទុកម្ររោគ
40%នាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរទំាងអស់ បានរាយការណ៍ថ មារោគតាវូបានបង្កាាប ក្នងុ រយៈពាល 12 ខាចុងកាាយ ដោយមិន 

អាចរកឃើញបន្ទុកមារោគ (រូបភពទី 8)។ មិន មាន ភពខុសគា្នា រវាង បុរស និងស្តាីនោះទា។ ជិតមួយភគបួន នាអ្នកឆ្លើយនឹង 
សំណួរ  បាន រាយ ការណ៍ ថ ពួកគាកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលរបស់ពួកគា។ បាហាល 20% នាអ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ មិនបានដឹងថ 
តើការធ្វើតាស្តបន្ទុកមារោគ ឬការបង្កាាបបន្ទុកមារោគគឺជាអ្វីនោះទា។ ខាត្ត សៀមរាប មាន សមាមាតាខ្ពស់បំផុត នាអ្នកឆ្លើយនឹង 
សំណួរ ដាលរាយការណ៍ អំពី បន្ទុកមារោគ ដាល មិនអាចរកឃើញ (72%) បនា្ទាប់មក ខាត្តបនា្ទាយមានជ័យ (47%) និង 
កំពង់ចាម (46%)។ ទោះយ៉ាងណក្តី ខាត្ត បាត់ដំបង មាន សមាមាតា អ្នកឆ្លើយ នឹង សំណួរ ខ្ពស់ ជាង គា បំផុត ដាលបានរាយ 
ការណ៍ ថ កំពុងរង់ចាំ លទ្ធផលតាស្ត (56%) ។ ខាត្តកណ្តាល មាន សមាមាតា អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ ខ្ពស់ជាងគាបំផុត ដាល 
មិនដឹងថបន្ទុកមារោគ ឬការបង្កាាបមារោគ គឺ ជា អ្វី (36%)។ 

រូបភាពទី 8. ការធ្វើត្រស្តរកបន្ទុកម្ររោគ និងការបង្ក្រ្របបន្ទុកម្ររោគ ក្នុងអំឡុងព្រល 12 ខ្រចុងក្រ្រយ (N=1222)

2 អ្នកដាលនិយយថ គាកើតមកមានផ្ទុកមារោគអាដស៍ ឬឆ្លងមារោគអាដស៍តាំងពីទារកភព/កុមារភព និងមិនដឹងថតាូវបានធ្វើតាស្តរក 

មារោគ អាដស៍ គឺមិនតាូវបានសួរសំណួរនាះទា (n=20)។
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4.6. សា្ថ្នភាពសុខភាពទូទៅនិងបញ្ហ្សុខភាពផ្ស្ងទៀត

ជារួម អ្នកឆ្លើយតបនឹងសំណួរភគចាើនបំផុត បានរាយការណ៍ថ ពួកគាមានសុខភព ល្អ ឬ បង្គួរ (រូបភពទី 9)។ មានតា 
7% នាអ្នកឆ្លើយតបនឹងសំណួរប៉ុណ្ណាះ បាន រាយការណ៍ ថ  មាន  សុខភពមិនល្អ។

រូបភាពទី 9. ស្ថ្រនភាពសុខភាពទូទៅ (N=1222)

ក្នងុរយៈពាល 12 ខាចុងកាាយ បាមាណ 20% នា អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ តាវូ បាន ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ថ មានបញ្ហាសុខភពផ្លវូចិត្ត 
(ឧទា. ការថប់បារម្ភ ការបាក់ទឹកចិត្ត ការគាង មិន លក់) (រូបភពទី 9) ។ បន្ថាមពីលើនាះ បាហាលជា 8% តាូវបាន ធ្វើរោគ 
វិនិច្ឆ័យថ មាន ជំងឺ រលក ថ្លើម ឬជំងឺរបាង។ អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ តិចតួច បំផុត  តាូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថ មាន ជំងឺ កាមរោគ។ 
ជារួម តិចជាង ពាក់កណ្តាល នា អ្នក ឆ្លើយ នឹង សំណួរ ដាលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថ មាន ជំងឺ យ៉ាង តិច មួយក្នុងចំណម ជំងឺ ទាំង 
បួននាះ បានរាយការណ៍ថ ពួកគា បាន ទទួល ការពាយាបាល បញ្ហាសុខភពទាំងនាះ។

រូបភាពទី 10. រោគវិនិច្ឆ័យបញ្ហ្រសុខភាពផ្រស្រងទៀតក្នុងរយៈព្រល ១២ ខ្រចុងក្រ្រយ (N=1222)
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ខាត្តបនា្ទាយមានជ័យ មានសមាមាតានាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរធំជាងខាត្តផាសាងៗ ដាល  តាូវ បាន ធ្វើ រោគវិនិច្ឆ័យថ មាន ជំងឺ 
របាង (35%) ឬជំងឺរលកថ្លើម (28%) កាលពីឆ្នាំមុន។ រាជធានីភ្នំពាញ មានសមាមាតានាអ្នក ឆ្លើយ នឹង សំណួរតិចជាង នាះ 
បន្តិច ដាលតាូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ថមាន បញ្ហា សុខភព ផ្លូវ ចិត្ត  កាលពីឆ្នាំមុន (23%)។ អ្នកឆ្លើយ នឹងសំណួរ បាន ស្វ័យ 
វាយតម្លា រោគសញ្ញា ថប់បារម្ភ និងបាក់ទឹកចិត្ត  ក្នុងរយៈពាលពីរសបា្តាហ៍ចុងកាាយ។  អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរជាចាើន បាន 
រាយការណ៍ថ មានចំណប់អារម្មណ៍ តិចតួចប៉ុណ្ណាះ ក្នុងការធ្វើសកម្មភពផាសាងៗ (បុរស 69% និង ស្តាី 72%) (រូបភពទី 
11)។ បាមាណ ពាក់កណ្តាល នាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ បាន រាយការណ៍  ថ មានរោគសញ្ញាថប់បារម្ភ - មិន អាច បញាឈប់  ការ 
ពាួយបារម្ភ និងអន្ទះសា ឬ រសាប់រសល់។ សរុបមក ស្តាី បាន រាយការណ៍ ថ មាន រោគសញ្ញា ថប់បារម្ភ និងបាក់ទឹកចិត្តចាើន 
ជាង បុរស។ អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ យ៉ាង ចាើន មក ពី ខាត្ត កណ្តាល និងខាត្ត បាត់ដំបង មាន រោគសញ្ញា  ថប់បារម្ភ និងបាក់ទឹកចិត្ត។

រូបភាពទី 11. រោគសញ្ញ្រថប់បារម្ភ និងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងរយៈព្រល 2 សបា្ត្រហ៍ចុងក្រ្រយ (N=1222)
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បុរស (ចំនួន = 476) ���ី (ចំនួន=746)

�ន�រម�ណ៍ឬចិត�រ�ក�យតិចតួចក��ង
�រ��ើអ�ីមួយ

មិន�ចប���ប់�រ���យ�រម�

�ន�រម�ណ៍ភ័យ ថប់�រម� ឬអន�ះ�

���ក់�រម�ណ៍ ឬ�ក់ទឹកចិត�

ជារួម 76% នាអ្នកដាលមាន រោគសញ្ញា ថប់បារម្ភ និងបាក់ទឹកចិត្ត មិនបានទទួល ការគាំទាណមួយឡើយ។ អ្នកឆ្លើយ 
នឹងសំណួរចាើនជាងនាះ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពាញ (89%) និង បាត់ដំបង (86%) បានរាយការណ៍ថ មិន បាន ទទួលការគាំទា 
ចំពោះ រោគសញ្ញា របស់ ពួកគា ទា។

4.7. ការមាក់ងាយទាក់ទងនឹងការថ្ទាំសុខភាព

ក្នងុចំណមអ្នកដាលបានស្វាងរកការថាទំាសុខភពពាក់ព័ន្ធនឹងមារោគអាដស៍ ក្នងុ រយៈពាល  12ខាចុងកាាយ (n=1069) 
ពួកគា បាន ទទួល រងការមាក់ងយ ទាក់ទង នឹង ការ ថាទាំ   សុខភព ក្នុងកមាិតតិចតួច។ ទោះយ៉ាងណក្តី 11% នាបុរស និង 8% 
នាស្តាី បាន រាយការណ៍ថ បុគ្គលិកមូលដ្ឋាន សុខាភិបាល បានបង្ហាញ ពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ របស់ ពួកគា ទៅ កាន់ អ្នក 
ដទាទៀត  ដោយ គា្មាន ការយល់ពាមពីពួកគា (រូបភពទី 12) ។ ជិត 8%  នា អ្នក ឆ្លើយ នឹង សំណួរ (ដូចគា្នា  ទាំងបុរស និងស្តាី) 
បានរាយការណ៍ថ ពួកគាបានទទួលរងពាកាយសម្តី អាកាក់ ឬ  តាូវ បានគា និយយ ដើម ដោយសារតាសា្ថានភពមារោគអាដស៍ 
របស់ពួកគា។ បុរស ចាើន ជាង ស្តាី  បាន រាយ ការណ៍ ពីការជៀសវាង ការប៉ះពាល់ផ្នាក រាងកាយ ពីសំណក់ បុគ្គលិក មូលដ្ឋាន  
សុខាភិបាល  (8% ធៀបនឹង 5%)។
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បុរស (ចំនួន = 405) ��� ី(ចំនួន=664)
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�រ�ៀស�ង�រប៉ះ�ង�យ

�របំ�ន��ក��សម�ី

�របដិ��ធ�រផ�ល់���សុខ�ព

���វ��ផ�ល់�បល់មិនឱ��រួម��ទ

�របំ�នផ��វ�យ

បុរស (ចំនួន (n=185) �ស�ី (ចំនួន=349)
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រូបភាពទី 12. បទពិសោធន៍ន្រការមាក់ងាយនៅព្រលស្វ្រងរកការថ្រទាំសុខភាពទាក់ទងនឹង ម្ររោគអ្រដស៍ក្នុងរយៈព្រល 
12 ខ្រចុងក្រ្រយ (N=1069)

ក្នងុចំណមអ្នកដាលស្វាងរកសាវាថាទំាសុខភពកាាពីមារោគអាដស៍ក្នងុរយៈពាល 12 ខា ចុងកាាយ (n=534) ជាទូទៅ 
ក៏បានជួបបាទះការមាក់ងយតិចតួចផងដារ។ គា សង្កាត ឃើញ មាន  ករណី បុគ្គលិកសុខាភិបាលជៀសវាង ការប៉ះរាងកាយ 
ជាមួយ អតិថិជន ដាល ជា អ្នក ផ្ទុក  មារោគអាដស៍ (9.7%) ជាពិសាសចំពោះអតិថិជនបាុសចាើនជាងអតិថិជនសាី បនា្ទាប់មក 
មានការបង្ហាញពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍របស់អតិថិជនដល់អ្នកដទា ដោយ គា្មាន ការយល់ពាម ពីគា។

រូបភាពទី 13. បទពិសោធន៍នៅព្រលស្វ្រងរកការថ្រទាំសុខភាពក្រ្រពីម្ររោគអ្រដស៍ ក្នុង រយៈព្រល  12  ខ្រចុងក្រ្រយ 
(N=534)
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អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរគាប់ភាទនិងក្នុងគាប់ខាត្ត  បានរាយការណ៍ថមានការមាក់ងយ និងការរើសអើងតិចតួចបំផុត  នៅ 
ពាល ទៅទទួលការថាទាំសុខភពផ្លូវភាទ និងសុខភពបន្តពូជ។

4.8. សិទ្ធិមនុស្សនិងការនាំមកនូវការផ្ល្ស់ប្តូរ

34% នាស្តាី និង 30% នាបុរស មិនបានដឹងថ មានចាបាប់ សមាាប់ ការពារ អ្នក ផ្ទុក មារោគ អាដស៍ពីការរើសអើងទា ខណៈ 
ដាល 5% នាស្តា ីនិង 3% នាបុរស បាននិយយថ ពំុមានចាបាប់អ្វទំីាងអស់។ អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរតិចតួចបំផុត បាន រាយ ការណ៍ 
ថ តាូវបាន គាបង្ខំ ឱាយធ្វើ តាស្តរកមារោគអាដស៍ ដើមាបី ទទួល បាន ទិដ្ឋាការ ដក់ពាកាយសុំធ្វើការ ចូលរៀន នៅ គាឹះសា្ថានអប់រំ 
ទទួលការថាទាំសុខភព ឬ ទទួលបានការធានារា៉ាប់រងសុខភព។ មូលហាតុ ចមាបង  នាការមិនពាយាយម ធ្វើឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរ
ជាវិជ្ជមាននៅក្នុង សហគមន៍ របស់ ពួកគា គឺថ អ្នកឆ្លើយសំណួរ មិន ដឹងថតាូវទៅទីណឬចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម្តាច។ អ្នក 
ឆ្លើយនឹង សំណួរ ភគ ចាើនបំផុត  មិនបាន ជំទាស់  ឬចូលរួមក្នុង សកម្មភពនានា ដាល គាំទា អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ទា។

4.9. ការមាក់ងាយនិងការរើសអើងដោយសារហ្តុផលផ្ស្ងៗ
ក្្ពីសា្ថ្នភាពម្រោគអ្ដស៍

អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរចំនួន 8 នាក់ នៅក្នុងសំណកគំរូ សរុប   បានកំណត់ អត្តសញ្ញាណ ខ្លួន គាថ ជាអ្នក បំលាង ភាទ មិន 
មាន យានឌ័រចាបាស់លស់ (non-gender binary) ឬជា មនុសាស ដាល តាវូ បាន គា កំណត់ ភាទ នៅលើ សំបុតា កំណើត ដើម  មិន តាវូ 
គា្នា នឹង អត្តសញ្ញាណ យានឌ័រ បច្ចុបាបន្ន។ ក្នុងចំណម អ្នក ឆ្លើយនឹង  សំណួរ ដាល បច្ចុបាបន្ន បាន កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ខ្លួនឯងថជា  
បាុស (n = 474) អ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរ 15 នាក់  បាន កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ខ្លួនឯងបច្ចុបាបន្ន ឬកន្លងមក ថជាសមាជិក នា កាុម 
បាឈមមុខ ខ្ពស់  ដាលរួមមានបុរសដាលរួមភាទជាមួយបុរស (9នាក់) បុរសសាឡាញ់បុរស / សាីសាឡាញ់ភាទដូចគា្នា 
(3នាក់) និងអ្នកសាឡាញ់ទាំងពីរភាទ (3នាក់)។ ក្នុងចំណមអ្នកឆ្លើយ សំណួរ ដាល បាន កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ខ្លួន គាថ 
ជាសាី (n = 745) អ្នកឆ្លើយ នឹងសំណួរចំនួន 6 នាក់ បាន កំណត់អត្តសញ្ញាណ ខ្លួនឯងថជាសមាជិក បច្ចុបាបន្ន នាកាុមបាឈម 
មុខខ្ពស់ ដាល រួមមានស្តាី ដាលរួមភាទជាមួយស្តាី (1នាក់) សាីសាឡាញ់សាី (4នាក់) និង អ្នក សាឡាញ់ ទាំងពីរ ភាទ 
(1នាក់)។ ក្នុងចំណម សំណកគំរូ នា អ្នកឆ្លើយ នឹង សំណួរ មួយ ចំនួន តូចនាះ មិនមាន ការ រាយ ការណ៍ឱាយដឹងអំពីការមាក់ងយ 
និង ការ រើស អើង  ដោយសារ ហាតុផល  កាាពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍  ក្នុង រយៈពាល 12 ខាចុងកាាយឡើយ។

4.10. គម្្ងគាំពារសង្គម

បាមាណជិតពាក់កណ្តាលនាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ ចំនួន 1032 នាក3់ ឬសមាជិក គាួសារ របស់ ពួកគា តាូវបានគាបដណ្តប់
ដោយគមាាងគាំពារសុខភពសង្គមណមួយ (47%)។ ក្នុងចំណមអ្នកទាំងនោះ 69% តាូវបាន គាបដណ្តប់ ដោយ មូលនិធិ 
សមធម៌ សុខភព, 54%  មានប័ណ្ណសមធម៌ ដាល ទទួល បាន តាមរយៈ កម្មវិធី អត្តសញ្ញាណកម្ម គាួសារ កាីកា (ID poor) និង 
48% តាវូបានគាបដណ្តប់ដោយមូលនិធិសមធម៌សុខភព និងកម្មវិធី ID poor រួមគា្នា។ ក្នងុចំណមអ្នកដាលមានប័ណ្ណសមធម៌ 
93% បាននិយយថ ប័ណ្ណរបស់ពួកគា តាូវ បាន ផ្តល់ឱាយនៅឃុំ/នៅផ្ទះរបស់គា (pre-ID poor) និង 7% ទៀត មានប័ណ្ណ 
ចាញ ដោយ មូលដ្ឋាន សុខាភិបាល (post-ID poor)។

3 ដោយមានបញ្ហាពាលបញ្ចូលទិន្នន័យ អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់ដាលមកពីខាត្តសៀមរាប តាូវបានដកចាញពីការវិភគនាះ។ ដូច្នាះចំនួន 

សំណកគំរូសរុប សមាាប់ការវិភគនាះ គឺមានចំនួនតិចជាងចំនួនសំណកគំរូសរុបរបស់ការអង្កាតទាំងមូល។ 
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5. ការវិភាគបន្ថ្មទៅលើការមាក់ងាយ

5.1. ការប្ៀបធៀបសន្ទស្សន៍មាក់ងាយ1.0និង2.0

លទ្ធផលនាការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 1.0 និង 2.0 ស្តីពីការមាក់ងយ ពីអ្នកដទា និង ចំពោះខ្លួនឯង មិន អាច បាៀប 
ធៀប ដោយផ្ទាល់ បាន ទា  ដោយសារ តាភព ខុសគា្នា នា ការតាក់តាង កមាងសំណួរនាការអង្កាតទាំងពីរនាះ ទាក់ទងទៅនឹង 
បាធាន បទ នា សំណួរ  និង របៀប នាការសួរសំណួរ។ សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 1.0 និង 2.0 មិនមាន សំណួរ ដូចគា្នាទាំងអស់នោះទា  
ហើយសមាាប់បាទាសកម្ពុជា វិធីសាសា្តជាើសរើសសំណកគំរូ និងទំហំនាសំណក ក៏ខុសគា្នារវាងការអង្កាតទាំងពីរ 
និងមានតាខាត្តចំនួន 3 ប៉ុណ្ណាះ ដាលតាូវបានជាើសរើសដដាលៗ សមាាប់ការអង្កាតទាំង 2 ក្នុងខណៈពាលដាលការអង្កាត 
ឆ្នាំ 2019 មានខាត្តសិកាសាចំនួន 6 ។ ដូច្នាះ  គាមិនអាចធ្វើការបាៀបធៀបដោយផ្ទាល់ពីសំណួរមួយទៅសំណួរមួយបានទា។ 

នៅពាល សំណួរ លើ បាធានបទតាមួយ តាូវបានគាសួរនៅក្នុងការអង្កាតទាំងពីរ សំណួរទាំងនោះតាូវបានបំពាញតាម 
របៀប ខុសគា្នា។ សន្ទសាសន៍ មាក់ងយ 1.0 ដំបូងសួរអ្នកឆ្លើយនឹង សំណួរថតើពួកគា ធា្លាប់បាន ជួបបាទះ ការមាក់ងយ និង 
ការរើសអើង កាាម ទមាង់ ផាសាងៗដារឬទា។ បាសិនបើអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ ឆ្លើយថ“បាទ/ចាស៎” សំណួរ បន្តមួយទៀត តាូវបាន 
សួរ  ថ តើ ការមាក់ងយនោះ គឺបណ្តាលមកពី សា្ថានភពមារោគអាដស៍របស់អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ ឬដោយសារ ហាតុផល ផាសាង 
ទៀត។ ការតាក់តាងនាះ ផ្តល់នូវទំហំសំណកគំរូនាអ្នកដាលបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពី ការ មាក់ងយនិង ការរើសអើង 
ជាពិសាស  ដោយសារ តា សា្ថានភព មារោគ អាដស៍  តូចជាង ទំហំ សំណកគំរូសរុប។ ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 សួរ 
អ្នក ឆ្លើយនឹងសំណួរ ទាំងអស់ ដោយផ្ទាល់  ថតើ ពួកគា  ធា្លាប់ បានជួបបាទះ ការមាក់ងយ និង ការរើសអើង កាាម រូបភព ផាសាងៗ 
ដោយសារ តា សា្ថានភព  មារោគ អាដស៍ របស់គាដារឬទា  ដាលជាហាតុធ្វើឱាយចំនួន អ្នក ឆ្លើយ  នឹង សំណួរ សរុប ដាល ឆ្លើយ សំណួរ 
ទាំងនាះ មានទំហំដូចគា្នា នឹង សំណកគំរូ សរុប នា ការអង្កាត ដាលមានទំហំធំជាងចំនួនសំណកគំរូសរុបរបស់ការអង្កាត 1.0 ។ 
ចំនួនសមាមាតាដាលបានបង្ហាញក្នុងលទ្ធផលសង្ខាបនាការអង្កាតនីមួយៗ បានគិតគូរអំពីភពខុសគា្នាររួចរាល់ហើយ។ 

ចំពោះការមាក់ងយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទា ចម្លើយនាសំណួរចំនួន 7 ដាល មាន ទាំង នៅក្នុង សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 1.0 
និង 2.0 តាូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភពទី14។ អ្វី ដាល គួរឱាយកត់សមា្គាល់សមាាប់ការអង្កាតឆ្នាំ 2019 គឺមានអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរតា 
2% ប៉ុណ្ណាះ ដាល បាន រាយការណ៍ អំពីការ បដិសាធ មិន ឱាយ ធ្វើការ ឬការបាត់បង់បាាក់ចំណូល ដោយសារតា សា្ថានភព មារោគ 
អាដស៍ របស់ គា និង 3% ទៀត បាន រាយការណ៍ អំពី ការបៀតបៀនដោយ ពាកាយ សម្តី។ នៅឆ្នាំ 2010 តួលាខនាចម្លើយចំពោះ  
សំណួរស្តីពីការមាក់ងយទាក់ទងនឹងការងរ ឬការបាត់បង់បាាក់ចំណូល និង ការបៀតបៀនដោយ ពាកាយ សម្តី គឺ 46% និង 
14%។ មានអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរតាមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណាះ ក្នុងការអង្កាតឆ្នាំ 2019 ដាលបានរាយការណ៍អំពី ការបៀតបៀន 
រាងកាយ  ការរើសអើង ចំពោះប្តី/បាពន្ធ/ដាគូ ការផត់ចាញពីសកម្មភព គាួសារ  ការផត់ចាញពី សកម្មភព  សាសនា និង 
ការផត់ចាញពី ការជួបជុំ ក្នុង សង្គម  ដោយសារ តា សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ របស់ពួកគា។ ចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងនាះ ក៏មាន 
តួរលាខទាបសាដៀងគា្នានាះដារ នៅក្នុងការអង្កាតឆ្នាំ 2010។

សមាាប់ការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង ចម្លើយចំពោះសំណួរចំនួន 10 ដាលមានទាំងនៅក្នុង សន្ទសាសន៍ មាក់ងយ 1.0 និង 
2.0 តាូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភពទី15 ដោយមានការគិតគូរអំពីទំហំសំណកគំរូ ដូចរៀបរាប់ខាងលើ។ ក្នុងឆ្នាំ 2019 ការ 
 រាយការណ៍អំពីបទពិសធន៍នាការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង គឺមានកមាិតខ្ពស់ ជាពិសាសលើចំណុចចំនួន 3៖ ការមាន 
អារម្មណ៍ ថគា្មានតម្លា មានកំហុស និងភពអាមា៉ាស់អំពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍។ សមាាប់ឆ្នាំ 2010 ការរាយការណ៍អំពីបទ 
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ពិសធន៍នាការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង គឺមានកមាិតខ្ពស់ ជាពិសាស លើចំណុចចំនួន 5៖ ការមានអារម្មណ៍ថគា្មានតម្លា 
មាន កំហុស មានភពអាម៉ាាស់អំពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍ គា្មានបំណងមានកូន និងជំនឿទុកចិត្តលើខ្លនួឯងមានកមាតិទាប។

រូបភាពទី 14. បទពិសោធន៍ន្រការមាក់ងាយពីអ្នកដទ្រ ក្នុងសន្ទស្រសន៍មាក់ងាយ 1.0 និង 2.0
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សន�ស��ន៍���រ�ក់�យចំ�ះខ��នឯង ក��ងសន�ស��ន៍�ក់�យ 1.0 ���ំ 2010 (%)

 (N=397)
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រូបភាពទី 15. បទពិសោធន៍ន្រការមាក់ងាយខ្លួនឯង ក្នុង សន្ទស្រសន៍ មាក់ងាយ 1.0 និង 2.0
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5.2. សន្ទស្សន៍មាក់ងាយផ្អ្កតាមក្ុមសង្គម-ប្ជាសាស្ត្ផ្ស្ងៗ

នៅក្នុងការវិភគបន្ថាមនាះ សន្ទសាសន៍ថ្មីចំនួន 3 តាូវបានបង្កើតឡើង តាមរយៈការបូកបញ្ចូលគា្នានូវចម្លើយចំពោះសំណួរ
ដាលពាក់ព័ន្ធ  ដើមាបី វាស់វាងអំពី បាភាទ ផាសាងៗ នាការមាក់ងយ៖ បទពិសធន៍នាការមាក់ងយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទា 
(11សំណួរ ; តម្លាអាល់ហា្វា = 0.82), ភពធន់ទាាំ (10សំណួរ; តម្លាអាល់ហា្វា = 0.81) និង ការ មាក់ងយ  ចំពោះខ្លួនឯង 
(6សំណួរ; តម្លាអាល់ហា្វា = 0.80)។ លទ្ធផល របស់ តាស្ត Cronbach’s Alpha សមាាប់សង្គតិភព ខាងក្នុងបានបង្ហាញ 
ពីភពអាចជឿទុកចិត្តបាន ចំពោះសន្ទសាសន៍ថ្មីទាំង3។ តាស្ត Kruskal-Wallis H តាូវបានបាើ  ដើមាបី បាៀបធៀប តម្លានា 
សន្ទសាសន៍ថ្មីទាំង3  ទៅតាម លក្ខណៈ សង្គម -បាជាសាស្តារបស់សំណកគំរូ និងវិធីជាើសរើសសំណកគំរូ។  តម្លាជាមធាយម 
នាសន្ទសាសន៍ទាំង3 តាូវ បានបង្ហាញ ដូច ខាងកាាម។

សន្ទស្រសន៍មាក់ងាយនិងរើសអើងពីអ្នកដទ្រ 
សន្ទសាសន៍មាក់ងយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទា បូកបញ្ចលូនូវចម្លើយ“បាទ/ចាស”ទំាងអស់ ទៅ  លើ   សំណួរ អំពីបទពិសធន៍

នាការមាក់ងយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទា។ ដូច្នាះ  បាសិនបើសន្ទសាសន៍នាះមានតម្លា ទាប គឺបង្ហាញអំពីកមាិតទាបនាបទ 
ពិសធន៍នាការមាក់ងយនិងការ រើសអើងពីអ្នកដទា។ លទ្ធផលនាតាស្ត Kruskal-Wallis H បានបង្ហាញថ មាន ភពខុសគា្នា 
ខា្លាំង ចំពោះ តម្លា មធាយមនាសន្ទសាសន៍មាក់ងយ និងរើសអើងពីអ្នកដទា ក្នុងចំណមសំណកគំរូ ដាលតាូវបានជាើសរើសតាមវិធី
សាស្តាផាសាងគា្នា (p=0.017) និងកមាិតអប់រំ (p=0.003) ។

 y ក្នុងចំណមវិធីសាស្តាជាើសរើសសំណកគំរូទាំងបី តម្លាជាមធាយមនា សន្ទសាសន៍មាក់ងយនិងរើសអើង ពីអ្នកដទា មាន 
កមាិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណមសំណកគំរូដាលតាូវបានជាើសរើសនៅគ្លីនិក (0.28) បនា្ទាប់មក អ្នកដាលតាូវបានជាើស
រើសតាមរយៈការណានាំ (0.24) និងអ្នកដាល តាូវ បាន ជាើសរើសចាញពីបញ្ជីអតិថិជន (0.15)។

 y តម្លាជាមធាយមនាសន្ទសាសន៍មាក់ងយនិងរើសអើងអ្នកដទា មានកមាតិ ខ្ពស់ក្នងុ ចំណម អ្នក ដាល មាន ការអប់រំ បឋមសិកាសា 
ឬទាបជាងនាះ បើបាៀបធៀប ទៅនឹង អ្នក ដាលមានការអប់រំមធាយមសិកាសា ឬខ្ពស់ជាងនាះ (0.28 ធៀបនឹង 0.14)។ 

សន្ទស្រសន៍ភាពធន់ទ្រ្រំ
សាដៀងគា្នានាះដារ សន្ទសាសន៍ភពធន់ទាាំ ក៏បូកបញ្ចូលនូវរាល់ចម្លើយនា "ការប៉ះពាល់ជា វិជ្ជមាន ដោយ សា្ថានភព  

មារោគអាដស៍" ចំពោះសំណួរទាំងអស់ស្តីពីភពធន់ទាាំ។ ដូច្នាះ បាសិនបើសន្ទសាសន៍នាះមានតម្លា ខ្ពស់ គឺបង្ហាញអំពីកមាិត 
ខ្ពស់នាភពធន់ទាាំ ឬសមត្ថភពកាន់តាខ្ពស់ របស់អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ ក្នុង ការគាប់គាង សា្ថានភពមារោគអាដស៍ និងបំពាញ 
តមាូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគា។ លទ្ធផលនាតាស្ត Kruskal-Wallis H បានបង្ហាញថ មានភពខុសគា្នាយ៉ាងខា្លាំង នៅក្នុង តម្លា 
ជា មធាយម នាសន្ទសាសន៍ភពធន់ទាាំ ទៅតាមកមាិតនាការអប់រំ (p=0.002) និង រយៈពាលដាលបានដឹងអំពី សា្ថានភព មារោគ 
អាដស៍ (p=0.022)។

 y អ្នកដាលមានការអប់រំកមាិតបឋមសិកាសា ឬទាបជាងនាះ មាន តម្លា ជាមធាយម នាសន្ទសាសន៍ ភពធន់ទាាំខ្ពស់ជាងអ្នកដាល
មានការអប់រំកមាិតមធាយមសិកាសាឡើងទៅ (0.94 ធៀបនឹង 0.75)។
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 y អ្នកដាលបានដឹងពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍វិជ្ជមានរបស់ខ្លួន យូរជាង 10 ឆ្នាំ មាន តម្លា ជាមធាយមនាសន្ទសាសន៍ភពធន់ទាាំ 
ខ្ពស់ជាងគាបំផុត (1.02)។ តម្លាជាមធាយម ខ្ពស់បំផុត បនា្ទាប់មកទៀតនាសន្ទសាសន៍ភពធន់ទាាំ គឺនៅក្នុងចំណម អ្នក 
ដាល បានដឹងពី សា្ថានភព វិជ្ជមាន របស់ពួកគា ពី 1- 4 ឆ្នាំ (0.95) និង 5 - 9 ឆ្នាំ (0.69)។ តម្លា ជាមធាយម ទាប បំផុត 
នាសន្ទសាសន៍ ភពធន់ ទាាំ គឺស្ថិតនៅ ក្នុង ចំណម អ្នក ដាលបានដឹងពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ របស់ពួកគា ក្នុងរយៈពាល 
តិច ជាងមួយឆ្នាំ (0.33)។ 

សន្ទស្រសន៍មាក់ងាយលើខ្លួនឯង
សន្ទសាសន៍មាក់ងយលើខ្លួនឯង បានបូកបន្ថាមរាល់ចម្លើយ“បាទ/ចាស”ទាំងអស់ ចំពោះសំណួរដាលទាក់ទងនឹង ការ 

មាក់ងយលើ ខ្លួនឯង។ ដូច្នាះ តម្លាកាន់តា ទាប នា សន្ទសាសន៍នាះ  មាន ន័យថ កមាិតកាន់តាទាបនាការមាក់ងយលើខ្លួនឯង 
ក្នុង ចំណម អ្នកឆ្លើយ នឹងសំណួរ។ លទ្ធផលនាតាស្ត Kruskal-Wallis H បានបង្ហាញថ មានភពខុសគា្នាយ៉ាងខា្លាំងចំពោះ 
តម្លាជាមធាយមនាសន្ទសាសន៍មាក់ងយលើខ្លួនឯង ទៅតាមកាុមអាយុ (p=0.008) រយៈពាលដាលបានដឹងអំពី សា្ថានភព 
មារោគអាដស៍ (p<0.001) កមាិតអប់រំ (p=0.042) សា្ថានភពទំនាក់ទំនងដាគូស្និទ្ធ សា្នាល (p<0.001) ការយល់ឃើញ 
ពីភពងយសាួល ក្នុង ការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ (p<0.001) ចំណាះដឹងអំពីចាបាប់ការពារអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 
(p<0.001) និងការគាបដណ្តប់លើសុខភពកាាមគមាាងគាំពារសុខភពសង្គម (p<0.001)។

 y អ្នកដាលមានអាយុ 28 - 32 ឆ្នាំ  មានតម្លា ជាមធាយម ខ្ពស់បំផុត នាសន្ទសាសន៍មាក់ងយលើ ខ្លួនឯង (4.70) បនា្ទាប់មក គឺ 
អ្នកដាលមានអាយុ 33 - 37 (4.29) ។ អ្នក ដាល មាន តម្លាជាមធាយមទាបបំផុតនាសន្ទសាសន៍មាក់ងយលើខ្លួនឯង មាន 
អាយុ 48-52 (3.6)។ 

 y អ្នកដាលបានដឹងពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍របស់ខ្លួន តិចជាងមួយឆ្នាំ មានតម្លាជា មធាយម  ខ្ពស់បំផុត លើសន្ទសាសន៍ មាក់ 
ងយ ខ្លួនឯង (4.67) និងអ្នកដាលបានដឹង  ពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ លើសពី 10 ឆ្នាំ មានតម្លាជាមធាយមទាបបំផុត 
(3.48)។ 

 y អ្នកដាលមានការអប់រំបឋមសិកាសាឬទាបជាងនាះ មានតម្លាសន្ទសាសន៍មាក់ងយជាមធាយម ខ្ពស់ជាងអ្នកដាលមានការអប់រំ
កមាិតមធាយមសិកាសាឡើងទៅ (3.93 ធៀបនឹង 3.68)។

 y អ្នកដាលមានទំនាក់ទំនងដាគូស្និទ្ធសា្នាលបច្ចុបាបន្ន មានតម្លាសន្ទសាសន៍មាក់ងយជាមធាយម ខ្ពស់ជាងអ្នកដាលមិនមាន 
ទំនាក់ទំនងបាបនាះ (4.05 ធៀបនឹង 3.62)។

 y អ្នកដាលបានយល់សាប ឬយល់សាបខ្លះ ថ ពួកគា មាន ភពងយសាួល ក្នុង ការបង្ហាញ អំពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ 
របស់ ខ្លួន មានតម្លាសន្ទសាសន៍មាក់ងយជាមធាយម  ទាបជាង អ្នកដាលមិនយល់សាបទាល់តាសះ (3.57 ធៀបនឹង 3.96 
ធៀបនឹង 4.53)។

 y អ្នកដាលដឹងថមានចាបាប់ការពារអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ មានតម្លាសន្ទសាសន៍មាក់ងយជាមធាយមទាបជាងអ្នក ដាល គិត ថ 
គា្មាន ចាបាប់  និង អ្នក ដាល មិន បានដឹងថមានចាបាប់ (3.67 ធៀបនឹង 4.0 ធៀបនឹង 4.16)។

 y ចុងកាាយ អ្នកដាលតាូវបានគាបដណ្តប់កាាម គមាាង គាំពារ សុខភព សង្គម មាន តម្លាសន្ទសាសន៍មាក់ងយជាមធាយម 
ទាបជាងអ្នកដាលមិនតាូវបាន គាបដណ្តប់ដោយគមាាងណមួយ (3.46 ធៀបនឹង 4.12)។
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6. ការពិភាក្សា

ផ្នាកនាះ ពិភកាសា អំពី លទ្ធផល បាបបរិមាណ ជាក់លក់ ចំនួនបី នា ការអង្កាតបច្ចុបាបន្ន ឱាយ កាន់ តា លម្អិត បន្ថាមទៀត៖ (1) 
ការមាក់ងយនិងការរើសអើងពីអ្នកដទា (2) ការ មាក់ងយ ចំពោះខ្លួនឯង និង (3) ការរាប់និងការបង្កាាបបន្ទុកមារោគ។ 
លទ្ធផល តាូវ បាន ពិភកាសា ដោយ ផ្អាក លើ ធាតុ ចូល ពី ភគីពាក់ព័ន្ធ  ដាល ចូលរួម សិកា្ខាសាល បកសាាយ ទិន្នន័យបឋម នៅថ្នាក់ 
ខាត្ត ទាំង 6 និង កិច្ចបាជុំរបស់គណៈកមា្មាធិការបាឹកាសាយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី 3 ។

6.1. ការមាក់ងាយនិងការរើសអើងអ្នកដទ្

កមាិតនាការមាក់ងយនិងការរើសអើង ពីអ្នកដទា ដាលបានរកឃើញនៅក្នុង ការអង្កាត  បច្ចុបាបន្ន បាន បង្ហាញថ ការរើស 
អើង  ពីអ្នកដទាដាលសហគមន៍ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ នៅក្នុង ខាត្តទាំង6 បានជួបបាទះ គឺមានកមាិតទាបខា្លាំងណស់។ ការរក 
ឃើញ នាះ បាហាលមិនមានជារឿងចម្លាកទា ពាាះថ ភ័ស្តុតាង ដាល មាននៅក្នុង បាទាស ដទា ទៀត (ឧទា. សន្ទសាសន៍មាក់ 
ងយ 2.0 នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកង់) បាន បង្ហាញលទ្ធផល សាដៀង គា្នានាះដារ  គឺមានកមាិតខ្ពស់នាការមាក់ងយ ចំពោះ 
ខ្លួនឯង  ក្នុង ចំណម  អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍  និងកមាិតទាប នា ការរើសអើងពីអ្នកដទា។ ទោះយ៉ាងណក្តី នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា 
រួមជាមួយនឹង របក គំហើញ នា ការរើសអើង ពីអ្នកដទាដាល មាន កមាតិទាប ការអង្កាតបច្ចបុាបន្ន នាះ បានរាយការណ៍ ថ ការ បង្ហាញ 
សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ ក៏ មាន អតាា ទាប   ជាពិសាស ចំពោះអ្នកដាលមិនមានជាសមាជិកគាួសារ។ របកគំហើញ ទាំងនាះ  
បាននាំឱាយមាន ការពាួយ បារម្ភ ថ បាាវា៉ាឡង់ ទាបនាការរើសអើងពីអ្នកដទា អាច ពាក់ព័ន្ធ នឹង  អតាាទាបនា ការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព  
មារោគ អាដស៍ ជាជាងភ័ស្តុតាង នាការផ្លាស់ប្តូរ ការមាក់ងយពីសំណក់ សាធារណជន ទូទៅ  ចំពោះអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍។

ការពិភកាសានានា នៅក្នុងសិកា្ខាសាលបកសាាយលទ្ធផលបឋមក្នុងខាត្តទាំង6 និង កិច្ចបាជុំ របស់ NAC បានបង្ហាញថ 
ការពាួយបារម្ភនាះតាូវការការសុើបអង្កាតបន្ថាមទៀត។ អតាាទាប នាការបង្ហាញពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍ នាះ  អាចជាការឆ្លុះ 
បញ្ចាងំ ពីបរិយកាស គំាទាសមាាប់  អ្នក ផ្ទកុមារោគអាដស៍  ដាលកំពុងតាមាន ការផ្លាស់ប្តរូ។ ក្នងុពាលកន្លងមក សហគមន៍អ្នក ផ្ទកុ 
មារោគ អាដស៍  បាហាលជាបានឃើញ ពី តមាូវការចាំបាច់ខា្លាំងជាងនាះ  ក្នុង ការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍របស់ពួកគា 
ដើមាបីមានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទាផ្នាកសង្គមពីគមាាងផាសាងៗ។ ទោះជាយ៉ាងណក្តី បច្ចុបាបន្ននាះ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស ៍
ទទួល បាន ការគាំទា ផ្នាក សង្គម តិច ជាងមុន  ប៉ុន្តា ទទួល បាន ការគាំទា ផ្នាក សុខាភិបាលកាន់តា ចាើន  នៅតាម គ្លីនិក ART ដាល 
ការផ្លាស់ប្តូរនាះ អាចកាត់បន្ថយ តមាូវការក្នុងការបង្ហាញ ពី សា្ថានភព មារោគ អាដស៍ របស់  ពួកគា  ដល់ មនុសាស នៅតាមទី កន្លាង 
ផាសាងៗទៀត។ ទោះបី ជារបកគំឃើញអំពី កមាិតទាបនាការរើសអើង ពីអ្នកដទា  នៅក្នុង ខាត្តដាលបានអង្កាត  តាូវបាន គាំទា 
យ៉ាង ខា្លាំង នៅឯសិកា្ខាសាល បកសាាយ លទ្ធផលបឋមថ្នាក់ ខាត្ត ក៏ដោយ ក៏គានៅមាន ជំនឿ យ៉ាងខា្លាំងថ  ការមាក់ងយ ពី អ្នក 
ដទា ឬការភ័យខា្លាចចំពោះការមាក់ងយពីអ្នកដទា  គឺនៅតា បន្តមាន  ក្នុងចំណម អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍មួយចំនួនខ្លះ។ ការ 
អប់រំ អំពីមារោគអាដស៍ នៅតាម សហគមន៍ សមាាប់ទាំងអ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍និង អ្នកមិនមានផ្ទុកមារោគអាដស៍  តាូវ បាន លើក 
ឡើងជាអនុសាសន៍ សាដៀង គា្នា  នៅឯសិកា្ខាសាលថ្នាក់ខាត្តទាំងនោះ  ថជា មធាយាបាយ មួយដើមាបី កាត់បន្ថយ ការ មាក់ងយពី 
អ្នកដទា។ ដូច្នាះ បើសិនគិតអំពី ការភ័យ ខា្លាច   ដាលនៅតាមានចំពោះ ការមាក់ងយ ពីអ្នកដទា និង ការយល់ ឃើញ ដាលថ 
ការមិន បង្ហាញ ពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍ធ្វើឱាយហានិភ័យ នាការបាឈម នឹង ការរើសអើងពី អ្នកដទាមានកមាិតតិចតួច វាបាា 
កា្លាយ ទៅជាមានភពសាពិចសាពិលថ តើ ការរាយការណ៍ តិចតួច អំពី ករណីរើសអើងពីអ្នកដទា គឺជា ភ័ស្តុតាង នាការ ផ្លាស់ប្តូរ 
ការមាក់ងយពីអ្នកដទាចំពោះ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ឬគឺ ដោយសារ តា អតាាទាបនាការបង្ហាញសា្ថានភពមារោគ អាដស៍។
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6.2. ការមាក់ងាយចំពោះខ្លួនឯង

កមាិតនាការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង តាូវបានសង្កាតឃើញថមានកមាិតខ្ពស់យ៉ាងខា្លាំង នៅក្នុងការ អង្កាតបច្ចុបាបន្ន។  
តំណងរបស់អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍នានា ដាលបានចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសាលថ្នាក់ខាត្តទាំង6  បានគាំទា ដល់ ការរកឃើញនូវ
បាាវា៉ាឡង់ដ៏ខ្ពស់នាការមាក់ងយ ចំពោះខ្លួនឯង  ជាពិសាសនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគា។ ការកាត់បន្ថយ សកម្មភពផាសព្វ 
ផាសាយអំពីមារោគអាដស៍នៅតាមសហគមន៍ កាុមជួយខ្លួនឯង/កាុមគាំទាមិត្ត និង ការថាទាំ តាមផ្ទះ  តាូវបាន កត់សមា្គាល់ ថ 
ជាមូលហាតុ មួយ នាការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯងដាលមានកមាិតខ្ពស់ ដោយសារ តា ការកាត់បន្ថយនូវសកម្មភពទាំងនាះ 
បាន កាត់ ផ្តាច់ ទំនាក់ទំនង រវាងអ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍ ពី សហគមន៍ទូទៅ និង ការគាំទា ផ្នាក សង្គមនិង ផ្លូវចិត្តនានា  ដាលគាតាូវ 
ការនៅក្នុងជីវិត។

បន្ថាមពីលើនាះ លទ្ធផលនាការអង្កាតនិងការពិភកាសានៅឯ សិកា្ខាសាល បកសាាយ  លទ្ធផលបឋមទាំងនោះ បាន បង្ហាញ 
ថ ជាទូទៅ  អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ មិន បាន ដឹងថ បន្ទុក មារោគ ដាល មិនអាចរកឃើញ មានន័យថ ពួកគា មិនអាច ចម្លង 
មារោគ អាដស៍ បាននោះ ទា។ កង្វះខាត ការយល់ដឹងនាះ ហាក់ដូចជា ជំរុញឱាយមាន ការមាក់ងយ ខ្លួនឯង កាន់តា ខា្លាំង ដោយសារ 
លទ្ធផលនាការអង្កាត បានបង្ហាញពី សមាមាតា ខ្ពស់ នាអ្នក ផ្ទុក មារោគ អាដស៍ដាល បាន បាាប់ថពួកគាមាន អារម្មណ៍ថ ពួកគា 
កខ្វក់ ឬបាាប់ថពួកគាមាន កំហុស ធំ។

លទ្ធផលនាការវិភគទ្វាអថារ រវាង កតា្តា មាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង និង កតា្តា បាជាសាស្តា សង្គម បា នបង្ហាញថ  ភពធន់ទាាំ/
សមត្ថភពក្នុងការបំពាញតមាូវការផាសាងៗក្នុងជីវិត មាន ទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹង រយៈពាលដាលបានដឹងអំពី សា្ថានភព មារោគ 
អាដស៍  និងកមាិត នា ការអប់រំ។ សាដៀង គា្នា នាះដារ កមាិត នា ការមាក់ងយ ខ្លួនឯង គឺខុសគា្នា ក្នុងចំណម អ្នកផ្ទុកមារោគ 
អាដស៍ ដាលមានសាវតារ ខុសៗ គា្នា  ទាក់ទង នឹង អាយុ រយៈពាល ដាលដឹងអំពីសា្ថានភព មារោគ អាដស៍  កមាិតនាការអប់រំ ការ
មានទំនាក់ទំនងដាគូស្និទ្ធសា្នាល ការយល់ឃើញ ពី ភពងយសាួល ក្នុងការបង្ហាញសា្ថានភពមារោគអាដស៍ ការយល់ដឹងពី 
ចាបាប់ ស្តីពី  ជំងឺអាដស៍ និង បទពិសធន៍ ក្នុង ការទទួលបានគមាាងគំាពារសុខភពសង្គម។ ដូចការរំពឹងទុក អ្នក ដាល បាន ដឹង 
ពី សា្ថានភពមារោគអាដស៍យូរជាងគា មានវ័យចំណស់ជាងគា មាន កមាិត នា ការអប់រំ ខ្ពស់ ជាង គា បានដឹងអំពី ចាបាប់ ការពារ 
អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍  និង មាន អារម្មណ៍ ងយ សាួល ក្នុងការបង្ហាញពីសា្ថានភពមារោគអាដស៍របស់ពួកគា គឺមានកមាិត នា 
ការមាក់ងយ ខ្លួន ឯង ទាបជាងគា។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍ ដាល មាន ទំនាក់ទំនង ជាមួយ ដា គូស្និទ្ធ សា្នាល អ្នកផ្ទុក
មារោគអាដស៍ដាលមានវ័យក្មាង និង អ្នក ដាល តាូវបាន ធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឃើញផ្ទុក មារោគអាដស៍នាពាលថ្មីៗ មានកមាិតនាការ 
មាក់ ងយ ខ្លួនឯង ខ្ពស់។ លទ្ធផលទាំងនាះ បង្ហាញថ ការរើសអើងចំពោះខ្លួនឯងដាលនៅតាបន្តមាន ក្នុងចំណមអ្នកផ្ទុក 
មារោគ អាដស៍ គឺជា បញ្ហា ស្មុគសា្មាញ មួយ   ដាល ពាក់ព័ន្ធនឹងកតា្តាសង្គមបាជាសាស្តាជាចាើន។ ដើមាបីបង្កើត កម្មវិធី និង គោល 
នយោបាយ ដាល អាចកាត់បន្ថយការមាក់ងយខ្លួនឯង ក្នុង ចំណម អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ បាកបដោយបាសិទ្ធភព បញ្ហា 
ទាំង នាះ តាូវការការអង្កាតសាាវជាាវម៉ត់ចត់ជាបន្ថាមទៀត  ដោយ បាើការវិភគ ពហុអថារដាល អនុញ្ញាត ឱាយ មានការសិកាសា អំពី 
ទំនាក់ទំនង ជាក់លក់ នានា និងគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ដាលបង្កដោយកតា្តាផាសាងៗទៀតផងដារ។

6.3. ការរាប់និងការបង្ក្្បបន្ទុកម្រោគ

លទ្ធផលនាការអង្កាត បាន បង្ហាញថ នៅតាមានការខ្វះការយល់ ដឹង ចាបាស់ អំពី ការធ្វើ តាស្ត រកបន្ទុកមារោគ និងការ បង្កាាប 
បន្ទុកមារោគ។ ដំបូង អ្នកនៅក្នុងសំណកគំរូមួយ ចំនួន ពោលគឺជិតមួយភគបាាំនាអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ បានរាយ ការណ៍ថ 
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ពួកគា មិនដឹង ថ តើ ការបង្កាាប បន្ទុក មារោគគឺជាអ្វីទា។ ក្នុងអំឡុងពាល សិកា្ខាសាល បកសាាយ លទ្ធផលបឋមនៅថ្នាក់ខាត្ត 
ការពិភកាសានានាបានបង្ហាញថ ក្នុង ចំណម អ្នក ផ្ទុកមារោគអាដស៍ ដាលដឹងពីការធ្វើតាស្ដ បន្ទុក មារោគនិងការ បង្កាាបបន្ទុក 
មារោគ អ្នកខ្លះ អាចមាន ការយល់ ចាឡំ ថ បន្ទុកមារោគ ដាល មិន អាចរកឃើញ មានន័យថពួកគា បានជា សះ សាបើយ ពីមារោគ 
អាដស៍។ អ្នកចូលរួម បាន កត់សមា្គាល់ ថ ការយល់ចាឡំនាះ អាចបណ្តាលឱាយអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ បោះ បង់ ចោល 
ការពាយាបាល និងផ្តាច់ខ្លួនចាញពីបណ្តាញ គាំទា មារោគអាដស៍  ដាលជាហាតុ ធ្វើ ឱាយ មាន ហានិភ័យ កាន់ តា ខ្ពស់ ចំពោះ ការកើន 
ឡើងនាបន្ទុកមារោគ បនា្ទាប់ពី បាន ចាកចាញ ពី ការពាយាបាល ក៏ដូចជា កង្វះការគាំទាពីសង្គម។ លើសពីនាះទៀត គាក៏ 
បានធ្វើការ កត់សមា្គាល់  ដារថ ការយល់ ចាឡំ នាះអាចបណ្តាល ឱាយមាន ការកើនឡើង នូវ ករណីឆ្លង ជំងឺ កាមរោគ និង ការ មាន 
ផ្ទាពោះ ដាល មិនចង់បាន និង អាចមានការឆ្លងថ្មីនាមារោគអាដស៍ ដោយសារ តា អាកបាបកិរិយ ផ្លូវភាទ បាកប ដោយគាាះ ថ្នាក់។ 
ដូចដាលបានកត់សមា្គាល់ខាងលើរួចមកហើយ អ្នក ផ្ទុក មារោគ អាដស៍ ភគចាើន  ដាលចូលរួមក្នុង សិកា្ខាសាល បកសាាយ 
លទ្ធផល ក៏មិនបានដឹងដារថ កមាិតបន្ទុកមារោគដាល មិន អាចរក ឃើញ  មានន័យថពួកគា មិនអាច ចម្លង មារោគអាដស៍ទៅ 
អ្នកដទា  ដាលកង្វះខាតចំណាះដឹងនាះ  អាចមានផលប៉ះពាល់ ចំពោះ ការយល់ឃើញ អំពី ការមាក់ងយខ្លួនឯង និង អំពី 
កំហុស។
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ផ្អាកលើលទ្ធផលនាការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 ការពិភកាសា ក្នងុ ចំណម NAC និងសិកា្ខាសាលបកសាាយលទ្ធផល 
បឋមនៅថ្នាក់ខាត្តទាំង6 សកម្មភព ជា ចាើន  តាូវ បាន កំណត់ជាយុទ្ធសាសា្តដាលអាចនឹងអនុវត្ត ដើមាបីដោះសាាយបញ្ហាដាល
នៅតាបន្តមាន ទាក់ទង នឹង  ការ មាក់ងយ និង ការរើសអើងចំពោះ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍  នៅក្នុង បាទាស កម្ពុជា។ អនុសាសន៍ 
ទាំងនាះ តាូវបានពិភកាសា ដូចខាងកាាម៖ 

7.1. ការជំរុញការអប់រំម្រោគអ្ដស៍/ជំងឺអ្ដស៍

 y ការអប់រំអំពី មារោគអាដស៍/ជំងឺអាដស៍ គួរតាពងាីកវិសាលភពរបស់ខ្លួន ឱាយលើស ពី ព័ត៌មាន ទូទៅ អំពី ការចម្លង និង 
ការបង្ការមារោគអាដស៍។ ខ្លឹមសារ នាការអប់រំ  គួរតា គាបដណ្តប់ លើ បញ្ហាទូលំទូលយ  និងបច្ចុបាបន្នភព ទាក់ទង នឹង 
មារោគ អាដស៍  រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរនាការរាលដលនាជំងឺនាះ វឌាឍនភពជាសកល និង ជោគជ័យ ក្នុង ការ បញ្ចប ់ មារោគ 
អាដស៍ ទូទាំង ពិភពលោក ចាបាប់ស្តីពី ការទប់សា្កាត់និង ការបង្ការ មារោគអាដស៍/ជំងឺអាដស៍ នៅកម្ពុជា  ការរក បន្ទុកនិង ការ 
បង្កាាប មារោគ ផលវិបាក នាការបោះបង់ចោលសាវាថាទាំនិង ការពាយាបាលដោយ ART ទមាង់ផាសាងៗ នាការ មាក់ងយ និង 
ការរើសអើង និង សារៈសំខាន់ នាការលុប បំបាត់ ការមាក់ងយនិង ការរើសអើង ចំពោះអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ និងសង្គម 
ទាំងមូល។ បាធាន បទ ទាំងនាះ គួរតា កា្លាយ ជា ផ្នាកមួយ នា កម្មវិធីសិកាសាអប់រំ និងកម្មវិធី បណ្តុះ បណ្តាល វាជ្ជសាស្តានៅ 
កម្ពុជា។

 y កាុមគោលដៅនាការអប់រំមារោគអាដស៍/ជំងឺអាដស៍ គួរតារួមបញ្ចូល ទាំង អ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍ និង សាធារណជនទូទៅ  
ដើមាបី កាត់បន្ថយ ការមាក់ងយនិង ការរើសអើង ដាលអាចកា្លាយ ជាបទដ្ឋាន/រឿងធម្មតាក្នុងសង្គម  ដោយសារ តា ការថយ 
ចុះ នា ការជួបជាមួយនឹង អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ នៅតាមសហគមន៍។ ការយល់ដឹង កាន់តា បាសើរ ឡើង  ក្នុងចំណម 
សាធារណជន ទូទៅ នៅក្នុង បាទាស កម្ពុជា  ថ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍  អាច រស់នៅ បាន ពាញលាញ  និងអាច បាកប ការងរ 
រកសុីបាន បាសិន បើ ពួកគា បាកាន់ខា្ជាប់នូវការពាយាបាល ដោយ ឱសថ បាឆំងនឹងមារោគអាដស៍ និងថមារោគអាដស៍មិន 
អាចឆ្លងបានទា បាសិនបើបន្ទុកមារោគ មិន អាច រក ឃើញ  អាច ជួយ ដល់ ការកាត់បន្ថយ ការមាក់ងយពីអ្នកដទា ជុំវិញ 
មារោគ អាដស៍ /  ជំងឺ អាដស៍ ដាលបនា្ទាប់មក អាច បណ្តល ឱាយ មាន ការធា្លាក់ចុះនូវ ការមាក់ងយ ចំពោះខ្លួនឯង ផងដារ។

 y សកម្មភពអប់រំ ចាំបាច់តាូវធ្វើឡើង នៅកន្លាងផាសាងៗគា្នា រួមទាំង នៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន សុខាភិបាល វាទិកាសង្គម 
និងបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ បាព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល វាជ្ជសាសា្ត និងបាព័ន្ធអប់រំក្នុងបាព័ន្ធ។ វាទិកាសង្គមនិងបាព័ន្ធ ផាសព្វផាសាយ 
មានសារៈសំខាន់ ជាពិសាស ក្នុងការគាបដណ្តប់លើកាុមគោលដៅ ទូទៅកាន់តាទូលំទូលយ  និង លើអ្នកដាលលក់បាំង 
សា្ថានភព របស់ពួកគា ផងដារ។ អ្នកមានឥទ្ធិពល នៅក្នុង បាព័ន្ធ ផាសព្វផាសាយ សង្គម  ដាលលើកកម្ពស់ សកម្មភព អប់រំ  
ទាក់ទងនឹង មារោគអាដស៍/ ជំងឺអាដស៍ និង បង្ហាញពី សាមគ្គីភព ជាមួយ សហគមន៍ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ អាចជួយ កាត់ 
បន្ថយ ការមាក់ ងយ ពីអ្នកដទា ដាល ទាក់ទង នឹង មារោគអាដស៍/ជំងឺអាដស៍។



40  | សន្ទសាសន៍ នាការមាក់ងយ លើអ្នកផ្ទុក មារោគអាដស៍ ២.០

7.2. ការលើកកម្ពស់អន្តរកម្មរវាងអតិថិជន-អ្នកផ្តល់ស្វានិង
ការគ្បដណ្តប់ស្វាសុខភាព

 y កង្វះការយល់ដឹងចាបាស់លស់អំពីការរកបន្ទុកមារោគ និង ការបង្កាាបបន្ទុកមារោគ ក្នុង ចំណមអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 
បានបង្ហាញពីភពចាំបាច់ ដាលតាូវកាលម្អ គុណភព នា អន្តរកម្ម រវាងអ្នកផ្តល់សាវា និងអតិថិជន និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន 
នៅ តាម ទីតាំង ART។ អ្នកផ្តល់សាវា ថាទាំ មារោគ អាដស៍  អាចនឹង តាូវ បាើ វិធីសាសា្តថ្មីៗបន្ថាម ទៀត ដើមាបីពនាយល់ ពី  
គោល គំនិត ទាំងនាះ ក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នាការទទួលនិង បាកាន់ ខា្ជាប់តាមការថាទាំ និងការពាយាបាលមារោគអាដស៍ជា 
ទៀងទាត់។

 y ដោយសារតាមានការរាយការណ៍អំពីករណីបង្ហាញ សា្ថានភព មារោគ អាដស៍  ដោយ មិនស្មគ័ាចិត្ត ដោយ បុគ្គលិក សុខាភិបាល 
នៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល  គាតាូវ ផ្តល់ ការ បណ្តុះបណ្តាលបន្ថាមទៀតដល់អ្នកផ្តល់សាវា  ដើមាបី ឱាយ គាផ្តល់ សាវា ដោយ 
រកាសា ការសមា្ងាត់   កាន់តាបាសើរថាមទៀត និងផ្តល់ការថាទាំ បាកប ដោយ កាមសីលធម៌ និង មិនលំអៀង   នៅតាម មូលដ្ឋាន 
សុខាភិបាលនានា។

 y ការបាាសាយ័ទាក់ទងរវាងអ្នកផ្តល់សាវានិង អតិថិជនដាលមានលក្ខណៈបាសើរឡើង អាចជួយ ដោះសាាយ បញ្ហា បាឈម  
របស់ អតិថិជន ក្នុង ការស្ថិតនៅក្នុងការថាទាំ និងការពាយាបាល ART។ ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្តល់សាវា គួរតាបន្ត បាាសា័យ 
ទាក់ទង  ជាមួយនឹង អតិថិជន ដាលមាន ហានិភ័យ ក្នុង ការធ្វើ ចំណក សាុក ជាពិសាស នៅតាម ខាត្ត ជាប់ពាំដានថា ឬ 
វៀតណម ក្នុង ពាលណត់ជួប  ដើមាបីបាាប់ពួកគាអំពីវិធីដាលគា អាចរៀបចំ ផានការ ពាយាបាល ART របស់គាបាន បាសិនបើ 
គា មានផានការ ធ្វើចំណកសាុក ដើមាបីទៅ ធ្វើការ ឬដោយ ហាតុផល ផាសាង ទៀត។ ទោះបីជាការចាញវាជ្ជបញ្ជាឱសថ ART 
សមាាប់រយៈពាល ចាើនខា  នៅតា ជាបាធានបទ ដាលកំពុងតាូវបានគា ជជាក គា្នា ក៏ដោយ ក៏ទីតាំង ART មួយចំនួន បាន 
ចាប់ផ្តើមអនុវត្ត វិធីសាសា្តនាះ ជាយុទ្ធសាស្តា មួយ ដើមាបីរកាសា អតិថិជន នៅក្នុង បាព័ន្ធ សុខាភិបាល។

 y ការរមួបញ្ចលូគា្នានាការពាយាបាលជំងឺ ឱកាសនិយម សខុភពផ្លវូចិត្ត និងសាវា ART អាច ជួយលើកទឹកចិត្តដលក់ារមកទទួល 
សាវានៅគ្លីនិក ART និងកាត់បន្ថយ ការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង និង បញ្ហា សុខភព ដទាទៀត កាាពីមារោគ អាដស៍។ 
ការទទួលបាននូវការគាំទា ផ្នាក សុខភព ដាលតាូវការ នៅ ខាង កាា គ្លីនិក ART តាូវបានគា រាយការណ៍ ឱាយ ដឹង នៅក្នុង ការ 
អង្កាត បច្ចុបាបន្ននាះ ថមានកមាិតតិចតួច ដាល អាចបណ្តាលមកពី ចំណយផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និង ពាលវាល ដាល ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការ មក ទទួលសាវាទាំងនោះ។

7.3. ការផ្តល់ការគាំទ្ផ្ន្កសង្គមនៅតាមសហគមន៍

 y ទោះបីជាអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍មួយចំនួន នៅតាបន្តសមាាចចិត្ត លក់បាំង សា្ថានភព របស់ គា និង មិនបាើបាាស់សាវាគាំទា 
សង្គម ឬការភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញ គាំទា មារោគ អាដស៍ណមួយក៏ដោយ ក៏ការផ្តល់ ការគាំទាក្នុង សហគមន៍ កាាមរូបភព 
ផាសាងៗ  តាូវ បាន លើក ឡើងជាអនុសាសន៍ម្តងហើយម្តងទៀតដោយភគី ពាក់ព័ន្ធ ថជាយុទ្ធសាសា្ត សំខាន់  ដើមាបីកាត់ 
បន្ថយការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង។

 y ការអនុវត្តការថាទាំតាមផ្ទះ ឬកាុមគាំទាមិត្ត ឧទា. មិត្តជួយមិត្ត តាូវបាន គាចាត់ ទុក ថ  ជាមធាយាបាយ ដ៏មាន បាសិទ្ធភព 
មួយ  ក្នុង ការផ្តល់ ការគាំទាផ្នាក សង្គម  និងផ្លូវអារម្មណ៍ ដល់ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍។ បណ្តាញគាំទាទាំងនាះ មិន មាន 
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ទៀតទា នៅ ក្នុង បាទាស កម្ពុជា ហើយ បំណង បាាថ្នាដើមាបីឱាយបណ្តាញទាំងនាះ វិលតាឡប់មកវិញ តាូវ បានលើកឡើង 
ដោយសហគមន៍អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍។

7.4. ការពង្ីកការគាំទ្ផ្ន្កគាំពារសុខភាពសង្គម

 y ការផ្តល់ប័ណ្ណសមធម៌តាមរយៈកម្មវិធី ID poor ដល់អ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍ ទាំងអស់  អាចជួយ ធ្វើឱាយជីវិតរបស់ពួកគា 
មានភពបាសើរឡើងក្នុង ទិដ្ឋភព ផាសាងៗ  និងអាចមានឥទ្ធិពលកាត់បន្ថយការមាក់ងយចំពោះខ្លួនឯង ដាលធ្វើឱាយពួកគា 
រស់នៅ បាន កាន់ តា មាន ភព ធម្មតាថាមទៀត។ អ្នកផ្ទកុមារោគ អាដស៍ ភគចាើន  នៅក្នងុ បាទាស កម្ពជុា គឺជាកាមុដាលមាន 
សា្ថានភពសាដ្ឋកិច្ចសង្គមទាបបំផុត ហើយ គា្មាន ការងរ ធ្វើ។ គា ក៏មិនអាចធ្វើចំណកសាុកទៅធ្វើការ រយៈពាល យូរ ឆ្ងាយ 
ពី គ្លីនិក ART របស់គា ហើយ ដោយសារតាសា្ថានភពសុខភពរបស់ពួកគា ពួកគាក៏មិន អាច ទទួលធ្វើ ការងរលើកដក់ 
ដោយ បាើ កមា្លាំង ធ្ងន់ បានដារ។ ដូច្នាះ ការទទួល បាន កម្មវិធី គាំពារ សង្គម អាចផ្តល់ការគាំទាដាលអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ 
តាូវការ  នៅក្នុង ទិដ្ឋភពនានានាជ ីវិតរបស់គា។

 y ទោះយ៉ាងណក៏ដោយ គាកត់សមា្គាល់ឃើញមានសញ្ញា មួយចំនួន នា ភពមិនងយ សាួល ទាក់ទងទៅនឹង ការបាើបាាស់ 
ប័ណ្ណ អត្ដសញ្ញាណគាួសារកាីកា និង មូលនិធិ សមធម៌ ដើមាបីទទួលបានសាវាសុខភព។ ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្ទុក មារោគ 
អាដស៍ បានបាាប់ថ ពួកគាតាូវរង់ចាំរយៈយូរ ដើមាបីទទួលបានសាវាថាទាំ  កាាម មូលនិធិ សមធម៌សុខភព។ លើសពី 
នាះទៀត ហានិភ័យ  នា ការបង្ហាញសា្ថានភព មារោគ អាដស៍ ដោយ ចាដនាយ  មានការកើនឡើង  ដោយសារ តា តមាូវការ 
ឯកសារកាដសសា្នាមផាសាងៗ  និង តមាូវការបាើបាាស់ភ្នាក់ងរវើង សមាាប់ទូទាត់ថ្លាធ្វើដំណើរ។
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8. ម្រៀនជាបទពិសោធន៍៖ការអនុវត្តការអង្ក្ត

សន្ទស្សន៍មាក់ងាយអ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍២.០

 មារៀនសំខាន់ៗមួយចំនួនតាូវបានទទួលបាន ក្នុងពាលអនុវត្ត ការអង្កាតសន្ទសាសន៍ មាក់ងយ 2.0 នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា 
ដាលអាចមាន បាយោជន៍ ក្នុង ការពិចារណ អនុវត្ត  ឧបករណ៍ដាលបាន ធ្វើបច្ចុបាបន្នភពរួចរាល់នាះ នៅកន្លាងផាសាងទៀត។

 y បញ្ហាបាឈមមួយក្នុងចំណមបញ្ហាបាឈមសំខាន់ៗនៅ ក្នុង ការអនុវត្ត ការអង្កាតនាះ គឺការសមាាចបានទំហំសំណក
គំរូដាលចង់បាន តាមរយៈការជាើសរើសសំណក ចាញពីបញ្ជី ដោយធ្វើការហៅទូរស័ព្ទ ទៅកាន់ អ្នកចូលរួម ដាលមាន 
សកា្តានុពល។ បុគ្គលិក CAA ដាលទទួលខុសតាូវ ក្នុង ការសមាប សមាួល ការសមា្ភាសអ្នកចូលរួម បាន ជួប បាទះ 
ការលំបាក ក្នុងការ ទាក់ទងតាម ទូរស័ព្ទ ទៅកាន់ អ្នកចូលរួម ដាលមាន សកា្តានុពល និងបានបាើបាាស់ចំនួនដ៏ចាើននាបញ្ជី
អតិថិជន ដាលមានលក្ខណៈចាដនាយ ដោយសារ តាអវត្តមាន ឬការមិនយល់ពាម ចូលរួម ក្នងុ ការអង្កាត  នាះ។ នៅពាលដាល 
ទាក់ទងអ្នកចូលរួមបានហើយ  កាុមអ្នកអង្កាត មាន ការលំបាក ក្នុង ការទទួលបាន ការ យល់ពាម ពីអ្នកចូលរួម ដាល មាន 
សកា្តានុពល  តាមទូរស័ព្ទ  ពីពាាះ ជាទូទៅ  អ្នកចូលរួម មានការ សា្ទាក់ស្ទើរ ក្នុង ការយល់ពាម សមា្ភាសជាមួយបុគ្គល ដាល 
ពួកគាមិនសា្គាល់។ កាុមអ្នក អង្កាត បានកត់សមា្គាល់ថ នៅតាមបណ្តាខាត្តដាលបុគ្គលិក CAA សា្គាល់អ្នកចូលរួម និង ធ្វើ
ការនៅក្នុងគ្លីនិកដាលអ្នកចូលរួមបានទៅទទួលសាវា អតាា ជោគ ជ័យនាការណត់សមា្ភាសតាមទូរស័ព្ទ គឺមានកមាិត 
ខ្ពស់ជាង។ នៅរាជធានី ភ្នំពាញ មានការលំបាកជាងខាត្តផាសាង ដោយមានបុគ្គលិក CAA តាមា្នាក់ទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នក 
ចូលរួម នៅគាប់ទីកន្លាងនាខាត្ត រួមទាំង អ្នក ដាល មកទទួល សាវា នៅគ្លីនិក ART  ដាលគាមិនបានធ្វើការទីនោះផងនោះ។ 
មារៀន សំខាន់ មួយ ដាល បានទទួល គឺថ បាសិនបើ ការជាើសរើស សំណកគំរូផ្អាកលើបញ្ជីតាូវ ធ្វើ ឡើង តាមរយៈការ ហៅ 
ទូរស័ព្ទ  ភពជោគ ជ័យនាវិធីសាសា្តនាះ គឺ អាសា័យ  លើ ការសា្គាល់គា្នានិង បាវត្តិ /ទំនាក់ទំនងពី មុន រវាងអ្នក ហៅទូរស័ព្ទចូល 
(ជាធម្មតា គឺអ្នក ផ្តល់ សាវា) និង អ្នកចូលរួម ដាល មាន សកា្តានុពល។ ភពជោគជ័យ គឺនឹងមិនសូវមាន ទា  បើសិន  អ្នក ចូល 
រួម មិន សា្គាល់ អ្នកហៅ ទូរស័ព្ទចូល។

 y ដោយសារតាលំបាក ក្នុង ការសមាាច បាន ទំហំសំណក គំរូ ដាលចង់បានពី យុទ្ធសាស្តា ជាើសរើសសំណក គំរូ ដោយ ផ្អាក 
លើ បញ្ជី កាុមអ្នកអង្កាត តាូវតាកាតមាូវ យុទ្ធសាស្តា ជាើសរើសសំណកគំរូ  ដើមាបី សមាាចបាន ទំហំ  ដាល ចង់ បាន ជារួម។ 
តាមរយៈ ដំណើរការ ពិគាាះយោបល់  កាុមអង្កាត បាន សមាាចចិត្ត ប្តូរទៅ ជា វិធី ជាើស រើស សំណកដោយផ្អាកលើទីតាំង/
គ្លីនិក ដោយចុះទៅផ្ទាល់វិញ ដើមាបី សមាាច បាន  ទំហំសំណក គំរូ ចុងកាាយ នៅក្នុងខាត្តសិកាសា (ជាពិសាស រាជធានី 
ភ្នំពាញ) ដាល ជា កន្លាង  ដាលមានការលំបាកខា្លាំងបំផុតជាមួយ ការជាើសរើស  សំណក គំរូ ដោយ ផ្អាក លើបញ្ជី។ ការ ផ្លាស់
ប្តរូយុទ្ធសាសា្តជាើសរើសសំណក នំាឱាយ មាន ការ ពនាយារ ពាល ដាលមិនបានគាាងទុក នៅក្នងុគមាាងពាលបាមូល ទិន្នន័យ។  
មារៀន សំខាន់ ដាល បាន ទទួល គឺថកាុមអ្នកអង្កាតតាូវតា មាន ភពបត់បាន នៅក្នុង យុទ្ធសាស្តា ជាើសរើស សំណក របស់ 
ខ្លួន ដើមាបី សមាាចបាន ទំហំសំណក គំរូ ដាល ចង់ បាន  ក្នុង ខណៈដាល ពាលវាលមានកមាិត។ ការសមាាច ចិត្តប្តូរ ទៅជា 
យុទ្ធសាសា្ត ជាើសរើស សំណក  គំរូផាសាងទៀត តាូវតាធ្វើឡើងតាមរយៈការពិគាាះយោបល់ និង ការ ពាមពាៀង    ពីភគី 
ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ការអង្កាត ដោយមានការពិភកាសាលម្អិត និង ការ ថ្លឹង ថ្លាង ពីជមាើសនានា ដាលមាន។

 y ការបាមូលទិន្នន័យដោយបាើបាាស់ថាប្លាត និង  ODK បង្ហាញ ថ មានលទ្ធផល ជាវិជ្ជមានទាក់ទងទៅនឹង បាសិទ្ធភព នា 
ការអនុវត្ត ការបាមូល ទិន្នន័យ និង ការ គាប់គាង   ទិន្នន័យ។ ការមានអ្នកគាប់គាង់ទិន្នន័យមា្នាក់ដាលយល់ពី ODK និង 
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ការបាមូលទិន្នន័យ   ដោយបាើថាប្លាត គឺចាំបាច់យ៉ាងខា្លាំង  ក្នុង ការធ្វើឱាយ ដំណើរការ បាមូលទិន្នន័យមានបាសិទ្ធភព។ 
កាុមអ្នកគាប់គាងការអង្កាតដាលបាចាំនៅរាជធានី ភ្នំពាញ  បានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗតាឹមតាូវ ជារៀងរាល់ថ្ងា អំពីការ 
សមា្ភាស  ដាល បាន បញ្ចប់ ធៀបនឹងទំហំសំណកគំរូ ដាលចង់បាន  ដាលជាហាតុជួយដល់ ការរៀបចំ ផានការ អង្កាត 
បាកបដោយបាសិទ្ធភព រហូតដល់ចប់ការអង្កាត។ ការតាួត ពិនិតាយ គុណភព ទិន្នន័យ តាូវបានធ្វើឡើងយ៉ាង ងយសាួល 
នៅក្នុង  ODK និង វិធានការ កាតមាូវ ក៏តាូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងទាន់ពាលវាល នៅពាលចាំបាច់។

 y សិកា្ខាសាលបកសាាយលទ្ធផលបឋមនៅថ្នាក់ ខាត្ត  ដាលមានការចូលរួមពី ភគី ពាក់ព័ន្ធ ជាចាើននៅក្នុងខាត្ត រួមទាំង 
សមាជិក សហគមន៍ អ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍ គឺជាទិដ្ឋភពដ៏សំខាន់បំផុតមួយនាការអង្កាតនាះ ដាលបាន ជួយ ដល់ 
ការបកសាាយ លទ្ធផលលម្អិត។ ការមានអ្នកសមាបសមាួលដាលមានជំនាញមា្នាក់ និង របៀបវារៈ ដាលមានការចូលរួម 
មួយ ដាល មិន តាឹមតា បង្ហាញ លទ្ធផល ប៉ុណ្ណាះទា ប៉ុន្តាថាមទាំង ស្វាងរក មតិយោបល់ តាឡប់ ពី អ្នកចូលរួម តាមរយៈ ការ 
ពិភកាសា ជាកាុម គឺចាំបាច់ បំផុតសមាាប់ការ បកសាាយ លទ្ធផល និង ផ្តល់ អនុសាសន៍ដាលផ្អាកលើ លទ្ធផលនាការ 
អង្កាត។ មារៀនដាលទទួលបាន គឺ សិកា្ខាសាល បកសាាយ ទិន្នន័យ ទាំងនាះ គួរតាកា្លាយជាផ្នាកមួយនាការតាក់តាង 
ការអង្កាត  សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 2.0 នាពាលអនាគត។
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9. ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ន

ការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 នៅកម្ពុជា តាូវបានបញ្ចប់ដោយ ជោគជ័យ កាាម ការដឹកនាំរបស់ 
សហគមន៍អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ និង ការណានាំពី ភគី ពាក់ព័ន្ធ ជាចាើន  នៅក្នុងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងមារោគអាដស៍និងជំងឺ 
អាដស៍ នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា តាមរយៈ  ដំណើរការ បាបចូលរួម និងបរិយប័ន្ន។ ក្នុងនាមជាការសិកាសាដំបូងមួយក្នុងចំណម 
ការ សិកាសា  សន្ទសាសន៍ មាក់ងយ 2.0 ដាលតាូវបាន អនុវត្ត នៅជុំវិញ ពិភពលោក និង ជាការសិកាសា លើកដំបូង បំផុត ក្នុង ទ្វីបអាសុី 
ការអង្កាតនាះបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តមួយជាសកល ដល់ បាទាស ទាំងឡាយ   ដាលកំពុងរៀបចំអនុវត្តការសិកាសាសន្ទសាសន៍
មាក់ងយ នៅជុំបនា្ទាប់របស់ គា។ ការរៀនសូតាពីការអនុវត្តការអង្កាតនាះ ភពជោគជ័យ និង បញ្ហាបាឈម នានា  នឹង ផ្តល់ជា 
មារៀនដ៏មានតម្លា សមាាប់ការ ចាប់ផ្តើមអនុវត្តការអង្កាត នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក។

ការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ 2.0 នៅកម្ពុជា  បានផ្តល់ ព័ត៌មាន ថ្មីៗ ដាល តាូវការ ជាចាំបាច់ សមាាប់ 
ចំណាះដឹងនិងការយល់ដឹង អំពី សា្ថានភព នាការមាក់ងយ និង ការរើសអើងចំពោះសហគមន៍ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ នៅក្នុង 
បាទាសកម្ពុជា។ ការអង្កាតនាះ មិនតាឹមតា បានធ្វើឱាយបាសើរឡើងយ៉ាងចាើនទៅលើការគាបដណ្តប់ និង ទំហំសំណកគំរូនា 
ការអង្កាត សន្ទសាសន៍មាក់ងយ 1.0 ដាលបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ 2010 នៅកម្ពុជាពីមុនប៉ុណ្ណាះទា ប៉ុន្តា  តាមរយៈការអនុវត្ត កមាង 
សំណួរ មួយដាល មាន លក្ខណៈ ល្អិតល្អន់ ជាង មុន  និងដាលបានធ្វើ បច្ចុបាបន្នភពរួចរាល់ (ដោយបាន ទទួលសា្គាល់ការវិវត្ត នា 
មារោគអាដស៍ និង កាុមបាជាជនដាលបានប៉ះពាល់   ជាពិសាសកាុម ងយ រងគាាះ) វាបានបង្កើតភ័ស្តុតាងដាលកាន់តាមាន 
បាយោជន៍ជាងមុន ជាពិសាសទាក់ទង ទៅនឹង សា្ថានភពនាមារោគ អាដស៍និង ជំងឺអាដស៍ នៅក្នុង សម័យ បច្ចុបាបន្ន ក្នុង បាទាស 
កម្ពុជា  និង នៅទូទាំងសកលលោក ។

ក្នុងចំណមរបកគំហើញជាចាើនពីការអង្កាត ដាលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នាះ របកគំហើញដាលថការមាក់
ងយខ្លួនឯងនៅតាមានកមាិតខ្ពស់ ក្នុងចំណមអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍   ការមាក់ងយ ពីអ្នកដទាស្ទើរតា មិនមាន នៅ ក្នុងខាត្ត 
ដាល បានសិកាសា  ហើយថអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ នៅកម្ពុជានៅតាបាឈមមុខចំពោះកង្វះខាតចំណាះដឹងសំខាន់ៗ អំពី មារោគ 
អាដស៍ ឧទា. ការបង្កាាបបន្ទុក មារោគ បានបំភ្លឺយ៉ាងចាបាស់ដល់ សហគមន៍អ្នកធ្វើការលើមារោគអាដស៍និងជំងឺអាដស៍ ។ ដូច 
ដាល បានពិភកាសា ខាងលើមកហើយ  លទ្ធផលនាការអង្កាត  បានផ្តល់ នូវ ភ័ស្តុតាង ដ៏មានតម្លា សមាាប់ កាលម្អ កម្មវិធី  និងគោល 
នយោបាយទាក់ទងនឹង មារោគអាដស៍ និងបាន ផ្តល់ អនុសាសន៍ ដាល ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិស័យផាសាងៗ ដូចជា ធ្វើឱាយបាសើរឡើងនូវ 
ការអប់រំ និងការបាាសា័យទាក់ទងរវាងអតិថិជននិង អ្នក ផ្តល់ សាវានៅក្នុងអំឡុងពាលផ្តល់សាវា  ការពងាីកការគាំទាសង្គម 
នៅតាម សហគមន៍ និងការ ផ្តល់ ការគាំពារ សុខភពសង្គមនិង ការគាំពារ ដទាទៀត ដល់ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ នៅក្នុង បាទាស។ 
ពីពាាះ ការអង្កាត នាះ មានលក្ខណៈ ចូលរួម ដោយបានដក់បញ្ចូល សំឡាង របស់ សហគមន៍ អ្នកផ្ទុកមារោគ  អាដស៍  តាមរយៈ 
ការ អនុវត្ត  គោលការណ៍ GIPA និង ដោយមាន ការចូលរួម យ៉ាងជិតស្និទ្ធ ពី រដ្ឋាភិបាល អង្គការ មិនមាន រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យ 
ផ្តល់សាវា ភ័ស្តុតាង ដាលបាន មកពី ការអង្កាត នាះ គឺអាច ឱាយយកមកអនុវត្ត បានភ្លាមៗ សមាាប់ទាំងកម្មវិធីនិងស្វាងរកការ
គាំទា។ អនុសាសន៍ ដាល បានដក់ចាញ នៅក្នុង របាយការណ៍នាះ គឺទទួលបានមកពី ការពិភកាសា  និង ការ បកសាាយ លទ្ធផល 
នាការអង្កាតនាះ ដោយ ភគីពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ ទាំងអស់ រួមទាំង សហគមន៍ អ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍  នៅថ្នាក់ ខាត្ត ផងដារ។
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ជាមួយនឹងការបញ្ចប់ការអង្កាតនាះដោយជោគជ័យ កាុមអ្នកអង្កាតសងាឃឹមថ លទ្ធផល នាការ អង្កាត នឹង តាូវ បានបាើបាាស់ 
ក្នុង ការបង្កើត កម្មវិធីនិង គោលនយោបាយ ដូចដាល បាន លើកឡើងក្នុងអនុសាសន៍ ដាលអាចឆ្លើយតប ទៅ នឹង តមាូវការ របស់ 
កាុម អ្នក ផ្ទុក មារោគអាដស៍ ដើមាបី ជួយឱាយ សហគមន៍ នាះអាចរស់នៅបាកបដោយសុខភពល្អ និងផលិតភព។ យើងក៏ 
សងាឃឹមផងដារថ ការអង្កាតនាះផ្តល់នូវឧទាហរណ៍មួយនាការអនុវត្តល្អបំផុត សមាាប់គោលការណ៍ GIPA ក៏ដូចជាសមាាប់ 
កិច្ចសហបាតិបត្តិការ ពហុភគី ពាក់ព័ន្ធ និង កិច្ចខិតខំបាឹងបាាង ដើមាបី សមាាចបានគោលដៅរួមមួយ ពោលគឺដើមាបីលុបបំបាត់ 
ការមាក់ងយ និងការរើសអើង ទាក់ទងនឹង មារោគអាដស៍ និងជំងឺអាដស៍ និងដើមាបីធានាថអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ អាច រស់នៅ 
ដោយមានជីវិត ពាញលាញ និងបាកបដោយផលិតភព។
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ឧបសម្ព័ន្ធ៖លក្ខខណ្ឌប្តិបត្តិ និងសមាជិកភាពន្

គណៈកមា្មធិ្ការបឹ្ក្សាយោបល់ថ្នក់្ជាតិ
 (NAC)

សម្្ប់ការអង្ក្តសន្ទស្សន៍មាក់ងាយលើអ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍២.០

(PLHIV STIGMA INDEX 2.0)

i. សវតារ
ការអង្កាត សន្ទសាសន៍មាក់ងយលើ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ ជាការអង្កាតមួយដាលបានបង្កើតឡើងដោយបណ្តាញជា 

សកល នាអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍(GNP+)  សហគមន៍អន្តរជាតិនាសា្តីផ្ទុកមារោគអាដស៍(ICW) អង្គការ IPPF និង កម្មវិធីរួម
គា្នាអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីមារោគអាដស៍/ជំងឺអាដស៍(UNAIDS) ដើមាបីចងកាងទុកជាឯកសារលើបញ្ហាការមាក់ងយ និង 
ការរើសអើងដាល ទទួលរងដោយអ្នកផ្ទុក មារោគ អាដស៍ និងបាើបាាស់លទ្ធផលពីការអង្កាតនាះក្នុងការលើកកម្ពស់កម្មវិធី ការ 
ស្វាង រកការគាំទា  និងការធ្វើគោលនយោបាយ ដោយផ្អាកលើភ័ស្តុតាង។ ការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយលើអ្នក ផ្ទុកមារោគ 
អាដស៍ តាូវបានបង្កើតឡើងដំបូង នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។ រហូតមកទល់នឹងឆ្នាំ ២០១៧ ការអង្កាតតាូវបានអនុវត្ត នៅក្នុង ជាង 
៩០ បាទាស និងមានការចូលរួមពីអ្នកផ្ទុកមារោគ អាដស៍ចំនួន ១០០ ០០០ នាក់  ។

នៅ ក្នុ ង បាទាស កម្ពុជា ការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយលើអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ តាូវ បាន     អនុវត្តជា លើកដំបូង ក្នុងឆ្នាំ 
២០១០ ដោយបណ្តាញនាអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍៍ និងជំងឺអាដស៍៍ក្នុងពាះរាជាណចកាកម្ពុជា  (CPN+) កាាម កិច្ចសហការ 
ជាមួយនឹង អង្គការ KHANA (Khmer HIV/AIDS NGO Alliance) និងកាាមការគាំទា របស់ កម្មវិធីរួមគា្នាអង្គការសហ 
បាជាជាតិស្តីពីមារោគអាដស៍/ជំងឺអាដស៍ (UNAIDS)។

ការវិវត្តនាការរើករាលដលមារោគអាដស៍  ការដាលមានភ័ស្តុតាងកើនឡើងអំពីការរើករាលដលនិងកាុមអ្នករងគាាះ និង 
ការបាាបាួលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមារោគអាដស៍ ទាមទារឱាយការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់  ងយ តាូវ ធ្វើ បច្ចុបាបន្នភព ដើមាបីកាលម្អ 
បន្ថាមឱាយកា្លាយជាឧបករណ៍វាស់វាងនិងផាសព្វផាសាយដាល បាសើរ ជាង មុន។  ចនោ្លាះឆ្នាំ ២០១៥ -២០១៧ អង្គការ Population 

Council  កាាមគមាាង SOAR និងសម្ពន្ធ័ដាគូ ដាលរួមមានតំណងពី GNP+,  ICW, UNAIDS, USAID និងអ្នកជំនាញនានា 
បានវាយតម្លា និងធ្វើបច្ចុបាបន្នភពលើការអង្កាតទមាង់ដើម ដោយបង្កើតនូវការអង្កាត សន្ទសាសន៍មាក់ងយលើ អ្នកផ្ទុកមារោគ 
អាដស៍ ២.០ ។ ការអង្កាតនាះតាូវបានធ្វើតាស្តនៅឆ្នាំ ២០១៧ នៅបាទាសអ៊ូហ្គង់ដ កាមារូន និងសានាហា្គាល់ ហើយផ្អាកលើ 
លទ្ធផល នាការ ធ្ធើតាស្តនាះ ការកាសមាួលទមាង់ថ្មីតាូវបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។  

កាាមការដឹកនាំ  និងណានាំរបស់អាជា្ញាធរជាតិបាយុទ្ធនឹងជំងឺអាដស៍ (NAA) ការអង្កាតសន្ទសាសន៍មាក់ងយ លើអ្នកផ្ទុក 
មារោគអាដស៍ ២.០ នឹងអនុវត្តនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៨-២០១៩  ដោយអង្គការ Population Council  កាាមការគាំាទាពីគមាាង 
LINKAGES  របស់អង្គការ FHI360 កាាមជំនួយពី USAID និង UNAIDS  សហការជិតស្និទ្ធជាមួយ បណ្តាញនាអ្នក ផ្ទុក 
មារោគអាដស៍៍ និងជំងឺអាដស៍៍ក្នុងពាះរាជាណចកាកម្ពុជា (CPN+)  សមាគម   អ្នកបាើបាាស់ថ្នាំពនាយារជីវិត(AUA) អ្នកផ្ទុក    
មារោគ អាដស៍ និងកាុម បាជាជន បាឈម មុខ ខ្ពស់ ។ 
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ii. គោលដៅ និង គោលបំណង 
គោលដៅរួមនាការអង្កាតនាះ គឺដើមាបីចងកាងទុកជាឯកសារនូវបញ្ហាការមាក់ងយ និងការរើសអើងដាល ទទួល រង ដោយ 

អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ នូវមូលហាតុ ទំហំ និងផលប៉ះពាល់នាបញ្ហានាះ មកលើ ពួកគា។ ការ អង្កាតនាះ    នឹងជួយលើកកម្ពស់  
ចំណាះដឹងអំពីសា្ថានភពនាការមាក់ងយនិងការរើសអើង ទៅលើ អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ និងលើកកម្ពស់កម្មវិធីនិងគោល 
នយោបាយផ្អាកលើភ័ស្តុតាង ដើមាបី ដោះ សាាយ  តមាូវការរបស់អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ នៅក្នុងខាត្តជាអាទិភពនានានៅក្នុង 
បាទាស កម្ពុជា។

គោលបំណង ជាក់លក់ ៖

 y ផ្តល់នូវការវិភគសា្ថានភពនាការរើសអើង និងការមាក់ងយ ទាក់ទងនឹងមារោគអាដស៍នៅកម្ពុជា ដោយ    បាើបាាស់ 
ឧបករណ៍អង្កាតសន្ទសាសន៍  ២.០ ដើមាបីផ្តល់ជាភស្តុតាងក្នុងការជួយកាលម្អ កម្មវិធី  និង គោល នយោបាយ ដើមាបីជួយ បំពាញ 
តមាូវការរបស់អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ នៅក្នុងខាត្តជា អាទិភព  នានា  នៅក្នុង បាទាសកម្ពុជា។ 

 y លើកកម្ពស់ការស្វាងរកការគាំទាដោយផ្អាកលើភស្តុតាង អំពីការរើសអើងនិង ការមាក់ងយ និងធានា នូវ ការ  បាើបាាស់    
លទ្ធផល ការសាាវជាាវ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី    និង ធ្វើគោលនយោបាយនានាឱាយបាន បាសើរ ជាងមុន។ 

 y បន្តកាលម្អ និង  ផ្តល់ជាគំរូការអនុវត្តល្អបំផុតលើការចូលរួមឱាយបានចាើនជាងមុនពីសំណក់អ្នកផ្ទកុមារោគអាដស៍  (GIPA) 
នៅក្នុងការអង្កាតនាះ ដើមាបីផ្តល់អំណច និង  បង្កើត សមត្ថភព របស់  អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍។ 

ការអង្កាតសន្ទសាសន៍ ២.០ នឹងធ្វើការសមា្ភាសអ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ចំនួនបាមាណ ១២០០នាក់ នៅក្នុងខាត្ត គោលដៅ 
ចំនួន ៦ នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា   រួមមាន ភ្នំពាញ បាត់ដំបង សៀមរាប បនា្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម និងកណ្តាល។ 

iii. តួនាទីរបស់គ ណៈកមា្ម្រធិការ ប្រឹក្រសាយោបល់ថ្ន្រក់ជាតិ 
តួនាទីចមាបងរបស់គ ណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់ថ្នាក់ជាតិ គឺតាួតពិនិតាយនិងផ្តល់ការដឹកនាំ   លើដំណើរការ អនុវត្ត 

កាអង្កាត សន្ទសាសន៍  ២.០ រួមមានការណានាំបច្ចាកទាស  ការស្វាងរកការគាំទា    ចាប់ផ្តើម ពីការ បង្កើត ដំណក់កាលតាៀម  ពាល
អនុវត្តការសាាវជាាវរហូតដល់ដំណក់កាលធ្វើការផាសព្វផាសាយ និងការ បាើបាាស់  លទ្ធផលសាាវជាាវ។  

តួនាទីជាក់លក់ ៖

 y ចូលរួមសកម្មក្នុងសិកា្ខាសាលពិ គាាះយោបល់ជាមួយដាគូពាក់ព័ន្ធ និងកិច្ចបាជុំរបស់គ ណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់ 
ថ្នាក់ ជាតិ ដាលរៀបចំដោយបាធាន ឬ អនុបាធានគ ណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់។

 y ផ្តល់នូវធាតុចូលបច្ចាកទាស និង ការណានាំអំឡុងពាលបង្កើត កាលម្អ និង បញ្ចប់ដំណើរការអង្កាត រួមទាំងពិធីសារ និង 
ឧបករណ៍សាាវជាាវ។ 

 y ជួយសមាបសមាួលការអនុម័ត និង ដំណើរការនានាជាមួយដាគូរដ្ឋាភិបាល។ 

 y សមាបសមាួល និង ធានាការចួលរួមរបស់អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ និង បាជាជនបាឈមមុខ ខ្ពស់ ក្នុងការឆ្លងមារោគអាដស៍  
នៅគាប់ដំណក់កាលទាំងអស់នាដំណើរការអនុវត្ត។ 

 y ធានានូវការគោរពកាមសីលធម៌ចំពោះអ្នកចូលរួមក្នុងការសិកាសា ការលក់ការសមា្ងាត់ ការយល់ពាម ចូល រួម ក្នុងការសិកាសា
ពាមជាមួយនឹងព័ត៌មានគាប់គាាន់អំពីការសិកាសានិងការគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក ផ្ទុកមារោគអាដស៍។ 
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 y តាមដនយ៉ាងដិតដល់ និង ណានាំអំឡុងពាលអនុវត្ត រួមមានការបាមូលទិន្នន័យ ការវិភគជាដើម។ 

 y ផ្តល់មតិសា្ថាបនា ការណានាំទាក់ទងនឹងលទ្ធផលអង្កាត និងធានាបរិបទតាឹមតាូវ នាការ រកឃើញ។

 y ជួយណានាំពាលបង្កើតឯកសារចំណាះដឹង (Knowledge products) និងឧបករណ៍តាមដន។

 y ណានាំអំពីការផាសព្វផាសាយ និង ផានការបាើបាាស់លទ្ធផលនាការអង្កាត ក៏ដូចជា គោលនយោបាយ និង កម្មវិធីស្វាងរកការ 
គាំទាផាសាងៗ។  

iv. ប្រធានល្រខាធិការដ្ឋ្រន និងសមាជិក
គ ណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់ថ្នាក់ជាតិនឹងដឹកនាំដោយអាជា្ញាធរជាតិបាយុទ្ធនឹងជំងឺអាដស៍ (NAA) និង បណ្តាញនា 

អ្នកផ្ទកុ មារោគ អាដស៍៍ និងជំងឺអាដស៍៍ក្នងុពាះរាជាណចកាកម្ពជុា (CPN+)  ជាសហបាធាន និងជួយដោយលាខាធិការដ្ឋាន 
ដាលធ្វើការរួមគា្នាដោយគមាាង LINKAGES របស់អង្គការ FHI360 អង្គការ   UNAIDS និង  Population Council។ 

សមាជិកនាគ ណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់ថ្នាក់ជាតិ នឹងរួមមានតំណងមកពីកាសួងពាក់ព័ន្ធនានា  សង្គម សុីវិល  
ភ្នាក់ងរ ទ្វារភគីនិងពហុភគី អ្នកផ្ទុកមារោគអាដស៍ និងបណ្តាញកាុមបាជាជន បាឈម មុខខ្ពស់ ។

 រដ្ឋ្រភិបាល៖ អាជា្ញាធរជាតិបាយុទ្ធនឹងជំងឺអាដស៍(NAA)  មជាឈមណ្ឌលជាតិបាយុទ្ធនឹងជំងឺអាដស៍ សើសាបាក និងកាមរោគ 
(NCHADS) កាសួងការងរ  និង បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ (MoLVT) កាសួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមាបទា 
(MOSVY) និងមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី/ខាត្ត (MPH/PHD)។

ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍៖ USAID, UNAIDS, US-CDC

សង្គម សុីវិល៖ 

 y Cambodian People Living with HIV/AIDS Network (CPN+)

 y ARV Users’ Association (AUA)

 y Linkages Across the Continuum of HIV Services for Key Populations Affected by HIV (LINKAGES) 

Project, FHI360 

 y Population Council 

 y Health Action Coordinating Committee (HACC)

 y Khmer HIV/AIDS NGO Alliance (KHANA)

 y Bandanh Chaktomuk (BC)
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 y SMART girl 

 y Men’s Health Social Service (MHSS) 

 y Cambodia Network for People Used Drug (CNPUD)

 y Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC) 

 y Cambodian Women for Peace and Development (CWPD) 

 y Catholic Relief Services (CRS) 

 y Chhouk Sar

 y Cambodia Center for Human Rights (CCHR)/Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)

v. នីតិវិធីប្រតិបត្តិការ
 y បាធាននាគ ណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់ថ្នាក់ជាតិ នឹងកោះបាជុំរៀងរាល់ ពីរខាម្តង។  

 y បាធាននាគ ណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់ថ្នាក់ជាតិ អាចកោះបាជុំបនា្ទាន់លើបាធានបទជាក់លក់ នានា ជាមួយដាគូ 
ពាក់ព័ន្ធ។ 

 y  សមាជិក  ឬភ្ញៀវពិសាស អាចតាូវបានអញ្ជើញចូលរួមបាជុំអាសា័យលើបាធានបទដាលតាូវ ពិភកាសា។  

 y កាុមការងរតូចអាចតាូវបង្កើតតាមការចាំបាច់  ដើមាបីជួយគ ណៈកមា្មាធិការ បាឹកាសាយោបល់ថ្នាក់ ជាតិ លើការងរបច្ចាកទាស 
លម្អិត។ 

 y លាខាធិការដ្ឋានជួយសមាបសមាួល រាល់ការរៀបចំនានាសមាាប់រាល់ការបាជុំរបស់គណៈកមា្មាធិការ  បាឹកាសា យោបល់ 
ថ្នាក់ជាតិ និង កត់តាាជាឯកសារនូវចំណុចពិភកាសាសំខាន់ៗ នានា ពី កិច្ចបាជុំ។ 



 


