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ការអង្កេតតាមដាន ចំង្ណ្េះដឹកសតពីីជ្ំកឺង្អដស ៏និក ការ 
ប្រប្ពឹតតិនលូវង្េទ្ង្លើកទ្ី ៩ ឆ្ែ ២ំ០១៣ 

១៦  ផ្ែ ធ្ែូ  ឆ្ែ ២ំ០១៣ 

 
បង្ហា ញដោយៈ   ង្វជ្ជ. មនុ  នលគនុ 



ង្សចកតីផ្លលកអណំ្រគុណ្ 
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ការង្ហរអដកេតតាមោនដនេះ អាចដ្វើបានដោយដោគជ័យ ដោយមានការសហការពី៖ 
 មន្រនតីផ្នែកអដកេតតាមោន របស់មជឈមណ្ឌ លោតិទាំកអស់។ 
 មនទីរសុខាភិបាល និកកមមវ ិ្ ីប្បយុទ្ធនឹកជាំកឺដអដស៏ រាជធានីភែាំដពញ ដេតត  
ប្ពេះសីហនុ ដេតតដសៀមរាប ដេតតកាំពក់ចាម និកដេតតបាត់ដាំបក។ 
 ប្គប់អែកសាំភាសន៍ទាំកអស់,  ភាែ ក់ង្ហរសុខាភិបាល និកប្កុមការង្ហរផ្ែទាំ
តាមនទេះ ផ្ដលបានជួយសាំរបសាំរលួការង្ហរប្បមូលទិ្នែន័យ។ 

 ោពិដសស សូមផ្ែែកអាំណ្រគុណ្ដល់អែកចូលរមួកែុកការង្ហរអដកេតតាមោន
ទាំកអស់  
 



មាតិកា 

 ប្បវតតិននការអដកេតតាមោន 
 ដោលបាំណ្ក 
 វ ិ្ ីសាស្រសត 
 លទ្ធនល 
នារបីាំដរ ើដសវាកាំសានតសបាយ  (EW) 
ប្កុមបុរសស្សឡាញ់បុរស (MSM) 
អែកនទុកដមដរាគដអដស៏ អែកជាំកឺដអដស៏ (PLHIV) 

 ដសចកតីសនែិោា ន  
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សាវតា 
 មជឈមណ្ឌ លោតិប្បយុទ្ធនឹកជាំកឺដអដស៏ ដសើផ្សែក  និកកាមដរាគ បានដ្វើការ អដកេតតាមោនការ

ប្បប្ពឹតតិនែូវដភទ្ (BSS) ដៅដលើប្កុមដោលដៅមួយចាំនួនតាាំកពីឆ្ែ ាំ១៩៩៧។ 
 កែុកឆ្ែ ាំ២០០៨ រាជរោា ភិបាលបានអនុវតតចាប់ប្បឆ្ាំកការជួញដូរមនុសសដៅទូ្ទាំកប្បដទ្ស ោ

ដហតុនាាំឲ្យមានការបិទ្នទេះបនដៅទូ្ទាំកប្បដទ្ស។ ប្ពឹតតិ ការណ៍្ដនេះ បានដ្វើដអាយនារបីាំដរ ើដសវា
នែូវដភទ្ដៅតាមនទេះបន បានបតូរដៅោការប្បកបរបរដោយមិនបដចេញមុេ។ ប ុផ្នតដ ើញមាន
ដលចដ ើកនូវនារបីាំដរ ើដសវាកាំសានតសបាយតាមរបូភាពដនសកៗោដប្ចើន។ 

• មជឈមណ្ឌ លោតិប្បយុទ្ធនឹកជាំកឺដអដស៏ ដសើផ្សែក  និកកាមដរាគ សហការ ោមួយនដគូោដប្ចើន 
បានដរៀបចាំនិយាមផ្បបបទ្ប្បតិបតតិសាំរាប់អនុវតតការង្ហរផ្ែទាំនិកពាបាលបនតដល់ ស្រសតីបាំដរ ើការ 
ង្ហរដៅតាមដសវាកាំសានតសបាយ ផ្ដលមានរមួបចេូ លទាំកប្កុមនារបីាំដរ ើដសវានែូវដភទ្ដោយ
ផ្ទទ ល់ និកប្កុមនារបីាំដរ ើដសវានែូវដភទ្ដោយប្បដយាល។ 

• បផ្នែមដលើប្កុមនារបីាំដរ ើដសវាកាំសានតសបាយ ប្កុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និកប្កុមអែកនទុកដមដរាគ
ដអដស៏ អែកជាំកឺដអដស៏ ក៏ោប្កុមដោលដៅផ្ដលគួរដអាយចាប់អារមមណ៍្នកផ្ដរ ទក់ទ្កដៅ
នឹកការជាំរញុការបង្ហេ រដោយយកចិតតទុ្កោក់ដលើប្កុមផ្ដលប្បឈមមុេេពស់ និកប្កុមផ្ដលតាំរវូ
ដអាយកមមវ ិ្ ីបង្ហេ រសាំរាប់អែកមានដរាគដអដស៏វជិជមាន។ 
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ង្ោលរណំ្ក 
 តាមោនការប្បប្ពឹតតិប្បឈមមុេនឹកដប្ោេះថ្នែ ក់ននការឆ្ែកដមដរាគ កែុកចាំដោមប្កុមដោលដៅ 

ផ្ដលបានដប្ជើសដរ ើសយកមកសិកា។ 
 តាមោននិនាែ ការននការប្បប្ពឹតតិផ្ដលប្បឈមមុេនឹកដប្ោេះថ្នែ ក់ ដៅកែុកចាំដោមប្កុមនារបីាំដរ ើ

ដសវាកាំសានតសបាយ និក ប្កុមបុរសស្សឡាញ់បុរស។ 
 ពិនិតយដមើលទូ្ដៅពីការដប្បើប្បាស់មណ្ឌ លដ្វើដតសតឈាម (VCT) គែីនិកសុេភាពនែូវដភទ្(STI) 

និកដសវាសុេភាពដនសកៗដទ្ៀត។ 
 ផ្សវករកឲ្យដ ើញនូវអាកបែកិរយិានិកការប្បប្ពឹតតិផ្ដលប្បកាន់ខាជ ប់ចាំដ េះកមមវ ិ្ ីបង្ហេ រសាំរាប់

អែកមានដរាគដអដស៏វជិជមានកែុកចាំដោមអែកជាំកឺដអដស៏ (Positive prevention)។ 
 វាយតាំនលពីទ្ាំហាំ និកលទ្ធនលននការអនតរាគមន៍ដលើប្កុមដោលដៅ ផ្ដលបានដប្ជើសដរ ើសយក

មកសិកា។ 
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វិធ្ីសាស្រសត 
 វ ិ្ ីសាស្រសតននការអដកេតការប្បប្ពឹតតិនែូវដភទ្ឆ្ែ ាំ២០១៣ ប្តូវបានរកាដូចការអដកេតមុនៗផ្ដរ។ 
 ការអដកេតការប្បប្ពឹតតិនែូវដភទ្ឆ្ែ ាំ២០១៣ បានដ្វើដ ើកដៅដលើរាជធានី ដេតតចាំនួន ៥ (រាជធានីភែាំដពញ ដេតតប្ពេះ

សីហនុ ដេតតដសៀមរាប ដេតតកាំពក់ចាម និកដេតតបាត់ដាំបក)។  
 ប្កុមដោលដៅចាំនួន ៣ បានចូលរមួដ្វើអដកេតមាន៖ 

 ប្កុមនារបីាំដរ ើដសវាកាំសានតសបាយចាំនួន ១,២៤៦នាក់ 
 ប្កុមបុរសស្សឡាញ់បុរសចាំនួន ៨១១នាក់ 
 ប្កុមអែកជាំកឺដអដស៏ ចាំនួន ១,០៣៥នាក់ 
 សរបុទាំកអស់ចាំនួន ៣,០៩៣នាក់ 

 ការដប្ជើសដរ ើស Sampling 

 (Two stage cluster sampling with equal probability ) ដ្វើដ ើកោពីរដាំោក់កាលគឺដប្ជើសដរ ើសចដង្ហេ ម
ផ្ដលមានចាំនួនប្បហាក់ប្បផ្ហលោែ  ប្តវូបានដប្បើប្បាស់សាំរាប់ប្កមុនារបីាំដរ ើដៅដសវា កាំ សានតសបាយ។ 

 (Time location sampling and venue based sampling) ការកាំណ្ត់ដពលដវលា និកទី្កផ្នែកប្បមូលនតុាំសាំ
រាប់ការសិកាស្សាវប្ោវប្តូវបានដប្បើប្បាស់សាំរាប់ដប្ជើសដរ ើសប្កុមបុរសស្សឡាញ់បុរស។ 

 ការដប្ជើសដរ ើសដោយនចដនយ/ដោយប្បព័នធ (Simple random sampling/systematic sampling)ប្តូវដ្វើដលើ
ប្កុមអែកនទុកដមដរាគដអដស៏ផ្ដលបានដប្ជើសដរ ើសពីមណ្ឌ លផ្ែទាំ និកពាបាល អែកជាំកឺដអដស៏។ 
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ទ្ីកផ្នែកផ្ដលបានង្ធ្វើការអង្កេត  ២០១៣ 



8 

លទ្ ធផល 



នារីបំររីរេវាកំសាន្តេប្បាយ 
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សាា នភាពប្រជាសាស្រសត 
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អតាា ធ្ិរាយ 2013 
ចំនួន  = 1246 

អាយុោម្យម គិតោឆ្ែ ាំ (Median) 25.5 (25) 

អាយុដរៀបការតាំបូកោម្យម គិតោឆ្ែ ាំ  (Median) 19.7 (19) 

ភាគរយអែកមិនបានសិកា 9.8% 

ធាែ ប់រស់ដៅកែុកដេតត ប្កុកសពវនែៃដនេះតិចោក១ឆ្ែ ាំ 25% 

រយៈដពលដ្វើការោម្យម(គិតោផ្េ) (Median) 21.5 (12) 

រកចាំណូ្លបានគិតោម្យមកែុក១ផ្េ  (Median)  USD 190 (150) 



មុែរររមនុង្ពលរងំ្រ ើការងារសពវថ្លៃ, កែកុឆ្ែ កំនលកមក 
(គិតោភាគរយ) 
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សាា នភាពង្សវានលូវង្េទ្ 
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អតាា ធ្ិរាយ 
 

២០១០ 
នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត 
ថ្ដគូរមួង្េទ្≤ ២/ថ្លៃ  

២០១៣ 
នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត  

ចាំនួននារបីាំដរ ើដសវាកាំសានតគិតោម្យមដៅតាម
មណ្ឌ ល/ហាក (Median) 

50(30) 69 (50) 

តាំផ្លរមួដភទ្គិតោម្យម (Median) USD42(40) USD 48 (50) 

មានដស្សាមអានាម័យដៅកផ្នែកបាំដរ ើការង្ហរ 33.6% 21.5% 

មាននដគូដទ្ៀកទត់ 17.1% 15.0% 

មានបនទប់រមួដភទ្ដៅកផ្នែកបាំដរ ើការង្ហរ 19.4% 15.0% 



ការប្រប្ពឹតតនលវូង្េទ្ 
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អតាា ធ្ិរាយ ២០១៣ 
ចនំនួ = ១២៤៦ 

អាយុរមួដភទ្តាំបូក (Median) 16.5 (18) 

សមាមាប្តននអែកមិនធាែ ប់រមួដភទ្ 15% 

នដគូរមួដភទ្តាំបូកកែុកចាំដោមអែកធាែ ប់រមួដភទ្ 
បតី 
សការ 
អតិែិជន 
ដគរ ាំដលាភ 

 

58.5% 

31.3% 

7.5% 

1.9% 

អាយុរមួដភទ្តាំបូក ដដើមែីបតូរយកប្បាក់ឬអាំដោយ (Median) 
ភាគរយននអែកធាែ ប់រមួដភទ្ដដើមែីបតូរយកប្បាក់ឬអាំដោយ  

23.2 (22) 

41.0% 

ចាំនួននដគូរមួដភទ្គិតោម្យមដៅនែៃចុកដប្កាយ 
ភាគរយនននដគូរមួដភទ្ មានចាំនួនដលើស២នាក់ដៅនែៃចុកដប្កាយ 

1.3 (1) 

6.3% 

ធាែ ប់រមួដភទ្ោប្កមុ (ដោយសម័ប្គចិតត និក ចាប់បកខាំ) 3.3% 

ធាែ ប់មានសការកែុកឆ្ែ ាំកនែកមក 49.1% 

ធាែ ប់រមួដភទ្ោមួយសការកែុកឆ្ែ ាំកនែកមក 79.4% 



ការង្ប្រើប្បាសង់្ប្សាមអនាម័យ 
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អតាា ធ្ិរាយ 
២០១០ 
នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត 
ថ្ដគរូមួង្េទ្≤ ២/ថ្លៃ  
(%) 

២០១៣ 
នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត 
 
(%)  

បានដប្បើដស្សាមអានាម័យប្គប់ដពល ដៅដពលរមួដភទ្ោមួយសការកែុក 
រយៈដពល៣ផ្េកនែកមក 

39.4 36.1 

បានដប្បើដស្សាមអានាម័យប្គប់ដពល ដៅដពលរមួដភទ្ោមួយសការដលើក
ចុកដប្កាយ 

55.3 52.1 

បានដប្បើដស្សាមអានាម័យប្គប់ដពល ោមួយបតីកែុករយៈដពល៣ផ្េកនែកមក 16.5 16.5 

ដប្បើដស្សាមអានាម័យប្គប់ដពល ោមួយដភញៀវដពលរមួដភទ្ដលើកចុកដប្កាយ 94.8 94.3 

បានដប្បើដស្សាមអានាម័យប្គប់ដពល ោមួយដភញៀវកែុករយៈ៣ផ្េកនែកមក 81.5 80.6 

បានដប្បើដស្សាមអានាម័យប្គប់ដពល ដៅដពលរមួដភទ្ោមួយអតិែិជនកែុក 
រយៈដពល១សបាត ហ៏កនែកមក 

81.5 80.5 

បានដប្បើដស្សាមដប្ចើនោក១ោន់ដៅដពលរមួដភទ្ចុកដប្កាយ 
ធាែ ប់ផ្បកដស្សាមដៅដពលកាំពុករមួដភទ្ 
ធាែ ប់បានដប្បើដប្បករ ាំអិលដៅដពលរមួដភទ្ 

12.2 

14.9 

19.1 

8.8 

10.7 

9.7 

* * នៅឆ្ន ាំ២០១០ន ើងបានចាតថ់ា ស្រ ត្បីាំនរ ើន្វាកាំសានតដែលមានដែគរួូមនេទ្នលើ្ពី២នាកក់នុង១ដងៃគជឺាស្រ ត្ីរ្ុីផលូវនេទ្នោ ផ្ទា ល ់បនាា ប់ ពី
មានការបិទ្ផាះបននៅឆ្ន ាំ២០០៨, រហតូមកែលឆ់្ន ាំ២០១៣ននះ្មាមាត្តននះមានកានត់តតចិនៅៗ គតឺ្រដហល៦.៣%។ 



និនាែ ការថ្នការង្ប្រើង្ប្សាមអនាម័យប្គរ់ង្ពល ង្ៅង្ពលរមួ
ង្េទ្ជាមួយអតិលិជ្ន 

15 
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EW > 2 partners EW DFSW Beer Promoters 

* * នៅឆ្ន ាំ២០១០ន ើងបានចាតថ់ា ស្រ ត្បីាំនរ ើន្វាកាំសានតដែលមានដែគរួូមនេទ្នលើ្ពី២នាកក់នុង១ដងៃ គជឺាស្រ ត្ីរ្ុីផលូវនេទ្នោ ផ្ទា ល ់បនាា ប់ ពី
មានការបិទ្ផាះបននៅឆ្ន ាំ២០០៨, រហតូមកែលឆ់្ន ាំ២០១៣ននះ្មាមាត្តននះមានកានត់តតចិនៅៗ គតឺ្រដហល៦.៣%។ 



និនាែ ការថ្នការង្ប្រើង្ប្សាមអនាម័យប្គរ់ង្ពល ង្ៅង្ពលរមួង្េទ្
ជាមួយសការ 

16 
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អែកផ្ដលនតលព់ត៌មានពីង្មង្ោគង្អដស/៍ជ្ំកឺង្អដស ៍

* Use EW ≤ 2 partners/day to compare with EW in 2013 (Few EW > 2 partners found in 2013) 



ការង្ប្រើប្បាសង់្សវាពាបាលជ្មៃឺកាមង្ោគ 

18 

អតាា ធ្ិរាយ 
 

២០១០ 
នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត 
ថ្ដគរូមួង្េទ្≤ ២/ថ្លៃ  
(%) 

២០១៣ 
នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត  
 
(%) 

រាយការណ៍ថា មានររាគសញ្ញា កាមររាគ ក្នុង១ឆ្ន ាំក្នលងមក្ 
     មានដាំរៅ ឬ ពងបែក្រៅប្ែដាែ់ែនតពូជ 
     មានដុុះសាច់រៅប្ែដាែ់ែនតពូជ(សិរមាន់) 
     មានធ្លល ក់្ស ឬ សបដលធ្លល ក់្មក្មានធុាំក្លិន 

NA 

3 

1.2 

44.2 

37.8 

2 

0 

37.1 

ទីក្បនលងពាបាលជមងឺកាមររាគរលើក្ចុងរប្កាយ 
     គលីនិក្កាមររាគអងគការ 
     គលីនិក្កាមររាគ 
     មណឌ លសុខភាព/រពទយរដឋ 
     ទិញថាន ាំរៅឱសថសាា ន 

 

26.9 

40.5 

12.3 

10.8 

 

37.7 

20.6 

8.1 

10.9 

រាយការណ៍ថា រៅរប្ែើប្បាស់រសវាកាមររាគរដឋ៣បខក្នលង 
មតង 
≥ ២  រៅ ៣ ដង 
មិនធ្លល ែ់រសាុះ 

 

25 

39.1 

20.7 

 

35.6 

32.8 

30.3 
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ការង្ធ្វើង្តសតឈាម ការផ្លទពំាបាល និកការង្ប្រើប្បាសង់្ប្គឿកង្ ៀន 

អតាា ធ្ិរាយ 
 

២០១០ 
នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត 
ថ្ដគូរមួង្េទ្≤ ២/ថ្លៃ  
(%) 

២០១៣ 
នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត 
 
(%)  

ធ្លល ែ់រធវើរេសតឈាមរក្រមររាគរអដស៏ ១ឆ្ន ាំក្នលងមក្ 63.7 69.6 
សាគ ល់ក្បនលងរធវើរេសតឈាម NA 75.7 
ទីក្បនលងបដលពួក្រគបានរៅរធវើរេសតឈាមចុងរប្កាយ 
     មណឌ លរធវើរេសតឈាមរដឋ/អងគការ 
     ប្ក្ុមរធវើរេសតឈាមចល័េ 

 
85 
NA 

 
53.3 
28.6 

បានទទួលលទធផលរេសតឈាមរលើក្ចុងរប្កាយ 98.4 98.2 
បានទទួលការផតល់ប្ែឹក្ាមុនរពលរធវើរេសតឈាម 95.1 87.3 
បានទទួលការផតល់ប្ែឹក្ារៅរពលទទួលលទធរេសតឈាម 94.8 86.0 
ដឹងថាមានរសវាផតល់ឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគរអដស៍ 82.6 76.8 
រជឿថាអាចទទួលបានឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគរអដស៍ 84.8 78.4 
រាយការណ៍ថា ធ្លល ែ់រប្ែើរប្គឿងរញៀន 10.0 5.5 

* In 2013, only one EW reported injecting drug 
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ង្សវាពនារកំង្ណ្ើ ត 
អតាា ធ្ិរាយ ២០១៣ 

នាររីំង្រ ើង្សវាកំសានត  
(%) 

រាយការណ៍ថា ធ្លល ែ់មានផ្ផៃរ ុះយ៉ាងេិចមតងរៅរពលក្ាំពុងែាំររ ើរសវាក្ាំសានត 31.1 

ធ្លល ែ់រ ាំលូេកូ្នក្នុងក្ាំឡុងរពលក្ាំពុងែាំររ ើរសវាក្ាំសានត EW, n=321 77.3 

ក្បនលងបដលរ ាំលូេកូ្នរលើក្ចុងរប្កាយ 
   គលីនិនឯក្ជន 
   រពទយរដឋ 
   គលីនិក្អងគការ 
   ទិញថាន ាំរៅឱសថសាា ន 

 

43.1 

9.0 

9.8 

34.1 

រាយការណ៍ថា  រប្ែើប្បាស់រសវាពនារក្ាំរណើ េ 69.5 

ការប្ែើវធីិសាស្រសតពនារក្ាំរណើ េ 
    ររសាមអនាម័យ 
   ថាន ាំប្ាែ់ 
    ការដក្លិងគែរចេញទឹក្មក្រប្ៅ 
    ដាក់្ក្ង 
    ថាន ាំចាក់្ 

 

40.7 

19.5 

10.7 

8.1 

7.0 

ការទទួលពេ៌មានពីការពនារក្ាំរណើ េ៣បខក្នលងមក្ 56 

ការទទួលបានររសាមអនាម័យរដាយមិនែង់ប្បាក់្ 43.1 



ការសនែិដាា ន  
ស្រសតរីំង្រ ើង្សវាកំសានតសរាយ(១) 
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• ក្នុងឆ្ន ាំក្នលងមក្សមាមាប្េស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយភាគរប្ចើនមក្ពីស្រសតីែាំររ ើ
ការតាម ការា៉ាអូរខ ររាងចប្ក្និងរភាជនីយដាឋ ន។ 

• សមាមាប្េស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយចាំនួនេិចេួចរទបដលមានផ្ដគូររមួរេទ
រលើសពី២នាក់្ក្នុងមួយផ្ថង។ 

• មិនអាចែរងកើេឲ្យមាននិនាន ការផ្នការរប្ែើប្បាស់ររសាមអានាម័យក្នុងចាំរនាមស្រសតីែាំ
ររ ើរសវាក្ាំសានតរដាយផ្ទៃ ល់ និងរដាយប្ែរយលេរៅរទៀេបានរទ។ 

• ការរប្ែើប្បាស់ររសាមអនាម័យជាែ់ជានិចេក្នុងចាំរោមស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានត 
សែាយ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៣មានក្ាំរេិទាែ ែ៉ាុបនតសាិេរៅរថរប្េឹមប្ែបែល៨០%។ 

• ការរប្ែើប្បាស់ររសាមអនាម័យជាមួយសងារមានក្ាំរេិទាែនិងែនតថយចុុះក្នុង
ចាំរោមស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយ។ 

 



ការសនែិដាា ន  
ស្រសតរីំង្រ ើង្សវាកំសានតសរាយ(២) 
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• ជាទូរៅស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយមានការយល់ដឹងអាំពីរមររាគរអស៍/ ជាំងឺរអដ
ស៍ និងររែៀែចាំលងរែស់វា។ 

• ស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយភាគរប្ចើនមានររាគសញ្ញា ជាំងឺកាមររាគ រទាុះជាស
មាមាប្េភាគរប្ចើនផ្នស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយបានរៅ   ពិនិេយរៅគលីនិក្សុខ
ភាពប្គួសារយ៉ាងេិច១ដងក្នុង៣បខក្នលងមក្ក៏្រដាយ និង មានសមាមាប្េភាគ
រប្ចើនផ្នស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយបានរៅទទួលការពាបាលររាគរពលមាន
ររាគសញ្ញា ជាំងឺកាមររាគរលើក្ចុងរប្កាយ។ 

• ស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយភាគរប្ចើនសាគ ល់ក្បនលងរធវើរេសតឈាមរក្ រមររាគ  
រអដស៍ និងបានដឹងថាមានឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគរអដស៍សាំរាែ់អនក្ជាំងឺរអដស៍
រទៀេផង។ 

 



ការសនែិដាា ន  
ស្រសតរីំង្រ ើង្សវាកំសានតសរាយ(៣) 
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• មានអប្តារប្ែវា៉ាឡង់ខពស់ប្ែបែល៧៧% ផ្នស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយ ធ្លល ែ់
បានរ ាំលូេកូ្នរចញ រពលមានផ្ផៃរ ុះ រៅក្នុងរយៈរពលក្ាំពុងែាំររ ើការងារ។ 
ក្បនលងសាំខាន់បដលស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយរៅរ ាំលូេកូ្នគឺគលីនិក្ឯក្ជន  និង
ទិញថាន ាំពីឱសថសាា ន។ 

• ស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយជារប្ចើនរាយការណ៍ថា បានរប្ែើប្បាស់ក្មមវធីិពនារ
ក្ាំរណើ េ បដលជាទូរៅពួក្រគរប្ែើររសាមអនាម័យ និងថាន ាំប្ាែ់។ 

• ជាង ក់្ក្ោត លផ្នស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយបានទទួលរសវាសុខភាពផលូវ
រេទ និងការពនារក្ាំណីេ។ 

• ភាគរយផ្នការរប្ែើថាន ាំរញៀនមានក្ាំរេិទាែ និងក្ាំរមានស្រសតីបដលចាក់្ថាន ាំរញៀន។ 
 



អនុសាសន៍ 
ស្រសតរីំង្រ ើង្សវាកំសានតសរាយ(១) 
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• ែញ្ញា ការរប្ែើប្បាស់ររសាមអនាម័យជាមួយផ្ដគូររដាយែង់
ប្បាក់្ និងសងារមានក្ាំរេិទាែនិងថយចុុះ គួររលើក្យក្
មក្រក្វធីិរដាុះរសាយ។ 

• ធ្លនាឲ្យបានចាស់ថា អាចបសវងរក្បានររសាមអនាម័យ
រៅក្បនលងរសវាក្ាំសានតសែាយ។ គួរបេបសវងរក្
មរធាបាយរដើមបីែរងកើនការរប្ែើប្បាស់ររសាមអានាម័យ
ជាមួយសងារ។ 

 



អនុសាសន៍ 
 ស្រសតរីំង្រ ើង្សវាកំសានតសរាយ(២) 
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• រដាយសារ៣៨%ផ្នស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយរាយការណ៍ថាមានររាគសញ្ញា ជាំងឺ
កាមររាគ រែើយនិង៧៧% រាយការណ៍ថាបានរ ាំលូេកូ្ន ដូរចនុះគួរបេគិេគូរពីការ
បថទាាំជាំងឺកាមររាគ សុខភាពែនតពូជ ជាពិរសសការរ ាំលូេកូ្នរដាយសុវេាិភាព។ 

• ការរ ាំលូេកូ្នរៅគលីនិក្ឯក្ជន និងការរប្ែើថាន ាំរដាយខលួនឯង រធវើរអាយមានការប្ពយួ
បារមភពីការរ ាំលូេកូ្នបដលាម នសុវេាិភាព។ 

• ែញ្ញា រនុះគួរបេរក្វធីិរដាុះរសាយ រដើមបីែរងកើនការយល់ដឹងនិងរធវើរអាយប្ែរសើររឡើង 
នូវការរ ាំលូេកូ្នរដាយសុវេាិភាព ដូចជាការរ ាំលូេកូ្នរៅគលីនិក្រែស់រដឋបដលមាន
ែុគគលិក្សុខាេិបាលបដលបានទទួលការែណតុ ុះែោត លនិងមានជាំនាញប្េឹមប្េវូ។ 

• គួរបេជាំរញុការរប្ែើប្បាស់ររសាមអនាម័យរដើមបីែងាក រការមានផ្ផៃរ ុះនិងការឆ្លងរម
ររាគរអសដ៍/ជាំងឺកាមររាគ។ 

 



ប្កុម រុរស ប្សឡា  ់រុរស 
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លកខណ្ៈប្រជាសាស្រសត 
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អាយុជាមធ្យមគិតជាឆ្ន ាំ 25.3 25.7

មិនធ្លា ប់ររៀបការ 89% 97.90%

ឆ្ន ាំសិក្សាគិតជាមធ្យម (Median) 10 (10) 8.6 (9)

មុខរបបរមុនមក្សបាំររ ើរសវាក្សាំសានត (%) (%) (%)

ក្សសិក្សរ/ក្សមមក្សរ 20.0 8.4

បុគគលិក្សក្ក្សុមហ ុន 16.1 2.5

អ្នក្សផាតមុខ/រធ្វើសក់្ស 13.1 40.6

សិសស/និសសិត 13.0 2.9

អ្នក្សបាំររ ើតាមរោជនីយដ្ឋា ន 10.7 18.8

អ្នក្សលក់្សដូរ 9.8 10.6

មិនមានការងារ 5.3 5.8

ការរស់រៅក្សនុងរខតតក្ក្សុងរនេះក្សនុងរយៈរេល១២ខខក្សនាងមក្ស 87.8 87.5

រាយការណ៍ថា រស់រៅជាមួយក្ក្សុមក្គួសារ 62.8 56.6

អត្ថា ធិប្បាយ MSM (n = 572) Transgender (n = 239)



ការប្រប្ពឹតតនិលវូង្េទ្ 
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ការប្ប្បប្រឹត្តិផ្លូវភេទ

MSM 

(n =388 )

Transgender 

(n =341 )

MSM 

(n = 572)

Transgender 

(n = 239)

អាយុរមួភេទដំបូ្បងជាមធយម (median) 18.8 17.6 18.2 (18) 17 (17)

 ភាគរយនៃអាយុលក់ភេទដំបូ្បង  (%)

< ១៥ 5 13 2.2 12.6

១៦ -១៩ 57 65 42.4 43.4

២០+ 38 22 55.4 44

នដ គូរួមភេទដំបូ្បង  (%)

បុ្បរស 30 93 61.7 98.3

នារី 56 5 23.1 1.3

Transgender 14 2 15.2 0.4

រាយការណ៍ថា  លក់ភេទ (%) 36 60 33 61.1

អត្ថា ធិប្បាយ
2007 2013

% %



សកមមភាពរមួង្េទ្ជាមួយនារ ី
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ការប្ប្បប្រឹត្តិផ្លវូភេទជាមួយនារ ីការក្បក្េឹតតិផ្ាូវរេទជាមួយនារ ី

MSM 

(n =388 )

%

Transgender 

(n =341 )

%

MSM 

(n = 572)

%

Transgender

 (n = 239)

%

រាយការណ៍ថា បានរមួភេទជាមួយស្រ្តី ក្នុង ១២ក្នលងមក្ 66 7 35.7 1.7

រមួភេទភោយបង់ប្របាក់្ជាមួយនារបំីភរ ើភ្វាកំ្សានត

ក្នុងរយៈភេល១២ខែក្នលងមក្ 50 6 16.3 0.4

ភប្របើភរសាមប្ររប់ភេល  ភៅភេលរមួភេទជាមួយនារបំីភរ ើ

ភ្វាកំ្សានតភោយបង់ប្របាក់្ ក្នុងរយៈ១ខែក្នលងមក្ 78 30 74.6 0.0

រមួភេទជាមួយស្រ្តី ភ ើមបីប្របាក់្(លក់្ភេទ) ១២ខែក្នលងមក្ 18 3 5.1 0.8

ភប្របើភរសាមប្ររប់ភេល  ភៅភេលរមួភេភទជាមួយស្រ្តី ភ ើមបី

ប្របាក់្(លក់្ភេទ)ក្នុងរយៈភេល១ខែក្នលងមក្ 52.2 7.1 65.4 50.0

អត្ថា ធិប្បាយ
2007 2013



ការង្ប្រើប្សាមអនាម័យ និក ការរមួង្េទ្ជាមួយរុរស 
ង្ដាយមិនរក់ប្បាក ់
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អ្តាា ធិ្បាយ MSM 

(n =388 )

Transgender 

(n =341 )

MSM 

(n = 572)

Transgender 

(n = 239)

ដ រូរួមភេទបុរ្ជាមធ្យមក្នុង១ខែក្នលងមក្ 3.6 6.3 4.0 6.4

ធ្លល ប់រួមភេទជាមួយបុរ្ភោយមិនបង់ប្របាក់្ក្នុង១
ឆ្ន ំក្នលងមក្ 76.8 90.6 77.9 81.6

ភប្របើភរសាមអានាម័យភៅភេលរួមភេទភលើក្ចុង
ភប្រកាយជាមួយបុរ្ភោយមិនបង់ប្របាក់្ 82.2 93.9 94.8 93.3

ភប្របើភរសាមអានាម័យប្ររប់ភេល  ភៅភេលរមួភេទ
ជាមួយបុរ្ភោយមិនបង់ប្របាក់្ ក្នុង១ខែក្នលងមក្ 57.8 49.4 79.0 70.9

ភប្របើទឹក្រអិំលប្ររប់ភេល ភៅភេលរួមភេទជាមួយ
បុរ្ភោយមិនបង់ប្របាក់្ ក្នុង១ខែក្នលងមក្ 46.8 41 66.7 63.0

% %

2007 2013
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ការង្ប្រើប្សាមអនាម័យ និក ការរមួង្េទ្ជាមួយ 
រុរសង្ដាយរកប់្បាក់ 

អត្ថា ធិ ប្បាយ MSM 

(n =388 )

Transgender 

(n =341 )

MSM 

(n = 572)

Transgender 

(n = 239)

រួមភេទជាមួយបុ្បរសភោយប្បង់ប្ាក់ជាមធយមកនុង១
ខែកៃលងមក 3.4 2.5 2.7 2.0

រួមភេទជាមួយបុ្បរសភោយប្បង់ប្ាក់កនុង១ឆ្ន ំកៃលង
មក 18.3 31.5 19.4 10.9

ភប្ប្បើស្រាមអានាម័យភៅភរលរួមភេទជាមួយ
បុ្បរសភលើកចុងភប្កាយភោយប្បង់ប្ាក់ 77.9 90.3 90.0 100.0

ភប្ប្បើភស្រាមអនាម័យប្គប់្បភរល ភៅភរលរួមភេទ
ជាមួយបុ្បរសភោយប្បង់ប្ាក់ កនុង១ខែកៃលងមក

38.1 36.4 68.1 84.0

ភប្ប្បើទឹករអិំលប្គប់្បភរល ភៅភរលរួមភេទជាមួយ
បុ្បរសភោយប្បង់ប្ាក់ កនុង១ខែកៃលងមក

41.3 13.6 64.1 76.0

% %

2007 2013



ការង្ប្រើង្ប្សាមអនាម័យ និក ការរមួង្េទ្ជាមួយរុរស 
ង្ដើមែបី្បាក់ 
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MSM

 (n = 388)

Transgender 

(n = 341)

MSM

 (n = 572)

Transgender 

(n = 239)

% % % %

រួមភេទជាមួយបុរ្ ភ ើមបីប្របាក់្ក្នុង១ឆ្ន ំក្នលងមក្ 26.9 55.7 38.1 57.3

ភប្របើភរសាមជាមួយបុរ្ភៅភេលរួមភេទភលើក្ចុង
ភប្រកាយ ភ ើមបីប្របាក់្ 89.5 96.3 95.8 99.2

ភប្របើភរសាមប្ររប់ភេលភៅភេលរួមភេទជាមួយភេញៀវ
បុរ្ភ ើមបីប្របាក់្ក្នុង១ខែក្នលងមក្ 35.7 44.1 77.4 78.2

ភប្របើភប្របងរអិំលប្ររប់ភេល ភៅភេលរួមភេទជាមួយ
ភេញៀវបុរ្ជាមួយ ភ ើមបីប្របាក់្  ក្នុង១ខែក្នលងមក្ 49.5 33.9 67.2 60.0

អត្ថា ធិ ប្បាយ

2007 2013



ការង្ប្រើង្ប្សាមអនាម័យង្ៅង្ពលរមួង្េទ្ជាមួយ  
អុឹម សក់ផ្វក  (Transgender) 
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អត្ថា ធិប្បាយ MSM 

(n =388 )

Transgender 

(n =341 )

MSM 

(n = 572)

Transgender 

(n = 239)

ការរួមរេទជាមួយ អឹុ្ម សក់្សខវងក្សនុង១ឆ្ន ាំក្សនាងមក្ស 54 5.3 33.5 1.7

ការរក្បើររសាមអ្នាម័យរៅរេលរមួរេទ
រលើក្សចុងរក្កាយជាមួយ អឹុ្ម  សក់្សខវង 85 64.3 97.9 100

ការរក្បើររសាមអ្នាម័យក្គប់រេល រៅរេលរមួរេទ
ជាមួយ M សក់្សខវង ក្សនុង១ខខក្សនាងមក្ស 67.4 23.8 78.9 100

ការរក្បើរក្បងរ ាំអិ្លក្គប់រេល រៅរេលរួមរេទជាមួយ
 អឹុ្មសក់្សខវង ក្សនុង១ខខក្សនាងមក្ស 54.3 23.8 65.3 66.7

2007 2013

% %



ទ្ីកផ្នលកផ្ដលប្កុមរុរស ប្សឡា  ់រុរស 
ង្ៅផ្សវករកង្េញៀវ 

34 



ង្ោគសញ្ញា ថ្នជ្ំកឺកាមង្ោគ និកការផ្សវករកពាបាល ង្ៅង្ពលមានង្ោគសញ្ញា
ជំ្កឺកាមង្ោគង្លើកចុកង្ប្កាយ 
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MSM 

(n =388 )

Transgender 

(n =341 )

MSM

 (n = 572)

Transgender

 (n = 239)

រាយការ ណ៍ េីររាគសញ្ញា កាម ររាគខុសៗគ្នន 17 20 17.9 16.4

មានហូរខ្ុេះ ឬ ក្ក្សហាយក្បដ្ឋប់រេទ 10 13.3 9.5 3.8
មានដាំរៅ ឬ រដ្ឋច់រលាត់ក្បដ្ឋប់រេទ 10.8 17.6 3.7 0.8

មានហ ើមហៅប្រដារ់រនដពូជ 7.4 12.7 6.0 0.8

មានដំហៅឬដាច់រលាត់ហៅរនធគូទ NA NA 4.2 11.3

មានហ ើមហៅររហិេណរនធគូទ NA NA 4.7 8.0

មានខ្ទុះ ឬប្រហាយរនធគូទ NA NA 2.1 5.0

ទីក្សខនាង ខដលខសវង រក្សការ េាបាល កាមររាគ រលើក្សចុងរក្កាយ
គាីនិក្សអ្ងគការ

48 69 57.8 56.4

ទិញថាន ាំរៅឱសថសាា ន
6.8 7 16.7 7.7

គាីនិក្សកាមររាគ
8.2 7 14.7 12.8

គាីនិក្សឯក្សជន
4.1 8.5 7.8 15.4

មិនរធ្វើការេាបាល 31.5 7 2.9 7.7

ហា នក្បាប់ រេទយថាខាួ នជាក្ក្សុ មបុរសរសឡាញ់បុរស
55.2 69.2 81.6 89.2

បញ្ជូ នរៅេិ និតយកាម ររាគ រដ្ឋយ ក្ក្សុ មមិតតអ្ប់រ ាំមិតត
47.8 58.4 80.4 70.5

2007 2013



ប្រេពពត៌មានសតពីីង្មង្ោគង្អដស/៍ជ្មៃឺង្អដស ៍រយៈង្ពល 
៣ផ្ែកនលកមក 
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អែកនតលព់ត៌មានង្មង្ោគង្អដស/៍ជ្មៃឺង្អដស ៍ 
កែកុរយៈង្ពល៣ ផ្ែកនលកមក 

37 



ការង្ប្រើប្បាសម់ណ្ឌ លង្ធ្វើង្តសតឈាមង្ដាយសមប័្គចិតត កែកុចំង្ោម 
ប្កុមរុរសប្សឡា រ់ុរស 

38 

អត្ថា ធិប្បាយ MSM 

(n =388 )

Transgender 

(n =341 )

MSM 

(n = 572)

Transgender

 (n = 239)

ធ្លល ប់្បភធវើភត្សតឈាមរកភមភរាគភអដស៍ រយៈភរល១២ខែកៃលងមក 57 66 86.7 87.0

ធ្លល ប់្បភធវើភត្សតឈាមរកភមភរាគភអដស៍ រយៈភរល៣ខែកៃលងមក N/A N/A 69.7 67.7

ទីកខៃលងភធវើភត្សតឈាមរកភមភរាគភអដស៍ចុងភប្កាយ
        ភធវើភត្សតភៅមណឌ លភធវើភត្សតភោយសមប្គចិត្ត 69 79 52.5 40.9

        ភធវើភត្សតភៅមណឌ លសុែភារ/ភរទយរដឋ 17 12 21.0 29.3

        ភធវើភត្សតជាមួយប្កមុភធវើភត្សតចល័ត្ N/A N/A 14.3 15.4

        ភធវើភត្សតភៅមៃទរីរិភាធឯកជៃ 12 9 10.8 13.5

ាៃទទួលលទធផ្លភរលភធវើភត្សតឈាមភលើកចុងភប្កាយ 94 98 98.8 99.0

ាៃទទួលការផ្តល់ប្បឹ្បកាភៅភរលទទួលលទធផ្ល
ភត្សតឈាមភលើកចុងភប្កាយ 94 98 98.8 100.0

% %



អករែកិរយិា និក ការយលដ់កឹ  សតពី ី
ង្មង្ោគង្អដស/៍ជ្មៃឺង្អដស ៍

39 

Perception and attitude toward PLHIV ាា ៃភារភមភរាគភអដស៍/ជមងឺភអដស៍
MSM

 (n = 572)

Transgender 

(n = 239)

% %

គិត្ថារួកភគប្ប្បឈមមុែៃឹងឆ្លងភមភរាគភអដស៍ 71.7 82.4

ការភប្ប្បើភស្រាមអនាម័យ អាចប្បៃាយការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ភរលរមួភេទ
ត្ថមប្ប្បោប់្បប្បៃតរូជ 98.8 99.2

ការភប្ប្បើភស្រាមអនាម័យ អាចប្បៃាយការឆ្លងភមភរាគភអដស៍ភរលរមួភេទ
ត្ថមរៃធគូថ 98.4 99.6

មាៃប្បងប្បអូៃាច់ញាតិ្មាៃផ្ទុកភមភរាគភអដស៍ 17.2 25.9

សម័ប្គចិត្តភមើលខថទំប្បងប្បអូៃាច់ញាតិ្មាៃផ្ទុកភមភរាគភអដស៍ភៅផ្ទះ 91.2 94.1

ហ៊ា ៃហូប្បអាហរជាមួយអនកផ្ទុកភមភរាគភអដស៍ 89.2 92.1

រកាទុកជាអាថ៌កំាំងភប្បើមាៃាច់ញាតិ្មាៃផ្ទុកភមភរាគភអដស៍ 53.4 54.8

អត្ថា ធិ ប្បាយ



ចំង្ណ្េះដឹកពីការពាបាលផ្លទរំនត 

40 

MSM 

(n = 572)

Transgender

 (n = 239)

% %

ដឹងថាមាៃភសវាខថទំ ៃិងរាាលជមងភឺអដស៍ 95.9 93.8

ភជឿថាអាចាៃទទួលភសវាខថទំ ៃិងរាាលជមងភឺអដស៍ 96.5 97.1

ភសវារាាលខថទំជមងភឺអដស៍ៃិងការគំប្ទ
       MMM 23.6 32.6

       ប្កមុខថទំប្បៃតត្ថមនផ្ទ 21.9 28.5

       មណឌ លផ្តល់ OI and ART 60.5 68.6

       គលៃិីកអងគការ 49.4 51.1

អត្ថា ធិប្បាយ



ការង្ប្រើប្បាសង់្ប្គឿកង្ ៀនកែកុចំង្ោមរុរសប្សឡា រ់ុរស 
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ការសនែិដាា ន 
រុរសប្សឡា រ់ុរស (១) 

42 

• ប្ែបែល៥០% ផ្នប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរស គឺប្ក្ុមអឹុមសក់្បវង (Transgender) រធវើការ
រៅក្បនលងបក្សមភសស និងជាជាងកាេ់សក់្។ 

• សមាមាប្េភាគរប្ចើនផ្នប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរស ទាាំងប្ក្ុមសក់្ខលីនិងប្ក្ុមសក់្បវង 
សុទធបេរាយការណ៍មក្ថា មានលក់្រេទរអាយែុរស ែ៉ាុបនតប្ក្ុមអឹុមសក់្បវងរាយការណ៍
ថា មានលក់្រេទរប្ចើនជាងរគ។ 

• ប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរស មានផ្ដគូររមួរេទរប្ចើនប្ែរេទ (លក់្រេទ និងទិញរេទពីស្រសតី  
រមួរេទជាមួយែុរសរដាយមិនែង់ប្បាក់្  លក់្រេទរអាយែុរស និងទិញរេទពីែុរស)។ 

• ប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរស បានរប្ែើររសាមអនាម័យប្គែ់រពល រៅរពលរមួរេទរដើមបី
ប្បាក់្មានេិចជាង៨០% ។ 

• ប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរសប្ែបែល ៦០% បានរប្ែើរប្ែងរ ាំអិលរៅរពលរមួរេទជាមួយ
ផ្ដគូែុរស។ 

 



ការសនែិដាា ន 
រុរសប្សឡា រ់ុរស (២) 

43 

• រប្ចើនជាង១៥% ផ្នប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរស  ទាាំងប្ក្ុមអឹុមសក់្ខលីនិងប្ក្ុមអឹុមសក់្បវង មានររាគ
សញ្ញា ជាំងឺកាមររាគចាំនួ ន១យ៉ាងេិច។ 

• ជាទូរៅប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរសបានរាយការណ៍ថា មានែូរខៃុុះតាមែងាួររនាម  រឯីែុរសរមួ
រេទជាមួយ អឹុមសក់្បវងរាយការណ៍ថា មានដាំរៅរែូឺរខៃុុះតាមរនធគូទ។ 

• ជិេ៦០% ផ្នែុរសរសឡាញ់ែុរសបានរៅបសវងរក្ការពាបាលជាំងឺកាមររាគរលើក្ចុងរប្កាយគឺ
គឺរៅគលីនិក្រែស់អងគការ។ 

• ប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរសភាគរប្ចើន ហ៊ា នប្បាែ់ែុគគលិក្សុខាេិបាលថា  ខលួនជាប្ក្ុមែុរស
រសឡាញ់ែុរស រៅរពលបដលរគរៅពិនិេយជាំងឺកាមររាគរលើក្ចុងរប្កាយ។ 

• សមាមាប្េភាគរប្ចើនផ្នែុរសរសឡាញ់ែុរសបានែចជូ នរៅគលីនិក្សុខភាពប្គួសារតាមរយៈមិេត
អែ់រ ាំមិេត។ 

• ប្ក្ុម ែុរសរសឡាញ់ែុរសភាគរប្ចើនទទួលព៌េមានពីជាំងឺរអដស៍តាមរយៈការផសពវផាយព៌េមាន  
ការផតល់ប្ែឹក្ា និងការអាន។ 

• មិេតអែ់រ ាំមិេត ែុគគលិក្រធវើរេសតឈាមរក្រមររាគរអដស៍ និងែុគគលិក្គលីនិក្សុខភាពប្គួសាររដើរេួ
សាំខាន់ក្នុងការផតល់ព៌េមានពីជាំងឺរអដស៍និងសុខភាពផលូវរេទដល់ប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរស។ 

 



ការសនែិដាា ន 
រុរសប្សឡា រ់ុរស (៣) 
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• រប្ចើនជាង៨៥%ផ្នែុរសរសឡាញ់ែុរសរាយការណ៍ថា បានរធវើរេសតឈាមរក្រម
ររាគរអដស៍ក្នុងឆ្ន ាំក្នលងមក្ និងភាគរប្ចើនផ្នការរធវើរេសតគឺ រធវើរៅមណឌ លរធវើរេសត
ឈាមរដាយសមប្គចិេតនិងរក្ាការសាំងាេ់។ 

• ប្ក្មុែុរសរសឡាញ់ែុរសបដលរាយការណ៍ថា បានទទួលការរធវើរេសតឈាមរក្រម
ររាគរអដស៍ចល័េមានក្ាំរេិទាែ(≤15%) 

• ប្ក្មុែុរសរសឡាញ់ែុរសក៏្បានែងាា ញពី អក្ែបកិ្រយិក្នុងការាាំប្ទចាំរ ុះអនក្ផៃុក្
រមររាគរអដស៍។ 

• រលើស៩០%ផ្នែុរសរសឡាញ់ែុរសដឹងនិងសាគ ល់ទីក្បនលងរៅទទួលរសវាបថទាាំ
និងពាបាលរដាយឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគរអដស៍ រែើសិនពួក្រគប្េវូការ។ 

• ការរប្ែើប្បាស់ថាន ាំរញៀនក្នុងចាំរោមប្ក្មុែុរសរសឡាញ់ែុរស  មានក្ាំរេិខពស់ជាង
ក្នុងចាំរោមស្រសតីែាំររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយ។ តាមរបាយការណ៍បានថាែងាា ញ 
មានអនក្ចាក់្ថាន ាំរញៀនជាពិរសសក្នុងចាំរោមែុរសរសឡាញ់ែុរស(៧%) 

 



អនុសាសន៍ 
រុរសរមួង្េទ្ជាមួយរុរស   
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• ទាាំងការទិញនិងលក់្រេទរៅរអាយែុរស ទាាំងការរប្ែើប្បាស់ររសាមអនាម័យ
ប្គែ់រពល និងការរប្ែើប្បាស់រប្ែងរ ាំអិលគួរបេរក្ានិងពប្ងឹងរអាយដល់ររឺលើស
៩០%ក្នុងចាំរោមែុរសរមួរេទជាមួយែុរស។ 

• ការរធវើរេសតឈាមរក្រមររាគរអដស៍គួរបេរក្ារអាយមានក្ាំរេិខពស់ និងជាំរញុនិង
រលើក្ទឹក្ចិេតរអាយរៅរធវើរេសតរៅមណឌ លរធវើរេសតឈាមរដាយសមប្គចិេតនិង
រក្ាការសាំងាេ់។ 

• ការរាយការណ៍ថា បានរធវើរេសតឈាមចល័េមានក្ាំរេិទាែក្នុងចាំរោមែុរស
រសឡាញ់ែុរស គួរបេគិេពីការលាក់្មុខផ្នប្ក្ុមែុរសរសឡាញ់ែុរសជាងស្រសតីែាំ
ររ ើរសវាក្ាំសានតសែាយ។ 

• មិេតអែ់រ ាំមិេតពីប្ែព័នធអងគការរប្ៅរដាឋ េិបាលគួរបេរក្ានិងរលើក្ទឹក្ចិេតសាំរាែ់រស
វាការែចជូ ន (ការរធវើរេសតឈាមរក្រមររាគរអដស៍ គលីនិក្សុខភាពប្គួសារ សុខ
ភាពផលូវែនតពូជ)។ 

 



អ្នកផ្ទកុរេរោគរអ្ដេ ៌

46 



លកខណ្ៈប្រជាសាស្រសត 
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អតាា ធ្ិរាយ អែកនទកុង្មង្ោគង្អដស ៏
(ចាំនួនសរបុ ១០៣៥នាក់) 

រុរស(ចំនួន៤១៨) ស្រសត ី(ចំននួ ៦១៧) 

ប្កមុអែកជាំកឺដអដស៏ 
កាំពុកពាបាលថ្នែ ាំឱកាសនិយម 
កាំពុកពាបាលថ្នែ ាំប្បឆ្ាំកដរាគដអដស៏ 

 

4.8% 

95.2% 

 

5.8% 

94.2% 

អាយុោម្យម គិតោឆ្ែ ាំ 40.3 (41) 37.8 (38) 

សាែ នភាពដរៀបការ 
ដរៀបការរចួ 
ដ េះមា យ/ដមមា យ 

 

75.6 

13.6 

 

56.2 

39.2 

ចាំនួនឆ្ែ ាំសិកាគិតោម្យម 7.1 (7) 4.1 (1) 

មិនបានសិកា 7.2 25.9 



សាា នភាពនទុកង្ោគង្អដស ៏ការង្ធ្វើង្តសតឈាម  និក ការរញ្ជូន 
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អតាា ធ្ិរាយ អែកនទកុង្មង្ោគង្អដស ៏
(ចាំនួនសរបុ ១០៣៥នាក់) 

រុរស(ចាំនួន ៤១៨) ស្រសត ី(ចាំនួន ៦១៧) 

ចាំនួនឆ្ែ ាំោម្យមផ្ដលបានដឹកសាែ នភាពមាននទុកដមដរាគអដស៏ 7.2 (7.0) 7.5 (7.3) 

បតី/ប្បពនធដឹកថ្នេែួនមាននទុកដមដរាគអដស៏ 97.4% 88.5% 

ទី្កផ្នែកផ្ដលបានដ្វើដតសតឈាម 
មណ្ឌ លដ្វើដតសតឈាមសម័ប្គចិតត រដា និក អកគការ 
មនទីរដពទ្យរដា 

 

52.0% 

36.5% 

 

72.3% 

22.9% 

បតី/ប្បពនធសពវនែៃរបស់ពួកដគដៅផ្តោម ននទុកដមដរាគដអដស៌ (HIV negative) 36.7% 16.8% 

បានទ្ទួ្លការពាបាលដោយថ្នែ ាំប្បឆ្ាំកដរាគដអដស៏ 94.7% 92.8% 

រយៈដពលពាបាលគិតោចាំនួនឆ្ែ ាំ 
ពាបាលដោយថ្នែ ាំឱកាសនិយម 
ពាបាលដោយថ្នែ ាំប្បឆ្ាំកដរាគដអដស៏ 

 

2.9 (2.5) 

5.7 (5.8) 

 

3.7 (2.9) 

5.6 (5.8) 

បចជូ នអែកនទុកដរាគដអដស៌ដៅមណ្ឌ លពាបាលនិកផ្ែទាំអែកជាំកឺដអដស៏ 
ដៅដោយេែួនឯក 
ប្កុមប្គួសារ/សាច់ញាតិបចជូ ន 
បុគគលិកមណ្ឌ លដ្វើដតសតឈាមសម័ប្គចិតត បចជូ ន 
បុគគលិកអកគការបចជូ ន 

 

34.2 

21.3 

13.5 

12.2 

 

24.5 

13.9 

13.1 

21.4 



ការយលដ់កឹពីអតាប្រង្យាជ្ន៏ថ្នថ្ែ បំ្រឆ្កំង្មង្ោគង្អដស ៏

49 



សាា នភាពសែុភាពរចចុរែនែ 
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អតាា ធ្ិរាយ អែកនទុកង្មង្ោគង្អដស ៏
(ចាំនួនសរបុ ១០៣៥នាក់) 

រុរស(ចាំនួន ៤១៨) ស្រសត ី(ចាំនួន ៦១៧) 
សាែ នភាពសុេភាព 

លអ 
លអគួរសម/្មមតា 
មិនលអ 

 

4.6 

87.0 

8.4 

 

30.6 

60.9 

8.5 

សាែ នភាពសុេភាពដប្បៀបដ្ៀបរយៈដពល៦ផ្េកនែកមក 
លអប្បដសើរោកមុន 
ដូចមុន 
អាប្កក់ោកមុន 

 

 

25.2 

63.8 

11.0 

 

64.2 

26.8 

9.0 

ធាែ ប់នឹកដប្គឿកស្សវកឹរយៈដពល៦ផ្េកនែកមក 77.5 34.6 



ការប្រប្ពឹតតនិលវូង្េទ្ 
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អតាា ធ្ិរាយ 
២០១០ 

អែកនទកុង្ោគង្អដស ៏
(ចាំនួនសរបុ៨៩៥) 

២០១៣ 
អែកនទកុង្ោគង្អដស ៏
(ចាំនួនសរបុ១០៣៥) 

បុរស(៣៥៨) ស្រសតី(៥៣៧) បុរស(៤១៨) ស្រសតី(៦១៧) 
ធាែ ប់រមួដភទ្កែុករយៈដពល៦ផ្េកនែកមក(%) 80.3 57.7 81.8 60.8 

មាននដគូរមួដភទ្ដលើសពី១នាក់កែុកផ្េកនែកមក(%) 28.1 42.9 66.9 55.9 

ចាំនួនដកោម្យមននការរមួដភទ្ោមួយបតី/ប្បពនធកែុកផ្េកនែកមក (Median) 3(2) 3(2) 2 (1) 1.7 (1) 

ធាែ ប់មានសការកែុករយៈដពល៦ផ្េកនែកមក(%) 6.2 4.9 5.3 5.0 

បានដប្បើដស្សាមោមួយសការដៅដពលរមួដភទ្ដលើក
ចុកដប្កាយ(%) 80 86.7 63.4 64.5 

បានដប្បើដស្សាមប្គប់ដពល ដៅដពលរមួដភទ្ោមួយបតី/
ប្បពនធរយៈដពល៦ផ្េកនែកមក(%) 
 

76.4 71.2 69.6 62.7 

មូលដហតុផ្ដលមិនដប្បើដស្សាមោមួយបតី/ប្បពនធ(%) 
ចក់បានកូន 
មានអារមមណ៌្ថ្នមិនសុេស្សលួ 

 

6.3 

6.7 

 

7.7 

9.9 

 

30.1 

32.3 

 

26.5 

44.4 



ការប្រប្ពឹតតនលូវង្េទ្ (ចំង្ េះផ្តរុរស) 
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អតាា ធ្ិរាយ ២០១០ 
រុរស(៣៥៨) 

២០១៣ 
រុរស(៤១៨) 

ធាែ ប់បក់ប្បាក់ ដដើមែីរមួដភទ្ កែុករយៈដពល១ឆ្ែ ាំកនែកមក 10.9 14.4 

បានដប្បើដស្សាមដៅដពលរមួដភទ្ដលើកចុកដប្កាយោមួយស្រសតីរកសីុនែូវដភទ្ 
(២០១០ ចាំនួន៤៦ និក ២០១៣ ចាំនួន ៤៤) 

63 86.3 

បានដប្បើដស្សាមប្គប់ដពល ដៅដពលរមួដភទ្ោមួយស្រសតីរកសីុនែូវដភទ្ កែុក  
រយៈដពល៣ផ្េកនែកមក (២០១០ ចាំនួន២១ និក ២០១៣ ចាំនួន ២៧) 

66.7 92.3 

បានដប្បើដស្សាមប្គប់ដពល ដៅដពលរមួដភទ្ោមួយស្រសតីរកសីុនែូវដភទ្ កែុក  
រយៈដពល១ឆ្ែ ាំកនែកមក (២០១០ ចាំនួន២៧ និក ២០១៣ ចាំនួន ៣៩) 

66.7 94.8 

ធាែ ប់រមួដភទ្ោមួយនដគូរមួដភទ្នចដនយ កែុករយៈដពល៦ផ្េកនែកមក 3.4 5.3 

បានដប្បើដស្សាមប្គប់ដពល ដៅដពលរមួដភទ្ោមួយនដគូរមួដភទ្នចដនយ 
កែុក  រយៈដពល១ឆ្ែ ាំកនែកមក  

65.7 81.6 

ធាែ ប់រមួដភទ្ោមួយបុរសកែុកឆ្ែ ាំកនែកមក 1.3 3.4 

ធាែ ប់ផ្បកដស្សាមដៅដពលរមួដភទ្កែុកឆ្ែ ាំកនែកមក 4.5 12.4 

ធាែ ប់ដប្បើទឹ្ករ ាំអិលដៅដពលរមួដភទ្ដលើកចុកដប្កាយ 12.6 12.7 



នតលព់តម៌ានសតជី្ំកឺង្អដស ៏និកកាមង្ោគកែតុរយៈ៣ផ្ែកនលកមក 
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មង្ធ្ាបាយនតលព់តម៌ានសតពីីជ្ំកឺង្អដស ៏កាមង្ោគផ្ដលចូលចតិត 
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កផ្នលកផ្ដលអតិលិជ្នអាចផ្សវករកង្សវាពនាកំង្ណ្ើ ត 
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អែកនតលង់្សវាពនាកំង្ណ្ើ ត  និកសែុភាពរនតពូជ្  
ដលអ់ែកនទកុង្មង្ោគង្អដស ៏
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ឥរយិែទ 2010 2013 
បុរស 

(356) 
ស្រសត ី 

(537) 
បុរស 

(418) 
ស្រសត ី 

(617) 
% % 

ធ្លល ែ់បានទទួលប្ែឹក្ាពីការរប្ែើឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគ 
រអដស៏ រអាយបានប្េឹមប្េូវ 

98.3 97.8 98.1 97.6 

ការមក្ប្េឹមប្េូវតាមការោេ់រែស់ប្គូរពទយ 98.3 96.6 95.9 97.7 
ធ្លល ែ់របាុះែង់ការពាបាលពីក្បនលងមួយ មុនមក្ចាែ់រផតើម 
ការពាបាលរៅក្បនលងថមី 

8.1 12.5 6.7 8.9 

ធ្លល ែ់ខេីឱសថឱកាសនិយម/ឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគរអដស៏ ពី
អនក្ជាំងឺរអដស៏ដូចាន  

2 2 2.7 3.4 

ែចេុែបននបានទទួលឱសថឱកាសនិយម/ឱសថ ប្ែឆ្ាំង 
រមររាគរអដស៏ ពីក្បនលងរផសងរទៀេក្នុងរពលបេមួយ 

0.6 2.1 3.6 1.0 

ការង្ប្រើប្បាសង់្សវាផ្លទ ំពាបាលជ្ំកងឺ្អដសន៏ិកការ 
ប្រប្ពឹតតប្តឹមប្តូវររសអ់ែកជ្ំកឺង្អដស ៏



58 

ឥរយិារទ្ 2010 2013 
រុរស 

(n = 356) 
ស្រសត ី

(n = 537) 
រុរស  

(n = 418) 
ស្រសត ី

(n = 617) 
ធ្លល ែ់មានផ្ផៃរ ុះមតងឬរលើសពី១ែនាៃ ែ់ពីដឹងថាែតី/ប្ែពនធមានផៃុក្រមររាគរអដស៏ 18.5 28.2 33.3 33.7 

ធ្លល ែ់រ ាំលូេកូ្នមតងឬរលើសពី១ែនាៃ ែ់ពីដឹងថាែតីប្ែពនធមានផៃុក្រមររាគរអដស៏  5.5 11.7 7.0 13.8 

ធ្លល ែ់រប្ែើរសវាកាេ់ែនាយការចាំលងរមររាគរអដស៏ពីមាត យរៅកូ្ន ែនាៃ ែ់ពីដឹងថា
ែតី/ប្ែពនធមានផៃុក្រមររាគរអដស៏ (+) 

63.1 63.3 62 64.8 

រប្ែើវធីិពនាក្ាំរណើ េែនាៃ ែ់ពីដឹងថាផៃុក្រមររាគរអដស៏   
 - មិនបានរប្ែើវធីិពនាក្ាំរណើ េ 
- ដាក់្ក្ង 
- រលែថាន ាំ 
- រប្ែើររសាមអនាម័យ 

 
1.7 
7.6 
12.1 
75 

 
11.2 
2.2 
3.9 
53.6 

 
10.5 
3.7 
7.9 
83.1 

 
21.4 
2.2 
5.3 
63.7 

ធ្លល ែ់ទទួលព័េ៌មានពីការពនារក្ាំរណើ េ,  សុខភាពែនតពូជ និងការរ ាំលូេកូ្ន
រដាយសុវេាិភាព 

80.5 72.4 66.4 69.7 

ធ្លល ែ់រប្ែើរសវាកាមររាគក្នុងរយ:រពល ១ឆ្ន ាំក្នលងមក្ រប្កាយពីដឹងថាមានផៃុក្រម
ររាគរអដស៏ 

14.8 32.7 6.0 23.0 

ធ្លល ែ់បានែចជូ នរៅពិនិេយជាំងឺររែង 68.6 58.2 79.0 70.7 

ការង្ប្រើប្បាសង់្សវាសែុភាពង្នេកង្ទ្ៀត 
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ការង្ប្រើប្បាសង់្ប្គឿកង្ ៀន និកប្រង្េទ្ង្ប្គឿកង្ ៀន 



សនែិដាា ន 
អែកនទុកង្មង្ោគង្អដស ៏(1) 
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 ការអរងកេជុាំទី៩រនុះ សមាមាប្េផ្នអនក្ជាំងឺរប្ែើឱសថឱកាសនិយមមានេិច គឺបេ ៥.៤%។ 

 ការប្ែមូលទិននន័យសាំរាែ់អនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៏មាន ែុរសជាង ៤០% និងស្រសតីប្ែមាណ ៦០%។ 

 ទិននន័យែងាា ញថា ភាគរប្ចើនអនក្មានផៃុក្រមររាគរអដស៏សុទធបេបានរៅរធវើរេសតឈាមែញ្ញជ ក់្រៅ 
VCCT និងរៅមនៃីររពទយ។ 

 ស្រសតីមាននិនាន ការប្បាែ់ពីសាា នភាពផៃុក្រមររាគរអដស៏រែស់ខលួនរៅែតីេិចជាងែុរស។ ែញ្ញា រនុះគួរ
បេរដាុះរសាយឲ្យបានលអក្នុងក្មមវធីិែងាក រសាំរាែ់អនក្វជិជមានរមររាគរអដស៏។ 

 ែចេុែបននអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៏មានចាំនួនជិេ ៩៤% បានរប្ែើ ឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគរអដស៏ ។ 

 ែតី/ប្ែពនធរែស់អនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៏ រៅបេមានសាា នភាពអវជិជមានចាំនួន ២៥.៨% (ែុរសមានអ
ប្តាខពស់ជាង)ជាឱកាសសាំរាែ់ក្មមវធីិែងាក រអនក្វជិជមានរមររាគរអដស៏។ 

 ការអរងកេជុាំទី៩រនុះ អនក្ជាំងឺរអដស៏មានចាំរណុះដឹងខពស់ពីការរប្ែើឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគរអដស៏។ 



សនែិដាា ន 
អែកនទុកង្មង្ោគង្អដស ៏(2) 
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• អនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍ភាគរប្ចើនប្បាែ់ថា សុខភាពរែស់ពួក្រគធមមតារបឺាន
ប្ែរសើររប្ចើនតាាំងពីពួក្រគបានរប្ែើថាន ាំឱកាសនិយម/ទទួលឱសថប្ែឆ្ាំងរមររាគ
រអដស៍។ 

• ភាគរប្ចើនផ្នអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍បដលរប្ែើថាន ាំឱកាសនិយម/ទទួលឱសថប្ែ
ឆ្ាំងរមររាគរអដស៍មានសក្មមភាពផលូវរេទ(៦១%- ៨១%) រាយការណ៍ថា ធ្លល ែ់
បានរមួរេទក្នុងរយៈរពល៦បខក្នលងមក្។ 

• ការរប្ែើប្បាស់ររសាមអនាម័យជាប្ែចាាំជាមួយែតីប្ែពនធមានប្ែបែល៦៣%។ 
• ១៤.៤%ផ្នអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍ែុរសរាយការណ៍ថា បានរមួរេទរដាយែង់
ប្បាក់្ក្នុងរយៈរពល១២បខក្នលងមក្។  ែ៉ាុបនតការរប្ែើប្បាស់ររសាមអនាម័យ
ជាមួយផ្ដគូរដាយែង់ប្បាក់្មានជាង៩០%។ 

 



សនែិដាា ន 
អែកនទុកង្មង្ោគង្អដស ៏(3) 
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• ជាមធយមប្ែបែល៧%ផ្នអនក្ចូលរមួការអរងកេរាយការណ៍ថា បានចាែ់រផតើម
ទទួលការពាបាលរៅមណឌ លផតល់រសវាបថទាាំ និងពាបាលអនក្ជាំងឺរអដស៍
ថមីមួយរទៀេ រប្កាយពីឈែ់ទទួលការពាបាលពីមណឌ លមួយមក្។ 

• អនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍រាយការណ៍ថា រៅទទួលរសវាតាមការោេ់រែស់
ប្គរូពទយមានក្ាំរេិខពស់(>៩៥%) 

• ែុគគលិក្រៅមណឌ លផតល់រសវាបថទាាំ និងពាបាលអនក្ជាំងឺរអដស៍ជាប្ែេពផ្ន
ការផតល់ពេ៌មានពីសុខភាព ែនាៃ ែ់មក្គឺ ែុគគលិក្រៅក្មមវធីិពនារក្ាំរនើេ និង
សុខភាពផលូវែនតពូជ។ 

• េិចជាង៥%ផ្នអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍ធ្លល ែ់រប្ែើប្បាស់ថាន ាំរញៀន។  ែ៉ាុបនតពុាំមាន
អនក្ចាក់្ថាន ាំរញៀនរទ។ 
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• ែុគគលិក្គលីនិក្សុខភាពប្គួសារ និងែុគគលិក្មណឌ លផតល់រសវាបថទាាំ និពាបាល 
អនក្ជាំងឺរអដស៍រដើរេួសាំខាន់ក្នុងការផតល់រសវាពីការពនារក្ាំរណើ េ  និងសុខភាព
ែនតពូជដល់អនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍។ 

• ប្ែបែលមួយភាគែីផ្នស្រសតីផៃុក្រមររាគរអដស៍រាយការណ៍ថា  មានផ្ផៃរ ុះ
រលើសពីមួយដង រប្កាយពីដឹងថាែតីមានផៃុក្រមររាគរអដស៍។ 

• ប្ែបែលជា ក់្ក្ោត លផ្នស្រសតីផៃុក្រមររាគរអដស៍រាយការណ៍ថា រប្ែើប្បាស់
រសវាកាេ់ែនាយការចាំលងរមររាគរអដស៍ពីមាត យរៅកូ្ន។ 

• មាន១០% រៅ ២០%ផ្នអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍ ស្រសតីនិងែុរស រាយការណ៍ថា  មិន
បដលរប្ែើវធីិែងាក រកុ្ាំរអាយមានកូ្ន រប្កាយពីដឹងថាខលួនមានផៃុក្រមររាគរអដស៌។ 

• ជាង៧០%ផ្នអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍បានែចជូ នរៅពិនិេយរក្ររាគររែង។ 
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• សមាមាប្េភាគរប្ចើនផ្នអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍បដលបានរប្ែើឱសថប្ែឆ្ាំងរម
ររាគរអដស៍ប្េវូបេែនត រដើមបរីក្ាសុខភាពពួក្រគរអាយរៅលអប្ែរសើរ។ 

• មួយភាគែួនផ្នផៃុក្រមររាគរអដស៍រាយការណ៍ថា ែតី/ប្ែពនធរែស់ខលួនាម នផៃុក្
រមររាគរអដស៍ បដលែងាា ញពីសារៈសាំខាន់ផ្នការពាបាលរដើមបែីងាក រការចាំ
លង និងការែងាក រការចាំលងរមររាគរអដស៍ពីអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍(Positive 
Prevention)ក្នុងចាំរោមែតីប្ែពនធ។ 

• ការរប្ែើប្បាស់ររសាមអនាម័យប្គែ់រពល បដលជាមរធាបាយែងាក រការចាំលង
គួរបេរលើក្យក្មក្រដាុះរសាយ  រដាយសារ៣៥%ផ្នអនក្ផៃុក្រមររាគរអដស៍
ទាាំងស្រសតី និងែុរសមិនបានរប្ែើររសាមអនាម័យប្គែ់រពលរទ។ 
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