
មជឈមណ្ឌ លជាតិររយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍  
អសើស្សបក  និង កាមអោគ

US-CDC



 ជំងឺកាមអោគគឺជា:
- មូលអេតុចំរងននជំងឺផ្លូវរនតពូជ (ការឈចឺារ់, េសមតថភាព រនតពូជ) និង
ការស្លល រ់ (អមអោគអេដស៍)។
- ជាទូ្អៅអកើតមានចំអ ោះរកុមររឈមមុខខពស់ ស្ដលមានការរមួអេទ្ញឹក
ញារ់ អោយមិនអររើមអយោបាយរង្កា រ។

 ការវាស់ស្វងអោយការ អយវើេអងាតការរររពឹតតររឈមមុខនឹងអររោះថ្នន ក់  ការ
រង្កា រពីការរររពឹតតនិងេរាអររវា៉ាទ្បង់ននជំងឺកាមអោគកនុងចំអោមរកុម
ររឈមមុខខពស់ អាចអយវើអអាយដឹងពីររសិទ្ធិភាពននការពោបាល  និងការ
េនតោគមន៍ររស់កមមវយីិរង្កា រការរកីោលោលននជំងឺកាមអោគ។
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គោលបំណងទមីយួ
 អដើមបីកំណ្ត់ការបា៉ា ន់ស្លម នថ្នន ក់ជាតិពីេរាអររវា៉ាទ្បង់ និងការរររពឹតតររឈមមុខនឹងអររោះ
ថ្នន ក់នន អមអោគររអមោះទឹ្កបាយ អមអោគររអមោះទឹ្កថ្នល អមអោគស្លវ យ  អមអោគអេដស៍  និង អម
អោគរលាកអ្លើមររអេទ្B  កនុងចំអោមស្តសតីរំអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយ។

គោលបំណងទីពរី
 អដើមបីផ្តល់ទិ្ននន័យសំោរ់កមមវយីិអយវើគំអោងស្ផ្នការ  កមមវយីិរគរ់រគងស្្ទំជំងឺកាមអោគ  និង កមម
វយីិរង្កា រការរកីោលោលននជំងឺកាមអោគ សំោរ់ស្តសតីរំអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយ និងេតិ្ិជន
ររស់ពួកអគ។

 អយវើការវាយតំនលពីររូមនតស្ណ្នំសំោរ់អយវើការពោបាលជំងឺកាមអោគ ចំអ ោះស្តសតីរំអរ ើអសវា កំ
ស្លនតសរាយ  និងរោិះរកររូមនតពោបាលអផ្េងអទ្ៀត អដើមបីអយវើអអាយររអសើរនូវ sensitivity និង
specificity ។
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 ការេអងាតអយវើអៅ១៧អខតត-ោជធានី ាមស្ររCross-sectional។
 ការចូលរមួការេអងាតគឺអោយសម័រគចិតត និងេនមិក។
 លទ្ធផ្លននការអយវើអតសតមនទីរពិអស្លយន៍ជំងឺកាមអោគ  ទក់ទ្ងអៅនឹងការរររពឹតតស្ដលេនក
ចូលរមួផ្តល់ពត៌មានអអាយ។

 រកុមអរលអៅសំោរ់អយវើេអងាត
◦ នររំីអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយ (ឆ្ន ំ២០០៥ អយវើអលើរកុមនររីកសីុផ្លូវអេទ្អៅាមផ្ទោះរន)
 នររំីអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយអៅាម “េតីតផ្ទោះរន”។
 នររំីអរ ើកាោ៉ា េូអខ។
 នររំីអរ ើស្រស្លអរៀរ។

◦ លកខខណ្ឌ័ អរជើសអរ ើសចូលរមួកនុងការអយវើេអងាត
 រគរ់នររំីអរ ើការង្ករអៅអសវាកំស្លនតសរាយទំងេស់។
 នរសី្ដលមានអាយុចារ់ពី ១៨ឆ្ន ំអ ើងអៅ (ឆ្ន ំ២០០៥ យកអាយុចារ់ពី១៥ឆ្ន ំអ ើងអៅ)។
 អាចនិយាយភាស្លរស្ខមរ។
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គេត្ត ឆ្ន ំ គេត្តថ្មគី វ្ើអគងេត្ឆ្ន 2ំ011
1 េនំអពញ 96, 01, 05 11 កំពង់យំ
2 រកុងរពោះសីេនុ 96, 01, 05 12 នរ៉ាលិន
3 បាត់ដំរង 96, 01, 05 13 ឧតតរមានជ័យ
4 រនទ យមានជ័យ 01, 05 14 កំពង់ឆ្ន ំង
5 កំពង់ចាម 01, 05 15 ាស្កវ
6 អ យិស្លត់ 01 16 កំពង់សពឺ
7 កោត ល 01 17 រពោះវហិារ
8 អសៀមោរ 05

9 អកាោះកុង 05

10 នរពស្វង 05



ចំនួនស្ដលអរជើស
អរ ើសយក អខតត េនំអពញ

អខតតអផ្េងៗ
អទ្ៀត

ស្តសតីអៅាមេតីតៈផ្ទោះរន 1073 17 129 59

ស្តសតីរំអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយអផ្េងអទ្ៀត 1605 17 181 89

ចំនួនស្ដលអរជើសអរ ើសយកទំងេស់ 2678 17 310 148
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• ចំនួនេនកចូលរមួរតវូបានអរជើសអរ ើសជាចអង្កា ម ស្ដលមាន២ដំោក់កាល
 េងគការ/កមមវយីិអេដស៍អខតត ស្រសង់ចំនួនទី្កស្នលងរំអរ ើអសវាកំស្លនត សរាយ និង
ចំនួនស្តសតីរំអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយទំងេស់ស្ដលមានអៅកនុងកស្នលងទំងអនោះ។

• រញ្ជ ីរទំងអនោះអររើសំោរ់អរជើសអរ ើសេនកចូលរមួ
◦ នររំីអរ ើការង្ករអៅាមេតីតៈផ្ទោះរន
◦ នររំីអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយអផ្េងអទ្ៀត (ស្តសតីរំអរ ើស្រស្លអរៀរ ស្តសតីកាោ៉ា េូអខ)

• នររំីអរ ើការង្ករអៅាមេតីតៈផ្ទោះរនរតវូបានអរជើសអរ ើសយកអអាយចូលរមួការ
េអងាតទំងេស់ និងចារ់អឆ្ន តយកនររំីអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយអផ្េងអទ្ៀត
រេូតបានរគរ់ចំនួន។
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 ចុោះររមូលទិ្ននន័យពីស្ខសីហា ដល់ស្ខយនូ ឆ្ន ំ២០១១។
 នររំីអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយទំងេស់ស្ដលបានអរជើសអរ ើស រតូវបានេអញ្ជ ើញ
អអាយអៅចូលរមួការេអងាតអៅគលីនិកសុខភាពរគួស្លរ។

 សំុការយល់រពមឱ្យចូលរមួគឺអយវើអោយផ្ទទ ល់មាត់។
 ការសំភាសន៍ៈ  េនកសំភាសន៍អេទ្ដូចរន សួរសំនួរេនកចូលរមួផ្ទទ ល់មាត់

– ពត៌មានស្លថ នភាពររជាស្លស្តសតសងគម
– ពត៌មានពីការរររពឹតតផ្លូវអេទ្
– ការរររពឹតតស្ដលររឈមមុខនឹងការឆលងជំងឺកាមអោគ/អមអោគអេដស៍
– ររវតតិននការអកើតជំងឺកាមអោគ/អមអោគអេដស៍
– ការស្សវងរកការស្្ទំនិងពោបាលជំងឺកាមអោគ/អមអោគអេដស៍
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ជងំកឺាមគោគ វត្ថុវភិាគ គត្ស្ត
អមអោគររអមោះ           
ទឹ្កបាយ សវរលូកចូលទវ រមាស

(Self administered 
vaginal swab)

Nucleic acid amplification test (in 

2005, Becton Dickinson 

ProbeTec) 

អមអោគររអមោះទឹ្កថ្នល Nucleic acid amplification test (in 

2011, real time PCR with Abbott 

m2000 GC CT) 

អមអោគស្លវ យ ឈាម Rapid test (SD Bioline); 

Confirm + with RPR 

អមអោគអេដស៍ ឈាម Rapid Test (Determine HIV 1/ 2), 

Confirm + with Stat-Pak

អមអោគរលាកអ្លើម
ររអេទ្B ឈាម

Hepatitis B Surface Antigen, core 

Antibody, surface Antibody

(Biorad Monolisa Ultra)
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េនកចូលរមួទ្ទួ្លបានការសួរៈ
• មានសំនួរវាយតំនលការររឈមមុខនឹងការឆលងជំងឺកាមអោគចំនួន៤

– អាចចាត់ទុ្កថ្នវជិជមាន (មានជំងឺ) អរើសិនជាមានចំអលើយ២ រអឺលើស២
• ការពិនិតយអោយអររើ Speculum អដើមបីរកអោគសញ្ញដ ជំងឺកាមអោគអផ្េងអទ្ៀត 
ស្ដលបានឆលង
◦ អររើ Swab យកសពីរនធមាត់សបូន អដើមបីពិនិតយនឹងមីរកូទ្សេន៏ (+ អរើសិន

>10 WBC/ hpf)
◦ អរើមានធាល ក់ស អររើ Swab យកសពីទវ រមាស និងពិនិតយអោយមីរកូទ្សេន៏

 រគូអពទ្យផ្តល់ការពោបាលជូនេនកចូលរមួភាល មៗ អរើសិនរកអឃើញថ្នេនកចូល
រមួមានជំងឺកាមអោគ

National Guidelines on Sexually Transmitted Infections (STI) and Reproductive Tract Infections (RTI) Case Management 11



• អយវើអតសត SD Bioline Rapid អដើមបីរកជំងឺស្លវ យ អរើសិនអតសតអនោះវជិជមាន
រនតអយវើអតសត RPR ស្្មអទ្ៀត
– ពោបាលអោយចាក់ Penicillin អរើសិនអតសតទំង២វជិជមាន

• អមអោគអេដស៍
– ផ្តល់លទ្ធផ្លអតសតអោយមានការផ្តល់ររឹកា
– រញ្ជូ នអៅមណ្ឌ លផ្តល់អសវាស្្ទំ និងពោបាលេនកជំងឺអេដស៍ អរើ
សិនរកអឃើញមានផ្ទុកអមអោគអេដស៍

 រលាកអ ល្ើមររអេទ្B អមអោគររអមោះទឹ្កបាយ  អមអោគររអមោះទឹ្កថ្នល
–ឈាមស្ដលរូមរចួនឹងអយវើអតសតអៅអពលអរកាយ
– េនកចូលរមួនឹងរតូវរតលរ់មកយកលទ្ធផ្លរយៈអពល២សបាត េ៍
អរកាយ អោយរតូវរង្កា ញរណ្ណ័ ស្ដលមានអលខកូដសំរល់ខលួន
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 េនកចូលរមួនឹងទ្ទួ្លបានរណ្ណ័ ស្ដលមានអលខកូដសំង្កត់ផ្ទទ ល់ខលួន  និង អាស័យ
ោា នទី្ាំងសំោរ់ទ្ទួ្លលទ្ធផ្លនិងការពោបាល

 លទ្ធផ្លននការអយវើអតសតរកជំងឺកាមអោគនឹងរតវូផ្តល់ឱ្យ  កនុងរយៈអពល២សបាត េ៏
រនទ រ់ពីបានចូលរមួកនុងការេអងាតស្រស្លវរជាវៈ
◦ ជំងឺអ្លើមររអេទ្ B
◦ ជំងឺររអមោះទឹ្កបាយ (GC)និង ររអមោះទឹ្កថ្នល (Chlamydia) 

 េនកចូលរមួស្ដលរកអឃើញថ្នមានជំងឺ រតវូបានផ្តល់ររឹកា និង សំណូ្មពរឱ្យពួក
អគរញ្ជូ ន នដគូររស់ពួកអគអៅ គលីនិកកាមអោគ អដើមបីអយវើការពោបាល។

 េនកចូលរមួ ទ្ទួ្លបានការពនយល់រអរៀរអររើរបាស់អស្រស្លមអានម័យនិងស្ចកជូន
អោយឥតគិតន្ល។
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 ឯកស្លរករមងសំនួរ  និងមនទីរពិអស្លយន៏ រមួនឹង វតថុវភិាគរតូវបានរញ្ជូ ន ២
ដងកនុងមួយសបាត េ៏ ពីកស្នលងររមូលទិ្ននន័យ អៅរកាទុ្កអៅមនទីរ
ពិអស្លយន៏ររស់មជឈមណ្ឌ លជាតិររយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ អសើស្សបក និង
កាមអោគ។

 ឯកស្លរទិ្ននន័យររស់មនទីរពិអស្លយន៏ស្ដលបានររមូលកនុងកំ ុងអពលអយវើ
េអងាត រតូវបានដឹកជញ្ជូ នអៅមជឈមណ្ឌ លជាតិររយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏
អដើមបីអយើវការរញ្ចូ ល។

 ការរញ្ចូ លទិ្ននន័យកនុងកំពយូទ័្រគឺ អររើរបាស់កមមវយីិ Epi Data.ការរញ្ចូ ល
ទិ្ននន័យអយវើចំនួន២អលើក អោយេនករញ្ចូ លអផ្េងរន អដើមបីអយើវការអផ្ទៀងផ្ទទ ត់
រន ។

 ការវភិាគទិ្ននន័យ  អររើរបាស់កមមវយីិ STATA version 11 and Weigh.
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េតីតផ្ទោះរន
487 (19.0%)

នររំីអរ ើស្រស្លអរៀរ
272 (10.6%)

ខាោ៉ាេូអខ
1805 (70.4%)
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អរៀរការរចួរស់អៅ
ជាមួយរន , 11.9%

អរៀរការរចួមិនរស់អៅ
ជាមួយរន , 2.5%

ស្លងលោះរន , 35.8%

អមមា៉ាយ, 6.0%

មិនទន់អរៀរការ
37.2%

មិនអរៀរការស្តរស់អៅ
ជាមួយរន , 6.6%



18.2%

49.8%

31.7%

0.3%
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មិនបានអរៀន រឋមសិកា មយយមសិកា ស្លកលវទិ្ោល័យ

ឆ្ន ំសិកាគិតជាមយយម= 4.8 
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ការង្ករធាល រ់អយវើំពីមុន(N=2564) %

េនកោាំមរងគស្លល 0.5

េនករមា៉ាសា 7.1

េនករំអរ ើស្រស្លអរៀរ 4.4

េនករំអរ ើការង្ករកាោ៉ា េូអខ 13.5

េនករំអរ ើការង្ករអៅអរៀរហាគ ឌិន 2.6

នររីកសីុផ្លូវអេទ្អៅាមផ្ទោះរន 1.2

កមមករអោងចរក 25.8

េនករំអរ ើការាមអភាជនីយោា ន 12.5

អផ្េងៗ 30.9

មិនស្មនទំងេស់ខាងអលើ 13.2

20
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ចំនួនរលូំតកូន កនុងរយៈអពលកំពុងអយវើការជានររំីអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយ 
(N=2564)

មិនធាល រ់រលូំត 12.6
1 18.3
2 9.9

3+ 7.2
មិនចំា 0.4

រយៈអពល រលូំតកូនអលើកចុងអរកាយ (N=2564)

1-12 ស្ខ 28.3
>13ស្ខ 3.6

មិនចំាចំនួនស្ខ 3.9

ចំនួននផ្ទអ ោះាំងពីអពលចារ់អផ្តើមអយវើការជានររំីអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយ
(N=2564) %

None 42.8

1 19.7

2 10.2

3+ 18.1



783(43.4%)

185(23.8%)
54(19.8%)

25(1.4%)

186(38.2%)

4(1.5%)

997(55.2%)

116(38.0%)

214(78.7%)
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នររំីអរ ើកាោ៉ា េូអខ នររំីអរ ើេតីតផ្ទោះរន នររំីអរ ើស្រស្លអរៀរ

មិនស្ដលរមួអេទ្/មិនលក់អេទ្/រម នអេញៀវ
មានអេញៀវអលើស៧នក់កនុង១សបាត េ៏
មានអេញៀវអសមើឬតិចជាង៧នក់កនុង១សបាត េ៏
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ចំនួនសងារកនុងរយៈអពល១២ស្ខកនលងមក (N=2558) %

រម ន 42.1

1 38.2

2+ 19.7

បានរមួអេទ្ជាមួយសងារកនុងរយៈអពល១២ស្ខកនលងមក
(N=1543) %

ចាស 87,0

អទ្ 13,0

ចំនួនរមួអេទ្ជាមួយសងារកនុងរយៈអពល១ស្ខកនលងមក (n=1369) %

រម ន 6.8

1- 7 ដង 82.4

8-30 ដង 9.3

31-65 ដង 0.5

មិនចំា 1.1
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ធាល រ់បានទ្ទួ្លរបាក់ឬកាដូ អដើមបីរតូរនឹងការរមួអេទ្ កនុងរយៈអពល១២ស្ខកនលង
មក(N=2564) %

មិនធាល រ់រមួអេទ្ 12.3
ធាល រ់ 41.1

មិនធាល រ់ 46.6

ចំនួនអេញៀវស្ដលបានរមួអេទ្អៅន្ៃចុងអរកាយ (N=1476)
រម ន 29.4

1 53.5

2 7.8

3+ 8.2
មិនដឹង 1.1

មានអេញៀវរមួអេទ្អទ្ៀងទត់(អគងជាមួយអេញៀវអលើសពី៥ដង) (N=1476)

ចាស 36.4

ទេ 63.5

រម នចំអលើយ 0.1

រមួអេទ្ជាមួយាាចិញ្ច ឹម(N=2564)

ចាស 16.4

ទេ 31.8

រម នាាចិញ្ច ឹម 51.8



53.8%
65.1%
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ាាចិញ្ច ឹម(n=519) សងារ(n=1362) អេញៀវ(n=1392)

មិនរគរ់អពល រគរ់អពល
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អេញៀវអទ្ៀងទត់(n=536)
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មិនរគរ់អពល
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ទូ្រទ្សេន៏

រកុមពិភាកាជាមួយេនកេរ់រ ំ
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29

%

ធ្លល ប់បរបើរាស់បររឿងបញៀន (n=2564) 4.5

របសិនបបើធ្លល ប់បរបើើៈ របបភទបររឿងបញៀន(n=145):
បេរ  អុូ៊ី 9.3

បម ៅអ្បេវមីម៊ីន (ទឹកកក យ ម (Ice, Yama): 80.2
អុ៊ីចមីសុ៊ី 0.0

ថ្ន ្ស្រប់បរងលក់(Valium, Diazepam): 0.0

កាវ 0.0

កញ្ឆា 0.2

បផេងៗ 1.9

១២ ខែកនលងមកធ្លល ប់ចាក់បររឿងបញៀន (n=145) 1.0
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ក្នុង១សប្តា ហក៍្ន្លងមក្

ការផឹកបររឿងស្សវងឹកនុងបពលក្ពុងប្បរ ើការងារ (N=2560) %
មិនានបរបើ 25.0
១ បៅ ៣ ថ្ងៃ 20.1
៤ បៅ ៦ ថ្ងៃ 6.9

រល់ថ្ងៃ 48.0
ច្នួនបររឿងស្សវងឹខដលានផឹកកនុង១សាា េ៍(N=2136)

មិនានបរបើ 7.0
១ បៅ ៧  ក្ប ុង 24.8

៨ បៅ ២៤ ក្ប ុង 15.7
២៥ បៅ ៩៥ ក្ប ុង 16.0

បរចើនជាង ៩៦ ក្ប ុង 36.3



4.6%(n=2562)
1.7%(n=2560)

54.9%(n=2514)
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32

%

ស្គា ល់កខនលងប្វើបេសាឈាមរកបមបររបអដស៍ (N=2562) 87.3

ធ្លល ប់ប្វើបេសាឈាមរកបមបររបអដស៍រយើៈបពល ១២ខែកនលងមក(N=2564) 62.2

កខនលងប្វើបេសាឈាមរកបមបររបអដស៍បលើកចុងបរកាយ(N=1680)

រល៊ីនិកឯកជន ឬ មនទ៊ីរពិបស្គ្ន៌ 6.5

មនទ៊ីរបពទយរដឋ 15.7

មណ្ឌ លប្វើបេសាឈាមបោយសមររ៍ចិេា និងរកាការស្ងាេ់របស់រដឋ 39.2

មណ្ឌ លប្វើបេសាឈាមបោយសមររ៍ចិេា និងរកាការស្ងាេ់ អងាការ 35.8

ឱសងស្គា ន 0.1

បផេងៗ 2.6

ានទទួលលទធផលបេសាឈាមរកបមបររបអដស៍ (N=1678) 96.2

ហ៊ា នរាប់លទធផលបេសាឈាមរកបមបររបអដស៍ (N=1562) 93.0

លទធផលប្វើបេសាឈាមរកបមបររបអដស៍របស់ែលួនផ្ទទ ល់ (N=1402)

វជិាា មន 2.6

មិនចាស់ 1.0

អវជិាមន 96.4
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ច្នួនដង ខដលានបៅរល៊ីនិកពិនិេយសុែភាពផលូវបភទ កនុង ១២ ខែកនលងមក
(N=2558) %

មិនខដលបស្គោះ 44.5

១ - ២ ដង 21.2

៣ បៅ ៤ ដង 19.5

៥ បៅ ៦ ដង 6.8

បលើសព៊ី ៧ ដង 8.1

របបភទរល៊ីនិកខដលានបៅពិនិេយ(N=1593)

រល៊ីនិកសុែភាពររួស្គរ(NCHADS) 38.3

មនទ៊ីបពទយ/មណ្ឌ លសុែភាពរដឋ 19.4

រល៊ីនិកអងាការ(RHAC,MSI,MEC,PSF) 26.1

រល៊ីនិកអងាការបផេងៗបទៀេ 8.8

រល៊ីនិកឯកជន 5.1

អេ់ស្គា ល់អងាការ 0.4

រល៊ីនិកបផេងៗបទៀេ 2.0
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តេសា #បាន្តេសា %វិជ្ជមាន្
របបមោះទឹកថ្ល 2503 18.9

របបមោះទឹកាយ 2523 5.3

ស្គវ យ 2562 0.4

កាមបររ (CT, GC or TP) 2564 20.8

បអដស៍ 2561 2.6

រលកបងលើមរបបភទ B Sag 2559 9.3

បេសាវជិាមន 2564 29.6
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េតីតផ្ទោះរន
487 (19.0%)

នររំីអរ ើស្រស្លអរៀរ
272 (10.6%)

ខាោ៉ាេូអខ
1805 (70.4%)

េរាអររវា៉ា ង់អមអោគ
អេដស៏ = 5.1%

េរាអររវា៉ា ង់អមអោគ
អេដស៏ = 3.6%

េរាអររវា៉ា ង់អមអោគ
អេដស៏ = 1.7%
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*Direct comparison difficult: different population, different lab testing 
methods, different sampling approach, different weight
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 នារ៊ីប្បរ ើបសវក្ស្គនាសបាយខដលជារកុមមនអរមីបរបវ ឡង់ែពស់ើៈ
◦ ជ្ងឺកាមបររជាពិបសស ជ្ងឺរបបមោះទឹកាយ
◦ ផទុកបមបររបអដស៏ (និនាន ការានងយចុោះចាប់ម្ីងព៊ីឆ្ន ្  ១៩៩៨)
◦ ការមនថ្ផទប ោះ  និងការរលូ្េកូន
◦ ការរបរពឹេាផលូវបភទមនការរបឈមមុែែពស់ (មនថ្ដរូរមួបភទបរចើនរបបភទ)

 នារ ៊ីប្បរ ើបសវក្ស្គនាសបាយខដលមនរកុមនារ ៊ីជាបរចើនរបបភទើៈ
◦ នារ៊ីែលោះមិនមនថ្ដរូរមួបភទ(៨%ានរយការណ៏្មិនខដលរមួបភទ)
◦ ភារបរចើនមិនមនបភញៀវ ឬក៏ មនបភញៀវ ២ បៅ ៣  នាក់កនុង១សាា េ៏
◦ មននារ ៊ីមួយច្នួនេូចានរយការណ៏្ថ្ មនចាក់ថ្ន ្បញៀន
◦ មនថ្ដរូរមួបភទខដលមនរបបភទជាបរចើនបផេងៗ (បា៊ី   បភញៀវ សងារ   បភញៀវបទៀងទាេ់ មី

មីចិញ្ច ឹម)
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 ការបរបើរាស់បស្ស្គមអានាម័យររប់បពលើៈ
◦ មនការបរបើរាស់បស្ស្គមអានាម័យ ែពស់ជាមួយបភញៀវ ក៏ប ុខនាមនការងយចុោះជាងបបើបរបៀបប្ៀបបៅនឹង

ការប្វើអបងេេការរបរពឹេាផលូវបភទ កនុងឆ្ន ្ ២០១០។
◦ ការបរបើរាស់បស្ស្គមអានាម័យជាមួយសងារបៅខេទាប

 អរមីថ្នការរលូ្េកូន រឺជាបរឿងរួរឱយារមភ
 បរបវ ឡង់ថ្នបរររបបមោះទឹកាយ និង របបមោះទឹកថ្ល មនអរមីែពស់កនុងច្បោមរកុមនារ ៊ី

ខដលមនវយ័បកមង បេើយនិងបររស្គវ យរកាប បអដស៏ បងលើមរបបភទ B  មនអរមីែពស់កនុង
ច្បោមរកុមនារ ៊ីខដលមនអាយុបរចើន។

 ច្ប ោះនារ ៊ីប្បរ ើបសវក្ស្គនាសបាយខដលមនបភញៀវរមួបភទបលើស៧នាក់កនុងមួយសាា េ៏មន
ការរបឈមមុែនឹងបររោះថ្ន ក់ថ្នការឆលងបមបររ  បអដស៏ ស្គវ យរកាប និង របបមោះទឹកាយ។

 នារ៊ីប្បរ ើបសវក្ស្គនាសបាយ “អេ៊ីេផទោះបន” មនការពិាករកោស់បៅមីមបោា បែេាជា
បរចើន បេើយក៏ពិាក់ក្ណ្េ់ឱយានចាស់លស់ខដរ។

 កខនលងែលោះមននារ ៊ីប្បរ ើបសវក្ស្គនាសបាយ បរចើនរបបភទបៅ លយឡ្រន
ឧទាេរណ៏្  បសវក្ស្គនាខារ អូបែ និង បសវប្បរ ើផលូវបភទ។
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 ប ើញមននារ ៊ីបសវក្ស្គនាសបាយជាបរចើនខដលមនអេ៊ីេភាពជាកមមការ ៊ីន៊ីបរង
ចរក ដូចបនោះពរង៊ីកកមមវ ិ្ ៊ីអប់រប្ោយផ្ទទ ល់ឱយដល់រកុមបនោះ។

 រួរមនការរបុងរបយ័េនឱយានបរចើនច្ប ោះថ្ដរូរមួបភទខដលជា សងារ ឬ មីមី
ចិញ្ច ឹម។

 ការក្ណ្េ់វ ិ្ ៊ីស្គស្រសាពាាលច្ប ោះបមបររ របបមោះទឹកថ្ល រួរខេប្វើនឹងកខនលង។
 ប្វើការបងាេ របោយប្វើយ ងោឱយភាររយថ្នការបរបើរាស់អានាម័យរកាបៅែពស់
ដខដល បេើយរួរជ្ុរញុឱយបបងេើនការបរបើរាស់អានាម័យកនុងច្បោម សងារ និង
មីមីចិញ្ច ឹម។

 រួរមន បសវពនលូេកូនបោយសុវេាិភាព ខដលងាយស្សួលបរបើរាស់។
 រួរជ្រញុឱយន្ាយកថ្ដរូរមួបភទមកប្វើបេសាបៅមនទ៊ីរពិបស្គ្ន៏និងប្វើការពាាល។
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 សូមស្្លងេំណ្រគុណ្ចំអ ោះ
◦ រកសួងសុខាេិបាល
◦ អលាកអវជជ. មាន ឈវីុន  អលាកអវជជ. Perry Killam, អលាកស្រសីអវជជ. Dora 

Warren, អលាកអវជជ. ឈា  ឆវណ្ណ អលាកអវជជ. ផលសាណូ្ និង  រកុមេនក
រអចចកអទ្សររស់ មជឈមណ្ឌ លជាតិររយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏ អសើស្សបកនិងកាម
អោគ រកមុេនករអចចកអទ្សររស់េងគការ ររយុទ្ធនឹងជំងឺឆលងសេរដាអាអមរកិ។

◦ េនកផ្តលជំនួយ្វកិា Global Fund and US-CDC
◦ មនទីរសុខាេិបាលអខតត ោជធានី កមមវយីិអេដស៏ និង សមាជិកទំងេស់ស្ដលបាន
ចូលរមួកនុង ការអយវើេអងាតអនោះ។

◦ នររំីអរ ើអសវាកំស្លនតសរាយទំងេស់ស្ដលបានចំោយអពលអវលាចូលរមួអយវើ
ការសិកាស្រស្លវរជាវអនោះ។
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