
របាយការណ៌  

កិច្ចប្រជ ុំផ្សព្វផ្ាយគោលការណ៍ណណនុំជាត ិ
ស្តពី្ីការណែទុំ-ព្ាបាលជុំងឱឺកាស្នយិម និង 
ការព្ាបាលគោយឱស្ែប្រឆុំងគមគោគគេដស្ ៍
ស្ុំោរម់ន ស្សគព្ញវ័យ, គកេងជុំទង ់នងិក មារ 

 
 

 

 

 

 

ថ្ងៃទី ២៨ ខែ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

មជ្ឈមណ្ឌ លសហប្រតិរតតិការកមពុជា-កូររ ៉េ (CKCC) 

ររៀរច្ាំរោយ          ឧរតថមភរោយ  

 

 



របាយការណ៌  

កិច្ចប្រជ ុំផ្សព្វផ្ាយគោលការណ៍ណណនុំជាតសិ្តពី្ីការណែទ ុំ-ព្ាបាលជុំងឺ
ឱកាស្នយិម និងការព្ាបាលគោយឱស្ែប្រឆុំងគមគោគគេដស្ ៍ 

ស្ុំោរម់ន ស្សគព្ញវ័យ, គកេងជុំទង់ និងក មារ 

គព្លគវលា : ថ្ងៃទី ២៨ ខែ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៦  

ទីកណនែង:  រៅសាលប្រជុ្ាំថ្ៃមជ្ឈមណ្ឌ លសហប្រតិរតតិការកមពុជា-កូររ ៉េ (CKCC)។ 

គោលរុំណង:  គឺខច្ករ ាំខលកៃូវពត៌មាៃងមីៗខែលបាៃខកសាំរលួ សតីអាំពីការខងទាំ ៃិងពាបាល
ជ្ាំងឺរអែស៍ រលើមៃុសសរពញវយ័ រកមងជ្ាំទង់ ៃិងកុមារ ខែលស្សរតាមរោលការណ៍្ខណ្នាំ
ររស់អងគការសុែភាពពិភពរោក ក៏ែូច្ជាការររៀរច្ាំអៃុវតតយុទធសាស្តសត រ្វើរតសតភាល ម 
ពាបាលភាល ម (Test and Treat)។ 

េនកច្ូលរមួ :  មាៃការអរ ជ្ ើញចូ្លរមួជាគណ្អ្ិរតីពីសាំណាក់ រោកជ្ាំទវរវជ្ជរណ្ឌិ ត  
ឱ វណ្ណឌីៃ អគគនយកររច្េករទសសុខាភិបាលថ្ៃប្កសួងសុខាភិបាល ៃិងពីថ្ែគូអភិវឌឍ 
សុខាភិបាល រភញៀវជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ សររុទាំងអស់ ច្ាំៃួៃ ២៧០នក់ ខែលកនុងរនោះ រមួមាៃ 
តាំណាងអាជាញ ្រជាតិប្រយុទធៃឹងជ្ាំងឺរអែស៍, ប្កមុការងារថ្ៃមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទធៃឹងជ្ាំងឺរអ
ែស៍ រសើខសែក ៃិងកាមរោគ, តាំណាងមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិកាំចាត់រោគរររង ៃិងហង់សិៃ, 
តាំណាងមជ្ឈមណ្ឌ លជាតិោាំពាមាតា ៃិងទរក, តាំណាងសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសតសុខាភិ
បាល, តាំណាងមៃទីររពទយថ្នន ក់ជាតិ ខែលមាៃរសវាខងទាំ ៃិងពាបាលជ្ាំងឺរអែស៍, ប្រធាៃមៃទីរ
សុខាភិបាលោជ្ធាៃី/រែតត ៃិងប្រធាៃកមមវ ិ្ ីប្រយុទធៃឹងជ្ាំងឺរអែស៍-កាមរោគោជ្ធាៃី/រែតត 
ទាំង ២៥, ប្កុមការងារខងទាំ ៃិងពាបាលជ្ាំងឺរអែស៍ សាំោរ់មៃុសសរពញវយ័ ទាំង ៦៥កខៃលង, 
ប្កុមការងារខងទាំ ៃិងពាបាល ជ្ាំងឺរអែស៍ រលើកុមារ ទាំង ៣៦កខៃលង, តាំណាងអងគការមាេ ស់
ជ្ាំៃួយ ៃិងថ្ែគូអៃុវតតនន (ែូច្ជាWHO, UNAIDS, USAID, US-CDC, CHAI, AHF, CRS, 
Flagship, MANGA), តាំណាងអនករស់រៅជាមួយរមរោគរអែស៍ (AUA ៃិងCPN+)។ 

ឧរតថមភគោយ  



 
ព្ធិគីរើក  

 មតិសាវ គមៃ៌ៃិងសាំរណ្ោះសាំណាល:  រោយរោក រវជ្ជ លី រពញស ុៃ  
ប្រធាៃ មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិប្រយុទធៃឹងជ្ាំងឺរអែស៍ រសើខសែក ៃិងកាមរោគ 

 មតិសាំរណ្ោះសាំណាល :  
o រោករវជ្ជ ស្សី វណ្ណ្ួៃ ប្រធាៃអងគការ AHF ប្ររទសកមពុជា  
o រោក Dreax McCrecken ប្រធាៃមូលៃិ្ិគលិៃតុៃប្រចាាំប្ររទសកមពុជា  
o រោក ជួ្រ សុែច្ាំររ ើៃ ប្រធាៃអងគការខាណា ៃិងប្រធាៃគាំរោង HIV Flagship 
o រោករវជ្ជ  Ahmed Saadani ទីប្រឹកាជាៃ់ែពស់ខននកពាបាលជ្ាំងឺរអែស៌ 

 US-CDC Cambodia 
o រោករវជ្ជ  Laurent Ferradini  ប្រធាៃខននកជ្ាំងឺរអែស៌ កាមរោគ រោករងលើម  

 WHO Cambodia 

 



 មតិសាំរណ្ោះសាំណាល ៃិងពិ្ីប្រកាសររើកសិកាខាស សាោ : ជ្ាំទវរវជ្ជរណ្ឌិ ត ឱ វណ្ណឌីៃ 
អគគនយកររច្េករទសសុខាភិបាលថ្ៃប្កសួងសុខាភិបាល 

 

  

 

 

 

 

 

 

ខងលងកនុងឱកាសែ៏សាំខាៃ់រៃោះ រោកជ្ាំទវគគនយកររច្េករទសសុខាភិបាល បាៃខងលងថ្ន 
ប្ររទសកមពុជាសរប្មច្បាៃរជាគជ័្យកនុងការកាត់រៃថយៃូវអប្តារប្រវា៉េឡង់រមរោគរអែស៍កនុង
ច្ាំរណាមមៃុសសរពញវយ័ពី១,៧% កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ មករៅប្តឹម ០,៦% កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ រហើយ 
កមពុជាក៏បាៃសរប្មច្រោលរៅអភិវឌឍសហសសវតសមុៃកាលកាំណ្ត់រលើកិច្េការពាបាលខងទាំ
អនកជ្ាំងឺរអែស៍ រោយទទួលបាៃៃូវពាៃរងាវ ៃ់ពីអងគការសហប្រជាជាតិរៅឆ្ន ាំ២០១០នងខែរ។ 
តាមការបា៉េ ៃ់សាម ៃររស់អនកជ្ាំនញជាតិៃិងអៃតជាតិរៅឆ្ន ាំ២០១៦ មាៃអនកឆ្លងរមរោគរអែស៍
កនុង១ថ្ងៃប្រមាណ្ ១០០ នក់ រៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ បាៃងយចុ្ោះមកប្តឹម ៣ នក់ រៅឆ្ន ាំ២០១០ ៃិង 
២ នក់ រៅឆ្ន ាំ២០១៦។ រប្កាមការែិតែាំររស់ប្កសួងសុខាភិបាល ៃិង NCHADS ការនតល់ 
រសវាខងទាំៃិងពាបាលជ្ាំងឺរអែស៍បាៃរកើៃរឡើងែល់ ៦៥ កខៃលង រៅឆ្ន ាំ២០១៦ ខែលកនុងរៃោះ 
មាៃរសវាសប្មារ់កុមារច្ាំៃួៃ ៣៦ កខៃលង។ រោយខឡក រោកជ្ាំទវ បាៃជ្ប្មញុឲ្យ 
NCHADS ពិៃិតយរលើការពាបាលអនកជ្ាំងឺរអែស៍រៃោះ រោយមាៃការតាមោៃហមត់ច្ត់កនុងការ
រប្រើប្បាស់ឱសងប្រឆ្ាំងរមរោគរអែស៍រៃោះ រែើមែរីច្ៀសវាងការមិៃរប្រើប្បាស់ខររជាយករៅ
លក់រលើទីនារ ការរប្រើប្បាស់រៃតោន រោយោម ៃរវជ្ជរញ្ជជ រប្តឹមប្តូវ ៃិងការរប្រើឱសងឆ្ាំង 
រមរោគរអែស៍ឲ្យបាៃរទៀងទត់កុាំឲ្យោច់្ ររើពុាំែូរចាន ោះរទ វាៃឹងជ្ប្មញុឲ្យមាៃភាពសុាាំថ្ៃឱសង



ទាំងរៃោះ ខែលលាំបាកកនុងការពាបាល រប្ពាោះររើរលែឿៃថ្ៃភាពសុាាំឱសងវារលឿៃជាងការរក
រ ើញឱសងងមីៗសប្មារ់ពាបាលរនោះ វាជារប្ោោះអាប្កក់មួយសប្មារ់អនកជ្ាំងឺទាំងរៅកមពុជា
ៃិងរៅរលើសកលរោក ខែលជាការប្ពយួបារមភនរពលរច្េុរែៃនរៃោះ។ មា៉េងវញិរទៀត ទៃទឹម
ៃឹងកិច្េែិតែាំកនុងការពាបាលរៃោះ មិៃប្តូវរភលច្ពីការការពារការច្មលងជ្ាំងឺរអែស៍រនោះរទ រោយ
រៅខតជ្ប្មុញការរប្រើប្បាស់រស្សាមអនម័យ ១០០% ប្ពមទាំងការនតល់ការប្រឹកាឲ្យបាៃលអ
ែល់អនកខែលនទុករមរោគរអែស៍ ជាពិរសសវរិតតិនលូវចិ្តតខែលអាច្រកើតមាៃរៅរពលែឹងថ្នមាៃ
វជិ្ជមាៃរមរោគរអែស៍រប្កាយពីរ្វើរតសតឈាម ៃិងប្តូវសហការជាមួយនយកោា ៃសុែភាពនលូវ
ចិ្តតៃិងការរាំពាៃរប្គឿងរញៀៃថ្ៃប្កសួងសុខាភិបាល កនុងការពិៃិតយរមើលរលើអនករប្រើប្បាស់
រប្គឿងរញៀៃ ខែលជាប្កមុមួយមាៃហាៃិភ័យែពស់កនុងការឆ្លងរមរោគរអែស៍រៃោះនងខែរ។ 

ដុំគណើ រការកចិ្ចប្រជ ុំ  

 ការរងាា ញពីរោលរាំណ្ងថ្ៃកិច្េប្រជុ្ាំ ៃិងកមមវ ិ្ ី រោយរោករវជ្ជ ការអឿៃ ចិ្ប្តា 
 

 ការរងាា ញពីរទពិរសា្ៃ៌ថ្ៃការរឆ្លើតតររមរោគរអែស៌ រយោះរពល ២៥ឆ្ន ាំ រែើមែីឈាៃ
រៅលុររាំបាត់ការឆ្លងរមរោគរអែស៌ងមីរៅឆ្ន ាំ ២០២៥ រោយ ឯកឧតតម មាៃឈីវៃុ 

 ការរងាា ញពីលទធនលស្សាវប្ជាវងមី ពីយុទធសាស្តសត ការរ្វើរតសត ៃិងពាបាលភាល ម រោក
រវជ្ជ  Laurent Ferradini  ប្រធាៃខននកជ្ាំងឺរអែស៌ កាមរោគ រោករងលើម  WHO 
Cambodia 

 ការរងាា ញពី ពត៏មាៃងមីៗខែលបាៃខកសាំរលួ សតីអាំពីការខងទាំ ៃិងពាបាលជ្ាំងឺរអែស៍ 
រលើមៃុសសរពញវយ័ រកមងជ្ាំទង់ ៃិងកុមារ រោយរោករវជ្ជ ងូវ រូោ៉េ   

 ការរងាា ញពី ពត៏មាៃងមីៗខែលបាៃខកសាំរលួ សតីអាំពីការពាបាលរងាា ជ្ាំងឪកាសៃិយម 
រលើមៃុសសរពញវយ័ រកមងជ្ាំទង់ ៃិងកុមារ រោយរោករវជ្ជ គី សុវឌឍន  

 ការរងាា ញពី រោលការណ៍្ខណ្នាំជាតិងមីសតីពីការពាបាលរោយឱសងប្រឆ្ាំងរមរោគ
រអែស៍ សាំោរ់មៃុសសរពញវយ័, រកមងជ្ាំទង់ ៃិងកុមារ រោយរោករវជ្ជ ខម៉េៃ រញ្ជា រត្័ 

 ការរងាា ញពី រោលការណ៍្ខណ្នាំជាតិងមីសតីពីការពាបាល Co Morbility, PEP សាំោរ់
មៃុសសរពញវយ័, រកមងជ្ាំទង់ ៃិងកុមារ រោយរោករវជ្ជ ឆិ្ល សារមឹ ៃិង រវជ្ជ សិរងាគ  

 ការរងាា ញពី រោលការណ៍្ខណ្នាំជាតិងមីសតីពី adolescent transitional រោយរោក
រវជ្ជ ខែៃ សិរងាគ  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ការរងាា ញពីខននកប្គរ់ប្គងឪសងពីការខណ្នាំ ចារ់រនតើមពាបាលទាំងអស់ោន  រោយ
រោក ប្ពាំ មា៉េ ឌី  

 

 

  

 

 



 

 

តាមរយៈការរ្វើរទរងាា ញររស់វាគមិៃៃិមួយៗ ខែលមាៃរទពិរសា្ៃ៍ កនុងការខងទាំ ៃិង
ពាបាលជ្ាំងឺរអែស៍ បាៃរ្វើរអាយការពិភាកាកនុងកិច្េប្រជុ្ាំ កាៃ់ខតនុសនុល។  

ោល់ឯកសារថ្ៃកិច្េប្រជុ្ាំ រោក រោកស្សី អាច្ទញពីរគហរទាំព័រ NCHADS  
Download:  Go to www.nchads.org ->home page -> Library -> Publication or Copy the link 

below and paste it to your browser and hit Enter: 

 

http://nchads.org/Publication/dissemination/Dissemination%20of%20National%20Guidelines%2

0on%20Management%20oi-art%20Presentations.pdf 
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http://nchads.org/Publication/dissemination/Dissemination%20of%20National%20Guidelines%20on%20Management%20oi-art%20Presentations.pdf


ព្ធិរីទិ  

កិច្េប្រជុ្ាំនសពវនាយរៃោះ បាៃរិទរ េ្ រ់កមមវ ិ្ ី រៅរវោរមា៉េង ៥ ៃិង ៣០នទី ោៃ ច្ មតិចារ់
អារមមណ៌្ររស់តាំណាងអនកនទុករមរោគរអែស៌ ពីរោលការណ៌្ងមី ពាបាលទាំងអស់ោន   

 ៃិងមតិសាំរណ្ោះសាំណាលរូកសររុថ្ៃកិច្េប្រជុ្ាំ ៃិងប្រកាសរិទកិច្េប្រជុ្ាំរោយរោក 
រវជ្ជ. លី រពញស ុៃ ប្រធាៃ NCHADS។ 

 
 

        

 

    

 


