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ផ្ផែកអដកេតតាមោន 
មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិ ប្ុយទុ្ធនឹកជ្ំកឺដអដស ៍ដសើផ្សែក និក កាមដោគ 

 

ការអដកេត ជ្ីវសាស្តសរ រកអប្តាដប្ុវ៉ា ឡកដ់មដោគដអដស ៍ និកការប្ុប្ពឹតរ
ផលូវដភទ្កែុកចំដោមស្តសរើបំដរើដសវកំសានរសុាយ                

 ឆ្ែ ំ២០១៦ 

 



មាតិកា 
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 ររវត្តិ 
 គោលរំណង 
 វធីិសាស្ត្ត 
 លទ្ធផល 
 ការ្ន្និដ្ឋា ន្ 
 



ប្បវតត ិ(1) 
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 ប្បទទសកមពុជាមានប្បព័នធការអទកេតដដលដំទ ើ រការៈ 
 -ការអទកេតរកអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ ាំកពីឆ្ន ំ១៩៩៤ 
 -ការអទកេតរកអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ជំកឺកាមទោគ ាំកពីឆ្ន ំ១៩៩៦ 
 -ការអទកេតពីការប្បប្ពឹតតផលូវទភទ  ាំកពីឆ្ន ំ១៩៩៧ 
 ទោលបំ កននការអទកេតគឺ ទដើមបីប្តួតពិនិតយ និកទុកជាឯកសារ នូវនិន្នន ការននការផ្លល ស់

បតូរអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍  ជំកឺកាមទោគ និកការប្បប្ពឹតតផលូវទភទ ពីការអកេតមួយ
ទៅការអទកេតមួយ កនុកប្កុមដដលបានទធវើការអទកេត (ស្តសតីមាននផទទ ោះ) និកប្កុមទោលទៅ
មួយចំនួនទទៀរដូចជាៈ ប្កុមបុរសស្សលាញ់បុរស ប្កុមអនកទប្បើថ្ន ំទញៀន និក ប្កុមស្តសតីបំទរ ើ
ទសវកំសានតសបាយ។ 

 ទ ោះជាមានការថយចុោះអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ដល់0.6%កនុកចំទោមប្បជាជន
ទូទៅក៏ទោយ ក៏អប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ទៅមានកំរតិខ្ពស់កនុកចំទោមប្កុមប្បជា
ជនទោលទៅ។ 



ប្បវតត ិ(2) 

 ទោយអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍មានកំរតិខ្ពស់កនុកចំទោមប្កុមទោលទៅ និកការ
អទកេតពីជីវសាស្តសតនិកការប្បប្ពឹតតផលូវទភទទៅមាន កំរតិ យុទធសាស្តសតបចចុបបននរបស់
មជឈម ឌ លជាតិប្បយុទធនឹកជំកឺទអដស៍  ទសើដសបក  និកកាមទោគ   ចំទ ោះការអទកេតរកអ
ប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ គឺទធវើការអទកេតរកអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍រមួនឹកការ
ប្បប្ពឹតតផលូវទភទ កនុកចំទោមប្កុមទោលទៅៈ 
 ប្កុមស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតសបាយ  (ការអទកេតរកអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ ឆ្ន ំ២០១០)  ការ

អទកេតរកអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍រមួនឹកការប្បប្ពឹតតផលូវទភទ ឆ្ន ំ២០១៦ 
 ប្កុមស្សីស្សស់ ទធវើអទកេតឆ្ន ំ២០១២  និក  ឆ្ន ំ២០១៦ 
 ប្កុមបុរសស្សលាញ់បុរស ទធវើអទកេតឆ្ន ំ២០១៣ និក ឆ្ន ំ១០១៥ 
 ប្កុមអនកទប្បើថ្ន ំទញៀន ទធវើអទកេតឆ្ន ំ២០១២ និក ឆ្ន ំ  ២០១៧(កំពុកដំទ ើ រការ)  

 ស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតសបាយដដលោា នទីាំកចាស់លាស់ ដូចជាស្តសតីបំទរ ើទសវកំសា
នតទៅាមផលូវ និកស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតឯកោជយ ប្តូវបានដឹកថ្ជាប្កុមដដលប្បឈមមុខ្
ខ្ពស់  ប៉ាុដនតមានទិននន័យតិចតួចអំពីចំនួន  រអឺប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ននប្កុមទនោះ។ 
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គោលបំណង 
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 ទដើមបីកំ ត់ការបា៉ា ន់សាា នអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍សំោប់
ថ្ន ក់ជាតិ និកការប្បប្ពឹតតប្បឈមមុខ្នឹកការឆ្លកទមទោគទអដស៍និក
ទមទោគសាវ យ  កនុកចំទោមប្កុមន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ។ 

 ទដើមបីផតល់ទិននន័យ សំោប់ការទធវើគំទោកដផនការនិកការប្គប់ប្គក
ជំកឺកាមទោគ និកផតល់ទិននន័យដល់កមាវធីិបង្កេ រ ការរកីោលោលទម
ទោគទអដស៍ សំោប់ប្កុមន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ និកអតិថិជន
របស់ពួកទគ។ 

 ទដើមបីវយតំនលអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍៍ ∕ ទមទោគសាវ យ និក
ការប្បប្ពឹតតផលូវទភទកនុកចំទោមន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ។ 
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 កន្ន្លងគធវើការអគងេត្ៈ គធវើការអគងេត្
កនុង១៨គេត្ត-រាជធានី្គលើកន្លង
គេត្តកំពត្ សាវ យគរៀង រកគ េះ ្ទឹង
ន្រត្ង មណឌ លគិរ ីនិ្ងគេត្តន្ករ 

  ំន្ួន្អនក ូលរមួអគងេត្ៈ៣១៥១ 

 

ទី្តងំគធវើIBBS 2016 



វិធីសាស្ត្ត(១) 

 ន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយដដលមានទីាំកចាស់លាស់ (ហាកកាោ៉ាអូទខ្ ហាកមា៉ា
សា និកទបៀរហាា ឌិន) ប្តូវបានទប្ជើសទរ ើសយកមកចូលរមួការអទកេត ពីទខ្តតចំនួន១៨
ដដលបានទប្ជើសទរ ើសសំោប់ទធវើការអទកេត។ 

 ន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយដដលោា នទីាំកចាស់លាស់ (ន្នររីកសីុផលូវទភទឯកោជយ 
ន្នររីកសីុផលូវទភទទៅាមផលូវ និកាមសួន)  ប្តូវបានទប្ជើសទរ ើសពីកដនលកប្បមូលផតុំ 
(hotspots) កនុក១៣ស្សុកប្បតិបតតិដដលប្បឈមមុខ្ខ្ពស់ ទៅកនុក៦ទខ្តត  ោជធានី។ 

 កដនលកប្បមូលផតុំ (hotspots) គឺជាសួន រ ឺផលូវ  ដដលន្នររីកសីុផលូវទភទប្បមូលផតុំ។ តំបន់
ប្បមូលផតុំននន្នររីកសីុផលូវទភទឯកោជយនិកទៅាមផលូវ  កនុកស្សុកប្បតិបតតិ ំក១៣ទនោះ គឺ
ដផែកទលើការប្ពមទប្ពៀកនិកការចុោះកំ ត់ទីាំកន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយឆ្ន ំ
២០១៣។  
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ការទប្ជើសទរ ើសស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតសបាយដដលមានទីាំកចាស់លាស់មកចូលរមួការ
អទកេត៖ 

 ទប្បើការទប្ជើសទរ ើសជាចទង្កេ ម (single-stage cluster sampling design) 
 ទប្ោកទប្ជើសទរ ើសអនកចូលរមួ(sampling frame) ទរៀបបញ្ចូ លកដនលកបំទរ ើទសវកំសានត
សបាយ ំកអស់ជាចទង្កេ ម ដូចជាប្កុមហ ុនស្សាទបៀរ កាោ៉ា អូទខ្  និក បារ។ 

 សំោប់កដនលកបំទរ ើទសវកំសានតសបាយដដលមានស្តសតីទប្ចើន ស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានត
សបាយ ំកអស់ប្តូវបានបំដបកជាប្កុមតូចៗ ឲ្យបានចំនួនប្បហាក់ប្បដហលោន ។ 

 ចទង្កេ មស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតសបាយប្តវូបានចាប់យកទោយនចដនយពី   sampling 
frame។ 

 ទប្បើវធីិសាស្តសតយក ំកអស់ (Take-all) ទោយអទញ្ច ើញស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតសបាយ
 ំកអស់កនុកចទង្កេ មដដលចាប់បានទោយចូលរមួកនុកការអទកេត។ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

វិធីសាស្ត្ត(២) 



វិធីសាស្ត្ត(៣) 

 

ការទប្ជើសទរ ើសស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតសបាយដដលោា នទីាំកចាស់លាស់មកចូលរមួ
ការអទកេត៖ 

 ទប្បើវធីិសាស្តសតទរ ើសយក ទីាំកប្បមូលផតុំទោយកំ ត់ទពលទវលា  (Time-location 
sampling,TLS) 

 ស្សក់បញ្ជ ីសថិតិ យកកដនលកប្បមូលផតុំដដលសាា ល់ ំកអស់ (ាមផលូវ សួន) ដដលស្តសតីបំ
ទរ ើទសវកំសានតសបាយោា នទីាំកចាស់លាស់មកប្បមូលផតុំ។ 

 TLS ប្តូវការទីាំក និកកាលបរទិចេទ ទពលទមា៉ាកចាស់លាស់ (ទធវើអទកេតមួយកដនលក  
រយៈទពល៤ទមា៉ាក)។   បន្នទ ប់មកប្កុមទធវើការអទកេតទប្ជើសទរ ើសទោយនចដនយនូវទីាំក
សំោប់ទធវើការអទកេត។ 
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ការប្បមូលទិននន័យៈ 
ការបូមឈាមនិង ការ្ភំា្ន៍ 

 បូមឈាមពីសរនសដវ ៉ាន៥មល ទធវើទតសតឈាម និកបនតក់ឈាមទលើប្កោស DBS 

 ការទធវើទតសតរកទមទោគទអដស៍ទោយទប្បើទតសត Determine និក Stat-Pak និក ការទធវើ  
ទតសតរកទមទោគសាវ យ ទធវើទៅនឹកកដនលកទធវើការអទកេត។ 

 កំរកសំនួរមានសំនួរចំនួន៨០ ដដលដចកជា៦ដផនកៈ 
 លកខ ៈប្បជាសាស្តសត 
 ការប្បប្ពឹតតផលូវទភទ និកសុខ្ភាពផលូវទភទ 
 ការទប្បើប្បាស់ថ្ន ំទញៀន និកការញំុទប្គឿកស្សវកឹ 
 អំទពើហឹកាចំទ ោះស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតសបាយ 
 ការទឆ្លើយប្បាប់ពីជំកឺកាមទោគ  និកការពាបាលជំកឺកាមទោគ 
 ចំទ ោះដឹកពីជំកឺទអដស៍ និកការទធវើទតសតរកទមទោគទអដស៍ 
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គំនូ្បំប្ពួញ្រំាប់ការគធវើគត្តរកគមគរាគគអដ្ ៍

11 

Se=100.0% 

Sp=99.8% 

Se=99.5% 

Sp=100.0% Stat-Pak 

Positive Negative 

Negative 

Determine HIV 1/2 

ស្ត្តីរំគរ ើគ្វាកំសាន្ត្ រាយ 

Positive 

Sensitivity (Se) and specificity (Sp) data from phase 1 validation of 5 rapid HIV tests conducted in Cambodia 
in 2004.  The combined algorithm was found to be 99.5% sensitive and 100% specific.   



ការគធវើគត្តប្តួតពិនិតយគុណភាពននការគធវើ
គត្តឈាមរកគមគរាគគអដ្ ៍

12 

 

 ការទធវើទតសតប្តួតពិនិតយគុ ភាព ទធវើទៅមនទីរពិទសាធន៍របស់មជឈម ឌ លជាតិ
ប្បយុទធនឹកជំកឺទអដស៍ ទសើដសបក និកកាមទោគ 

 ទតសតទមទោគទអដស៍វជិជមាន ំកអស់ ប្តូវទធវើទតសតប្តួតពិនិតយគុ ភាព 
 ទតសតទមទោគទអដស៍អវជិជមានប្តូវបានចាប់យកទោយនចដនយចំនួន១០% សំោប់ទធវើ

ទតសតប្តួតពិនិតយគុ ភាព 
 ដផែកទលើពិធីសារននការអទកេត Enzyme Immunoassays (EIA) ចំនួន២  (Vironostika 

HIV Uniform និក Murex HIV-1.2.0) ប្តូវបានទប្បើសំោប់ទធវើទតសតប្តួតពិនិតយគុ 
ភាព 

 
 



គំនូ្បំប្ពួញ្រំាប់ការគធវើគត្តប្តួតពិនិតយគុណភាពនន
ការគធវើគត្តរកគមគរាគគអដ្ ៍
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Negative Positive 

Murex 

Negative 

 

រកដ្ឋ្DBS ្ំរារគ់ធវើគត្ ត្រត្ួត្
ពិន្ិត្យគុណភាព 

 

Positive 

Vironostika 

* DBS: Dried blood spot (DBS) card; QC: Quality Control 



ការប្គប់ប្គងនិង ការវិភាគទិននន័យ 

 ទិននន័យប្តូវបានបញ្ចូ លាមកមាវធីិ Epi-Data V3 Database 
  Sampling weight ប្តូវបានគ ន្ន ទដើមបីគិតពីភាពខុ្សោន រវកចំនួនស្តសតីបំ
ទរ ើទសវកំសានតសបាយទៅាមបោត  ទខ្តត ោជធានី។ 

  ការវភិាគទិននន័យទោយថលឹកដថលក(weighted)ប្តូវបានទធវើកនុកកមាវធីិ STATA 
V14។  

  Descriptive statistic ប្តូវបានគ ន្នរមួបញ្ចូ ល ំក mean, median, 
frequency,     proportion, 95% CI 

  ការវភិាគBivariate ប្តូវបានទធវើផកដដរ ទដើមបីកំ ត់ការរមួោន រវកអប្ាទប្ប
វ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ និក លកខ ៈរបស់ស្តសតីបំទរ ើទសវកំសានតសបាយ
មួយចំនួន។ 
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លទ្ធផល 
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  លកខណៈប្បជាសាស្ត្ត្ ងគម 

16 

ពិពណ៌នា N = 3151 
អាយុគិត្ជាមធយម Mean (median) 26.1 (25.0) 
ឆ្ន ំ្ ិកាគិត្ជាមធយមMean (median) 5.6 (6.0) 
អនកមនិ្បាន្្ិកា 14.4% 
នាររំីគរ ើគ្វាកំសាន្តន្ដលគរៀរការរ ួ/មាន្ដដគូ 33.4% 
កំពុងរ្់កនុងគេត្តគន្េះរយៈគពលតិ្ ជាង១ឆ្ន  ំ 30.1% 

រយៈគពលរំគរ ើការងារគិត្ជាមធយមMean គិត្ជាន្េ (median)  19.5 (7.0) 



ប្បគភទគផេងៗនន 
នារបីំគរ ើគ្វាកំសានតដដលបានគប្ជើ្យកចូលរមួគធវើអគងេត 

 N = 3150 

17 

70.6 

12.1 11.2 

3.2 2.9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Karaoke Beer garden Freelance Beer promoter Former DFW

% 

Note: Beer garden women were recruited at restaurants. They are service 
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មុខរបរមុនគពលមកបំគរ ើការងារ្ពវនថៃគនេះ   
(in percent, N = 3103) 
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ឥរយិាបថកនងុការប្បប្ពឹតតផលូវគភទ (1) 
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ពពិណ៌នា ចំនួន 
អាយុរមួគភទ្ដំរូងគិត្ជាមធយមMean, (median) 
n = 3144 

17.5 
(18.0) 

នាររំីគរ ើគ្វាកំសាន្តន្ដលរាយការណ៌ថា មនិ្ន្ដលរមួគភទ្ 
 n = 3144 

10.0% 

ដដគូរមួគភទ្ដរំងូររ្់នាររីំគរ ើគ្វាកំសាន្ត, n = 2823 
 

             រតី 
             ្ងារ 
             អត្ិថិជន្ 
             រគំោភ 
             គផេងៗ 

 
 
57.0% 
34.3% 
6.4% 
1.7% 
0.5% 



ឥរយិាបថកនងុការប្បប្ពឹតតផលូវគភទ (2) 
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ពពិណ៌នា ចំនួន 

រាយការណ៍ថាបាន្រមួគភទ្គដ្ឋយរតូរយករបាកឬ់វត្ថុអនុ្្ាវរយី ៍កនុងរយៈគពល១២ន្េ
កន្លងមក n = 2594 

60.7% 

រាយការណ៍ថាមាន្  ំនួ្ន្អត្ិថិជន្មករមួគភទ្គដ្ឋយរងរ់បាក ់គិត្ជាមធយមកនុងអាទ្ិត្យ
កន្លងមក n = 1360 

3.3 (2.0) 

រាយការណ៍ថា មាន្អត្ិថិជន្គរ ើន្ជាង២នាក ់បាន្រមួគភទ្គៅដថៃគធវើការ ុងគរកាយ,  
n = 1397 

22.2% 

ធាល រម់ាន្្ងារយ៉ា ងត្ិ ១នាក ់កនុងឆ្ន កំន្លងមក, n =3104 52.3% 
កនុង ំគោមអនកមាន្្ងារបាន្រាយការណ៍ថា ធាល រប់ាន្រមួគភទ្ជាមយួ្ងារកនុងឆ្ន ំ
កន្លងមក, n =1714 

86.9% 

Sweetheart (boyfriends) those who have romantic relationship, non married 

and non paid sex partners 



ការគប្បើប្បា្គ់ប្សាមអានាម័យ 

21 

ពពិណ៌នា  នំ្នួ្ 
បានទប្បើទស្សាមោន្នម័យប្គប់ទពលរមួទភទជាមួយសការកនុករយៈ
ទពល៣ដខ្កនលកមក, n = 1446 

27.2% 

បានទប្បើទស្សាមោន្នម័យប្គប់ទពលរមួទភទជាមួយបតីកនុករយៈទពល៣
ដខ្កនលកមក, n =  1053 

15.2% 

បានទប្បើទស្សាមោន្នម័យប្គប់ទពលរមួទភទជាមួយអតិថិជនកនុករយៈ
ទពល៣ដខ្កនលកមក, n= 1252 

86.2% 

បានទប្បើទស្សាមោន្នម័យប្គប់ទពលរមួទភទជាមួយអតិថិជនកនុករយៈ
ទពល១សបាត ហ៍កនលកមក, n = 1107 

87.1% 

ភាគទប្ចើនបានទប្បើទស្សាមោន្នម័យទៅទពលរមួទភទជាមួយអតិថិជន
ទលើកចុកទប្កាយ, n = 1348 

91.8% 

Note: This is among EWs reporting sexually active and reported paid sex. 

Therefore, the denominators vary from question to question 



ការគប្បើគប្សាមអានាម័យប្គប់គពលកនងុចំគោមនារបីំគរ ើគ្វាកំសានត  
គិតតាមឆ្ន  ំ
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22 Note: Condom use was specified in the past 3 months 



ការផដលព់ត៌មាន្តពីីគមគរាគគអដ្/៌ជំងឺគអដ្ដ៌លប់្កុមនារបីំគរ ើគ្វា
កំសានត្បាយ ( 2016, n = 3150) 
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ការរមួគភទគោយគប្បើអំពីហងឹាមកគលើប្កុមនារបីំគរ ើគ្វាកំសានត 

24 

ពិពណ៌នា ភាគរយ 
ការគររើអំគពើហឹងារងខិត្រងខំវាយគធវើបារគលើរាងកាយ (got slap, kick, hit) កនុងរយេះ
គពល១២ន្េកន្លងមក, n = 3096 
                 ញឹកញារ ់ 1.7% 
              មតងមាេ ល  2.5% 
             មនិ្ន្ដលគសាេះ  95.8% 
ការគររើអំគពើហឹងារងខិត្រងខំវាយគធវើបារគលើរាងកាយគដ្ឋយអនកដដ៏ទ្គរៅពីរដ/ីដដគូរ
រមួគភទ្ n = 2828 2.8% 
ការគររើអំគពើហឹងារងខិត្រងខំវាយគធវើបារគលើរាងកាយគដ្ឋយសាររតី/ដដគូររមួគភទ្  
n = 2823 3.0% 
ការរងខិត្រងខំឲ្យរមួគភទ្ជាមយួរុរ្ជារកុម  n = 2824 2.3% 



ការគប្បើប្បា្គ់ប្គឿងគញៀននិង គប្គឿងប្្វឹង 

25 

ពពិណ៌នា ភាគរយ 

រាយការណ៌ថា ធាល រគ់ររើរបា្់គរគឿងគញៀន្គផេងៗ  n = 3104 10.8% 
រាយការណ៌ថា បាន្គររើគរគឿងគញៀន្ររគភទ្ ATS*, Yama  and ice កនុងរយេះគពល១២
ន្េកន្លងមក  n = 3108 

9.6% 

 បាន្គររើគរគឿងគញៀន្គដ្ឋយការចាក់កនុងរយេះគពល១២ន្េកន្លងមក n = 3108 1.3% 
 ធាល រផ់ឹកគរគឿងរ្វងឹញឹកញារក់នុង១អាទ្ិត្យកន្លងមក កនុងគពលកំពុងរំគរ ើការងារ n = 3099 
              មនិ្ន្ដលគសាេះ  12.4% 
              ១ដងគៅ៦ដង  2.8% 
              គរៀងរាល់ដថៃ 58.8% 
គិត្ជាមធយមកនុង ំគោមអនកគររើរបា្់គរគឿងរ្វងឹ* កនុង១អាទ្ិត្យកន្លងមកកនុងគពល
កំពុងរំគរ ើការងារ n = 3098 

17.0 (14.0) 
កំរ៉ាុង 

 * ATS: Amphetamine type stimulant, one drink = one can of beer, or a bottle of beer, a glass of wine 



ការគប្បើប្បា្គ់ប្គឿងប្្វឹងកនងុ១អាទិតយកនលងមក  
n = 3098 
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% 

26               One drink = one can of beer, or a bottle of beer, or a glass of wine 



ការប្បប្ពឹតតផលូវគភទនិង្ខុភាពផលូវគភទ (១) 
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ពិពណ៌នា ភាគរយ 

របាយការណ៌បាន្រងាា ញថា យ៉ា ងគោ ោ្់កម៏ាន្ដផទគ េះ១ដងកនុងគពលពួកគគកំពុង
រំគរ ើការងារគៅកន្ន្លងកំសាន្ត្រាយn =2822 

40.2% 

របាយការណ៌បាន្រងាា ញថា យ៉ា ងគោ ោ្់កម៏ាន្ការរលូំត្១កូន្ដងកនុងគពលពួកគគ
កំពុងរំគរ ើការងារគៅកន្ន្លងកំសាន្ត្រាយn =2822 

33.3% 

កនុង ំោមនារគី្វាកំសាន្ត្រាយន្ដលរាយការណ៌ថា បាន្រលូំត្កូន្កនុងគពលកំពុងរំគរ ើ
ការងារ គឺការរលូំត្កូន្មាន្រយៈគពលត្ិ ជាងឬគ ម្ើ៦ន្េកន្លងមក  n= 916 

54.2% 

ទ្ីកន្ន្លងរលូំត្ ុងគរកាយកនុង ំគោមពួកគគបាន្រងាា ញថាមាន្គៅ      n = 920 

      គលីន្ិកឯកជន្ 40.6% 
                   ឱ្ថសាថ ន្ 31.8% 
មន្ទីរគពទ្យរដា/ មណឌ ល្ុេភាព 16.4% 
                   គលីន្ិកអងគការ 9.2% 
                   ឆ្មររូរាណ/គផេងៗ 2.1% 



ការប្បប្ពឹតតផលូវគភទនិង្ខុភាពផលូវគភទ (២) 
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ពិពណ៌នា ភាគរយ 

របាយការណ៍រងាា ញថា រ ចុរបន្នគន្េះបាន្គររើវធិីសាស្ត ត្កនុងការពន្ាកំគណើ ត្មនិ្
គអាយមាន្កូន្ n = 2828 

72.9% 

មាន្វធិីសាស្ត ត្ររគភទ្គផេងៗោន  កនុងការពន្ាកំគណើ ត្ររ្់នាររីំគរ ើគ្វាកំសាន្ត
ន្ដលបាន្គររើ    n = 2828 
       -គរសាមអនាមយ័ររុ្ 

- គលរថាន រំាល់ដថៃឬគលរថាន រំាល់ន្េ 
- ដកលិងគគ ញគរៅមុន្គពលគ ញទឹ្កកាម(ចាកទឹ់្កគរៅ ង) 
- ចាកថ់ាន ំ 
- វធីិររតិ្ទិ្ន្ 
- ដ្ឋកក់ងដដ 
-  ងដដ្បូន្ 
-ស្ត្តីោម ន្កូន្ Female sterilization 
- ថាន រំងារគ់មជីវតិ្រុរ្គរកាយការរមួគភទ្ 
-គរសាមអនាមយ័ស្ត្តី 

 
 

37.2% 
14.0% 
12.4% 
5.6% 
2.6% 
2.1% 
1.8% 
0.5% 
0.5% 
0.3% 



ការគរៀបរាប់ពីជំងឺកាមគរាគនិងការគប្បើប្បា្គ់្វា្ខុាភិបាល 

29 

ពិពណ៌នា ភាគរយ 
មាន្គរាគ្ញ្ញា ជំងឺកាមគរាគកនុងរយេះគពល១ឆ្ន កំន្លងមក n = 2829 18.8% 
     - ការធាល ក់្ េុ្ពីធមមត(មាន្កលិន្  ្ុយ)   n = 2829 
    -  ដំគៅគលើររដ្ឋរគ់ភទ្/មាន្ការឈចឺារ ់ n = 2828 
    - ជំងឺគ្មាន្ ់  n = 2828 

40.7% 
1.8% 
1.1% 

ធាល រឈ់ចឺារន់្ផនកខាងគរកាមដន្គ េះកនុង១ឆ្ន កំន្លងមក n = 2830 31.4% 
កន្ន្លងពាបាលជំងឹកាមគរាគ ុងគរកាយកមុង ំគោមរកុមគកាលគៅន្ដលបាន្រាយការណ៌ថា
មាន្គរាគ្ញ្ញា កនុងរយេះគពល១ឆ្ន កំន្លងn = 1071 
               -គលនិី្កកាមគរាគររ្់អងគការ 
               - មន្ទីរគពទ្យរដា/ មណឌ ល្ុេភាព 
               -ទិ្ញថាន នំ្ដលគគផេគំអាយគៅឱ្ថសាថ ន្ 
              - គលនិី្ក្ុេភាពរគួសារ(គលនិី្កកាមគរាគរដា) 
              - មនិ្ន្ដលមាន្ជំងឺកាមគរាគ 
              - គលីនិ្កឯកជន្ 
              - រគូន្េមរ/រគូរុរាណ 

 
 

39.9% 
15.4% 
15.1% 
13.8% 
8.7& 
5.7% 
1.3% 

 ធាល រគ់ររើរបា្់គលីន្ិក្ុេភាពរគួសារ(គលីន្ិកកាមគរាគរដា)រយៈគពល ៣ន្េកន្លងមក 
                 - ១ដង 
                  - គលើ្ឬគ្មើ២ គៅ៣ ដង   

 
18.2% 
81.8% 



ការយលដឹ់ង្តពីីកដនលងគធវើគត្តរកគមគរាគគអដ្ ៌
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ពិពណ៌នា ភាគរយ 

រាយការណ៌ថាធាល រប់ាន្គធវើគត្ ត្ឈាមរកគមគរាគអដ្៌កនុងរយេះគពល១២ន្េកន្លងមក 
n = 3104 

72.3% 

សាគ ល់កន្ន្លងគធវើគត្ ត្រកគមគរាគគអដ្៌ n = 3106 
 
កន្ន្លងគធវើគត្ ត្ឈាមរកគមគរាគគអដ្៌ ុងគរកាយកនុង ំគោមនាររីំគរ ើគ្វាកំសាន្តន្ដល
បាន្គៅគធវើ   n = 2242  
 

-មណឌ លគធវើគត្ ដ្ឈាមគដ្ឋយ ម្័រគ ិត្ដន្ិងរកាការ្ំងាត្រ់រ្់អងគការ 
-ការគធវើគត្្ដឈាម ល័ត្ 
-មន្ទីរគពទ្យរដា 
-មជឈមណឌ លគធវើគត្ ដ្ឈាមគដ្ឋយ ម្័រគ ិត្ដន្ិងរកាការ្ំងាត្់(រដា) 
-គលីន្ិកឯកជន្ឬមន្ទីរពិគសាធន្ ៍
-គផេងៗ  

80.5% 
 

43.5% 
 

27.2% 
12.0% 
11.5% 
5.6% 
0.2% 



ការគធវើគត្តរកគមគរាគគអដ្៌និងការដ្វងរកគ្វាដថទំនិង
ពាបាលជំងឺគអដ្ ៌

31 

ពពិណ៌នា ភាគរយ 
ការទ្ទួ្លលទ្ធផលគធវើគត្ ត្ឈាមរកគមគរាគអដ្៌គលើក ុងគរកាយn = 2245 97.2% 

លទ្ធផលគត្្តឈាមរកគមគរាគគអដ្៌វជិជមាន្ ន្ដលអនកទងំគនាេះបាន្គធវើគត្ ត្កនុងរយេះ
គពល១២ន្េកន្លងមកន្ិង បាន្យល់រពមរបារល់ទ្ធផល n = 1789 

2.0% 

បាន្គៅ ុេះគឈាម េះគៅគ្វាន្ថទំន្ិងពាបាលជំងឺគអដ្៌ គៅគពលន្ដលបាន្ដឹងថា មាន្ផទុក
គមគរាគគអដ្៌ n = 32  

81.3% 

អនកមាន្ផទុកគមគរាគគអដ្៌វជិជមាន្រាយការណ៍ថាកំពុងទ្ទួ្លគ្វាន្ថទំន្ិងពាបាលជំងឺ 
គអដ្៌ 

87.1% 

ដឹងថាអា មាន្លទ្ធភាពរកគ្វាន្ថទនំ្ិងពាបាលគដ្ឋយឪ្ថររឆ្ងំន្ឹងគមគរាគគអដ្៌ 
 n = 3096 

83.9% 



ការប្បប្ពឹតតគោយចាក់ថ្ន  ំ(ជំងឺទូគៅ) 
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ពពិណ៌នា EW 2016 
ការចាកថ់ាន (ំជំងឺទូ្គៅ) កនុងរយេះគពល១២ន្េកន្លងមក  n =3103  25.2%  

ការគររើរបា្់្ីុរាងំន្ិងមជុលថមី  ន្ដលមនិ្ទន្គ់ររើ n=834 
រាយការណ៍ថាមនិ្ដឹង , n = 834 

91.5% 
6.7% 

ការចាកថ់ាន  ំ(ជំងឺទូ្គៅ) គៅគ្វា ររ្់រដា, n = 844 
- មណឌ ល្ុេភាព/រុ ត្ិ្ុេភាព 

               - មន្ទីរគពទ្យរន្ងែកគេត្ត 
               -មន្ទីរគពទ្យរន្ងែករ្ុក 
               -មន្ទីរគពទ្យថាន កជ់ាត្ិ 

 
14.7% 
6.3% 
3.2% 
1.7% 

ការចាកថ់ាន (ំជំងឺទូ្គៅ) គៅគ្វាឯកជន្, n = 844 
- គលីន្ិកឯកជន្ 

               -មន្ទីរគពទ្យឯកជន្ 
               -ផទេះគិោនុ្រដ្ឋា ក/គិោនុ្រដ្ឋា យិកា 
                -ឱ្ថសាថ ន្ឯកជន្ 

 
36.2% 
23.1% 
5.4% 
2.2% 

ការចាកថ់ាន (ំជំងឺទូ្គៅ) គៅគ្វាគផេងគទ្ៀត្ 
               - គៅផទេះ 
                -ោងលកថ់ាន /ំគផេងៗ 

 
7.7% 
2.3% 



អប្តាគប្បវា៉ា ឡង់គមគរាគគអដ្ ៍និង 
ការដបងដចក គៅតាមលកខណៈជាក់លាក់និមួយៗ 

33 



អប្តាគប្បវា៉ា ឡង់គមគរាគគអដ្ ៍និងគរាគសាវ យតាមចំនួន 
នននដគូរមួគភទ 
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ចំនួន HIV (+) % 95% CI

ប្រេ វ៉ាឡង់ប្េប្ោគ ប្េដស៌  3149 72 3.20 1.76- 5.75

ប្រេ វ៉ាឡង់ប្េប្ោគ ប្េដស៌ស្វវ យ  3106 21 0.79 0.36- 1.70

ប្រេ វ៉ាឡង់ប្េប្ោគប្េដ ស៌ គឹតតាេចំនួនដដគូរួេប្េទ  (ក្នុងចំប្ោេ េនក្សក្េមផ្លូវប្េទ  និង  េនក្លក់្ប្េទ )

  n = 1377 

≤  2 ដដគូរេួប្េទ 1255 61 5.9 3.4 - 10.0

>  2 ដដគូរេួប្េទ 122 11 8.3 4.1 - 11.4

ពិពណ៌នា
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ការដបងដចកភូមិសាស្ត្តននគប្បវា៉ា ឡង់គមគរាគគអដ្៍  កនងុចំគោម 
នារបីំគរ ើគ្វាកំសានត្បាយ IBBS ឆ្ន  ំ2016  



ការដបងដចកការឆលងគមគរាគគអដ្ត៍ាមបោត គខតត  
(N = 3149) 

4.0 

3.7 

3.1 
2.9 2.9 

2.1 
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

1.6 

1.0 0.9 

0.5 

0.0 
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
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 អប្តាគប្បវា៉ា ឡង់គមគរាគគអដ្ត៍ាមប្បគភទនារបីំគរ ើគ្វាកំសានត្បាយ 
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គ្ចកតី្ននិោា ន (1) 
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 90% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយគឺសកមាកនុកការប្បប្ពឹតតផលូវទភទ។ កនុកទន្នោះពួក
ទគមាននដគូរមួទភទ ដដលបានចំោយប្បាក់មកឲ្យន្នក គិតជាមធយម ២ន្នក់កនុក  

 ១សបាត ហ៍។  
 22% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយបានោយការ ៍ថ្មាននដគូរមួទភទទលើសពី  
 ២ន្នក់កនុក  ១នថៃ។  
 ប្បដហល 60% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយបានោយការ ៍ថ្ បានរមួទភទបតូរ

នឹកប្បាក់ ឬបតូរជាមួយអំទោយទផេកៗ 
 ការទប្បើប្បាស់ទស្សាមអន្នម័យប្គប់ទពលជាមួយនឹកអតិថិជនកនុកចំទោមន្នរបំីទរ ើទស

វកំសានតសបាយ មានកប្មិតខ្ពស់ 86-87% ប៉ាុដនតជាមួយសការ ជានិចចកាលទៅដត
មានកប្មិត ប និកបនតធាល ក់ចុោះ (<30%) ។ 
 

 

 



គ្ចកតី្ននិោា ន (2) 
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 ការអប់រផំេពវផាយ ាមរយៈមិតតភ័ក្រកត អកាការមិនដមនរោា ភិបាល ទៅដតជាគនលឹោះ
សំខាន់កនុកការផតល់ព័ត៌មាន ក់ទកនឹកជំកឺទអដស៍/ទមទោគទអដស៍ ដល់ប្កុមន្នរបំីទរ ើ
ទសវកំសានត សបាយ។ 

 ប្បដហល 18% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ បានោយការ ៍ទោយខ្លួនឯកថ្
មានទោគសញ្ញា ជំកឺកាមទោគ ទហើយភាគទប្ចើនននទោគសញ្ញា  ំកទន្នោះគឺធាល ក់សមិន
ធមាាមានធំុកលិន។  

 អនកដដលមានទោគសញ្ញា  ំកទន្នោះ ភាគទប្ចើនបានទៅពាបាលទៅគលីនិកកាមទោគ
របស់អកាការ (40%) និកគលីនិកកាមទោគរដា (14%)  

 របាយការ ៍ននការទធវើទតសតរកទមទោគទអដស៍ ការមកទទួលលទធផលទតសត និកការ
យល់ដឹកអំពីការពាបាលជំកឺទអដស៍ មានដំទ ើ រការគួរឱ្យកត់សមាា ល់។  

 ការទៅរកទសវពាបាលជំកឺទអដស៍ មានកំរតិខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 87% ចំទ ោះប្កុម
ន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយដដលបានដឹកពីសាថ នភាពទមទោគទអដស៍។ 
 

 



គ្ចកតី្ននិោា ន (3) 
 

 ទប្ចើនជាកមួយភាគបីននប្កុមន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយបានោយការ ៍ថ្បាន
ទប្បើថ្ន ំរលូំតកូនខ្ ៈទពលកំពុកទធវើការបចចុបបនន ជាពិទសសការរលូំតកូនទៅកនុករយៈ
ទពល 6 ដខ្កនលកមក គឺមានកំរតិខ្ពស់ (54%)  

 គលីនិកឯកជន (40%) និកថ្ន ំទិញពីឱ្សថសាថ ន (31%) ប្តូវបានទគោយការ ៍ថ្ ជា
កដនលកសំខាន់ ទប្បើប្បាស់កនុកការរលូំតកូន។  

 ទប្ចើនជាក 73% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ គឺបានទប្បើប្បាស់ទសវពនារកំទ ើ
ត។ មានដូចជាការទស្សាមអន្នម័យបុរស (37%) និក ភាគទប្ចើនបានទប្បើថ្ន ំទលប សំ
ោប់ការពនាកំទ ើ ត។  

 ប្បដហល 70% ននស្តសតីសុទធដតបានទទួលបានទសវសុខ្ភាពផលូវទភទនិកសុខ្ភាពបនត
ពូជ។ 
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គ្ចកតី្ននិោា ន (4) 

 មាន ក់កនុកចំទោម10ន្នក់ ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ ោយការ ៍ថ្ ធាល ប់បានទប្បើ
ថ្ន ំទញៀន។  

 តិចជាក 10% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ បានទប្បើថ្ន ំ ATS, ទឹកកក និកយ៉ាមា៉ា  កនុក
រយៈទពល 12 ដខ្កនលកមក។  

 1.3% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ ោយការ ៍ថ្ បានទប្បើ់ថ្ន ំទញៀនចាក់កនុករយៈ
ទពល 12 ដខ្កនលកមក។  

 មួយភាគបួនននប្កុមន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ បានទប្បើថ្ន ំពាបាលជំកឺទោយការ
ចាក់យ៉ាកទហាចោស់ មតកទៅកនុកឆ្ន ំកនលកទៅទនោះ ដដលកនុកទន្នោះជាក 90% បានទប្បើ
មជុលថាី និកសឺោុកំថាី 

  ការចាក់ថ្ន ំពាបាលជំកឺ ពួកទគភាគទប្ចើនទប្បើប្បាស់ទសវឯកជន ដូចជា គលីនិកឯកជន 
និកមនទីរទពទយឯកជន  
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គ្ចកតី្ននិោា ន (5) 

• ន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ ផឹកទភសជជៈមានជាតិោល់កុលគិតជាមធយមបាន 17 
ដប, កំប៉ាុក ឬដកវ  (ស្សាទបៀរ ឬស្សា), យ៉ាកទហាចោស់ 50% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសា
នតសបាយ ផឹកចំនួន 14ដកវ/ កំប៉ាុក ទៅកនុកសបាត ហ៍កនលកមក។ 

  
• ប្បដហល 60% ននន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ ផឹកស្សាទបៀរជាទរៀកោល់នថៃ និកអនក

ផឹកស្សាទបៀរទប្ចើនជាក 95ដកវ/កំប៉ាុក កនុកមួយសបាត ហ៍កនលកមក (43.2%)  
 

• អំទពើហិកាទលើោកកាយ និកផលូវទភទ ពីបតី និកនដគូរមួទភទ មានតិចជាក5%  
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គ្ចកតី្ននិោា ន (6) 

• អប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍កនុកចំទោមន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ ទៅទថរ
ប្បសិនទបើទប្បៀបទធៀបទៅនឹក HSS ឆ្ន ំ2010 ប៉ាុដនតជំកឺសាវ យមានអប្ា បជាក 1% 
កនុកចំទោមន្នរបំីទរ ើទសវកំសានតសបាយ។ 

• មានបំដរបំរលួទៅទខ្តត ប្កុកមួយចំនួន មានអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ខ្ពស់ ប្តូវ
បានទគសទកេតទ ើញទៅប្កុកភនំទពញ, ទខ្តតបាត់ដំបក, បន្នទ យមានជ័យ, កំពក់ធំ, ប្ពោះ
វហិារ និកប្ពោះសីហនុ  

• ទប្បវ៉ាឡក់កនុកចំទោមស្តសតីឯកោជយ/ាមចិទញ្ច ើមផលូវទៅខ្ពស់ជាកទគ ទបើទប្បៀបទធៀប
ប្កុមទផេកទទៀត, បន្នទ ប់មកគឺប្កុមអនកផេពវផាយស្សាទបៀរ។  

• ទគសទកេតទ ើញអប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ខ្ពស់ ទពលន្នរបំីទរ ើទសវកំសានត
សបាយមានោយុចាប់ពី 30ឆ្ន ំទឡើក ប៉ាុដនតកនុកចំទោមោយុតិចជាក 24ឆ្ន ំគឺមានអ
ប្ាទប្បវ៉ាឡក់ទមទោគទអដស៍ ប (<1%) ជាពិទសស ោយុតិចជាក 2oឆ្ន ំគឺ (<0,5%)  
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គ្ចកតីដថលងអំណរគុណ  
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 ការសិកាទនោះប្តូវបានបញ្ច ប់ទោយការចូលរមួចំដ កពី:  
 មនទីរសុខាភិបាលទខ្តត និកកមាវធីិទអដស៍ និកកាមទោគទខ្តត 18 ទខ្តត ប្កុក។ 

 អនកសំភាសន៍ ំកអស់, មក្រនតីសុខាភិបាល និកអនកសប្មបសប្មួលថ្ន ក់
ទខ្តតដដលបានជួយសប្មួលដល់ប្កុមការង្ករទយើកកនុកការប្បមូលទិននន័យ 
និកការង្កររដាបាលមួយចំនួន។ 

 អរគុ ដល់អនកចូលរមួ ំកអស់ ជាពិទសស ន្នរបំីទរ ើទសវកំសានត សបាយ។ 
 អរគុ ជាពិទសសចំទ ោះមូលនិធិសកលសប្មាប់ការោំប្ទដផនកហិរញ្ាវតថុ។  

 គទប្មាក ទអចោយវទីអដស៍ ទផលកសីុប 
 

 

 



្មូអរគុណ 
និងសាវ គមន៍នូវមតិគយាបល់
្ណួំរនិង្ណូំមពរ 
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