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ART Antiretroviral Treatment (ការេាបាលសដ្ឋយឱ្េថក្បឆ្ងំសម្សោគ្សេដេ៍) 
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ោន  ការន្េវងរក និងក្គ្ប់ក្គ្ងេកម្មករណើ សេដេ៍) 
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េនុវេតសេវាបោេ រ ន្ថ  ំនិងេាបាលបនត) 
CRS េងគការ Catholic Relief Services  
DOB Date of Birth (នថៃ ន្ខ ឆ្ន កំំសណើ េ)  
EW Entertainment Worker (ស្រេតើបសក្ម្ើសេវាកំស្មនត) 
HCW Health Care Worker (បុគ្គលិកេុខាភិបាល) 
HTS HIV Testing and Counselling (សេវាផ្ដល់ការក្បឹកា និងស្វើសេេតឈាម្រកសម្សោគ្សេដេ៍)  
IBBS Integrated Biological and Behavioral Surveys (ការេសងេេជើវស្មស្រេត និងការក្បក្េឹេតិ ក់ទង 

សម្សោគ្សេដេ៍) 
KP Key Populations (ក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់នឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍) 
LGBTI Lesbian, Gay, Bi-Sexual, Trans-gender and Intersex (ក្កុម្បំន្បែងសភទ) 
MSM Men Who Have Sex with Men (បុរេរមួ្សភទជាម្ួយបុរេ) 
NCHADS National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD (ម្ជឈម្ណឌ លជាេិក្បយុទធនឹងជំងឺ      

សេដេ៍ សេើន្េបក និងកាម្សោគ្) 
NSP  Needles and Syringes Programme (កម្មវ ិ្ ើន្ចកម្ជុល និងេឺុោងំ) 
OST Opioid Substitution Therapy (ការេាបាលជំនួេសដ្ឋយថាន  ំOpioid) 
OW Outreach Worker (បុគ្គលិកចុោះេប់រផំ្ទទ ល់តាម្េហគ្ម្ន៍) 
PLHIV People living with HIV (េនករេ់សៅជាម្ួយសម្សោគ្សេដេ៍) 
PrEP Pre-exposure Prophylaxis (ការសលបថាន បំោេ រជាមុ្ន សៅសេលក្បក្េឹេតក្បឈម្នឹងការឆ្ែង          

សម្សោគ្សេដេ៍) 
SDG Sustainable Development Goal (សោលសៅេភិវឌឍក្បកបសដ្ឋយចើរភាេ) 
SOP Standard Operational Procedures (និយម្ន្បបបទេក្មាប់េនុវេត) 
STI Sexually Transmitted Infection (ការបងេសោគ្សដ្ឋយការរមួ្សភទ/ជំងឺកាម្សោគ្) 
TG Transgender Women (បុរេបំន្បែងសភទជាស្រេតើ) 
UIC Unique Identifier Code (សលខកូដេមាគ ល់េក្មាប់បុគ្គលមាន ក់ៗ) 
UNAIDS The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (េងគការេហក្បជាជាេិរមួ្ោន ក្បយុទធនឹង

សម្សោគ្សេដេ៍/ជំងឺសេដេ៍) 
WHO World Health Organization (េងគការេុខភាេេិភេសោក) 
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I សាវតារ 

ការសឆ្ែើយេបសៅនឹងជងំឺសេដេ៍របេ់ក្បសទេកម្ពុជាកនុងកឡុំងសេលេើរទេសវេសកនែងម្កសនោះ គ្ឺបានទទលួនូវភាេ
សជាគ្ជ័យខពេ់ និងបាននាឱំ្យក្បសទេសនោះកាែ យជាក្បសទេម្ួយកនុងចំសោម្ក្បសទេចនំួនក្បាេំើរសលើេកលសោក
េសក្ម្ចបាននូវសោលសៅ ៩០-៩០-៩០ កនុងឆ្ន  ំ ២០១៧។ ស ោះជាយ៉ា ងោក៏សដ្ឋយ  េក្តាសក្បវា៉ាឡង់ននការឆ្ែង    
សម្សោគ្សេដេ ៍ សៅមានកក្ម្េិខពេ់កនុងចំសោម្ក្កមុ្ក្បឈម្មុ្ខ ដូចជាស្រេតើបសក្ម្ើសេវាកម្ានត បុរេរមួ្សភទជាម្ួយ
បុរេ បុរេបំន្បែងសភទជាស្រេតើ និងេនកចាក់សក្គ្ឿងសញៀន។ តាម្ទិនននយ័របេេ់ងគការUNAIDS បានបោា ញថាក្បសទេ
កម្ពុជាសៅឆ្ន ២ំ០២១ មានក្បជាជនកេុំងរេ់សៅជាម្ួយសម្សោគ្សេដេ៍ ចំនួន ៧៤.០០០នាក់ ន្ដលកនុងចំននួសនោះ
មាន ៧២.០០០នាក់ ជាម្នុេសសេញវយ័ នងិចំននួ ២.៣០០នាក់ ជាកុមារ (អាយុេចិជាង ១៥ឆ្ន )ំ។ កនុងចំសោម្
ក្បជាជនន្ដលផ្ទុកសម្សោគ្សេដេ៍ ងំេេ់ គ្ឺមានេក្តា ៨៤% បានដងឹេើស្មថ នភាេសម្សោគ្េដេ៍របេ់េកួសគ្ និងេនក
ន្ដលម្ិន នប់ានដឹងេើស្មថ នភាេសម្សោគ្សេដេ៍មានក្បមាណ ១២.០០០នាក។់ គ្ិេក្េឹម្ន្ខ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ មាន
ក្បជាជនន្ដលកេុំងទទួលការេាបាលសដ្ឋយឱ្េថក្បឆ្ងំសម្សោគ្សេដេ ៍ ចំននួ ៦២.៥៦១នាក ់ គ្ឺសកើនសឡើងេើ 
៤០.៥១៥នាក់ សៅឆ្ន  ំ២០១០ ។ ការឆ្ែងថមើននសម្សោគ្សេដេ៍ ក្េូវបានកាេ់បនថយរហូេដល់ ៩៣% ចាប់តាងំេើការ
ឆ្ែងកក្ម្េិខពេប់ំផុ្េកនុងឆ្ន  ំ១៩៩៦។ កនុងឆ្ន  ំ២០២១ ការឆ្ែងថមើននសម្សោគ្សេដេ៍ បានថយចុោះក្បមាណ ៥០% និង
េក្តាម្រណៈភាេ ក់ទងនឹងជំងឺសេដេ៍បានធាែ ក់ចុោះក្បមាណ ៣៧% ស្ៀបនងឹឆ្ន  ំ២០១០។  
 

 ក់ទងសៅនឹងកចិេខិេខំក្បឹងន្ក្បងរបេក់ម្ពុជាសដើម្បើឈានសៅេសក្ម្ចសោលសៅ ៩៥-៩៥-៩៥ គ្ិេក្េឹម្ឆ្ន  ំ២០២១
សនោះគ្ឺ មានក្បជាជនផ្ទុកសម្សោគ្សេដេ៍ក្បមាណ ៨៤% ននក្បជាជនន្ដលកេុំងផ្ទុកសម្សោគ្សេដេ៍ ងំេេ ់បានដឹង
េើស្មថ នភាេផ្ទុកសម្សោគ្សេដេរ៍បេ់េួកសគ្ ។ កនុងចំសោម្ក្បជាជនន្ដលបានដឹងេើស្មថ នភាេផ្ទុកសម្សោគ្សេដេ៍ មាន 
៩៩% បានទទលួការេាបាលសដ្ឋយឱ្េថក្បឆ្ងំសម្សោគ្សេដេ៍ សហើយកនុងចំសោម្ក្បជាជនន្ដលទទួលបានការ
េាបាលសនាោះ មាន ៩៧% គ្េឺក្ម្ចបានលទធផ្លបស្រោេ បចនំួនបនទុកសម្សោគ្សេដេ៍កនុងឈាម្ (បនទុកសម្សោគ្សេដេ៍
កនុងឈាម្មានចនំួនេចិជាង ១០០០កូេើ/ម្.ល)។  
 

ចំស ោះក្កមុ្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់នងឹការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍ ស្មថ នភាេននការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេន៍ិងនដគូ្រមួ្សភទរបេ់េួកសគ្
មាន ៧៧% ននការឆ្ែងថមើននសម្សោគ្សេដេ៍សៅឆ្ន  ំ២០២១។ សយងតាម្លទធផ្លចុងសក្កាយបំផុ្េននការេសងេេ IBBS 
បានបោា ញថា េក្តាសក្បវា៉ាឡង់សម្សោគ្សេដេ៍សៅមានកក្ម្េិខពេ់កនុងចំសោម្ស្រេតើបសក្ម្ើសេវាកម្ានត បុរេបំន្បែងសភទ
ជាស្រេតើ និងបុរេរមួ្សភទជាម្យួបុរេ ន្ដលេក្តាសក្បវា៉ាឡង់តាម្ក្កុម្នើម្ួយៗគ្ឺមាន ៣,២%, ៩,៦% នងិ ៤%។         
េក្តាសក្បវា៉ាឡង់សម្សោគ្សេដេក៍នុងចំសោម្េនកចាក់សក្គ្ឿងសញៀនមានការសកើនសឡើងដល់សៅ១៥,២%។ ទិននន័យរបេ់
េងគការ UNAIDS ក៏បានេងេេ់្ៃន់ផ្ងន្ដរ សៅសលើេមាមាក្េននការឆ្ែងសម្សោគ្េដេ៍កនុងចំសោម្ក្កុម្យុវវយ័ 
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(អាយុេើ១៥ឆ្ន  ំ សៅ ២៤ឆ្ន )ំ មានរហូេដល់ ៤២% ននចនំួនឆ្ែងថមឺេរុបកនុងឆ្ន  ំ២០២១ ខណៈន្ដលេក្តាឆ្ែងកនុង
ក្កុម្សនោះមានក្េឹម្ន្េ ២៦% និង ២៧% សៅទវើបអាេុើ និងបា៉ា េុើហវកិ និងទូ ងំេភិេសោក។ 
 

កនុងឆ្ន  ំ ២០០៥ េងគការេុខភាេេិភេសោក WHO បានសបាោះផ្ាយការេិនិេយសឡើងវញិជាក្បេ័នធេំេើក្បេិទធភាេ    
ននការស្វើេនតោគ្ម្ន ៍ សដើម្បើន្កលម្អការសក្បើក្បាេ់សេវាេុខភាេសដ្ឋយក្កមុ្វយ័ជំទង ់ សៅកនុងក្បសទេកំេុងេភិវឌឍន។៍ 
ការេិនិេយសឡើងវញិសនោះបានបោា ញថា េកម្មភាេន្ដលស្វើឱ្យសេវាេុខាភបិាលមានភាេោក់ ក់ និងមានភាេ ក់
 ញ (សេវាសម្ក្េើភាេ) បានស្វើឱ្យសកើនសឡើងនូវការសក្បើក្បាេ់សេវាេុខភាេ សដ្ឋយក្កុម្យុវវយ័ ន្ដលសេលខែោះគ្ឺមាន
ចំនួនសក្ចើន2។ ក្េសដៀងោន សនោះន្ដរ របាយការណ៍េើការេិកាន្បប randomized control trial ចុោះផ្ាយសដ្ឋយ JIAC 
ក៏បានេននិដ្ឋា នន្ដរថា សេវាសលបថាន បំោេ រជាមុ្ន សៅសេលក្បក្េឹេតក្បឈម្នឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ ៍ (ក្បឹេ-PrEP) 
ន្ដលមានលកខណៈសម្ក្េើភាេេក្មាប់យុវវយ័ បានស្វើឱ្យ ក់កោត លននយុវវយ័ន្ដលសក្បើសេវា PrEP បានសលបថាន ំ
បានក្េឹម្ក្េូវ សទៀង េ ់និងជាប់ោបល់អ 3។ 
 

រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានសបតជ្ានងឹបញ្េបជ់ំងឺសេដេ៍ ន្ដលជាការគ្ំោម្កំន្ហងដលេុ់ខភាេស្មធារណៈ សហើយការ
បញ្េប់សនោះក្េបតាម្សោលសៅេភិវឌឍក្បកបសដ្ឋយចើរភាេទើ៣ គ្ឺធានាឱ្យបាននូវជើវេិក្បកបសដ្ឋយេុខភាេលអ និង
សលើកកម្ពេ់េុខុមាលភាេេក្មាប់ម្នុេសក្គ្ប់រូប (រមួ្មាន ការទទលួបានជាេកលនូវសេវាបោេ រសម្សោគ្សេដេ ៍  
សេវាេុខភាេផ្ែូវសភទនិងបនតេូជ និងការេាបាលេនកសញៀនសក្គ្ឿងសញៀន នងិសេវាកាេប់នថយផ្លប៉ាោះ ល់ននសក្គ្ឿង
សញៀន។ សៅសក្កាម្សោលសៅេភិវឌឍក្បកបសដ្ឋយចើរភាេទើ៣ សនោះ មានេើរចំណុច កទ់ងនឹងសម្សោគ្សេដេន៍ិងជងំឺ
សេដេ៍សដ្ឋយចណុំច ៣.៣ គ្ឺបញ្េបជ់ំងឺសេដេ៍ន្ដលជាការគ្ំោម្កំន្ហងដល់េុខភាេស្មធារណៈ សៅឆ្ន  ំ២០៣០ 
និងចណុំច ៣.៨ គ្ឺេសក្ម្ចបាននូវការធានាោ៉ាប់រងេុខភាេជាេកល ការទទួលបានសេវាន្ថ កំ្បកបសដ្ឋយ      
គុ្ណភាេ និងទទួលបានឱ្េថេាបាល និងវា៉ាក់ស្មងំេំខាន់ៗ ន្ដលមានេុវេថិភាេ ក្បេទិធភាេ គុ្ណភាេ នងិេនម្ែ
េម្រម្យេក្មាប់ម្នុេស ងំេេ់ោន ។ 
 

សៅកនុងបរបិទននការបសងេើេ និយម្ន្បបបទេក្មាប់េនុវេតការផ្តល់សេវាសម្ក្េើភាេគ្ំរូជូនក្កមុ្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់  សនោះ 
និងសយងតាម្សោលនសយបាយយុវវយ័កម្ពុជា យុវវយ័ ក្េូវបានកណំេ់ថា ជាម្នុេសន្ដលមានអាយុចសនាែ ោះេើ ១៥ឆ្ន  ំ
សៅ ៣០ឆ្ន ។ំ ប៉ាុន្នតេក្មាប់ឯកស្មរសោលនសយបាយេងគការេហក្បជាជាេ(ិUN) ចសនាែ ោះអាយុសនោះ គ្ឺក្េូវបានកាេ់
បនថយម្កក្េឹម្ចសនាែ ោះេើ ១៥ឆ្ន  ំ សៅ ២៤ឆ្ន ។ំ ស ោះបើជាគ្ំរសូនោះ មានសោលបណំងធានានូវការផ្ដល់សេវាេុខភាេ
ក្បកបសដ្ឋយសម្ក្េើភាេ េក្មាប់ក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់នឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ ៍ និងយុវវយ័ក៏សដ្ឋយ គ្ំរេូនុវេតសនោះ

 
2 Making Health Services Adolescent Friendly, WHO 2005. 

3 Youth‐friendly services and a mobile phone application to promote adherence to pre‐exposure prophylaxis among adolescent 

men who have sex with men and transgender women at‐risk for HIV in Thailand: a randomized control trial, JIAS 
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េងឃមឹ្ថា នងឹសៅន្េអាចេនុវេតបានេក្មាបក់្កមុ្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់ ន្ដលជាម្នុេសសេញវយ័ និងក្បជាជនន្ដល     
ម្ិនន្ម្នជាក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់ផ្ងន្ដរ។ 

II សនិទានភារ  

ម្ជឈម្ណឌ លជាេកិ្បយុទធនឹងជងំឺសេដេ ៍ សេើន្េបក និងកាម្សោគ្ នងិនដគូ្េភិវឌឍន ៍ បាននិងកេុំងបសងេើនកចិេខិេខំ
ក្បឹងន្ក្បងរមួ្ោន  កនុងការេក្ងើក នងិេក្ងងឹេនតោគ្ម្ន៍សឆ្ែើយេបសៅនងឹសម្សោគ្សេដេ។៍ សៅសលើន្ផ្នកបោេ រការចម្ែង    
សម្សោគ្សេដេ៍ យុទធស្មស្រេតជាេិ ក់ទងនឹងការផ្ទែ េប់ដូរការក្បក្េឹេត(BCC) ន្ដលក្បឈម្នឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍ 
ក្េូវបានបសងេើេសឡើង និង CoPCT SOP ក្េូវបានស្វើបចេុបបននភាេ សដើម្បើន្ណនា ំ និងភាជ បទ់ំនាក់ទនំងរវាង បុគ្គលិក     
ចុោះេប់រតំាម្េហគ្ម្ន៍(OW) ឬ េនកផ្ដល់ក្បឹកាជាម្យួនឹង KPs សដ្ឋយសក្បើវ ិ្ ើស្មស្រេត នងិម្ស្ាបាយសផ្សងៗ 
(ឧ ហរណ៍៖ ការចុោះេប់រសំដ្ឋយផ្ទទ ល,់ ការេប់រតំាម្ន្បបនិម្មិេ (េនឡាញ), តាម្បោត ញេងគម្, កម្មវ ិ្ ើោេ់
ជួប, បុគ្គលមានឥទធិេល ។ល។) នងិកំេុងគ្ិេគូ្រេើការសរៀបចំស្មរេប់រេំំខាន់ៗ ឱ្យសឆ្ែើយេបសៅការវវិេតនន៍នក្កមុ្
ក្បឈម្មុ្ខខពេ់ន្ដលស រសេញសដ្ឋយថាម្េល និងភាេរេ់រសវ ើក និងកញ្េប់សេវាបោេ រថមើៗកនុងការបោេ រការចម្ែង    
សម្សោគ្សេដេ។៍ េរុបម្ក ឯកស្មរ ងំសនោះនងឹជួយន្ណនាេំំេើវ ិ្ ើស្មស្រេតន្ដលបុគ្គលិកចុោះេប់រផំ្ទទ លត់ាម្េហគ្ម្ន ៍
និងេនកផ្ដល់ក្បកឹាសដើម្បើផ្ាភាជ ប់ទំនាកទ់ំនងជាម្ួយនងឹ KPs ន្ដលេបិាករកជួប (hard-to-reach) សដើម្បើន្ណនា ំនិង
សលើកទឹកចិេតេកួសគ្ឱ្យចូលរមួ្កនុងការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍ និងទទួលបានសេវាកម្មជាបនតបនាទ ប់ ។  

ជាន្ផ្នកម្ួយននការបោេ រការចម្ែងសម្សោគ្សេដេ៍ នងិការន្ថ បំនត សេវាស្វើសេេដរកសម្សោគ្សេដេ៍(HTS)  សេវាន្ថ ំ
និងេាបាលសដ្ឋយឱ្េថក្បឆ្ងំសម្សោគ្សេដេ៍(ART) និងសេវាេនិិេយនិងេាបាលជងំឺកាម្សោគ្(STI) ក្េូវបាន
េក្ងឹងកនុងសោលបំណងធានាឱ្យបាននូវការក្គ្បដណត បទូ់លទូំោយ ជាេិសេេកនុងចំសោម្ក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់
នឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍(KPs)។ គ្ំនេិផ្តួចសផ្តើម្ម្ួយចំនួនក្េូវបានេនុវេត នងិេក្ងើក ដូចជាការស្វើសេេតរកសម្សោគ្
សេដេ៍សៅតាម្េហគ្ម្ន៍ ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង ការផ្តលឱ់្េថក្បឆ្ងំសម្សោគ្សេដេ៍ នងិការ
ោេ់ជបួរយៈសេលន្វង េើ ៣ន្ខ សៅ ៦ន្ខ (MMD)។ល។ ។ សៅ កក់ោត ល ឆ្ន  ំ២០១៩ PrEP ក្េូវបានន្ណនាំ
កនុងសោលបណំងការ រការឆ្ែងថមើ កនុងចំសោម្ក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេន់ឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍(KPs)។ ខណៈ 
សេលន្ដល PrEP ក្េូវបានេនុវេតជាដំបូងសៅតាម្មូ្លដ្ឋា នសេវាេុខាភិបាល សហើយបនាទ ប់ម្កកប៏ានសរៀបចឱំ្យមាន
ការផ្ដលស់េវា PrEP កនុងនថៃន្េម្ួយ ន្ដលេនុវេតសដ្ឋយេងគការតាម្េហគ្ម្ន៍នាសេលថមើៗ សនោះ សដើម្បើេក្ងើកវសិ្មលភាេ 
និងការក្គ្បដ់ណត ប់ននសេវាក្េបឹ កនុងចំសោម្ KPs ។ 

ស ោះបើជាមានកិចេខំក្បឹងន្ក្បង ងំសនោះកតើ ក៏ការទទួលយក និងការសក្បើក្បាេស់េវា STI នងិ សេវា PrEP គ្ឺសៅន្េបនត
មានកក្ម្ិេ ប សនោះសបើសយងតាម្ការយល់ស ើញរបេ់បុគ្គលិកេុខាភិបាល។ ការសបាោះបង់សេវា ឬ ម្ិនម្កតាម្ដ្ឋន
តាម្ការោេ់ជួប ក្េូវបានោយការណ៍ ជាេិសេេបនាទ បេ់ើការក្បាក្េ័យ ក់ទងសលើកដំបូង រវាងបុគ្គលកិេុខាភិ-   
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បាល  ឬ បុគ្គលិចុោះេប់រផំ្ទទ ល់តាម្េហគ្ម្ន៍ ជាម្ួយនងឹ KPs បនាទ បេ់ើការផ្ដល់ក្បកឹា ឬ ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្         
សេដេ ៍ ។ល។ សៅតាម្មូ្លដ្ឋា នផ្តល់សេវាម្ួយចនំួន KPs មានអារម្មណ៍ថា ឥរយិបថបុគ្គលកិ និងការក្បាក្េ័យ
 ក់ទងជាម្ួយេកួសគ្ គ្មឺ្ិនមានភាេរេួោយោក់ ក់សឡើយ។ បន្នថម្េើសនោះ KPs ក៏បានផ្តល់ជាសយបល់ថា សមា៉ា ង
សេលស្វើការ និងការសរៀបចមូំ្លដ្ឋា នផ្តល់សេវាឱ្យបានេម្ក្េប គ្ួរន្េក្េូវេិនេិយសម្ើលផ្ងន្ដរ សដើម្បើបសងេើន និងេក្ម្ួល
ដល់ការម្កទទលួសេវារបេេ់ួកោេ។់  

សដ្ឋយស្មរមានសហេុផ្ល ងំសនោះសហើយសទើប និយម្ន្បបបទេក្មាប់េនុវេតការផ្តល់សេវាសម្ក្េើភាេគ្ំរសូនោះ ក្េូវបាន
បសងេើេសឡើង គ្ឺមានសោលបណំងធានាថា េនតោគ្ម្ន៍េនូល ងំបនួ (សេវា HTS, ART, STI នងិ PrEP) នងឹកាែ យ
ជាសេវាកម្មន្ដលរេឹន្េមានភាេរេួោយោក់ ក់ និង ក់ ញជាងមុ្ន ចំស ោះក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់ និងក្កុម្យុវវយ័
ផ្ងន្ដរ។ សគ្េងឃមឹ្យ៉ា ងមុ្េមាថំា ការផ្តល់សេវាសម្ក្េើភាេគ្ំរូនឹងរមួ្ចំន្ណកសលើកកម្ពេក់ារទទួលបានសេវា ងំបនួ 
េើេំោក់ KPs  និងនដគូ្របេ់េួកោេ់ សហើយសេវា ងំសនោះនឹងទទលួបានលទធផ្លខពេ់។ 

III សោលែំណ្ង   

សដើម្បើរចនាននការេនុវេតការផ្ដល់សេវាសម្ក្េើភាេគ្ំរេូក្មាប់ក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់នងឹការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍ រមួ្ ងំ
ភាេរេួោយោក់ ក់ ចំស ោះក្កុម្យុវវយ័ គ្ឺមានសោលបណំង៖ ក) ផ្តលេ់នុវេតការផ្ដល់សេវាសម្ក្េើភាេគ្ំរ ូក់ទងនឹង
សម្សោគ្សេដេ ៍ចំស ោះក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេន់ឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ ៍និងក្កមុ្យុវជនន្ដលោយរងសក្ោោះ សហើយនឹង
សឆ្ែើយេបយ៉ា ងមានក្បេិទធភាេចំស ោះេក្ម្ូវការរបេ់ក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេន់ឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ ៍ រមួ្ ងំក្កមុ្     
យុវជនវយ័សកមងផ្ងន្ដរ ខ) រចនាននការេនុវេតសេវាគ្ំរ ូកទ់ងនឹងសម្សោគ្សេដេ៍ ន្ដលមានសម្ក្េើភាេេក្មាប់ក្កុម្
ក្បឈម្មុ្ខខពេន់ឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍ និងក្កុម្យុវជនន្ដលោយរងសក្ោោះ។ 

IV វិសាលភារននការផ្តលគ់ំរសូសវារម្មព្ែរែសោយសម្ព្តីភារ  

“សម្ក្េើភាេ” ក្េូវបានកណំេ់សដ្ឋយវចនានុក្កម្ Oxford ជាេវើន្ដលលអ នងិរ ើកោយ; បោា ញេើេវើម្ួយន្ដលអាចេក្ម្ប
បាន ឬ ម្ិនបងេសក្ោោះថាន ក់សៅសលើរបេ់ជាក់ោកោ់ម្យួ។ ក្បភេម្ួយសទៀេបានកំណេ ់កយ “patient friendly” 
ជាផ្នេ់គ្នំិេន្ដលបុគ្គលិកេុខាភិបាល យកចិេតទុកដ្ឋក់េើេនកជំងឺរបេ់េួកសគ្ សហើយចាេ់ទុកេនកជំងឺជាម្នុេស
េំខានេ់ក្មាប់សេវាន្ថ  ំ នងិេាបាល។ បន្នថម្េើសលើស្មន ម្ញញឹម្ដក៏ក់សតត  នងិការស្មវ គ្ម្នដ៍៏រេួោយោក ់ក ់   
ការក្បាក្េ័យ កទ់ងជាម្ួយេនកជំងមឺាន ក់ៗ ក្េូវស្វើឱ្យមានភាេរ ើកោយ និងរលូនតាម្ន្េអាចស្វើសៅបាន សដ្ឋយស្វើការ
យកចិេតទុកដ្ឋកជ់ាម្ួយេួកសគ្ កនុងន័យជាម្នុេសជាេមិ្ិនន្ម្នក្េឹម្ជាេនកជំងឺសនាោះសទ។ 

 កយ “សម្ក្េើភាេ” កគ៏្ួរន្េកេ់េមាគ ល់ផ្ងន្ដរសៅកនុងការេនុវេត និង កយជាទូសៅថា វាម្ិនមានភាេខុេោន សក្ចើនសទ
រវាងេវើន្ដលមាន “សម្ក្េើភាេ” និងជា លកខណៈ្ម្មតាននសេវាកម្ម ជាកោ់កោ់ម្ួយ។ ម្៉ាាងវញិសទៀេ កនុងស្មថ នភាេ
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ភាគ្សក្ចើន សេវាកម្មគ្ឺបានសរៀបចំសឡើងសដើម្បើបំសេញេក្ម្វូការរបេ់េនកជងំឺ ន្ដលកនុងកក្ម្ិេខែោះមាននយ័ថា ជាការ
េក្ម្បេក្ម្ួល បេ់ន្បន តាម្េក្ម្ូវការេុខភាេ ចរេិលកខណៈ អារម្មណ៍ នងិចណំងច់ណូំលចិេតរបេ់េនកជំងឺ ។ល។ 
សនោះមានន័យថា ស ោះបើជា ោម នការគ្ិេេេំើការសរៀបចំសេវាកម្មន្ដលមានសម្ក្េើភាេេិេក្បាកដក៏សដ្ឋយ កក៏ក្ម្ិេននការ
េក្ម្បតាម្េក្ម្ូវការរបេ់េនកជំងឺ គ្ឺបានសឆ្ែើយេបរចួសៅសហើយ។ សៅសក្កាម្បរបិទននឯកស្មរគ្ំរូសនោះ គ្ឺចាបំាច់ក្េូវ
េិចារោសៅសលើេើរចណុំចេខំាន់ៗ៖ ចំនុចទើម្យួ េនកផ្តល់សេវាកម្ម (បុគ្គលិកេុខាភិបាល, េនកផ្ដល់ក្បឹកា, 
បុគ្គលិកចុោះេប់រផំ្ទទ ល់តាម្េហគ្ម្ន៍) ក្េូវន្េយកចិេតទុកដ្ឋក់ក្បកាន់ខាជ ប់នងឹអាកបបកិរយិន្ដលម្ិនវនិចិឆ័យសៅ
សេលស្វើការក្បាក្េ័យ ក់ទងជាម្ួយ KPs និងសៅសេលផ្តល់សេវាកម្មឱ្យេួកសគ្។ ឯកស្មរគ្ំរូសនោះ ផ្តល់សេចកតើន្ណនាំ
េំេើរសបៀបន្ដលេនកផ្តល់សេវា គ្ួរស្វើ គ្ួរេំន្ដងអាកបបកិរយិ និងទំនាកទ់ំនងដូចសម្តចជាម្យួ KPs ។ ចំនុចទើេើរ ការ
ធានាននលកខណៈេម្បេតិសេញសលញន្ដលបានេិេណ៌នាសៅកនុងន្ផ្នកនើម្ួយៗ ក៏គ្ួរន្េក្េូវបានសគ្សម្ើលស ើញថា ជា
កតាត រមួ្ចំន្ណកស្វើឱ្យសេវាកម្មមានសម្ក្េើភាេេក្មាប់ KPs ។ 

និយម្ន្បបបទេក្មាប់េនុវេតការផ្ដល់សេវាសម្ក្េើភាេគ្ំរេូក្មាប់ក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខនឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍សនោះ ក្េូវ
បានបសងេើេសឡើង សដ្ឋយបានគ្ិេេិចារោសៅតាម្ក្បសភទននសេវាកម្មន្ដលបានផ្តល់សដ្ឋយ4  ម្ជឈម្ណឌ លជាេិ និង
េងគការនដគូ្ រមួ្មាន៖ 

▪ សេវាបោេ រ និងស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ5៍ (សេវា HTS) 
– ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សៅតាម្ម្ណឌ លេុខភាេ 
– ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សៅកនុងេហគ្ម្ន ៍
– ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង 

▪ សេវាន្ថ  ំនិងេាបាលសដ្ឋយឱ្េថក្បឆ្ងំសម្សោគ្សេដេ៍ ART6 
– ART សៅតាម្មូ្លដ្ឋា នេុខាភបិាល (ម្នទើរសេទយ/គ្ែើនិក) 

▪ សេវាន្ថ  ំនិងេាបាលជំងកឺាម្សោគ្ STI 
– STI សៅតាម្មូ្លដ្ឋា នេុខាភបិាល (ម្នទើរសេទយ/គ្ែើនិក) 

▪ សេវាសលបថាន បំោេ រ មុ្នសេលក្បក្េឹេតក្បឈម្នងឹការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍ (PrEP) 
– PrEP សៅតាម្មូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាល (ម្នទើរសេទយ/គ្ែើនិក) 
– PrEP សៅតាម្េហគ្ម្ន៍  

 
4 No need to specify what types of service delivery point (like hospital or HC), NGO. Should start with the “agreed model of 

friendly service”. That should be based on KII and FGD meetings with KPs. Also note that the ART and STI services do not have 

the same characters as STI is more directly linked to personal matters (sexual activities).  

5 Could be facility and community based. 
6 This is facility based – community engagement is only giving support. 
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V លរខណ្ៈសម្ែតតិននការផ្ដលស់សវាសម្ព្តភីារគំរ ូ 

តាោងខាងសក្កាម្បោា ញេើការេណ៌នាននសេវាសម្ក្េើភាេ ន្ដលន្ចកជាេើរន្ផ្នកេំខាន់ៗ៖ ក) សេវា HTS, ART, STI 
និង PrEP ន្ដលផ្តលជូ់នសៅតាម្មូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាល នងិ ខ) ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ,៍ ការស្វើសេេតសដ្ឋយខែួន
ឯង និងសេវា PrEP ន្ដលផ្តល់ជូនសៅតាម្េហគ្ម្ន៍។ 
 

 សៅមូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាល (ម្នទើរសេទយ/គ្ែើនិក) សៅតាម្េហគ្ម្ន៍  
សេវា HTS7  √    √  √  

(ការស្វើសេេតសដ្ឋយខែួនឯង) 
សេវា ART8   √      
សេវា STI   √     
សេវា PrEP    √  √  

  

ក) សេវាកម្ម HTS, ART, STI និង PrEP ផ្តល់សៅមូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាល 
 

ន្ផ្នកខាងសក្កាម្េណ៌នាេើលកខណៈរបេ់សេវាសម្ក្េើភាេ HTS, ART, STI និង PrEP ន្ដល ក្េូវបានផ្តល់ជូន
សៅមូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាល (រមួ្មានគ្ែើនកិន្ដល ក់េន័ធរបេ់េងគការសក្តរដ្ឋា ភិបាល)។ វាក្េូវបានន្ចកជា
ចំណុចេូចៗ គ្ឺ លកខណៈននកន្នែងផ្ដល់សេវា, សេវាកម្ម, បុគ្គលិក, ការទំនាក់ទំនង និង KPs វយ័សកមង។ 

១. ការសរៀបចកំន្នែងផ្ដល់សេវា 
 

លកខណៈេខំាន់ៗននការសរៀបចំមូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាល ន្ដលក្េូវបានចាេទុ់កថា មានសម្ក្េើភាេចំស ោះ KPs  
         រមួ្មាន៖ 

▪ ភាេោយក្េលួកនុងការទទលួយក (េថិេសៅជិេេហគ្ម្នរ៍បេ់ KPs) 
▪ េក្មាបមូ់្លដ្ឋា នេុខាភបិាលមានទំហំ្  ំឬ ម្្យម្ គ្ួរន្េមាន៖ 

– បនទប់រង់ចា ំ ន្ដលមានទូរទេសន៍ និងេមាា រេប់រេុំខភាេ ក្បេប់េក្មាប់ដ្ឋក់េំបុក្េផ្តលម់្េ ិ
ក្េឡប ់

– បនាទ ប់េិសក្ោោះ ក្បេិនសបើអាច គ្ួរមានបនទប់ឯកជនេក្មាប់ KPs 
– បនទប់ក្បមូ្លេំោកសេេតឈាម្ 
– បនទបេ់ក្មាប់េិសស្ម្ន ៍

 
7 Could be facility and community based. 
8 This is facility based – community engagement is only giving support. 
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– បនទបឱ់្េថស្មថ ន ។ល។ 
– សក្បើ វ រសផ្សងៗោន េក្មាប់ KPs (ក្បេិនសបើអាច) 
– ចាបំាច់ក្េូវមានេនកោកំ្ទ ឬ េនកេក្ម្បេក្ម្លួ(OWs ឬ បុគ្គលិកេងគការម្និន្ម្នរដ្ឋា ភិបាល) 

កនុងការន្ណនា ំKPs សដើម្បើទទលួបានសេវានានា នងិជួយន្ណនាសំៅទទួលសេវា ងំសនាោះ។  
▪ ការផ្គេ់ផ្គងថ់ាន  ំសេេត ើេ និងេមាា រស្វើសេេតឱ្យក្គ្ប់ក្ោន់ (ោម នការដ្ឋចេ់តុក)   
▪ បំ ក់ឧបករណ៍េំខាន់ៗ ជាេិសេេ េក្មាបក់ារផ្តល់សេវា STI កនុងចំសោម្ MSM/TG 
▪ រយៈសេលននក្បេិបេតិការ៖ 

– វេតមានបុគ្គលិកសៅសមា៉ា ងសេលស្វើការ 
– សេលេក្មាកបាយនថៃក្េង់ សេលោៃ ច និងចុងេបាត ហ៍អាចក្េូវសរៀបចំការផ្តល់សេវា ជាេិសេេ

េក្មាប់ KPs ន្ដលជាប់រវល់ស្វើការ និងម្ិនមានសេលទំសនរេំឡុងសេលនថៃស្វើការ 
– កាេ់បនថយរយៈសេលរង់ចា ំតាម្ន្េអាចស្វើសៅបាន។ 

២. ការផ្តល់សេវាកម្ម 
 

លកខណៈេខំាន់ៗេក្មាប់ការផ្តល់សេវាកម្មន្ដលក្េូវបានចាេ់ទុកថា មានសម្ក្េើភាេចំស ោះ KPs រមួ្មាន៖ 

▪ េម្្ម៌្៖ KPs  ងំេេ់ សដ្ឋយម្ិនក្េមឹ្ន្េក្កមុ្ម្នុេសជាក់ោកោ់ម្ួយសទ គ្ឺអាចទទួលបានសេវា  
េុខាភិបាលន្ដលេួកសគ្ក្េូវការ។ បុគ្គលិកេុខាភិបាល (HCW) ក្េូវផ្តល់ការេាបាល KPs សេមើភាេ
ោន ជាម្ួយនងឹការន្ថ េំាបាល សដ្ឋយកតើសោរេ ម្ិនគ្ិេេេំើស្មថ នភាេេងគម្-សេដាកចិេ និងចណំងផ់្ែូវ
សភទរបេេ់ួកសគ្សឡើយ។  

▪ ភាេោយក្េលួទទលួបានសេវា៖ KPs អាចទទលួបានសេវាកម្មន្ដលបានផ្តល់ជូន  សមា៉ា ងសេលស្វើការ
អាចបេ់ន្បនបាន(េក្មាប ់ KPs)គ្ួរន្េក្េូវសរៀបចេំក្មាបេ់ួកសគ្ ក្បសភទសេវាកម្ម នងិរសបៀបននការ
ទទួលបានសេវា ងំសនាោះគ្ួរន្េក្េូវជូនដណឹំងសៅ KPs ឱ្យបានចាេ់  KPs និងបុគ្គលកិចុោះេប់រផំ្ទទ ល់
តាម្េហគ្ម្នចូ៍លរមួ្ជាម្ួយោន កនុងការផ្តល់សេវា និងផ្តលថ់ាន សំផ្សងៗ ន្ដលក្េូវការ។ 

▪ ភាេអាចទទួលយកបាន៖ សេវាេុខភាេក្េូវបានផ្តលជូ់នក្េូវសឆ្ែើយេបសៅនឹងការរេំងឹទុករបេ ់ KPs 
រមួ្ ងំក្កុម្យុវវយ័ មានបនទប់េក្មាបបុ់រេ នងិស្រេតើ មានបនទប់រង់ចាេំក្មាប់KPs មានឯកជនភាេ
សេញសលញ និងការរកាការេមាៃ េ់ក្េូវេនុវេតសៅសេលផ្តល់សេវាកម្ម បុគ្គលិកេុខាភបិាលគ្ឺម្និមាន
គ្ំនិេវនិចិឆ័យ 9  សេលសវោរងច់ាមំានរយៈសេលេម្រម្យ  ផ្តល់ជូននូវេ័េម៌ាន និងការេប់រតំាម្រយៈ          
បោត ញ ឬ វ ិ្ ើោន្ដល KPs សេញចិេត។    

 
9 Non-judgmental means that, in the presence of a KP, HCW should not see something as 'good' or 'bad', 'right' or 'wrong'. HCW 
should not try to make any sense of a situation, or to express any feelings to that situation.  
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▪ ភាេេម្រម្យ៖ សេវាេុខភាេក្េឹម្ក្េូវបានផ្តលជូ់នKPs កញ្េប់ននសេវាេុខភាេន្ដលក្េូវការក្េូវផ្តល់
ជូន KPs សៅកន្នែងផ្តល់សេវា ឬ តាម្រយៈការបញ្ជូ នសៅរកសេវាសផ្សងៗ។ 

▪ ក្បេិទធភាេ៖ សេវាេុខភាេក្េឹម្ក្េូវ ក្េូវបានផ្តល់ជូនកនុងម្ស្ាបាយម្ួយន្ដលក្េមឹ្ក្េូវ ន្ដលស្វើឱ្យ 
មានការចូលរមួ្ជាវជិជមានដលេុ់ខភាេរបេ ់ KPs បុគ្គលកិេុខាភបិាលមានេម្េថភាេេម្ក្េបកនុង
ការផ្តល់សេវា10    (ចំសណោះដឹង និងជំនាញន្ដលភាជ ប់សៅនងឹបសចេកសទេ ងំេេ់ននសេវាកម្ម ងំបនួ 
ក៏ដូចជា ការផ្ដល់ក្បឹកា និងការទំនាក់ទនំង) សដើម្បើស្វើការជាម្ួយ KPs និងផ្តល់ជូនេួកសគ្នូវសេវាកម្ម
េុខភាេ បុគ្គលិកេុខាភបិាល សក្បើេិ្ ើស្មរ និងសេចកតើន្ណនានំ្ផ្អកសលើភេតុតាងសៅសេលផ្តល់សេវាកម្ម
េុខភាេ កន្នែងផ្តល់សេវាកម្ម ក្េូវមានឧបករណ៍ និងេមាា រ ។ល។ 

▪ ទំនាក់ទំនងនិងការបញ្ជូ នបនត រវាងសេវាកម្ម គ្ួរក្េូវបានេនុវេតសដ្ឋយមានការន្ណនាចំាេ់ោេ់ និង 
ក្េូវស្វើបចេុបបននភាេននសេវាកម្ម សហើយជូនដណឹំងសៅដល់ KPs និងបុគ្គលកិេក្ម្បេក្ម្ួល(OWs ឬ 
េងគការម្ិនន្ម្នរដ្ឋា ភិបាល)។ 

▪ ឯកជនភាេនិងការរកាការេមាៃ េ់៖ ក្េូវការបនទប់ដ្ឋច់សដ្ឋយន្ឡក បុគ្គលិកម្នទើរសេទយនិងគ្ែើនកិក្េូវ
ក្បកាន់ខាជ បនូ់វក្កបេើល្ម្៌វជិាជ ជើវៈ ឯកស្មររបេ់េនកជំងឺក្េូវរកាទុកកនុងទូនងិចាក់សស្មរ ឯកស្មរកនុង 
កុំេយូទ័រក្េូវបានការ រឱ្យបានលអសដ្ឋយដ្ឋក់សលខេមាៃ េ។់ 

▪ ភាេក្គ្ប់ក្ជងុសក្ជាយ ននសេវាកម្មក្គ្បដណត ប់សលើសេវាកម្មេនូល និងសេវាកម្មន្ដល កេ់័នធ  សេវាកម្ម
រមួ្បញ្េូ លសៅកន្នែងផ្ដល់សេវាន្េម្ួយ (one stop services)  រមួ្មាន៖ 

– សេវាបោេ រសផ្សងៗ រមួ្មាន សក្ស្មម្េនាម្័យ នងិទឹករេំិល  សេវាPrEP 
– សេវាេុខភាេផ្ែូវសភទនិងបនតេូជ និងការស្វើន្ផ្នការក្គ្ួស្មរ/ការេនារកំសណើ េ 
– សេវាកម្មកាេប់នថយសក្ោោះថាន កន់នការសក្បើក្បាេ់សក្គ្ឿងសញឿន(NSP/OST) និងការបញ្ជូ ន 
– ការផ្ដល់ក្បកឹា និងស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ ៍
– ការចាប់សផ្តើម្េាបាលដបូំង នងិការរកាទុកេនកជងំ ឺ
– ការការ រ ន្ថ នំងិេាបាលជំងឺរមួ្ផ្ស ំដូចជាជំងឺរោកសថែើម្ ជំងឺរសបង និងជំងឺកាម្សោគ្ 
– ការោកំ្ទេុខភាេផ្ែូវចិេត 

– េនតោគ្ម្ន៍សលើការផ្ទែ េ់បតូរការក្បក្េឹេត11 

 
10 Competencies here refer to any knowledge and skills linked to all technical aspects of the four categories of services - HTS 
service, ART service, STI service and PrEP service – that health staff and counselors should possess. NGOs focal 
points and outreach workers might also require to have (some of) these competencies based upon the tasks 
assigned.  

11 Behavioural interventions are used to prevent, manage and treat a range of health conditions. Behavioural interventions 

could be used for addressing lifestyle behaviours, such as a healthy eating and physical activity, can prevent obesity, dental 
problems and osteoporosis. In this context, behavioral interventions are useful for educating KPs to reduce their sexual risk 
practices. 
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▪ េក្មាប់េនកន្ដលស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សហើយមានលទធផ្ល វជិជមាន ក្េូវផ្តល់ការេប់រេំំេើវ ិ្ ើ
ស្មស្រេតបោេ រឱ្យបានេម្ក្េប និងផ្តល់េមាា របោេ រឱ្យបានក្គ្ប់ក្ោន់ ដូចជា សក្ស្មម្េនាម្័យ។ 

▪ បរយិកាេោកំ្ទ៖ ជាងសនោះសៅសទៀេ សដើម្បើធានាថា ការេនុវេតននការផ្តល់សេវាសម្ក្េើភាេសៅក្គ្ប់
កក្ម្ិេឱ្យមានក្បេទិធភាេ វាេំខានោ់េ់កនុងការស្វើឱ្យក្បាកដថា បរយិកាេ ងំមូ្លនឹងមានភាេ
េំសោយផ្លកនុងការេក្ម្បេក្ម្ួល នងិោកំ្ទដល់កចិេការក្បឹងន្ក្បង ងំសនោះ។ សនោះបញ្ជជ កថ់ា 
ទិដាភាេខាងសក្កាម្ នឹងក្េូវបានសដ្ឋោះក្ស្មយសៅចណុំចោម្ួយកនុងលកខណៈក្េោុះក្េួលោន សដ្ឋយ   
ស្មថ ប័ន ឬ ភាន ក់ោរន្ដល កេ់័នធ។ 
– ការោកំ្ទសលើន្ផ្នកនើេកិម្ម សោលនសយបាយ និងថវកិា (បណ័ណក្កើក្ក កនក្ម្សេវាេើេនកសក្បើក្បាេ ់

។ល។) 
– ការសដ្ឋោះក្ស្មយសលើការមាកោ់យ និងការសរ ើេសេើង12 ; 
– ការេក្ងឹងេោំចេហគ្ម្ន៍ និងការចូលរមួ្របេ់ KPs; 
– ការផ្តលេ់េ័៌មានក្េឡប់ននការសេញចិេតរបេ់េេិថិជន។ 

▪ កំណេ់េមាគ ល់៖ 
– សេវា ART៖ គ្ួរន្េធានាថា មានភាេបេ់ន្បនេក្មាប់ការផ្តល់សេវាេាបាលឱ្យបានសក្ចើន

កន្នែង13 អាចមានសៅក្គ្ប់កន្នែងន្ដល PLHIV សៅរកសេវា14 
– សេវា STI៖ ក្េូវប ំកឧ់បករណ៍/េមាា របរកិាខ រសេទយឱ្យបានេម្ក្េបេក្មាប់ការេនិិេយរនធគូ្ទ 

និងមានឱ្េថក្គ្ប់ក្ោន ់
– សេវា PrEP៖ ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍ 15   ការស្វើសេេតមុ្ខោរេក្ម្ងសនាម្ ការស្វើសេេត        

េិនិេយសម្សោគ្រោកសថែើម្ក្បសភទ B និង C និងការស្វើសេេតសផ្សងៗសទៀេគ្ួរន្េមានសៅកន្នែង       
េិនិេយេុខភាេន្េម្ួយ ក្បេនិសបើអាចស្វើសៅបាន។ 
 

៣. បុគ្គលិក 
 

លកខណៈេខំាន់ៗរបេ់បុគ្គលកិន្ដលក្េូវបានចាេទុ់កថា មានការផ្តល់សេវាសម្ក្េើភាេចំស ោះ KPs រមួ្មាន៖ 

 
12 Key activities include: monitoring and reforming laws, regulations and policies relating to HIV; improve legal Literacy - “know 

your rights”; sensitization of law-makers and law enforcement agents; training for health care providers on human rights and 

medical ethics related to HIV; etc.  

13 Using systematic UIC Number. 
14 600 people were saved (got the medicines) this way. CRS was asked to manage/update the list of mobile PLHIV to NCHADS.  
15 For now, could only do two tests: HIV and Hep function. 
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▪ េម្េថភាេ៖ បុគ្គលិកក្េវូបានបណតុ ោះបោត លយ៉ា ងក្េមឹ្ក្េូវេំេើបចេុបបននភាេននបសចេកសទេន្ដល
 ក់ទងនឹងន្ផ្នកសេវាកម្ម ងំបួន រមួ្ ងំជំនាញផ្ដល់ក្បកឹា (និងគ្ំនិេផ្តួចសផ្តើម្ថមើៗ 16  រមួ្មាន         
េុខភាេឌើជើថល និងផ្តល់សេវាសវជជស្មស្រេតេើចមាៃ យ) ការទំនាក់ទនំងជាម្ួយKPs LGBT/សយនឌ័រ 
ក្បកបសដ្ឋយក្បេិទធភាេ។ 

▪ អាកបបកិរយិ17 ៖ បុគ្គលកិម្ិនក្េូវមានការវនិចិឆ័យ ម្ិនស្វើឫក្ំ ម្ិនសរ ើេសេើង និងគ្ួរផ្តលក់ារសោរេនូវ
េនម្ែនិងេិទធិរបេ់ KPs សដ្ឋយម្ិនគ្េិេើស្មថ នភាេ ឬ ទំសនារផ្ែូវសភទ នងិេេតេញ្ជា ណសយនឌ័ររបេ ់ 
េួកសគ្  ម្នទើរសេទយនិងគ្ែើនិកគ្ួរន្េក្បកានខ់ាជ ប់នូវក្កម្េើល្ម្៌េក្មាប់បុគ្គលិក បុគ្គលិកនិងេនកផ្ដល់
ក្បឹកាគ្ួរផ្ដលឱ់្កាេេក្មាបក់ារស្មកេួរនិងសឆ្ែើយេបសៅេួកសគ្ឱ្យបានឆ្ប់រហ័េតាម្ន្េអាចស្វើបាន  

▪ ក្េវូមានបុគ្គលកិេក្ម្បេក្ម្លួ៖ សេលន្ដលអាចស្វើសៅបានសៅតាម្កន្នែងនើម្ួយៗ គ្ួរធានាថា មាន
ថវកិាេម្រម្យនឹងក្េូវបានផ្តលជូ់ន េក្មាប់ក្ទក្ទងបុ់គ្គលកិចុោះេប់រផំ្ទទ ល់តាម្េហគ្ម្ន ៍ (OW) 18

សដ្ឋយស្មរេួកសគ្បានជយួឱ្យន្ណនា ំនងិបញ្ជូ នKPs ម្កទទួលសេវាសដ្ឋយធានានូវការរកាការេមាៃ េ ់
និងការេក្ម្បេក្ម្ួលកនុងការទទួលបានសេវា នងិនើេិវ ិ្ ើ ក់េ័នធ (ដូចបានសរៀបោប់ខាងសលើ)។ 

▪ េនកផ្ដល់ក្បកឹា៖  
– ក្េូវមានេម្េថភាេ19 េក្មាបក់ារេិសក្ោោះ និងផ្តល់ក្បឹកាដល់ KPs េំេើបញ្ជា សម្សោគ្សេដេ៍ និង

ជំងឺកាម្សោគ្ 
– គ្ួរសដើរេួជាេនកេក្ម្បេក្ម្លួកនុងការទទលួោលម់្េិក្េឡបេ់ើ KPs 
– មានជំនាញកនុងការទំនាក់ទនំងឱ្យបានេម្ក្េបសដើម្បើក្បាក្េ័យ កទ់ងជាម្ួយ KPs(េូម្អាន 

ចំណុចទើ៤ េំេើការទំនាកទ់ំនងខាងសក្កាម្)  
– ភាេេេ់្ មេ់ ភាេសជឿជាក់ ម្និមានការវនិចិឆ័យ ម្ិនស្វើឫក្ំ ម្ិនសរ ើេសេើង ជាេនកស្មត បដ់៏លអ និង  

ផ្តលក់ារសោរេ។ 
▪ បោដ ញផ្ដល់ក្បឹកាតាម្ទូរេ័េទ ក៏គ្ួរន្េមានការផ្តល់ជូនផ្ងន្ដរេក្មាប់ការ កទ់ងតាម្ទូរេ័េទសៅ

សេលោៃ ច (េនមេថា ដល់សមា៉ា ង ៩យប់)  រមួ្ ងំមានផ្ដល់សេវាសនោះសៅនថៃសៅរ ៍និងនថៃអាទិេយ (យ៉ា ង
សោចោេ ់ក៏េើរ សៅបើសមា៉ា ងន្ដរ)។ 

 
16 New initiatives here are also open to other possible discovery of something new in the future. 
17 Staff should not ask too straight and sensitive question to KPs. 

18 In Banteay Meanchey, there was huge reduction of EWs to come to services since 2019 as RHAC no longer accompanied any 

KPs to come to services. 

19 Including ability of running motivational Counseling (MC) with KPs. 
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▪ ន្បបបទក្កម្េើល្ម៌្េក្មាប់បុគ្គលិកេុខាភិបាលន្ដលស្វើការសៅកនុងការផ្តល់សេវាបោេ រ និងន្ថ  ំ
ជំងឺសេដេ៍20។ 

ខាងសក្កាម្គ្ជឺាន្បបបទក្កម្េើល្ម៌្េក្មាប់បុគ្គលិកេុខាភិបាល 21  ន្ដលស្វើកនុងការផ្តល់សេវាបោេ រ នងិ
ន្ថ ជំំងឺសេដេ៍ ន្ដលមានសោលបណំងសលើកកម្ពេេ់ើល្ម្៌វជិាជ ជើវៈ សេចកតើនថែថនូរ ភាេសស្មម ោះក្េង ់      
ក្បេិទធភាេ នងិវនិ័យរបេ់បុគ្គលិកេុខាភិបាល រមួ្ ងំ េនកផ្ដល់ក្បកឹា បុគ្គលិកចុោះេប់រផំ្ទទ ល់តាម្េហគ្ម្ន ៍
ក៏ដូចជា ក្កមុ្ក្ទក្ទង់េុខភាេភូម្ិ បុគ្គលិកេងគការម្ិនន្ម្នរដ្ឋា ភិបាលស្វើការសៅកនុងន្ផ្នកសម្សោគ្សេដេ៍ និង
ជំងឺសេដេ៍ (េក្មាប់សេចកតើលម្អិេបន្នថម្ េំេើន្បបបទក្កម្េើល្ម្េ៌ក្មាបគ់្ិោនុបដ្ឋា យកិា េូម្អាន            
ឧបេម្ព័នធទើ១)។ 

១. េនុវេតការោរសដ្ឋយកតើសម្តាត  ការអាណិេអាេូរ អាកបបកិរយិលអ េុភាេោបស្មរ ភាេក្េឹម្ក្េូវ និងការ    
សផ្ទត េអារម្មណ៍ចំស ោះេនកជំង ឺរមួ្ ងំក្កុម្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់នងឹការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ ៍(សក្កាយម្កក្េូវបានសៅ
ស្មម្ញ្ាថា ជាេនកជំងឺ) 

២. សោរេជើវេិ រូបកាយ កេិតយិេ នងិសេចកតើនថែថនូររបេ់េនកជំង ឺ

៣. សេវាកម្ម ក្េូវផ្តល់ជូនក្បកបសដ្ឋយភាេយុេតិ្ ម្៌ ដល់េនកជំងឺ ងំេេ់ សដ្ឋយម្ិនមានការសរ ើេសេើង សដ្ឋយ
ម្ិនគ្ិេេើស្មថ នភាេសេដាកិចេ ឬ េងគម្របេ់េនកជំងឺ េញ្ជជ េិ េូជស្មេន៍ សភទ ភាស្ម ស្មេនា វបប្ម្ ៌         
ទំសនារនសយបាយ ឬ ស្មថ នភាេននជំង ឺ

៤. ក្េូវមានទនំួលខុេក្េូវសៅសេលស្វើការេាបាល នងិន្ថ េំនកជងំ ឺ

៥. ក្េូវមានទំនលួខុេក្េូវសៅសេលស្វើការបញ្ជូ នេនកជំងឺសៅមូ្លដ្ឋា នេុខាភបិាលសផ្សង នងិធានាថាកាេេវកចិេ
ននការបញ្ជូ ន គ្ឺមានេុវេថិភាេេក្មាប់េនកជំង ឺ

៦. េនុសោម្តាម្បទបញ្ាេតិន្ដលមានក្ស្មប់ សោលការណ៍ន្ណនាជំាេិ និងេិ្ ើស្មរជាេិន្ដល ក់ទងនឹង  
សេវាកម្មន្ដលក្េូវបានផ្តល់ជូន 

៧. ផ្តល់ការន្ថ  ំនិងការេាបាល ក្បកបសដ្ឋយេុវេថិភាេ និងមានក្បេិទធភាេ។ កនុងករណើ មានអាេនន ក្េូវ
ស្វើការេហការជាម្ួយក្កមុ្ការោរន្ផ្នកេុខភាេ និងន្ផ្នក ក់េ័នធសផ្សងសទៀេ កនុងសោលបណំងធានាថា សក្ោោះ
ថាន ក់ន្ដលអាចនងឹប៉ាោះ ល់ដល់េនកជងំឺ ក្េូវបានបនធូរបនថយ 

៨. េភិវឌឍខែួន សដ្ឋយស្វើការចូលរមួ្កនុងការបណតុ ោះបោត ល ន្ផ្នកក្គ្ប់ក្គ្ង នងិបសចេកសទេន្ដល កេ់័នធ  

 
20 Sub-decree No. 59 ANK/BK dated 2014. 
21 Adapted from the Code of Ethics for Nurse, Sub-decree No. 59 ANK/BK. 
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៩. ការរកាការេមាៃ េ់ក្បកបសដ្ឋយវជិាជ ជើវៈ នងិបទបញ្ាេតិសផ្សងសទៀេ  ក់ទងនឹងស្មថ នភាេេុខភាេរបេ ់ 
េនកជំងឺ ការស្វើសោគ្វនិិចឆយ័ នងិេ័េ៌មានផ្ទទ លខ់ែួន នងិឯកជនភាេសផ្សងសទៀេ សេចកតើនថែថនូរ និងកិេតយិេរបេ់
េនកជំងគឺ្ួរន្េក្េូវបានសោរេ 

១០. េិទធិរបេ់េនកជំងកឺនុងការសក្ជើេសរ ើេបុគ្គលិកេុខាភបិាលគ្ួរន្េក្េូវបានសោរេ និងផ្តល់េនតោគ្ម្ន៍សដើម្បើ
ជួយឱ្យេនកជំងឺទទួលបានតាម្ការសេនើេុំរបេ់េួកសគ្ 

១១. ផ្តលដ់ំបូនាម ន និងការការ រេិទធិរបេ់េនកជំងឺ ក្គ្ួស្មរេនកជំងឺ នងិេហគ្ម្ន៍ ន្ដលចូលរមួ្កនុងការន្ថ ំ
េាបាលេនកជំង ឺ

១២. ម្និក្េូវសក្បើក្បាេ់ឥទធេិលរបេខ់ែួនេក្មាប់ការទទួលបានកិចេេនា ឯកេទិធិ េិទធ ិនិងេេថក្បសយជនេ៍ើ
េនកជំង ឺ

១៣. ម្ិនក្េូវស្វើេកម្មភាេោម្ួយ សដើម្បើទទលួបានរោវ ន់ជាលុយសឡើយ 

១៤. ម្និក្េូវគ្េិនថែសេវាសលើេេើនថែសេវាន្ដលបានកណំេ ់ឬ ផ្តល់េេ័៌មានន្កែងបនែ ំកទ់ងនឹងនថែសេវារបេ់
ខែួនោេ់សឡើយ 

១៥. ម្ិនក្េូវផ្តល់សេវា ឬ ការេិសក្ោោះោម្ួយ ន្ដលម្ិនេថេិសៅសក្កាម្ការទទួលខុេក្េូវរបេ់ខែួន សលើកន្លង
ន្េកនុងស្មថ នភាេមានអាេនន 

១៦. ក្េូវផ្តល់ការន្ថ ជំាេិសេេ េក្មាប់េនើេិជន ឬ ជនេេម្េថភាេ ន្ដលមានអាយុចាប់េើ ១៨ឆ្ន សំឡើង
សៅ រមួ្ ងំេនកន្ដលម្កេើក្កមុ្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់នឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេផ៍្ងន្ដរ។ 

៤. ការទនំាក់ទនំង 
 

វ ិ្ ើស្មស្រេត និងការសរៀបចំេក្មាប់ការទំនាក់ទំនងក្បកបសដ្ឋយក្បេិទធភាេរវាងេនកផ្តល់សេវាកម្ម និង KPs គ្ួរ
ន្េក្េូវបានសរៀបចំសៅតាម្ចណុំចខាងសក្កាម្ ៖ 

▪  ញយកេេថក្បសយជន៍េើការក្បាក្េ័យ កទ់ងដបូំងជាម្យួ KPs ដូចជា សៅសេលន្ដលេួកសគ្ម្ក
ទទួលសេវា STI ឬ សេវាសផ្សងសទៀេជាសលើកដបូំង សដើម្បើបសងេើេទំនាក់ទំនងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័េជាម្យួ   
េួកសគ្  េប់រេំួកសគ្េំេើចំសណោះដឹងសម្សោគ្សេដេជ៍ាមូ្លដ្ឋា ន វធិានការបោេ រ លទធភាេទទួលបានសេវា 
និងក្បាប់េើរសបៀបន្ដលទទលួបានសេវា ងំសនោះ 

▪ សៅសេលក្បាក្េយ័ កទ់ងជាម្ួយ KPs ក្េូវយកចិេតទុកដ្ឋក់សៅសលើេក្ម្ូវការ កងវល់ និងទេសនៈរបេ់
េួកសគ្ សៅសលើគុ្ណភាេននសេវាន្ដលក្េូវបានផ្តល់ជូន 
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▪ ការក្បាក្េ័យ កទ់ងគ្ួរមានសោលបណំងបសងេើេទំនាក់ទនំង សលើកកម្ពេ់ការយល់ដងឹេំេើសម្សោគ្    
សេដេ៍ន្ដលនាសំៅរកការបសងេើេេើេក្ម្ូវការ និងការផ្ាភាជ ប់សៅនឹងសេវា សហើយសេរ ើភាេកនុងការ
េសក្ម្ចចេិត និងការេមាៃ េ់ គ្រួន្េក្េូវបានធានា 

▪ េមាា រទំនាក់ទំនង រមួ្ ងំស្មរេំខាន់ៗ េក្មាប់ការបោេ រការចម្ែងសម្សោគ្សេដេ ៍ ការស្វើសេេត         
ការេាបាល និងការក្បកានខ់ាជ ប់ភាេអាចរកបានននសេវា គ្ួរន្េមានសៅសលើេុើន្ណិឺេ (េនឡាញ) 
និងសៅនឹងកន្នែង (offline) េក្មាប់េកួសគ្ 

▪ ការេិសក្ោោះ ឬ ផ្ដល់ក្បឹកាតាម្ទូរេ័េទ គ្ួរន្េមាន និងន្ណនាឱំ្យ KPs បានដឹងនិងសក្បើក្បាេ់សេវាសនោះ 
▪ បនតសលើកទឹកចេិតេួកសគ្ឱ្យសក្បើសគ្ហទំេ័រ “សតាោះសេេដ”(TohTest) េក្មាប់ការោេ់ជួបតាម្េនឡាញ 
▪ សៅសេលន្ដលអាចេនុវេតបាន សលើកទកឹចិេត KPs ឱ្យចូលសក្បើកម្មវ ិ្ ើន្ដលមានសលើសគ្ហទេំ័រេក្មាប់ការ

ស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង 
▪ ផ្តល់នូវភាេបេ់ន្បនសេញសលញេក្មាប់ការបញ្ជូ ន KPs សៅកាន់កន្នែងេម្ក្េបន្ដលអាចស្វើបាន

សដ្ឋយផ្ទទ ល់ (ការជូនសៅ) ឬ តាម្រយៈការសក្បើក្បាេ់បោដ ញទំនាក់ទនំង ដូចជា កម្មវ ិ្ ើTelegram 
▪ េនុញ្ជា េឱ្យមានភាេបេ់ន្បនេក្មាប់ KPs សដើម្បើេនទនាជាម្ួយេនកផ្ដល់ក្បឹកាតាម្រយៈបោដ ញ

ទំនាក់ទនំងេងគម្ Facebook េក្មាបេ់ណួំរ្ម្មតាម្ិន ក់ទងនឹងបសចេកសទេ22  និង Telegram 
េក្មាបេ់នំួរលកខណ:បសចេកសទេ 

▪ សរៀបចំមុ្ខោរន្ដលមានភាជ បជ់ាម្ួយនឹងការជូនដណឹំង (កនុងម្ស្ាបាយទំនាក់ទនំងោម្ួយន្ដលសក្បើ
សដ្ឋយ KPs) និងតាម្ដ្ឋនេនកម្កយេឹការោេ់ជួប ឬ ខកខានការោេ់ជបួ នងិេនកន្ដលសបាោះបង់
សេវា។ 

េក្មាប់េេ័៌មានលម្អិេ េេំើជំនាញទំនាក់ទំនងជាមូ្លដ្ឋា ន េូម្អានសេចកដើេសងខបេំេើជំនាញ ននការ       
ទំនាក់ទនំងជាមូ្លដ្ឋា នេក្មាប់ការផ្ដលក់ារក្បឹកាក្បកបសដ្ឋយក្បេិទធភិាេ សៅកនុងឧបេម្ព័នធទើ ២ ។ 

 

៥. ក្កមុ្ក្បឈម្មុ្ខខពេ់នឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍វយ័សកមង 
 

ខណៈសេលន្ដលទក្ម្ង់សផ្សងៗននសេវាកម្ម ក្េូវផ្តលដ់ល ់ KPs នងិសោលបណំងសដើម្បើបសងេើនសម្ក្េើភាេនន    
សេវាកម្ម េក្មាប់ KPs វយ័សកមង ការេចិារោជាេិសេេ គ្ួរក្េូវបានសផ្ទត េសលើចណុំចខាងសក្កាម្៖ 

 
22 Technical question from Facebook will be referred to Telegram for the doctor to answer. 
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▪ បុគ្គលិក (រមួ្ ងំ OW) ក្េវូន្េដឹងេើលកខណៈេំខាន់ៗ និងភាេោយរងសក្ោោះរបេ់ KPs វយ័សកមង 
ន្ដលអាចនាឱំ្យមានការរមួ្សភទសដ្ឋយម្ិនបានការ រ និង/ឬ ជនរងសក្ោោះននេំសេើហងិា ក់ទងនងឹ 
សយនឌ័រ៖ 
– េួកសគ្ក្បន្ហលជា ម្ិនមានចំសណោះដឹងជាមូ្លដ្ឋា នក្គ្ប់ក្ោន់ េំេើសម្សោគ្សេដេ៍ និងជំងកឺាម្សោគ្ 

រមួ្ ងំ វ ិ្ ើបោេ រការចម្ែងជំង ឺងំសនោះ 
– ជំងឺកាម្សោគ្ អាចសកើេមានជាញឹកញាប់កនុងចំសោម្េនកន្ដលមានអាយុសក្កាម្ ១៨ឆ្ន  ំ
– េួកសគ្អាចមានភាេខាម េ់សេៀនកនុងការន្េវងរកេេ័៌មាន ដំបូនាម ន ឬ សេវាកម្ម 
– អាចោយនងឹឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍ សដ្ឋយស្មរការមាននដគូ្សក្ចើន និងអាកបបកិរយិក្បថុយក្បថាន  

កងវោះការផ្តលេ់ិទធិេោំច នងិជំនាញកនុងការចរចា 
– េួកសគ្ម្ួយចំនួនក្េូវការ OW សដើម្បើនា/ំជួយន្ណនាេំកួសគ្ នងិជួយបំសេញឯកស្មរសៅកន្នែងផ្តល់

សេវា 
– េួកសគ្ក្េូវការលិខិេបញ្ជូ នេើេងគការម្ិនន្ម្នរដ្ឋា ភិបាល សដើម្បើោយក្េួលកនុងការទទួលបាន    

សេវា; 
– េួកសគ្ចូលចិេតក្បេ័នធផ្សេវផ្ាយេងគម្ (និងម្ិនមានេមាា រៈសក្បើក្បាេ់សដ្ឋយក្កដ្ឋេ់សក្ចើនសទ) 

ដូសចនោះក្េូវដឹងេេំើម្ស្ាបាយេក្មាប់ការេប់រ ំ និងការន្ចករនំ្លកេេ័៌មាន ក្េបតាម្លទធភាេ
ទទួលបានសេវារបេ់េួកសគ្។ 

▪ ធានានូវលទធភាេទទួលបានជនំួយេើ OW េក្មាប់ KPs វយ័សកមង ន្ដលក្េូវការជួយេួកសគ្សៅកន្នែង   
ផ្តល់សេវា។ 

▪ ក្េូវការជំនាញេិសក្ោោះសយបល់ន្បបក្េទន់23 (សបើសក្បៀបស្ៀបនឹង ការេិសក្ោោះជាម្ួយម្នុេសសេញ     
វយ័); 

▪ សបើអាចស្វើបាន  ក្េវូមាន OW វយ័សកមង ឬជាយុវវយ័ដូចោន  នឹងកាន់ន្េ ក់ ញដល់ KPs វយ័សកមង
ឱ្យម្កទទួលសេវា។ 

ការសផ្ទត េេំខាន់ននការផ្តល់ក្បកឹា គ្ួរន្េសផ្ទត េសលើការក្បក្េេឹតន្ដលក្បឈម្នងឹការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍របេ់េកួ
សគ្ និងភាេជាបោ់ប់ននការសក្បើក្បាេ់សក្ស្មម្េនាម្យ័។ ទិដាភាេសផ្សងសទៀេ គ្ួរន្េក្េូវបានក្គ្បដណត ប់ផ្ង

 
23 Key traits for counselling skills for young KPs: Quicky establish rapport; use of emphatic statement; do not use judgmental 

words or body language; do not raise voice or blaming; use words and language that young KPs can understand; culturally 

sensitive; use open-ended question – as opposed to close question; listen very attentively when they speak; quickly paraphrasing 

if the point is not understood; provide meaningful answer to their questions; etc.  
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ន្ដរ ដូចជាការេប់រេំំេើសម្សោគ្សេដេ៍ ការបសងេើេេក្ម្ូវការសក្បើក្បាេ់សេវា រមួ្មាន PrEP, HTS និង STI          
ជាសដើម្។ 

ខ) ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍ ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង និងសេវា PrEP ផ្តល់ជូនសៅ 
               តាម្េហគ្ម្ន៍ 
 

ន្ផ្នកខាងសក្កាម្េិេណ៌នាេំេើលកខណៈសម្ក្េើភាេ ននសេវាស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍ (HTS) សេវាស្វើសេេតរក
សម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង និង សេវា PrEP ន្ដលក្េវូបានផ្តល់ជូនសៅតាម្េហគ្ម្ន៍ សដ្ឋយកេេ់មាគ ល់ថា
កក្ម្ិេេហគ្ម្ន៍សៅទើសនោះគ្េឺំសៅសៅកន្នែងោម្ួយសៅសក្តមូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាល (ឧ ហរណ៍ សៅកន្នែង
ស្មធារណៈសៅកនុងេហគ្ម្ន ៍ ការយិល័យរបេ់េងគការម្និន្ម្នរដ្ឋា ភបិាល កន្នែងក្បជុរំបេ់ OW កន្នែង
កម្ានត ឬសៅកនុងសភាជនើយដ្ឋា ន។ល។)។ 

១. ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សៅតាម្េហគ្ម្ន៍ 
 

លកខណៈេខំាន់ៗេក្មាប់ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សៅតាម្េហគ្ម្ន៍ន្ដលក្េូវចាេទុ់កថា ជាសេវាសម្ក្េើ
ភាេេក្មាប់ KPs រមួ្មាន៖ 

▪ ទើកន្នែង៖ OW នឹងន្េវងរកេនកជំងឺន្ដលមានេកាត នុេលសៅតាម្េហគ្ម្ន៍ ឬ កន្នែងកម្ានត ឬ
សភាជនើយដ្ឋា ន (EWs, MSM និង TGW) ឬ កន្នែងសផ្សងសទៀេន្ដលមានលកខណៈេម្ក្េប 

▪ ការចូលរមួ្របេ់េហគ្ម្ន៍ ឬ កន្នែងកំស្មនត នឹងជយួេក្ម្លួដលក់ារន្ណនា ំនងិដំសណើ រការស្វើសេេត
រកសម្សោគ្សេដេ ៍

▪ ការក្បាក្េ័យ ក់ទងដំបូង(ការទំនាក់ទនំង) រវាង OWs និង KPs គ្ួរន្េក្េូវបានស្វើសឡើងសដ្ឋយក្បងុ
ក្បយេ័ន និង មានការជួយសក្ជាម្ន្ក្ជងខាែ ងំ24 

▪ OWs អាចវាយេនម្ែបានយ៉ា ងឆ្ប់រហ័េនូវេទិធិទទលួបានននេេថិិជនេកាត នុេល នងិស្វើការផ្ដល់
ក្បឹកាមុ្នការស្វើសេេត25  រមួ្ ងំេម្េថភាេកនុងការជូនដំណឹងេំេើេេថន័យននលទធផ្លសេេត (ក្បេិកម្ម 
ឬ ម្ិនក្បេិកម្ម) និងេវើន្ដលគ្រួស្វើបនាទ ប់េើទទលួបានលទធផ្លសេេត 

▪ OWs ក្េូវតាម្ដ្ឋនលទធផ្លសេេត សហើយកនុងករណើ ន្ដលលទធផ្លសេេត ក្បេកិម្ម គ្ឺសក្េៀម្ខែួនសដើម្បើ
បញ្ជូ នោេ់សៅកាន់សេវា VCCT/ART សដើម្បើស្វើសេេតបញ្ជជ ក់ 

▪ ក្េវូចងចា ំនិងសរៀបចខំែួនចំស ោះក្បេិកម្មរបេ់េនកជំងឺ ក្បេិនសបើ ការស្វើសេេតបញ្ជជ ក់ (ការស្វើសេេតសលើក 
ទើេើរ)គ្ឺ វជិជមាន និងសក្េៀម្ខែួនេក្មាបក់ារផ្ដល់ក្បកឹាសក្កាយការស្វើសេេត 

 
24 It should follow the key principles for effective communication.  
25 Patients should also be encouraged to bring their partners for testing as well.  
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▪ ក្េូវសក្េៀម្ខែួនសដើម្បើបញ្ជូ នករណើ សេេត វជិជមាន សៅសេវា ART ន្ដលសៅជិេបំផុ្េេក្មាប់ចុោះសឈាម ោះ 
េាបាល 

▪ េមាា រេប់រនំ្ដល ក់េ័នធ (ខេិតបណ័ណេតើេើការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍) សក្ស្មម្េនាម្យ័ ទឹករេំលិ    
គ្ួរន្េក្េូវមានក្គ្ប់ក្ោន់ េក្មាប់ដ្ឋក់តាងំសៅកន្នែង នងិេក្មាប់ន្ចកចាយ 

▪ ជាការេំខានគ់្ឺ ទទួលបានសលខទំនាក់ទំនង សឈាម ោះ និងនថៃន្ខឆ្ន កំំសណើ េ េក្មាប់ការតាម្ដ្ឋន និង 
បញ្ជូ នបនតសៅទទលួសេវាេាបាល េូម្ស្វើការភាជ ប់ទំនាក់ទនំងសដ្ឋយសក្បើ Telegram 

▪ សលើកទឹកចិេត KPs ឱ្យចូលសក្បើសវទកិាេងគម្សលើសគ្ហទំេ័រ (web-based platform) េក្មាប់ការស្វើ   
សេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង 

▪ ការរកាការេមាៃ េ់ និងឯកជនភាេ គ្ួរន្េរកាឱ្យបានលអក្គ្ប់សេល ជាេិសេេ សៅសេលក្បគ្ល់ជូន
លទធផ្លសេេត ឱ្យេនកជំង។ឺ 

២. ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង26(សៅតាម្េហគ្ម្ន៍) 
 

លកខណៈេខំាន់ៗេក្មាប់ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង ន្ដលក្េូវបានចាេ់ទុកថា ជាសេវា 
សម្ក្េើភាេេក្មាប់ KPs រមួ្មាន៖ 

▪ ការភាជ ប់ទំនាក់ទំនងជាម្ួយ KPs៖ កម្មវ ិ្ ើោេ់ជួប បោត ញេងគម្ ។ល។ គ្ួរន្េក្េូវបានសក្បើសដើម្បើ
 ក់ទងសៅ KPs  ងំសនាោះេក្មាប់ការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង 

▪ ទើកន្នែង៖ គ្ួរេាយម្សក្បើកន្នែងោយក្េលួ េម្រម្យ ន្ដលធានានូវភាេេនាម្ិក និងឯកជនភាេ 
(េក្មាប់ផ្តលឧ់បករណ៍ស្វើសេេត) ន្ដលេនកដនទម្ិនោយនងឹកេ់េមាគ ល់ស ើញ 

▪ ការក្បាក្េ័យ ក់ទងដំបូង (ការទំនាក់ទនំង) រវាង OW និង KP គ្ួរន្េក្េូវបានស្វើសឡើងសដ្ឋយក្បុង
ក្បយេ័ន នងិមានការជួយសក្ជាម្ន្ក្ជងខាែ ងំ27 

▪ OW ផ្តល់ 28 ឧបករណ៍ស្វើសេេតដល់ KP ន្ដលនឹងអាចស្វើសេេតសដ្ឋយខែួនោេ់ផ្ទទ ល់ ឬេក្មាបន់ដគូ្       
(ការក្គ្ប់ក្គ្ងការស្វើសេេតសដ្ឋយខែួនឯង) 

▪ OW គ្ួរន្េផ្តលេ់័េ៌មានចាេោ់េ់ និងក្គ្ប់ក្ោន់ េេំើម្ស្ាបាយកនុងការស្វើសេេត គុ្ណេម្បេតិ និង
គុ្ណវបិេតិននការស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង នងិេេថនយ័ននលទធផ្លសេេត (ក្បេិកម្ម ឬ
ម្ិនក្បេកិម្ម) និងេវើន្ដលគ្ួរក្បុងក្បយេ័នសៅសេលបនតទនំាកទ់ំនងផ្ែូវសភទជាម្យួនដគូ្ 

 
26 Available in 8 sites only. In hospital is not working yet. 
27 It should follow the key principles for effective communication.  
28 The tests could be given through Food Panda or other transport agent. 
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▪ OW គ្ួរន្េតាម្ដ្ឋនលទធផ្លននការស្វើសេេត សហើយកនុងករណើ ន្ដលលទធផ្លសេេត វជិជមាន ក្េូវបញ្ជូ ន 
សេវា VCCT/ART សដើម្បើស្វើសេេតបញ្ជជ ក ់

▪ ក្េូវចងចា ំ នងិសរៀបចំខែួនចំស ោះក្បេកិម្មរបេ់េនកជំងឺ ក្បេិនសបើ លទធផ្លសេេតបញ្ជជ ក ់ (ការស្វើសេេត
សលើកទើេើរ) វជិជមាន នងិសក្េៀម្ខែួនេក្មាប់ការផ្ដល់ក្បឹកាសក្កាយការស្វើសេេត 

▪ ក្េូវសក្េៀម្ខែួន សដើម្បើបញ្ជូ នករណើ វជិជមាន សៅសេវា ART ន្ដលសៅជេិបំផុ្េេក្មាប់ទទួលសេវា 
េាបាល 

▪ ជាការេំខាន ់ គ្ទឺទួលបានសលខទំនាក់ទំនង សឈាម ោះ និងនថៃន្ខឆ្ន កំំសណើ េ េក្មាប់ការតាម្ដ្ឋន និង 
បនតសៅទទលួការេាបាល េូម្ភាជ ប់ទំនាក់ទំនងសដ្ឋយសក្បើ Telegram 

▪ ការទំនាក់ទនំងជាម្ួយនងឹេនកជំងឺ គ្ួរន្េមានលកខណ:ទន់ភែន់ និងផ្តល់ការោកំ្ទ 
▪ ការរកាការេមាៃ េ់ និងឯកជនភាេ គ្ួរន្េរកាឱ្យបានលអក្គ្ប់សេល ជាេិសេេសៅសេលក្បគ្ល់        

លទធផ្លសេេតដល់េនកជំង ឺ
▪ សក្ស្មម្េនាម្យ័ ទឹករេំលិ នងិខិេតបណ័ណស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯង គ្ួរក្េូវន្េមានេក្មាប់

ផ្តល់ជូនេេិថជិន។ ការន្ណនាេំំេើសេវា PrEP គ្ួរន្េស្វើសឡើងេក្មាបេ់នកន្ដលមានលទធផ្លសេេត      
េវជិជមាន។ 

 

៣. សេវា PrEP សៅតាម្េហគ្ម្ន៍29 
 

លកខណៈេខំាន់ៗ េក្មាបក់ារផ្តលស់េវា PrEP សៅតាម្េហគ្ម្ន៍ ក្េូវបានចាេ់ទុកថា សេវាសម្ក្េើភាេ 
េក្មាប់ KPs រមួ្មាន៖ 

▪ ទើកន្នែង៖ OW នឹងន្េវងរកេនកជំងឺន្ដលមានេកាត នុេលសៅតាម្េហគ្ម្ន៍ ឬ កន្នែងកម្ានត ឬ
សភាជនើយដ្ឋា ន (ភាគ្សក្ចើនជា MSM និង TGW) ឬ កន្នែងសផ្សងសទៀេ 

▪ ការក្បាក្េ័យ ក់ទងដំបូង (ការទំនាក់ទនំង) រវាង OW និង KP គ្ួរន្េក្េូវបានស្វើសឡើងសដ្ឋយក្បុង
ក្បយេ័ន នងិមានការជួយសក្ជាម្ន្ក្ជងខាែ ងំ30; 

▪ ការេភាជ ប់ទំនាក់ទំនងជាម្ួយ KPs៖ កម្មវ ិ្ ើោេ់ជួប បោត ញេងគម្ ។ល។ គ្ួរន្េក្េវូបានសក្បើសដើម្បើ
 ក់ទងសៅ KPs  ងំសនាោះេក្មាបក់ារផ្ដលស់េវា PrEP 

 
29 Community here refers to where the OWs are working for instance office of the host agency. Only for MSM/TG who could 

not come and at risk. OWs (CRS and CHAI) searched for potential patients at the community, restaurants, etc. and send them to 

the facility. PrEP is being delivered by NCHADS, RH and Chhouk Sar and being expanded to Sihanouk Ville and Kg. Speu. SOP will 

soon be approved. 

30 It should follow the key principles for effective communication.  
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▪ OW អាចស្វើការវាយេនម្ែបានយ៉ា ងឆ្ប់រហ័េ នូវេទិធិទទលួបានសេវារបេ់េេិថិជន (ការវាយេនម្ែេើ
កតាត ក្បឈម្នឹងការឆ្ែងសម្សោគ្សេដេ៍) និងសដើម្បើន្ណនាសំេវា PrEP ន្ដលជាជសក្ម្ើេសផ្សងៗោន  នន 
ម្ស្ាបាយបោេ រការចម្ែងសម្សោគ្សេដេ ៍

▪ េក្ម្ូវការ ការស្វើសេេតជើវស្មស្រេតន្ដលជាន្ផ្នកននលកខខណឌ េម្ក្េបកនុងការទទួលបានសេវា PrEP និង 
សោលបណំងននការតាម្ដ្ឋន31  គ្ួរន្េក្េូវបានេនយល់យ៉ា ងចាេ់ដលេ់េិថជិន កនុងេំឡុងសេលជួបោន
ដំបូង នងិេនយល់េើទើកន្នែងទទួលសេវាសៅមូ្លដ្ឋា នេុខាភបិាលន្ដលអាចស្វើសេេត ងំសនាោះបាន 

▪ បនាទ ប់េើលទធផ្លននការស្វើសេេត ឱ្េថ PrEP គ្ួរន្េក្េូវបានផ្តល់ជូន KP ឱ្យបានឆ្ប់តាម្ន្ដលអាចស្វើ
សៅបាន 

▪ ឯកស្មរេប់រនំ្ដល កេ់័នធ (ខិេតបណ័ណេដើេើ PrEP) គ្ួរន្េបសងេើេឱ្យមាន (ជាភាស្មន្ខមរ) ោយយល ់
និងមានចំនួនក្គ្ប់ក្ោន ់ េក្មាប់ដ្ឋក់តាងំសៅទើកន្នែងផ្តលស់េវា ( ងំេនឡាញ នងិសៅតាម្កន្នែង
ផ្ដល់សេវា) នងិេក្មាបេ់ប់រផំ្សេវផ្ាយ 

▪ ជាការេំខាន ់គ្ឺទទួលបានសលខទំនាក់ទំនង សឈាម ោះ និង នថៃន្ខឆ្ន កំំសណើ េ េក្មាប់ការតាម្ដ្ឋន នងិ 
បនតសៅទទលួការេាបាល េូម្ស្វើការភាជ បទ់ំនាកទ់ំនងសដ្ឋយសក្បើ Telegram 

▪ ការរកាការេមាៃ េ់ នងិឯកជនភាេ គ្ួរន្េរកាឱ្យបានលអក្គ្ប់សេល ជាេិសេេ សៅសេលក្បគ្ល ់     
លទធផ្លសេេត សៅឱ្យេនកជំង ឺ

▪ សក្ស្មម្េនាម្យ័ និងទឹករេំលិ គ្ួរក្េូវន្េមានេក្មាបផ់្តល់ជូនេនកជងំឺ។ 

VI ការអនុវតតននការផ្ដលស់សវាសម្ព្តីភារគំរ ូ 

ការេនុវេតននការផ្តល់សេវាសម្ក្េើភាេគ្ំរូសនោះ នងឹក្េូវបានេនុវេតសដ្ឋយ ក)មូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាលន្ដលម្ជឈម្ណឌ ល
ជាេិបានបសងេើេ និងសរៀបចឱំ្យមានផ្ដល់សេវា នងិបចេុបបននកេុំងផ្តល់សេវាកម្ម ងំបនួ (ដូចបានសរៀបោប់ខាងសលើ) សៅ
កក្ម្ិេសផ្សងៗោន ននក្បេ័នធេុខាភិបាល នងិ ខ)េងគការម្និន្ម្នរដ្ឋា ភបិាលន្ដលកំេុងផ្តល់សេវាកម្មសនោះ។ ជាងសនោះ
សៅសទៀេ េក្មាបស់េវា HTS, OW  ឬ េនកផ្ដល់ក្បកឹា ន្ដលេនុវេតសេវាកម្ម ងំសនោះ សៅតាម្េហគ្ម្ន៍ ឬ េនកន្ដល
សលើកទឹកចិេត KPs ឱ្យស្វើសេេតរកសម្សោគ្សេដេ៍សដ្ឋយខែួនឯងគ្ួរន្េេនុវេតតាម្គ្ំរូសនោះ។ ក្េសដៀងោន សនោះ េក្មាប់ការ
ផ្តលស់េវា PrEP, OW ឬ េនកផ្ដល់ក្បឹកា ន្ដលេនុវេតសេវាកម្មសនោះសៅតាម្េហគ្ម្ន៍ កគ៏្ួរន្េេនុវេតតាម្គ្ំរូសនោះផ្ង
ន្ដរ។ 

បនាទ ប់េើទទួលបានការេនុម្័េ គ្ំរូសនោះគ្ួរន្េក្េូវបានន្ចកចាយ ជូនបុគ្គលិកេុខាភិបាល ក់េ័នធសៅកក្ម្ិេសផ្សងៗោន
ននក្បេ័នធេុខាភិបាល នងិេងគការម្ិនន្ម្នរដ្ឋា ភិបាលន្ដល ក់េ័នធនឹងការផ្តល់សេវា ងំបួនក្បសភទសនោះ។  

 
31 Like, renal function, etc. and expected costs. 



 

19 
 

ការបណតុ ោះបោត ល គ្ួរន្េក្េូវបានសរៀបចំសៅថាន ក់ជាេិ នងិថាន ក់សក្កាម្ជាេិ សដើម្បើធានាឱ្យមានការយលដ់ឹងលអ កនុង     
ចំសោម្បុគ្គលកិ ងំេេ់ េេំើការេនុវេតគ្ំរូសនោះ សហើយេួកសគ្នឹងអាចយកសៅេនុវេតតាម្លកខណៈន្ដលក្េូវការក្េប
តាម្ ក្បសភទសេវាកម្មនើម្យួៗ។ កនុងសេលសនោះ សដើម្បើឱ្យមានការេនុវេតតាម្គ្ំរសូនោះបានសេញសលញ កចិេខិេខំក្បឹង
ន្ក្បងបន្នថម្សទៀេគ្ួរន្េក្េូវបានផ្តល់សៅសលើការសដ្ឋោះក្ស្មយបញ្ជា ក្បឈម្ជាក្បេន័ធនាសេលបចេុបបននសនោះ ដូចជា បនទុក
ការោររបេ់បុគ្គលិក សេលសមា៉ា ងផ្តលស់េវាកម្ម ឱ្េថ ឬ ធានាការស្វើសេេត (សេញម្យួឆ្ន )ំ ឧបករណ៍ចាបំាច ់
េក្មាប់ការេនិិេយជងំឺកាម្សោគ្ (ជាេិសេេ េក្មាប់ក្កុម្ MSM និង TGW) ។ល។ 

លទធភាេននការសរៀបចកំារបណតុ ោះបោត ល32 ជាក់ោក់ម្ួយ េតើេើ " ការក្បាក្េ័យ ក់ទងជាម្ួយ KPs រមួ្ ងំ ក្កមុ្
យុវវយ័" គ្ួរន្េក្េូវបានសរៀបចំសឡើង ។ សដ្ឋយន្ផ្អកសលើបទេមាា េន៍ជាម្ួយេនកផ្តល់សេវា ក្េូវបានឱ្យសគ្ដឹងថា ទិដាភាេ
ននការក្បាក្េ័យ ក់ទងជាម្យួ KPs គ្ឺមានស្មរៈេខំានោ់េ់ សក្ ោះវានឹងកណំេក់ក្ម្ិេននការសជឿទុកចេិត រវាងេនក
ផ្តល់សេវា និង KPs ដូសចនោះលទធភាេរបេ់េកួសគ្កនុងការទទួលបាន និងក្បកានខ់ាជ ប់នូវការទទួលសេវាកម្មន្ដលក្េូវ
បានផ្តល់សៅទូ ងំក្បសទេ សដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ លជាេិ និងនដគូ្េភិវឌឍន ៍ក៏ដូចជា េងគការម្និន្ម្នរដ្ឋា ភបិាល។ 

សដើម្បើោកំ្ទដល់ការេនុវេតគ្ំរូសនោះក្បកបសដ្ឋយក្បេិទធភាេ េូម្េងេេ់្ៃន់សៅសលើនដគូ្េភវិឌឍន៍ន្ដលជួយសក្ជាម្ន្ក្ជង 
េំខាន់ៗកនុងការោកំ្ទកិចេខេិខំក្បឹងន្ក្បងសនោះ ឱ្យមានដំសណើ រការ នងិេនុវេតបានយ៉ា ងម្៉ាេ់ចេ។់ ជាដបូំង (ចនុំចទើ
ម្ួយ) ទក្ម្ង់សផ្សងៗននសោលនសយបាយ និងនើេិវ ិ្ ើ  ក្េូវន្េបានេិនេិយន្កេក្ម្លួ នងិេនុវេតយ៉ា ងក្បុងក្បយេ័ន សដើម្បើ
ធានាបាននូវភាេេុើេោវ កោ់ន  និងការធានាសេញសលញសលើទិដាភាេឯកជនភាេ និងការរកាការេមាៃ េ ់ កេ់័នធនងឹ 
ន្បបបទក្កម្េើល្ម្៌របេ់បុគ្គលិកគ្ួរន្េក្េូវបានេនុវេតផ្ងន្ដរ (សៅក្គ្ប់កន្នែង ងំេេ)់ សដើម្បើក្គ្ប់ក្គ្ងការេនុវេត 
និងការក្បាក្េយ័ ក់ទងរបេ់បុគ្គលិកជាម្ួយ KPs ។ ចនុំចទើេើរ ដូចជាសៅកនុងទក្ម្ង់ននសេវាកម្មោម្ួយន្ដលក្េូវ
បានផ្តល់សដ្ឋយក្បេន័ធេុខភាេរបេ់ក្បសទេ ការមាក់ោយនិងការសរ ើេសេើង គ្ួរន្េក្េូវបានសដ្ឋោះក្ស្មយជាក្បេ័នធផ្ង
ន្ដរ។ ចំនុចទើបើ ការេក្ងឹងេោំចេហគ្ម្ន៍ និងការចូលរមួ្របេ់ KP  គ្ួរន្េក្េូវបានសលើកទឹកចិេត សៅដោំកក់ាល
 ក់េ័នធននដំសណើ រការផ្តល់សេវា ដល់ក្កុម្KP។ ជាចុងសក្កាយ (ចំនុចទើ៤) ក្បេ័នធន្ដលេនុញ្ជា េឱ្យមានការផ្តល់ម្េិ
ក្េឡប់េើការសេញចិេតសេវាកម្មេើ KPs (ដូចបានេនុវេតសៅតាម្សេវាម្ួយចំនួន) គ្ួរន្េក្េូវបានេក្ងងឹ នងិេក្ងើក។  

សដ្ឋយន្ផ្អកសលើគ្ំរូសនោះ សៅទើបផុំ្េមូ្លដ្ឋា នេុខាភិបាលនើម្យួៗ ឬ OW ឬ េនកផ្ដល់ក្បឹកា គ្ួរន្េអាចកណំេ់េើការខវោះ
ចសនាែ ោះននការផ្ដល់សេវាសម្ក្េើភាេ នងិចាេ់វធិានការបនតចិម្តងៗ សដើម្បើសដ្ឋោះក្ស្មយការខវោះចសនាែ ោះន្ដលបានកំណេ់
សនាោះ។ សដើម្បើតាម្ដ្ឋនដំសណើ រការននការេនុវេត កិចេក្បជុំក្បចាឆំ្ន  ំ គ្ួរន្េក្េូវបានសរៀបចំសឡើងសដ្ឋយ ម្ជឈម្ណឌ លជាេ ិ
និងនដគូ្េភិវឌឍន ៍សដើម្បើស្វើការវាយេនម្ែជារមួ្ សលើេវើន្ដលេសក្ម្ចបាន និងសដើម្បើសដ្ឋោះក្ស្មយបញ្ជា ក្បឈម្នានា។ 

 
32 Key topics could be empathy, effective listening, clarity, consistency, consider the audience, respect, etc. 
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បញ្ជ ើក្េួេេនិិេយ (សៅកនុងឧបេម្ព័នធទើ៣) ក្េូវបានបសងេើេសឡើងេក្មាប់ការវាយេនម្ែរហ័េសៅសលើមូ្លដ្ឋា នេុខាភ-ិ 
បាលន្ដលផ្តល់សេវា។ ការក្គ្ប់ក្គ្ងមូ្លដ្ឋា នេុខាភបិាលនើម្ួយៗ ក្េូវបានសលើកទឹកចេិតឱ្យសក្បើបញ្ជ ើក្េេួេិនេិយសដើម្បើ
ស្វើការវាយេនម្ែរហ័េ និងស្វើការេននដិ្ឋា នសលើការរកស ើញ សដ្ឋយន្ផ្អកសលើវធិានការរហ័េ គ្ួរន្េក្េូវបានដ្ឋកឱ់្យ
ដំសណើ រការសដើម្បើន្កលម្អចសនាែ ោះក្បសោងននធាេុផ្ស ំងំបួនន្ដលបានវាយេនម្ែ (សក្គ្ឿងបរកិាខ រ សេវាកម្ម បុគ្គលិក និង
ការទនំាក់ទនំង) ឱ្យបានេម្ក្េប។ 
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