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Executive summary
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ចក�ីសេង�ប
ករពិនិត្យេឡងវេនះ្រត�វបានេធ�េឡ េដយកម�វិធ HAARP ក�ុងេគាលបំណ
េដម្បីែស�ងយល់ឲ្យកន់ែត្របេសរ

អំ ពី ភាពងយរងេ្រគាះ ករ្រប្រ

្របឈមមុខ ករទទួលេសវនិងត្រម�វកររបស់�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេ
របស់អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន ្រក�មបុរស�សលញ់បុរស និង្រក�មប� េនក�ុងតំបន
អសុីអេគ�យ៍
្រក��ស�ី ្រក�មបុរស�សលញ់បុរស និង្រក�មប�ូរេភទ េនែជា្រក�មែមា ក
លំបាកក�ុ

ផ�ល់េសវកត់បន�យេ្រគាះ

ែដលអចបង�េដយករមា

ែដលមានកំរិតខ�សចំេព្រក�ម�ស�ីចក់ចក់េ្រគ�ង ្រក�មបុរស�សលញ់បុរ
ឬ ្រក�មផ�ូរេភទ េនតំបន់អសុីអេគ� គឺ េនមាក្របកន់នូវទស្សនៈយា៉ង
ក�ុងករែបងែចកតូនាទីនិងករទទួលខុស្ រវងបុរសនិង�ស�ី ករ្របក ទស្
នៈ អចនាំមកនូវករ្រប្រពឹត�ែដលអចបេង�នករ្របឈមមុខខ�ស់ក ជំងឺេអ
ដស៍។ របាយករណ៍េ រ ំេលចនិ ងែស�ងយល់អំពីករ្របឈមមុខករ្រប្ និង
ភាពងយរងេ្រគាះែដលអចមានករេ េដយសរប�� ទក់ទងនឹ
ែយនឌ័ រ។
ករពិនិត្យេឡងវិញនូវឯកសរនានាែដលមាន�សប់ និង ពត៌មា
្របមូ ក�ុងអំ ឡុង េពលពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�
ផ�ល់េសវ បានរកេឃញនូវកត�

ែដលេដ រតួ នាទីយា៉ងសំខន់ក�ុងករកំ

ឬបង�ក ករ េទទទួលេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ និងេសវេផ្សងៗេទ
េសវែដលភាគេ្រចនសំរប់បុរស ករភ័យខ�ចក�ុងករ្របាប់

2

េ្រប

្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរបស់ខ�ួននិងសុវត�ិភាពផា�ល ករមិនមានឆន�ៈេទទ េស
វ នានាែដលទក់ទងនឹងេ្រគ�ង និ ងកលវិភាគៃនេសវែដ បត់ែបន
បា/មិ នសម�សបសំរប់ពួកេគ
របាយករណ៍េនះក៏បានកំនត់និងពិពណ៌នាអំពីែផ�កសំខន់ៗៃនកម�វិធី្រប
្របសិទ�ិភាពសំរប់�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ង
េ្រគ�ងេញ�

ៃដគូ ររួមេភទរបស់បុរសចក

ែដលអចបេង�នករេទទទួលសំរប់ពួកេគទំងអ

របា

ករណ៍ក៏បានឆ�ុះប��ំងនិងចង�ុលបង អំ ពីេសវមួយចំនួនរបស់កម វ ិធី HAARP
ែដលបានអនុវត�យា៉ង ក�ុងករេធ�ឲ្យ្របេសរេ ក�ុងករមកេ្រប្រ េសវក
បន�យេ្រគាះថា�ក់ពីសំណាក់� ករមកេ្រប្របាស់េសវេនះមិន្ មកទទួ ល
សមា�រៈសំរប់ចក់េ្រគ�ងេញ�/ស�តប៉ុេណា�ះ  ប៉ុែន�ក៏មានទទួ នូ វេសវេផ
ងៗេទៀតែដលេនជាម ដូចជាពត៌មានអំ សុខភាពផ�ូវេភ និ ងបន�ពូជ ករេធ�េ
ស�និងេសវជំងឺ េអដស៍េផ្សងៗេទ និ ងករប�ូន
� េទក េសវសុខភាពផ�ូវេ
និងបន�ពូជនានា។ េជាគជ័យៃនកម�វិធីកត់បន�យេ្រគ

សំរប់�ស�ីេ្រប្រ

េ្រគ�ងេញ�នអចបណា�លមកពីកត�ខង
• ករកសងទំនុកចិត�និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
• េ្រជសេរសអ�កចុះេធ�ករតមសហគ ្រក�មមិត�អប ់រំមិត�និងបុគ�លិកេសវជា�
• ផ�ល់ទីកែន�ងេសវសំរប់ែត�ស ឬេមា ៉ងេពលផ�ល់េសវសំរប់ែតអតិថិជន�
• ផ�ល់េសវនិងទីតំងសំរប់ែថទំ
•ផ�ល់េសវចុះអប ់រំេដយផា

េដ ម្បីបេង�តទំនាក់ទំនងជាមួយ�ស�ីេ្រប្របាស

េញ�នេនក�ុងសហគមន៍ន
•បេង� តភាពជាៃដគូរនិងសហករណ៍ជាមួយអ�កផ�ល់េសវ
មាន្របពន�័ប�� និងតមដនអតិថិជ

ដូ ចជាបេង�តឲ

•ផ�ល់េសវសុខភាពេផ្សងៗេទៀតេននឹងក

រួមមានករេធ�េរ គវិនិច�័យ

ព្យោបាលជំងឺក
• ផ�ល់េមា ៉ងេពលផ�ល់េស ែដលមានលក�ណៈបត់ែបននិងសម�ស
េនេពលែដលចំនួន�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននិង�ស�ីផ�ុកេមេរគេអដ
េក នក�ុងអសុីអេគ�យ៍និងេលពិភពេល េមេរៀននិ ងបទពិេសធន
�សង់េនក�ុងរបាយក

បង�ញជាភស�ុតងដ៏សំ

ែដលបានដ

សំរប ់ករបេង�តកម�វិ

កត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ែដលមានករេឆ�យតបេទនឹងប�� ក�ុងេពល ែត
មួយ េនះែដរ

ទំងឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយនិ ងករពិភ និ ងៃដគូ រជាត

នា ភស�ុតងបានបង ប�
� ែយនឌ័ រែដលទក់ទងនឹងបុរស�សលញ់បុ
និង្រក�មប�ូរេភទ្រត�វបានេគយកពិចរណាតិចតួច

ក�ុងករផ�ល់េសវក

បន�យេ្រគា ករែស�ងរកករគាំ្រទនិងករសិក្ស បែន�មេទៀតគឺ ្រត�វក
ជាចំប ាច់ក�ុងករេឆ�យតបឲ្យកន់ែត្របេ នូ វត្រម�វកររបស់្រ េគាលេ
ទំងេនះ

2

អនុសសន
របកគំ េឃញអំ ពីករ រំលឹក្រទឹស�ីនិងករពិេ្រគាះេយ

បានទញេច

យុទ�

ស�ស ដូ ចខងេ្រកម ក�ុងករេរៀបចំនិងអនុវត�កម�វិធីកត់បន�យេ្រគាះ េដ
េឆ�យតបេទនឹងប
� �ែយនឌ័ េដយកម�វិធ HAARP និ ងៃដគូ រអនុវត�របស់កម�វ ិធី ។ អនុ
សស៍ទំងេនះ្រត�វបានតំេរៀបតមលំដប់អទិភ
�រចូលរួម�ង
៉ េពញេលញរបស�់ ស�េី ្រប ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ យុទ�ស�ស�េនះអចសំេរចបានត
ករេ្រជសេរ ករបណ�ុះបណា�លនិងគាំ្រ អតីត�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នក
ជា�ស�ីកំពុងេ្រប្របាស់េ្រគ�

បែន�មេទៀត

ក�ុងករឲ្យចូលរួមយា៉ងសកម�ក�ុ

េរៀបចំេគាលនយបាយនិងកម�វិ និ ងតមករពិេ្ េយាបល់េដយផា�ល់ជាេទៀ
ជាមួយ�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននិង�ស�ី របស់បុរសេ្រប្របាស់េ្រគ�ង អំពីតំ
រូវករនិងវិធីស�ស�េដម្បីេធ�ឲ្យ្រ នូ វេសវ នានាសំរប់ពួក
បេង�ត
� លនង
� លអព
 កម�វ ិធប
ី ណុ � ះប�
ិ បណុ � ះប�
ំ ែី យនឌរ័ ដលប
់ ុគ�លក
ិ �ង
ំ អសៈ់ ករបណ�ុះបណា�លផ�
ឱកសក�ុងករបេង�នចំេណះដឹងនិងជំ និ ងេដ ម្ី
ប ធា បុគល
� ិក មានសម�ភាព្រ
្រគាន់េដម្បីេរៀបចំនិងផ�ល់ជូនកម�វិធីនា យកចិត�ទុក ដក់អំពីប
� �ែយនឌ័រែដ
សម�សប។
�រសហ�រណ៍�មូយអង��រ��ៈ

ភាពជាៃដគូរនិងករសហករណ៍ជាមួយេសវ

េទៀត ជួយធានា�ស បុរស �សលញ់បុរសនិង្រក�មប�ូរេ អចទទួលបាននូវករគ
និងករពិេ្រ េយាបល អំ ពីប�
� សុខភា ពីេសវេផ្សៗែដលេឆ�យតបេទនឹងត្
កររបស់ពួកេ ដូចជ េសវបង េធ�េរគវិនិច�័យនិងព្យោបាលជំងឺេ និ ងជំងឺក
េរគេផ្សងៗ។វគ�ផ្សព�ផ្សោយនិងអប់រំអំពីប��នានាដូចជាប��ប�ូរេភទនិង
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េញ�នគឺ ជាត្រម�វករច

េដ ម្បីធានាថាេសវនានាអច្រត�វបានផ�ល

ករេរសេអង
យុទ��រផ្សព�ផ�យនិង�របេង�តសំ�រៈអប់រំផ្សព�ផ� វគ�ផ�ល់ពត៌មានគួរែត្រត�វបានផ�ល់ �ស�ី
្រក�មបុរស�សលញ់បុរសនិង្រក�មប�ូរ ែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ង និ ងៃដគូ ររួមេភទ
របស់ពួកេគ។ សមា�រៈអប ់រំផ្សព�ផ ជាក់លក់គួរែត្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បី
តបេទនឹងត្រម�វកររបស់ �

្រក�មបុរ

�សលញ់បុរសនិង្រក�មប�ូរេភទែដលេ្

្របាស់េ្រគ�ងេ និ ងៃដគូររបស់បុរស់ចក េ្រគ�ងេញ�ន សមា�រៈចំនួនែដលស
�សបសំរប ់បុរសចក់េ្រគ�ងេញ� នឹងមិ ន សម�សបសំរប់អតិថិជនែដលជា�ស
េ្រប្របាស់េ្រគ�ង ឬ្រក�មប�ូរេភទ
�រ្របមូលព៌
ត �ននិង�រពិេ្រ�ះេ�បល់េដម្បីែស�ងយល់ឲ្យ�ន់ែត្របេ សរេឡងនវូ ត្រម�វ�ក់ែស
មូល��នៈ ករ្របមូលពត៌មានជា្របចំនិងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយៃដគូ
ដូលដ�នគួរែត្រត�វបានេធ�េឡងេដម្បីបេង�នចំេណះដឹងនិងករយល់ដឹងអំពីឥ
្របឈមមុខភាពងយរងេ្រគាះនិងត្រម�វៃនេសវរបស់�ស�ីេ្រប្របាស �ស�ីរក
សុីផ�ូវេភទ ែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ង បុរស�សលញ់បុរ ្រក�មប�ូរេភ និ ងៃដគូ រម
ួ
េភទ របស់បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�
�រ��សប
�
នៃ� ័ នេស�ៈ
់ ូ ររច�សម�

ករែកែ្របទំងេនះអចជួយជំនះឧបសគ�ែដលជួប្

្របចំនិងឧបសគ�ែផ�កថវិក ក�ុងករេទទទួលេសវនិងលទ�ភាពក�ុងករេ
េសវេដ គា�នក ភ័ យខ� អំ ពីករបង�ញនូវស�នភាពេ្រប្របាស់េ្រគ�ង
ខ�ួន ឬ ករ្រព បារម�អំពីសុវត�ិភាពផា�ល់ខ�ួនដូចជាករ្រព�យបារម�អំពីករច
ករ រំេលភ បំពន េសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់អចផ�ល់ជូនេដយរក្
និង/ឬ មានភ ងយ�ស�លក�ុងករេទទ សំរប ់�ស� បុរស�សលញ់បុរសនិ ្រក�
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Background

ប�ូរេភទ េនទីកែន�ងណាែដលជាត្រម�វកររបស់ព ករផា�ស់ប�ូររចនាសម�ន�័ៃ
វអ បេង� ននូវបរ ិយាកសមិត�ភាពែដលលក�ណៈែយនឌ
ប��ូ ន�ស�េី ្រប ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ននិង�ស�ីែដល�ៃដគូរអ�កេ្រប ្រ�ស់េ្រគ�ងេ េ��នេ់ ស�បេង� ន្រ�ក
ចណ
ំ ូ លែដលអនុវត�េ�យអង��រ��ៈ

សកម�ភាពនានាសំរប់បេង�ន្របាក់ចំណូលែ

បានអនុវត�េដយភា�ក់ងរេផ្សងៗគួរែត្រត�វបានផ�ល់ឱកសដល់�ស�ីតមរ
និ ងករសហក រវងកម�វិធ HAARP និងអង�ករេផ្សងៗេទៀ សកម�ភាពនានាសំ
បេង�ន្របាក់ចំណ អចជួយស នូ វទំនុកចិ ត�េលខួនឯង
�
េលកកំពស់ជំនា ែផ�ក
សង�មនិ ងករង និ ងបេង�ន្របា ចំ ណូលដល់ �ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ង ៃដគូ និង
្រគ�សររបស់ពួកេ កម�វ ិធីែបប េនះអច្របឈមមុខនឹងឩបសគ� ែដលេក តេចញ
ពីករយល់ខុសថាបុ ជាអ�ករក្រប ាក់ចំណូលដ៏សំខន់និងេធ�ឲ្យ�ស�ីមានឯ
និងករ្រគប់្រគងេលជីវិតរបស់ពួក
អនុវត�កម�វ ិធែី ដល��សប
�
� ែយនឌរ័ ៈ េធ�េឡងតមរយៈករចូលរួមធ�ករជាមួយ
េ
�ស�ី
់ ូ រប�
និងសហគមន៍នា េដ ម្ប េដះ�សយប��នានាដូចជាប��េផ្សងៗែដលទ
ករេ្រប្របាស់េ្រគ�

អំ េពហឹង្សោែដលេកតភាពមិនមានតុល្យភាពែយនឌ

ង�ះៃនឯករជ្យភាពេលែផ�កថវិកក�ុងចំេណាម្រក�មែដលងយរងេ្រគាះជ
្រក�ម�ស�ី

េសចក�ីេផ�ម
េគាលបំណង់ៃនរបាយករណ៍េនះគឺេដម្បី្របមូលពត៌មានសំរប់េ្រប្របាស់ក�
ែផនករនិងករផ�ល់េសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ែដលសម�សបនិងយកចិត�ទុក
ប�
� ែយនឌ័ រសំរប់អ�កេ្រប្របាស់េ្រគ� (រួមទំងអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�) េន
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ក�ុង តំ បន់ អសុីអេគ�យ របាករណ៍េនះរំលឹកនិងេធ�ករសំេយាគនូវលទ�ផល
�សវ្រ និងករអនុវត�ន៍ថ�ី េនក�ុងតំបន់អសុីអេគ និ ងតំបន់េផ្សង បានេក
េឡងក�ុងឆា�ំថ�ី កន�ងមកេនះ។
កម�វ ិធីកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់និងករព្យោបាលប��េ្រប្របាស់េ្រ
្របសិទ�ិភាពគឺករទមទរនូវករយល់ដ

ភាពខុសគា�និងភាព្រត�តសុី

ក

្របឈមម ុ និ ងភាពងយរងេ្រគាះរបស់បុរសនិង�ស�ីែដលទក់ទងនឹងក ្របា
េ្រគ�េញ� ករេញ�នេ្រគ�ងេញ�ននិងឥរិយាបថៃនករេ្រប្របាស របា ករណ
រួមប�ូ� លនូវករកត់្រតនិងករេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វៃនកម�វីធីកត់ប

ថា�ក

ជាក់ល សំរប ់�ស� បុរស�សលញ់បុរសនិង្រក�ម�ស�ីប�ូរេ េហយជាពិេស គឺ
ទំនាក់ទំន និងភាព្រត�តគា�រវងករចក់េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននិងកររកសុ
ត្រម�វករសុខភាពៃនៃដគូរបស់បុរសចក់េ្រគ�ង

វ ិធីស�ស
ករពិនិត្យេឡងវិញទំងឯកសរ និ ងពត៌មាន ែដលបានេបាះពុម� ផ្សោយ និង
ពុម� ផ្សោយ ករពិនិត្យឯកសរតpeer-review តម្របពន�័អុិនែទរេណត ដូ េគ
ហទំព័រPubMed Medline និង PsychInfo; grey literature និ ងេគហទំព័រទូេទនា
ករ្របមូលពត៌មានេធ�េឡងតមរយះករសំភាសន៍ និង្រក
Discuss) េន ្របេទសភូមា

(Focus

Group

សធារណរដ�្របជាមានិតុចិន និងក ត ទូរស

ព�័ជាមួ ៃដគូ អនុវត�គំេរងេន្របេទសកម�ុជា។ ករសំភាសន៍ស

េធ�េឡងជាមួយ

្រក�ម�ស�ីនិ បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�ន ៃដគូររបស់អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នបុគ�លិកចុះេធ
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Background

ផា�ល់តមសហគមន៍ និងម�ន�ីនានាែដលបានចូលរួមក�ុងករេរៀ អនុវត�កម�វ ិធី កត
បន�យ េ្រគាះថា�ក់។ ្រក�មបុរស�សលញ់បុរសនិង្រក�មប�ូរេភទម បានជួ ពិ ភាក
េទ ពិ េ្រពះពួកេគជាញឹកញាប់មិនបានមកទទួលេសវ ផ�ល់ឲ្យេដយកម�វិ
HAARP េនអំឡុងេពលៃនករចុះ្រ បមូលទិន�ន័យ។ បុគ�ល និងស�បន័ែដលបានចូ
ក�ុងករពិភាក្សោរួ
•

បុរស និ ង�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នេនក�ុង្របេទសភូមា និង េខត�គង (Guangxi)ៃន

សធារណរដ�្របជាមានិត
•

ៃដគូរបស់អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន េន្របេទ

•

បណ
ា�ញអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន្របចំតំ

•

អង�ករកសង ែដលជាៃដគូអនុវត�កម�វិHAARP េន្របេទសកម�ុ

•

អង�ករ Friends International ែដលជាៃដគូអនុវត�កម�វិធី HAARP េន ្របេទ

•

កម�ុជា

ករិយាល័យសហ្របជាជាតិ្របឆាំងេ្រគ�ងេញ�ននិងឩ

(UNODC)ែដល

ជា ៃដគូអនុវត�កម�វិធីHAARP េន្របេទសភ
•

អង�ករសហ្របជា្របឆាជំ ងឺេអដស៍ (UNAIDS) េន្របេទសភ

•

បណ
ា�ញកម�វិធីកត់បន�យេ្រគាះ ្របចំតំប ន់អសុី េន្របេ

•

អង�ករMarie Stopes អន�រជាតិ េន្របេទស

•

សមាគម សិក្សោ�សវ្រជាវអំពីសរធាតុេញ�ន េន

•

បុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគមន៍េនេខត�ឡាសុី(Lashio) េន្របេទសភ

•

បុគ�លិកែដលចូលរួមេនក�ុងយុទ�នាករៃនទិវ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ពិភ
េនទី្រក�ងបាងកក ្របេទ
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សវ
េគាលបំណងរួមរបស់កម�វិធ HAARP គឺ េដ ម្បីកត់បន�យកររីករ ៃន េមេរគេអ
ស៍/ជំ ងឺេអដស៍ ក�ុងចំ េណាមបុរសនិង�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេន

អសុីអេគ�យ៍

និង្របេទចិ ន។

បំណងរបស់គំេរងគឺ េដម្បីព្រងឹងសមត�ភាពនិងឆន�ៈ របស់រដ�ភិបាលនិងស
ក�ុងកររីករតត្បោតៃនេមេរគេអដស៍ ក�ុងចំេណាមអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�
នេយាបាយក�ុងករតស៊ូមតិ ករអនុវត�សកម�ភាពនិង ករព្រងីកេសវរប
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Background

HAARP បានអនុវត�េនក�ុង្របេទសចំ៥រួមមាន ្របេទសភូមា កម�ុជា ចិន ឡា េវៀ
តណាម។ េដម្បីេផា�តករយមចិត�ទុកដក់ឲ្យបានខ�ំងដល់ប��ែយនឌ័ HAARP
បានបេង�តេឡងនូវយុទ�ស�ស�សមាហរណកម�ែយនឌ័រ ក�ុង២០០៨ េដ ម្ប

ជ

្រតីវិស័យក�ុងករ្របតិបត�ិ សំរប់ៃដគូរអនុវត�គំេរង ក�ុងករកំនត់អំព េគាលេដន
វ ិធី ស�ស� េដម្បីេលកកំពស់្របសិទ�ភាពនិងលទ�ផលៃនកម�វិ
ចំ នួនអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេនតំបន់អសុី គឺជាប��មួយគួរឲ្យមានករច
េហយជាពិេសសចំនួនអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលមានេកនេឡងជាបន�បនា�ប់ ក�ុ
េពល ពីរទសវត្សចុបេ្រកយេនះ។ ក�ុងចំេណាមចំនួន អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន ប
ទំងអស់១៣លននាក់ េនេលពិភព គឺមាន្របែហលជា តំបន់អសុី អេគ�យ៍ន
ហ�ិកមាន្របែ៤លនកន�1។ ក�ុងចំ េណាមលក�ខ�័ទំងឡាយ ែដ
ណ

នាំឲ

្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន គឺជាករចូលរួមចំែនកមួយែផ�កធំៃនករឬិករ

េមេរ

មានស�ន

្របឈមមុខេ្រគាះថា�ក់ន ិងឥរិយាបថមិនមានសុវត�ិភាព 

េ្រប

េអដស៌ េនក�ុង្របេទសមួយចំនួនេនតំបន់អសុីនាេពលបច�ុប្បន

េនក�ុងតំបន់ អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន ្រប១៦ % ្រត�វបានេគេ ថាមានផ� េមេរ
េអដស៍។ េទះបីជាយា៉ង ណាក៏េដយ អ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍ក�ុងចំេណ
េ្រគ�ងេញ�ន មានកំរិតខ�ស់គួរឲ្យ្រព�យបារម�េនក�ុងែផ�កខ�ះៃ នតំប២។
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្របភពៈUNAIDS “ករឆ�ងេមេរគេអដ
ក�ុងទំនាក់ទំនងៃដគូរួមេភ”, UNAIDS
ទី្រក�ងហ្សឺែណវ ឆ២០១២, UNAIDS
“របាយករណ៍្របចំ្” របស់
អជា�ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេ,
ភ�ំេពញ ឆា�ំ២០១០, UNAIDS “របា
ករណ៍្របចំ្រ” របស់ សធារ
រដ�សង�មនិយមេវៀតណា, ទី្រក�
ហណូយ ឆា�២០១០, េគហទំព័រ របស់ 

ចិន

កម�ុជ

ឡាវ          ភូមា     េវៀត

UNODC ពិនិត្យេនថ�ទ
ៃ ២០ែខវ ិច�ក ឆា
២០១០,
<www.unodc.org/laopdr/enprojects/K18/K18.html
>

អ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍ក�ុងចំេណាម អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន េន្របេ
ក េកនេឡងជាបន�បនា�ប់ចុងទសវ១៩៩០។ េនចុងឆា២០០៥ មាន អ�កច
េ្រគ�ងេញ�ន េ្រចនជ២៨០០០០នាក មានផ�ុកេមេរគេអដស៍ ែដលតួេ
េនះមាន្របែហលពក់កណា�លៃនចំនួនអ�កផ�ុកេមេរេអដស៍ែដលប
្របមាណេនទូទំង្របេ៣។
ក�ុងចំេណាមអ�កផ�ុកេមេរេអដស៍ែដលបានប ា៉ន់ទំងអស់២៣៨ ០០០
នាក់ េន្របេទសភូមា អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នមា៣៦,៣%៤។

អ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍ក�ុងចំេណាម�ស�ីេនតំបន់អសុី 
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Background

អង�សហ្របជាជ្របឆាំងនជំ ងឺេអដស៍   

(UNAIDS) បា៉ន់្របមាណថា មាន

េពញវ ័យ្របែហល៤ ,៧លននាក់ មានផ�ុកេមេរ ស៍ ែដលក�ុងេនាះ �ស�ីម
្របមា៣៥ % (េមល  រូបទី២ )៥។ បច�ុប្បន�េនះ កររីករតត្បោតៃន
កំពុងេកតេឡងក�ុងចំ េណាម្រក�មែដល្របឈមមុខខ

េអដស៍

រួមមាន្រក�មអ�កចក់េ្

េញ�ន  បុរស្របលញ់បុរស ្រក�មនារីរកសុីផ�ូវេភទ និ ងអតិថិជនរបស់ពួកេគ។  េ
យា៉ង ក៏ េដយ ថ�ីៗេនះ កររីករតត្បោតៃនេមេរគេអដស៍ បាននិងកំពុងផ
ទិសេដ មកេល្រក�មមនុស្សែដលពីមុនជា្រក�ម្របឈមមុខទប ជាពិេសសគឺ
េភទរបស់ ្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់។ េនះគឺជាមូលេហតុ ែដលេធ�ឲ្យចំនួន�ស�ីផ�ុកេមេ

ដស៍  មានក េកនេឡង ជាមួយនឹងកំេននសមាមា្រត្រ២០% ពី ឆា�២០០០ ដល់ 
២០០៨២។

រូបភាព២៖ សមាមា្រត�ស�ីេពញវ័យែដលអ�កផ�ុកេម េរគេ

្របភព Avert Statistics,‘តំបន់អសុីអេគ�យ ’, ពិ និត្យៃថ�ទី១៧ ែខវ ិច�ក ឆា�២០១០ <http://www.avert.org/aids-hiv-south-east- asia.htm>

បុរសែដលបានទិញេសវផ�ូវេភ (រួមទំងសមាមា្រតដ៏េ្រចនេលសលប់ៃនអ
េ្រគ�ងេញ�) គឺ ជា្រក�មមនុស្សែដលមានផ�ុកេមេរគេអដស៍េ្ េគបំ ផុតេន
ក�ុងតំបន់ េហយែដលពួកេគភាគេ្រចនបានេរៀបករេហយ ឬបឹងេរៀបករ
ខងមុខ។ ដូេច�ះេទប�ស�ីភាគេ្រចន្របឈមមុខខ�ស់នឹងករឆ�ងេមេរគេអដ

េទះជាពួកេគគិតថាខ�ួនជា្រក�ម្របឈមមុខទបនឹងករឆ�ងេមេរគេអ
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ពីេ្រពះពួកេគរួមេភទជាមួយែតគូរកំណាន់ចិត� ឬសង្សោររបស់េគែតប៉ុេណ
បានបា៉ន់ស�នថាមាន�ស�ីេ៩០% បានឆ�ងេមេរគេអដស៍ពីគូរកំណាន់ចិត
សង្សោររបស់ពួក២។
ក�ុង្របេទសភាគេ្រចនេនតំបន់អសុី �ស�ីរកសុីផ�ូវេភទ និង�ស�ីចក់េ្រគ�
ជា្រក�មែដល្របឈមមុខខ�ស់នឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ ពីេ្រពះែតករ

េ�ស អនាម័យ មិនបានជាប់ជា្របចំជាមួយៃដគូររួមេភទបុរស និងករ
សមា�រៈសំរប់ចក់សរៃសគា�នសុវត�ិភាព របស់ពួកេគ។ េបេទះបីជា ម
ែ្របងយា៉ងខ�ំងក�ុងអន�រគមន៍បង�រ និងមានករវិវត�ន៍ខ�ះៗ ក�ុងករក
ែដល្របឈ មុខខ�ស់នឹ ងករឆ�េមេរគេអដស៍ ក�ុងចំណាម�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទ អត
ជនរបស់ពួកេគ និ ងអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នក៏េដយ ក៏កររីកដលៃន េអដស៍
េនែតបន�េកតមានេនក�ុងចំេណាម្រក�មរបស់ពួកេគ។ េន្របេទសភូមា �
ផ�ូវេភទជាង១៨ % មានផ�ុកេមេរគេអដ២។ េន្របេទសចិន �ស�ី

សុីផូ�វេភទ

េលសពី េនះេទៀត េដយសរ�ស�ីខ�ះ ជាអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នផង

�ស�ីរកសុី

្របមា៦០ % មិ នេ្របេ�សមអនាម័យទំងទត់ជាមួយអតិថិជន របស់ព
ផ�ូវេភទផង  ែដលជាេហតុេធ�ឲ្យ្រក�មេនះ មានអ្រតផ�ុ

េអដស៍មានកំរិ

ខ�ស់ជាងេគ ក�ុងចំេណាម្រក�ម�ស�ីែដល្របឈមមុខទំ

អ្រតេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នក�ុងចំេណាម�ស�ីេនតំបន់អ
េបេទះជាទិន�ន័យរបស់ស�ីែដលេ្រប្របាស់
�
េ្រគ�ងេញ�នេន

េនេឡយក

េដយ ក៏មានករបា៉ន់ស�នថា មាន�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន១៧
និង៤០%

%

ៃនអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នទំងអស់េនក�ុង្របេទសចិ

្របែហល១០% ៃនអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន េនក�ុងតំបន់អសុី៧។ េនេខត
យុនណា និ ងគង់សុី ៃន្របេទសចិនភាគនីរតី �ស�ីមានចេនា�១៧% និ ង ៤០% ៃន
អតិថិជន ែដលមកទទួលេសវពីគំេរ HAARP ទំងអស៨។ ្របេទសេផ្សងៗេទៀ
ែដលមា ចំ នួន�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�ន គួរឲ្យគត់សំគាល់ រួមមាន៖ ្រប េទសបង់
ឥណ
ា� ឥ�ូេនសុី ជប៉ុន មា៉េឡសុី េនបា៉ល់ បា៉គីស�ន ហ�ីលីព
ណ
ីន �សីល័ង� ៃតវ
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Background

ឡង់ដ៏ និងេវៀតណា៩។ េបេទះជាេហតុ

យា៉ងដូេច�ះក៏េដយ ករេ ្រប

េ្រគ�ងេញ�ន ក�ុងចំេណាម�ស�ីេនក�ុងតំបន់អសុី េន្រត�វបានេគចត់
តូចតច ភ េ្រចនេលសលប ់ េដយ ចំ នួន�ស�ីែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�
ចំនួនតូ ចេពក េបេ្រប�បេធៀបជាម ជាមួយចំនួនបុរសចក់េ្រគ�ងេញ
ក�ុងអំឡុងប៉ុនា�នឆា�ំកន�ងមកថ�ីៗេនះ របាយករណ៍ៃនចំនួន�ស�ីចក់េ្រគ�ងេ

ករេកនេឡងជាលំដប់េនទូទំងពិភពេលក។ ករសិក្សោមួយចំនួន

មានករេកនេឡងគួរឲ្យកត់សំគាល់នូវចំនួន�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលេ្រប/ម�ុល
និងសមា�រៈសំរប់ចក់ រួ ៧,១០។

លក�ណៈៃនករេ្រប្របាស់េ្រគ�

េនក�ុង្របេទសែដលគំេរ HAARP កំ ពុ ងែតអនុវត�គំេរង លក�ណៈៃនករេ្រប្
េ្រគ�ងេញ�នគឺបង�ញថា ករេ្រប្របាស់ែដលមានកំរ ិតខ�ស់នូវ ពពួកេហរ៉ូអុីន
អេភៀន

(រួមមានទំងករេ ្រប្របាស់្របេភទឱសថ�សបច្បោប់និងេ្រគ�

និងករេ្របេ្រគ�ងេញ�នេ្រចន្របេភទ )

និ ងករេ្រប្របាស់ពពួកអំេហ�ត

(amphetamine-type stimulants - ATS)។ ្រទង់្រទយៃនករេ្រប្របាស់េ្ ក�ុង

ចំេណាម�ស�ីមានលក�ណៈែ្រប្រប�លពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយេទ

មា

ចប់ពី ករេ្រប្របាស់ែដលមាន្រក�ែដលមានករេរៀប ្រតឹម្រត� េន ក�ុង
្របេទសចិន រហូតដល់កករេ្រប្របាស់ែដលមាន្រក�ែដល េទ ប្រត�វប
បេង�តេឡងថ�ីៗេនក�ុង្របេទសកម�ុ

ករេ្រប្របាស់ពពួកេហរ៉ូអុីន និងអ(Heroin and opium use)
ករេ្រប្របាស់ពពួកេហរ៉ូអុីន និងអេភៀន េកតមានេនពសេពញតំបន់អសុី ។
េឡងៃនភស�ុតងនានា ែដលបានបង�ញថា េហរ៉ូអុីនអចបានក�ុ

េគអចទិ

បាន និងមានករនិយមចូចិត�ពីសំណាក់�ស�ី េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នក១២។ េន េខត�
យូណាន និងក�ងសុី ៃន្របេទសច១៦ – ២៥% ៃនអតិ ថិជនរបស់េសវ ព្យោ េ្រគ�
េញ�ន គឺ ជា�ស�ី និងមូលេហតុចំបងៃនករមកទ ទួលេសវ គឺករេ្រប

េហរ៉ូអុីន១១។ 

េន្របេទសភូមា ទិន�ន័យជាផ�ូវករបានបង�ញថា �ស�ីែ ភាគេ្រច គឺ ជាអ�
េ្រប្របាស់េហរ៉ូអ១២។ កម�វ ិធី ភាគេ្រចនែដលដំេណរករ េដយគំ

HAARP រ
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ករណ៍ ថាមានករេ្រប្របាស់ពពួកេហរ៉ូអុីន ក�ុងចំេណាមអតិថិជនទំង�ស�

ទទួលេសវ (តមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ�ល ្រក�មពិភាក្សោ និងក

ជាមួ

បុគ�លិកគំ េរង HAARP និ ង �ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន េនក�ុង្របេទសចិនណិង
ែខឩសភា ឆា�២០១០ )

មិនគិ តអំ ពីករែបែច តមេភទ ករេកនេឡងៃនករចក់ 

េហរ៉ូអុីន ្រត�វបានេគេជឿជាក់ថាមានករេកនេឡងេនក�ុង្របេទ
សីុ។១៣ ភស�ុតងៃនករបា៉ន់្របមាណស�នភាពៃ
បានបង�ញថា េលស៩៩

%

េនតំបន អ

HAARP េនក�ុងេខត�យូណា

ៃនបុរស �ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលបានចូលរួមច ំន

១៨២៨នាក់ បានរយករណ៍ថា េហរ៉ូអុីនគឺ េ្រគ�ងេញ�នែ េគចប ់េផ�មេ្រប្រ
ជាដំបូ១៤។  

ពពួកអំេហ�តមី
មានេកនេឡងនូវករេ្រប្របាស់ពពួកអំេហ�តមីន េនែផ�កខ�ះៃន្របេទសៃថ កម�ុ
ឡា១១។ ករេ្រប្របាស់េនះ ក៏្រត�វបានកត់្

ក�ុងចំ េណាម្រក�ម�ស�ី និង ប

�សលញ់បុរស ែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន េនក�ុងតំបន់។ ករេ្រប

ស

អំ េហ�ត

មីន ក៏បានរយករណ៍ ក�ុងចំេណាម�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទ េនក�ុង្រ បេទសភូមា កម�ុជ
េដ ម្បីេ្របជាមេធ្យោបាយបេង�នថាមពល ក�ុងករ្របកបមុខរបរ រ (តមរយៈករ
ភាសន ជាមួយបុគ�លនិងពិភាក្សោតមទូរសព�័ជា Friends International េនកម�ុ)
។
�សីេម៉ ្រត�វបានែណនាំឲ្យេ្រប្របាស់េហរ៉ូអុីន េដយមិត�ភ័�ក�មួយ្រក�ម
នាងបាន្របាប់ថានាងេ្របេហរ៉ូអុីនេដម្បីបំេភ�ចករឈឺចប់អំពី្រគ
ក�ុងេពលជាមួយគា� នាងក៏បានចប់េផ�មេ្រប្របា -ជា្របេភទអំេហ មី ន
លយជាមួយសរធាតុគីមីេផ្សង- ែដលមានករេពញនិយមយា៉ងខ�ំ
ក�ុងតំ បន់អសុី អេគ�យ៍
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ពពួកអំ េហ�តមីន ្រត�វបានេគេ្របតមករ េលប រឺ ជក់ ប៉ុែន�ក៏មានភស�
ចក់ផងែដរ េនែផ�កមួយចំនួនតូចៃន្របេទសៃថ និង

១១

ករទំល

។ េនឆា�២០០៧ ្របែហល

៨១% ៃនអ�កែដល្រត�វបានប��ូនមកមណ�លអប់រំែកែ្ (Compulsory admissions for
treatment) េនកម�ុជា គឺជាអ�កេ្រប្របាស់ ពពួកអំេ១១។

ករេ្រប្របាស់ពពួកអំេហ�

ក៏ មានករេកនេឡងផងែដរ ក�ុងចំេណាម ្រក�ម

�សលញ់បុរស និង្រក�មនារីែកេភទ េនក�ុងតំបន់អសុី អេគ�យ៍។ ករសិក្សោ
ករេ្រប្របាស់ ពពួកអំេហ�

ក�ុងចំ េណាម្រក�មបុរស�សលញ់បុរស េនទី្រក�
្របេទសៃថ មានេកនេឡង ព៣,៦% ក�ុងឆា�ំ២០០៣ េទ២០,៨% ក�ុងឆា�ំ២០០៨ ែដលក�ុង

េនាះមានករេកនេឡង្រប៦ដង ក�ុងរយៈប៉ុនា�នឆា�ំេ ២។ ទិន�ន័យ ពី្របេទសឥ�ណ
េនសុី និងេវៀតណាម បង�ញអំពីករេ ្រប្របាស់ ពពួកអំេ

រយៈ េពលយូរ ក�ុង
ចំេណាម្រក�មបុរស�សលញ់បុរស រួមទំងបុរសរកសុីផ�ូវេភទផងែដរ។ ករចក់ពពួ

តមី ក៏ ្រត�វបានេគរយករណ៍ផងែដរ េនក�ុង្របេទសទំងពីរេនះ េបេទះជាចំ

េ្រចនក៏េដ១៦-១៨។ 

ពពួកឱថស

ករេ្រប្របាស់ឱសថ គឺមានចំនួនេ្រចនគួរឲ្យកត់សំគាល់េនែផ�កខ�ះៗ ៃនតំ

រ

យៈករចក់ ប៊ិនហ្សូឌីយា៉េហ(Benzodiazepines) (ជួនកលលយជាមួយ ពពួកេហរ៉ូ
ន)

និ ងពពួកសរធាតុអេភៀនេផ្សងៗេទៀត ដូចជា ឌិច្រត�្រប�ប៉ូស

(Dextropropoxyphene) និង ប៊ុយេ្រផន័រហ�ុី (Buprenorphine)។ ករចក់ពពួក នុយេប
(Nubain) (ែដលជា្របេភទអេភៀនសំ) ្រត�វបានេគកត់្រតថាមានេនក�ុង្រប

លីពីន១៩។ របាយករណ៍របស់ ករិយាល័យនិងឩ្រកិដ�កម�របស់អង�ករសហ្

បានបង�យថា �ស�ីមានករេ្រប្របាស់ទំងតមេវជ�ប�� រឺមិន�សបច្បោប១២។ 

Background
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១. កររំលឹក្រទឹស
១.១. �ស�ីែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ង

�ស�ីែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ្របឈមមុខនឹងេ្រគាះថា�ក់និងឩបសគ�េផ្សង
បុរសេ្របេ្រគ�ងេញ៧។ ភាពខុសគា� េលែផ�កជីវស�ស�រវងបុរសនិង�ស�ី ដូចជ

ជាតិខ�ញ់ក�ុងខ�ួនខ�ស់ និងករផា�ស់កំរិតអ័រម៉ូនក�ុងខ�ួន គឺជាកត�សំខន់េដម្បីពន
ភាពខុសក�ុងករេធ�េមតបូលីស សរធាតុេញ�ន រវងបុរសនិង�ស�ី។ េបេទ
មានឱកសជាងបុរស ក�ុងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នក៏េដយ ក៏�ស�ី
េ្រគ�ងេញ�ន េលឿនជាបុរសចំេ េ្រគ�ងេញ�នចំនួន ជាពិេសសគឺពពួកេភ ្របពន�
្របសទ  និងបន�យសកម�ភាព្របពន�័្របសទ និងមាន ខ�ស់ចំេព ករច
េ្រគ�ងេញ�១២។ កត�រួមផ្សំក�ុងស�នភាពេនះ គឺ�ស�ី្របឈមមុខនឹង

នា

ទក់ទងប��ែយនឌ័ មួយចំ នួន ក�ុងករមកទទួលេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�
ព្យោបាល និង

សុខភាពបន�ពូ១២,២០។ ែផ�កបន�បនា�ប ់ខងេនះអត�ធិប្បោយ

ឥរ ិយាបថ្របឈមមុខ និងភាពងយរងេ្រគាះរបស់�ស�ីែដលេ្រប្របាស់េ្រ
តំ បន់អសុី អេគ�យ៍

១.១.១ ភាពខុសគា�ៃនែយនឌ ភាព្របឈមម និងភាពងយរងេ្រគាះ

ចក

េ្រគ� េញ�ន

�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�ន ជួប្របទះនឹងភាព្របឈមមុខ ែដលមិនសមាមា្រតនឹងប
ករឆ�ងេមេរគេងដស៍ បណា�លមកពីឥរិយាបថៃនករចក់េ្រគ�ងេញ�ន សុវត�ិ

ភា១។ ករសិក្សោនានាបានបង�ញថា ភាពខុសគា�ៃនបទដ�នែយ កំ ណត់
គួរឲ្យកត់សំគាល់ ៃនឥរិយាបថ្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេអ
ករចក់េ្រគ�ងេញ�ន សំរប់ទំងបុរសនិង�ស�ីចក់េ្រ
ថា�ក់េ្រចនជាងសំរប់�ស�១០។

ទក់ទងនឹ

ប៉ុែន�វម បង�េ្រគ

�ស�ី្រត�វបានែណនាំឲ្យចក់េ្រគ�ងេញ�នតមរយៈទំនាក់ទំនងផ�ូវេភទ ន ឱក
េ្រចនជាងបុរស ក�ុងករខ�ីឬ េ្របរួមគា�នូវសមា�រៈនានាសំរប់ចក់

,

ជ

ពិេសសជាមួយៃដគូររួមេភទរបស់ពួកេ២១។ អ�ស័យតមករសិក្សោេន  (Hubei)
្របេទសចិន �ស�ី្របែ៩០ % បានរយករណ៍ថា បានេ្រប ចក េ្រគ�ងេញ�

ជាមួយអ�កដៃទ េដយរួមទំងៃដគូររួមេភទរបស់ពួកេគផង ១០,២២។ ករសិក្សោេផ
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េទៀត បានរកេឃញថា �ស�ីមានអ្រតខ�ស់ែដលបានរយករណ៍ �ស�ី្រត�
អ�កដៃទ។ េនក�ុងករណី ែដលបុរសចក់េ្រគ�ងេ ជាៃដគ រួមេភទណាមួយ �ស�ីេន
អចនឹងមានឱកសេ្រចនក�ុងករេ្របស/ម�ុល បនា�ប ់ពីគាត់ ែដលជាកត�មួយប
េ្រគាះថា�ក់ៃនករឆ�ងេមេរគេអដ ែតមា កំ រ ិតខ�ស់ បែន�មេទៀត៧,១០។
សំរប់�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�ន ករសុំសុឺ/ម�ុលថ�ីពីបុរសជាៃដគូររួមេភទ អចបង�ជ
ា

ៃនករមិនទុកចិត�(និ ង្រត�វបានេជឿជាក់ថាជា) ចំ េពះឥរិយាបថៃនកររស់េន
ទំនាក់ទំនងេស�ហៃនៃដគូរបុរសរបស់ពួកេគ។ ស�ីែដលមានចិត�ទន់ ែដលយល
�
អរម�ណ ៍ៃដគួរេស�ហរបស់េគ ហក់ដូចជាមិនចង់បេង�តប��ដល់ទំនាក

េសហ
�

េឡយ។ �ស�ីែដលស�ិតក�ុងស�នភាពងយរងេ្រគាះនឹងអំេពហឹង្សោក�ុង្

ភ័ យខ�ចក�ុងករេស�សុំសុឺរ/ម�ុលថ�ី ជាពិេសសក�ុងករណីែដលប�

នឹ ង

េសដ�កិច� ្រគ�ស

របស់�ស�ីអ�ស័យេលៃដគូរបុរស។     

កត�ទំងេនះ អចបង�ឲ្យករ្របឈមម

ជំ ងឺេផ្សងៗមានករេកនេឡង 

មេធ្យោបាយក�ុ ្រគប ់្រគងស�នភាពេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និងគា�នអ
្រត�ត្រតទំនាក់ទំនងេស�ហ។ ឥរិ យាបថនិងករ្រត�ត្រត ពី ប�� ែយន
ឌ័រ ខងេល អចករលំបាកដល់�ស�ីក�ុងករ្រគប់្រគងស�នភា េ្រគ�ងេញ�

របស់ពួកេគ រួមទំងជំេរសៃនករប�្ឈប់ករេ្រប្របាស់ ឬ ក ក ព្យោ៩,២១
។

�ស�ី េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នអច្របឈមមុខនឹងករអ�ស័យេលអ�កដ សង�ម
និងថវ ិក េ្រចនអ

បុរសេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងបុរស �

ចំេណះដឹ ង អ្រតេធ�ករងរនិង្របាក់ចំណុលទបជាង។ េទ

ក៏ េដយ

ករសិក្សោបានបង�ញថា �ស�ីហក់ដូចជាអចនឹងផ�ត់ផ�ង់ េ្រប្របាស់េ្
េញ�នរបស់ខ�ួនឯងនិ ងៃដគូររបស់េគ េ្រចនជាងបុរស ែដលជ ដក់សមា�ធក� ជំ រុញ
ពួករកសុីលក់ េភទេដ ម្បីផ�ូរ្រប ាក់ ឬ្របកបរបររកសុីផ�ូវេភទជ ៧។ កត�េនះអ បង�
ឲ្យករ្របឈមមុខនឹងករឆ�ងជំងឺកមេរគនានាកន់ែតមានកំរិតខ�ស់  ជំ ងឺ

េអដស៍ រលកេថ�ម B និងC និ ងកត�្របឈមមុខនានា េ្រប្រប េ្រគ�ងេញ�២១
។
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ករទទ ួលស�ល់និងេដះ�សយ នូវរល់កត�ងយរងេ្រគាះទំង

េ្រប

្របាស់េ្រគ�ងេញ�នបានជួប្របទះ េលសពីតំរូវករៃនសមា�រៈសំរប់ចក

សរ

សំខន ់ សំរប់កម�វិធីកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់និងព្យោបាលនានា។ ទ ករេ្រ
្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និងតួនាទីៃនបទដ�នែយនឌ័រែដលភា�

េ្រប្រប េ្រគ�

េញ�ន សំណូមពរឲ្យមានករេផា�តករយកចិត�ទុកដក់តិចតួច ដល់ ករទទួល
ជាលក�ណៈបុគ�ល និងេផា�តករយកចិត�ទុកដក់ខ�ំងេល ទំ នាក់ទំនងៃ េ្រគ�
េញ�ន ែដលមានមកេល វិស័យេសដ�កិច� និងបរិកសជុំវិញ ៃនបរិបទរប

តំ បន់អសុី 

ែដលបង�ឲ្យមានភាពរងេ្រគាះជា
១.១.២ ភាពមិនសមាមា្រតៃនករ្របឈមមុខនឹងប��ផ�ូវេភទនិងករឆ�ងេមេ
គឺមានទំនាក់ទំនងយា៉ងខ/យា៉ងជិតស�ិទ�រវងកររួមេភទ និងឥរិយាបថ្រប
នឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ែដលទក់ទងករចក់េ្រគ�ងេញ�ន ក�ុងចំេណា
េ្រគ�ងេញ�ន។ ករសិក្សោក�ុង្របេទសនានា បានសេង�តេឃញថា មាន
េ�សមអនាម័យមិនបានជាប ់លប់ ក�ុងចំេណាមអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន រួម
េភទជាមួយ�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទ ៃដគូររួមែដល្របឈមមុខ និងជាមួយអ�ក េ្រគ�ងេញ�

ដូចគា�េផ្សងៗេទៀ៧,១៤,២៣,២៤។ ទំ នាក់ទំនងរវង កររួមេភទ  ឥរ ិយាបថ្របឈមន
មុខេ្រគាះថា�ក់ ែដលទក់ទងនឹងករចក់េ្រគ�ងេញ�ន មាន    ជាង ក�ុងចំេណ

�ស�ីអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន ែដល្របឈមមុខនឹងក េមេរ េអដស៍ខ�ស់ ជាងៃដគូ

បុរសរបស់ពួកេគ ពី េ្រពះែតពួកេគមានភាព េ្រគាះែផ ជី វស�ស�ខ�ស៧។ ក
្របឈមមុខៃនកររួមេភទខ�ស់អចបង�េឡងេដយកត�ជា
•
•

�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�ន្របឡូកក�ុងសកម�ភាពរួមេភទែដ្របឈមមុខខ�ស់ រួមម
សុីផូវេភទ
�

ករ្របឈមមុខខ�ស់ៃនករឆ�ងេមេរគេអដស៍ ចំេពះ�ស�ី អចជា

កររួ

េភទ ែដលកគា�នសុវត�ិភ
•

ឩបសគ�នានារបស់អ�កផ�ល់េសវកម�វ ិធីកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់និងេសវព
ករផ�ល េសវដល់េសវដល់្រក�មលក់ខ�ួនដ៏ធ៧។

លទ�ភាពរបស់�ស�ី ក�ុងករអ នុវត�សុវត�ិភាពៃនកររួមេភទ អចរងផលប៉ះព
ប�� ែយនឌ័ រ និងបទដ�ន្របៃពណីយ៍ ទំេនៀមទំលប់មួយចំនួន ែដលមានឥទ មក
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េលកររំពឹងទុកៃនករេ្រប្របាស់េ�សមអនាម័យរបស់�ស�ី រឺ អំណាចក�ុង
រ ំេលភបំពនផ�ូវេភទ ឬកររំេលភបំពនេលរង�កយ ករភ័យខ�ចអំពីករ
ភាពឯេកែដលបណា�លមកពីភាព្រកី្រក និងអរម�ណ៍ ឥទ�ិពលគា� អំ ណា
២៥

។

�សេដៀងនឹ ងករចរចអំពី ឥរិយាបថចក់េ្រគ�ងេញ�ន្របកបេដយសុវត�ិភ
អំពីក េ្រប្របាស់េ�សមអនាម័យជាមួយៃដគូររួមេភទ ឬអតិថិជនអចបង
ករមិនទុកចិត�គា� និង្រត�វបានបក�សយថាជាករស��ៃនករ /មិនេគារ
ដល់រេបៀបរស់េន របស់ៃដគួរ ឬមិនេគារពសិទ�របស់អតិថិជន ែដលអ

មូលេហតុ

បង�ឲ្យមានអំេពហឹង្សោេលរូបរងកយ និងផ�ូវេភទ ផា�ច់ទំ ឲ្យេនឯក   ទំ
កយនិងផ�ូវចិត� និងបាត់ប ង់្របាក់ចំណូល។ េដយសរ

ជាករ្រព�យប

ចំេពះ�ស�ីជាេ្រចន វអចបង�ឲ្យមានសភាពកន់ែតធ�ន់ធ

ចំ េពះ�ស�

េ្រប

្របា េ្រគ�ងេញ�ន ពីេ្រពះពួកេគ្រត�វបានសង�មេបាះបង់េចល និ

ៃន

អរម�ណ៍ថាគា�នឥទ�ិពលរបស់ពួ២៥។
អំពីហឹង្សោបង�េដយអតុល្យភាពែ

�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន គឺអចទទួលរងនូវករប៉ះពល់ និងករបំពនរង

េភទេ្រចនជាងបុរស រួមទំងករបំពនផ�ូវេភទេនវ ១២។ �ស�ីែដលធា�ប ់រ នូវក
បំពននានាអច្របែហលនឹងឈនេទ េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននិ ឥរ ិយាប

ផ�ូវេភទែដល្របឈមមុ១២,២៥។ សំរប់�ស�ីមួយច ំនួន ករបំពន និងអជី ផ�ូវេភទ េធ�
េឡងេដយម�ន�ីអនុវត�ច្ប ោប់និងបុរសកំណាន់ចិត�។ េលសពីេនះេទេទៀត �ស�ីចក
េញ�នអចេកតមានេ្រចនជាងៃដគូរបុរសរបស់ពួកេគ នូវជំងឺផ�ូវចិត�នានា ែដ
នឹងកររំេលភបំពនពី អតីតកល រឺបច�ុប្បន� ជ ករពិបាក ចិត� េ្រកយរ ង
រ ំជួលចិត� (Post-trauma stress disorder)២៥។ ករទទ ួលនូវកររំេ បំ ពន មានឥទ
ពលេលករ្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ ពីេ្រពះក

សិទ�អំណាចក�ុ

ករសំេរចនិងករប ាត់បង់នូវករេជឿទុកចិត�េលខ�ួនឯង អចឲ រ ឹតែតពិ បាកក�ុងេជៀ
ផុតពី ករកររួមេភទែដល្របឈមមុខខ�ស់។ ជាមួយក

កំ ែហងៃនកររំេល

បំពន េទះបីជាក់ែស�ង រឺជាអរម�ណ៍ក�ី �ស�ីេ្រ េ្រគ�ងេញ�នមានសិទ�អំណាច
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តួចក�ុងទទួលនិ ងេ្រប្របាស់េ�សមអនាម័យ 
និងពត៌មានែដលជួយបង�រពួកេគពី ឆ�ងេមេរ
េទៀត៧។

សំរប់ចក់េ្រគ�ងេញនថ�
� ី  ស
េអដស៍ និងជំ ងឺកមេរគេផ្

១.១.៣ ករជួយដូរ និងកររកសុីផ�ូវេ
មានករ្រត�តជាន់គា�យា៉ងច្បោស់ រវងករជួញដូរផ�ូវេភទ កររកសុីផ�ូវេភទ
ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន េហយទំ នាក់ទំនងេនះបង�ឲ្យមានករ លំដប នូវ
អ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍ េនក�ុតំបន់អសុីអេគ�យ៍ និងេនេលពិភពេលក។ ក
គា�េនះ អចជាមូលេហតុឆ�ងេមេរគេអដស៍ ដល់បុរសមួយច ែដលជ អ�កទិ ញេសវ
ផ�ូវេភទ និ ង បុរសនិ ង�ស�ីមួយចំ នួនែដលជាអ�កលក់េសវផ�ូវេភ
�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នទំងឡាយ គឺគា�នករងរេធ�និងមិន្រត�វបានផ�
េហយពឹ ងែផ�កេលមុខរបររកសុីផូវេភទេដ
�
ម្បីចិ��ឹមជីវិត។ ចំេពះ�ស�ីជាេ្រចន េ

ែដល

ពួកេគចំនុះ  (េញ�ន)

េទនឹងេ្រគ�ងេញ�ន មុខរបររកសុីផ�ូវេភទក

ជ

មេធ្យោបាយមួយេដម្បីេដះ�សយ ករចំនុះេទនឹងេ្រគ�ងេញ�ន របស

ៃដគូរ

រួមេភទរបស់ពួកេគ ែដលមេធ្យោបាយេនះ គឺជាកត�ជំរុញមួយេនក�ុ

ែដល្របឈមមុខខ�ស២១,២៦។

ឥរ ិយាប

ចំេពះ�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលលក់េភទេដម្បីេ្រគ�ងេញ�ន លុយកក់ រឺករឩបត
េគនឹងមិនែដលគិ តថាខ�ួនពួកេគជាអ�ករកសុីផ�ូវេភទេទ េហយអចមិ នគិតថាខ�
្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ែដរ រឺ្រត�វករសមា�រៈនិងព័តមានន
បង�រកុំឲ្យឆ�ងេមេរគេអដស៍ែដរ។�ស�ីភាគេ្រចន លក់េភទេដម្បីផ�ូរជាមួយេ្រគ�
រក ករឩបត�ម� និងចំណីអហរ ជាជាងេដម្បីលុយកក់ ពីេ្រពះវជា
យៈករបង�ញនូវករដឹងគុណ ករជំពក់បំណុល ករេជឿទុកចិត� និងភាពចំនុ
ផលេនះអចេធ�ឲ្យ�ស�ីមានឱកសតិចតួចេដម្បីចរចជាមួយៃដគូរបស់ពួកេគ ក�ុ
្របាស់េ�សមអន៧។

ករសិក្សោនានា េនក�ុងែផ�កខ�ះៗៃ នតំបន់អសុីបានបង�ញ្រក�មនារីរកសុ
ចក់េ្រគ�ងេញ�ន ្រប្រពឹត�នូវឥរិយាបថ្របឈមមុខខ�ស់ឲ្យគួរកត់សំគាល់ 
ផ�ុកេមេរគេអដស៍ខ�ស់ជាង្រក�មនារីរកសុីផ�ូវេភទែដលមិនចក់េ្រគ�ងេញ�ន ន នារ
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ចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលមិនលក់េភ ២៧,២៨។ កត�មួយចំនួនែដលចូលរួមចំែណ បេង�ន
ករ្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ រួមមានករ មានៃដគូរួម

ជំ ងឺក

េរគខ�ស់ កររួមេភទេដយមិនេ្រប្របាស់េ�សមអនាម័យ និងករ សំរប់ច

េ្រគ�ងេញ�នរួមគា២២,២៦,២៩។

ករសិក្សោនានាបានបង�ញថា នារីរកសុីផ�ូវេភទែដលចក់េ្រគ�ងេញ�ន

េរសេអ ងយា៉ងខ�ំងពីសំណាក់្រក�មនារីរកសុីផ�ូវេភទដូចគា�ែដលមិនចក់េ្រ
អតិថិជននិ ងម�ន�ីប៉ូលីស

១៥,២៥

។ ករេរសេអសនិងករចត់ទុកថាជ

ជាយសង�

ចំេព ្រក�មនារីរកសុីផ�ូវេភទែដលចក់េ្រគ�ងេញ�នអចជំរុញករ្រប្រពឹត េគរ ឹត
ែត្របឈមមុខខ�ស់ ជាង្រក�មនារីរកសុីផ�ូវេភទែដលមិនចក់េ្រគ�ងេញ�ន  ន

នារ

ចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលមិនលក់េភទ។ ចំេពះ្រក�មនារីរកសុីផ�ូវេភទែដលចក
េញ�ន ករយល់េឃញរបស់សហគមន៍ និងអតិថិជន និងករេរសេអងពីសង�មចំេ
ប�� េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន អ បន�យនូវករឱកសក�ុងករសងសមត�ភា
ជំរុញពួកេគឲ្យ្រប្រពឹត�នូវកររួ ែដលគា�នសុវត�ិភាព និងបង�ឲ្យពួកេគឈន

៧
សុីផូវេភទេនតមផ�ូវ រឺទីសធ
�
។ កត�ទំងេនះអចបង�ឲ្យពួកេគលក់បាំង

ភាពេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរបស់ពួកេគ ន ិងកំរិតនូវលទ�ភាព រឺឆន�ៈក�ុងករ
កត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ និងេសវ េផ្សងេទៀត
១.១.៤ ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នៃផ�េ�ះនិ ង ភាពជា

�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នែដលមានៃផ�េពះនិងជាមា�យគឺជា្រក�មែដលង
ទទួលលករេរសយា៉ងខ�ំងខុសពីគា�។ �ស�ី េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នមួយចំនួន
ក�ុងវ ័យែដលអចមានកូន វ័យសកម�បន�ពូជ ្របឡូកក�ុងសកម�ភាពរួមេភទនិងក
េ្រគ�ងេញ�នែដល្របឈមមុខខ�ស់ អចបេង�នឱកសមានៃផ�េពះេដយមិ
ដូចគា�នឹងកូកអុីនែដរ ពពួកអេភៀនអចរំខនដល់ករមករដូវរបស់�ស�ី 
មូលេហតុ ៃនៃផ�េពះែដលមិនចង់បាន។ ពួកគាត់នឹងមានករយឺតយា៉វ េទទទ ួ
េសវែថទំៃផ�េពះមុនសំរល  េដយសរ�ស�ីមិនបានដឹងអំពីករមានៃ ពួក

គាត១២។ ចំ េពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ

សរធាតុេញ�នរួមផ្សំជាមួយនឹងជីវិតរ

អនាធិបេតយ្យ ជាញឹកញាប់អចជាមូលេហតុៃនករសំរល

ទំ ងន់ទ

ជាងធម�ត សំរលទរកមិន្រគប់ែខ និងទរកខ�ះច ៧។ ប��ទំ ៃនមិ នែមន
ជាលទ�ផលផា�ល់ៃនករេ ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេទ ប៉ុែន� ែដលេកត េចញពី
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ករផ្សំគា�រវងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននិងជ ែបប អនាធិបេតយ្យ រួមម
ង�ះចំណីអហរ មិនមានឆន�ៈក�ុងករ េទទទួលេសវេវជ�ស�ស� េសវសង
ព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�ន ករកត់បន�យករេ្រប្របាស េដយសុវត�ិភាព រឺ 
លំអជី វ ិតរស់ រហូតទល់ែតហួសេពលេដម្បីេជៀសវង រឺ ែកសំ ដល់ទរកក�ុងៃផ�ែដ

រងផលប៉ះពល១២។ វត�មានៃនជំងឺេផ្សងៗរួមមានជំងឺេអដស៍ ជ រលកេថ�មអចបែន
ទំងន់ៃនផលប៉ះពល់របស់េ្រគ�ងេញ�នេទេលទរកន៧,១២។ �ស�ីចក់េ្រគ
េញ�នែដលមានៃផ�េពះ ្រត�វករព៌តមានដ៏្រតឹម្រត�វអំពីផ

ៃនក េ្រប្រប

េ្រគ�ងេញ�នអំឡុងេពលមានៃផ�េពះ ករបង�រករចំលងេមេរ

ពី មា� េទ

ទរក និងករចំលងេមេរគេផ្សងៗេទៀតែដលឆ�ងតមឈម។� េ្រប្របាស់ព
អេភៀនេនេពលមានៃផ�េពះ អចជួប្របទះនូវ េរគស��េ

បណ
ា�លក

ផា�ស់ប�ូរកំរិតសរធាតុេញ�នេនក�ុងឈម េដយសរករេក

បរ ិមាណឈ

េនេពលមានៃផ�េពះ។ កត�េនះវជាមូលេហតុៃន រលូតទ ទរកមិន្រគប់ែខ រ
សំរលទរកតូចជាងធម�ត និងចេង�មេរគស��រឺផលវ ចំ នួនដល់ទរកែដ
បណ
ា�លមកពីករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរ(Neonatal Abstinent Syndrome)។ 
ករព្យោបាលជំនួសេដយឱសថេមតដូន រឺ ប៊ុយេ្របណ័

(Buprenorphine) ែដល

មានសុវត�ិភាពអំឡុងេពលមានៃផ� អចជួយ�ស�ីេ្រប្រ ពពួកសរធាតុអេភ
ឲ្យេជៀសផុតពីប��ទំងេនះ និងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ តមរយៈករេ្រប្រ
ែដលគា�នសុវត�ិភាព ក៏ដូចជាកត�្របឈមមុខេផ្

ទក់ទងនិងករេ្រប្

េ្រគ�ងេញ�ន

១.២ ឩបសគ�នានាក�ុងករេទទទួលេសវកត់បន�យេ្ សុខភា ផ�ូវ
េភទនិងសុខភាពបន�ពូ និងព្យោបាលេ្រគ�ង
កត�ទំងឡាយែដលទក់ទងន
ឹងប��ែយនឌ័រប៉ះពល់ដល់លទ�ភាពនិងឆន�ៈរប
ក�ុងករេទទ ទួលេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ េសវព្យោបាលេ្រគ� េផ្
ងៗេទៀត។ ករលំបាកទំងឡាយែដល�ស�ីេ្រប េ្រគ�ងេញ�នបានជួប្រ ក�ុងក
េទទទ ួលេសវមិនែមនមានេនែតតំបន់អសុី អេគ�យ៍េទ គឺមានេ

េផ្សងៗែដរ

ែផ�កេនះ េលកយកបង�ញនូវករលំបាកនិងឩបសគ�ចំបង ក�ុងករេទ េសវសំរ
្រក�ម�ស�ី បុរស�សលញ់បុរស និង្រក�មអ�កែកេភទ ែដលេ្រប េ្រគ�ងេញ�ន
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១.២.១ ឩបសគ�ៃន្របពន�័និងរចនាសម�ន�័ ក�ុងករេទ ទទួលេសវសំរ
ឩបសគ�ៃន្របពន�័និងរចនាសម�ន រួមមានេគាលនេយាបាយនិងករអនុវត�នានា 
លទ�ភាពរបស់�ស�ីក�ុងករេទទទួលេសវនានា។ករសិក្សោនានាបា
ទូេទមានជួប្របទះប��ធ�ន់ធ�រេ្រចនជាងបុរសេនេពលចូលេទទទួលករ
អចជួប្របទះឩបសគ�ក�ុងករេទ ទទួ រឺបន�េនទទួលក

១២

ជាេ្រចនេនតំបន់អសុី អេគ�យ៍ កម�វិធីកត់បន�យេ្រគាះថា
ប�� ែយនឌ័ រេទគឺ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងសំរប់ែតអតិថ

បុរសែត

។ េនក�ុង្របេ
េឆ�យតបេទនឹ
ប៉ុ េណា�ះ

ប��

ទំងឡាយែដលទក់ទងនឹងករព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�នស រួមមា ករទទ ួលខុ
្រត�វ្រគ�សរ ករភ័យខ�ចេគដឹងអំពីករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ករ
េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរបស់ៃដគូររួមេភទ និងចស់ទុំេ ខុស្រត�វក�ុង្រគ�សរ 
អចមិនេលកទឹកចិត�ពួកេគេទទ ទួលេសវព្យោបាល។  សំរប់នារីរកសុីផ�ូវេភទ
ករខុស្រត�វក�ុងករេទទទួលេសវព្យ ពួកេគរួមមាន បុរសបា៉វបន និងមា
ផ�ះបន។
េសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់និងជំងឺគួរែតផ�ល់េសវេរៀងរល់ និងដំេណរេននឹងក
េនតំបន់ែដលមាន្រក�មេគាលេដេ្រចន ែដល�ស�ីអចេទទទួលេសវបាន។
េទេទៀត ករ្រគបដណ�ប់ៃនេសវព្យោបាលែដលមានកំរិតបេង�នត

េធ�ដំេណរ

និងតំ ៃលគួបផ្សំេផ្សងៗ និងចំនួនអ�ករងចំទទួលេសវព្យោបាល។ េនទី្រក�

(Yangon) ្របេទសភូមា មាន្រគឹះស� មួយែដល អតិ ថិជន្រត� េធ�ដំេណររយៈ
េពលេលសពី មួយេមា៉ ពី មជ្ឈមណ�លកណា�លទី្រក�ង េដម្បី េទទីតំងផ�ល់េស
ជាមូលេហតុែដលមិនអនុេ្រគាះឲ្យអតិថិជនេទទទួលេសវ្របចំៃថ�បាន
ដំេណរមានតំៃលៃថ�និងចំណាយេពលវលេ្ (តមរយៈព៌តមានពីតំណាងប
អ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន្របចំតំបន់អសុី េនទី្រក)។
េលសពី េនះេទេទៀត តំណាង�ស�ីមានតិ ចតួចេនក�ុងតួនាទីដឹកនាំនិងេធ�ករ
កម�វ ិធី កត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ រួមផ្សំជាមួយករយល់េនមានកំរិតអំពីរេបៀបែ
មានឥទ�ិពលមកេលស�នភាពសុខភាពនិងលទ�ផល មានន
័យថាប��ដ៏ស�ុ្រ
តំរូវក របស់�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រត�វបានេគេម
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ករកំនត់ រឺចុះប��ីថាជាអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន អចជាករគំ �ស�ីនិង
បង�ឲ្ ពួកគាត់មិនហ៊នេចញេទទទួលេសវសំខន់នានាៗដូ
េដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ជាេដម ផា�ច់ទំនាក់ទំនងពី្រគ�

ព្យោ
អំ ពីហឹង្

និងករេបៀតេបៀនឲ្យខ�សេអ
ប��ទំងេនះអចេធ�ឲ្យ�ស�ីេជៀសវងមិនេទទទួលេសវមួយចំនួន រួមមាន
ៃផ�េព មុនសំរល េសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ និងេសវព្យោបាល៣០។
កង�ះៃនេសវែថទំកុមារ និងេសវសំខន់ៗ សំរប់់�ស�ីមា
�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នហក់ដូចជាមានបន�ុកេ្រចនជាងបុរសក�ុងករែថ
មិនទទួលបានជំនួញពីសមាជិក្រគ�សរេផ្សងៗេទៀតក�ុងករែថទំក ធម�ត �ស�ី
េផ្សងៗទទួលបា ១២។ កង�ះជំ នួយក�ុងករែថទំកូនៗ េនជាឩ ដ៏ធំបំផុត សំរប

�ស�ីក�ុងករេទទ ទួលេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់និងេសវព្យោបាលេ្
សគ�េនះអចបង�េឡងេដយ ស�នភាពស�ុគស�ញៃនកររស់េន

េ្រប្រប

េ្រគ�ងេញ�ន មាន្របវត�ិរ ងនូវអំេពហឹង្សោនិងកររំេលភបំពនផ�ូវេភទ ឬ
្រគ�សរធា�ប់េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន
និងមានប��នានាែដលទក់ទងនឹ
េ្រគ�ងេញ�ន
�ស�ីភាគេ្រចនមិនចង់ ឬមិនអចទុកកូនៗេចល ក�ុងអំឡុងេពលពួកេគេទទទ
កត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ ឬទទួលករពិនិត្យជំងឺក�ុង ឬពិេ្រគាះជំងឺេ្រក
េ្រគ�ងេញ�ន។ ករ�សវ្រជាវបានបង�ញថា �ស�ីហក់ដូចជាទទួលបាន
ជាបុរសេនេសវព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�ន ្របសិនេបមានអ�កេផ្សងែថទ១២។

កង�ះេសវនានាសំរប់�ស�ី មិនបានផ�ល់ពត៌មាន្រគប់្រគាន់អំព គាំ្ �ស�ី
មានៃផ�េពះ និងកង�ះករកំនត់េគាលេដពីសំណាក់អ�កផ�ល់េសវ

បាត់បង់

កសៃនេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ និងេសវព្យោបាលេ្រគ�

ជួយ�ស�ីឲ្

ប�្ឈប ់ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេនអំឡុងេពល ឬេ្រកយេពលមាន
យា៉ងេហចណាស់អច្រគប់្រគងស�នភាពរប ស់ពួកគាត់ឲ្យប

១២

។ លទ�

ផលែដលបានេបាះពុម�ផ្សោយនានា បានបង�ញថា ម�ន�ីស ចំ ែណក យា៉
សំខន់ក�ុងករជួយអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេដះ�សយប��សុខភាព 
េ្រគាះថា�ក់នានាេនអំឡុងេពល ឬេ្រកយេពលមានៃផ មូលេហតុផា�ល់ៃន
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៧

ង�ះអហរូបត�ម� សំរន�មិនលក់ កង�ះករែថទំេវជ�ស�ស� ករជក់បារី ឬក
។ ករផ�ល់ពត៌មាន្រគប់្រគាន់ និងករផ

ែថទំៃផ�េព េដយមិនេរសេអង ក

អនុ��ត�ជាអទិភាពក�ុងករទទួលេសវ េ្រគ�ងេញ� េដយស�្រគ័ចិត� រ

អហរែដលជួយឲ្យមានសុខភាពល� និ ្រទេផ្សងៗេទៀត អចជួយ�ស�ីឲ្យ
ទរកែដលមានសុខភាពល�។ �ស�ីេ្រប្របា អេភៀនែដ មានៃផ�េពះ អច្
បានជួយផងែដរ េដម្បីេជៀសវងនូវេរគស��េញ�ន ករេ្រ េ្រគ�េញ�នេលសក
រ ិត និងបង�រករឆ�ងេមេរគេអដស៍តមរ

េ្រប្រប សមា�រ សំរប់ចក់េ្រ

េញ�នែដលមិ នមានសុវត�ិភាព
ប��កលវិភាគែដលមិនសម�សបនិងប��តំៃលៃនេ
កលវិភាគែដលមិនសម�សបេទតមស�នភាពនិងតំៃលៃនេសវអ សំរប
�ស�ី ជាពិេសស�ស�ីែដលមាន្រគ�សរនិងមានតួនាទីទទួលខុស្រត�វ្រគ�ស
សង�ម អសុីមួយចំនួន �ស�ី្របឈមមុខនឹងឩបសគ�មួយចំនួន ក�ុងករចំណាយ ន
ទទួលេសវព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�ន ឬេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់។ ឩទ
្របៃពណីយ/ទំ េនៀមទំ លប់មួយចំនួនមិនឲ្យ�ស�ីេចញេទេ្រកផ�ះែតមា�ក់ឯងេដ
អ�កេទជាមួយ ទុកកូនៗេនផ�ះេដយពុំមានេមលែថ និងេទចូលរ

េសវ

ចំណាយថវិកសំរប់េសវ ជាពិេសសេនក�ុងសហគមន៍ និង្រគ�សរែ
កង�ះខតៃនករស្រមបស្រម�លេសវនិង្របពន�
បែន�មពី េលេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ �ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ

្រត�វក

េទទទ ួលេសវសុខភាពេផ្សងៗេទៀតដូចជា េសវសុខភាពបន�ពូជ  េពះមុនស
រល សុខុមាលភាពកុមារ ករ្រគប់្រគងវិបត�ិ េ្រគ�ងេញ�ន និងសុខភាពផ�
ចិត�។ កិ ច�សហកររវងេសវនានា ែដលមាន គឺជាក េដ ម្បីធានាឲ្យបាន
ផ�ល់េសវែដល្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងផ�ល់ពត៌មាន្រគប់
េញ�ន 

៧,១២

។ េលសពី េនះ េសវនានាអចមាន

�ស�ីេ្រប្របាស់េ្

េនែផ� ខុសៗគា�ៃនទី្រក�

ឬ្របេទស េហយករស្រមបស្រម�លៃនេសវទ ជាទូេទេធ�ម បានល�េទ។ េហ
ប�� េនះេធ�ឲ្យ�ស�ីចំណាយកន់ែតេ្រចនក� េធ�ដំេណរេទទទួ េសវេផ្សងេទៀត
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ករស្រមបស្រម�លទមទរនូវលទ�ភាពក�ុងករប��ូលអតិថិជន�ស�ីេទក
និងយល់អំ ពីវ ិធីស�ស�ៃនករផ�ល់េសវែដលផ�ល់ឲ្យេដយអង�ករេផ
សុវត�ិភាពរង
្រក�ម�ស�ី ្រក�មបុរស�សលញ់បុរស ្រក�មអ�កប�ូរេភទ ែដលេ្រប្របាស់េ្

ហក

ដូច ជាងយ្របឈមមុខនឹងអំេពហឹង្សោនិងងយរងេ្រគាះេទនឹងអំេព ស
ែតែបបបទៃនកររស់េនរបស់ពួកេគ ជាពិេសសសំរប់អ�កែដលចូល្ ក�ុង អជី
ក�ុង េសវសុខ
កម�ផូវេភទ ឬរកសុ
�
ីផូវេភទជា្របចំ។ កង�ះសុវត�ិភាពរងកយ
�

បាល េសវព្យោបាល ឬបរិដ�នេនជុំវិញពួកេគ អចប សំរប់ពួកេគក�ុងក

េទទទួលេសវ និងបេង�ននូវភាពងយរងេ្រគាះ។ េលសពីេនះ សុវត�ិភា
បង�េឡងេដយៃដគូររួមេភទ
១.២.២ ឩបសគ�ែផ�កសង�ម ្របៃពណីយ៍ និងបុគ�ល ចំេពះេសវកត់បន�យ ថា�ក់និ
ព្យោបា
េនក�ុងសង�មអសុីខ�ះៗ �ស�ីនិងបុរស្រត�វបានសង�មរំពឹងថា្រប្រពឹត�អំ
បទដ�នរបស់សង�មែដលធា�ក់ខ�ួនេទេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន។ �ស�

ត
េ្រគ�

េញ�នហក់ដូចជាជួប្របទះនូវករេរសេអងេ្រចនជាងបុរសែដលចក់េ្រគ�
សរសង�មយល់ថាជាករ្រប្រពឹត�ែដល្របាសចកពីបទដ�នសង�មដ៏៧។ សំ
រប ់�ស�ី ស�នភាពចញ់េ្រប�បេគ ភាព្រកី ្រក ករេរសេអង ភាពខ�
កំហុសខ�ួនឯងក�ុងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ភាពមិនអនុេលមេទត

របស់

សង�ម និ ងកង�ះករគាំ្រទពី្រគ�សរគឺជាឩបសគ�ក�ុងករេទទទួលេសវ។ េល
េទៀត ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន្រត�វបានចត់ទុកថាដំេណាះ�សយ
ប�� សំរប់�ស�ីទំងឡាយណាែដលជួប្របទះ ករពិបាកចិ (extreme emotional
distress)ឬរស់េនក�ុងស�នភាពែដលបង�ឲ្យមានករពិ (distress) និ ងេធ�ឲ្យពួ

គាត់មិនមានឆន�ៈក�ុងករេទ ទទួល១២។  

ករមាក់ងយអចបង�ឲ្យមានឥរិយាបថមិនស�គមន៍ ក�ុងចំេណាមអ សុខភ
បាល ម�ន�ីអនុវត�ច្ប ោប់ និងសហគមន៍និងអចជាមូលេហតុៃនក េអស និ ងអំ េពហឹ

ង្សោេដយផា�ល់ដល់�ស�ី េ្រប្របាស់េ្រ ៧។ ករមាក់ង េធ�ឲ្យ�ស�ី្រប
មុខក�ុងករទទ ួលេសវែដលទបជាងកំរិតស�ង់ដ ដូចជា

28

ផ�ល់េសវ ទំល

ករសំងត់ គាបសង�ត់ឲ្យ្របាប់អំព េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ឬ ផ�ុកេមេរ
ដល់្រគ�សរ ឬមិត�ភក�ិ។ ករមាក់ងយអចេធ� េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន្រប
ក�ុងករែបងែចកឲ្យេនដច់ពីេ (ឯេក) និ ងបង�ំឲ្យចកេចញពីសង�ម ែដលជា
េហតុេធ�ឲ្យពួកេគគា�នឆន�ៈក�ុងក ទទួលេសវសុខភា៣០,៣១។
១.២.៣ ករលំបាកនានា ក�ុងករេទទទួលេសវព្យ្របឆា េមេរ េអ
ដស៍
េនទូទំងពិភពេលក ករផ�ល់េសវព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេម
អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលមានផ�ុកេមេរគេអដស៍ មានករខ�ះខត២០០៩ មា
ែត ៤ % ៃន អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលមានផ�ុកេមេរគេអដស៍ ែដលបា េសវ
ព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរ េដយមាន្របេទសខ�ះៗចប២ % រហូត
៣២

។ ែដលក�ុងេនាះ �ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលមានផ�ុកេមេរគេអដ
មានលទ�ភាពតិចតួចក�ុងករេទ ទទួលេសវព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំ
ដល់ ១៨ %

េដយសរែតឩបសគ�ែផ�កសង�មនិងថវិក។ េបេទះបីជា ទិន�ន័យ

ពិ ភពេលក

បង�ញថាករទទួលេសវ និងករេ្រប្របាស់្រតឹម្រ (adherence to) ៃនក
ព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ ក�ុងចំេណាម�ស�ី មានក
្របែហលគា�ជាមួយ ក៏េដយក៏ឩបសគ�េនែតមានចំេពះ្រក�មែ េគចត់ទុ
ថាជា្រក�មជាយសង�ម ដូចជា្រក�ម�ស�ី ្រក�មអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន
បុរស និ ង្រក�មអ�កផ�ូរេភទ

៣៣

។ ករសិក្សោថ�ីៗេនះ ក�ុងចំេណាមអ�ក

�សលញ

េមេរគេអដស៍

៣០០០នាក់ បានរកេឃញ២៦ % ៃនអ�កែដល្រត�វករបានទ ករព្យោបា
ឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ និងជាងពក់កណា�លៃន
ៃន្រក�មបុរស�សលញ់បុរសនិង្រក�មនារីផ�ូរេភទ្រ

ករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេ ៣៣។
ឩបសគ�ក�ុងករេទទ ទួលេសវព្យោបាល 
•

េ្រគ�ងេញ�ន និ៤៦ %

រយករ

ករយល់ខុសរបស់អ�កផ�ល់េសវសុខភាពនិងកង�ះចំេណះដ

ថាកំពុង្រត�វក

ករសិក្ស

បង�ញអំព ឩបសគ�នានាែដលទក់ទងនឹងឥរិយាបថរបស់ម�ន�ីសុខ និ ង
ថា�ក់ដឹកែដលជាអ�កេធ�ករសំេរចច ក�ុងករផ�ល់េសវព្យោបាល

ថ្របឆា េមេរគេអដស៍ រួមមានករយល់ខុសអំពីអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នថា
មិ នអចអនុវត�បានល�តមេវជ�ប��ដូចអ�កជំងឺដៃទេទៀតេឡយ ្រក�

ចក
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េ្រគ�ងេញ�ន្រត�វែតទទួលករព្យោបាលជំនួសេដយឱសថេមតដូនមុ
ករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ និងករយល
េកនេឡង្របសិនេបអ�កជំងឹមានជំងឺរលកេថ�ម េប រឺ 

៣៤, ៣៥

នឹ ង

។ កត�េនះ អ

េទទទ ួលេសវនានាមានករថយចុះ រួមមាន េសវ ព្
្របឆាំងេមេរគេអដស៍ េសវកត់បន�យករចំលងេមេរគេអដស៍ពីមា
ពត៌មាននិងករផ�ល់្របឹក្សោអំពីេមេរគេអដស៍។ ប��ខ�ះៗក�ុងចំេណា
េនះ អចកត់បន�យរឺ្រគប់្រគងបាន  ករបណ�ុះបណា�ល និងេលកកំព
ចំ េណះដឹ ងអំពីប��ចក់េ្រគ�ងេញ ែយនឌ័រ ក�ុងចំ េណាមអ�កផ�ល់េសវសុខ
បាល
•

កង�ះករយល់ដឹងអំពីតំរូវករ និងសរៈ្របេយាជន៍ៃនករព
្របឆាំងេមេរគេអដស៍ សំរប់�ស�ីផ�ុកេមេរគេអដស៍។ ករសិក្

ឱសថ
បា

សេង�តេឃញថា ករមិនយល់ដឹងអំពីករព្យោបាលេដយឱ េមេរគេ
ដស៍ មានអ្រតខ�ស់ក�ុងចំេណាម�ស�ីផ�ុកេមេរគេអដស៍។ ក កំ ពស់កំរ ិតៃន
ករេលបថា�ំឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ េទៀងទត់ ករេលកកំ

ដឹ ងអំពីក

ព្យោបាល និងករយល់េឃញថាេមេរគេអដស៍បង�ឲ្ មួយ ចំ នួន ែដល
ធ�ន់ធ�រប៉ុែន�អចព្យោបាលបាន គឺអចជួយជំរុញ ទទួល េសវ និងេធ�
ឲ្យសុខភាពល�្របេសរេឡ៣៥។
•

ចំ ងយេទកន់ និងច ំនួនេសវគឺជាចំនុចសំខន់ែដល្រតវយ
� កចិត�ទុក
វជំងឺេអដស៍និងេសវេផ្សងៗេទៀត គួរែត្រត�វបានរួមប��ូលគា�។ កត េដម្ប
ធានាថា មាន�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�ននិង្រក�មែដល្រត�វេគ ្រក� ជា
សង�មកន់ែតេ្រចន មានលទ�ភាពេទទទ ព្យោបាលេដ ្របឆា
េមេរគេអដស៍ និងេសវេផ្សងៗេទៀត។ ឩទហរណ៍ ក ពត៌មាន្រតឹម្រត�វអ
េសវសុខភាពបន�ពូជ អចរួមប��ូលជ េសវជំង េអដស៍។ មេធ្យោបាយេ
អចជួយកត់បន�យនូវចំនួនេសវ �ស�ីចក េ្រគ�ងេញ�នែដលមានផ�ុក
េរគេអដស៍ ្រត�វេទទទួល និងេធ�ឲ្យ

ទទួលេសវសំរប់�ស�ីែដលរស់

តមសហគមន៍ដច់�សយាលមានលក�ណៈ្របេសរ
ជួយកត់បន�យជាអតិប
ទទួលេសវទំងេន
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នូវេសហ៊ុយនិ

៣៥

។ វែថមទំង

េពលេវលក�ុងករេធ�ដំេណរ

១.៣ បទពិ េសធន៍ៃនករអនុវត�ន៍ច្បោប់ និងករឃុំឃាំង�ស�ីេ្រប្របាស់
១.៣.១ បទពិ េសធន៍ៃនករអនុវត�ន៍ច្ប- អំ េពហឹង្សោនិងកររំេលភ
េនក�ុង្របេទសជាេ្រចនេនតំបន់អសុី អេគ�យ៍ ករទទួលេសវព្យោបា
មានសមា�រៈសំរប់ចក់េ្រគ�ងេញ�នជាប់ខ�ួន ជួញដូរនិងមានេ្រគ�ងេញ�ន
អចបង�ឲ្យករដក់េទសដ៏ធ�ន់ធ�រ ដូចជា ចប់ដក់ពន�នា

ព្យោ

េ្រគ�ងេញ�នតមែបបឃុំឃាំ ងនិងបង�ំ និង្របឈមមុខនឹងអំេព និ ងកររំេល
បំពនេផ្សង

៣៦

។ ្របេទសមួយចំនួនេទៀត រួមមាន្របេទសទ៥ ក�ុងចំ េណា

្របេទសទំ៦ ែដលកម�វ ិធី HAARP កំ ពុ ងអនុវត� េនែតបន អនុវត�ករដក់េ
្របហរជីវិតសំរប់ករជួញដូរនិងករមានេ្រគ�ងេញ�នជាប់ខ�ួន រួមមាន 
ចិ ន េវៀតណាម ឡាវ និងហ�ុីលីពីន។ កម�ុជាគឺជា្

ែតមួយគត់ែដលមិ នេទ

្របហរជីវិតេន
េបេទះជា ទំនាក់ទំនងរវងករចក់េ្រគ�ងេញ�ននិងករឆ�ងេមេ

សច�

ភាពែដលមិនអច្របែកកបានក៏េដយ ក៏រដ�ភិបាលៃន្របេទ ស េន តំ បន់
អសុី បានបេង�តែផនករជាតិក�ុងករេឆ�យតបចំេពះករេ េ្រគ� េញ�ន 
េដយែផ�កមូលដ�នែដលចត់ទុកេ្រគ�ងេញ�នជាប��ខុសច្បោប់ និ ឩ្រកិដ�
ជាជាងករចត់ទុកថាជាប��សុខភា ៣៧។ របាយករ

ថ�ីៗមួយស�ី

អំពី ច្បោប់និងេគាលនេយាបាយ េរៀបចំេដយកម HAARP បា បង�ញអំពីឩ
សគ�នានា ក�ុងករផ�ល់េសវកត់បន�យេ្រ

ដល់អ�ក េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេ

េនក�ុង្របេទសែដលដក់េទសយា៉ងធ�ន់ធ ក េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន
ក�ុង្របេទសទំងអស់ែដលមានកម�វិ HAARP ករព្យោបាលេដយចប់បង�
ដក់ពន�នាគារ្រត�វបានអនុវត�ទន�ឹមនឹង ករអនុវត�ន៍កម�វិធីកត់បន�យេ្រគ
មជ្ឈមណ�លព្យោបាលេដយចប់បង�ំទំងនវមិន្រតឹមែតមិនមាន្របសិទ
េហយជាញឹកញយ ែថមទំងរំេលភបំពនេទេលអនុស��អន�រជាត

អំ ពី

សិទ�មនុស្ស  ៣៧។ករដក់េទសអំពីករមានេ្រគ�ងេញ�នជាប់ខ�ួនអ មានក
ពិបាកយា៉ងខ�ំង រឺ ក៏េស�រែតគា�នលទ�ភាព សំរប់ឲ្យអ�កេ្រប្របាស រ

ករអំពីកររំេលភបំពននិងបទឩ្រកិដ�នានាែដលបានេធ�មកេលពួក េធ�
ដូចេនះគឺជាករដក់ពួ

ឲ្យងយនឹង

េ្រគាះេដយអំេពរំេលភបំ
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សំណាក់ប៉ូលីស។ េហយវែថមទំងឃារឃាំងពួកេគក�ុងករេទទទួ
បន�យេ្រគាះថា�ក់ ករអនុវត�ន ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេដយសុវត�
ពិេសស �ស�ីេ្រប

្របាស់េ្រគ�ងេញ�នងយនឹងរងេ្រគាះេដយកររំេ

សំណាក់ប៉ូលីស ដូចជា ករជួញដូរផ�ូវេភទ រំេលភផ�ូវេភទ ករប៉ះពល់ែដ

រម្យេ េពលែឆកេឆររកេ្រគ�ងេញ�ន ករបង�ិតបង�ំ និងករេបៀតេបៀនេផ្

៣៨

។ 

ករ្រប្រពឹត�និងជំេនឿរបស់ប៉ូលីស អំពីែយនឌ័រ និងករ្រប្រពឹត�ផ�ូវេភទ អ
េទេលសកម�ភាពរបស់ពួកេគ រួមមាន អំេពហឹង្សោមកេល�ស�ីេ្រប្របាស់េ្
ជាពិេស អ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នែដលជានារីរកសុីផ�៣៨។

េបេទះជាប៉ូលីសមិនែមនជាអ�ក្រប្រពឹត�ក៏េ

�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ង មិ ន

មា ឆន�ៈ ក�ុងកររយករណ៍អំពីបទេល�សែដល្រត�វបាន្រ មកេលខ�ួន ពួកេគ
ែដរ េដយសរមានករភ័យខ�ចក�ុងករដក់ពួកគាត់ឲ ជាមួយករ
ករណ៍ែដលមិនចង់ និងេដយសរពួកគាត់យល់ថាម�ន�ីអនុវត

នឹ ងមិ នយក

ចិត�ទុកដក់នឹងបណ�ឹងរបស់ពួកគាត់េឡយ។ ករមិនមានឆន�ៈ ឬមិនមាន
រយករណ៍អំពីបទេល�សនានាែដល្រត�វបាន្រប្រពឹត�មកេលពួកខ�ួនេនះ
េធ�ឲ្ �ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរឹតែត មុខខ�ំងេទន កររំេលភបំពន
រងកយ កររំេលភបំពន និងករេកង្របវ័��ផ�ូវេភទ និងចុងេ្រកយេ
រងេ្រគាះនឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍កន់ែត
បទពិ េសធន៍ទំងពី្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និង្របេទសអភិវឌ្ឍន៍បានប
េឆ�យតបរបស់ម�ន�ីតមរយៈករគាំ្រទនិងទទួលយក នូវករអនុវត�កម�វិ បន�យ
េ្រគាះថា�ក់និងេសវព្យោបាល អចចូលរួមចំែណកក�ុងករ ក
េរគេអដស៍ ក�ុងចំេណាមអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន កត់បន�យ

អ្រតឆ�ង

ករណីអំ េពហឹង្

និងរ ំេលភបំពនថ�ីៗ និងេធ�ឲ្យករេទទទួលេស ្របេសរេឡង ៣៩ (ករស

ភាសន៍ជាមួយម�ន�ីកម�វិHAARP េនេខត� វូហ្ស៊ូ ្របេទស)។ ភាពមិនេទៀងទត់
ករទទួលយក និងករកំេទចនូវ
អន�រគមន៍កត់បន�យេ្រគាះថា�

េ្រប្របាស់េ្ េញ�នម�ងមា�ល អចេធ�
ករព្យោបាលមិនសូវទទួលបាន្របស

េដយសរអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ បាត់ករេជឿទុកចិត� ឬមានអរ ម�ណ៍ម

សុវត�ិ ភាពក�ុងេទទទួលេ (ករសំភាសន៍ជាមួយម�ន�ីកម�វHAARP េន្របេ

ភូម) ។
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១.៣.២ ករឃុំឃាំងៈ ពន�នាគារនិងមណ�លព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�នេដ
េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ចិន ឡាវ ភូមា និងេវៀតណាម អ�កេ្រប្របាស់ ្រត�
បានចប់ជា្របចំនិងប��ូនេទកន់មណ�លព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�ន
ែដល្រគប ់្រគងេដយម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ េដយមានចូលរួមតិចតួចពីម�ន�ីេវជ�
សុខភាពផ�ូវចិត�

៣៦

។ �ស�ី និងបុរសែដល្រត�វបានេគរកេឃញថាជ

េ្រប្រប

េ្រគ�ងេញ�ន ្រត�វបានេគឃុំខ�ួនេនក�ុងមណ�លព្យោបាលរប ់ែខ ឬរប់ឆ មា
ករកត់េទស ឬពុំបានឆ�ងកត់ករអនុវត�ន៍ទំរង់ករផ�ូវច
ពន�នាគារ និង�ស
េគាលនេយាបាយេ្រគ�ងេញ�នដ៏តឹងរឹងេនក�ុងពន�នាគារ មានផលប សម
មា្រតយា៉ងធ�ន់ធ�រមកេល�ស�ី ែដលចំនុចេនះ្រត�វបានបង�ញឲ្ រយៈអ្រ
ផ�ុកេមេរគេអដស៍ក�ុងចំេណាមអ�កេទសនារី ែដលកំរិតខ�ស់ជាង អ�កេទស
កត�មួយែដលរួមចំែណកេធ�ឲ្យភាពងយរង របស់អ�កេទ នារីកន់អ្
ែថមេទៀតេនាះគឺថា ពួកេគហក់ដូចជាបា

សមាជិកៃន្រក ែដលសង�ម

ចត់ទុកថាជាមនុស្សជាយសង�មដូចជា ្រក�មអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�ន នារីរកស
ឬជនចំ ណាក�ស�ក េ្រចនជាអ�កេទសបុរស មុនេពលែដល
ពន�នាគារ។ អ�កេទសនារីអចងយរងេ្រគាះខ�ស់ ន
រ ំេលភេនអំឡុងេពលែដលពួកេគស�ិតេនក�ុងពន�នាគារ។

បានប�ូនមកក
�
េបៀនផ�ូវេភទ ឬ

ពី េនះេទេទៀត

�ស�ីហក់ដូចជាជួប្របទះេ្រចនជាងនូវអំេពហឹង្ ទក់ទ នឹ ងផ�ូវេភទ ែយ
នឌ័ រ និងចូលរួមក�ុងសកម�ភាពែដល្របឈមម

សក់ ចក់េ្រគ�ងេញ�ន និងសកម�ភាពេ
ខ�ួនឯង អំ ឡុងេពលេនក�ុងពន�នាគ
្រតមានជំងឺេ្រចនជាង៤១។

៤០

នឹ ងេ្រគាះថា មួយចំ នួនដូចជា

េទៀតែដលអចម េ្រគាះថា�ក់

។ ករ�សវ្រជ បង�ញថា �ស�ីម

ករឃុំឃាំងបេង�ននូវករ្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ក�ុងចំេណាម្រ
ែដលជា្រក�មមួយមាន្របវត�ិទទួលរងនូវកររំេលភបំពនផ�ូវេភទនិង
េញ�ន និងជំងឺផូ�វចិ ត� េ្រចនជាងបុរ

៤០

។ ក�ុង្របេទសភូមា អ�កេ
នារីម
្របែហល១៣ % ក�ុងចំ េណាមអ�កេទសទំងអស់ េន២០០៥ ប៉ុែន�អ្រ ផ�ុកេម
េរគេអដស៍្រត�វបានរយករណ៍ថាមានរ៥៧% េនក�ុងពន�នាគ ៤២។ េន
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េពលែដលករចក់េ្រគ�ងេញ�ន និងករ្រប្រពឹត�មិនមានសុវត

ចំ នួនហក

ដូចជាមិនមានញឹកញាប់េនក�ុងពន�នាគារ កររកមិនបាននូវម�ុលថ�ីនិស�
រប ់សក់ថ�ីនិងស�ត និងេ�សមអនាម័យ មានន័យថាពួ មុខខ�ស់នឹងក
ឆ�ងេមេរគេអដស៍។ េដយសរអ�កេទសជាេ្រចនជាប់េទសក�ុងរយះេព

េនះអ�កេទសមួ ្រក�មធំែដលបានចូលនិងេចញពីពន�នាគារ ែដល ជាកត�ជ
រ ីករលដ េមេរគេអដស៍េទកន់្របជាជន
េដយអ�កេទស�ស�ីមានសមាមា្រតតូចជាងអ�កេទសបុរស ក�ុងចំេ
ទំងអស់ េសវនិងកម�វិធីនានា្រត�វបានបេង�តេឡងតំរូវសំរប់ែតបុរស េដ
នូវតំ រូវករខុសគា�របស់ស�ីេលប��ចិត�
�
ស�ស� សង�មនិងសុខភាព។ េល

េនះ

េទេទៀត ពីេ្រពះពន�នាគារសំរប់�ស�ីមានចំនួនតិចតួចបំផុត និងេនឆា�យ
ជាញឹកញយ្រត�វបានឃុំឃាំងេនឆា�យពី ផ�ះ ពី្រគ�សរ និងឆ
នានាសំរប់�ស�ី ឬ្រត�វបានឃុំឃាំេនក

គាំ្

ឃុំឃាំងជាមួយអ�កេ ភា

េ្រចនជាបុរសនិងែដលមានសុទ�ែតបុគ�លិកបុរស ទំងអស់េនះជាក ជំ រុញ�ស�ី
ឲ្យ្របឈមមុខនឹងករេកង្របវញ័�ផ�ូវេភទ។ រួមជាមួយករមាក់ងយដ
ចំេពះទំេនៀមទំលប់របស់សង�មជាេ្រចន វជាមូលេហតុែដលេធ�ឲ្យ�
លំបាកកន់ែតខ�ំងក�ុងករ ្រគប់្រគងស�នករណ៍ េនេពលែដលពួកេគ
ឃាំង និងបានជំរុញឲ្យពួកេគវិល្រ
ពន�នាគា៤០។

េទកន់ជីវិតរបស់ពួកេគមុនេពលច

េនក�ុង្របេទសែដលមានកម�វិHAARP ទំងអស់ �ស�ីែដលជាប់ឃុំឃ មា លទ�
ភាពតិចតួច ឬមិនែដលបានទ ទួលទល់ែតេសះនូវ េសវែថទំកុម

កូនៗ

របស់ពួកេគ។ ទរកជួនកល្របសូ្រតេដយពុំប េសវែថទំេវជ�ស ្រតឹ
្រត�វ េស កត់បន� ករចំលងេមេរគេអដស៍ពីមា�យេទទរកមានកំរិត 
ទំងេន អច្រត�វបានជាប់ពន�នាគារជាមួយមា�យរបស់ព១៥។
មណ�លព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�នេដយច
មណ�លបន្សោបេ្រគ�ងេញ�នេដយចប់ប ករអប ់រំែកែ្របេដយេធ�ពលកម ជ
ទំរងែដលជួប្របទះញឹកញាប់បំផុតសំរប់ករព្យោបាលករេញ�នថា ្របេទ
ទំងអស់ែដលកម�វិធី HAARP កំ ពុ ងអនុវត�។ អង�ករឃា�ំេមលសិទ�មនុស្ស
បង�ញរបាយករណ៍ អំពីករសយភាយៃនកររំេលភសិទ�មន មណ�ល
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ព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�នេដយចប់បង�ំ ទំងឡាយ ឬេនត
េដយេធ�ពលកម�នានា េនក�ុង្របេទសចិន និងក

៤៣,៤៤

ែកែ្រ  

។ របាយករ ក៏បា

បង�ញថា ករបង�ំងមនុស្សេនតមម េ្រគ�ងេញ�នេដយច បង�ំ
ទំងេនាះ អ នុ��តឲ្យមានកររំេលភប ធ�ន់ធ�រដល់ច្បោប់អន�រជ នានាស
អំ ពីសិទ�មនុស្ស ដូចជាករបង�ំងអ�កេ្រប េ្រគ�ងេញ�នេដយពុំ ដី ករតុល
បរជ័យក�ុងករផ�ល់េសវែថទំស សម�សប ឬេសវបង�រករ េមេរគេអ

ស៍ បង�ំឲ្យេធ�ពលកម� និងកររំេលភបំពនផ�ូវេភទដល់�ស�ីែដល បានឃុំឃាំ ៤៥
។ 

េន្របេទសកម�ុជា បច�ុប្បន�ពុំមានមណ�លឃុំឃាំងសំរប់�ស�ីេ េ្រគ�ងេញ�
េទ។ េដយពុំសូវមានចំនួន�ស�ីែដល្រត�វបានឃុំឃាំង �ស�ីេ្រ េ្រគ�ងេញ�ន
ញឹកញាប ់្រត�វបានចប់ខ�ួន និងឃុំខ�ួនេនតមប៉ុស�ិ៍ប៉ូលីស មុនេពលនឹ ប

�ូល
� េទកន់អង�ករេ្រករដ�ភិបាលក�ុង�ស�ក។ សក្សីែដលជាអតីតស
អ�កែដល្រត�វបានេគឃុំឃាំង បានប��ក់អំ
្របឈមមុខកររំេ បំ ព
ចំេពះ�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន េនក� ព្យោ េដយចប់បង�ំន អប់រ ំ
ែកែ្របទំងេនាះ។ ករសិក្សោមួយេន្របេទសចិន អតីតសន�ិ ស អប់រ ំែក
ែ្របេដយេធ�ពលកម� បាបរយករណ៍ថា ពួកេគបានលទ�ផ រកេមេរ
េអដស៍ េដ ម្បីកំនត់ជាេគាលេដ

កររួមេភ ជានារីែដល លទ�ផលពិនិត្

ឈមរកេមេរគេអដស៍អវិជ�មាន េដម្បីរួមេភទេដយមិនេ្រ អនាម័យ។ ក
រួមេភទេដ ម្បីប�ូរជាមួយេ្រគ�ងេញ�ន្រត�វបានេគរយករណ ជាញឹកញាប់
តមមណ�លខ�ះៗ៤៥។

មណ�លព្យោបាលេ្រគ�ងេញ�នេដយចប់បង�ំ និងករឆ�ងេមេ
ករឃុំឃាំងេនក�ុងមណ�លបន្សោបេ្រគ�ងេញ�ន អចបង�ឲ្យមានក េ្រគ�
េញ�នមានករេកនេឡង ជំរុញឲ្យមានករេកនេឡងនូវករឆ�ងេមេរ និ ងជំ ងឺ
រលកេថ�ម េស តមរយៈកររួមេភទេដយមិនមានសុវត�ិ ភាព និង

ៃនក

ចក់េ្រគ�ងេញ�នេដយមិនមានសុវត�ិភាព។ េសវកត់បន�យេ្រគាះថ
ពន�នាគារន មណ�លព្យោបាលេ្រគ�ង េដយចប់បង�ំគឺមានសរៈសំខ
បង�រករឆ�ងរលដលៃនេមេរគ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពក�ុងចំេណ

ចក់េ្រគ�ងេញ�នេនក�ុងសហគម
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ករេធ�េតស�ឈមរកេមេរគេអដស៍ជា្របចំេដយស�្រគ័ចិត�និងេដយរក
អចជាេគាលនេយាបាយជាស�ង់ដ េនក�ុងមណ�លបន្សោបេ្រគ�ង
េនតម្របេទសែដលមានកម�វHAARP ជនែដល្រត�វបានឃុំឃាំ ផ�ុកេមេរ
េអដស៍ មិ នមានលទ�ភាពេទទទួលេសវេវជ�ស�ស� េស
េ្រគ�ងេញ�ន
េសវព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំងេមេរគេអដស៍ េស ករចំលងេមេរ
េអដស៍ពីមា�យេទទរក និងេសវព្យោបាលជំងឺ េផ្សងៗ។ េលសពីេន
េទេទៀត អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នទទួលបានតិចតួច ឬម ទទួលេសះនូវពត៌មា
ឬមេធ្យោបាយនានា ក�ុងករបង�រករឆ�ងេមេរគេអដស៍ រួមមានសមា�រៈ
ស�ត ឬេ�សមអនាម័យ េបេទះជាពួកេគ្របឈម
ករឆ�ងេមេរគេអដស៍
េដយក�ុងអំឡុងេពលេនក�ុងមណ�លឃុំឃាំង។ េវៀតណាម គឺជា្របេទស
ក�ុងេពលឥឡូវេនះ បានព្យោយាមអន កម�វ ិធី ព្យោ េដយឱសថ្របឆាំងេម
េអដស៍ ្រទង់្រទយតូច សំរប់អ�កែដលបានឃ
េនក�ុងមណ�លបន្សោបេ្

េញ�ននាន១៧,៤៦។

១.៤ គូកំណាន់របស់បុរសចក់េ្រគ�ងេ
  ករយល់ដឹងអំពីែបបបទៃនកររួមេភទរវងបុរសចក់េ្រគ�ងេញ�ននិងៃដគូរ
របស់ពួកេគ គឺ មានជាកត�សំខន់ក�ុងករកត់បន�យកររីករតត្ប េន
តំបន់ អសុី អេគ�យ៍ កំពុងជួប្របទះនូវករេកនេ ជាលំដប់ អ្រតផ�ុកេមេ
េអដស៍ ក�ុង្រក�ម�ស�ីែដលរួមេភទជាមួយបុរស ែដលធា�ប់ជា្រក�មែដ
្របឈ មុខទប។ ចេនា�ះរវង២៥ % េទ៦០ % ៃនបុរសចក់េ្រគ�ងេញ េន
តំ បន់អសុី េរៀបករ ឬមាននារីកំណាន់ចិត�។ េលសពីេនះ បុរសចក់េ្រគ
ហក់ដូចមានៃដគូរួមេភទ ជាអ�កមិន

េ្រគ�ងេញ�ន េ្រចនជាង�ស�ី

េញ�ន  ៥។ ភាគរយៃន�ស�ី ក�ុងចំេណាមអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ េន្

េ្រគ�

កម�ុជ
មានករេកនេឡង៣៧ % េនឆា២០០២ ដល់ ៤៧ % េនឆា២០០៦ េហយ សម
មា្រតដ៏ ក�ុងចំ េណាមអ�កឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ីៗ កំពុងេកតេឡងក�ុងចំេ �ស�ី
េរៀបករេហយ ែដលជា្រក�មមានករ្របឈមមុខទបក�ុងករ
េអដស៍ ៥
។ មានករបា៉ន់ស�នថា េល៩០ % ៃន�ស�ីផុកេមេរគេអដស
�
បានឆ�ងេមេរគពីប�
ឬៃដគូរួមេភទរយៈេពលយូររបស់ពួកេគ ៥។
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១.៤.១ កត�ែដលមានឥទ�ិពលេលករឆ�ងេមេរគេអដស៍ េនក�ុងទំ នា

គូ

កំណាន់ចិត�
ឥរ ិយាបថៃនករចក់េ្រគ�ងេញ�ន និងកររួមេភទរបស់បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�ន
នូវអ្រតចំលងេមេរេគដស៍ ឲ្យហួសពីក�ុងចំេណាមអ�កចក់េ្រ េទក ៃដ
គូរួមេភទរយៈេពលែវងរបស់ពួកេគ។ �ស�ីែដលជាៃដគូរួមេភទរបស បុរសចក េ្រគ�
េញ�នមានករ្របឈមមុខខ�ស់ក�ុងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ និងជំងឺ
៤៧,៤៨

នាន

។

បទដ�នែយនឌ័រ ែដល្រត�ត្រតេដ
បទដ�នេនះអចជំរុញឲ្យមានករទទួលយកនូវសិទ�របស់បុរស ក�ុងក គូេ្រ
ពីភរ ិយា េនេពលែដលលទ�ភាពរបស់ៃដគូរួមេភទ�ស�ី្រត�វបានហមឃាត់ 
អំពីកររួមេភទ្របកបេដយសុវត�ិភាព។ សក្សីៃន�ស�ីជាេ្រចន 
សកម�ភ ាពែយនឌ័រ អំេពហឹង្សោៃនទំនាក់ទំនងគូកំណាន់ចិត� ករលក់អំ
ផ�ុកេមេរគេអដស៍ គឺជាឩបសគ�ចំបងរបស់ស�ីក�
�
ករបង�រខ�ួនពីេមេរគេអដស៍ 
អចប�ឲ្យមានផលវិបាកយូរអែង�ង រួមមានរបួសរងកយ និ ងវិបត�ិផ�
អំេពហឹង្សោៃនទំនាក់ទំនងគូកំណាន់
ករ�សវ្រជាវបង�ញថា �១៥ %េទ៦៥% េនទូទំងតំប ន់អសុី រងនូវអំ ហឹ
ង្សោេលរងកយ ឬផ�ូវេភទ េនក�ុងទំ នាក់ទំនងគូកំណា

៥

។ ករសិក្សោក

បង�ញផងែដរថា បុរសែដលបង�អំេពហឹង្សោចំេពះនារ ីជាៃដគូ មាន
ញាប ់ជាង និងមានៃដគូរួមេភទេលសពីមា�ក់ េដយេ្រ

ញឹក

សុរក�ុងក ទិ ញដូរ

េភទ និ ងរួមេភទតមរន�គូទ ៤៨។ ភស�ុតងេនះបង អំ ពីទំនាក ទំ នងរវងបុរស
អ�កបង�អំពីហឹង្សោមកេល�ស�ី និងករ្រប្រពឺ

្របឈមមុ

ខ�ស់ក�ុងចំ េណា

បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�ន និងផលប៉ះពល់ែដ

េកតមានម េលនារីគូកំណា

ចិ ត�របស់ពួកេគ។
កង�ះខតចំេណះដឹ
�ស�ីជាេ្រចនេនទំនាក់ទំនងគូកំណាន់ចិត� បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�ន មិន ជំ
េរសក�ុងករបដិេសធក�ុងកររួមេភទ កត់បន�យចំនួនរួមេភទ ឬករេ្រប េ�ស
អនាម័យ េបេទះជាពួកេគដឹងអំពីេ្រគាះថា
ពួកេគ្របឈមក៏េដយ។ 
សិក្សោែបបគុណភាពេនក�ុង្របេទសេវៀ បង�ញថា េនេពល ជាៃដគ
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េភទបានដឹងអំពីេ្រគាះថា�ក់ៃនករឆ�ង េអដស៍ែដលពួកេគ្របឈមមុខ ពួកេ
ជាញឹកញាប់មិនហ៊នសំណូមពរ ឬចប់េផ�មចរចអំពីករេ្រប្
យែដរ ពី េ្រពះែតករភ័យខ�ច

្របតិកម

អនាម
៤៩

របស់ៃដគូបុរសរបស់ពួកេគ

។ 

ទិន�ន័ យអំ ពីករសិក នានាេនតំបន់អសុីបានបង�ញថា សមាមា្រត
ៃដគូរួមេភទេទៀងទត របស់បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�ន មិនបានដឹងអំព ្រប្រពឹត�ែ
្របឈមមុខខ�ស ក�ុងករចក់េ្រគ�ងេញ�ននិងរួមេភទ ៃនបុរសជា របស់ពួកេគ
េឡយ  ៥០។ េលសពី េនះេទេទៀត ករសិក្សោនានាបានរកេឃញថា នា
របស់បុរសចក េ្រគ�ងេញ�នជាេ្រចនមិនធា�ប់ឮអំពីេមេរគេអដស៍ ជំងឺេអដស៍
មានដឹ ថាខ�ួនេគកំពុង្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេ េឡយ។ ករសិក
មួយេនទូទំងតំប ន់អសុីខ ងត្បូង ក�ុងចំេណា
េ្រគ�ងេញ�នចំនួន៤ ៦១២នាក់ មាន្របែហល
អំពីេមេរគេអដស៍ និងតិចជាងពក់ក

កំ ណាន់របស

បុរសចក

កណ
ា�លមានចំេ ដឹ ងខ�ះៗ

ប៉ុេណា�ះែដលដឹងថាខ�ួនព េគកំ ពុ ង

្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេអដ ៥០។ េបេទះបីជាដឹងថា េ�សមអនា

ជាមេធ្យោបាយដ៏មាន្របសិទ�ភាព បង�រចំល េមេរគេអដស៍ ពីបុរសច
េ្រគ�ងេញ�នេទកន់ៃដគូរួមេភទជំ របស់ពួកេគក៏ េដយ ក៏ឩបសគ�ចំបងៗមួ
ចំនួនបានកំរិតនូវករេ្រប្របាស ពួកេគ ដូ ចជា្រព�យបារម�អំពីអំេពហឹង្ស
ភ័ យខ� ថាសំណូមពរឲ េ្រប្របាស់េ�សមអនាម័យអច្រត�វបានៃដគ
ថា ជាករមិនទុកចិត� ករសង្ស័យអំពីករក្បត់ចិត� ឬករេ្រប្របាស
សំណាក�ស�ក និងករចល
ករចកេចញឆា�ញពី្រគ�សរ និងៃដគូអចេធ�ឲ្យករ្រប្រពឺត�រឹតែត្របឈម
ជា ករលក់ ឬទិញេភទ មានៃដគូរួមេភទេ្រចន និងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ង
ម។ ករ្រប្រពឺត�ែដល្របឈមមុខខ�ស់ក�ុងចំេណាម្រក�មអ�កចំណាក�ស�ក
ចល័ត មួយែផ�កជាលទ�ផលៃនចកេចញពី្របៃពណីយ៍ ទំេនៀមទំលប់
ែដលែតងែតកំ ណត់ដល់ពួកេគ និ ងមួយែផ�កេទៀត េដយសរករ

សង�ម

្របទះនូវទុក

លំបាកេវទនាែផ�កេសដ�កិច�និងសង�ម។ នារីៃដគូរយៈេពល របស់បុរស ចំ ណា
�ស�ក្រត�វបានបង�ញ ្របឈមមុខខ�ស់នឹងក ឆ�ងេមេរគេអដស៍៥។
ករមាក់ងយ និងករេរស
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ករមាក់ងយ និងករេរសេអងទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍ អចមិនេលកទឹកចិត�ឲ្
ក�ុងករែស�ងករេធ�េតស�ឈម ឬ ្របាប់ពីករ្រប្រពឹត�ែដល្របឈមមុខខ�ស
េទអ�កដៃទ រួមទំងៃដគូកំណាន់ចិត�ផង។ ករផ្សំគា�រវងករមា
ទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍ និងករ្រប្រពឹត�ែដល្របឈមមុខខ�ស់ ដូចជ

េ្រគ�

េញ�ន និ ងកររកសុីផ�ូវេភទ ហក់ដូចជាកត់បន�យនូវករែស�ងរក ឬករ្រប
ភាពផ�ុកេមេរេគអដស៍របស់េទនរណាម៥។

១.៥ ្រក�មប�ូរេភទែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�
ភាពងយរងកេ្រគាះរបស់្រក�មប�ូ (រួមមាន ករឆ�ងេមេរគេអ )
ករណីជាេ្រចនគឺមានភាពខុសែប�កទំង�ស�ង និងមានសភាពធ�

េនក�ុ
្រក�មបុរ

�សលញ់បុរសែដលេចញមុខ។ ទិន�ន័យេអពីេដមីស�ស�បានបង� ច្បោស់
អ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍ និងជំងឺកមេរគេផ្សងៗេទៀត ខុសគា�រវង្រ
បុរស�សលញ់បុរស និង្រក�មប�ូរេភ៥១,៥២។

ទិ ន�ន័យែដលមានករេកនេឡង បង�ុលបង�ញថា មាន្ របៃពណី យ៍េ្ េ្រគ�
េញ�ន ក�ុងចំ េណា សហគមន៍ របស់បុរស�សលញ់បុរស និងសហគមន របស់្រក�
ប�ូរេភទ េនតំបន់អសុី អេគ�យ៍។ ករេ្រប្របាស់េ្រ ្រត�វប សេង�តេឃញ 
ក�ុងចំ េណា ្រក�មប�ូរេភទ ជាពិេសស្រក�មែដលលក់េភទេន ្របេទសឥ�ូេនសុី
ណ
និង ករេ្រប្របាស់េ េញ�ន្របេភទ ពពួកអំេហ�តមី(ATS) ្រត�វបានរយក
ថាមានករេកនេឡង ក�ុងចំ ្រក�មបុរស�សលញ់បុរស និង្រកមប�ូរេភទ េន
�
្របេទសៃថ និងេវៀតណា១៧។

របាយករណ៍ថ�ីៗរបស់ អង�ករសម�ន�៍ភាពអន�រជាតិអំពីជំងឺ

(International

HIV/AIDS Alliance) បាេលកេឡងអំពីករេ្រប្របាស់េ្រគ� កំ រ ិតខ�ស់ក�ុង

ចំេណាម្រក�មប�ូរេភទែដលរកសុីផ�ូវេភទ និង្រក�មប�ូរេភទេផ្សងៗេទៀត េនតំបន់

និងអេមរិកឡាទីន។ ករេ ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេនអំឡុងេពល ឬ ម េភទ
អចបង�ឲ្យ េ្រប្របាស់េ�សមអនាម័យមិនបានញឹកញាប់  េ្រគាះន
អំេពហឹង្សោ និងកររំេលភបំពនផ�ូ១៧។

ចំេពះមនុស្សប�ូរេភទជាេ្រចន េ្រគ�ងេញ�នជាមេធ្យោបាយមួយក�ុងករ
អត�ស�� ណជានារី និងេធ�ឲ្យមានករេជឿជាក់េលខ�ួនឯងខ�ស់។ កង�ះខតថ
ករគាំ្រទែផ�កច្បោប់ក�ុងករព្យោបាលេដ(Hormone therapy) និ ងករវះក
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ែកសម�ស្ស អចបង�ឲ្យនារីប�ូរេភទខ�ះ ស�ះែស�ងរកករព្ មិ ន�សបច្បោប

និងេ្រប្របាស់សមា�រៈចក់ែដលមានេមេរគេនេពល ព្យោបាលេដយ
ឯង ែដលេធ�ឲ្យពួកេគ្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ និងេមេរគេផ្សង

ែដលឆ�ងតមឈ ៥២,៥៣។ ្រក�មនារីប�ូរេភទបានរយករណ៍ផងែដរថា ម
សរធាតុសុីលីកូនែដលអែណ�តេសរ (free-floating Silicone)

និ ងសរធាតុេផ្

េទៀតដូចជាេ្របងឆា ជាមេធ្យ ឆាប ់រហ័សក�ុងប�ូរេភទរបស់ពួកេគ។ ភ
មិ ន�សបច្បោប់ៃនករព្យោបាលេដយ េនក�ុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងត
ដ៏ខ�ស់របស់វ មានន័យថាអ័រម៉ូនជ
ព្យោបាលេដយខ�ួនឯង។ មេធ្យោប

ញាប ់្រត�វបានទិញពីទីផ្សោរងងឹ
បង�ឲ្យមាន
ប��សុខភាពធ�ន់ធ

បែន�មពី េលេដយកង�ះនូវេសវជំនាញក�ុងក �សយប��និងេដយ្រក�មនារ
រេភទមិ នមានឆន�ៈក�ុងករេ្រប្របាស់េសវែដលមាន�សប់ ែដលកត�ទ
ពួកេគក�យជា្រក�មែដលមានភាពងយ យា៉ងខ�ស់
១.៥.១. ្រក�មប�ូរេភទ និងករ្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេ
េនក�ុង្របេទសជាេ្រចន ករមាក់ងយនិងករេរសេអង ចំេពះ្រក�

រុញ

្រចនពួកេគ ឲ្យេនឯកនិងជាញឹកញាប់ក�យជាប��ខុសច្បោប់ ជ
្រក�មជាយសង�ម និងករមាក់ងយ អចកត់ លទ�ភាពរបស់ពួ េគក�ុងក
ចរចអំពីកររួមេភទនិងករចក់េ្រគ�ងេញ�ន្របកបេដយសុវត�ិភាព ឬ
េសវែថទំសុខភ

៥៣

។ ប�� េនះ

ក� ជាធ�ន់ធ�រេដយ គំ រមកំែហងយា

ជាក់ែស�ង និងបទពិេសធន៍ ៃនអំេពហឹង្សោ រួមទ ំងក
្រក�មប�ូរេភទបានជួប្រប៥២។

បំ ពនផ�ូវេភទែដ

សមាមា្រតមួយភាគធំ ៃន្រក�មប�ូរេភទបានចូល្របឡូកក�ុងមុខរបរផ�ូវេ

ផលៃន ករមាក់ងយេដយសង�ម និងករេរសេអសក�ុងក ករងរេផ្ស៥៤
។ េលសពី េនះេទេទៀត ប��ផ�ូវចិត� ដូចជា ភាពឯក  ករធា�ក់ទឹកចិត� និ
ខ�ចេគដឹងអំពីករប�ូរេភទរបស់ខ�ួន ហក់ដូច រុញ្រច អ�កប�ូរេភទជាេ្រចន

ធា�ក់ខ�ួនក�ុងមុខរបរផ�ូវេភទនិងែដលបេង� នូវករ្របឈមម នឹ ងករឆ�ងេមេរគេ

ស៍ តមរយៈកររួមេភទែដលមិន សុវត�ិ ភា និ ងក េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ
ករសិក្សោក៏បានបង�ញផងែដរថា អ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍ និងជំងឺកម
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ខ�ស់េ្រចនដង ក�ុងចំេណ ្រក�មប�ូរេភទ េបេ្រប�បេធៀប ជាមួយនារីនិងបុរសរកសុី

េភទ ៥២,៥៤,៥៥។

អ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍ និងជំងឺកមេរគមានកំរិតខ�ស់ក�ុងចំេណាម្រក�មនារ
េបេ្រប�បេធៀបជាមួយ្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់េផ្សងៗេទៀត ដូចជា ្រ �សលញ
េអដស៍

បុរស និ ងនារីរកសុីផ�ូវេភទ។ ករសិក្សោក៏បានបង�ញថា អ្រត

មានកំរិតខ�ស់រហូតដល់៤០ % ក�ុងចំ េណាម្រក�មប�ូរេភទ េនក�ុងសហគ មួយ
៥៥,៥៦
ចំ នួន ៃនតំបន់អសុីខងត្ប
។ េន្របេទសអ្រតផ�ុកេមេរគេអដស៍
ចំេណាមនារីប�ូរេភទម១៧,៧% េនឆា២០០៥ េនេខត�េឈៀងៃម៉ និង១១,៩%េន
ទី្រក�ងបាងក ៥២។ ករែបងែច ឲ្យេនជាយសង�ម និងភាពឯេក ករមិន

ក�ុងករេទទ ទួលេសវសុខភាព ករផ្សំគា�រវងករ្រប្រពឹត�ផ�ូវេភ
ខ�ស់និ ងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន អចជួយពន្យល់អំពីកំរិតៃនករឆ�ងេម
ដ៏ខ�ស់ក�ុងចំ េណាម្រក�មលក់មុខដ៏ធំេ

១.៥.២ ករេទទ ទួលនិងឩបសគ�ៃនករេទ ទទួលេសវរបស់្រក�មនារី

សហគមន៍ៃនអ�កប�ូរេភទបានរយករណ៍ថា ពួកេគមិនមានឆន�ៈក�ុងក រកេស

វសុខភាពេ

៥២

។ កង�ះអន�រគមន៍េគាលេដសំរប់្រក�មេនះ អចេធ

ក

យល់េឃញថា្រក�មេនះជា្រក�ម្របឈមមុខទប ជាលទ�ផលករ

ក�ុងករផ
ល់េសវសុខភាពេនមានកំរិត។ ប��េនះអចបណា�លមកពី សរអ
េសវ

សុខភាពភាគេ្រចនមិនេរៀបចំេឡងេដម្បីេដះ�ស រងេ្រគ និ ងករពិ

ៃន្រក�មនារីប�ូរេភទ និងមិនបានកំនត់េគាលេដឲ្យចំពួ ផា�ល េនាះេទ ៥៥។ 
្រក�មប�ូរេភទែដលរកសុីផ�ូវេភទបានរយករណ៍ថា ពួកេគមិនមា

ទំ នង េន

ក�ុងសរអប ់រំសុខភាពេទ ពីេ្រពះសរអប់រំ ទំងេនាះ េផា�តេទេលែត
�សលញ់បុរស ឬ ្រក�មនារីរកសុីផ�ូវេភទែតប៉ុេណ ៣៣។ អន�រគមន៍បង�រករឆ�
េរគេអដស៍ បានេទដល់្រតឹ១ ភាគ១០ ៃន្រក�មនារីប�ូរេភទែតប៉ុេណា�ះ។ 
មួយចំ នួនអចជាឩបសគ�ក�ុងក ទទួល េសវែដលសម�សបនានាសំរប់នា
រេភទ ដូ ចជា អន�រគមន៍បង�រជំងឺេអ ៃនកម�វ ិធី កត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ សុខ
ភាពផ�ូវេភទ និងព្យោបាលជំងឺេអ
•

រដ�ភិបាលមិនមានឆន�ៈក�ុងវិនិេយាគេទេលេសវែថទំសុខភាពរបស់
�សលញ់បុរស និង្រក�មប�ូរេ
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•

ផលប៉ះពល់ៃនករែបងែចងរបស់សង�ម ក�ុងករេទ ទទួលេសវ

•

ករ្រព�យបារម�អំពី អ�កផ�ល់េសវសុខភាពែដលមិនយល់អំពីតំរូវករពិ
ស�នភាពរបស់ពួក

•

ករភ័យខ�ចអំពីករបដិេសធមិនផ�ល់េសវរបស់អ�កផ�ល់េសវ

ករសិក្សោរបស់បណា�ញអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍េនតំបន់អសុី បា៉

(The

Asia

Pacific Network of People Living with HIV/AIDS) បានរកេឃញថា ករេបកចំ ហអ
ស�នភាពជាអ�កប�ូរេភទអច្រត�វបាន្របឈមមុខខ�ស់នឹងករបដិេសធក�ុងក
សុខភាព៣៣។
កររួមប��ូលគា�ៃន កម�វិធីចុះអប់រំផា�ល់ ករ្រគប់្រគងនិងព្យោបាលជំងឺកម
េ�សមអនាម័យនិងទឹករំអិល េសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់និងឩបករណ
បរ ិយាកសែដលមានករគាំ្រទនិងេចទ្របកន់ គឺជាកត�ដ៏សំខន់ក ្រគប
្រជ�ងេ្រជាយ េទនឹងកររីករតត្បោតៃនេមេរគេអដស៍ ក�ុងចំេណាម្រក�ម៥៧។
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២. អតិ
ៃន
ី កម�clients
វ ិធី HAARP
. អតិ
ថថW
ិ ិជន�ស�
omen
inេនតម្របេ
នាៈ ប�� បទពិេសធន៍ និងអនុស

HAARP
country programs – issues,
experienc
២.១ េសចក�ីេផ�ម
ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអតិជន�ស�ីៃនកម
យល់

HAARP មានបំណងែស�

ឲ្យកន់ែត្របេសរនូវប��នានាែដលទក់ទង់នឹងែយនឌ័រេនក�

អសុីអេគ�យ និង េដ ម្បីឆ�ុះប
� �ំ េនក�ុងករេរៀបចំកម�វិធីរបស់កម�វិ HAARP
និ ងករផ�ល់េសវ ភពេ្រគាះេយាបល ់ក៏ផ�ល់ជាឱកសេដម្បីេលកកំ
ែយនឌ័រ ឲ្យបានសម� េនក�ុងអន�រគមន៍ េដ ម្បីបង�រជំងឺេអដស
២.២ �វត
េសវែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយគឺមានសំរប់បុរសនិង�ស�ីេ្រប្របា
ក�ុង្របេទសទំងអស់ែដលមានកម�វ HAARP។ េន្របេទសភ កម�ុជានិ ចិន អតិ ថិជន
បានេទទទួលេសវេផ្សងៗដូចជាកម�វិធីម�ុលសុ សមា�រៈអប ់រំផ្ស ផ្ស ករផ�ល់្របឹ
ករផ�ល់េ�សមអនា និងករប�ូន
� េទកន់េសវ េតស�ឈ ពិ និត្យនិងព្យ
ជំងឺេអដស៍និងជំងឺកមេរគេផ្សងៗេទ េន ្របេទសទ ៣ េនះ មានករផ�ល់េសវ
គា�តមរយៈមណ�លសំចតនិងេសវច ប៉ុែន�េទះយា៉ងណាក៏េដយេនក�ុង្រប
មានករេផា�តករយកចិត�ទុ យា ៉ងខ�ំងេទេលេសវច េន្របេទសច បុរសឬ
�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នទក បុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគមន៍តមរយៈទូរស េហយភា
េ្រចនពួកេគេធ�ក ណាត់ជួបេនកែន�ងណាមួយេដម្បីទទួលសុឺរុំងម�ុលថ� អតិ ថិជន
អចទូរសព� េទកន់បុគ�លិកែដលចុះផា�ល់តមសហគមន៍ទំ ងេនអំឡុងេមា៉ងេព

និង េ្រ េមា ៉ងេធ�ក មានែតភាគតិចៃនអតិ ថិជនេនក�ុង្របេទសចិនប៉ុេណា�ះ
េទចូលរួមក�ុងមណ�លសំច ឬករិយាល័យៃនេ េដ ម្បីទទួលយកសំភា សំរប ់ចក់ថ
ស� ឬ ពិ ភាក្សោជាមួយបុគ� េន្របេទសភ េសវរបស់កម�វិធ HAARP មានផ�ល
េសវដល់បុរសនិង�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នតមរយៈ

សំចត ឬេស

វចុះផា�ល់

សហគមន៍។ ជាទូេ េសវមានេនក�ុងអំឡុងេព េមា ៉ងេធ�ករធម� េន្របេ
កម�ុជ េសវេននឹងកែន�ងមានផ�ល់ជូនដល់អតិថ រយៈេពល ២៤េមា ៉ងក�ុងមួយៃថ និ ង
បុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគមន៍បំេ ករងរទំងក�ុងនិងេ្រកេមា៉ងេ ថ�ីៗ កម�វ ិធី
HAARP េន្របេ កម�ុជាមានកម�វិធីសំរប់� រួមមានទីកែន�ងជាក់លក់សំរប់អតិ
ែដលជា�ស� បុគ�លិកែដលជា�ស� បន�ប់មិ ត�ជួ យមិ ត�សំរប់កុម និ ងេសវេធ�េតស�និងបង
ជំងឺក េរគេននឹងកែន� េសវេន្របេទសកម�ុជាបានផា�ស់ផ�ូរកម�វិធីរបស់ កន
ទីតំងដច់េដយែ

២.៣.លទ�ផលៃន�រពិេ្រ�ះេ�ប់ល េ��ម្របេទ

�រយលេ់ ឃញរបស់អតិថិជន

២.៣.១ មូលេហតុៃន�រេ�ទទួលេស�ែដលផ�លេ់ �យកម�វធិ ី HAARP
�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នភាគេ្រចនែដលបានសំភាសន៍េន និ ង្របេទ
ចិន បា បង�ញថាករេទទទួលយកសុឺ ម�ុលថ�ី គឺ ជាមូលេហតុទ ១ែដលនាំឲ ពួ ក
េគ េទទទួលយកេសវនានារបស់កម� HAARP ។មូ លេហតុទី ២ គឺ ផល ្របេយាជ

ែដលទទួ លបានពីករប��ូនេទកន់េសវេផ្ស ជាពិេស គឺ េសវេធ�េតស�ន
ងព្យោបាលជំងឺេអដស៍និងជំងឺកមេរគដូចជា៖កម�វិធីបង�រករចំលងេមេរ
មា�យេទក ករគាំ្រទនិងករព្យោបាលបន្សោបេ្រ ខ�ួនឯង ចំ េពះ�ស�

មានៃផ�េពះករគាំ្រទអហ ករផ�ល់េ�សមអនាម័យករ ្រប ឹក និ ងករផ
ល់ពត៌មាននានាទក់ទងនឹងសមា�រ ៈអប់រំផ្សព�ផ្សោយសំរ1។ អតិថិជន�ស�ីភា
េ្រចនបានទទួលេសវប��ូនេទកន់េសវេផ្

រួមមា មន�ីរេពទ្យកុមាន

1
In Lashio, Burma (Myanmar), female clients are referred to Marie Stopes International for
STIdiagnosis and treatment or to Medecins sans Frontieres for further counselling and ART.
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�ស�ី

េសវរបស់អង�ក

មា ៉រីស�ុបអន�រជា

(Marie

Stopes

មជ្ឈមណ�ល្រត�តពិនិត្យនិងបង�ជំងឺឆ�ងសំរប់ករេធ�

International)

រកេមេរគេអដស

មន�ីរេពទ្យេសែស្បកសំរប់ករេធ�េតស�និងព្យោបាលជំ និងគ�ីនិកព្យោ
េដយជំនួសឱសថេមតដូ អតិថិជនទំងអស់បានផ�ល់នូវម ្រតលប់ជាវិជ�
នូវរល់ករប��ូនេទកន់េសវទ
អតិថិជនបានបង�ញពីករេពញចិត�ចំេពះករេទទទួលសំភារៈថ�ីស

របស់

កម�វ ិធី HAARP ជាករេទទទួលពីគ�ីនិកសុខភាពឬឱសថស�ន េហយក៏ប
ថ ករេទទទួលេសវ កម�វ ិធី HAARP មានលក�ណៈករងយ�ស� និងទទួល
បានសុឺរុ ម�ុលែដលមានគុណភាពល�្របេសរ អតិថិជន�ស�ីខះ
� បា ចូលរួមម�ង
មា�លេនក�ុងវគ�ផ�ល់ពត៌មាននិងអប់រំផ្សព�ផ្សោយេនមណ
េរងរបស់កម�វិធ HAARP ។

ករិល័យរបស គំ

េនក�ុង្របេទសទំងពីរ អតិថិជន�ស�ីភាគេ្រចន

បង�ញករេពញចិត�សំរប់ករទទួលេសវពីបុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគ
េទទទួលេសវេនមណ�លសំ

អតិថិជនជា�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នជាេ្រច

បានសំភាសន៍បានបង�ញថាពួកេគមានភាពងយ�ស�លក�ុងករទទួលេសវ
ចុះផា�ល់តមសហគមន៍ទំងេភទ្រប�សនិងេភទ
ក�ុងទី្រក�ងវូហ្ស (Wuzhou) ្រត�វបានគររយករថាគា�នអតិថិជនជា�ស�ីចក់េ
ណាមា�ក់បានេ្រប្របាស់ស ម�ុលរួមេទ េហយបានេចទសួរថាេហតុអ�ីពួកេគច
្រត�វេ្រប្របាស់សុឺ ម�ុលរួមគា

េបពួកេគអចទទួលបានសុឺរុំងម�ុលថ�ីស�ត

េនេពលែដលពួកេគ្រត�វក េនេពលែដលសួរ េត�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នែ មិន
បា មកទទួលេសវ អ�កចូលរួមភាគេ្រចនមិនេជឿថាកម�វិធីបាន

រ ំលង�ស�ី ជ

េ្រចននាក់េនាះ ថ�ីេបអជា�ធរែដនដីបា នបា៉ន់ស�ន ក៏អ�កចូលរួម សំភាសន
ភាគេ្រចមិនបានេជឿថាមាន្រក�ម�ស�ីចក់េ្រគ�ងេ សំងំលក ខ�ួនេនក�ុងទ
្រក�ងវូហ្ស៊ូេឡ 2។
2

Official estimated harm reduction services in Wuzhou currently reaching 41% of IDUs,

្រក�មពិភាក្សោមួយ្រត�វបានេរៀបចំេឡងជាមមួយ�ស�ីែដលជាៃដគូរបស់អ�ក
េញ�ន ចំនួន ៦នាក និងជាសមាជិកក�ុង្រគ�សររបស់ អ�កចក់េ្រគ
នាក

ចំនួន១

េនទី្រក�ងឡាស្យូៃន្របេទសភូមា។ �ស�ី្រត�វបានែណនាំឲ្យេ

បន�យ  តមេ្រគាះថា�ក់តម រយៈប�ីរបស់ ្របព័ន�ផ្សព�ផ ឬ តមរយៈករនិ
តៗគា� ពួ កេគភាគេ្រចនចូលរួមេទទទួលេសវេដម្បីជាករគាំ្រទដល់ប�ី េន
ក�ុង

េពលមក

ែដលមា
ទំងឡ

ទទួ លេសវេលកដំបូងនិងបានយល់ដឹងេ្រចនជាងមុនអំពីេសវ

និ ងែដលអចផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់ពួកេគក�ុងនាមជាៃ ឧទហរណ
ៃនេសវនានាែដល្រត�វបានទទួលេដយ�ស�ីជាៃដគូរបស់បុរសច

េញ�នរួមមានៈករេទទទួលវីតមីន្រគ
កន់េសវព្

ករអប ់រំអំពីេមេរគេអដ

េដយឱសថ្របឆាំេមេរគេ

និ ងចូ លរួមក�ុង

ករប�ូន
� េ

កម�វ ិធីបន�ប់�ស�ី

េដម្បីែចករំែល ជាមួយអតិថិជនជា�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេផ្ របស់ អង�
ក ្រគ�េពទ្យគា�ន្រពំ(Medecins sans Frontieres)។ �ស�ីបាននិយាយអំពីឱកសេដ
េធ�េអយេសវកន់្របេសរជាងមុនសម�សបនិងអចេទ សំរប ់ពួកេ និ ង�ស�ី
ជាៃដគូរបស់បុរសអ�កចក់េ្រគ�ងេ ែដល្រត�វបានតំេរៀបតមលំដប់ៃនអ
•

ឱកសេដម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញែដលបេង�ន្របាក់ចំណូលែដលអចជួយបន�ូរបន
ែផ�កថវ ិក ែដលជាញឹកញាប់មានករទក់ទង់នឹងករេ្រប្របាស់េ

• ករផ�ល់្របឹក្ស
• ឱកសសំរប់�ស�ីមកជួបជុំ េនក�ុង្រក�មមិត�គាំ្រទ
•

ករប�ូន
� េទកន់េសវសុខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ពូជេដម្បីេទទទួលករពិ
និង ករែណន អំពីករពន្យោរកំេ

•

េ្រជសេរសនិងបណ�ុះបណា�ល�ស�ីែដលជាបុគ�លិកេដម្បីបំេពញករងរចុះ

សហគមន៍ និ ងអប់រ ំ�ស�ីជាៃដគូរបស់អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នេដម្បីជំនះនូវឩបសគ�េន
ប�
� ទំនាក់ទំនង
•

បណុះបណា�លនូវកម�វិធីផា�ស់ប�ូ
�
រ ឥរិយាបថដល់បុរសេដយេផា�តករយកចិត�ទ

highlighting a discrepancy with the amount of IDU activity observed by IDUs and service
providers.
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េលករផា�ស់ប�ូប��ែយនឌ័
២ .៣ .២ . ឧបសគ���ែដលជួប្របទះក�ុង�រេ�ទទួលេស��ត់បន�យេ្រ�ះ��ក់និង�រព�

�រ�ក�
់ យ

អ�កចូលរួមេនក�ុង្របេទសកម� ចិននិងភូម បាននិយា ករមាក់ងយេដរតួ ដ៏
សំខន់មួយក�ុងករកំរិតនូវករេទទទួលេសវកតបន�យេ្រគាះថា�ក់និងេស
ងៗេទៀតសំរប ់�ស�ីេ្រប្របាសេ្រគ�ង

េន្របេទសចិនករមាក់ងយ្រត�វប

ថាមានករដល់អរម�ណ៍ទំងបុរសនិង�ស�ីចក់េ្រ ចំ ែណកឯេន្របេទសភូមា
កម�ុជាវិ ករមាក់ងយ្រត�វបានេជឿថា មានផលប៉ះពល់យា៉ងធ�ន់ធ ក�ុងចំ េណា
ប�
� ជាេ្រចនេទៀតែដលេធ�េអយពួកេគក�យជា្រក�មលក

ពិ បាកក�ុងករេ

ទទួលេសវ អំឡុងេពលសំភាសន៍ជាមួយ�ស�ីែដលជាៃដគូរបស់ប ចក់េ្រគ�ងេញ
ពួ កេគបានបង�ញថាមានឩបស

ពីរក�ុងករេទទទួលេស ករមាក់ងយែដ

េនតមេសវសំរប់អ�កេ្រប្របាស់េ្

និ ងករភ័យខ�ចសមាជិកក�ុងសហគ

ដឹងអំពីស�នភាពេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរបស់ប�ីរបស

(លទ�ផលៃន្រក�មពិភា

ជាមួ ៃដគូ របស់បុរសអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នេនទី្រក�ង)។ 
េស�ែដល្រគប់ដណ�ប់េ�យបុរ នង
ិ េ�ង
៉ េពលេធ��រែដលមន
ិ �ចបតែ់ បន�ន
េយាងេទតមមតិរបស់អ�កចូលរួមេនក�ុង្របេ េសវែដល្រគប់ដណ�ប់េដយប
អចេធ�េអយ�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នស�ក់េស�រក�ុងករេទទទួលេសវកត់បន�
និ ងេសវេផ្សងៗេទៀត។ពួកេគបានន អំ ពីករផ�ល់េសវជាក់លក់សំរប ដូ ចជ
មា ទីកែន�ងនិងេពលេវលជាក់លក់សំរប់�ស�ីចក់េ្រគ េដ ម្បីទក់ទញ�ស�
យមក ទទួល េសវកន់ែតេ្រចនេឡ
ក�ុងទី្រក�ងវូហ្ស (Wuzhou) ប�
� ៃនេសវែដល្រគបដណ�ប់េដយបុរសមិន ជាឩបសគ
សំខន់េឡ ។ េនះ្របែហលជាេដយសរករផ�ល់េស ែដលក�ុងបុរសនិង�ស�ី
ចក

េ្រគ�ងេញ�ន្រត�វបានទំនាក់ទំនង់េដយផា�ល់ជាមួយបុគ�លិកចុះផា�

ន៍។ ក�ុង្របេទសកម�ុ អង�ករកស និ ងអង�ក Friends International ែដលជាៃដគ អនុ

វត� គំេរងរបស់កម�វិធ HAARP បានទទួលស�ល់ថាប��ៃនេសវែដល្រគប់ដណ�
បុរសបានបង�ឲ្យមានឧបសគ�ដ៏សំខន់ក�ុងករររំងដល់ករមកទទួលេសវ អង�
ករបានេឆ�យតបេដយបេង�តឲ្យមានកម�វិធី�ស�ីេដយេ្រជសេរស�ស�ីឲ្យេធ�ជាប
ជាបុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគ និ ងបានបេង�តទីកែន�ងជាក់លក់សំ ែត�ស�ីនិង កុ
មារ េន្របេទសភ អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលចូលរួមសំភាសន៍ខ�ះបាន អំ ពី
េមា ៉ងេពលេធ�ករែដលមិនអចបត់ែបនបានៃនេសវកត់បន�យេ្ េហយែដល �ស
េដៀង នឹងេមា ៉ងេពលេធ�ករជាធម�តៃនស�បន័ជាេ្រចនែដល មិ នសម�សប នឹង
តំរវក
ូ
ររបស់ពួកេគ

ែកស្រម�លេមា៉ងេពលេបកបំេរ

ែដលបត់ែបនបា

អចជួ

បេង�នករេទទទួលេសវរបស់� ែដលភាគេ្រចនមានបន�ុក្រគ�សរេផ្សងៗេ មិ ន
សូវមានេសរីភ ក�ុងករេទទទួលេសវក�ុងអំឡុងេមា៉ងេពលបំេរករងរ.
តរំ ូវ�រពត ៌�ននិងចេំ ណះដឹងបែន�មអព
ំ ប
ី ��សុខ�ព
អតិថិជនែដលចូ លរួមសំភាសន៍ខ�ះបានេធ�កត់សំគា

ពួ កេគអចទទួលបាន

្របេយាជ ពីពត៌មានបែន�មអំពីសុវត�ិភាពៃនករចក់េ្រគ� េ្រគាះថា�ក់ៃ េ្រប
េ្រគ�

េញ�នលយគា�និង្របតិកម�ែដលអចេក

ករេឆ�យតបចំេពះករេ្រប

េ្រគ�ងេញ�នេលសក្រម កររលកសរៃស ករេ្រប្របាស់េ�សម សុខភា
ផ�ូវេភទនិ ងបន�ពូជ និ ងប�
� នានាទក់ទងនឹងករមានៃផ េនក�ុង្របេ ចិ ន�សី
ចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលបានចូលរួមបាននិយាយអំពីតំ

ឯកសរអប ់រំែផ�

េទេលរូ

ភា ក�ុងករអប ់រំអំពីសុខភាពរបស់�ស ដំ បូនា�នពីជំងឺមហ រីកេដះនិងមូលេ ៃនក
បាត់ឈមរដូ

តមករយល់េឃញរបស់ពួក

ឯកសរអប់រំគួរ្រត�វ

េ្របេដ

បុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគម ក�ុងករបង�ញអំពីសរសុខភាពសំ េហយ ឯកស
ទំងេនះគួរអចរកបានេនតមមណ�លសំចតសំរប់អតិ ថិជននិងបុ
ក�ុងទី្រក�ងវូហ្ស (Wuzhou) ៨១% ៃនអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នមានផ�ុកេមេរគរលក C ប៉ុែន�
អ�កចូលរួមក�ុងករសំភាសន៍យល់ថាពួកេគមិនទន់មានចំេណះដឹង្រគប់្រគាន់អ
េនះេនេឡយេ ពួ កេគបាននិយា ”េយង��ល់អំពីេ��ះជំ ងឺ/េមេ�គរ�កេថ�ម C បែ៉ុ ន�ម ិន
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យល់អំពី�វ ីរុសេទ” ។ េប េទះករេធ�េតស�ឈមសំរប់ជំងឺរលក C មិ នមានករប ង់្រ
ក�ុង្របេទសចិនក៏េដ ក៏ករព្យោបាលនិងករតម េនះេន តំ ៃលៃថ�និ ងមិ នទន
ជំនួយបដិភា (ករជួយេច) ពីរដ�ភិបាលេនេឡយ តមក កត់សំគាល់របស
អតិថិជនមួ យចំ នួន តំរវករមួយចំនួនេនមិនទន់្រត
ូ
េឆ�យតប េឡយេទ។

កង�ះខតក�ុងករេទទទួលេសវបេង�ន្របាក់ចំណូល និងករយល់េឃញថា
ករ្របឈមមុខនឹងេ្រគាះថា

េយាងេទតមអ�កចូលរួមសំភាសន៍េនក�ុង្រប ភូមានិងកម�ុ កង�ះខ
ក�ុងករេទទទួលេសវបេង�ន្របាក់ រួមជាមួយករយល់េឃញថាខ ឯង
មានករ្របឈមមុខេ្រគាះថអចររំង�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នមួ យចំនួនព
ទទួលេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�

អ�ករកសុីផ�ូវេភទែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ង

ែដលមិនរកសុីតមផ�ូ មានករពិ ក�ុងផ�ល់ េសវពីេ្រពះពួកេគេធ�ករេ្រច
េហយជាញឹកញាប់ពួកេគរក្របា

្រគប្រគាន់េដម្បីេទទទួលេសវសុខ

និងមិនចង់មកទទួ លេសវនានាែដលទក់ទងនឹងេ្រគ�ង េថែកនិងេមករផ�ះ
មិនេលកទឹកចិត�ឲ្យនារីរកសុីផ�ូវេ ទំងេន េទទទួលេសវកត់បន�យេ្រគាះថា
េនក�ុង្របេទសកម�
HAARP

ភាគេ្រច

ៃនអតិ ថិជន�ស�ីែដលមកទទួ លេសវរបស់កម�វិធ

ជានារីរកសុីផ�ូវេភទេនតម

េហយបុ គ�លិកបានសេង�តេឃញថា្រក�ម

មានឆន�ៈយា៉ងខ�ំងេទទទួលេសវេ្រគ�ងេញ�នេផ្ស �ស�ីនិងបុ រសចក់េ្រគ
េញ�ននិងៃដគូ ៃនអ�កចក់េ្រគ�ងេញ មួ យចំ នួនក�ុង្របេទសចិននិងភូមាបានពិភា
អំពីតំរវករក�ុងករយល់ដឹងរេបៀបបេង�ត្របាក់ចំណូលនិងេដម្បីបណ
ូ
� ុះបណា
ភាពក�ុងករបេង�ត្របាក់ចំ អ�កចូ លរួមខ�ះៗ បានកត់សំគាល់ថាសកម�ភ
េលេនះមានករពិ

សំរប់�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�ននិងៃដគូរបស់អ�កចក់េ្រគ�

ពីេ្រពះជាញឹកញាប់ពួកេគពឹងែផ�កែផ�កថវិកេលបុរសែដលជាៃដគូរបស់ េលស
ពីេនះ អ�កចូ លរួមបា ពន្យល់ថាករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នអចដក់សមា
របស់្រគ�សរ។េបេទ េនេពលែដលេសវមួយចំនួនក�ុងទី្រក�ងឡ (្របេទសភូ)

ដំេណរករគំេរ បេង�ន្របាក់ចំណូលជ ាមួយអ�កចក់េ្រគ� ក៏គា�នអតិថិជនែដ
ជា�ស�ីណា
គា�នកពិភ

ពិ ភាក្សោអំពីឱកសែដលពួកេគទទ

អំ ឡុងេពលសមា�ស៍ែដរ

អំ ពីកម�វ ិធីបេង� ត្របាក់ចំណូលែដលមាន�សប់ក�ុងទី្រក�ងវ

េទ

(Wuzhou) ។
កង�ះចេំ ណះដឹងអព
ំ េី ស� នង
ិ កង�ះលទ��ពក�ុង�រេ�ទទួលេស�
កង�ះចំេណះដឹងអំពីេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់បេង�បានជាឩបសគ�ក�ុងករ
វសំរប់�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នមួយចំ េន្របេទសភ អ�ក្រគប ់្រគងឬមា�ស់ផ�
ជាធម�តប��ូន�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទេទកន់សហគមន៍េ ែដលអចមានន័ �ស�ីរក
សុីផ�ូវេភទ/�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នគឺមិនបានដឹងអំពីេសវក�ុងតំបន់ទំ រេបៀប េទ
ទទួលេសវទំងេនាះេឡ េយាងេទតមបុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគន េនទ
្រក�ងមា៉ន់ដ (Mandalay) បុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគមន៍េពលខ�ះទទ ករទូរ
ព�័�ស�ីេធ�ករតមេសវកំសន�សប្បោយបានចល័តមកពីកែន

មកេធ�ក

ក�ុង

សហគមន៍េនះ េហយបានសុំឲ្យបុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហ ជួ យជូនេទ ទទួ លស
មា�រៈពីមណ�លសំចតនិងជូន្រតលប់កមវិ អតិ ថិជនក�ុង្របេទសចិនប យល់េឃញ
ថាករយល់ដឹងអំពីេសវមានកំរិត

ពីេ្រពះេដយសរមានស

អ�កចក

េ្រគ�ងេញ� (ទំងបុរសនិង�ស�) ែដលេនជិត ក�ុងទី្រក�ងវូហ្ស ដូ ចគា�នឹងទី្រក មា ៉ន់
េឡយ (Mandalay) អតិ ថិជនក�ុង្របេទសចិនហក់ដូចជាមិនច្បោស់កំរ ្របេភទៃ
ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នក�ុងចំណាម្រក�មនារីរកសុ េហតុដូ ចេនះ

េហយេទប

ពួកេគមិនសូវច្បោស់អំពីចំេណះដឹងរប

កត់បន�

្រក�មនារីរកសុីផ�ូវេភទអំពីេ

េ្រគាះថា�ក់ែដលមានក�ុងសហគ េន្របេទសភូមាន ជនជាតិចិន ែដលបានចូ
រួមក�ុងករសំភាសន៍បានក�ុងអំឡុងេពលករបន្សោបេ្រ

េដយខ�ួ

ឯងបា

េរៀបរប់ នាងមិនមានសិទ�សំរប់ទទួលករព្យ ឱសថ�េមតដូនែ ពីេ្រព
នាងគា�នឯកសរស�ក់េនេដយ�ស ករបន្សោបេ្រគ�ង េដ ខ�ួនឯងរួម
មា
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ករចូលរួមេនេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ជាេរៀងរល់ ទទួ លក

ផ�ល់

្របឹក ករគាំ្រទជាអហររ ថា�ំព្យោបាលជំ និ ងដក់េសរ៉ូមែផ� (ែដលមា
ជាតិគ�ុកូ)។ ក�ុង្របេទសចិ �ស�ីខ�ះបានេចទសួរអំពីផល្របេយ ៃនករចូលរូម
្របចំក�ុងកម�វិធីព្យោបាលេដយជំនួសឱសថ� ពីេ្រពះេមត ជាឱសថែដ
េធ�ឲ្យេញ� និង្រត�វេ្រប្របាស់អស់មួយជ េប េទះជាវពូកេគបាន វ ជួយឲ្យពួ
េគអចប�្ឈប់ករេ្រប្រប ាស់េហរ៉ូអុីនេនេព ពួ កេគ បាននិយា “ឱស
ថេមតដូនគឺេធ�ឲ្យេញ�នជាងេហរ៉ូអ”។ មតិ េផ្សងៗេទៀតគ ទក់ទងេទនឹងផលប៉ះព
និងកង�ះករយល់ដឹងអំពីរេបៀបែដលឱសថេមតដូនដំេណរធ�ករេនក
េ
�
ុងខ�ួននិង
កម�របស់ជាមួយឱសថេផ្សងៗេទៀ

�ស�ីមា�ក់បានកត់សំគាល់ថានាងធា�ប់ប

ស�រតីនិងែបកេញសេ្រកយេពលែដលនាង ឱសថ diazepam និ ងេមតដូ
េនផ�ះរបស់នា បនា�ប់ពីឧប្បត�ិេហតុេ នាងបានេធ� ករជំរុញពី្រគ�សររ
នាងក�ុងករឈប់េទទទួលេសវេមត

តៃំ លនងិ ច�
ំ យេ�កនេស�ព��ល
េយាងេទតមអតិថិជនមូយចំ ថាវិកនិងេពលេវលែដលចំណាយេ េធ�ដំេណរ
េទនិងមកពិគ�ីនិកសំរប់ករេទពិនិត្យេលកដំបូងនិងករែថទំសុខភាពជាេ
គឹជាឩបសគ�ក�ុងករេទទទួលេសវព្យោបាលរបស់�ស�ី។េលសពីេន

�ស�ីមួយ

ចំនួនបានេគរយករណ៍ថាករេទទទួលេសវអច្ រត�វបានបង�រឬកំរិ
របស់្រគ�សរមួយចំន ដូចជាករេមលែថទំក ជាេដម
បុរសែដលជាអតីតអ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នមា�ក់េន្របេទសែដលបានសមា�ស៍ប
ថ ករេធ�ដំេណេទគ�ីនិកឱសថេមត េនទី្រក�ងយា៉ងហ (Yangon) អចចំណ
េពល ្របែហ ១េមា ៉ងកន�ះសំរប់ករេធ�ដំេណរមួយេ េដ ម្បីទទួលកំរិសដូ របស់
េមតដូនជាេរៀងរល់ៃ េយាងេទតមមតិរបស់អតិថ េនះគឺ ជាឧបសគ�ដ ធំ មួយ
សំរប់ទំងបុ និ ង�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នែដលមានបំណងប� ករចក់េ្រគ�ងេ
របស់ពួ កេគ។ េប េទះគា�នករចំណាយសំរប់ឱសថេមតដូ ក៏ករចំណ

េពលនិងថាវិកសំរប់េធ�្របច គឺ ជា្របភពៃនករបាត់បង ចំ ណូល មួ យដ៏សំខ
ន់។ ទំងេនះគឺជាឧបសគ�ែដលកំរ ករេទទទួលេ ជាពិេសសសំរ �ស�ីេ្រចនជ
បុរស។

�រចូលរួរបស់អ�កេ្រប ្រ�ស់េ្រគ�ងេ េន្រគទដិ �
� ពេផ្សងៗៃនកម�វិធ
អតិថិជនខ�ះបានសេង�តេឃញថាមានករយល/យកចិ ត�ទុកដក់ពីសំណាក់អ
្រគប់្រគងនិងបុគ�លិកៃនេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ក�ុងករេធ�ឲ្យមានករចូ
ចក់េ្រគ�ងេញ�ននជាយុទ�ស�ស�ក�ុងករេ ឬករ្របតិបត�ិៃនក�ុងករអនុវត�កម�វិ
ចំនុចេនះមានេនែផ�កខ�ះេនក�ុង្របេទសភូមានិងវមានេ្រចនេនែផ�កៃ
តមរយៈករទំនាក់ទំនងរបស់បុគ�លិកចុះផា��ល់ករតមស េទះជា យា៉ង
េដ មានរបាយករណ៍អំពីឧទហរណ៍ដូចេនះតិចតួចេផ្សងៗេទៀតែដលអ
ក

ចូ លរួមរបស់អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នគឺជាករស�័្រគចិត�និងអ�កតំណាងអ�កច

េញ�នេ្រប្របាស់េពលេវលនិងធនធានផា�ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគេដម្បី
្របា

អ�កេ្រប

េ្រគ�ងេញ�នក�ុង្របេទសភូមាបាននិយាយអំពីផល្រ បេយាជន៍ៃនករេ

អតីតនិ ងអ�កកំ ពុងេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នឲ្យេធ�ជាបុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគម
អចេទជួប�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ� េទះបីជា យា៉ងណាក ក៏មានករមិន
ចិត�ទុក ដក់ក�ុងចំេណាមអ�កផ�ល់េសវក�ុង្របេទ ក�ុងករេ្រជសេរសអតីតនិងអ
កំពុង េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នឲ្យេធ�ជាមិត�ចុះអប់រំមិត�ចុះផា�ល់ត មតិ េផ្
ងៗ

េទៀតគឺ ទក់ទងេទនឹងផលប៉ះពល់និងកង�ះករយល់ដឹងអំពីរេបៀបែដលឱ

តដូនដំេណរករនិងអន�រកម�របស់វជាមួយឱសថេផ្សងៗ ករមកទទួ េមត
ដូនឲ្យបានជាប់ រួមទំងកង�ះករយល់ដឹងអំពីផល្របេយាជន ករ្រគប់្ ៃន
ឱសថេមតដូនេនេពលបានទទួលករ ្រត�វបានេលកេឡងម�ងេហ ម�ងេទៀត
ក�ុងករពិភាក្សោេនក�ុង្របេ

ប�
� េផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វបានេលកេឡងក

េពលពិេ្រគាះេយ រូមមានេហតុអ�ីបានប��
ស��តិ្រត� េគទមទរក�ុងករផ
េសវន ដូ ចជាេសវព្យោបាលេដយឱសថេមត ករបង�រករឆ�ងេមេរ
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ស៍ពីមា�យេទទរមនិងករភ័យខ�ចអំពីករច
២.៣.៣. សំណូមពររបស់អតិថិជនក�ុង�រេធ�ឲ្យេស��នលក�ណៈ្របេសរេឡ
ែកស្រម�លេស�េដម្បីេឆ�យតប�មតំរូវ�រអតិថិជន� ស
អតិថិជននិងបុ គ�លិកចុះផា�ល់តមសហគមន៍បាននិយាយអំ ពីតំរូវេដម្បីផ�ល់េ
លក់សំរប់�ស រួមមានទីកែន�ងនិងេពលេវលជាក់លក់សំរប់�ស�ីេ្រប្របាស់េ
េដម្ប ទក់ទញ�ស�ីឲ្យមកទទួលេសវបែន�មេ ក�ុង្របេទសចិ �ស�ីេ្រប្របាស់េ្
េញ�ន

និ ងបុ គល
� ិកចុះផា�ល់តមសហគមន៍បាននិយាយអំ ពីតំរូវករ/វគអ
� ប់រ ំជាក

លក់សំរប់ែត�ស េដ ម្បីបេង�នចំេណះដឹងអំពីេលប
� �សុខភាពជាក់លក់សំរប់
េ�ង
៉ េពលេធ��រែដល�ចបតែ់ បន�ន
អ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នខ�ះបាននិយាយអំពីេមា៉ងេពលេធ�ករែដលមានលក�
ងៃនេសវកត់បន�េ្រគាះថា�ក់មួយ ែដលជាញឹកញាប់ជាន់គា�ជាមួយនឹ េពល
េធ�ករៃនស �ប័នេផ្ និងែដលែតងែតមិ នសម�សបេទនឹងតំរូវកររបស់ពួកេ អតិ ថិ
ជនមួយចំ នួនមានជំេជឿ ស្រមបស្រម�លេមា៉ងេពលេធ� ៃនេសវែដលអ បត់ែបន
បា អចបេង�នករេទទទួលេសវសំរប ែដលភាគេ្រចនមានករបន�ុក្ និ ង
មានសិទ�េសរីភាពតិចតួចក�ុងករេទទទួលេសវេនក�ុងមា៉ងេធ
េ
�ក
ពត ៌�ននិងចេំ ណះដឹងបែន�មអព
ំ ប
ី ��សុខ�ពនង
ិ �រព��ល
អតិថថិជនបានកត់សំគាល់ថាពួកេគអចនឹងទទូលបាន្រ បេយាជន៍ពីពត៌មាន
ផ�ល់េអយតមរយៈេសៀវេភអប់រំែដលែផ�កេទេលរ កូ នេសៀវេភអំពីសុវត�ិភ ៃន
ករចក់េ្រគ�ងេ េ្រគាះថា�ក់ែនករេ្របេ្រគ�ងេញ�នលយគា�និ ែដលអ
េកតមា ករេឆ�យតបនឹងករេ្របដូសេលសកំរិតជាត កររលកសរៃស ជំងឺ
រលកេថ�C  

ករេ្រប្របាស់េ�សម

សុខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ពូជនិងប
�

ទក់ទងករមានៃផ�េ
�រ�រមត
ិ �អបរ់ មំ ត
ិ ��មសហគមនប
៍ ែន�ម
អតិថិជន�ស�ីបាននិយាយអំពីតំរូវករក�ុងករទក់ទងជាមួយអតីតឬអ �កកំពុងេ្

េ្រគ�ងេញ�នេអយេធ�ជាបុគ�លិកចុះផា�ល់តមស

ក�ុងករចុះេទផ�ល់េសវ

អតិថិជន �ស�ីនិងផល្របេយាជន៍របស់
�រចូលដ�ន
៏ អត�នយ
័ របសអ
់ �កេ្រប ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�នបែ
អតិថិជនភាគេ្រចនបានទទួ លស�ល់អំ ពីតំរូវករៃនករចូលរួមជាយុទ�ស�ស�រប
េ្រគ�ងេញ�នក�ុងករេរៀប ឬ ឬ្របតិបត�ិគំេរ ក�ុងកំ រ ិតណាមួ កត�េនះេក ត េឡងត
រយៈទំ នាក់ទំនងរបស់បុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគម ឧទហរណ៍ខ�ះៗេ ក�ុង្របេទ
ភូម បានបង�ញអំពីករចូលរួមជាសមាជិកជាតិនិងត ៃនបណា�ញមិត�គាំ
មិត�របស់អ�កចក់េ្រគ�ងេញ�នថា�ក់ជ

២.៤ របកគំេហញស�
ទសៈ �រយល់េឃញ របស់អ�កផ�ល់
ំ នៗ
់ ព�
ី រពេិ ្រ�ះេ�ប់�ម្របេ
ល

�

ករពិភាក្សោជា្រក�មដ៏យកចិត�ទុកដក់និងករសំភាសន៍ជា

្រត�វបានេធ

េឡង ជាមួ អ�ក្រគប់្រគង និងបុគ�ល រួមទំងបុគ�លិកចុះផា�ល់តមសហគ េដ ម្ប
ែស�ង

យល់បែន�មអំពីប�
� និ ងឩបសគ�

និ ងឱកសក�ុងករេធ�ករជាមួយ�ស�ីេ្រប

េ្រគ�ងេញ�ន ករទទួលស�ល់នូវភាពខុសគា�ៃនឥរិយាបថក�ុងករេ្រប្របាស់
របស់បុរសនិ ង�ស�ី

ករ្របឈមមុខនិងភាពងយរង

បាន្រត�វសេង�តេឃញក�

ចំេណា ថា�ក់្រគប់្រគងេ្រចនជា ងេ នថា�ក់្របតិបតិ�េនក�ុ ដូ ចជាបុគ�លិកចុ
ផា�ល់តមសហគមន ករយល់ដឹងៃនប
� �ទក់ទងនិងែយនឌ័និងទំនាក់ទ របស់ វ
ជាមួយករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន្រត�វបានសេង�តេឃញក�ុងចំេណាមបុគ�
្រគប់្រ េនក�ុង្របេទសភ និ ង្របេទសកម�ុជ េលសពីេនះេទេទៀ អ�កផ�ល់េសវ
ក�ុង

្របេទសភូមាបានកត់សំគាលថាកំរិតធ�ន់ធ�រៃនករមាក់ងយមានេល�ស

ធនធា មានន័យថាតំរូវកររបស់�ស�ីចក់េ្រគ� មិ ន្រត�វបានេគធ�ករវយត
េ
េដះ�សយេឡ

“តម្រទឹស�ីេយងដឹ

ប�
� ទំងេនះគួរែត្រត�វបានេដ”

សំដីរបស់អ�កចូ លរួមសមា�ស៍ “េប េទះបីជាអ�កយល់ដឹងអំពីប��េ ក៏វមិនម ន័ យ
ថាអ�កអចចុះេទផ�ល់/ជួបពូកេគបានែដ” (ករពិភាក្សោជា្រក�មនិងអ េសវក�ុ
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្របេទសភូ)។ អតិ ថិជនខ�ះៗេន្របេទសភូមាបានទទួលស� េនែតបន�ៃនកង�
ខតអំពីករយល់ដឹងៃនប��និងភាពមិនច្បោស់ល ស់អំពីដំេណាះ�សយក�ុង
ក/ស�ប័នន ែដលផ�ល់េសវកត់បន�យេ្រគាះថ កង�ះធនធា ករដក់សម
ក�ុងករឈនេទសំេរចេគ តំ ៃលក�ុងករព្រងីកេសវសំរប់ និ ងមានសមាម
ដ៏ធំៃនបុរសចក់េ្រគ�ងេញ�នបានក�យជាសំេណដ

ក�ុងេផា�តក

យកចិ ត�

ទុកដក់េលែតបុរស តំ រវករក�ុងករយល់ដឹង
ូ
និងករព្រងីកករផ� ដល់�ស�ីរកសុី
ផ�ូវេភទ្រត�វបានេគទទួលស�ល់យា៉ងទូ លំទូលយេដយបុគ�លិកេន្ ្របេទ
កម�ុជានិង្របេទសចិ មានឧទហរណ៍ខ� េនក�ុង្របេទសភ សកម�ភ ាពមួយចំនួ
ក�ុងក េឆ�យតបនឹងប�
� ែយនឌ័ រ ែដលកំ ពុង្រត�វបានអនុវត� េដយកម�វ HAARP និ ង
អង�ករេផ្សៗេទៀតរួមម
o ករេ្រជសេរស�ស�ី ែដលអតីតនឬអ�កកំពុងចក់េ្រគ�ង

េធ�ជាបុគ�លិកចុះផា�

តមសហគមន
o បេង�ត្រក�មមិត�គាំ្រទមិត�របស់�ស�ីែដលរួមមានៃដគូរបស់បុរសចក់េ្រគ�ងេ
�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ
o ករផ�ល់កែន�ងសំរប់ែត�ស
o មានផ�ូវចូលខងេ្រកយេនកែន�ងផ�ល់េសវសំរប់ករេទទទួលេដ
o ផ�ល់េសវដឹកប�ូនសំរប់�ស�ីែដលរស់េនតំបន់
�
o ករេរៀបចំកែន�ងនិងេពលេវលណាត់ជួបសំរប់ករេទទទួលជា្រក�មេ
សំចតសំរប ់�ស�ីែដលជាអតិថិជន និងករជូន្រតលប់េទវិញេនេ្រកយេ
o ករេធ�ចុះអប ់រំេនេពលល�ចនិងគ�ីនិកែដលមាន្រគ�េពទ្យជា�ស�ីសំរប់�ស�ីរកសុ
និ ង�ស�ីបំេរ េសវកំសន�សប
o រក្សោតុល្យភាពរវងបុរសនិង�ស� ្រគ�េពទ គិ លនុប្បដ/គិ លណុប្បដ�
និ ងអ�កផ�ល់្របឹក
o ផ�ល់ករអប់រំតមផ�ះេដម្បីផ�ល់េដយមិនផា�ល់ដល់�ស�ីនូវពត៌មាននិងសំភា

ករចក់េដយនិងកររួមេភទ្របកបេដយសុ
o ផ�ល់សំភារៈអប់រំផ្សព�ផ្សោយសំរប់អតិថិជ
o េធ�ករជាៃដគូជាមួយេសវសុខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ពូជេដម្បីផ�ល់េសវ
្រគប ់្រជ�ងេ្រជ ដល់�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�ននិងៃដគ
o ប�ូ� ល�សីចក់េ្រគ�ងេញ�នេទក�ុងសកម�ភាពែដលបេង�ត្របាក់ណូលៃន្រ
ជួយមិ ត�។
េនក�ុង្របេទសច អ�កចូលរួមមានអរម�ណ េជាគជ័យរបស់ពួកេគក�ុងករផ�ល់េ
ដល់�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នបានចំនួនេ្រចនដូ គឺ បណ
ា�លមកព ភាពងយ�ស និ ង បត់
ែបន ក�ុងករេទជួប្រក�មបុគ�លិកចុះផា�ល់តមស ទំ នាក់ទំនងជាយូរអែង និ ង
ករេជឿជា របស់អតិ ថិជនមកេលេសវែដលបានកសងេឡងអស់ ជាេ្រច ឆា�ំកន�
មក។ ្រក�មករងររបស់កម�វ HAARP េនក�ុង្របេទសច មានបំណងបន�អនុវត�និ
ព្រងឹ ម៉ូែឌលៃនករផ�ល់េសវែដលមាន�សប់ “តមបទពិេសធ របស់ ពួកេយង
វមាន លំបាកខ�ំងក�ុងករទទួលបានករេជឿទុកច សំណាក �ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ
ជាងបុរ” សំដីរបស់ Zhong Jian ្របធានែផ�កជំ េអដស៍និងកមេរ ៃនមជ្ឈមណ�
្រត�តពិនិត និងបង�រជំងឺឆ� ៃនេខត�វហ
ូ ្ស៊ (Wuzhou)។ “ពួកេគជាេ្រចនបានទទួលរ ងនូ
ឈឺចប ែដលបណ
ា�លមកពីករប៉ះទង�ិចន ករបដិេសធពីអតីតក េនេពលែដ

ជំេនឿនិងក េជឿជាក ្រត�វបានក វគឺជាមូលដ�នសំរប់ករងរនា“។
េយាងតមចំេល របស់អ�កចូលរួម ករកសងមូលដ�នសំរប់ផ�ល់េសវដល់អត
�ស�ី គឺជាឩបសគ�ដ៏ធំបំផុ សំរប ពួកេគផង និ ងក៏ជាេជាគជ័យដ៏គួរឲ្យកត់សំ បំ ផុត
សំរប ពួកេគផង។ វអ ទទួលបានេជាគជ័យតមរយៈកត�ខង
•

ករដឹកនាំែដលចប់យល់ដឹងអំពីសភាពស�ុ្រគស�ញនិងឩ ក�ុងករផ�ល
េសវ ដល់�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ និ ងករទក់ទងជា្របចំនិ ងករពិេ្រ
េ្រកផ�ូវករជ

�ស�ីែដលជា្រក�មមិត�អប់រំមិត�តមសហគ

អំ ពីតំរូវកររបស់ពួកេ
•

េ្រជសេរស�ស�ីមិត�អប់រំមិត�តមសហគម តំងពីដំណាក់កលដំបូងរបស់កម�វ

•

េ្រជសេរស�ស�ីជា្របធានសំរប់ស្រមបស្រម�លករងរេន

•

ផលិតសមា�រ អប់រ ំ ផ្សព�ផ្សោយនិងទំនាក់ទំនងសំរប េដយេផា�តេលសុខ
បន�ពូ ជនិ ងករេ្រប្របាស់េ្រគ�
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•

កលវិភាេគសវមានករប និ ងមានករផ�ល់េសវច

•

បេង�តបរ ិយាកសែដលគា

តមរយៈករទក់ទងនិងករអប់រំជ ជាមួ

អជា� សធារ/អជា�ធរែដន (េនេពលមានករចប់អតិថិជនឬបុគ�លិ
ត សហគមន៍ និ ងប៉ូលីសមានករយល់ដឹងេ្រចនអំពីផល្របេយាជន កម�វ ិធី
េ្រច ជាង្របេទសេផ្សងៗេ)។
បុគ�លិកចុះតមសហគមន៍ខ�ះមានអរម � ពួកេគ្រត�វករវគ�បណ�ុះបណ

បែន�ម

េទៀត េដម្បីមានលទ�ភាពក�ុងគាំ្រទឲ្យកន់ែត្របេសរេឡងដល់�ស�ីចក់េ ពួក
េគបានសំេដេទេល្របធានបទមួយចំនួនែដលពួកេគេនមាន

រួមមា

ក

មានៃផ�េពះនិងករេ ្រប្របាស់េ្រ ព៌តមានអំពីជំងឺកមេ មូលេហតុៃន ក
បាត់រដូ មហរីកេដ រលកេថ� េស និ ងករគាំចិត�ស�ស�ដល់អតិថិ េនកម�ុជ
ៃដគូអនុវត�

កម�វ ិធី

HAARP

–

អង�ករកស

និ ងអង�ករមិត�សំល/Friends

International បាននឹងកំពុងផ�ល់េសវសំរ �ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេ េយាងេទ
ករសំភាសន៍អ�កែដលចូលរ ម៉ូែឌលផ�ល់េសវបច�ុប្បន�អចមានលទ�ភាពក�ុងករ
សមាមា្រតក�ុងករផ�ល់េសវដល់�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រ ៥% ដល់ ្របែហ ២៥%
ៃនអតិថិជនទំងអស េនចុងឆា ២០០៩ (ករសំភាសន៍ជាមួយ្របធានអង�)

៣

។

េសវែដលមានសំរប់បុរសនិង�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ ករចុះផា�ល់ សហ
គមន៍ ករអប់រំតមសហគម េសវមណ�លសំចតនិងករគាំ្រ២៤ េមា៉/ៃថ� គ�ីនិក
សុខភា ចល័ត ករគាំ្រទអហរូ េសវេវជ�ស� និ ងេសវបន្ េ្រគ� េញ�ន។
េលសពី េនះេទេទៀ �ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន្រត�វបានេសវតមរយៈកម� ែដល
រួមេផា� េលចំ នូ ចដូចខងេ្រក
•

្របធាន្រក�មរបស់កម�វិធីគឺជា�ស�ីនិងជាអតីតអ�កេ្រប្របាស់េ

•

បុគ�លិកចុះតមសហគមន៍�ស�ីចំនួ ០៦នាក ែដលក�ុងេនា ០៣នាក ជាអតីតអ�
េ្រប្របាស់េ្រគ�ង

•

មានបន�ប់សំរប់ែត�ស និងមានសមា�រៈអប់រំសំរប់ក

•

គ�ីនិកពិ និត្យជំងឺកមេរគេរៀងរល់ស

ែដលអចផ�ល់េសវដល់�ស�ី

្របែហ ៣០នាក់ក�ុ មួយសបា�ហ
•
•

្របពន័�ប�ូនជាញឹកញាប់មានបុគ�លិកេទជាមួយសំរប់ក
�
រេទពិនិត្
ករចុះអប ់រំផា�ល់ក�ុងសហគម ែដលបានបង�ញថាមាន្របស ក�ុងករផ�ល

េសវេដយមិនផា�ល់ដល់�ស�ីនិងេលកទឹកចិត�ពួកេគឲ្យពិភាក្សោអំពីករ
េ្រគ�ងេញ� និ ងប�� េផ្សងៗេទៀតែដលពក់ព័

អង�ករកស ក�ុងភាពជាៃដគូជា the United Nationals Children’s Fund (UNICEF)
បានចល័តកម�វិធី�ស�ីរបស់ខ�ួនឲ្យេនអគារដច ក�ុងែខកក�ដ ឆា�២០១០។ ករផា� ប�ូ

រេនះជាែផ�កមួ ៃនករព្រងីកេសវសំរប់�ស�ី េ្រប្របាស់េ្ និ ងេដម្បីធ ថ
�ស�ី មា លទ�ភាពេទទទួលេសវេដយសុវត ងយ�ស� និ ងស�ត់េស�� េនក�ុ
អង�ករ អង�ករទំងព Friends International និ ងកសងេជឿជាក ករផ�ល់េសវែ
មិន ទក់ទ នឹ ងេ្រគ�ងេញ� េននឹងកែន� ជួយេលក ទឹ កចិ ត��ស�ីឲ្យមានអរម�ណ
�ស�លក�ុងក ចូលរួម និ ងមិន្រព�យបារ អំ ពីក ្របាប់ពីស�នភាពៃនករេ្រប្រប
េញ�ន របស់ខ�ួន ដល់អ�កដៃទ។ ទិ ដភ
� ា ៃនករអនុវត�កម�វិធីេនះនឹងេនែតបន�ដំេណរ
មុខ។
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៣. េសចក�ីសេង�ប និង�រពិ�ក�
៣.១ េសចក�ីសេង�ប
កររំលឹក្រទឹស

និ ងករពិេ្រគាះេយាបល់េលកយកគំនិតសំខន់ៗៃនតំ

ក�ុងក
ផា�ស់ប�ូរពីេសវែដលសម�សបេទនឹងមនុស្សទូេទម មួយេទៀតែដល េឆ�យ
តបេទនឹងត្រម�វករសម�សបចំេពះ�សីចក់េ្រគ�ងេ �សីែដលជាៃដគ បុរស
ចក់េ្រគ�ងេញ� ែផ�ក ១ និ ង២ ៃនរបាយករបានប េអយេឃ ពី ភាពស�ុ
ស�ញៃនកត�ែដលជះឥទ�ិពលេលអ�កច និ ង ឥរ ិយាបទែដល្រប មុខេទនឹ
កររួមេភ

ៃន�សីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ� �សីែដលជាៃដគូរបស់អ� េ្រប្រប

េ្រគ�ងេញ�នជាេ្រចន កំ នត់នូ វយុទ�ស�ស នានាែដលបង អំ ពី្របសិទ�ភាពក�
ករេដះ�សយប��ទំង ថ�ីេប�ស�ីជាែផ�កមួយតូ ៃនអ�ក េ្រប្របាស់េ្រគ�ង
ក�ុងតំបន់អសុីអេគ� ក៏េដ ភាពខុសគា�ែផ ជី វស�ស�របស់ពួកេ មានន័យ
ពួកេគអចនឹងឆាប់េញ�នេទ េ្រគ�ងេញ� ជាងបុរ អចេធ�ឲ្យមានករផា�ស
ៃនកំរ ិតអរម៉ូន ែដលរ ំខនដល់ករមករ ដ (Menstrual cycle) និ ងបង�ឲ្យមានៃផ�េ
ែដលមិនចង់បា និ ងអច្របឈមម នឹ ងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ខ�ស់ជាងបុរសព
រួមេភទេដយមិនេ្រប្របាស់ អនាម័យ
របាយករណ៍េនះបានប��ក់េអយេ ទំ េលៀមទំ លប់សង�មនិ ែយនឌ័ រ ចូល
រួមចំ ែនកក�ុងករបេង�ននូវភាពងយរងេ្រគាះដល

ដូ ចជាភាពងយនឹងរងនូ

ចក់េ្រគ�ងេញ�នេដយនរណាមា�ក់េផ្ អចមានទំនាក់ទ ផ�ូវេភទជាមួ
បុរសចក់ថា�ំេញ ធា�ប់ទទួលរងនូវរំេលភបំពនផ�ូវ និ ងផ�ូវក មានករលំ
ក�ុងករចរចរអំពីករេ ្រប្របាស់សំភារៈសំរប់ច/ស�តនិងករេ្រប្
េ�សមអនាម និ ងធា�ប់្របវត�ិប��សុខភាពផ�ូវចិ ករមាក់ងយចំ �ស�ី និ ង
្រក�មប�ូរេភទែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នមានេនទូទំងតំបន់អ
ឧបសគ�ចំបងែដលររំង�សី�ក�ុងករបង�រខ�ួនពីករឆ�ងេមេរ
ទទួលេសវកត់បន�យេ្រគាះ និ ងេសវព្យោបា

និ ងជ
និ ងករេ

ករមាក់ងយបង�

មានភាពភ័យខ�ចក�ុងករ្របាប់ពីស�នភាពេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរប
ដៃទ និ ងបង�េអយមានករលក់ខ�ួននិងេធ�ឲ្យ្រក�ម�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ បា
រស់េនដច់េដយែឡកពីសង ករ្រប ាប់ពីស�នភាពេ្រប្របាស់េ របស់

ខ�ួនដល់អ�កដៃទ អចបង�ឲ្យមានករធា�យករសំងត់ អ�កផ�ល់េសវ សុខ
ភា កររយករណ៍ដល់អ ករចប់ខ� ករបំពនផ�ូវេ ឬអំ េពហិង្សោេផ្
និងែបងែចកឲ្យេនដច់ឆា ្រ និ ងបណ
ា�ញសង�ម
�ស�ីេ្រប្របាស់ថា�ំេញ�នែដលមានៃផ�េពះែដលរងនូវករមា ផលវ ិបា
រ ឹតែតធ�ន់ធ�រ

និ ងអចបង�េ្រគាះថា�ក់ដល់ទំងមា�យនិងទរក

េដយសរ

ព្យោយាមេដះ�សយប��មានៃផ�េពះនិងប��ថា�ំេញ�នេ
ហ៊ន្រប ាប់ពីស�នភាពេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរបស់ខ�ួនដ

ពី េ្រពះម
ករមាក់

ចំេពះ្រក�មបុរស�សលញ់បុរសនិង្រក�មប�ូ ជាញឹកញាប់បានបង ភាពមិន�ស
ច្បោប់របស់ពួកេគរឹតែតមានសភាពធ�ន ែដលអចកត់បន�យន លទ�ភាពរបស់ពួ
េគ ក�ុងករចរចអំពីសុវត�ិភាពៃនកររួ និ ងសុវត�ិ ភាពៃ ករចក់េ្រគ�ងេញ

ទិន�ន័យនិងចំ េណះដឹ ងបែន�មទក់ទងនិងឥរិយាបថេ្រគាះថា�ក់ៃន្រក�មប�ូរេភទគឺ

រប ់ប�ូលទំងក
�
រេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរបស់ពួកេគនិងលក�ណៈងយរ
្របឈមមុខនិងសហគមន៍េនះទូទំងតំបន់។ក�ុងអំឡុងេពលែដលប��របស់្រកមប�

េភទមិន្រត�វបានេលកយកមកនិយាយក�ុងករពិភាក្សោកររំលឹក្រទឹស�ីប
េគគឺ ជា្រក�ងែដល្រក�ងែដល្រត�វប ានចត់ទុកថាជា្រក�មជាយសង�ម ខ�ស់
ក�ុងករឆ�ងេមេរគេអដស៍និងជំងឺកមេរគេផ្សងៗតមរយៈកររួមរ័កេ
ករពរមុខរបររកសុីផ�ូវេភទនិងករេ ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន។ចំេណះដឹងៃ
េនះអចេលកកំពស់េដយទិន�ន័យែដលែបងែចកដច់ពីគា�េល្រក�មបុរស�
បុរសនិ ងសហគមន៍ អ�កប�ូរេភទក៏ ដូចជាករបែន�មប��ែកេភទនិងប��បុរស្រប
បុរសេធ�ជា្របធានបទក�ុងករបណ�ុះបណា�លែយ

៣.២ �រព�
ិ ក�

េន្របេទសកម�ុជានិង ្របេទសភូមា អ�កចូលរួមពិភាក្សោបានទទួលស�ល់
�ស�ីែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នក�យជា ឧបសគ�ែដលគួរ

សំគាល់។ អ�

ចូលរួមពិ ភាក្សោ បានពិេ្រគាះយុទ�ស�ស�មួយចំនួនែដលធា�ប់និង អចនិង
េដម្បីជំនះឧបសគ� ៃនករមាក់ងយ និងេ្រគាះថា�ក់េផ

ទក់ទងនិែយនឌ័ រ

និងភាពទទួលករងយរងេ្រគាះ និងេដម្បីេធ�េ ទទួ លេសវ េផ្សងៗរបស
�ស�ីមានភាពងយ�ស�ល។ កត�ទំងេនះរួមមាន ផ�ល និ ងេពលេវលសំរប់អតិ
ជន�ស�ី ចត់ែចងចំណតសំរប់េទទទួល និងដក់ចុះ ដល់ករេទទទួល
សំងត់ ករេ្រជសេរសបុគ�លិកជា�ស�ីនិង ជាអត េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ផ�
វែថទំកុមារ សំរប់កូនកូនរបស់ពួកេគ ផ�ល់កលវិភាគែដលមានលក�ណៈបត
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ល់េសវែថរទំសុខភាពបន�ពូ ជនូវនឹងកែន�ង និងផ�ល់សំភារៈអប់រំែដលសម
េលសពីេនះេទេទៀតសំរប់ឧទហរណ៍ក

ករផា�ស់ផ�ូររចនាសម�័ន អ�កចូល

ពិភាក្សោជាេ្រចនបានពិភាក្សោភ

ករចំណាយេពលេវល និងថ

េដម្បីបេង�តទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន�ស�ី សង�ត់ធ�ន់េលករចំណាយេ
បានេ្រច េលអតិ ថិជន�ស�ីជាងបុរសេដម្ េធ�េអយ មានករទុកចិត�និង េជឿជ
សំរប ់ៃដគូរមួយរបសHARRP កំ ពុង្របតិបត�ិករេនក�ុង្របេទសក បានេធ�េអ
្របេសេឡងចំេពះ�ស�ីអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រត�វបានេលកកំពស់
អប់រ ំសហគមន៍តមភូមី។ ករេរៀបចំអប់រំេនះគឺមិនផា�ល់និង មិន្របឆាំង មា
បេង� នទំនាក់ទំនងជាមួយ�ស�ីអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន
េដម្បីស�ល់ច្បោស់អំពីេសវ និងអំពីករ្របតិបត�ិក

េពលេវល ពួ កេគ

សំរប់ចិត�ក�ុងករេរៀប

ខ�ួនេដ ម្បីេធ�ករទំនាក់ទំនង។ ទិដ�ភាពសំខន់មួយេ េសវេនះ្រត�វបានផ�ល់
សុខភាពបន�ពូជនិងសុខភាពដល់ទីកែន�ង និងទីកែន

សំរប់�ស�ីនិងកុមារ និ

្របតិបត�ិក២៤េមា ៉ង ពត៌មានេនមូលដ�នគួរែត្រ ជា្របព័ន�េដម យល់ពីធម�
ជាតិ និងភាពធំទូលយៃនករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ក�ុងចំេណាម�ស�ីេ
ន៍ និងេដ ម្បីជួយក�ុងករបេង�តយុទ�ស�ស�េដម្បីជួយពួ កម�វ ិធី HARRP េនទី ្រក�

វូហ្ស៊ (Wuzhou) ្របេទសចិន ផ�ល់េសវទូរស័ព�ចល័តសំងត់េដម្បីទំនាក់ទំនង
បុគ�លិក្រប�សនិ�ស�ីចុះផា�ល តសហគមន៍ ែដលអចផ�ល់េសវលងឧបករណ៍

និងផ�ល់េយាបល់២៤េមា ៉ង។ វ្រត�វបានេលកយកមកនិយាយក�ុងអំឡុងេពល
ថាមាន ្របសិទ�ភាពក� បេង� នទំនាក់ទំនងជាមួយអតិ ថិជន�ស�ី និងផ�ល់ករពន
េអយច្បោស់ថាកម�វិធីកត់បន�យភាពឈឺចប់និង ជំនួយេផ្សងៗេទៀតអចផ�
អ�កផ�ល់េសវេនភូមា កម�ុជា និងចិន្រត�វបានេកតសេសរក�ុងករ ពុះពរឧប
ចុះជួប�ស�ីែដលជាអ�ករកសុីផ�ូវេភទេហយេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន។ ចេនា�ះ
ចំេណះដឹងនិ ងភាពយល់ បេង�តេអយមានយារិកេ្រគាះថា�ក់និង ភាពង
រប់អ�ករកសុីផ�ូវេភទែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រត� ទុកថ ជាភស�ុតងមក
ករពិភាក្សោ។ វគឺជាករចំបាច់្

ច្បោ អំ ពីតំរវផ
ូ ូវេភទ និ
�
ងករច

េ្រគ�ងេញ�ន និងវិធីែដលល�បំផុតក�ុងករផ�ល់េ ដល់ពួ កេគ។ ៃដគូ មួយរបស់កម�វ ិធី
HAARP បានបេង�តករទក់ទងជា ជាមួ និ ង�ស�ីរកសុីផ�ូវេភទេនតមផ� ែដល

ភាគេ្រចនចូលរួមក�ុងេសវសំរប និ ងកែន�ងសំរក់េហយនិងេដម្បីចូលរួមគ�ីន

ជំងឺកមេរគចលឬក៏កែន�ងសំរប ់ែត�ស�ី។េទះជាយា៉ងណាក៏េដយទំនា
មួយនិងអ�ករកសុីផ�ូវេភទែដលមិនេធ�ករេនតមផ�ូវគឺមានចំនួនតិចតួចប,ពួកេគ

្របែហលជាមានករេទទទ,ជំ រកនិ ងេសវសុខភាពឯកជន។ករេឆ�យតប់
ងៗេទៀតបានបង�ញថាអ�ករកសុីផ�ូវេភទេនតមផ�ូវែដលេ្រប្របាស់េ្រគ
ដូចជាចូលរួមេសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់េ្រចនពីេ្រព ជំ ងឺ និ ងកំរ ិតេនជំេរ
ក�ុងករេដះ�សយរបស់ពួក
កត�េផ្សងៗែដលអចដកកំណត់ក�ុងករទំ នាក់ទំនងរវងអ�ករកសុីផ�ូវេភ
កត់បន�យេ្រគាះថា�ក់គឺករ្រព�យបារម�ពីករ្របាប់អំពីករេ្រប្របា
ធារណ,ករ្រព�យបារម�អំពីករករពរកររស់េនរ,ករគា�នឆន�ៈក�ុងករ
រួមជាមួយេសវែដលទក់ទងែតនឹងេ្រគ�ង,ករយល់េឃញផា�ល់ខ�ួនថាពួ
្របឈរមុខនិងេ្រគាះថា�,ធម�ជាតិក�ុងករចល័តរបស់មុខរបបរកសុីផ�ូវេភទនិងបំេ
េសវកំសន�សប,ករខ�ះេពលេវ,េមា ៉ងេធ�ករែដលជាន់ជាមួយនិងេមា៉ងដ
កររបស់េសវកត់បន�យេ្រគា,និងអ�កែដលមានអំណាចដូចជាេមបន់រឺមា�ស់
នែដលអចមិនេលកទឹកចិត�រឺររំងករេទទទួលេសវរបស់
របាយករណ៍េនះបានេផា�តេទេលឈ�ប់រវងអំេពហឹង្សោែដលេកតពីប��
ឥរ ិយាបទែដល្របថុយ្របថានរបស់បុរសដូចជាករេ្រប្របាស់េ្រ,អ្រ
ផ�ុកេមេរេអដស៍របស់វនិងវីធីែដលវអចជួយកំណត់េ្រគាះថា�ក់ៃនេមេ
របស់�ស�ី។កត�ទំងេនះព្រងឹងសរៈ្របេយាជន៍ៃនករេលកកំ ពស់ករទំនួ
របស់មា�ក់ៗែដលែផ�កេទេលករេជៀសវងពីេមេរគេអដស៍និងជំងឺកមេរ
េទៀតនិ ងតំរវស
ូ ំរប ់េផា�តករយកចិត�ទុកដក់េទេលវិធីស�ស�ែដលមាន លក
ទូលយចំេពះករទំនួលខុស្រត�វែ ដលផា�ស់ប�ូរអកប្បកិរិយានិងឥរិយាបទែដ
េទនិងប
� �ែយនឌ័រៃនបុរសែដលជាៃដគូរនិងអ�កមានអំណាចេផ្សងៗេទៀត។
�ស�ក�ុងករផា�ស់ប�ូរប��ែយនឌ័រ្រត�វបានេគ្រត�វករេដម្បីជះឥទ�ិពលនិងផា�
លំងសំរចចិ,ក៏ដូ ចជាេដម្បី្របចំងជាមួយករសន�ត់និងអកប្បកិរិយាទូ
រួមក�ុងេ្រគាះថា�ក់ៃនករឆ�ងេមេរគេអដស៍របស់�
បច�ុប្បន�េនះ កម�វិធីបង�រជំងឺេអដស៍បានេផា�តករយកចិត�ទុកដ េល្រក�មែដ
្របឈមមុខខ�ស់ែតប៉ុេណា�ះ ដូចជា បុរស�សលញ់បុរស អ�កចក់េ្រគ និ ងនារ
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រកសុីផូវេភទ។ កត�េនះអចជាមូលេហតុឲ្យមានករយល់េឃញ
�
េផ្សងៗេទៀ

ក�ុងចំ េណាម្របជាជនទូ (េ្រកពី្រក�មែដល្របឈមមុខខ�ស់ខ)
គឺ ជា្រក
មនុស្សែដលមានករ្របឈមមុខទបក�ុងករឆ�ងេមេរគេអដស៍ េដយរ
ែដលគូកំណាន់រួមេភទរបស់បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�

៥១

។

កម�វ ិធី បង� ជំ ងឺេអដស៍

រួមទំងកម�វិធីកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់និងព្យោបាល ្រត�វករជាបនា�ន់េដម
កំណាន់រួមេភទយូរអែង�ងរបស់្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់ រួមមានបុរ

េ្រគ�ងេញ�

បុរស�សលញ់បុរស និងអ�ករកសុីផ�ូវេភ ៥។ ករងរបាន កំ ពុ ងអនុវត� េនក�ុងែផ�
េនះេដយរួមមានសកម�ភាពមួយចំនួន ចប់ពី ករផ�ល់្របឹក្សោជាគូ បេង�ត្រ
មិត�សំរប់�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និងៃដគ បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�ន រហូតដ
វគ�បណុះប
�
ណ
ា�ល្រគប់្រជ�ងេ្រជាយអំពីែយនឌ័រ និងកម�វិធីអប់រំនានាសំរប

េដបុរស៥៨,៥៩ (�រស�
ំ សន�
៍ មួយម�ន�ី នង
ិ ្រក� ព�
ិ ក�ៃនៃដគូរបស់បុរសចក់េ្រគ�ងេញ

ៃនកម�វ ិធី�ត់បន�យេ្រ�ះ��ក់របស UNODC េ�េខត��ស្សុីយ៉ ្របេទសូ
ភ
េ�ែខឩស� ��ំ
២០១០)។

អំឡុងេពលសំភាសន៍និង្រក�មពិភ �ស�ីេ្រប្របេ្រគ�ងេញ�ននិងៃដគូរបស់ បុរ
ចក់េ្រគ�ងេញ បានទទ ួលស�ល់តំៃលៃនករេធ�ករជាមួយ បុរសចក់េ្រ
និងអ�កមាន ឥទ�ិពលែដលពក់ព័ន� េដ ម្បីស្រមបស្រ ក�ុងករបង អំពីកត
្របឈមមុខនានានិងេធ�ឲ្យពួកេគបានយល់អំពីកត�្រប ែដល�ស�ី បា
ជួប្របទះ អ�កចូលរួមបានផ�ល់នូវសំណូមពរមួយចំនួនេដម្បីេលកកំព ករងរ
ក�ុងែផ�កេនះ ដូចជ ករបេង�តទំនាក់ទំនងនិងេធ� េដយផា� ជាមួយៃដគូនិងអ�
មានឥទ�ិពលែដលពក់ព័ របស់្រក�មេគាល េរៀបចំ ឲ្យម កម�វ ិធី េដ ម្បីបេង�ន្រប
ចំណូលសំរប �ស�ីេ្រប្របេ្រគ�ងេញ�ននិងៃដគូរបស បុរសចក់េ្រគ�ងេញ ករផ
ល់្របឹក្សោជាបុគ�ល ផ�ល់េសវឬេធ�ឲ្យ ្របេសរ េឡងក�ុងករេទទទួលេ
ភាពបន�ពូជសំរ បុរសនិង�ស�ីេ្រប្រប េ្រគ�ងេញ�ននិងៃដគូរបស់ពួកេ និ ងបេង�ត
ឲ្យមាន្រក�មមិត�ជួយមិ
កត់បន�យភាពឯេករបស់�ស�ីែដល្របឈ

បេង�នចំ េណះរបស់ពួកេគអំ ពីកត�

្របឈមមុខនានាក�ុងករឆ�ងេមេរគ ផ�ល់េសវដល់ៃដគូរបស់បុរសច េ្រគ�
េញ�ននិ ងជួយេលកកំ ពស់សមត�ភាពរបស់�ស�ីេដម្បីឲ្យពួកេគមានេស�រភាពក�ុ
្របាក់ចំណូលេនក�ុង្រ ែដលចំ នុ ចេនះ្រត�វបានដក�សង់តម របស់ពួកេគថ
ជាែផ�កមួយដ៏ សំខន់ៃនកម�វិធីកត់បន�យេ្រគាះ
េគាលករណ៍មគ�េទស ១ ក�ុងចំ េណាមេគាលករណ៍មគ�េទសក៍ ៦ របស់គំេរ
HAARP គឺ “គា�នអ�ីសំរប់េយង េដយគា�នេយងេ ”។ ឆន�ៈេនក�ុ េគាលករ

មគ�េទសក៍ េនះ គឺ ទមទរប��ូលស�ីឲ្យចូលរួមេន្រគប់លំដប់ថា�ក់
�
តំងព

ករមេរៀបចំគំេរ

ករផ�ល់េស

រួមមា

និ ងករវយតំៃលៃនេគាលនេ

ែផនករយុទ�ស�ស�និងកម�វិធ កម�វ ិធី HAARP ថ�ីៗេនះបាននិងកំពុងព្រងឹងឆន�ៈរប
ខ�ួនេដម្បីសំេរចេគាលករណ៍មគ�េទសក៍េ
ឩទហរណ៍ែដលជាក់ែស�ងបំផុតេនក�ុងេគាលករណ៍មគ�េទស គឺ ករេ្រជ េរស
ទំង អតីតនិងទ បុរសនិ ង�ស�ីកំពុងេ្រប្រេប ្រគ�ងេញ� ឲ្យេធ�ជាបុគ�ល ចុះត
សហគមន៍ េនក�ុងគំេរ HAARP និ ងៃដគូ អនុវត�គំេរងន េនក�ុង្របេទសភ ចិ ន
និងកម�ុជា េនក�ុង្របេទសច ករេ្រជសេរ អតី តអ�កេ្រប្របេ្រគ�ងេញ�នេធ�
បុគ�លិក មិ ត�អប់រ ំមិ ត� តមសហគមន

គឺ ជ វ ិធី ស�ស�មួយែដលបានអនុវត�តំងព

ចប ់េផ�មរបស់គំេរងមកេម េហយវ ិធី ស�ស�្រត�វបានទទូលស វ ិធី ស�ស�ែដ
បានទទ ួលេជាគជ័យ បំផុតរបស់ កម�វិធ

េនក�ុង្របេទសកម� អតី ត�ស�ីេ្រប្រប

េ្រគ�ងេញ�ននិ អតី តនារីរកផ�ូវេភ ្រត�វបានេ្រជសេរសេដម្បីអភិបាលកម�វិធី
�ស�ី រួមទំ បុគ�លិកមិត�អប់រ ំមិ ត�តម សហគមន៍ជាស�ីចំន
�
៣នាក់ េនក�ុង្របេ
ភូម ករេ្រជសេរសអត �ស�ីេ្រប្រប េ្រគ�ងេញ�នឲ្យេធ�ជាបុគ�លិកចុះតម
ន៍បានបង ពី បទពិ េសធន៍ក�ុងករជំនះឩបស ក�ុងករបង�ញពីករេជឿជាក់ន

ស�ិតេនទទួ េសវពីអតីតអ�កចក់េ្រគ�ងេញ

េបេទះបីជាមានឩទហរណ៍យា៉ងច្បោស់ខ�ះៗបង�ញអំពីវឌ្ឍនភាពនិង
េឆ�យតបេទនឹងេគាលករណ៍មគ�េទស“គា�នអ�ីសំរប់េយង េដយគា�នេយងេ”
មានឩទហរណ៍ជាេ្រចនេទៀត បង�ញពីរេបៀបែដលកិច�ករប��ូលែ (Genderinclusive) គួរែត្រត�វបានអនុវត�េនែផ�កេនះ។ គំេ HAARP យកចិ តទ
� ុ កដក អំពីក
តមដនករអនុវត�ន៍គំេរងេនទីកែន�ងណាែដល្រត�វករដម្ប
េ
ីប��ូល�ស�
េ្រគ�ងេញ�នេនក�ុងគណៈកមា�ធិករផ�ល់េយាបល់និង្រគប់្រគងគំេ
ថវ ិក
េដ ម្បីធានាថាមាន�ស�ីជាតំណាងេនក�ុងបណា�ញអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ
និងតមមូលដ�ន និងមានលទ�ភាពចូលរួមក�ុងកិច�្របជ

និ ងប��ូល�ស�ី ក�ុងក
បេង�តនិ ងអនុវត�ករតមដននិងវយតំៃល។ ករដឹកនាំនិងឆន ករេរៀបចំកម�វិធ

េឆ�យតបនឹងែយនឌ័រ អចេលកក ំពស់ឲ្យមានករយល់កន់ែ និ ងទទួលស�ល
កន់ែតទូលំទូលយ នូវករ្រប្រពឹត�ែដល្របឈមមុខេផ្សងៗនិងភាពងយ
បានជួប្របទះេដយអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និ ឲ្យមានករផា�ស់ប�ូរ េន
ស�ប័នេន្រគប់កំរិត រួមទំងករ្របតិបត�ិផងែដរ។ គា�នឆន�ៈេនះ ករផា�ស់ប�ូ
វ ិធីស�ស�អនុវត�ែដលម អត�ន័យនិងរយៈ េពលយូរ មិ នអចមាននិរន�រភាពបា
យ។

34

ឩបសគ�
បរ ិយាកស្របតិបត�ិែដលខ�ះខតធនធាន និងកង�ះចំេណះដឹងអំពីវិធ េឆ�យតប
េទនឹងតំរូវក របស់�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន គឺជាឩបសគ�ដ៏ចំបង។ កម�វិធីេឆ
សំរប់ែយនឌ័រ ទមទរនូវករពិនិត្យនិងឆន�ៈសំរប់ទំងរយៈេពលខ�ីនិងរយៈេ
ជំហនដំបូងៗ ដូចជាករេ្រជសេរស�ស�ី េ្រប េ្រគ�ងេញ� ជាម�ន�ីចុះផា�ល់
សហគមន៍ និងជាបុគ�លិក ពិភាក្សោជាមួយ�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នអំពីតំ
ពួកគាត់ ករែកៃច�េសវឲ្យក�យេទជាេសវែដលមាន្រប ជា្របិយសំរប
ឆន�ៈ ប៉ុែន�មិនែមនសុទ�ែតទមទរ នូវករផ ថវ ិកពិេសសេនាះេ
៣.៣ អនុសសន
តមរយៈកររួមផ្ស ំគា�នូវលទ�ផលៃនកររលឹក្រទឹស�ី និងករពិេ្រគា
បេង�តេចញជាយុទ�ស�ស�នានា ែដលអន�រគមន៍ក�ុងករេឆ�យតបនឺងែយនឌ័រ
្រត�វបានបេង�ត និង អនុវត
បេង�នករចូលរួមរបស់�ស�ីចក់េ្រគ�ងេ
ករចូលរួមរបស់�ស�ីចក់េ្រគ�ងេញ�នក�ុងករេឆ�យតបេទនឹងកររីករ
េរគេអដស៍ េនក�ុង្របេទសែដលមានគំ HAARP េនមានកំរិតេនេឡយ
ហក់ដូចជាបានចូលរួម្រតឹមែតកំរិតផ�ល់េសវប៉ុេណា�ះ ែដលផ�ុយពីក ចំ ែណក
ក�ុងករបេង�តេគាលនេយាបាយនិងែផនករយុទ�ស�ស� ឬ េធ�ែផនករ
និងវយតំៃលៃនកម�វិធីកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់នានា។ េដ HAARPបន�ដំេណរ
េទមុខជានិច� វបានផ�ល់ឱកសជាពិេសសក�ុងករជំរុ

ចូលរួមរបស់�ស�ី

េន្រគប់លំដប់ថា�ក់ៃនករអនុវត�គំេរង។ េគាលបំណងគឺេដម្បីេលក
ករណ៍ ែដលែចងថ

“គា�នអ�ីសំរប់េយង េដយគា�នេយងេ ” េនក�ុងេគ

នេយាបាយ ករបេង�តកម�វិធី និងករផ�ល់
ករបណ�ុះបណា�លប
� ��បអំពីែយនឌ
ករបណ�ុះបណា�លប
� ��បអំពីែយនឌ័រ គួរ្រត�វបានបេង�តនិងបណ�ុះបណា
បុគ�លិកទំអស់ រួមទំងអ�កចុះផា�ល់តមសហគមន៍ផងែដរ េដយេធ�យា
េរៀបចំ នូវ្របធានបទនិងប��ត�ិ មិនមានភាពស�ុ្រ វគ�បណុះប
�
ណ
ា� អ ជ
ឱកសមួយេដម្បីេធ�បច�ុប្បន�ភាពចំេណះដឹងនិងជំនាញ ដល់បុគ�លិកចុ

ត

សហគមន៍ េដ ម្បីធានាថា ពួកេគមានសមត�ភាព្រគប់្រគាន់ក ដំ បូ នា�នដំបូងៗ
ករ្របឹក្សោជាមូលដ�ន ដល់អតិថិជន និងករប��ូនែដ
ករផា�ស់ប�ូររចនាសម�

េសវកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់និងព្យោបាលអចសំរបសំ រួលេទតមតំរូវក
�ស�ី េដយេរៀបចំេសវមិនសូវឈូឆរេពលនិងងយ�ស�លក�ុងករេទទទួល។ េ
ផា�ស់ប�ូរនូវរចនាសម�ន័�ឲ្យបានសម�សប េដម្បី បេង�តជាបរិយាក

សំរប

�ស�ី។ វក៏ជាករសំខន់ែដរក�ុងផ�ល់េសវមិត�ភាពសំរ
ករផា�ស់ប�ូររចនាសម�ន័�អចជំនះេលឩបសគ�ក�ុងករអនុវត�ន៍និងថវិក េដម្ប
េសវនិងមានលទ�ភាពក�ុងករទទួលេសវេដយមិនភ័យ្រព�យខ�ចេគដឹងអ
េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នរបស់ខ�ួន ឬ្រព�យអំពីសុវត�ិភាពផា�ល់ខ�ួន ដូចជាករ
អំេពហឹង្សោេផ្សងៗ។ ករផា�ស់ប�ូរអចជាករផា�ស់ប�ូរេឆា�ះេទករចុ
តមសហគមន៍ ដូ ជាក ចុះតមផ�ះ ឬករអប់រំតមសហគមន៍។ ករផា�ស់ប�
ករផ�ល់េស ដល់ទំងបុរសនិង�ស�ីនូវចំនុចសំរប់េទទទួលេសវជំនួសេផ្សង
ករសហករជាមួយស�ប័នេផ្សង
បេង�តនូវភាពជាៃដគូរនិងករសហករជាមួយេសវេផ្សងៗេទៀត  សុខភា
បន�ពូជ េដ ម្បីធានាថា�ស�ី រួមទំង្រក�មនារីប�ូរេភទផង អចេទទទ អំ ពីសុខ

ភាពនិងករគាំ្រទ្របកបេដយគុណភាពជាេ្រចន រ ួមទ អំ ពី ករបង�រនិង
ព្យោបាលជំងឺេអដស៍និងជំងឺកមេរគេផ្សងៗេទៀត េដម្ នឹ ងតំ រូវកររបស់ពួកេគ។
ប��
� បនិ ងអប់រ ំដល់្រក�មនារីប�ូរេភទ និងអ�កច េ្រគ�ងេញ� េដ ម្បីធានាថា 
ផ�ល់េសវែដលមិនេរសេអង ជាពិេសសគឺអ�កផ�

េសវមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�

យ។
ពត៌មានេគាលេដ រួមទំងសមា�រៈសំរប់អប់រំ ផ្សព�ផ្សោយនិងទ

(IEC

materials)
វគ�អប់រ ំែដលេផា�តេល្របធានបទនានា រួមមានសុខភាពបន�ពូជ មានៃ

ក

ចក់េ្រគ�ងេញ�ន ព្យោបាលេដយឱសថជំនួសេមតដូន កត់ន�យករ េអ
ដស៍ពីមា�យេទទរក ករេ្រប្របាស់េ�សមអនាម័យ និងករច
្របកបេដយសុវត�ិភាព គួរែត្រត�វបានផ�ល់ឲ្យដល់�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ
របស់ពួកេគ។ សមា�រៈសំរប់អប់រំ ផ្សព�ផ្សោយនិងទំ នាក់ទំនង េ

េដនិ

ពិេសសសំរប �ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និងៃដគូរបស់បុរសចក់េ្រគ�ងេញ�នគ
បានបេង�តេឡង េដយមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនជាមួយ្រក�
មានកម�វត�ុច្បោស់ល
ករ្របមូលពត៌មាននិងករពិេ្រគាះេយាបល់តមមូលដ�ន េដម្បីឲ្ ែត
ច្បោស់អំពីតំរូវកររបស់មូល
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ករ្របមូលពត៌មាននិងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយៃដគូរពក់ពន�័េនត
្រត�វបានេធ�េឡងជាបន�បនា�ប់ េដម្បី បេង�នចំេណះដឹងនិងយល ច្បោស់អំ ក
្រប្រពឹត�ែដល្របឈមមុខ ភាពងយរងេ្រគាះ និងតំរូវករ

�ស�ីេ្រប ្របា

េ្រគ�ងេញ�ន នារីរកសុីផ�ូវេភទែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និងៃដគូរប

ចក

េ្រគ�ងេញ�ន។ ជំហនសំខន់រួម
•

ពិ ភាក្សោជាមួយ�ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន នារីរកសុីផ�ូវេភទ និងនា កំ

សន�សប្បោយ អំពី្របេភទៃនករេ្រប្របាស់េ្រគ�ង ្រប្រពឹ ែដល
្របឈមមុ
•

ពិ ភាក្សោជាមួយអ�កែដលមានឥទ�ិពលមកេល�ស�ី ដូចជា េមភូមិនិងមា�ស
អំ ពីករសេង�តរបស់ពួកេគ ែដលអចជាចំនុចសំខន់ក�ុងករបេង�តទំ នា
ជាមួយពួកេ

•

ពិ ភាក្សោជាមួយបណា�ញអ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ្

•

ពិ ភាក្សោជាមួយអ�កផ�ល់េសវេផ្សងៗែដលពក់ព័ន�ដូច េសវសុខភ
និ ងកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ និងជាមួយបុគ�លិកចុះតមសហគមន៍របស់
េនះ អំពីបទពិ េសធន៍ក�ុងករចុះជួប�ស�ី និងយុទ�ស�ស�ក�ុងករជំនះនូវឩ
ទំងឡ

•

្របមូលរបាយករណ៍របស់មូលដ�នែដលអចជាតំរុយអំពីតំរូវករនិងក
របស់ �ស�ីេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេនតម

•

ពិនិត្យទិន�ន័យរបស់េសវេដម្បីសេង�តអំពីែបបបទៃនករមកទទួ

•

ចុះេទក�ុងសហគមន៍េដយផា�ល់េដម្បីស�ប់និងសេង�តអំពីករ្រប្រ
សកម�ភាពពក់ព័ន�

ករេរៀបចំកម�វិធីេដម្បីផា�ស់ប�ូរែយនឌ- េធ�ករជាមួយបុរស �ស�ីនិងសហគម
ករេរៀបចំកម�វិធីេដម្បីផា�ស់ប�ូរែយនឌ័រពិនិត្យនូវភាពងយរងេ្រគាះរបស់�ស�ី 
ទំនងរបស់វមួយចំនួន េលសពីតំរូវករៃនសមា�រៈចក់េ្រគ�ងេញ�នថ�ីស�ត និង
េតស�រកេមេរគេអដស៍ េធ�ករជាមួយបុរសចក់េ្រគ�ងេញ� អ�កែដល មានឥទ�
ពលមកេល�ស�ី អចបេង�ននូវករេទទទួលេសវនិងអចេធ� ក ផា�ស់ប�ូរក
្រប្រពឹត�្របកបេដយអត�ន័យនិងយូរអែង�ង ក�ុងច

�ស�ីេ្រប្រប េ្រគ�ងេញ�

និងៃដគូរបស់បុរសបុរសចក់េ្រគ�ងេញ� េធ�សមាហរណកម��ស�ីេទក�ុងសកម�
បេង�ន្របាក់ចំណូលែដលអនុវត�េដយស�ប័នេផ្សងៗអច េលក កំ ពស់តម
យៈករប�ូន និងកិច�សហកររវងគំេ
�
HAARP និ ងស�ប័ េផ្សងៗេទៀត។ បេង�

ភាពមានករងរេធ� អចជួយបេង�ននូវករេជឿជាក់េលខ�ួនឯងនិងបេង�ននូវជ
កិច�ករសង�មនិងករងរ។ កម�វិធីេនះក៏អចជួយជំនះនូវទំេនៀបទំលប់ៃន
ខុសថា មានែតបុរសេទែ

ជាមនុស្សសំខន់ក�ុងកររក្របាក់ចំណូល 

ែដល�ស�ីអ�ស័យទំង�ស�ងេទេល និងជាអ�កែដល្រគប់្រគងេលជីវិតរបស
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ឯកសរជូនភា�
១. សំនួរសំភាសន៍សំរប់អ�កផ�ល់េ
្រក�មពិភា/ករសំភាស – អ�កផ�ល់េសវ
1. Describe the types of services and support you provide to women who use
drugs (e.g. harm reduction, sexual and reproductive health service provision
or referral).
a. What type of changes have you made to ensure that the needs of women
injecting drug users (IDUs) are met (e.g. recruiting female staff and
volunteers, different hours for women, offering childcare)?
b. Does your organisation partner with other organizations to ensure that the
broader health needs of female drug users (DUs, which includes IDUs) are
met? If yes, who are you partnering with, and describe how partnership
works? Are there opportunities to improve these relationships or partner
with other organizations? Please give examples.
2. In your opinion, what are the main reasons female DUs access your service (e.g.
clean needles, referral, condoms, advice)? How could services be improved?
3. In your opinion, what are the main reasons female DUs would not want,
or are not able, to access your service (e.g. lack of childcare, fear of being
identified or fear for physical safety)? How do think these obstacles could be
overcome?
4. What do you see as the main challenges and obstacles to reaching female DUs
through your service (e.g. gatekeepers, lack of cooperation with authorities,
service too generic, restricted hours, etc.)?
5. If you had unlimited resources, staff and time, what changes would you make
to ensure that the needs of female DUs are met? (e.g. women-only service,
more outreach, more female staff, etc.)
6. Are you aware of any services in (your location) or elsewhere that are working
successfully to reach female DUs? If yes, what is it about this service that is
working well?
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២. សំនួរសំភាសន៍សំរប់�ស�ីចក់េ្រគ�ង
1. How often do you come to this service?
2. What are your main reasons for accessing harm reduction services? (e.g.
clean needles, condoms, advice on safe injecting, information and tools for
safe sex, referrals to sexual and reproductive health or other services)
3. How do you come in contact with the service? (e.g. through outreach, you go
to the service, indirectly if your partner or friend goes for you?)
a. Does this work for you? What is your preferred mode of access? Why or
why not? (e.g. fear of being seen, fear of arrest)
b. Do you ever have concerns or worry about accessing harm reduction
services? If yes, why? Give examples. Have you, or women you know, ever
had a negative experience while accessing a harm reduction or other
health service?
4. In your opinion, what would encourage more women to access harm
reduction services in your area?
5. Can you suggest any changes to the harm reduction services in your area
that would make them more easily accessible and available to women?
6. Do you ever get referred on to other services by, for example, the harm
reduction service provider?
a. Who are you referred by (e.g. outreach workers) and who to?
b. What happens when you get there?
c. Are there other services you would like to be referred to? If yes, which
services and why?
7. Other comments and discussion
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