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Despite significant progress in recent years, Cambodia 

remains one of the 30 high burden TB countries in the 

world, with an estimated 49,000 Cambodians 

contracting TB in 2018, and 3,900 of those dying from 

their illness.  Of the estimated 49,000 cases, roughly 

20,000 went undiagnosed, with men over the age of 65 

being six-times more likely to test positive for TB as 

compared to the general population. The TB problem 

is particularly pronounced in Battambang and Pailin, 

accounting for 13% of all TB cases nationwide despite 

representing just 7% of the population. 

The USAID-funded Promoting Health Behaviors Project 

(PHB) is implementing a social and behavior change (SBC) 

activity with its local implementing partner AHEAD in 

Battambang and Pailin provinces to support TB testing and 

treatment, especially among elderly populations over 55 

years of age. Under the umbrella concept of If You Love 

Me..., this SBC activity aims to encourage the target 

audience to 1) seek TB testing based on symptoms, and 2) 

complete a full course of treatment for those who test 

positive. 

TB TESTING 

Target Audiences: 

Primary: Elderly individuals aged 55+, who 

are at higher risk for contracting TB  

Secondary: Family members, friends and 

neighbors of elderly individuals  

Behavioral Objectives: 

Primary: Elderly people who are experiencing a cough lasting 

longer than 14 days go to a public health center for screening 

Secondary: Community members encourage and convince their 

symptomatic elderly relatives, friends and neighbors to get tested 

 

Key Messages:  

Key messages highlighted throughout the intervention will 

include:  

• A cough for 14 days is not normal. It may be TB. 

• TB is highly contagious and you (or your loved ones) need 

to take steps to prevent transmission. 

• TB testing is readily available and free at health centers. 

• TB can be 100% cured if you are tested and treated. 

• It's the whole family’s responsibility to ensure elderly get 

tested. 

TB Testing Strategies and Tools 

TB Community Engagement Events: interpersonal 
communication (IPC) agents, in collaboration with local 
authorities, use these events to share information on 
TB symptoms, distribute referral cards, and collect 
names of individuals for follow-up active case finding. 
The IPC agents use a variety of engaging visuals and 
games aligned with the If You Love Me… concept. 
 

Support for Getting Tested: Experience has shown that 
even small incentives can greatly boost testing rates. The 
PHB intervention is thus testing a nominal financial support 
in which those getting tested receive 4,000 riels ($1.00 
USD) and an additional 20,000 riels ($5.00 USD) for those 
who test positive; these small payments, managed via a 
referral card system, help offset transportation costs and 
time required to travel to/from a health center. 



 

Communication and Awareness Tools: A multi-
pronged approach has been developed to increase 
knowledge of TB symptoms and to drive campaign 
visibility and demand.  

•  Display boards at pharmacies and health centers 
•  Radio campaigns  
•  Referral Card System for Family & Friends  

 

TB TREATMENT 

Target Audience:  

Primary: Elderly individuals aged 55+, who 

have been diagnosed with TB  

Secondary: Family members, friends, and 

neighbors of elderly TB patients  

Behavioral Objectives:  

Primary: Elderly people who have been diagnosed with TB 

complete their full course of treatment  

Secondary: Family members, friends and neighbors 

encourage and support elderly TB patients to complete 

treatment 

 

 
Key Messages:  

Key messages highlight throughout these communications tools 

will include:  

• You must complete your full treatment course to be cured. 

You can do it!  

• Side effects are normal and there are ways to treat these side 

effects. 

• Ensure you continue practicing cough hygiene during your 

course of treatment. This will keep your family safe. 

• It's the whole family’s responsibility to ensure elderly 

complete treatment. 

 

TB Treatment Strategy and Tools 

Engagement with Health Centers: Health centers are a 

key touchpoint for a successful treatment approach. 

When patients test positive, TB Supporters at the 

health center meet with the patient to initiate their 

treatment plan and provide them a TB Care Kit and 

other materials to support treatment adherence. 

 

 

 

TB Care Kit: The TB Care Kit includes a medicine tracker 

booklet, a water cup, a reminder sticker and vitamin C -- 

elements that have been designed to help individuals 

overcome barriers to treatment adherence. 

Medicine Tracker Booklet: The enhanced Medicine Tracker 

Booklet breaks down the course of treatment in 30 day 

chunks with motivating messages and images as patients 

progress throughout their treatment journey.  It also 

includes visual information on what side effects to expect 

and how to manage them.  

Videos: Health center staff will be provided a suite of videos 

that they can give to TB patients (via bluetooth or Telegram) 

to take home and watch with family, including content on 

side effects, creating the habit loop, and how to support TB 

patients. 

Robocalls: To help maintain encouragement over the 180-

day treatment period, the project will contact TB patients via 

daily and weekly automated phone calls (“robocalls”) with 

pre-recorded messages guiding patients through treatment 

milestones, highlighting ways to avoid relapse, and 

providing emotional motivation. 

 

 Contact information: 

Jim Malster,  

Chief of Party,  

Population Services International (PSI) 

jmalster@psi.org  

https://www.facebook.com/CambodiaPHBActivity 
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គម្រោងម្ ើកកម្ពសឥ់រយិាបថ
របកបម្ោយសខុោុ ភាព 
 

 
ម្បើរសឡាញខ់្ុុំពតិ... 
គជឺាគនំិតច្នៃប្រឌិតច្នអនតរាគមន៍ដ ើមបើរដ្កើនការដៅមណ្ឌ លសុខភាពដ ើមបើពិនតិយ
សុខភាពរកដរាគរដរ្ និ្ទទួលការពាបាលឲ្យជាសះដសបើយ ដៅកៃុ្ដខតត 
បាត់ រំ្និ្ ច្រ៉ៃលិន 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ម្សចកតីម្្តើម្ 
          ដ ះរើជាមានការវវិតតន៍គួរឱ្យកត់សមាា ល់ កៃុ្រយៈដពលរ៉ៃុន្មា នឆ្ៃ ំ
ដនះក៏ដោយ ក៏កមពុជាដៅតតជាប្រដទសមួយកៃុ្នំដោមប្រដទសនំនួន 
៣០ ត លមានរនទុកជំ្ឺរដរ្ខពស់កៃុ្ពិភពដោក។ ដោយកៃុ្ដន្មះ 
ប្រជាជនកមពុជាប្រមាណ្ ៤៩០០០ ន្មក់ បានឆ្ល្ជំ្ឺរដរ្កៃុ្ឆ្ៃ  ំ
២០១៨ និ្ ៣៩០០ ន្មក់ កៃុ្នំដោមអៃក ំ្ ដន្មះបានស្លល រ់
ដោយស្លរជំ្ឺដនះ។ កៃុ្នំដោម ៤៩០០០ ករណ្ើ ត លបានបា៉ៃ ន់ស្លា ន
ដនះ ប្រតែលជា ២០០០០ ករណ្ើ មិនប្តូវបានដគដ វ្ើដរាគវនិិនឆ័យដន្មះដទ 
ដោយកៃុ្ដន្មះរុរសត លមានអាយុដលើសពើ ៦៥ ឆ្ៃ  ំទំន្ជាពិនិតយសុខ
ភាពរកជំ្ឺរដរ្ដ ើញមានវជិជមាន ល់ដៅ ៦  ្ ដលើសប្រជាជនទូ
ដៅ។ ដគសដ ក្តដ ើញថា ជំ្ឺរដរ្គឺជារញ្ហា មួយ ដៅដខតតបាត់ ំរ្និ្
ច្រ៉ៃលិន ត លតំោ្ ១៣% ច្នករណ្ើ ជំ្ឺរដរ្ ំ្ អស់ដៅទូ ំ្  

 
ប្រដទសដ ះរើជាដខតត ំ្ ពើរដនះតំោ្ឱ្យប្តឹមតត ៧% ច្ននំនួនប្រជាជន
 ំ្ អស់កតើ ។ គដប្មា្ដលើកកមពស់ឥរយិារថប្រករដោយសុខុមាល-ភាព 
(PHB) ត លផ្តល់មូលនិ្ិដោយ USAID កំពុ្តតអនុវតតសកមាភាពផ្លល ស់រតូរ
ឥរយិារថកៃុ្ស ា្ម (SBC) ជាមួយច្ គូអនុវតតន៍កៃុ្ប្សុកររស់ខលួន (អ ា្ការ 
AHEAD) ដៅដខតតបាត់- ំរ្ និ្ច្រ៉ៃលិនដ ើមបើគបំ្ទ ល់ការដៅមណ្ឌ លសុខ
ភាពដ ើមបើពិនិតយសុខភាពរករដរ្ និ្ការពាបាលជំ្ឺរដរ្ ជាពិដសសកៃុ្
នំដោមប្រជាជនវយ័នំោស់ត លមានអាយុដលើសពើ ៥៥ ឆ្ៃ  ំ។ ដប្កាម
គំនិតច្នៃប្រឌិត ដរើប្សឡាញ់ខំុ្ពិត... (If You Love Me)... សកមាភាព SBC 
ដនះ មានដគលដៅដលើកទឹកនិតតប្កុមដគលដៅឱ្យ ១) ការប្ស្លវប្ជាវរកជំ្ឺ
រដរ្ និ្ ២) ការពាបាលជំ្ឺរដរ្។ 
 
 

ផ្្ែកទី១៖ ការរាវរាវរកជុំងឺរម្បង   

ក្រមុគោលគៅ ៖  
ក្រុមគោលគៅទី១ ៖ មនុស្សចាស់្អាយុ ៥៥ ឆ្ន ាំគ ើងគៅ 
ដែលក្រឈមមុខខពស់្ចាំគ ោះការឆ្លងជាំងឺរគរង ។ 
ក្រុមគោលគៅទី២ ៖ ស្មាជរិក្រសួារ មតិ្តភរត ិនងិអ្នរជិត្
ខាងររស់្មនុស្សចាស់្ ។ 

ឥរយិារថដែលក្ត្វូផ្លល ស់្រតូរ ៖ 
ក្រុមគោលគៅទី១ ៖ គយើងចងឲ់្យមនុស្សចាស់្ដែលរអរចារព់ី ១៤ ថ្ថៃគ ើងគៅ 
គៅមណ្ឌ លសុ្ខភាពគែើមបពីិនិត្យសុ្ខភាពររជាំងឺរគរង ។  
ក្រុមគោលគៅទី២ ៖ គយើងចងឲ់្សស្ហរមនគ៍លើរទឹរចតិ្ត និងរញុ្ោះរញូ្លសាច់
ញាត្ ិមតិ្តភរត ិនងិអ្នរជិត្ខាងររស់្ពរួគរដែលជាមនុស្សចាស់្ដែលមានគោរ
ស្ញ្ញា ជាំងរឺគរង ឱ្យមណ្ឌ លសុ្ខភាពគែើមបពីិនិត្យសុ្ខភាពររជាំងរឺគរង ។  
 

សាររនលឹោះ ៖ 

សាររនលឹោះដែលក្ត្ូវបានរ ាំគលចគៅរនុងអ្នតោរមន ៍រមួមាន ៖  

•  រអរចារព់១ី៤ ថ្ថៃគ ើងគៅ មនិដមនជាគរឿងធមមតាគទ ។ វាអាចជាជាំងឺរគរង ។   
•  រគរងរឺជាជាំងឆឺ្លងខាល ាំង គហើយអ្នរ (ឬមនុសុ្សជាទកី្ស្ឡាញ់ ក្ត្ូវចាត្វ់ធិានការ       
    ទរស់ាា ត្ក់ារចមលង ។   
•  ការពនិិត្យសុ្ខភាពររជាំងឺរគរង មានផ្តល់ជូនគៅមណ្ឌ លសុ្ខភាពគោយឥត្ 
    រតិ្ថ្ថល ។ 
•  ជាំងឺរគរងអាចពាបាលជាស្ោះគស្បើយ ១០០% ក្រសិ្នគរើអ្នរបានពនិិត្យ  
    ក្សាវក្ជាវ នងិទទលួការពាបាលក្ត្មឹក្ត្ូវ ។  
•  ក្រសួារទាំងមលូ ទទលួខុស្ក្ត្ូវរនុងការធានាថា មនុស្សចាស់្រនុងក្រសួារបាន 
    ពនិិត្យសុ្ខភាពររជាំងឺរគរងគៅមណ្ឌ លសុ្ខភាព។  

យទុធាស្តសត និងឧបករណ៍សុំខាន់ៗ សរោបក់ារ
រាវរាវរកជុំងឺរម្បង 

ការនុះអរ់រតំាមសែគមន៍៖ ដោយសែការជាមួយអាជ្ា្រមូលោា ន 
ភាៃ ក់ងារអរ់រ ំនុះផ្សពវផ្ាយអរ់រដំៅសែគមន៍ ដ ើមបើតនករតំលកព័ត៌មាន
អំពើដរាគសញ្ហា ជំ្ឺរដរ្  តនករ័ណ្ណរញ្ជូ ន និ្ប្រមូលដ ា្ ះររស់អៃក
ស្សយ័ ដ ើមបើដ វ្ើការតាមោនរនតការតសវ្រកករណ្ើ សកមា។ ភាៃ ក់ងារ
អរ់រ ំដប្រើប្បាស់រូរភាពនិ្តលប្ ត លមានភាព ក់ ញ ប្សរតាម
ដគលគំនិតច្នៃប្រឌិត ដរើប្សឡាញ់ខំុ្ពិត… (If You Love Me…) ។ 

ការគបំ្ទដលើកទឹកនិតត៖ រទពិដស្ល្ន៍បានរងាា ញថា ការដលើកទឹកនិតតតិនតួន 
អានជំរុញអប្តាដៅមណ្ឌ លសុខភាពដ ើមបើពិនិតយរករដរ្បានយា៉ៃ ្ដប្នើនផ្្ 
ត រ។  ូដនៃះ អនតរាគមន៍ររស់គដប្មា្ PHB គឺការស្លកលប្ផ្តល់ការគបំ្ទ
តផ្ៃកែរិញ្ាវតថុរនតិនរនតួន ត លកៃុ្ដន្មះគឺ ប្ស្លវប្ជាវរដរ្ ទទួលបានប្បាក់
នំនួន ៤០០០ ដរៀលនិ្ប្បាក់រតនថមនំនួន ២០០០០ ដរៀល សប្មារ់លទធផ្ល
មានជំ្ឺរដរ្ ។ ប្បាក់ដលើកទឹកនិតតរនតិនរនតួនដនះ ប្តូវបានប្គរ់ប្គ្តាម
ប្រព័នធរ័ណ្ណរញ្ជូ ន និ្ជួយសប្មាលការនំោយដលើការដ វ្ើ ំដណ្ើ រ និ្ដពល
ដវោត លប្តូវការដ ើមបើដ វ្ើ ំដណ្ើ រដៅមកមណ្ឌ លសុខភាព។ 



 

ឧរករណ៍្ប្បាប្ស័យ ក់ទ្ និ្ផ្សពវផ្ាយ៖ វ ិ្ ើស្លស្តសតមួយនំនួនដទៀត 
ប្តូវបានរដ ក្ើតដ ើ្ ដ ើមបើរដ ក្ើននំដណ្ះ ឹ្អំពើដរាគសញ្ហា ជំ្ឺរដរ្ និ្
ដ ើមបើជំរុញយុទធន្មការផ្សពវផ្ាយ និ្តប្មូវការ ៖   
•  ផ្លទ ំ្ រូរភាពោក់តាមឱ្សថស្លថ ន និ្មណ្ឌ លសុខភាព  
•  សពតវទិយុ 
•  រ័ណ្ណរញ្ជូ នសប្មារ់ប្គួស្លរ និ្មិតតភកតិ 
 

 

ផ្្ែកទ២ី៖ ការពាបា ជុំងឺរម្បង   

ក្រមុគោលគៅ ៖ 
ក្រុមគោលគៅទី១៖ អ្នរជាំងឺរគរង ដែលជាមនុស្សវយ័
ចាំណាស់្ អាយុ ៥៥ ឆ្ន ាំគ ើងគៅ ។ 

ក្រុមគោលគៅទី២៖ ស្មាជិរក្រសួារ មតិ្តភរត ិនងិអ្នរជិត្
ខាងររស់្អ្នរជាំងឺរគរងវយ័ចាំណាស់្ ។ 

ឥរយិារថដែលក្ត្វូផ្លល ស់្រតូរ ៖ 
ក្រុមគោលគៅទី១៖ គយើងចងឲ់្យអ្នរជាំងឺរគរងដែលជាមនុស្សចាស់្ ទទួល
បានការពាបាលគោយគពញគលញ។  

ក្រុមគោលគៅទី២៖ គយើងចងឲ់្យស្មាជរិក្រសួារ មតិ្តភរត ិនងិអ្នរជិត្ខាង 
គលើរទឹរចិត្តអ្នរជាំងឺរគរងវយ័ចាំណាស់្ ឱ្យទទលួការពាបាលឱ្យបានជាស្ោះ
គស្បើយគពញគលញ។  
 

 
 
សាររនលឹោះ ៖ 

សាររនលឹោះដែលក្ត្ូវបានរ ាំគលចគៅរនុងឧរររណ៍្ក្បាក្ស័្យទរទ់ងគនោះ រមួមាន៖  

•  អ្នរក្ត្ូវដត្គធវើការពាបាលឱ្យបានគពញគលញគែើមបជីាស្ោះគស្បើយ។ អ្នរអាច 
    គធវើវាបាន! 
•  ផ្លរ ាំខានរមឺានជាធមមតា គហើយមានវធិីគែើមបពីាបាលផ្លរ ាំខានទាំងគនោះ។ 
•  អ្នរក្ត្ូវរនតអ្នុវត្តអ្នាមយ័គៅគពលរអរគៅរនុងអ្ាំ ុងគពលថ្នការពាបាលររស់្ 
    អ្នរ ។ ការគធវើដររគនោះនឹងគធវើឱ្យក្រសួារអ្នរមានសុ្វត្ថភិាព។ 
•  ក្រសួារទាំងមលូទទួលខុស្ក្ត្ូវរនុងការធានាការពាបាលឱ្យបានគពញគលញ 
    ស្ក្មារម់នុស្សចាស់្ដែលមានជាំងរឺគរង។ 

 

យទុធាស្តសត និងឧបករណ៍សុំខាន់ៗ សរោបក់ារពាបា 
ជុំងឺរម្បង 

ការនូលរមួររស់មណ្ឌ លសុខភាព៖ មណ្ឌ លសុខភាព គឺជានំណុ្នទំន្មក់
ទំន្ ៏សំខាន់សប្មារ់វ ិ្ ើស្លស្តសតច្នការពាបាលដោយដជាគជ័យ។ ដៅ
ដពលអៃកជំ្ឺទទួលលទធផ្លមានរដរ្ អៃកគបំ្ទកមាវ ិ្ ើជំ្ឺរដរ្ដៅ
មណ្ឌ លសុខភាព ជួរជាមួយអៃកជំ្ឺដ ើមបើតណ្ន្មអំំពើតផ្នការពាបាល
ររស់ពួកដគ និ្ផ្តល់នូវកញ្ច រ់តថ អំៃកជំ្ឺរដរ្ និ្សមាា រៈដផ្ស្ដទៀត 
ដ ើមបើជួយអៃកជំ្ឺរនតការពាបាលររស់ពួកដគ ។ 

 

 

កញ្ច រ់តថ អំៃកជំ្ឺរដរ្៖ កញ្ច រ់តថ អំៃកជំ្ឺរដរ្រមួមាន៖ កូនដសៀវដៅ
តាមោនការដលរថាៃ រំរស់អៃកជំ្ឺ តកវទឹកមួយ ប្កោសរិទ (សទើក រ័) 
សប្មារ់ជួយរលឹំក និ្ថាៃ វំ ើតាមើន C ត លជាសមាា រៈត លប្តូវបានដរៀរនំដ ើ្
ដ ើមបើជួយ ល់អៃកជំ្ឺជំនះនូវផ្លរខំានច្នថាៃ កំៃុ្ដពលពាបាល ។ 

កូនដសៀវដៅតាមោនការដលរថាៃ រំរស់អៃកជំ្ឺ ៖ កូនដសៀវដៅតាមោនការ
ដលរថាៃ រំរស់អៃកជំ្ឺ ដនះ បានតរ្តនកវគាច្នការពាបាលជាតផ្ៃកៗរយៈដពល 
៣០ ច្ថៃ ដោយមានស្លរ និ្រូរភាពដលើកទឹកនិតត ដៅដពលអៃកជំ្ឺរនតការ
ពាបាលររស់ពួកដគ។ ដសៀវដៅដនះក៏រមួរញ្ចូ លផ្្ត រនូវព័ត៌មានជារួរភាព
អំពើផ្លរខំានអវើខលះត លប្តូវរពឹំ្ទុក និ្រដរៀរប្គរ់ប្គ្ផ្លរខំាន់ ំ្ ដនះ។  

វ ើដ អូ៖ រុគាលិកមណ្ឌ លសុខភាព នឹ្រងាា ញ ឬផ្តល់ឱ្យអៃកជំ្ឺរដរ្ នូវឈុតវ ើ
ដ អូ (តាមរយៈរ្លូ្ូសឬដតដលប្កាម) ដ ើមបើយកដៅផ្ទះ និ្ដមើលជាមួយ
ប្គួស្លរររស់ពួកដគ រមួ ំ្ ស្លន់ដរឿ្អំពើផ្លរខំានច្នថាៃ ,ំ ការរដ ក្ើតទមាល រ់កៃុ្
ការដលរថាៃ  ំនិ្វ ិ្ ើតថ ដំលើកទឹកនិតតអៃកជំ្ឺរដរ្។ 

ស្លរជាសំដល្តាមទូរសពទ ៖ ដ ើមបើជួយតថរកាការដលើកទឹកនិតត ល់អៃកជំ្ឺ
កៃុ្រយៈដពលច្នពាបាល ១៨០ ច្ថៃ គដប្មា្នឹ្ដផ្្ើស្លរជាសំដល្តាម
ទូរស័ពទដោយសវ័យប្រវតតិ (robocalls) ជាប្រចចំ្ថៃ និ្ប្រចសំបាត ែ៍ ត លជា
ស្លរតណ្ន្មអំៃកជំ្ឺឲ្យឆ្ល្កាត់ ំោក់កាលពាបាលសំខាន់ៗ រងាា ញពើវ ិ្ ើ
ន្មន្មដ ើមបើដនៀសវា្ការោរ់ដ ើ្ វញិ និ្ផ្តល់ការដលើកទឹកនិតតផ្លូវអារមាណ៍្។ 

 ព័ត៌មានទំន្មកទ់ំន្៖ 
ដោក Jim Malster 
ន្មយកគដប្មា្  

អ្ាការអនតរជាតរិំដរ ើសុខភាពប្រជាជន (PSI) 
jmalster@psi.org 

https://www.facebook.com/CambodiaPHBActivity 
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