
 • អំពើរើសអើងមានលក្ខណៈជាទូទៅចំពោះអ្នកឆ្លើយតបទាំង
អស់ដែលចូលរួម ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិស្តីពីការរើសអើងប្រឆាំង
នឹងអ្នកប្តូរភេទ (NTDS) ដោយមិនទាន់គិតដល់ការរួមបញ្ចូលគ្នា
នៃទម្រង់ដែលមានភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹងអ្នកប្តូរភេទ និង ការប្
រកាន់ពូជសាសន៍និយមរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលដែលរំខានជាពិសេសដ
ល់អ្នកប្ដូរនៅ API និងមនុស្សដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេងៗទៀត
ឡើយ។

 • អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹ
ងយេនឌ័រ ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ  ពីកោះប៉ាស៊ ីហ្វ ិក 
ជារឿយៗរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកបំផុត 
ក្នុងនោះចំនួនប្រមាណ ១៨% រកចំណូលគ្រួសារបានតិចជាង 
១០.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ អត្រានេះគឺខ្ពស់ជាង
អត្រាសម្រាប់អ្នកប្តូរភេទគ្រប់ជាតិសាសន៍ និង (១៥%) 
និងមានចំនួនច្រើនជាង ៦ដង បើប្រៀបធៀបទៅនឹ
ងនៃអត្រាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានដើមកំណើតអា
ស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ ីហ្វ ិក (៣%)។  ចំនួននេះនិងច្រើនជាង ៤ 
ដងនៃអត្រាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅ (៤%) ។ii

 • មានចំនួនអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្រ
បនឹងយេនឌ័រ ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ មកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក 
ជាច្រើន ដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគហ៊ីវ (HIV) 
និងមនុស្សប្រហែលជា ៥% រាយការណ៍ថាពួកគេមានផ្ទុកមេរោគ 
ហ៊ីវ (HIV) ហើយចំណែកឯ ១០.៤៨% ផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ថា 
ពួកគេមិនបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេទេ។ 
ទាំងនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រា ២.៦៤% សម្រាប់អ្នកប្តូរភេទ 
និងមនុស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ ដែលមាន
ដើមកំណើតមកគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ ហើយ ០.១% សម្រាប់ប្រជា
ពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកទូទៅ 
និង០.៦០% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅ ។iii

 • អ្នកប្តូរភេទ និង អ្នកមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ 
ចំនួន ៤៤% ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីក្រុមគ្រួសារ។ ចំនួននអ្នកត្រូវបាន
សម្ភាសន៍ទាំងនោះដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទទួលស្គាល់ 
ប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងតិចជាងមុន។

 • ចំនួនជាង ៥៦% នៃអ្នកឆ្លើយតបនៅ API បានរាយការណ៍ថា បា
នប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតដោយសារការរើសអើង បើធៀបទៅនឹង
អ្នកឆ្លើយតបសំណួរនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់ដែលមានចំនួន 
៤១% និង ១,៦% នៃប្រជាពលរដ្ឋ សអរ ទូទៅ។iv

ភាពអយតុត្ ធិមម៌ាននៅគរ្បទ់ កីនល្ែង
ការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ី ជនជាតិអាស៊ីខាងត្បូង ជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងប្រជាពលរដ្ឋមា

នដើមកំណើតពីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិមួយស្តីពីការរើសអើងលើអ្នកប្តូរភេទ។

លទ្ធផលចម្បងៗ

នៅឆ្នាំ 2008 មជ្ឈមណ្ឌលជាតិដើម្បីសមធម៌នៃអ្នក
ប្ដូរភេទ (NCTE) និងក្រុមការងារជាតិសម្រាប់អ្នកប្រតិ

ព័ទ្ធភេទដូចគ្នា (មនុស្សភេទទីបី) និងស្ត្រីប្រតិព័ទ្ធដូចគ្នា បា
នចាប់ផ្ដើការសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសលើបញ្ហារើសអើងប្រឆាំ
ងអ្នកប្តូរភេទនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។  ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ 
មានអ្នកប្ដូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនសមស្របនឹង
យេនឌ័រចំនួន ៦៤៥៦ នាក់ដែលបានឆ្លើយការស្ទង់មតិមួយដែលមា
នប្រាំពីរសំណួរដែលរាយការណ៍ប្រាប់ថាធ្លាប់ទទួលរងនូវអំពើរើសអើង 
និងការរំលោភបំពាននៅតាមផ្ទះ, សាលារៀន, តាមកន្លែងសាធារណៈ, 
និងនៅកន្លែងធ្វើការ ក៏ដូចជាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះ, វេជ្ជបណ្ឌិត, 
និងមន្ត្រីរដ្ឋដែលមានជាអាទិ៍ ចៅក្រម និងប៉ូលីស។ លទ្ធផលនៃការស្ទ
ង់មតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្
បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងជាទូទៅ ហើយ
ដែលមានស្ទើរតែគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។ 

ការរកឃើញសំខាន់ជាងគេបំផុតមួយនៃការការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺ ការរួ
មបញ្ចូលគ្នានៃទម្រង់ដែលមានភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹងអ្នកប្តូរភេទ 
និងការប្រកាន់ពូជសាសន៍និយមរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គល ដែលមានន័យថា 
អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ   
ដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់ផ្សេងៗ រួមមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង
ដើមកំណើតអាស៊ី ជនជាតិអាស៊ីខាងត្បូង ជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង
អ្នកមានដើមកំណើតពីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក (API) ដែលពួកគេបានទទួលរង
អំពើរើសអើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះ 
សម្ព័ន្ធអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ៊ិក (NQAPIA) បា
នចាប់ដៃគូជាមួយមជ្ឍមណ្ឌលជាតិសម្រាប់សមភាពនៃអ្នកប្តូរ
ភេទ (NCTE) និងក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិនៃបុរសស្រឡាញ់បុរស និង 
ស្រី្តស្រឡាញ់ស្រី្ត ដើម្បីរួមគ្នាតាមដាន និងរាយការណ៍ពីអំពើរើសអើ
ងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយា
មិនស្របនឹងយេនឌ័រនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

ព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺ ផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ជា
ក់ស្តែងរបស់អ្នកត្រូវបានសម្ភាសន៍ចំនួន ២១២ នាក់ដែលបានកំណ
ត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងលើការស្ទង់មតិនេះថាជា ជនជាតិអាស៊ ី
ឬអ្នករស់នៅលើកោះប៉ាស៊ីហ្វិក ឬជនជាតិអាស៊ី ឬអ្នកមានដើមកំ
ណើតមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក និងនិងមានដើមកំណើតចម្រុះពូជសាសន៍ 
(API)។i ក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ី ឬអ្នកមានដើមកំណើត
មកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ មានមនុស្ស៨៤% 
គឺជាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង និង១៦% មិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋ
ដើមកំណើតអាមេរិកកាំងទេ។  ចំនួនអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេ
រិកាំងដែលមាន និងមិនមានបញ្ជាក់អំពីខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មានមិ
នច្រើនល្មមធ្វើការវិភាគជាលក្ខណៈបុគ្គលទេ។និងនិងអាមេរិក  
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា ក៏នៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំងស្រុងនៃការស្ទង់
មតិថ្នាក់ជាតិស្តីពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកប្តូរភេទ (NTDS) 
បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានឯកសារបញ្ជាក់បាន
រាយការណ៍ថា ពួកគេប្រឈមនឹងអត្រានៃអំពើរើសអើងក្នុងកម្រិតខ្ព
ស់ ហើយយើងរំពឹងថា ក្រុមអ្នកឆ្លើយតប APIនិង  ក៏កំពុងប្រឈមមុ
ខនឹងទម្រង់នៃអំពើរើសអើងដូចគ្នាដែរ។

នៅពេលរបាយការណ៍នេះប្រើសំនួនពាក្យ “ដោយមានការលំអៀង" គឺ
សំដៅលើសំនួរនៅពេលស្ទង់មតិដែលចោទសួរអ្នកដែលត្រូវបានស
ម្ភាសន៍អំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេដែលបានជួបប្រទះភាពលំអៀង
ដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងអ្នកប្តូរភេទ ប៉ុន្តែ លទ្ធផលក៏បានប
ង្ហាញផងដែរពីទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញដែលមានការជាប់ទាក់ទងទៅ
នឹងភាពលំអៀងទៅលើជាតិសាសន៍, ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម, 
និងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ភាសា។

ដោយ jack harrison-quintana លោក ben de guzman អន្កន ិង anj chaudhry



អ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ 

មកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) ដែលបានចូលរៀននៅមត្តេយ្យរហូត

ដល់ថ្នាក់ទីដប់ពីរ ហើយដែលបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនៃការ

ប្តូរភេទ ឬ អាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ បានរាយការណ៍ពីអា

ត្រាដ៏ខ្ពស់នៃអំពើបៀតបៀន (៦៥%) ការបំពានរាងកាយ (៣៩%) 

អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេ

នឌ័រ មានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) បានស្ថិតក្

រោមទម្រង់នានានៃអំពើរើសអើងទាក់ទងនឹងទីជម្រកដែល ២១% 

ត្រូវបានគេបដិសេធលំនៅឋាន ឬ បន្ទប់ជួល ហើយនឹង ៧% បានរាយ

ការណ៍ថាត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយសារតែភាពលំអៀង។

អ្នកឆ្លើយតបសំណួរដែលមានដើមកំណើ

តអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API)  
មិនប្រាកដជាថាមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន តិចជាងប្រជាពលរដ្ឋ

ទូទៅដែលមានអត្រាស្មើនឹង ១៨%។ ប្រៀបធៀបទៅនឹង 

៣២% នៃអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយា

មិនស្របនឹងយេនឌ័រនៃពូជសាសន៍ដទៃទៀតក្នុងការសិក្

សានេះ ហើយ ៦៧% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅ ។ 

យើងគួរធ្វើការប្រៀបធៀបផងដែរ បើយោងទៅតាម

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន និងនគរូបនីយកម្មអាមេរិក 

ដែលបានបានរាយការណ៍ថា “កម្មសិទិ្ធលើលំនៅឋាននៃ 

ជនជាតិភាគតិច“ ទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណជា ៤៩.៧%។ vi

ដប់បួនភាគរយ (១៤%) នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរដែលនៅ API បានរាយ

ការណ៍ប្រាប់អំពីការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅកន្

លែងមួយនួយក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេមានអត្រាប្រហែលជាពីរដ

ងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ សអរ ទូទៅ (៧,៤%)។vii

អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ 

មានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក មានអាត្រាគ្មា

នការងារធ្វើខ្ពស់ទៅដល់ ១២%។  នេះគឺជាអត្រាដែលខ្ពស់ជាងអត្

រាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ សអរ ទូទៅ (៧%) គិតមកត្រឹមពេលដែលបានធ្

វើការស្ទង់មតិ។v

២១% នៃអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹ

ងយេនឌ័រមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) 

បានបាត់បង់ការងារដោយសារតែភាពលំអៀង ហើយ ៤១% ទៀតមិន

ត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការដោយសារតែអត្តសញ្ញាណជាអ្នកប្ដូរ

ភេទ ឬអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័ររបស់ពួកគេ។

៤៩% នៃអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្

របនឹងយេនឌ័រ មានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) 

ត្រូវបានគេរុកគួន ៨% ត្រូវបានគេបំពានរាងកាយ និង ១០% ត្រូវបាន

គេរំលោភផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការ។

២៣% នៃអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹ

ងយេនឌ័រ មានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) 

មួយចំនួនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងផ្សារងងឹតដើម្បីរកប្រា

ក់ចំណូលដែលមានជាអាទិ៍ ការជួញដូរថ្នាំញៀន ឬ បំរើផ្លូវភេទ។

ការរើសអើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំ

ការរើសអើងនៅក្នុងវិស័យការងារ

ការរើសអើងលើបញ្ហាផ្ទះសម្បែង និងភាពគ្មានទីជម្រក

ការប្រទូសកេរខ្មាស់ (១៩%) នៅសាលារៀន។ ការបំពាននេះមានលក្ខ

ណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបានបណ្តាលឲ្យ ១១% នៃអ្នកទាំងនោះប

ង្ខំចិត្តចាកចេញពីសាលារៀន។ ហើយ ៦% ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេ

បណ្តេញចេញដោយសារតែភាពលំអៀង។

អ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានរុកគួន និង

បំពានដោយគ្រូៗនៅកម្រិតមត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី១២ 

បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីសុខភាព  និងលទ្ធផលផ្សេងៗទៀតរប

ស់ពួកគេដែលចុះខ្សោយខ្លាំង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែល

មិនធ្លាប់មានការរំលោភបំពាន។ ការរុកគួន និងការធ្វើបាបពីសំណា

ក់អ្នកដែលមានឋានៈស្មើគ្នា ក៏មានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្ពស់ផងដែ

រចំពោះអ្នកដែលបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនៃការប្តូរភេទ ឬ 

អាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ។

ការប្រព្រឹត្តមិនគប្បី នៅកន្លែងធ្វើការ

ត្រូវបានគេរុកគួន

ត្រូវបានគេបំពានរាងកាយ

ត្រូវបានគេបៀតបៀនផ្លូវភេទ។ 
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ខ្លឹមសារដកស្រង់ ៖ ៦៥% នៃអ្នកដែលត្រូវបា
នសម្ភាសន៍ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ 

មកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានចូលរៀន ហើយ
ដែលបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនៃការប្តូរ
ភេទ ឬ អាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ បា

នប្រឈមនឹងអាត្រាដ៏ខ្ពស់នៃអំពើរុកគួន

២១% នៃអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិ

នស្របនឹងយេនឌ័រ មានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិក 

បានរាយការណ៍ថា ពួកគេត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្តល់

ទីជម្រក និងបន្ទប់ជួលដោយសារភាពលំអៀង។



លទ្ធផលស្តីពីសុខភាពរបស់អ្នកប្តូរភេទ និង អ្នកដែល

មានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រដែលមានដើមកំណើ

តអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅ API បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ 

ដ៏អាក្រក់មកលើសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច រួមមានអត្រាដ៏ខ្ពស់នៃ

ការចម្លងមេរោគហ៊ីវ (HIV) ការជក់បារី ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង 

និងថ្នាំញៀន និងការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត បើប្រៀបធៀបនឹងអ

ត្រាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

១៨ ភាគរយនៃអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្ប

កិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ 

អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) បានបដិសេធទទួលយកឱសថ សម្រា

ប់តំហែទាំសុខភាពដោយសារតែការលំអៀង។

៤៧ ភាគរយនៃអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្ប

កិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ 

អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) ក្រទទួលការព្យាបាលនៅពេលដែ

លពួកគេមានជម្ងឺ ឬ ត្រូវរបួសដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចការរើ

សអើង។

សែសិបបីភាគរយ (៤៣%) នៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដែលមាន

ដើមកំណើតអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) ដែលប្តូរភេទ និងអ្ន

កដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ បានរាយការណ៍ថាពួក

គេធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រា ៤១% 

នៃអ្នកឆ្លើយតបសំណួរទាំងអស់នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ 

ហើយនិងធៀបទៅនឹង ១.៦% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅ។ix

អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាផ្ទុយពីយេនឌ័

រមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) បានឆ្លងមេ

រោគហ៊ីវនៅក្នុងចំនួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងច្រើន។  ៤.៧៦% 

នៃអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាផ្ទុយពីយេន

ឌ័រ ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែល 

បានរាយការណ៍ថាពួកគេ មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ចំណែកឯ  ១០.៤៨% 

ទៀតមិនបានដឹងពីស្ថានភាពពួកគេទេ។ អត្រានេះត្រូវប្រៀបធៀប

ជាមួយនឹងអាត្រា ២.៦៤% នៃអ្នកឆ្លើយតបសំណួរដែលប្តូរភេទគ្រ

ប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់។ ០.០១% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានដើមកំណើ

តអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិកទូទៅ និង០.៦០% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋស

ហរដ្ឋអាមេរិកទូទៅ ។x

៤៤% អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេន

ឌ័រ មានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) បាន

រាយការណ៍ថាពួកគេទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីគ្រួសារ។ អ្នកដែលត្

រូវបានសម្ភាសន៍ដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទទួលស្គាល់ ឆ្

លើយថាពួកគេមានការប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងតិចជាងមុន។

អត្រានៃការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតរបស់អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែ

លមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ 

កោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) ដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទទួលស្គាល់មានចំនួន 

១៧% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាអ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកមានអា

កប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ ដែលមិនត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទទួលស្

គាល់មានចំនួនរហូតដល់ទៅ ៣៥% ដែលប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត។

៩% អ្នកប្តូរភេទ និង អ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេ

នឌ័រមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិក (API) ដែលត្រូវបានក្រុ

មគ្រួសាររបស់ពួកគេទទួលស្គាល់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតគ្មានទីជម្រក 

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រារបស់អ្នកប្តូរភេទ និង អ្នកដែលមា

នអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រ ដែលក្រុមគ្រួសារមិនព្រមទទួលស្

គាល់មានដល់ទៅ ៣៥%គ្មានទីជម្រក។

អ្នកនៅ (API) ដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទទួលស្គាល់ 

មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍មានអាត្រា ២.៧៨% បើប្រៀបធៀបជាមួយ

នឹងអ្នកដែលក្រុមគ្រួសារមិនព្រមទទួលស្គាល់គឺមានអត្រាដល់ទៅ 

៦.៣៨%។

តំហែទាំសុខភាព

ជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសារ

ការទទួលស្គាល់របស់ក្រុមគ្រួសារ

ការធ្វើអត្តឃាត

ភាពគ្មានទីជម្រក

មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍
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អ្នកប្តូរភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹ

ងយេនឌ័រ ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ កោះប៉ាស៊ីហ្វិកមា

នចំនួនតិចដែលបានចូលរួមក្នុងសេវាកម្មប្រឹក្សាយោប

ល់ និងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ជាការពិតណាស់ យើងដឹង

ហើយថាបញ្ហាទាំងនេះជារឿយៗតែងតែកើតឡើងដោយសារ

រនាំងនៃភាសា និងវប្បធម៌ ដែលជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំពោះ

ប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក 

ដែលបានប្តូរភេទ ត្រូវស្វែងរកវិធីតំហែទាំវិជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀត 

ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការប្តូរភេទ ដែលពឹងផ្អែកលើការផ្តល់ប្រឹក្

សាជាមុន។

បានច្រានចោលទទួលយក

2.78%



តួលេខនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាតិចតួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹ

ងរបាយការណ៍ដទៃទៀតដោយហេតុថា ជាទូទៅរបាយកាណ៍ទាំងនោះបានបែងចែកដា

ច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ី ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិកសុទ្ធសាធ 

និង ប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ី ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិកចម្រុះជាតិសាសន៍។ 

ប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ី ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិកចម្រុះជាតិសាសន៍ ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលកុ្ន

ងប្រភេទក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍ទូទៅ។ ចំណែកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ យើងរាប់ទាំងប្រព

លរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ី ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិកសុទ្ធសាធ និង ប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ី 

ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិកចម្រុះជាតិសាសន៍។

ការិយាល័យជំរឿនអាមេរិក “ការស្ទង់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ន” 

របាយការណ៍បំពេញបន្ថែមសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ” (វ៉ាស៊ីងតោន ជីភីអូ ២០០៨)

មូលនិធិ The Henry J. Kaiser Family Foundation “សលាកប័ត្រគោលនយោបាយហ៊ីវ/

អេដស៏ជនជាតិឡាទីន និងហ៊ីវ/អេដស៏” (២០០៦)។ http://www.kff.org/hivaids/upload/6007-03.pdf  ; 

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, “2010: A Global View of HIB Infection” (2010): 

http://www.unaids.org/documents/20101123_2010_HIV_Prevalence_Map_em.pdf

“អត្រាធ្វើអត្តឃាដនៅ សអរ: ទិន្នន័យផ្លូវការចុងក្រោយឆ្នាំ 2002” ដែលបានរៀបចំឡើង

សម្រាប់សមាគមអត្តឃាដវិទ្យាអាមេរិកាំងដោយលោកបណ្ឌិតចន អិល ម៉ាក់អ៊ីនតូស (John L. 

McIntosh), ប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត: Kochanek, K.D., Murphy, S.L., Anderson, 

R.N., & Scott, C. (2004)។ អត្រាស្លាប់: ទិន្នន័យចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ 2002។ របាយការណ៍ស្ថិតិ

ឌីណាមិកថ្នាក់ជាតិ, 53 (5). Hyattsville, MD: មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ 

DHHS ស្ដីពីស្ថិតិសុខភាពលេខ (PHS) 2005-1120។ ប្រភពតួលេខប្រជាពលរដ្ឋ: តារាងទី I, ទំ.108 នៃ

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ស្ថិតិសុខភាព (Kochanek et al., 2004), see http://www.sprc.org/library/

event_kit/2002datapgv1.pdf។

i.

ii.

iii.

vii.

viii.

iv.

v.

Notes
៧% នេះគឺគ្រាន់តែជាមធ្យមភាគនៃអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើក្នុងចំណោមប្រជាពល

រដ្ឋទូទៅនៅក្នុងកំឡុងពេល៦ខែនៃការធ្វើការស្ទង់មតិដែលផ្នែកលើតារាងសំណួរប្រ

ចាំខែណាដែលបានបំពេញ។ សូមមើលអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើប្រចាំខែដែលមិនអាចកែ

ប្រែបានតាមរដូវកាល៖កញ្ញា ២០០៨ “ (២០០៨) http://www.bls.gov/news.release/archives/

empsit_10032008.htm។ 

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន និងនគរូបនីយកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក “លក្ខខណ្ឌទីផ្សារលំ

នៅឋានសហរដ្ឋអាមេរិក ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩” (វ៉ាស៊ីងតោន DC: GPO, ២០០៩) http://

www.huduser.org/portal/periodicals/ushmc/summer09/nat_data.pdf .

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន និងនគរូបនីយកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក “លក្ខខណ្ឌទីផ្សារលំ

នៅឋានសហរដ្ឋអាមេរិក ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩” (វ៉ាស៊ីងតោន DC: GPO, ២០០៩) http://

www.huduser.org/portal/periodicals/ushmc/summer09/nat_data.pdf

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន និងនគរូបនីយកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក “លក្ខខណ្ឌ

ទីផ្សារលំនៅឋានសហរដ្ឋអាមេរិក ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩” (វ៉ាស៊ីងតោន DC: GPO, 

២០០៩) http://www.huduser.org/portal/periodicals/ushmc/summer09/nat_data.pdf  

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន និងនគរូបនីយកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក មិនបានឲ្យនិយមន័យ 

”ជនជាតិភាគតិច” ទេនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ

ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិស្តីពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកប្តូរភេទត្រូវបាន

បង្កើត និងស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែងដោយក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិដើ

ម្បីបុរសស្រឡាញ់បុរស និងស្រី្តស្រឡាញ់ស្រី្ត និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ស

មភាពនៃអ្នកប្តូរភេទ។ ភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារឧបករណ៍ស្ទង់មតិលើបណ្

តាញអ៊ិនធើណែត (នៅអនឡាញ) ដែលត្រូវបានចែករំលែកដល់បណ្តាអង្គការ

សេវាកម្ម និង តស៊ូមតិដែលអ្នកប្តូរភេទដឹកនាំ ឬបម្រើការ         ក្រុមគាំទ្រ 

អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា  និងបណ្តាញសង្គម សរុបចំនួនជាង ៨០០។ 

កម្រងសំនួរស្ទង់មតិជាង ២០០០ ច្បាប់ត្រូវបានចែកចាយទៅដល់អ្នកប្តូរ

ភេទ និងអ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនស្របនឹងយេនឌ័រដែលពិបាកទទួលបា

នសេវាកម្មអ៊ិនធើណែត។ កម្រងសំនួរស្ទង់មតិដែលត្រូវបានបំពេញរួចសរុបចំ

នួន ៦៤៥៦ច្បាប់ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យសម្រេច ដែលក្នុងនោះ 

២១២ នាក់ជាពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក ឬ 

ពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬ អ្នករស់នៅលើកោះប៉ាស៊ីហ្វិក និងប្រជាពលរដ្

ឋចម្រុះជាតិសាសន៍ដែល ២១២ នាក់ជាអ្នកនៅ API ដោយរួមបញ្ចូលទាំងប្រជាពលរ

ដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍។

ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិស្តីពីការរើសអើងអ្នកប្តូ

រភេទ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាពីរភាសា គឺភាសាអង់គ្លេស 

និងអេស្ប៉ាញ។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ទើរតែ ៨០%  

នៃពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ី ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងនោះ និយាយភា

សាផ្សេងមួយទៀតក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះរបស់ពួកគេ ហើយ ៣៦% 

និយាយភាសាអង់គ្លេសបាន“មធ្យម”។xi ជាលទ្ធផល ការស្ទង់មតិនេះ មិនអាចជ្រា

បទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាស៊ី ឬមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកមួយផ្នែកធំ។ 

ប្រការនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានភាពលំអៀងចំពោះទិន្នន័យដែលបានលើកឡើ

ងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ជាក់ពីតំរូវការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមា

នភាពប្រសើរឡើង នូវសម្ភារៈឧបទេសសម្រាប់ការស្ទង់មតិ ដែលអាចប្រើប្រាស់

បានងាយស្រួលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃអនាគត។ លើសពីនេះទៅទៀត ទោះ

បីជាយើងមានមោទនភាពដែលមានអ្នកផ្តល់សម្ភាសន៍មានដើមកំណើតអា

ស៊ី និងមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការវិភាគទិន្នន័យដ៏មានអត្ថ

ន័យ  ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ យើងនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀត ដែលត្រូវធ្វើការសិក្

សាពីអ្នកផ្តល់សម្ភាសន៍ទាំងនោះ ដូចជាសិក្សាពីលក្ខណៈពិសេសនៃបទពិសោ

ធន៍របស់សហគមន៍នីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាដើម ហើយប្រសិនបើសំណុំទិន្

នន័យរបស់យើងមានទំហំធំជាងនេះ នោះយើងនឹងអាចបំបែកនូវជាតិពន្ធុ ដែល

អាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខុសគ្នានៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងក្រុមជាច្រើន

ផ្សេងគ្នាដូចជា ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ី ជនជាតិអាស៊ីខាងត្បូង 

ជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសហគមន៍អ្នកមកពីកោះប៉ាស៊ីហ្វិក។ 

សម្រាប់របាយការណ៍ទាំងស្រុង និងអនុសាសន៍ពិស្ដារ សូមមើលវិបសាយយើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន 

www.TheTaskForce.org ឬ www.TransEquality.org (មើលទំព័រ: http://www.thetaskforce.org/reports_

and_research/ntds or http://transequality.org/Resources/index.html)។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការស្ទង់

មតិមាននៅលើទំព័រវិបសាយ www.EndTransDiscrimination.org។

vi.
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