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ទំព័រទី ១ ៃៃ ៩

េសចែតីែែនំេៃេះ គឺសរាបអ់នែែដលាៃជងំឺរេបង មៃសុើឝែដលៃយរងេរេេះពីជំងឺរេបង ៃិងអនែែដលផ្តលឿ់រែែទអំនែ 
ជំងឺរេបង។ េសចែតីែែនំេៃេះាៃេេលបំែងពៃើយល់ពីសតង់៉រសាែល សរាបឿ់រែែទជំំងរឺេបង ែដលរួមាៃទំង 
េសវាេផ្ើឝងៗ ែដលអនែាៃសិទធិររូវទទួលបាៃ។ េសចែតីែែនំេៃេះ ាៃេេលបែំងបញ្ជើែព់សិីទធិរបសអ់នែ ទែ់ទង 
េៅៃឹងឿរឿរពារជំងឺរេបង ឿរេ្វើេរសត ឿរពើាបាល ៃងិឿរែែទំ។ េេលេៅរបសេ់យើង គឺសរាប់មៃុសើឝែដលទទួល 
រងផ្លប េះពាល់េ៉យជំងឺរេបង ាៃឿរយល់ដឹងថា េរើេៅេពលណា ែដលពួែេគ ៃឹងទទួលបាៃឿរែែទែំដលាៃ 
ែរមិរខ្ពស់បផំ្ុរ ែដលអាចជយួេអាយពួែេគេអាយេសនើសំុៃូវសតង់៉រែដលាៃឿរទទលួសាគើល់ំសាែល។ 

ធតើអ្វីធៅជាបទ្ោឋើនសតង់ោរណែលមានឿរទ្ទួ្លស្គើល់ជាស្ក្ល? 
អងឿរសុខ្ភាពពភិពេោែ (WHO) គឺំអងឿររបស់សហរបំំរិ (UN) ែដលាៃជំនញៀងែផ្នែសុខ្ភាព។ 
ែផ្នែមួយៃៃឿរៃររបស់អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែគផឺ្តល់ឿរែែនំ ែនហងដំេែើរឿរៃៃឿរែំែរស់តង់៉រ ៃិងេេល 
ឿរែ៍ែែននំន សរាបឿ់របៃកើរ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ ៃងិឿរពើាបាលជំងរឺេបង។ បទ៉ឋើៃសតង់៉រទំងេៃេះជយួដល ់
អនែេ្វើេេលៃេោបាយ ៃងិអា ញំើ្រសុៀភិបាល េដើមើបីេរៀបចំែផ្ៃឿរ ៃិងផ្តលជ់ូៃៃូវែមមវិ្ីសុៀភិបាលរបសរ់បេទស 
ពួែេគ ែដលេេរពឿរពារ ៃិងបំេពញៃូវសិទធិរបសម់ៃុសើឝរគប់រូប ែនហងឿរទទួលបាៃេសវាសុខ្ភាព ៃិងសិទធមិៃុសើឝែដល 
ពាែ់ព័ៃធដៃទេផ្ើឝងេទៀរ។ 
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង ទំព័រទី ២ ៃៃ ៩    

ធតើអ្វីជាសិទ្ធិមនុសើឝ និងធេតុអ្វីបានជាវាមានស្រៈសំៀន់ចំធ េះអ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

អនែែដលាៃជងំឺរេបង ៃិងអនែែដលរបឈមំមួយៃឹងជងំឺរេបង ាៃមូល ឋ៉ើៃសិទធមិៃុសើឝរបស់ពួលេគ។ រ ឋ៉ើភិបាលាៃ
ឿរពវែិចចផ្លឡវចើាប់េរឿមចើាប់អៃតរំរិ ចើាប់របំៃ់ ៃងិចើាប់ែនហងរសុែែនហងឿរផ្តល់ឿរេេរព ឿរឿរពារ ៃិងេ្វើឲើយពួែេគ
យល់ពីសិទធិមៃុសើឝទំងេៃេះ។ សិទធិមៃុសើឝគាឺៃលែែ:សែល ែដលពែួេគានើែ់ៗាៃ។ សិទិធមៃុសើឝគឺមិៃអាចខ្ែឌ 
ផ្ឍើច់ ាៃលែែ:អ្ើារស័យេនើ ៃិងាៃទំនែទ់ំៃងំមួយេនើផ្ងែដរ។ េនេះាៃៃយ័ថា សិទធិមៃុសើឝាៃសារៈសំៀៃ់ 
េសមើេនើ ពឹងពាែេ់នើេៅវិញេៅមែ េហើយាៃទំនែ់ទៃំងោឝើងជរិសនិរំមួយេនើ។ េបើយែេចញសិទធិណាមួយផ្តល់ផ្ល 
ប េះពាល់ដល់សិទធិមួយេទៀរ។ 

សិទិធមៃុសើឝំេរចើៃ ាៃសារៈសំៀៃ់ចំេពាេះអនែែដលរងផ្លប េះពាល់េ៉យជងំឺរេបង។ សិទធិទងំេៃេះ ាៃេៅែនហងសៃធិ
សញ្ញើអៃតរំរិ ៃិងែនហងថានើែរ់ំបៃ់ ៃិងែ៏ាៃែចងែនហងរដឋ្មមៃុ្ញនៃៃបណាតាើរបេទសៃីមយួៗែនហងពភិពេោែ។ សិទធទំិងេនេះ
រួមប្ចឡល សិទធិរស់ោៃាៃជវិីរ សិទធទិទួលបាៃេសវាសុខ្ភាព សិទធិមិៃររូវបាៃេគេរើសេអើង សិទធិទទួលបាៃេសរើភាពេពញ
េលញ សិទធិទទួលបាៃែផ្នែវិទើាសាស្រសត សិទធិទទួលឿរពិេរេេះេោបល់ សិទធិទទួលព័រា៌ៃ សិទធឯិែជៃភាព សិទធិែនហងឿរ
ចូលរួម េសរើភាពពីឿរេ្វើទរុែែមម ៃងិអំេពើេែរេៅ អមៃុសើឝ្ម ៌ឬបនតើបបេនណើែ េសរើភាពែនហងឿរេ្វើដំេែើរេសរើភាព
ពីឿរឃំុខ្លអៃេ៉យអំេពើចិរត េសរើភាពែនហងឿរបេងើរសាគម ៃងិេសរើភាពែនហងឿរជួបរបជុំ។ 

ធតើសិទ្ធិរស់ោនមានជីវិត មានន័យយ ើងណាចំធ េះអ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិរស់ោៃាៃជីវិរាៃៃយ័ថា ោជរ ឋ៉ើភិបាលៃៃរបេទសរបស់អនែ មិៃអាចយែសិទធិរស់ោៃាៃជីវិររបសអ់នែពីអនែបាៃ
េទ។ រដឋែ៏ាៃភារែិចចោរ់វិធាៃឿរ េដើមើបីឿរពារជីវិររបស់អនែផ្ងែដរ។ េៃេះាៃៃយ័ថារ ឋ៉ើភិបាលៃៃរបេទសរបស់អនែ 
ររូវោរ់វិធាៃឿរេដើមើបីប្ចប់ជំងឺ ៃិងេដើមើបីធានឿរទទួលបាៃេសវាែែទំ េ៉យេ្វើឿរអៃុវរតយុទធសាស្រសតប្ចបជ់ងំឺរេបង 
េ៉យផ្វើែេលើឿរេេរពសិទធិមៃុសើឝ។ 

ធតើសិទ្ធិទ្ទួ្លបានធសវាសុខភាព មានន័យយ ើងណាចំធ េះអ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?
សិទធិទទួលបាៃេសវាសខុ្ភាពរួមប្ចឡលែផ្នែសំៀៃច់ំៃួៃពីរ។ ែផ្នែដំបងូគឺេសវាែែទសុំខ្ភាព ៃិងរបពៃ័ធែែទសុំខ្ភាព
របស់របេទសមួយ។ សិទធិទទលួបាៃេសវាសុខ្ភាពាៃៃយ័ថា គឺឿរទទួលបាៃឿរែែទំសុខ្ភាពំោំបាច។់ សំោប់ជំងឺ
រេបងបាៃៃ័យថា របព័ៃធែែទំសុខ្ភាពែដលាៃែែៃលងផ្តល់េសវាបៃកើរជំងរឺេបង េសវាេ្វើេោគ វិៃិចឆ័យ ៃិងេសវាែែទំ 
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង                               ទំព័រទី ៣ ៃៃ ៩            
 

ែដលាៃបរិឿខើរសំភារ: សំោប់ឿរេ្វើេរសត ៃងិឿរេរគឿងផ្រ់ផ្ង់ៃូវឱសែសោំប់ពើយបាល េ៉យគិរបែៃែមទំងឿរផ្តល់
េសវាែមម ៃិងែមមវិ្ីនន ំពិេសសឿរាៃែវិឿរគប់រេៃ់សរាប់ផ្តល់ជូៃបគុលែិែែទេំសវាសុខ្ភាព ែដ៏ូចំែមមវិ្ ី
របយុទធរបៅងំៃឹងជំងរឺេបងទំងមូល។ ាៃៃ័យថាឿរផ្តលេ់សវាែែទំសុខ្ភាព គអឺាចទទួលបាៃរគប់ៗេនើ េហើយពួែេគ
មិៃររូវបាៃបដិេស្ (ឬែដលេៅថាឿរមិៃេរើសេអើង) ។ អនែែ៏គួរែរអាចេៅមែឌលសុខ្ភាព ែដលររូវបាៃបំពាែ់
េរគឿងសាភើររគប់រេៃ់សោំប់ពើាបាលជំងឺរេបង ែដលឧទហរែ៍ រួមាៃសាណើៃីយ៍ែដលផ្តលេ់សវាែែទែំដលាៃែនហងរំបៃ ់
ឬេបើោំបាចអ់នែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពអាចៃងឹេៅរែអនែផ្តើល់។ អនែគួរែរាៃលទធភាពបង ់ ៃែលេសវាែែទសុំខ្ភាព ៃិង
ៃែលឿរពើាបាលេ៉យឱសែបស់អនែ។ េហើយអនែររូវែរទទួលបាៃព័រ៌ាៃអពំីជេរមើសៃៃឿរែែទំសុខ្ភាពែដលពាែ់ពៃធ័
ៃឹងជំងឺរេបង ៃិងចំេែេះទូេៅពីជំងេឺៃេះ។ េសវាែែទំសុខ្ភាពររូវាៃលែែសមរសប ៃិងទទួលយែបាៃ េៃេះាៃ
ៃ័យថា េសវាែែទសុំខ្ភាពររូវលែែ:សមរសបេៅៃឹងវបើប្ម៌របៃពែីរបស់មូល ឋ៉ើៃ េ៉យឿរេេរពរែមសីល្ម៌  
ៃិងេ៉យាៃឿរយែចិរតទែុ៉ែ់េៅេលើេភទ ៃិងវ័យរបស់អនែែដលាៃជំងឺរេបង។ េសវាែែទំសុខ្ភាពររូវែរាៃគុែ
ភាពលស ែដលាៃៃ័យថា អៃតោគមៃ៍ននរបស់វិស័យសុៀភិបាលសរាប់ជំងឺរេបង ររូវែរឈរេលើវិទើាសាស្រសតំមូល
ឋ៉ើៃ េហើយាៃលែែ:ររឹមររូវតាមែបបេវជជសាស្រសត ៃងិាៃឱសែពើយបាលរបែបេ៉យគុែភាពខ្ពស។់ 

 
“ ឿរធ្វើឲើយមាន ឿរធ្វើឲើយទ្ទ្ួលបាន ឿរណែលអាចទ្ទ្ួលយក្បាន និងគែុភាព" គឺំែផ្នែៃៃសិទធទិទួលបាៃេសវា 
សុខ្ភាព ែដលំេរឿយៗររូវបាៃេគេៅឿរ់ថា AAAQ ។ 
 
ែផ្នែទីពីរៃៃសិទធិទទួលបាៃេសវាសុខ្ភាព គោឺប់ប្ចឡលែតាឍើែំែរ់ននៃៃែផ្នែសុខ្ភាព។ ទំងែនហងេនេះរួមាៃ សិទិធ
មៃុសើឝំេរចើៃែដលពាែ់ព័ៃធៃឹងសុខ្ភាពរបសអ់នែ។ ំឧទហរែ៍ សិទធិែនហងឿរទទលួបាៃេសើបៀង ទឹែសាវើរ ៃងិាៃ 
សុវរែិភាព ៃិងអនម័យរគប់រេៃ់ ផ្ទេះសំែបងរស់េៅរគប់រេៃ់ លែខ្ែឌៃៃែែៃលងេ្វើឿរែដលរបែបេ៉យសុខ្ភាព ៃិង
ឿរទទួលបាៃឿរអប់រំពសុីខ្ភាព។ សិទធិទំងេៃេះាៃសារៈសំៀៃ់ចំេពាេះឿរបៃកើរ ៃិងពើាបាលជំងឺរេបង។ េនេះាៃៃ័យ 
ថា អនែគួរទទួលបាៃឿរេំរទែផ្នែអាហារូបរែមភបែៃែម េលើឿរទទួលបាៃឱសែែនហងែឡំហងេពលពើាបាលជងំឺរេបងរបស់អនែ 
របសិៃេបើវាអាចជួយដល់អនែែនហងឿរពើាបាល។ ឬថាអនែអាចររូវឿរ ឿរេំរទបែៃែមេផ្ើឝងេទៀរែនហងែំឡហងេពល ឬេរឿយ 
េពលអនែបាៃប្ចប់ឿរពើាបាល  របសិៃេបើជងំឺរេបងបាៃផ្យើស់បតឡរសមរែភាពរបសអ់នែែនហងឿររស់េៅ ៃិងឿរពារសុខ្ភាព
របសអ់នែ។  
 

រ ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែែ៏ររូវផ្តល់ឱសែសារវ័ៃត។ េៃេះគឺំ "ឿរពវែិចចសនឡល" ែដលសែរិេៅេរឿមសិទធិទទួលបាៃេសវា 
សុខ្ភាព។ េៃេះាៃៃ័យថាឿរផ្តល់ឱសែសារវ័ៃត គឺំអវមីួយែដលសំៀៃ់បំផ្រុសរាប់រ ឋ៉ើភិបាលែដលអាចៃិងររវូេ្វើ 
េដើមើបីេេរព ឿរពារ ៃិងេឆលើយរបេៅៃឹងសិទធទិទួលបាៃសុខ្ភាព។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែ ាៃតាោងគំរូៃៃឱសែ
សារវ័ៃតែដលាៃោយប ជ្ីឱសែរេបងសំៀៃ់ៗពាែព់័ៃធៃងឹជំងឺរេបងទំងអស់េៅែនហងែផ្នែទី ៦.២.៤ ៃៃែំែែទី ១៩  
របស់ខ្លអៃ។ 
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង ទំព័រទី ៤ ៃៃ ៩ 

ធតើសិទ្ធិមិនត្តូវបានធគធរើសធអ្ើង មានន័យយ ើងែូចធមតចចំធ េះអ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

សាណើៃភាពសខុ្ភាពរបស់អនែមិៃគួរររូវបាៃេគេរបើំេហរុផ្លេដើមើបីេ្វើេៅេលើអនែ រគួសារអនែ ឬអនែែដលេមើលែែអនែខ្ុស 
ពីអនែដៃទេឡើយ។ េៃេះាៃៃ័យថា អនែមិៃអាចររូវបាៃបេែេញេចញពីឿរៃរ បដេិស្ឿរចូលេៅែនហងសាោ 
បដិេស្ឿរសានើែ់េៅ ឬែដលររូវបាៃេគេ្វើេៅេលើ េ៉យមិៃេេរពតាមេេលឿរែ៍ៃៃែែៃលងផ្តលេ់សវាែែទសុំខ្ភាព
ែ៏េរពាេះែរអនែាៃជំងឺរេបងេនេះេឡើយ។ របសៃិេបើអនែំសាជិែៃៃរែុមៃយរងេរេេះ ឧទហរែ៍ អនែផ្ទហែេមេោគ
េអដស៍ អនែេរបើរបាស់ថានើំេញៀៃខ្ុសចើាប ់ អនែចំណាែរសុែ ឬអនែំប់ពៃធនេរ អនែមិៃអាចររូវបាៃេគេរើសេអើងេៅ
េពលអនែពើាោមែសវងរែឿរទទួលេសវាជំងរឺេបងេនេះេទ។ 

ធតើសិទិ្ធទ្ទួ្លបានធសរើភាព សិទ្ធិក្នុងឿរធ វ្ើែំធែើរ និងធសរើភាពពីឿរឃុំខលួនតាមអំ្ធពើចិតត មានន័យយ ើងែូចធមតច
ចំធ េះអ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិទំងេៃេះ ធានថាអនែមៃិអាចំប់ពៃធនេរ ររូវបាៃេគឃំុខ្លអៃ ឬររូវបាៃបៃវើែព់ីឿរេ្វើដំេែើរេ៉យមិៃាៃែិចច
ដំេែើរឿរៃីរិវិ្ីចើាប់េនេះេទ។ ឿរែរ់ខ្លអៃ ឬឿរោប់ខ្លអៃររូវេ្វើេឡើងេៅតាមចើាប់។ េៃេះំេរឿងសំៀៃស់រាប់ជងំឺ
រេបងេៅេពលេយើងគិរថា េរើឿរពើាបាលគួរររូវ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែពីេគ។ ឿរពើាបាលែដល៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់
េ៉យែឡែពីេគ សំោប់ជងំឺរេបង ររូវបាៃេគោរទ់ុែថាំឿរោំបាច់បំផ្ុរ េដើមើបីឿរពារអនែដៃទអពំីឿរឆលងជំងឺរេបងេៃេះ។ 
េទេះំោឝើងណាែ៏េ៉យ អនែគួរែរអាចាៃជេរមើសែនហងឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែ េ៉យាៃលែែ:មៃិសូវរឹរ
បៃតឹងតាមែដលអាចេ្វើេៅបាៃ។ ឧទហរែ ៍ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែ េ៉យរេៃ់ែរពាែ់ាឝើសឿរពាររហូរដល់
អនែពើាបាលជំងរឺេបង បាៃំសេះេសើបើយ ឬែ៏ថាៃឹងមៃិឆលងេៅអនែដៃទ។ អនែមិៃគួរររូវេគបាៃេសនើសំុឱើយសានើែ់េៅមៃទរី
េពទើយេទ របសិៃេបើឿរពាែ់ាឝើសេនេះាៃលែែ:រគប់រេៃ់េហើយ។ 

េៅែនហងសាណើៃភាពដ៏ែរមខ្លេះ រ ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែ អាចររមូវឱើយអនែេៅ៉ច់េ៉យែឡែពីេគ េបើេទេះបីអនែមិៃយល់រសបែ៏
េ៉យ (ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេ៉យមិៃាៃឿរសម័រគចិរត)។ េៃេះអាចេែើរេឡើងបាៃ លុេះរតាែរជំងឺរេបងរបស់
អនែាៃឿរឆលងោឝើងសែមម េហើយរបសិៃេបើអនែបដិេស្មិៃេរបើឱសែរេបង ឬអៃុវរតតាមវិធាៃឿររគប់រគងឿរឆលង ៃងិ
របសិៃេបើាៃហាៃិភ័យពរិរបាែដ ៃៃឿររើែោល៉លជំងឺរេបងេៅអនែដៃទ។ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេ៉យ
មិៃាៃឿរសម័រគចិរតមិៃគួរររូវេ្វើំរបោំេនេះេឡើយ េហើយគួរររូវបាៃេរបើ របសិៃេបើវិធាៃឿរដៃទេផ្ើឝងេទៀរទំងអស់
រួមាៃ ឿររបឹែើាេោបល់ំេរចើៃ ររូវបាៃេគពើាោម េហើយទទួលបោជ័យ។ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេ៉យ
មិៃាៃឿរសម័រគចិរត ររូវែរែផ្សែេៅេលើចើាប់ ឬេេលៃេោបាយែដលាៃរសាប ់ េហើយគួរាៃឿរររួរពិៃិរើយពៀីង
េរៅោឝើងំប់ោប។់ សំោបអ់នែ ែដលំអនែរងផ្លប េះពាល់េ៉យជំងរឺេបង ែ៏ាៃសិទធិែនហងឿរបតឹងឧទធរែេ៍ៅេលើេសចែតី
សំេរចែដល៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែផ្ងែដរ។ 
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង ទំព័រទី ៥ ៃៃ ៩    

អនែមិៃគួរររូវបាៃេគ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេៅែនហងបរិោឿសែដលមិៃាៃឱសែពើយបាល ដចូំេៅពៃធនេរំ
េដើម។ ដូចេនើេៃេះផ្ងែដរ អនែគួរររូវបាៃផ្តល់ឿរពើាបាលជំងឺរេបង ៃិងររមូវឿរោំបាច់ំមូល ឋ៉ើៃរួមទំងមឞឡបអាហារ ទែឹ 
ៃិងឱឿសេដើមើបីទំនែ់ទំៃងំមួយរែុមរគួសារ។ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែគួរែរេ្វើែនហងលែែៈខ្លីតាមែដលអាចេ្វើ
េៅបាៃ ាៃៃ័យថា ឿរេ្វើែបបេៃេះអាចេ្វើដូេចនេះបាៃ ដោបណាអនែជំងរឺេបងអាចឆលង េហើយបៃលើញពីហាៃភិ័យពិរបាែដ
ដល់អនែដៃទ។ ឿរ៉ែឲ់ើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែ មិៃគួរំលែខ្ែឌៃៃឿរផ្តលឲ់ើយៃៃឱសែែមីេនេះេឡើយ។ 

ធតើសិទ្ធិឯក្ជន មានន័យយ ើងណាសំោប់អ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិឯែជៃ ាៃៃ័យថា សាណើៃភាពសខុ្ភាពរបស់អនែរួមទំង សាណើៃភាពរបស់អនែាៃ ឬេមើៃជងំឺរេបង ៃងិព័រា៌ៃផ្តើល់
ខ្លអៃ មៃិគួរររូវបាៃែចែោយំមួយៃរណាានើែ់េឡើយ លុេះរតាែរអនែអៃញុ្ញើរ ឬវាំឿរោំបាច់េដើមើបីឿរពារសុខ្ភាព 
របស់អនែដៃទ។ េៅែែៃលងភាគេរចើៃ ជំងឺរេបងគឺសែិរែនហង "លែខ្ែឌែដលរំរូវឲើយាៃឿរជូៃដំែងឹ" ។ េៃេះាៃៃយ័ថា 
អា ញំើ្រសុៀភិបាលររូវោយឿរែ៍ែរែីជងំឺរេបងេៅរែសួងសុៀភិបាល។ េបើេទេះំោឝើងេៃេះែត ី ព័រ៌ាៃផ្តើល់ខ្លអៃ
របស់អនែ (ដចូំេះមើេះរបស់អនែ) គមឺិៃគួរររូវបាៃេគែចែោយេនេះេទ។ របសិៃេបើអនែាៃអនែផ្តល់េសវាែែទសុំខ្ភាព
េផ្ើឝងមួយេទៀរ ពួែេគអាចែចែរំែលែព័រ៌ាៃអំពីសុខ្ភាពរបស់អនែំមួយេនើេៅវិញេៅមែ េដើមើបីផ្តលឿ់រែែទំសុខ្ភាព
របែបេ៉យគុែភាពលស។ របសិៃេបើជំងឺរេបងរបស់អនែសែិរែនហងសាណើៃភាពឆលង េហើយមៃុសើឝែដលអនែទែ់ទងំមយួៃឹង
ាៃហាៃភិ័យខ្ពស់ៃៃឿរឆលងជំងឺរេបង អនែគួរែរផ្តល់ដែំងឺដលព់ួែេគ េលើែទឹែចរិតពែួេគឲើយេ្វើេរសត ៃិងោរ់វិធាៃឿរ 
ឿរពាររបៅំងៃឹងឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបងេៃេះ។ ឧទហរែ៍ អនែអាចេរជើសេរើសពាែ់ាឝើសំឿរោំបាច់ ែនហងឿររស់
េៅំមួយរគួសារ។ អនែផ្តលេ់សវាែែទំសុខ្ភាពរបសអ់នែអាចសំុឱើយអនែែដលេៅជិរំមួយអនែដងឹថាពួែេគររូវឿរឿរេ្វើ
េរសត េ៉យមិៃោំបាចគ់ិរថាៃរណាសែិរែនហងទំនែ់ទៃំងជិរសនិរេនេះេទ។ របសិៃេបើអនែបដិេស្ ឬមិៃអាចេ្វើដូចេៃេះ
បាៃ អនែផ្តលេ់សវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែអាចជូៃដែំឹងដលអ់នែទំងេនេះថា ជំងឺរេបងរបសអ់នែគឺាៃលែែ:ឆលង
េហើយ ពួែេគអាចោរវិ់ធាៃឿរេដើមើបីឿរពារខ្លអៃឯង។ េៅេពលណាែដលមិៃាៃហាៃិភ័យេែើរេឡើងដលអ់នែដៃទែនហងឿរ 
ឿរឆលងេនេះ ាៃៃ័យថា អនែាៃឿរឿរពារេពញេលញ ៃៃសិទធិឯែជៃរបស់អនែ ។ 

ធតើសិទ្ធិទ្ទួ្លបានវិទ្ើាស្ស្រសត មានអ្តថន័យយ ើងណាចំធ េះអ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិទទួលបាៃវិទើាសាស្រសតាៃៃ័យថា មៃុសើឝរគប់រូប គួរែរអាចទទួលបាៃផ្លរបេោជៃព៍ីឿររែេឃើញវិទើាសាស្រសតែម ី
េ៉យគិរទំងឿរបៃកើរ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ ៃិងវិ្សីាស្រសតពើាបាលែមីៗ។ រ ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែគួរែរោរ់វិធាៃឿរេ្វើឱសែ
ែមី វិ្ីែមីៗេដើមើបីទបស់ាកើរ់ជងំឺរេបង ៃិងវិ្ីែមីៃៃឿរេ្វើេរសតរែជំងឺរេបងែដលាៃេៅែនហងរបេទសរបស់អនែ។ រ ឋ៉ើភិបាលែ៏
ាៃឿរពវែចិចេដើមើបីេំរទ ៃងិពេៃលឿៃវិទើាសាស្រសតផ្ងែដរ។ ឧទហរែ៍ េនេះាៃៃ័យថា រ ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែគួរែរផ្តល់ 
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង       ទំព័រទី ៦ ៃៃ ៩   

ែវិឿសរាប់ឿររសាវរំវវិទើាសាស្រសត ៃិងេំរទសាណើបៃ័រសាវរំវសាធារែៈ។ េៅេពល ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែផ្តល់ែវិឿ 
ឬឿរេលើែទឹែចិរតេផ្ើឝងេទៀរសរាប់ឿររសាវរំវេៅឲើយរែុមហ ុៃឯែជៃ វាែ៏គួរែររបាែដថាលទធផ្លៃៃឿររសាវរំវ
េនេះៃឹងផ្តល់របេោជៃ៍ដលអ់នែែដលរងផ្លប េះពាល់េ៉យជំងឺរេបងេៅែនហងរបេទសរបស់អនែ ៃិងាៃរំៃលសមរមើយ។ 
សិទធិទទួលបាៃវិទើាសាស្រសត ែ៏ររូវបាៃភាជើប់េៅៃឹងសទិធែិនហងឿរចូលរួមផ្ងែដរ។ សហគមៃ៍ែដលរងផ្លប េះពាល់េ៉យ
ជំងឺរេបង គួរែរររូវបាៃោបប់្ចឡលែនហងដំេែើរៃៃឿរសិែើារសាវរំវ ែដលាៃឿរចូលរួមេពញេលញ ៃងិេ៉យាៃ
ឿរេេរព ឿរចូលរួមរបស់ពួែេគ។ 

ធតើសិទ្ធិក្នុងឿរទ្ទួ្លព័ត៌មានមានន័យយ ើងណាចំធ េះអ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

ែនហងចំេនមេរឿងដៃទេផ្ើឝងេទៀរ សិទធិែនហងឿរទទួលពរ័៌ាៃាៃៃ័យថា អនែៃិង របសិៃេបើអនែចង់ អនែែដលពាែ់ព័ៃធែនហងឿរ
ផ្តល់ែែទរំបស់អនែ ដចូំសាចៈ់រិ ឬមិរតភែតិ គួរររវូបាៃេគរបាប់អំពីជេរមើសនន សរាប់ឿរពើាបាលេវជជសាស្រសត
របស់អនែ។ វាែ៏ាៃៃ័យថាអនែ ៃិងសហគមៃ៍របស់អនែ គរួែរររូវបាៃេគផ្តល់ព័រ៌ាៃររឹមររូវអំពីរេបៀបែដលជំងរឺេបងោរ
រើារ វិ្បីៃកើរឿរោររើាររបស់វា ៃងិបាៃដងឹអំពរីយៈេពលែដលអនែជងំឺរេបងបាៃចលំងេៅអនែដៃទ។ អនែែ៏គួរទទួល
បាៃផ្ងែដរៃៃឿររបឹែើា ៃងិឿរពៃើយល់នន ែដលអនែររូវយល់រសប(យល់រពម) ចំេពាេះអៃតោគមៃ៍ែផ្នែេវជជសាស្រសត។ 
េៃេះែា៏ៃៃ័យផ្ងែដរថា អនែាៃសិទធិររូវដឹងអំពីេះមើេះ ៃិងែំរិរៃៃឿរេរបើថានើំ ឬឿរេ្វើអៃតោគមៃ៍ណាមួយែដល
េវជជបែឌិររបសអ់នែចង់ឱើយអនែេ្វើ។ អនែែ៏ររូវដឹងពីរយៈេពលៃៃឿរពើាបាល ៃិងែ៏បាៃដឹងពផី្លរំៀៃែដលអាចេែើរាៃ 
ៃិងរេបៀបដៃទេផ្ើឝងេទៀរ ែដលឿរអៃតោគមៃ៍អាចាៃផ្លប េះពាល់ដល់សុខ្ភាព ឬជីវិររបសអ់នែ។ េៃេះររូវបាៃេគេៅ
ថា ចំធែេះែឹងណផនក្ឿរពើាបាល។ សិទធិទទួលព័រ៌ាៃែ៏ាៃៃ័យផ្ងែដរថា អនែគួរទទួលបាៃចើាប់ចមលងៃៃឿរពើាបាល
របស់អនែ របសៃិេបើអនែចងប់ាៃ។

ធតើសិទ្ធិទ្ទួ្លបានឿរត្ពមធត្ពៀងយល់ត្ពម មានន័យយ ើងណាសត្មាប់អ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺ
រធបង?

សិទធិទទួលបាៃឿររពមេរពៀងយល់រពម ររូវបាៃផ្ើារភាជើប់ោឝើងជិរសនិទធំមួយសិទធិទទួលបាៃព័រ៌ាៃ ៃិងសទិធិែនហងឿរ
ចូលរួម។ ឿររពមេរពៀងយល់រពមាៃៃ័យថា អនែររូវបាៃយល់រពមចំេពាេះឿរេ្វើអៃតោគមៃែ៍ផ្នែេវជជសាស្រសតណាមួយមុៃ
ៃឹងវាេែើរេឡើង គឺថាដំបូង អនែររូវែរបាៃទទួលបាៃព័រ៌ាៃេពញេលញអំពហីាៃភិ័យ ៃិងអរែរបេោជៃៃ៍ៃឿរេ្វើ
អៃតោគមៃ។៍ ពរ័៌ាៃែដលអនែររូវាៃ គឺំមូល ឋ៉ើៃសរាប់ឿរេ្វើសេរមចចិរតរបស់អនែ ថាេរើអៃញុ្ញើរឱើយាៃ
អៃតោគមៃែ៍ផ្នែេវជជសាស្រសត ឬែ៏ោឝើងណា (ឧទហរែ ៍ ថានើំពើាបាលជំងឺរេបងំែោ់ែ់ណាមួយ ឬថាេរើអនែចង់េរបើឿរ
ពើាបាលបៃកើរែដរឬេទ) ។ េៃេះាៃៃ័យថា អនែគួរែរាៃឿរផ្តល់របឹែើា មុៃេពលអនែេ្វើឿរសេរមចចិរត េហើយអនែ
ររូវបាៃេគផ្តលេ់ពលេវោរគប់រេៃ់ េដើមើបីគិរអំពីសែំួរ ៃិងទទួលចេមលើយចំេពាេះសំែួររបស់អនែ។ ឿរពើាបាលេ៉យ
បងចំំេពាេះជំងរឺេបងមិៃររូវបាៃអៃញុ្ញើរំ៉ច់ៀរ។ 
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង       ទំព័រទី ៧ ៃៃ ៩ 

ធតើសិទ្ធិក្នុងឿរចូលរួមមានន័យយ ើងែូចធមតចចំធ េះអ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិែនហងឿរចូលរួមាៃៃ័យថា អនែែដលំអនែាៃជំងរឺេបង គួរររូវចូលរួមែនហងឿរេ្វើេសចែតសីេរមចចិរតែដលប េះពាល់ 
ដល់អនែ។ែនហងេនេះរួមាៃ ឿរពើាបាលេ៉យេវជជសាស្រសតរបស់អនែ។ េទេះោឝើងណាែ៏េ៉យ វាែ៏គួរែរាៃឿរអៃុវរត 
ទូលំទូោយផ្ងែដរ។ អនែែដលរងផ្លប េះពាល់េ៉យជំងឺរេបង ាៃសិទធចិូលរួមែនហងឿរសំេរចចិរតែផ្នែេេលៃេោបាយ 
សុខ្ភាពពីថានើែ់ំរចិុេះេៅថានើែ់សហគមៃ។៍ ឧទហរែ ៍ េៃេះអាចាៃៃ័យថា អា ញំើ្ រសុៀភិបាលែសវងរែឿរប្ចឡល 
អងឿរែដលរំណាងឱើយមៃសុើឝែដលាៃជំងរឺេបង េៅេពលវាយរៃមលែមមវិ្ីជំងឺរេបង ឬែ៏ឲើយសហគមៃច៍ូលរួមេៅែនហងឿរ 
បេងើរវិ្សីាស្រសតសរាប់ឿរែែទំ ែដលេឆលើយរបេៅៃឹងររមូវឿររបសម់ៃុសើឝ ឬអនែជងំឺ។ 

Photo Credit: David Harrison for Treatment Action Campaign
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង ទំព័រទី ៨ ៃៃ ៩      

ធតើធសរើភាពននឿរបធងកើតសមាគម និងធសរើភាពននឿរជួបត្បជំុមានន័យយ ើងណាចំធ េះ
អ្នក្ណែលរង ផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិែនហងឿរចូលរួមគឺំមូលេហរុមួយែដលេសរើភាពៃៃឿរបេងើរសាគម ៃិងេសរើភាពៃៃឿរជួបរបជុំេដើររួនទសំីៀៃ់ 
ែនហងែមមវិ្ជីំងឺរេបង។ េសរើភាពៃៃឿរជួបរបជុ ំ អៃញុ្ញើរឱើយរែុមមៃុសើឝជួបជុំេនើ ឧទហរែ៍ េដើមើបីពិភាែើាប ច្ឡលបញ្លើ
សុខ្ភាពេៅែនហងសហគមៃ។៍ េសរើភាពបេងើរសាគម អៃុញ្ញើរឱើយអនែ ៃិងមៃុសើឝដៃទេទៀរែដលរងផ្លប េះពាល់េ៉យ
ជំងរឺេបងបេងើរ ៃិងចេុះេះមើេះអងឿរ (ឧទហរែ៍ រែមុសហគមៃ៍ែដលផ្តល់ឿរេំរទដល់របំជៃែដលរងផ្លប េះពាល់
េ៉យជំងឺ) ឬេដើមើបីរស មូរសិរាប់សិទធិរបស់អនែជំងរឺេបង។ 

ធតើឿរណែទំធោយយក្អ្នក្ជំងឺជាធេល គឺជាអ្វី?

ឿរែែទំេ៉យយែអនែជំងឺំ េេល ាៃៃ័យថា អវីរគប់ោឝើងែដលររូវេ្វើំមួយ ឿរបៃកើរជំងឺរេបង ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ 
ៃិងឿរពើាបាលគួរែរពិោរណា េលើររមូវឿររបសម់ៃសុើឝទំងមូល។ េៃេះរួមប្ចឡលឿរេេរពសិទធិរបស់មៃុសើឝានើែ់ៗ 
ៃិងឿរគិរអពំសីងម ៃិងែតាឍើេសដឋែិចច េ៉យមិៃគិរររមឹែរអំពីពរ័៌ាៃេវជជសាស្រសតប េុណា្ើេះេទ។ ែផ្ៃឿរពើាបាលរបស់
អនែគួរែរររូវបាៃេ្វើេឡើង េដើមើបីេ៉េះរសាយសាណើៃភាពំែ់ោែ់របសអ់នែ។ វាគួរែរំឿរឿរពារសិទធិរបស់អនែ មិៃែមៃ
រំេោភបំពាៃេលើវាេទ។ជំងឺរេបងប េះពាល់មៃុសើឝេរចើៃំងមួយនែ់។ េនេះេហើយំមលូេហរុែដលេយើងគិរអំពីឿរែែទំ
រគួសារ ៃិងសហគមៃ៍ំ េេលផ្ងែដរ។មៃុសើឝ ែដលជួយែែទំរែុមរគួសារ ឬសាជិែសហគមៃ៍ែដលរស់េៅំមួយ
ៃឹងជំងឺរេបង ររូវទទួលបាៃព័រ៌ាៃអំពេីសវាបៃកើរ េសវាេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ ៃងិេសវាពើាបាលដូចេនើេៅៃឹងមៃុសើឝែដលាៃ
ជំងឺរេបងែដរ។ 

ធតើធនេះមានន័យយ ើងែូចធមតច សត្មាប់ត្គួស្រនិងសេគមន៍?
រគួសារ ៃិងសហគមៃ ៍ េដើររនួទីសំៀៃ់ែនហងឿរបៃកើរជងំឺរេបង ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ ៃិងឿរពើាបាល។ េនេះេហើយំមូល
េហរុែដលអងឿរេៅតាមសហគមៃ៍ (CBOs) ៃិងរែុមេំរទ ាៃសារៈសំៀៃ់ៀយើងំណាស់។ អនែាៃសិទធិ ៃៃេសរើភាព
ែនហងឿរបេងើរសាគម ៃិងេសរើភាពៃៃឿរជួបរបជុំ។ េៃេះាៃៃ័យថាអនែ អនែជំងដឺៃទេទៀរ ៃិងសហគមៃ៍របសអ់នែាៃ
សិទធិជួបរបជុំេដើមើបីែចែរំែលែព័រ៌ាៃ។ អនែាៃសិទធបិេងើរអងឿរ ែដលេំរទមៃសុើឝាៃជំងឺរេបង អនែផ្តលឿ់រែែទំ
របស់ពួែេគ ៃិងសហគមៃ៍របស់ពួែេគ។ 
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង ទំព័រទី ៩ ៃៃ ៩    

ធតើខំុ្គួរធ វ្ើយ ើងណា ត្បសិនធបើសិទ្ធិរបស់ខំុ្ត្តូវបានធគរំធោភបំ ន?

អនែាៃសិទធិេ្វើពាែើយបែេងឹ។ អា ញំើ្រសុៀភិបាលគួរែរាៃែែៃលងសរាបអ់នែេដើមើបីបេងើរពាែើយបែេងឹ។ អនែែ៏ាៃ
សិទធិទទួលបាៃឿរេឆលើយរបផ្ងែដរ។ របសៃិេបើអនែមិៃទទួលបាៃឿរេឆលើយរប ឬរបសិៃេបើអនែទទួលបាៃឿរេឆលើយរប 
ែដលមិៃេឆលើយរបៃឹងែងវល់ ឬររមូវឿររបស់អនែ អនែអាចាៃសិទធិយែពាែើយបែេឹងេនេះេៅឿៃ់រុោឿរ។េៃេះអារស័យ
េលើចើាបរ់បស់របេទសអនែ េហើយអនែគួរទែ់ទងជំៃួយែផ្នែចើាប់ ឬអនែអៃុវរតវិ ជំើជវីៈែផ្នែចើាប់ពអីងឿរ។ាៃអងឿរ
ែដលាៃឯែេទស ពាែ់ពៃ័ធៃឹងឿររំេោភសិទធិមៃុសើឝជុំវិញសិទធិទទួលបាៃសខុ្ភាព។ េនេះរួមប្ចឡលទំងសទិធិរបស់អនែ 
ែនហងឿរទទួលបាៃឿរពើាបាល ៃិងសទិធិេផ្ើឝងៗែដលាៃែចងែនហងែផ្នែទី ១ "សិទធិមៃសុើឝ ៃិងជំងឺរេបង"។ 

របេទសំេរចើៃាៃឿរិោល័យសិទធិមៃុសើឝ ឬសាណើប័ៃសិទធិមៃុសើឝំរ។ិ ទំងេៃេះគឺំ រែុមឯែោជើយែដលតាម៉ៃ 
ឿរពារ ៃិងសាឍើរសិទធិមៃុសើឝ េហើយអាចទទួលបាៃពាែើយបែេឹងពីបុគលានើែ់ៗអពំឿីររំេោភសិទធិមៃុសើឝ។ អនែអាច
រែេមើលថា េរើរបេទសរបស់អនែាៃសាណើប័ៃសទិិធមៃុសើឝំរិ ឬេទេ៉យេមើលេៅទីេៃេះ https://nhri.ohchr.org/EN/

Pages/default.aspx ។ េៅែនហងសាណើៃភាពមួយចំៃួៃវាអាចៃឹងេលឿៃែនហងឿរេៅដលអ់ងឿររស ូមរអិនែជងំឺែនហងរសុែមួយ 
របសិៃេបើអនែគរិថាសិទធិរបស់អនែររូវបាៃេគរំេោភបំពាៃ ៃងិចង់ទទួលព័រ៌ាៃអពំជីេរមើសរបស់អនែ។ 

មែោ 2018 
www.treatmentactiongroup.org

https://nhri.ohchr.org/EN/


ដឹងអំពីសទិ្ធិរបសអ់នក 
ឿរបៃកើរ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ 
ៃិងឿរពើាបាលជំងឺរេបង
 

សិទធរិបស់អនែ ៃិងឿរបៃកើរជំងឺរេបង

ធតើឿរពើាបាលបង្កើរជំងឺធបងគឺជាអ្វី? 

េ៉យ GISA DANG  
ែែសំរួលេ៉យ Tsira Chakhaia, Brian

Citro, Vivian Cox, Mike Frick, Jennifer 

Furin, Erica Lessem, Alexander William 

Mbuya, Lindsay McKenna, John Mdluli,  
Jane Rahedi Ong’ang’o, Hadija H. 

Semvua, and Zani de Wit 

ទំព័រទី ១ ៃៃ ៥    

អនែអាចឆលងេោគរេបង របសៃិេបើអនែដែដេងឞើមេចញចូលែនហងខ្ើយល់ េហើយាៃៃរណាានើែ់ែដលាៃជំងឺរេបង ៃងិែសែ។ ឿរ
ឆលងេមេោគរេបងែបបេៃេះ អាចររូវបាៃេគោរ់ទុែំឿរឆលងជំងឺរេបងេមើៃេោគសញ្ញើ ឬ LTBI ។ ឿរឆលងេមេោគរេបងាៃ
ៃ័យថា អនែាៃបាែ់េររើរេបងេៅែនហងោងឿយរបសអ់នែ ប ុែៃតវាមិៃេ្វើឱើយអនែឈឺេទ។ េៃេះាៃៃ័យថា អនែមៃិអាចឆលង
េមេោគរេបងេៅអនែដៃទ។ ែនហងែរែីំេរចើៃ ោងឿយរបសអ់នែអាចរែើាឿរឆលងេមេោគ រេបងេៃេះឱើយសែិរេៅេរឿមឿរ
រគប់រគង េហើយអនែមិៃាៃេោគសញ្ញើណាមួយ។ ប ែុៃតែនហងែរែមីយួ ចំៃួៃំពិេសសរបសិៃេបើរបព័ៃធភាពសា ើំមិៃ
ដំេែើរឿរលស េមេោគរេបងេៅែនហងខ្លអៃអាចាៃចៃំួៃេរចើៃៃឹងេ្វើឱើយអនែឈឺេៅេពលអនគរ ែដលេគេៅថាជំងរឺេបង
សែមម។ 

ធតើខំុ្ែឹងថាខំុ្ឆលងជំងឺរធបងធោយរធបៀបណា? 

ាៃេរសតពីររបេភទសរាបព់ិៃិរើយេមើលឿរឆលងេមេោគរេបង។ មួយររូវបាៃេគេៅថា ឿរេ្វើេរសតតាមែសើបែ ឬ TST ។
វាពាែ់ព័ៃធៃឹងឿរោែ់របូេរអ ៊ីៃេមើៃរបរិែមមរិចរួចេៅែនហងែសើបែរបស់អនែ(ំទូេៅេៅែនហងេដើមៃដរបសអ់នែ) េហើយសំុឱើយ
អនែររលប់មែវិញមួយឬពីរៃែៃេរឿយ េដើមើបីដឹងថាែសើបែរបស់អនែាៃរបរិែមមឬេទ េបើាៃេនេះាៃៃ័យថាអនែឆលងេមេោគ
រេបង។ របេភទៃៃឿរេ្វើេរសតមួយេផ្ើឝងេទៀរររូវបាៃេគេៅថាឿរេ្វើេរសត interferon gamma release assay ឬ
IGRA ។ ឿរេ្វើេរសត IGRA គឺពិៃិរើយយែះមបៃតចិបៃតអចរបសអ់នែសរាប់ពិៃរិើយេោគសញ្ញើៃៃឿរឆលងេមេោគរេបង។ 
ឿរេ្វើេរសតមួយែនហងចំេណាមឿរេ្វើេរសតទំងេៃេះ អាចមៃិោំបាចស់រាប់ឿរោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ របសិៃ
េបើអនែាៃហាៃិភ័យខ្ពស់ៃៃជំងឺរេបងសែមម។ េៃេះេ៉យសារែរឿរេ្វើេរសតទំងេៃេះ មិៃាៃលែែេះលសឥរេៀងើេះ។ឿរ
េ្វើេរសតតាមែសើបែ អាចាៃលទធផ្លវិជជាៃ ចំេពាេះអនែែដលមិៃររូវបាៃឆលងេមេោគរេបង ប ុែៃតបាៃោែវ់ា ើែស់ាំង 
BCG ។ ចំេពាេះមៃុសើឝមួយចៃំួៃំពិេសសអនែែដលេែមងេពែ ឬអនែែដលរបព័ៃធភាពសា ើំមិៃដំេែើរឿរលសទំង TST 

ែុមភៈ 2018 
www.treatmentactiongroup.org



សិទ្ធិ និងឿរបង្កើរជំងឺរធបង               ទំព័រទី ២ ៃៃ ៥   

ឬ IGRA អាចាៃលទធផ្លអវិជជាៃេបើេទេះបីំាៃឿរឆលងេមេោគរេបងែ៏េ៉យ។មៃុសើឝែដលាៃររូវបាៃប េះពាល់ ៃឹង 
ជំងឺរេបងេៅែនហងផ្ទេះ ឬែែៃលងេផ្ើឝងេទៀររបស់ពួែេគ អាចទទួលបាៃអរែរបេោជៃព៍ីឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ៃិងាៃសិទិធ
ពិភាែើាបញ្លើេៃេះំមួយអនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់ពួែេគ។ 

ធតើឿរពើាបាលធោយថា្ើំបង្កើរគឺជាអ្វី? 

ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរាៃៃ័យថា ំឿរេលបថានើបំៃកើរជំងឺរេបង េដើមើបីឿរពារអនែពីឿរធាយើែ់ខ្លអៃឈ។ឺេវជជបែឌរិ ឬ
គិោៃបុ៉ឋើយិឿរបស់អនែ អាចែែនឱំើយអនែេរបើឿរពើាបាលបៃកើរេរឿយពីេ្វើេរសតេដើមើបីដឹងថាេរើអនែឿរឆលងេមេោគ
រេបងឬេរឿយសួរអំពីែតាឍើហាៃិភ័យរបសអ់នែ។េ៉យសារឿរេ្វើេរសតរែេោគវិៃិចឆយ័ជំងឺរេបងគឺមៃិសូវលសេទែនហងឿររបាប់
ថាៃរណាៃឹងាៃេោគរេបងសែមមេៅេពលៀងមុខ្ រគូេពទើយឬ គិោៃុប៉ឋើយិឿអាចផ្តល់ឿរពើាបាលដល់អនែេ៉យឈរ
េលើែរែតាឍើេរេេះថានើែ់។ ែតាឍើហាៃិភ័យមួយគឺែពំុងាៃទំនែ់ទំៃងោឝើងជិរសនទិធំមួយៃឹងអនែែដលាៃជងំឺរេបង អនែ
ែដល ាៃទំនែ់ទៃំងំមយួអនែជំងឺរេបង គួរររូវបាៃពៃិិរើយរែេមើលជំងឺរេបង េហើយរបសិៃេបើពួែេគាៃ ឬាៃលទធភាព
ឆលងេមេោគរេបង គួរែរររូវបាៃផ្តល់ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ។ែតាឍើហាៃិភ័យមួយេទៀរគឺឿរឆលងេមេោគេអដស។៍ំឿរពិរ 
អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែែែនំអនែែដលាៃេមេោគេអដស៍ ឬេែមងែដលាៃអាយុេរឿម ៥ ៅនើំែដលរស់េៅំមួយ
អនែែដលាៃជងំឺរេបងគួរែរររូវបាៃេគផ្តល់ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ(ដោបណាពែួេគមិៃាៃជមៃឺឆលង)សូមើបីែរមៃិាៃ 
ឿរេ្វើេរសតឆលងេមេោគរេបងែ៏េ៉យ។ 

ាៃឿរពើាបាលបៃកើរខ្ុសៗេនើំេរចើៃែដលាៃរបសិទធភិាពៃិងាៃសុវរែិភាព: 

 របំាមួយែខ្ របំាបួៃែខ្ ៣៦ែខ្ ឬឿរពើាបាលេពញមួយជវិីរ ែដលេៅថាថានើំរបៅំងៃងឹជំងឺរេបង (isoniazid)
ររូវេលបំេរៀងោល់ៃែៃ។ ចំេពាេះអនែែដលាៃផ្ទហែេមេោគេអដស ៍ ែ៏អាចររូវបាៃផ្តល់ឱើយថានើំ cotrimoxazole

ផ្ងែដរេដើមើបីឿរពារសាណើៃភាពទែ់ទងៃឹងេមេោគេអដស៍េផ្ើឝងៗេទៀរ។

 បីែខ្ៃៃ isoniazid បែូំមយួ rifapentine ររូវេលបមតងែនហងមួយសបាឍើហ៍។េៃេះគឺំជេរមើសែមីបំផ្ុរ ៃងិាៃ
មៃុសើឝេរចើៃគិរថាវាៃយរសួលបំផ្ុរ។

 ពី ៣ េៅ ៤ ែខ្ៃៃឿរេលប isoniazid បូែំមួយ rifapentine ំថានើំរបៅំងៃងឹជំងឺរេបងមួយេផ្ើឝងេទៀរ។

 ព ីប ីេៅ បៃួ ែខ្ៃៃឿរេរបើថានើំ Rifampicin របោំៃែៃែរមួយមុខ្។
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សូមក្ត់សមាគើល់: របសិៃេបើអនែែពំុងេរបើឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរែដលរួមាៃ isoniazid អនែែ៏គួរែរររូវបាៃេគផ្តល់  
វើតាមីៃ B6 (ឬមើាឝើងេទៀរ េគេៅថា pyridoxine) េដើមើបីបៃកើរឿរខ្ូចៀរដល់សរៃសរបសាទរបស់អនែ។របសិៃេបើ 
អនែេរបើថានើំរបៅំងៃឹងេមេោគេអដស៍ (ART) េវជជបែឌរិរបស់អនែគួរ ែរេចញេវជជបញ្ជើេ៉យឿរពើាបាលឿរឿរពារ 
ែដល ាៃឿរពើាបាលេ៉យ rifampicin ឬ rifapentine េរពាេះវាអាចេ្វើអៃតរែមមំមួយថានើំរបៅំងេមេោគេអដសទ៍ូេៅ។ 

ធតើឿរពើាបាលធោយបង្កើរមានត្បសិទ្ធភាពសត្មាប់ជំងឺរធបងណែលស្ ើំនឹងថា្ើំធត្ចើនមុខឬធទ្ (MDR-TB)? 

ជំងឺរេបងែដលសា ើៃំឹងថានើំេរចើៃមុខ្ ាៃៃ័យថាសំពា្ៃៃជំងឺរេបង គឺាៃភាពសា ើំេៅៃឹង isoniazid ៃិង rifampicin 
ដូេចនេះឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ែដលំជេរមើសែដលបាៃេលើែេឡើងៀងេលើអាចមិៃដេំែើរឿរ។ អងឿរសុខ្ភាពពិភព
េោែ ែមីៗ េៃេះ បាៃេចញផ្ើាយឿរែែនំែម ី ែដលែែនំឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ ែដលអាចពិោរណាសរាប់អនែែដល 
រស់េៅំមួយអនែែដលាៃជំងឺរេបងែដលសា ើៃំឹងថានើំេរចើៃមុខ្។ ាៃឿរសិែើាំបៃតបនតើប់ំេរចើៃ េដើមើបីវាយរៃមលឿរ 
ពើាបាលែដលលសបំផ្រុសរាប់ឿរឆលងេមេោគរេបងែដលសា ើំៃឹងថានើំេរចើៃមុខ្។ អនែគរួែរសាែសួរ របសៃិេបើឿរសិែើា
ែំពុងររូវបាៃ េ្វើេៅែនហងរំបៃ់របសអ់នែ។ែនហងសាណើៃភាពខ្លេះឿរពើាបាលឿរឆលងេមេោគរេបងែដលសា ើៃំឹងថានើំេរចើៃមខុ្ 
េ៉យេរបើ ឱសែដូចំ levofloxacin ឬ moxifloxacin អាចររូវបាៃផ្តល់ជូៃដល់បុគលែដលាៃហាៃិភ័យខ្ពស់។ 
អនែគួរពិភាែើាពហីាៃិភ័យ ៃងិអរែរបេោជៃ៍ៃៃឿរទទួលថានើំេៃេះំមួយអនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែ។ 

ធតើនរណា គួរទ្ទួ្លបានឿរពើាបាលធោយថា្ើំបង្កើរជំងឺរធបង? 

អងឿរសុខ្ភាពពភិពេោែបាៃផ្តល់អៃសុាសៃ៍ថា អនែផ្ទហែេមេោគេអដស៍ទំងអស់ ៃិងែុារទំងអស់ែដលាៃ
អាយុេរឿម  5 ែដលរស់េៅំមួយ ឬាៃភាពជរិសនិទធៃងឹអនែែដលាៃជំងឺរេបងររូវពើាបាលឿរបៃកើរ េៅេពលពួែេគ
មិៃាៃជំងឺរេបងសែមម។េៃេះគឺេ៉យសារែរែុារ ៃងិអនែែដលាៃផ្ទហែេមេោេអដស៍ាៃហាៃភិ័យខ្ពស់ែនហងឿរវិវរតេៅំ
ជំងឺរេបងេបើសិៃំពែួេគររូវបាៃប េះពាល់បាែ់េររើ។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែែប៏ាៃផ្តល់ដំបូនមើៃផ្ងែដរថា ឿរ 
ពើាបាលេ៉យបៃកើរ អាចររូវបាៃផ្តល់ជូៃដលម់ៃសុើឝែដលាៃអាយុពី ៥ ៅនើំេឡើងេៅែដលរស់េៅំ 
មួយអនែែដល  ជំងឺរេបង របសិៃេបើពួែេគរស់េៅែនហងរបេទសែដលាៃបៃទហែជំងឺរេបងខ្ពសេ់ហើយមៃិាៃជំងឺរេបង 
សែមម។ េ៉យសារជំងឺរេបងគឺឆលងតាមខ្ើយល់ េៅេពលែដលៃរណាានើែា់ៃទំនែ់ទំៃងជិរសនិទធំ មួយមៃុសើឝែដលាៃ
ជំងរឺេបងគឺាៃ ហាៃិភ័យខ្ពស់ៃៃជំងឺរេបង (ដូចំេ្វើឿរេៅែនហងអែេងូែរ៉ែំែែៃលងែដលអនែររូវបាៃប េះពាល់ៃងឹ្ូល ី
សីុលីឿែដលបណាតាើលេអាយេែើរាៃជំងះឺមសសីុះមរែហម ឬរស់េៅែនហងគុែេ៉យពុំាៃខ្ើយល់អាឿសលស) 
គួរាៃលទធភាពពិៃិរើយរែេមើលជំងឺរេបង។ 
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សិទ្ធិ និងឿរបង្កើរជំងឺរធបង                      ទំព័រទី ៤ ៃៃ ៥          
 
 
ធតើខំុ្អាចត្តូវបានធគបងខំឱើយទ្ទួ្លឿរពើាបាលបង្កើរជំងឺរធបងឬធទ្? 
 
ឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរមិៃគួរោរ់ទុែំភាពោំបាច់េទ។ អនែគួរែរាៃជេរមើសែនហងឿរទទួលយែវា (ឿរយល់រពម) 
ឬមិៃយល់រពម។ អនែអាចេលើែទឹែចិរតដលអ់នែំទីរសឡាញ់ែដលាៃហាៃិភ័យឲើយេៅទទួលឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ
ប ុែៃតវាគឺំជេរមើសរបស់ពែួេគែនហងឿរទទួលយែវា ឬមៃិយែ។ អនែាៃសិទធទិទលួព័រ៌ាៃោឝើងេពញេលញអំពីផ្ល
របេោជៃ៍ េរេេះថានើែ ់ ៃងិចំេែេះដឹងែដលាៃរសាបអ់ំពឿីរពើាបាលបៃកើរេោគរេបង។សរាបែ់ុារ ឪពែុាឍើយឬ
អាណាពើាបាលរសបចើាប ់ររូវផ្តល់ឿរយល់រពមេៅេលើៃីរិវិ្ ីឬេៅេលើថានើ ំ រួមទងំឿរពើាបាលេ៉យបៃកើរ។ េៅែែៃលង
ខ្លេះចើាប់មិៃអៃញុ្ញើរឱើយែៃូៗយល់រពមេលើឿរពើាបាល ៃិងឿរសេរមចចិរតែផ្នែេវជជសាស្រសតេ៉យខ្លអៃឯងេទ។ ចើាប់សតីពី
ឿរយល់រពម ៃិងអាយុៃៃឿរយល់រពម គឺាៃលែែៈខ្ុសៗេនើេៅតាមរបេទស។ េៅរបេទសំេរចើៃ គឺេគែំែរ់
អាយុ 18 ៅនើ ំប ុែៃតេៅរបេទសខ្លេះវាាៃអាយុរិចឬេរចើៃំងេៃេះ។ 
 
ខំុ្កំ្ពុងណែទំសមាជិក្ត្គួស្រណែលមានជំងឺរធបង។ ធតើខំុ្ត្តូវែឹងអ្វីខលេះ? 
 
ជំងឺរេបងគឺំជងំឺឆលង ប ុែៃតសូមចងោថំា ជងំឺរេបងអាចឆលងតាមខ្ើយល់បាៃ ែរេៅេពលអនែែដលាៃជងំឺឆលងជងំឺរេបង 
(េៅថាជំងឺរេបងវិជជាៃ) ែសែ ែណាតាើស់ េរចៀង ឬែរសែ។ ជំងឺរេបងមិៃឆលងេ៉យឿរប េះ ះម េមជីវិរេះមើល ឬទឹែរំ
អិលទរើរាស ឬតាមរយៈឿរែចែអាហារចំែ ី េរគឿងផ្ទេះបាយ ោៃ ឬែែវេនេះេទ។ ជំងឺរេបងំទូេៅមិៃឆលងបនតើប ់
ពីពីរសបាឍើហ៍ៃៃ ឿរពើាបាលបាៃលស។ឿរឆលងភាគេរចើៃេែើរេឡើងមុៃេពលាៃៃរណាានើែ់ទទួលឿរពើាបាលែដលាៃ
របសិទធភាព។ ភាយើមៗបនតើបព់ីឿរពើាបាលែដលាៃរបសិទធិភាពបាៃោប់េផ្តើម េនេះហាៃិភ័យៃៃឿរឆលងបាៃធាយើែច់ុេះោឝើង
ៀយើំង។ 
 
េយើងដឹងថាមេ្ើាបាយដ៏សៀំៃ់បំផ្ុរេដើមើបីប្ើឈប់ឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបង គឺររូវេ្វើេោគវិៃិចឆ័យឱើយបាៃោឝើងៅប់ដល ់
មៃុសើឝរគប់រូបែដលាៃជំង ឺ ៃិងផ្តល់ឱើយពួែេគៃូវឿរោប់េផ្តើមពើាបាលរបែបេ៉យរបសិទធភាព េហើយេំរទពួែេគឱើយ
ទទួលបាៃៃូវឿរពើាបាលឱើយបាៃរហូរដល់ប ច្ប ់ៃងិំសេះេសើបើយ។ 
 
របសិៃេបើអនែាៃឿរទែទ់ងជិរសនិទធំមួយអនែែដលាៃជំងឺរេបង ែដលេៅែរឆលងេមេោគ សូមពើាោមសានើែ់
េៅែនហងរំបៃ់ែដលាៃខ្ើយល់អាឿសលសរបេសើរ ាៃពៃលឺរពេះអាទិរើយឬពៃលឺឿំរសមUីV េៅេពលអនែេៅំមួយអនែជងំឺរេបង។  
អនែគួរែរពិៃរិើយរែេមើលជំងឺរេបងំេទៀងទរេ់៉យយែចរិតទុែ៉ែ់េលើេោគសញ្ញើៃៃជំងឺរេបង។ របសៃិេបើ អនែមិៃាៃ 
េោគសញ្ញើជងំឺរេបងេទ ប ុែៃតគិរថាអនែាៃឿរប េះពាល់ៃឹងជំងឺរេបង អនែគួរែរទទួលបាៃឿរពើាបាលបៃកើរ។ 
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សិទ្ធ ិនិងឿរបង្កើរជំងឺរធបង           ទំព័រទី ៥ ៃៃ ៥    

របេភទាឝើសខ្ុសេនើមួយចៃំៃួ អាចជួយទប់សាកើរ់ឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបង។ អនែជងំឺរេបងអាចពាែ់ាឝើស់វេះឿរ់ឬរបំាង
រែណារ់  ពីេរពាេះវាអាចប ើ្ឈប់េមេោគរេបងេៅេពលែដលពួែេគែសែ េ៉យមៃិឱើយោល៉លេៅខ្ើយល់។ របសៃិេបើអនែែែ
ទំមៃុសើឝែដលាៃជំងឺរេបង ប ុែៃតអនែមិៃឈឺេទ របេភទពិេសសៃៃរបំាងាឝើស់ោំបាច់ររូវពាែេ់ដើមើបីឿរពារឿរដែដេងឞើម
រសូបយែេមេោគរេបង។ វរែហេៃេះររូវបាៃេគេៅថាឧបែរែ៍ដែដេងឞើម N-95 េហើយវា ទបស់ាកើរ់បាៃៃូវឿរហូរចូល ៃងិ
រសូបចូលៃៃេមេោគ។ របសិៃេបើអនែមៃិាៃជងំរឺេបង ៃិងែំពងុពើាោមឿរពារខ្លអៃអនែ សូមែុំពាែា់ឝើសវេះឿរ់្មមតា 
េរពាេះវាពិរំអារែែ់ំងឿរមិៃពាែ់ាឝើស់េៅេទៀរ។  
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ដឹងអំពីសទិ្ធិរបសអ់នក 
ឿរបៃកើរ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ 
ៃិងឿរពើាបាលជំងឺរេបង
 

សិទធិ ៃិងឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ 

ធតើខំុ្ែឹងធោយរធបៀបណា ថាខំុ្ត្តូវឿរធ វ្ើធតសតរក្ជំងឺរធបង? 

ធោយ  GISA DANG  
ែែសំរួលេ៉យ  Tsira Chakhaia, Brian

Citro, Vivian Cox, Mike Frick, Jennifer 

Furin, Erica Lessem, Alexander William 

Mbuya, Lindsay McKenna, John Mdluli,  
Jane Rahedi Ong’ang’o, Hadija H. 

Semvua, and Zani de Wit 

ទំព័រទី ១ ៃៃ ៤    

របសិៃេបើអនែែសែេលើសព ី ពីរសបាឍើហ៍ រសែទមៃៃ ់ ែសែេចញះម ឬេចញេញើសេពលយប់ អនែគួរែរេ្វើេរសតរែ
ជំងឺរេបង។របសៃិេបើអនែាៃផ្ទហែេមេោគេអដស ៍ អនែគួរែរររូវបាៃេ្វើេរសតំេទៀងទរ់រែជំងរឺេបង។ ដំបូងអនែអាចររូវ
បាៃេគសួរអំពីេោគសញ្ញើទងំេៃេះ ឬររមូវេអាយែរេ៉យឿំរសម ី X-ray ។ ឿរេ្វើែបបេៃេះ អាចផ្តលព់័រ៌ាៃអំពីថា
េរើអនែររូវឿរេ្វើេរសតរែជំងឺរេបងែដរឬេទ។ ឿំរសម ីX-ray មិៃែមៃំឿរេ្វើេរសតជំងឺរេបងេ៉យខ្លអៃឯងេទ េរពាេះាៃអវីៗ 
ំេរចើៃែដលមិៃែមៃំជំងរឺេបង អាចេមើលេៅដូចជងំរឺេបងេៅេលើឿំរសមី X-ray ដូចេៃេះររមូវឱើយាៃឿរេ្វើេរសត
ជំងឺរេបងំែោ់ែ់បែៃែមេទៀរ របសិៃេបើសងើឝ័យថាអនែាៃជំងឺរេបង ែដលែរេចញពីឿំរសមី X-ray ។ 

ធតើជំងឺរធបងគួរណតត្តូវបានធគធ វ្ើធោគវិនិចឆ័យែូចធមតច? 

អនែែដលែំពងុេ្វើេរសតរែជំងរឺេបងគួរែរាៃសិទធិចូលេៅ GeneXpert MTB / RIF ឬ GeneXpert MTB /RIF Ultra ំឿរ
េ្វើេរសតដំបូង (ជួៃឿលេគេៅថាេរសត CBNAAT) ។ GeneXpert អាចផ្តល់លទធផ្លបាៃេលឿៃ ៃិងាៃភាពររឹមររវូ
ំងឿរេ្វើេរសតែំហាែតាមមីរែូសហប្មមតា។ េៃេះគឺំឿរពិរសរាប់មៃុសើឝេពញវ័យ ៃិងែុារៃិងសរាបម់ៃុសើឝរស់
េៅំមួយេមេោគេអដស៍។ របសិៃេបើ GeneXpert មិៃរែេឃើញជំងឺរេបងេទ ប ុែៃតអនែ ឬអនែែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែែំពុង
ែររពួយបារមភថាអនែាៃជងំឺរេបង អនែាៃសិទធិេ្វើេរសតេោគវិៃិចឆ័យបែៃែមេទៀរបាៃ។ GeneXpert គួរែរ មិៃែមៃំឿរ
េ្វើេរសតដំបូងបផំ្ុរៃៃជងំឺរេបងេទ េៅេពលៃរណាានើែ់ឿយើយំអនែាៃជងំឺ្ៃៃ់្ ៃរ ៃិងាៃេមេោគេអដស។៍ ដូេចនេះទំងឿរ
េ្វើេរសតេៅេលើទឹែេនមេ៉យ LAM ៃិង GeneXpert ៃឹងររូវយែមែេរបើ សូមេមើលរូបៀងេរឿម 
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េទេះបីំ GeneXpert ំឧបែរែ៍េ្វើេរសតដបំូងេគ ែរេៅែែៃលងំេរចើៃេៅែរេរបើរបាស់មីរែូសហបំឿរេ្វើេរសតដំបូង។
របសិៃេបើេៃេះំែរែីេៅែនហងែែៃលងែដលអនែរស់េៅអនែរបែហលំចង់េលើែទឹែចិរតរ ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែឱើយេ្វើឿរ 
អភិវឌើឍៃ៍េេលៃេោបាយ សំោប់ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យេោគរេបងេ៉យេោងេៅតាមសិទធិទទួលបាៃវិទើាសាស្រសរ ៃងិសិទធិ
សុខ្ភាព។ 
 
ធតើកុ្មារគួរធ វ្ើធតសតរក្ជំងឺរធបងយ ើងែូចធមតច? 
 
ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យអាចំបញ្លើរបឈមេរចើៃចំេពាេះែុារ ពីេរពាេះពួែេគាៃបាែ់េររើរិចំងមៃុសើឝេពញវ័យៃិងអាចាៃ 
បញ្លើែនហងឿរែសែយែែំហាែ។ ែុារគួរែរររូវបាៃផ្តលឱ់ើយំរបោំៃូវឿំរសមីX-ray ៃិងអាចររូវឿរវិ្ីសាស្រសតបែៃែមេទៀរ 
សរាប់ឿរទទួលបាៃគំរូមយួែដលអាចររូវបាៃេ្វើេរសតេៅេលើ GeneXpert (េៅថាថានើំ gastric aspirate) ។ 
 
ចុេះចំធ េះឿរធ វ្ើធោគវិនិចឆ័យជំងឺរធបងស្ ើំនឹងថា្ើំ? 
 
េដើមើបីេ្វើឱើយឿរពើាបាលជំងឺរេបងាៃរបសិទធិភាព គឺជងំឺរេបងរបស់អនែគួរែរៅប់ទទួលបាៃថានើែំដលអនែែពំុងពើាបាល។ វា
គឺំឿរោំបាចេ់ដើមើបីរែឱើយេឃើញៅប់ ថាេរើជំងឺរេបងរបស់អនែាៃភាពសា ើៃំឹងថានើំ(មិៃៃយទទួលយែ) ចំេពាេះថានើំណា
មួយែនហងឿរពើាបាលរបសអ់នែ។ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យជងំរឺេបងែដលសា ើៃំឹងថានើំ ែ៏ររូវបាៃេគេៅថាឿរេ្វើេរសតៃយៃឹង
ទទួលថានើ ំ ឬ DST ។ GeneXpert អាចរែេឃើញភាពរបៅំងេៅៃឹងឱសែ rifampicin ។ ឿរេ្វើេរសតមួយេផ្ើឝងេទៀរ
ែដលេៅថា ឿរេ្វើឿរេសុើបអេងរ (line probe assay) អាចរបាប់បាៃែនហងរយៈេពល ពីរ បីៃែៃ របសៃិេបើអនែជំងឺរេបង
ាៃភាពសា ើេំៅៃឹងថានើំដ៏សំៀៃ់េផ្ើឝងេទៀររួមទំង isoniazid, ថានើំោែ់ជួរំទីពីរ (the second-line injectables) 

(amikacin, capreomycin, kanamycin), and fluoroquinolones (levofloxacin, moxifloxacin)។ ឿរេ្វើឿរេសុើប
អេងរ (Line probe assays)  គួរររូវាៃ។ របសិៃេបើមិៃអាចេ្វើេៅបាៃ េនេះឿរបែេតេះវរែហោវ (ែដលចំណាយេពល
ពីរបីសបាឍើហ៍) ែគ៏ួរររូវបាៃយែមែេរបើបាៃផ្ងែដរ។ 
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ចុេះធបើខំុ្រស់ធៅជាមួយធមធោគធអ្ែស៍? 

ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យជំងឺរេបងចេំពាេះអនែែដលាៃផ្ទហែេមេោគេអដស៍អាចាៃឿរពិបាែំងេៃេះ ពីេរពាេះអនែផ្ទហែេមេោគ
េអដស៍អាចាៃែរមរិខ្ុសៗេនើៃៃជំងឺរេបងេៅែនហងសួររបស់ពួែេគ េហើយំេរឿយៗាៃជំងឺរេបងេៅេរៅសួរ (ជំងឺ
រេបងេរៅសួរ) ។ ាឝើសីុៃ GeneXpert ំពិេសស MTB / RIF ឬទឹែថានើពំិេសស (Ultra cartridge)  ាៃលែែៈលស
របេសើរែនហងឿររុែរែជំងឺរេបង - រួមទំងជំងរឺេបងេរៅសួរ - េៅែនហងខ្លអៃអនែាៃផ្ទហែេមេោគេអដស ៍ បាៃរបេសើរំងឿរ
រុែរែជំងរឺេបង េ៉យឿរ៉ែ់ែំហាែែនហងមីរែូទសើឝៃ។៍ 

ឧបែរែ៍រែជំងឺរេបងែបបែមី ែដលេគេៅថា  TBLAM គឺំឧបែរែ៍េ្វើេរសតែបបែមមីួយែដលអាចរែេឃើញេោគ រេបង
េៅែនហងទឹែេនម។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែែែនំឱើយេ្វើេរសត េ៉យេរបើឧបែរែ៍  TBLAM គឺអាចេរបើបាៃែរសំោប់
អនែែដលរស់េៅំមួយេមេោគេអដសា៍ៃេឿសិឿ CD4 ≤100 េឿសិឿ / មីលលីែម ររគីប ឬសរាប់អនែជងំែឺដលាៃជំងឺ
េអដស៍្ៃៃ់្ៃរ។ របសៃិេបើឿរេ្វើេរសតេ៉យេរបើឧបែរែ៍ TBLAM ាៃលទធផ្លវិជជាៃ អនែគួរែរោប់េផ្តើមពើាបាល
ភាយើម េ៉យមិៃោំបាច់រង់ោឿំរេ្វើេរសតេផ្ើឝងេទៀរេនេះេឡើយ។ ឿរេ្វើេរសតេ៉យេរបើឧបែរែ៍  TBLAM អាចៃឹងរែ
មិៃេឃើញៃូវជំងឺរេបងខ្លេះ ដូេចនេះរបសិៃេបើឿរេ្វើេរសត េ៉យេរបើឧបែរែ ៍TBLAM ាៃលទធផ្លអវិជជាៃ អនែរបែហល
ំេៅែរាៃជំងឺរេបង េហើយំឿរោំបាច់ែដលអនែររូវេ្វើតាម៉ៃបៃតេ៉យេរបើាឝើសីុៃ GeneXpert ។    
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ចុេះធបើខំុ្មាននផទធ េះ? 

ឿរាៃៃផ្ទេពាេះគឺំឱឿសមយួេដើមើបីទទួលឿរែែទំសុខ្ភាព។ែនហងែរែខី្លេះ ឿរាៃៃផ្ទេពាេះអាចបេងើៃហាៃភិ័យៃៃឿរ 
វិវរតេៅំជំងឺរេបង។របសិៃេបើអនែរស់េៅែនហងសាណើៃភាពែដលាៃអរតាខ្ពស់ៃៃជំងឺរេបង អនែគួរែរសួររគូេពទើយរបស់អនែ 
អំពីឿរេ្វើេរសតរែេមេោគរេបង។េ៉យសារែរេោគសញ្ញើមិៃដំេែើរឿរលស ចំេពាេះស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះ អនែគួរែរ 
េសនើសំុឿរេ្វើេរសតំមួយាឝើសីុៃ GeneXpert ឬឿរេ្វើេរសតសារធារុោវោឝើងរហ័សំពិេសស របសិៃេបើអនែរស់េៅំ
មួយេមេោគេអដស។៍ េោងតាមអងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែ ឿំរសម ី X-ray មិៃបងឱើយាៃេរេេះថានើែ់ៀយើំងឿយើណាមួយ
សរាប់ទរែែដលែំពុងលូរោស់របស់អនែេនេះេទ ដោបណារគូេពទើយរបសអ់នែអៃុវរតៃ៍លស ដូចំផ្តល់ឱើយអនែៃូវអាវេអៀម
ែដលាៃសារំរសំិែេដើមើបីពាែ់េលើេពាេះរបស់អនែ។ 

ធតើខំុ្អាចត្តូវបងខំឲើយធ វ្ើធតសតណែរឬធទ្? 

ឿរេ្វើេរសររែេមេោគរេបងគួរែរររូវបាៃេ្វើេឡើងែរំមួយៃឹងឿររពមេរពៀងរបស់អនែប ុេណា្ើេះ។អនែផ្តល់េសវាមួយចំៃួៃ 
ឬៃិរិវិ្ីសរាប់អេនឍើរបេវសៃ៍ ររមូវឱើយេ្វើេរសតរែេមេោគឬជំងឺរេបង។ េទេះំោឝើងណាែេ៏៉យឿរេ្វើេរសតវិជជាៃមិៃ 
គួរោោំងអនែមិៃឱើយេ្វើឿរ ឬរស់េៅែនហងរបេទសមួយេផ្ើឝងេទៀរេទ។ របសៃិេបើឿរេ្វើេរសតរបស់អនែបៃលើញ ថាអនែាៃ 
េមេោគរេបង ឬជំងឺរេបង អនែគួរែរទទួលបាៃឿរពើាបាល។ 
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ដឹងអំពីសទិ្ធិរបសអ់នក 
ឿរបៃកើរ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ 
ៃិងឿរពើាបាលជំងឺរេបង
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ទំព័រទី ១ ៃៃ ៩    

ឿរពើាបាលជំងរឺេបងគួរែរររូវបាៃែំែរ់ថា ំែៃលងាៃភាពៃយរសួលសរាប់អនែ។ ឧទហរែ៍ េៅឯរគូេពទើយែែទំ
សុខ្ភាពបឋម ឬមែឌលសុខ្ភាពសហគមៃ៍ែដលេៅជរិែែៃលងែដលអនែរស់េៅ ឬេ្វើឿរឬេ៉យាៃបុគលិែែែទសុំខ្
ភាពមែផ្ទេះរបស់អនែរបសៃិេបើអនែាៃអារមមែ៍ថា ាៃភាពៃយរសួលេនេះ ឬេ៉យទទួលយែវាេៅផ្ទេះេ៉យអនែផ្តល់
េសវាមែររួរពិៃិរើយសុខ្ភាពំរបោំ។ របសៃិេបើឿរពើាបាលជំងរឺេបងមិៃាៃភាពៃយរសួលេៅែែៃលងែដលអនែរស់
េៅេទ អនែរបែហលំចង់េលើែទឹែចិរតរ ឋ៉ើភិបាលរបសអ់នែឱើយអភិវឌើឍេេលៃេោបាយរបស់ខ្លអៃសរាបឿ់រែែទំ 
ពើាបាលជំងរឺេបង តាមសហគមៃ៍រសបតាមសិទធទិទួលបាៃពីវិទើាសាស្រសរ ៃងិសិទធិទទលួបាៃសុខ្ភាព។ 

ធេតុអ្វីជាទូ្ធៅ ឿរស្្ើក់្ធៅមនទីរធពទ្ើយធែើមើបីពើាបាលជំងឺរធបងគឺមិនចំបាច់? 
អនែមិៃគួរសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយេដើមើបីពើាបាលជំងឺរេបង ឬែ៏ពើាបាលជំងឺរេបងសា ើំថានើំេនេះេទលុេះរតាែរវាោំបាចណ់ាស់។ 
ឿរសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយមិៃររវូបាៃទមទរ ឬររូវបាៃេគេពញចិរតេទចំេពាេះែរែីភាគេរចើៃ។ មៃទីរេពទើយែដលាៃខ្ើយល់
អាឿសមិៃលសអាចចមលងេមេោគរេបងបាៃ។ ឿរសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយាៃរៃមលៃែលំង។ ជៃួឿលមៃទីរេពទើយមៃិាៃែែៃលង
រគប់រេៃ់េទ ាៃៃ័យថាអនែជំងឺររូវែររង់ោំ េដើមើបីោប់េផ្តើមពើាបាល។ 

មែោ 2018 www.treatmentactiongroup.org
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ធតើខំុ្ត្តូវស្្ើក់្ធៅមនទីរធពទ្ើយធៅធពលណា? 
 
អនែមិៃោំបាច់ររូវសានើែ់េៅមៃទីរេពទើយេ៉យសវ័យរបវរតិេទែនហងរយៈេពលៃៃឿរពើាបាល។ ែររបសៃិេបើអនែឈឺៀយើងំ ឬ
របសិៃេបើអនែាៃផ្លប េះពាល់ែដលររូវពិៃិរើយោឝើងដិរដល់ រគូេពទើយរបស់អនែអាចែែនំឲើយអនែសានើែ់ េៅមៃទីរេពទើយ។ 
មៃទីរេពទើយខ្លេះាៃេសវាលសែនហងឿរែែទំមៃុសើឝែដលាៃជងំឺរេបង ៃិងឿរពារឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបងៃិងអាចផ្តល់ៃូវ
បរិោឿសេំរទសរាប់ពើាបាល ំពិេសសចំេពាេះអនែែដលាៃជំងឺរេបងសមហគសាមើញ ដូេចនេះាៃេពលខ្លេះឿរចលូមៃទីរ
េពទើយៃឹងឿយើយំជំេរើសលសបផំ្ុរ។ អនែមិៃគួរសានើែ់េៅែនហងមៃទីរេពទើយំលែខ្ែឌេដើមើបីទទួលបាៃឿរពើាបាល ៃូវឱសែ 
របេភទែមេីនេះេទ។ 
 
ធតើខំុ្គួរធត្បើត្បាស់ឿរពើាបាល/ថា្ើំអ្វីខលេះ? 
 
អនែគួរែរេរបើឱសែែដលាៃរបសិទធភាពសរាប់ពើាបាលជំងឺរេបងែដលររូវៃឹងអនែ។អនែជំងឺរេបងែដលបាៃទទួលឿរ 
ពើាបាល្មមតាររូវចណំាយេពល 6 ែខ្ៃៃឿរពើាបាលរបោំៃែៃ។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែបាៃផ្តល់អៃសុាសៃឿ៍ររួម
ប្ចឡលេនើៃូវថានើំរបោំៃែៃែដលរួមប្ចឡលថានើំខ្ុសៗេនើេៅែនហងរេប់មួយ ៃិងេ្វើឱើយអនែៃយ រសួលែនហងឿរពើាបាល។សរាប់
អនែជំងឺរោែែខ្នងេពាេះេវៀៃ (ជមៃឺរេបងៃៃរបព័ៃធសរៃសរបសាទ ដូចំខ្ួរែើាល) ៃិងជមៃឺរេបងឆសឹង ៃិងសនយើែ់ររូវឿរឿរ
ពើាបាលរយៈេពល 12 ែខ្។ 
 
សរាប់ជំងឺរេបងសា ើំថានើំេរចើៃមុខ្ ឥឡឡវេៃេះាៃឿរពើាបាលខ្លីំង 9 េៅ 12 ែខ្(េទេះបីំភ័សតហតាងបៃលើញពីរបសទិធភាព
ថានើំេៅមិៃទៃ់ចើាសោ់ស់េៅេឡើយេទ)។ មិៃែមៃរគបេ់នើសុទធែរាៃសិទធិទទួលឿរពើាបាលរយ:េពលខ្លីេៃេះេទ។ 
របសិៃេបើអនែមៃិអាចេរបើឿរពើាបាលខ្លីំងេៃេះេទេរពាេះអនែបាៃេរបើឱសែមួយចំៃៃួរួចមែេហើយ ឬេ៉យសារឿរេ្វើ 
េរសតរបស់អនែបៃលើញពីភាពសា ើំចំេពាេះឱសែមួយចៃំួៃែនហងេនេះ អនែគួរែរាៃវិ្ពីើាបាលយូរំងេៃេះ (18-24 ែខ្) ែដល
រួមប្ចឡលទំងថានើំែម ី Bedaquiline ឬ Delamanid។ ាៃឿរសិែើាមួយចំៃួៃែពំុងបៃត(ឿរសាែលើបងៀងេវជជសាស្រសត)
េដើមើបីពើាោមែសវងរែឿរពើាបាលឱើយបាៃរបេសើរំងមៃុ។ អនែគួរសួរថាេរើចំែ ចណាមួយទំងេៃេះែំពុងររូវបាៃេ្វើេៅ
ែនហងរំបៃ់របស់អនែ។អនែគួរែរសាគើល់េះមើេះឱសែំែោ់ែរ់បស់អនែ រេបៀបេរបើវាំញឹែៈប ់ ររូវេលបប ុនមើៃរេប់ ៃងិ
ផ្លរំៀៃទូេៅបំផ្ុរែដលអនែររូវរបយ័រន។ 
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ធតើឿរពើាបាលណបបណា ណែលត្តូវបានណែនំសត្មាប់កុ្មារ? 

ឿរពើាបាលែបបពិេសសបាៃេ្វើេឡើងសរាប់ែុារែដលពើាបាលរេបងសា ើំថានើ ំ ឥលូវេៃេះររូវបាៃអៃុវរតៃេ៍ហើយ។ ថានើំែមីៗ
ែដលររូវបាៃេគេៅថាថានើំផ្ើឝឬំប្ចឡលេនើគឺាៃែរមិរររឹមររូវសរាប់ែុារ ដូេចនេះពួែេគមិៃររូវឿរឿរែំេទច ឬបំែបែអវ ី
េទ។ ថានើំទំងេនេះរំោយទំងរសុងេៅែនហងទឹែេហើយរសំរិថានើំែ៏លសរបេសើរំងថានើំរេប់របសម់ៃុសើឝេពញវ័យ។ 

ែុារែដលាៃជំងឺរេបងសា ើថំានើំេរចើៃមុខ្អាចទទួលបាៃឿរពើាបាលរយ:េពលខ្លី។ របសិៃេបើាៃេហរុផ្លមួយែដល 
ែុារ មិៃអាចទទួលយែថានើរំយ:េពលខ្ល ី េនេះពួែេគគួរែរាៃវិ្ីពើាបាលយូរំងេៃេះែដលររូវបាៃបេងើរេឡើងសរាប់
ជំងរឺេបងរបស់ពួែេគ។ របសិៃេបើជំងឺរេបងមៃិាៃលែែៈទូលំទោូយេទេនេះ ថានើំែដលអាចោែប់ាៃ(ែដលបណាតាើល
េអាយាៃផ្លប េះពាល់ំេរចើៃែដលអាចេមើលេឃើញេៅៀងេរឿម) អាចររូវបាៃដែេចញ។ ថានើ ំDelamanid ររូវបាៃ
ែែនំេអាយេរបើចំេពាេះែុារែដលាៃអាយុ ៦ ៅនើ ំ ៃងិោស់ំងេៃេះ។ រគូេពទើយរបស់អនែអាចេសនើសំុ Bedaquiline 
សរាប់មៃុសើឝវ័យជំទង់ែដលសែិរេរឿមឿរេរបើរបាស់េ៉យ សមេហរុផ្ល(ាៃៃ័យថាឿរចូលេរបើឿរពើាបាលមិៃ
ទៃ់ររូវបាៃអៃុមរ័េៅែនហងរបេទសមួយឬសរាប់របំជៃំែ់ោែ់មួយ) េ៉យសរេសរេៅ 
JanssenMAc@its.jnj.com ។

ចុេះធបើខំុ្មាននផទធ េះ ឬបំធៅ ឬត្បណេលជាមាននផទធ េះ? 

របសិៃេបើអនែាៃជំងឺរេបង ៃិងាៃៃផ្ទេពាេះ ឬអាចាៃៃផ្ទេពាេះអនែរបែហលំររូវេ្វើឿរសេរមចចិរតដ៏ពិបាែទែទ់ង 
ៃឹងវិ្ីលសបំផ្ុរេដើមើបីែែរែើាខ្លអៃឯង ៃងិែូៃៗរបស់អនែ។ មិៃាៃពរ័៌ាៃេរចើៃេទសតីពសុីវរែិភាពៃៃថានើំរេបងចំេពាេះអនែាៃ
ៃផ្ទេពាេះឬអនែែដលសែិរែនហងឿរបំេៅេ៉េះែូៃ។សុខ្ភាពរបស់អនែពិរំសំៀៃ់ណាស់សរាប់ផ្តល់សុខ្ភាពលសដលែ់ូៃអនែ
េបើអនែាៃៃផ្ទេពាេះ ឬែំពងុបំេៅេ៉េះែូៃអនែគួរែរពិភាែើាំមួយរគូេពទើយរបស់អនែ អំពីឿររបឈមៃឹងហាៃភិ័យៃិង
អរែរបេោជៃ៍ៃៃជេរមើសេផ្ើឝងេនើ ៃងិេ្វើឿរសេរមចចិរតៃវូអវីែដលលសបំផ្ុរសរាប់អនែ។ អនែអាចមិៃចងេ់របើថានើំមយួចំៃួៃ 
ឬអនែរបែហលំចងប់្ើឈបឿ់របំេៅ ឬឿរាៃគភ៌របស់អនែ(ឿររំលូរែូៃ)។ របសៃិេបើអនែមិៃាៃៃផ្ទេពាេះេទ ប ុែៃតែំពុង
ពើាបាលជំងឺរេបងៃិងអាចាៃៃផ្ទេពាេះអនែគួរែរសួរអនែផ្តល់េសវាអំពីជេរមើសរគប់រគងែំេែើរ។ថានើំពីររបេភទែដលររូវ 
បាៃេរបើេដើមើបីពើាបាលជំងឺរេបងសា ើំថានើំេរចើៃមុខ្ Ethionamide (ឬថានើំរសេដៀងេនើ Prothionamide)

ៃិងថានើំែដលអាចោែ់បាៃ (amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin) ររូវបាៃេគគិរថាាៃេរេេះថានើែ់
ៀយើំងចំេពាេះទរែែដលែំពងុលូរោស់។ ថានើំទំងេៃេះ គឺំ ែផ្នែមួយៃៃឿរពើាបាលរយៈេពលខ្លី ដូេចនេះស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះែដល 
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ាៃជមៃឺរេបងសា ើំថានើំេរចើៃមុខ្ មិៃាៃសិទធិទទួលឿរពើាបាលរយៈេពលខ្លីេនេះេទ។ ផ្ទហយេៅវិញសតង់៉រពិភពេោែ
ែែនំថា ស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះែដលាៃជំងឺរេបងសា ើំថានើំេរចើៃមុខ្ ររូវទទួលបាៃឿរពើាបាលេ៉យេរបើថានើំយូរំងមុៃ (ែដល
ររូវបាៃបេងើរេឡើងសរាបជ់ំងឺរេបងពិេសស ំមួយៃឹងថានើជំួរទីពីរ ពបីួៃេៅេរចើៃ ែដលាៃរបសិទធភាព) ។ ែមមវិ្ីថានើែ់
ំរិមួយចំៃៃួ ែដលរើែចេរមើៃរួមទំងេៅែនហងរបេទសអាស្រហវិែៀងរើបឡងែពំុងេរបើថានើំែម ីBedaquiline ឬ Delamanid េៅ 
ែនហងរបបអាហារែដលាៃរយៈេពលយូរំងេៃេះសរាប់ស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះ។ េ៉យែផ្សែេលើព័រ៌ាៃ ែដលាៃរហូរមែដល់
េពលេៃេះ ថានើំទំងពីររបេភទេៃេះររូវបាៃេគគិរថាាៃសុវរែិភាព សរាប់ស្រសតាីៃៃផ្ទេពាេះ។ េវជជបែឌិររបសអ់នែអាចេសនើសំុ
ឱសែទំងេៃេះសរាប់ស្រសតីាៃៃផ្ទេពាេះ ែដលសែិរេរឿមឿរផ្តលេ់៉យែតីសបើបហរស េ៉យឿរសរេសរេសនើសំុេៅ 
JanssenMAc@its.jnj.com សរាប់ bedaquiline ៃងិ medical@otsuka.de សរាប់ delamanid ។ 

ចុេះចំធ េះផលរំៀន? 

អនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែររូវែររបាប់អនែអំពថីានើំែដលអនែេលប ផ្លប េះពាល់ែដលាៃសឿឍើៃុពល ៃងិរេបៀប
ែដលពែួេគៃឹងររូវបាៃរររួពិៃិរើយ (ពៃិិរើយឬសាែលើបង) ។ របសិៃេបើអនែផ្តល់េសវាមៃិបាៃផ្តល់ព័រ៌ាៃទំងេនេះអនែគួរ 
ែរសួរ។ ផ្លប េះពាល់ររូវបាៃេគរំពឹងទុែដូចំទែឹេនមរែហម ឬចេៃវើរែរមិររសាល ប ុែៃរមួយចៃំួៃេទៀរ្ៃៃ់្ៃរដូចំ
ឿរខ្ូចេែលើម ឿរបាែទ់ឹែចរិត ឬវិែលចរិរ ឬឿរបារ់បង់ឿរសាឍើប់ ឬចែហវិស័យ។ ផ្លវិបាែទំងេៃេះ គឺេគអាចប្ើឈប់បាៃ
របសិៃេបើាៃឿរដឹងំមុៃ។ រគូេពទើយរបស់អនែ គួរែរពិៃិរើយេមើលថា អនែែពំុងាៃសាណើៃភាពលសរបេសើរំងមៃុេហើយ
ឬេៅ េ៉យោប់ទំងឿរពៃិរិើយេមើលៃូវផ្លរំៀៃរបស់វា ៖ 

 របេភទថានើំោែ ់ (amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin) អាចបណាតាើលេអាយបារ់បង់ឿរសាឍើប។់
អនែគួរែរេរសតសាែលើបងឿរសាឍើប់របស់អនែ (េៅថា audiometry) មុៃេពលអនែោប់េផ្តើមេលបថានើ ំេហើយេរៀងោលែ់ខ្
េៅេពលបនតើប ់ េដើមើបីឱើយអនែដឹងពផី្លប េះពាល់ បាៃេលឿៃ។ របសិៃេបើឿរេ្វើេរសតរបស់អនែ បៃលើញពីឿរបារប់ង់
េសាតាវិញ្ញើែ ឬរបសៃិេបើអនែែរ់សាគើល់ៃូវសញ្ញើៃៃឿរបារ់បង់េសាតាវិញ្ញើែសូមប្ើឈប់ភាយើមៗៃូវឿរោែ់
ៃិងបតឡរេៅំឿរេរបើរបាស់ Delamanid ឬ Bedaquiline។ របសិៃេបើឿរេ្វើេរសតមិៃាៃេទអនែាៃសិទធិែនហងឿរេសនើ
សំុឱសែេផ្ើឝងេទៀរដូចំ Bedaquiline ឬ delamanid េដើមើបីជំៃួសឿរោែ។់
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 ថានើំ Cycloserine ៃិងេផ្ើឝងេទៀរអាចបណាតាើលឱើយាៃឿរធាយើែ់ទឹែចរិតៃិងវិែលចរិរ។ របសិៃេបើអនែាៃអារមមែ៍ធាយើែ់
ទឹែចិរត ឬអនែមៃិចង់រស់ ចូររបាប់រគូេពទើយេអាយបាៃៅប់េទើបអនែអាចបតឡរថានើំបាៃេ៉យសុវរែិភាព។

 ថានើំ Linezolid ៃិងថានើំេពទើយេផ្ើឝងេទៀរអាចបណាតាើលឱើយាៃឿរឈឺោប ់ សពឹែ ឿររោែ ឬឿរឈឺោប់ៃដឬេជើង។
របសិៃេបើអនែាៃអារមមែ៍ែបបេៃេះសូមរបាប់រគូេពទើយរបស់អនែភាយើមៗ  េ៉យេហរថុា េគអាចបៃែយែរមិរថានើ ំ ឬ
ប្ើឈប់ឿរេរបើរបាស់ថានើំមុៃេពលាៃឿរខ្ូចៀរសរៃសរបសាទំអចិៃស្រៃតយ៍។ រគូេពទើយរបសអ់នែគួរែរពិៃិរើយេមើល
េរឿងេៃេះ េៅរគប់េពលែដលេគមែពៃិិរើយសុខ្ភាពអនែ។

 ថានើំរេបងំេរចើៃអាចេ្វើឱើយខ្ចូេែលើមបាៃ។ អនែគួរែរាៃឿរេ្វើេរសតមុខ្ៃរេែលើមំេទៀងទរ់ មៃុេពលអនែោបេ់ផ្តើម
ឿរពើាបាល េហើយពិេសសរបសិៃេបើអនែាៃបញ្លើេែលើម ឬាៃេមេោគេអដស។៍ របសៃិេបើអនែធាយើបា់ៃឿរចេៃវើរែសអរ
រាស់ ឬឿរផ្យើស់បតឡរពែ៌ែសើបែ ឬែភនែរបសអ់នែ អនែគរួែរេសនើសំុអនែផ្តល់េសវាសុខ្ភាពរបស់អនែពៃិិរើយេមើលមុខ្ៃរ
េែលើមរបស់អនែ។ អនែគួរែរេចៀសវាងឿរផ្ឹែរសាេៅេពលែដលអនែេរបើថានើរំេបងរបសិៃេបើអនែអាច។ េទេះំោឝើងណាែ៏
េ៉យ ឿរផ្ឹែរសាមៃិគួរំមូលេហរុៃៃឿរមិៃេអាយអនែោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេនេះេទ (ដូចេនើៃឹងឿរេរបើថានើំេញៀៃ
ឬេរបើឿរពើាបាលថានើំេញៀៃជំៃួស opioid substitution therapy [OST])។

 Bedaquiline, Clofazimine, Delamanid ៃិង Moxifloxacin (ៃិងថានើំដៃទេទៀរ ែដលមិៃែមៃំថានើពំើាបាលជងំឺ
រេបង) អាចបណាតាើលេអាយាៃឿរផ្យើស់បតឡរេៅែនហងសែមមភាពចរៃតររ់របស់េបេះដូង (ែដលេៅថាេឿសិឿ QT) ។
េៃេះអាចនំឱើយាៃបញ្លើ្ៃៃ់្ៃរំមួយចៃរើែ់េបេះដងូ។ របសិៃេបើអនែេរបើថានើំមួយែនហងចំេណាមថានើំទំងេៃេះ អនែគួរែរេ្វើ
េរសតែដលេៅថា ECG (electrocardiogram) មុៃេពលោប់េផ្តើមឿរពើាបាលេហើយរយ:េពល ២សបាឍើហ៍12
សបាឍើហ៍ ៃិង២៤សបាឍើហ៍ បនតើប់ពីអនែោប់េផ្តើម។របសិៃេបើអនែេរបើថានើំេរចើៃំងមួយមខុ្ ែនហងចំេណាមថានើំទំងេៃេះ អនែ
គួរែរទទួលបាៃ ECG របោែំខ្។

 របសិៃេបើអនែែសអរ ឬោគ ឬេរបើថានើំដូចំ: amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin, bedaquiline,

clofazimine, delamanid, or moxifloxacin អនែគួរែរពិៃិរើយេមើលំរិប ូតាសើយឡម។ ប ូតាសើយឡមគឺំសារធារែុរ៉ែមើាឝើង
េៅែនហងខ្លអៃរបស់មៃុសើឝ ដចូំអំបិល។ របសិៃេបើែរមិរប ូតាសើយឡមរបស់អនែទបេពែឬខ្ពស់េពែ វាអាចបណាតាើល
េអាយាៃបញ្លើំមួយៃឹងសាច់ដុ ំ ំមួយៃឹងចៃរើែ់េបេះដូងរបស់អនែ ឬំមួយៃឹងរបព័ៃធដៃទេទៀរេៅែនហងខ្លអៃអនែ។
អនែគួរសួររគូេពទើយរបស់អនែ េដើមើបីពិៃរិើយេមើលែរមិរប តូាសើយឡមេអាយបាៃេទៀងទរ់ េ៉យយែះមរបស់អនែេៅ
ពិៃិរើយ។
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សិទ្ធិ និងឿរពើាបាលជំងឺរធបង         ទំព័រទី ៦ ៃៃ ៩     

 អនែគួរទទួលបាៃសារធារុាឝើេញ សើយឡមបែៃែម ៃិងំរអិំបិលេផ្ើឝងេទៀរ េដើមើបីជួយឱើយោងឿយរបសអ់នែាៃ
ដំេែើរឿរលស។អនែមិៃររូវឿរេ្វើេរសតាឝើេញ សើយឡមេទ អនែគួរែរទទួលបាៃវាេ៉យសវយ័របវរតិ។ សួររគូេពទើយ ឬេវជជ
បែឌិររបសអ់នែរបសិៃេបើអនែែំពុងទទួលាឝើេញ សើយឡមែដលអនែមិៃរបាែដ េហើយេបើសិៃអនែមៃិទៃ់ាៃ សូមេសនើសំុ
វាពីរគូេពទើយរបស់អនែ។

Photo Credit: KUDUwave™ Portable Audiometers 
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សិទ្ធិ និងឿរពើាបាលជំងឺរធបង    ទំព័រទី ៧ ៃៃ ៩    
 

ធតើខំុ្អាចធ វ្ើឿរ ឬចូលធរៀនធៅកំ្ឡុងធពលពើាបាលបានណែរឬធទ្? 

មៃុសើឝរគប់រូបែដលាៃជំងឺរេបងអវិជជាៃ (មៃិឆលង) គួរែរររូវបាៃអៃញុ្ញើរឱើយេ្វើឿរ ឬេៅសាោេរៀៃ។ អនែមិៃគួរររូវ
រង់ោំរហូរដល់អនែបាៃប្ចប់ឿរពើាបាល េដើមើបីររឡប់េៅេ្វើឿរឬេៅសាោេរៀៃេទ។ អនែមៃិគរួបារ់បង់ឿរៃរេ៉យ
សារែរអនែាៃជំងឺរេបងេទ។ ជំងរឺេបងមិៃឆលងេទ បនតើប់ពឿីរពើាបាលលសប ុនមើៃសបាដើហ៍ (េទេះបីំអនែររូវែរប្ចបឿ់រ 
ពើាបាលឱើយបាៃេពញេលញេដើមើបីធានថាវាមិៃវិលររឡបម់ែវិញ)។ អនែមិៃោំបាច់របាប់មិរតរួមឿរៃរ ឬមរិតរួមថានើែ់
របស់អនែថាអនែែំពុងេរបើថានើំរេបងេទ។ ៃិេោជែ ឬសាោេរៀៃរបសអ់នែររូវរែើាសាណើៃភាពេរបើរបាស់ថានើំរបស់អនែំ
លែែៈឯែជៃ។ របសៃិេបើមិរតរួមឿរៃរ ឬមិរតរួមថានើែ់របសអ់នែររូវឿរពិៃិរើយរែជំងឺរេបងេៃេះ េគគួរែរររូវបាៃេ្វើែនហង
វិ្ីែដលឿរពារសិទធិរបស់អនែែនហងឿររែើាភាពឯែជៃ ៃងិឿររែើាឿរសាឃើរ់។ 

ធតើអ្វីធៅជាឿរត្បឹក្ើាធយបល់ ធេើយធេតុអ្វីខំុ្គួរសួររក្វា ត្បសិនធបើខំុ្មិនទ្ទួ្លបាន? 

ឿរផ្តល់របឹែើាាៃៃ័យថាអនែទទួលបាៃឿរេំរទ ពរ័៌ាៃ ៃិងឿរពៃើយល់ំេរចើៃំមួយៃឹងឿរពើាបាល របសអ់នែេដើមើបី
េឆលើយសំែួរ ចមៃល់ ៃិងជួយអនែប្ចប់ឿរពើាបាល។ ឿរពើាបាលជំងឺរេបងអាចំឿរពិបាែ េ៉យររូវេលបថានើំរេប់ំ
េរចើៃ ៃិងាៃផ្លប េះពាល់។ ឿរផ្តល់របឹែើាលស ៃឹងជយួអនែឱើយយល់អំពីេោគរេបងលសរបេសើរំងមុៃ ជួយេំរទអនែ ៃិង
ជួយអនែែនហងឿរពើាបាល។ 

ចុេះធបើខំុ្រស់ធៅជាមួយធមធោគធអ្ែស៍? 

មៃុសើឝំេរចើៃាៃទំងេមេោគេអដស ៍ៃិងជំងឺរេបង េហើយឿរទទួលបាៃឿរពើាបាលទំងពីរេៃេះគឺសំៀៃ។់ របសិៃ 
េបើអនែេរបើវិ្ីពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស ៍ ចូររបាែដថារគូេពទើយដងឹថាេរើថានើំអវីែដលអនែ ែំពងុេរបើ។ មួយ
ចំៃួៃរូចៃៃថានើំរេបង ៃងិេមេោគេអដស៍មៃិដំេែើរឿរបាៃលសេទ ប ុែៃតវាអាចររូវបាៃេ៉េះរសាយេ៉យឿរែែររមូវៃូវ
ែរមិរថានើំ ឬឿរផ្យើស់បតឡរថានើំរបស់អនែ។ របសិៃេបើអនែររូវបាៃេគេ្វើេោគវិៃិចឆ័យថាាៃផ្ទហែេមេោគេអដស ៍ ៃិងេមេោគរេបង
ែនហងេពលែរមួយ េនេះរគូេពទើយរបស់អនែគួរែរោប់េផ្តើមពើាបាលេមេោគរេបងរបស់អនែ េហើយៃឹងោប់េផ្តើមឿរពើាបាល
េ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស៍ (ART ) របស់អនែវិញបនតើប់ព ី ពីរ េៅប ី សបាឍើហ៍។ េៃេះំឿរសំៀៃណ់ាស់េដើមើបី
េចៀសវាងៃូវរបរិែមមែដលាៃេរេេះថានើែ់ែដលេៅថាេោគសញ្ញើរបរិែមមេឡើងវិញ។ អនែែដលាៃេឿសិឿ CD4 ចំៃួៃ 
<50 េឿសិឿ / មម ែម ររគីប គួរោប់េផ្តើម ឿរពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស ៍ (ART )  េៅេពលពីរ 
សបាឍើហ៍។ អនែែដលាៃេឿសិឿ CD4 ≥  50េឿសិឿ / មម ែម ររគីប ឬ អនែែដលាៃជំងឺរោែេរសាមខ្ួរ គួរោប់េផ្តើម 
ឿរពើាបាលេ៉យឱសែរបៅំងេមេោគេអដស ៍(ART )  បនតើប់ពី ៨-១២ សបាឍើហ៍។ 
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សិទ្ធ ិនិងឿរពើាបាលជំងឺរធបង       ទំព័រទី ៨ ៃៃ ៩   

ធតើអ្វីធៅជាឿរពើាបាលត្បធភទ្ទី្ 2? 
អនែមិៃគួរសែិរេៅែនហងឿរពើាបាលរបេភទទី 2 េទ។ របេភទទី 2 គឺឿរពើាបាលំទូេៅៃៃឿរពើាបាលជំងឺរេបង ែដលបូែ 
បែៃែមំមួយថានើំែដលអាចោែ់បាៃ Streptomycin។ អៃុសាសៃព៍ីមុៃ សរាប់អនែែដលបាៃប្ចបឿ់រពើាបាលរេបង 
ប ុែៃតេៅែរាៃជំងឺរេបងគឺររវូេរបើឿរពើាបាលរបេភទទី2 ។ េៅៅនើំ 2015 អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែបាៃេចញ” េសចែត ី
ែែលងឿរែ៍អំពឿីរអៃុវរតលស” មួយរបៅំងៃងឹឿរេរបើរបាស់ឿរពើាបាលរបេភទទី 2។ អៃសុាសៃ៍ែមីេៃេះ គឺេដើមើបីេ្វើេរសត 
ភាពសា ើំថានើ ំ េដើមើបីសេរមចថាេរើថានើំណាែដលាៃរបសិទធភាពបំផ្ុរសរាប់របេភទជំងឺរេបង របស់អនែ។ របសិៃេបើរគូេពទើយ 
ពើាោមផ្តល់ឱើយអនែៃូវរបេភទទី 2 អនែគួរែរសួររែឿរេ្វើេរសតភាពសា ើំថានើ ំ ៃិងឿរពើាបាលេ៉យែផ្សែេលើលទធផ្លរបស ់
អនែ។ 

ត្បសិនធបើខំុ្មិនចង់ធ វ្ើតាមឿរពើាបាលណែលធវជជបែឌិតត្បាប់ខំុ្ ធតើខំុ្អាចត្តូវបងខំឲើយធត្បើវាបានណែរឬធទ្? 

េទ អនែមិៃអាចររូវបាៃេគបងំបាៃេទ។ សតង់៉រអៃតរំរិបាៃែចងចើាស់ណាស់ថា បងអំនែណាានើែ់េអាយទទួលឿរ 
ពើាបាលរេបងរបៅំងៃងឹឆៃទៈរបស់ពួែេគគឺខ្ុសសីល្ម។៌ អនែាៃសិទធិទទួលយែ ឬបដិេស្ឿរពើាបាលទំងអស់ ឬ 
ឿរពើាបាលំពិេសស។ េ៉យសារជំងឺរេបងឆលង (អាចឆលងពីមៃុសើឝានើែ់េៅមៃុសើឝានើែ់) របសិៃេបើអនែបដិេស្ឿរ 
ពើាបាល អនែររូវែរោរ់វិធាៃឿរេដើមើបីឿរពារអនែដៃទ។ េៃេះអាចរួមប្ចឡលទំងឿរសានើែេ់ៅឯេឿ ែដលាៃៃយ័ថារែើា
ដេងឞើមរបស់អនែមៃិឱើយេៅដល់មៃុសើឝេផ្ើឝងេទៀរ។ អនែអាចេ្វើដូេចនេះេ៉យពាែរ់បំាងមុខ្ ឬតាមរយៈឿរេៅ៉ច់ពីេគេៅ
ែនហងបៃទបម់ៃទីរេពទើយែដលាៃខ្ើយល់េចញចូលបាៃររឹមររូវ ឬេៅផ្ទេះ។ េៅែនហងែរែែីរម រ ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែអាចេ្វើឱើយអនែ
សែិរេៅឯេឿែនហងឿរដែដេងឞើម ែដលេៃេះគឺំវិ្ីចងុេរឿយប ុេណា្ើេះ។ ឿរេ្វើែបប េៃេះររូវបាៃេគេៅថា ឿរ៉ែឱ់ើយ េៅ
ឯេឿមិៃសម័រគចិរត។ េទេះំោឝើងណាែ៏េ៉យ អនែមិៃគួរេ្វើដូេចនេះេៅែនហងបៃទប់ឃុែំំង ឬ ែែៃលងរសេដៀងេនើេទ។ 

េ៉យសារែរែុារំញឹែៈប់ ររូវឿរឿរយល់រពមពីឪពុែាឍើយ ឬអាណាពើាបាលេដើមើបីយល់រពមឿរពើាបាល វាគឺ
អារស័យេលើអាណាពើាបាលឬអាណាពើាបាលទទួល ឬបដិេស្ឿរពើាបាលជៃំួសពួែេគ។ េៅេពលឪពែុាឍើយ ឬ
អាណាពើាបាលរសបចើាប់បដិេស្មិៃផ្តល់ឿរយល់រពម ប ុែៃតឿរពើាបាលេវជជសាស្រសតររូវបាៃោរ់ទុែថាោំបាច់េដើមើបី
បៃកើរឿរឈឺោប់ ឬឿរសាយើប់រួមទំងជំងឺរេបង េនេះអា ញំ្ររ ឋ៉ើភិបាលអាចោរវិ់ធាៃឿរេដើមើបីលុបេោលឿរសេរមចចិរត
របស់ាតាបិតា។ េៃេះអាចរេៃ់ែរេែើរេឡើងតាមរយៈយៃតឿរែផ្នែចើាបស់មរសបេៅតាមចើាប់ៃៃរបេទសរបសអ់នែ។ 
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សិទ្ធិ និងឿរពើាបាលជំងឺរបង           ទំព័រទី ៩ ៃៃ ៩    

ខំុ្កំ្ពុងណែរក្ើាសមាជិក្ត្គួស្រណែលមានជំងឺរធបង។ ធតើខំុ្ត្តូវែឹងអំ្ពីអ្វីខលេះ? 

អនែអាចែែរែើាទងំខ្លអៃអនែ ៃិងមៃុសើឝំទីរសឡាញ់របស់អនែែដលាៃជងំឺរេបងែនហងេពលែរមួយ។ េដើមើបីែែរែើាខ្លអៃអនែ 
ចូរគិរអំពីសុខ្ភាពោងឿយ ៃងិចិរតរបស់អនែ។ អនែគួរែរាៃសិទធិពិេរេេះេោបល់ ៃងិាៃពរ័៌ាៃអពំីវិ្ឿីរពារខ្លអៃ 
អនែឱើយលសបំផ្រុពីជងំឺរេបង (សូមេមើលែផ្នែទ ី2 ែនហងវគ "សិទធិ ៃងិឿរបៃកើរជំងឺរេបង ") ។ 

របសិៃេបើមៃុសើឝែដលអនែែពំុងែែទំេៅែរែសែ ឬមិៃេឡើងទមៃៃប់នតើប់ពបី ុនមើៃសបាឍើហ៍ៃៃឿរពើាបាលពួែេគគួរែរាៃ 
លទធភាពទទួលបាៃឿរេ្វើេរសតភាពសា ើំថានើំេដើមើបីធានថាថានើំរបស់ពួែេគគឺររឹមររូវសរាប់ជំងឺរេបងរបស់ពែួេគ។ អនែអាច 
ជួយរែេមើលផ្លប េះពាល់ណាមួយេហើយររូវរបាែដថាពួែេគាៃ សិទធិែនហងឿរេ្វើ េរសតចំេពាេះផ្លរំៀៃេៅតាម
េពលេវោ ររឹមររូវ ដចូែដលបាៃែរ់សាគើល់ៀងេលើ។ អនែែ៏អាចជួយពែួេគរែើាឿរៃររបស់ពួែេគឬឿរសានើែ់េៅផ្ង
ែដររបសិៃេបើពួែេគររូវបាៃេរើសេអើង។ឿរពើាបាលជងំឺរេបងអាចំឿរពិបាែ ដូេចនេះរបសិៃេបើអនែឬមៃុសើឝែដលអនែ
ែំពុងយែចិរតទែុ៉ែ់ចង់ោប់េផ្តើមឬចូលរួមែនហងរែុមេំរទជំងឺរេបងអនែាៃសិទធិេ្វើដូេចនេះ។ រែុមេំរទអាចជួយរបយុទធ 
របៅំងៃឹងឿរាែ់ៃយេ៉យអប់រំអនែដៃទេៅែនហងសហគមៃ៍របស់អនែអំពជីំងឺរេបង ជួយពួែេគឱើយយល់ដឹងអពំជីំងឺរេបង
គឺអាចឿរពារៃិងពើាបាលបាៃ។ 

សូមចងោំថាបគុលែដលអនែែំពុងែែរែើាាៃសិទធឯែជៃភាពេហើយវាគួរែរំឿរសេរមចចិរតរបសព់ួែេគថាេរើពែួេគចង់
ឱើយមៃុសើឝដឹងថាពួែេគាៃជងំឺរេបងែដរឬេទ។ 
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