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េ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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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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ែ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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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 េដើមើបីឿរពារអនែដៃទអំពីឿរឆលងជំងឺរេបងេៃេះ។ 
េ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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អនែមិៃគួរររូវបាៃេគ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេៅែនហងបរិោឿសែដលមិៃាៃឱសែពើយបាល ដចូំេៅពៃធនេរំ
េដើម។ ដូចេនើេៃេះផ្ងែដរ អនែគួរររូវបាៃផ្តល់ឿរពើាបាលជំងឺរេបង ៃិងររមូវឿរោំបាច់ំមូល ឋ៉ើៃរួមទំងមឞឡបអាហារ ទែឹ 
ៃិងឱឿសេដើមើបីទំនែ់ទំៃងំមួយរែុមរគួសារ។ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែគួរែរេ្វើែនហងលែែៈខ្លីតាមែដលអាចេ្វើ
េៅបាៃ ាៃៃ័យថា ឿរេ្វើែបបេៃេះអាចេ្វើដូេចនេះបាៃ ដោបណាអនែជំងរឺេបងអាចឆលង េហើយបៃលើញពីហាៃភិ័យពិរបាែដ
ដលអ់នែដៃទ។ ឿរ៉ែឲ់ើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែ មិៃគួរំលែខ្ែឌៃៃឿរផ្តលឲ់ើយៃៃឱសែែមីេនេះេឡើយ។ 
 
ធតើសិទ្ធិឯក្ជន មានន័យយ ើងណាសំោប់អ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺរធបង? 
 
សិទធិឯែជៃ ាៃៃ័យថា សាណើៃភាពសខុ្ភាពរបស់អនែរួមទំង សាណើៃភាពរបស់អនែាៃ ឬេមើៃជងំឺរេបង ៃងិព័រា៌ៃផ្តើល់
ខ្លអៃ មៃិគួរររូវបាៃែចែោយំមួយៃរណាានើែ់េឡើយ លុេះរតាែរអនែអៃញុ្ញើរ ឬវាំឿរោំបាច់េដើមើបីឿរពារសុខ្ភាព 
របសអ់នែដៃទ។ េៅែែៃលងភាគេរចើៃ ជំងឺរេបងគឺសែិរែនហង "លែខ្ែឌែដលរំរូវឲើយាៃឿរជូៃដំែងឹ" ។ េៃេះាៃៃយ័ថា 
អា ញំើ្រសុៀភិបាលររូវោយឿរែ៍ែរែីជងំឺរេបងេៅរែសួងសុៀភិបាល។ េបើេទេះំោឝើងេៃេះែត ី ព័រ៌ាៃផ្តើល់ខ្លអៃ
របស់អនែ (ដចូំេះមើេះរបស់អនែ) គមឺិៃគួរររូវបាៃេគែចែោយេនេះេទ។ របសិៃេបើអនែាៃអនែផ្តល់េសវាែែទសុំខ្ភាព
េផ្ើឝងមួយេទៀរ ពួែេគអាចែចែរំែលែព័រ៌ាៃអំពីសុខ្ភាពរបស់អនែំមួយេនើេៅវិញេៅមែ េដើមើបីផ្តលឿ់រែែទំសុខ្ភាព
របែបេ៉យគុែភាពលស។ របសិៃេបើជំងឺរេបងរបស់អនែសែរិែនហងសាណើៃភាពឆលង េ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 ឋ៉ើភិបាលរបស់អនែគួរែរផ្តល ់
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ែ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
ផ្តលែ់ែទរំបស់អនែ ដចូំសាចៈ់រិ ឬមិរតភែតិ គួរររវូបាៃេគរបាប់អំពីជេរមើសនន សរាប់ឿរពើាបាលេវជជសាស្រសត
របសអ់នែ។ 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
របសអ់នែ របសៃិេបើអនែចងប់ាៃ។  
 

ធតើសិទ្ធិទ្ទួ្លបានឿរត្ពមធត្ពៀងយល់ត្ពម មានន័យយ ើងណាសត្មាប់អ្នក្ណែលរងផលប េះ ល់ធោយជំងឺ
រធបង? 
 
សិទធិទទួលបាៃឿររពមេរពៀងយល់រពម ររូវបាៃផ្ើារភាជើប់ោឝើងជិរសនិទធំមួយសិទធិទទួលបាៃព័រ៌ាៃ ៃិងសទិធិែនហងឿរ
ចូលរួម។ ឿររពមេរពៀងយល់រពមាៃៃ័យថា អនែររូវបាៃយល់រពមចំេពាេះឿរេ្វើអៃតោគមៃែ៍ផ្នែេវជជសាស្រសតណាមួយមុៃ
ៃឹងវាេែើរេឡើង គឺថាដំបូង អនែររូវែរបាៃទទួលបាៃព័រ៌ាៃេពញេលញអំពហីាៃភិ័យ ៃងិអរែរបេោជៃៃ៍ៃឿរេ្វើ
អៃតោគមៃ។៍ ពរ័៌ាៃែដលអនែររូវាៃ គឺំមូល ឋ៉ើៃសរាប់ឿរេ្វើសេរមចចិរតរបស់អនែ ថាេរើអៃញុ្ញើរឱើយាៃ
អៃតោគមៃែ៍ផ្នែេវជជសាស្រសត ឬែ៏ោឝើងណា (ឧទហរែ ៍ ថានើំពើាបាលជំងឺរេបងំែោ់ែ់ណាមួយ ឬថាេរើអនែចង់េរបើឿរ
ពើាបាលបៃកើរែដរឬេទ) ។ េៃេះាៃៃ័យថា អនែគួរែរាៃឿរផ្តល់របឹែើា មុៃេពលអនែេ្វើឿរសេរមចចិរត េហើយអនែ
ររូវបាៃេគផ្តលេ់ពលេវោរគប់រេៃ់ េដើមើបីគិរអំពីសែំួរ ៃិងទទួលចេមលើយចំេពាេះសំែួររបស់អនែ។ ឿរពើាបាលេ៉យ
បងចំំេពាេះជំងរឺេបងមិៃររូវបាៃអៃញុ្ញើរំ៉ច់ៀរ។ 
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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។ 
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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
របសព់ួែេគ ៃិ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។ 
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