
ដឹងពីជម្រើសរបស់អ្នក៖ រគ្គុមេសក៍ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺដដលរានអាការៈធ្ន់ធ្រ 1 នន 7

មៅរដ្ឋរា៉ា សាឈូដសែត (Massachusetts) អ្នកជរ្ងឺ ្គប់របូ ដដលរានអាការៈជរ្ងឺ 

កាន់ដតធ្ន់ធ្រ រានសិេ្ិសសបច្បាប់ក្នគុងការេេួលបានព័ត៌រានអំពីសាថា នភាពជរ្ងឺ 
លេ្ផលពិនិត្យ (“ការវនិិច្្័យសាថា នភាពជរ្ងឺ”) និងការដែទំា្គប់ដបបយ៉ាងទំាងអស់របស់ 

ពួកមគ។ វាអាច្ជាជំនួយស្រាប់អ្នកជរ្ងឺ និងអ្នកគំាពាររបស់ពួកមគមធវើការសម្រច្ចិ្ត្ត 

ដដលបានជូនព័ត៌រានជារគុន អំពីជម្រើសដែទំាសគុខភាព ដដលបញ្ជា ក់ពីមគាលមៅ 

តនរលៃ បំណង្បាថ្្ន  និងត្ររូវការរបស់បគុគ្លរា្ន ក់ៗ។ រគ្គុមេសក៍មនះបង្ហា ញពី្បមេេ  
មផសេងៗននជម្រើសដដលអ្នកជរ្ងឺេេួលបានមៅមពលពួកមគេេួលការពយាបាលជរ្ងឺរាន

អាការៈធ្ន់ធ្រ និងប៉ាះពាល់ដល់អាយគុជីវតិ។

មបើមទាះជាវាអាច្នឹងរានការលំបាក ក្នគុងការគិតគូរអំពីជម្រើសដែទំាសគុខភាព

នាមពលអនាគត ជាពិមសសមៅមពលដដល្បមេេជរ្ងឺរួយរានសភាពនឹងន 

ម�ើយមោគសញ្ញា អាច្្គប់្គងបានមនាះ  វាគងឺជាគំនិតដ៏ល្អរួយដដលអ្នកគួរមៅ 

ពិភាកសាជារួយរនគុសសេជាេីសសឡាញ់ និងអ្នកផ្ដល់មសវាដែទំាសគុខភាពរបស់ 

អ្នក មៅមពលអ្នករានអាររ្មណ៍ថ្រងឹរំា និងអាច្មធវើឲ្យអ្នកដនេដឹងច្បាស់ពីបំណង 

្បាថ្្ន របស់អ្នក។ ្បធានបេដដលមលើកយករកនិយយខាងម្ការមនះ ដូច្ជា 

ដផនការដែទំាសគុខភាពជារគុន (Advance Care Planning), ដផនការពយាបាល 

ជរ្ងឺរានអាការៈធ្ន់ធ្រ (Palliative Care) ដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាល 

ច្គុងម្កាយ (Hospice Care), និងបេបញ្ជា មពេ្យសំោប់ការពយាបាល្េ្េង់ជីវតិ 

(Medical Orders for Life-Sustaining Treatment = MOLST) 
គងឺជា្បធានបេសំខាន់ៗ ដដលអ្នក្តរូវពិភាកសាជារួយអ្នកផ្ដល់មសវាដែទំាសគុខភាព 

្ករុរ្គរួសារ និងបគុគ្លសថាិតក្នគុង្បព័ន្្េេង់របស់អ្នក។

្កសួងសគុខាេិបាលននរដ្ឋរា៉ា សាឈូដសែត បានមរៀបចំ្រគ្គុមេសក៏មនះម�ើងមដើរ្ីផ្ដល់ឲ្យអ្នកជរ្ងឺ  
និង្ករុរ្គរួសាររបស់ពួកមគនូវព័ត៌រានអំពីជម្រើសដែទំាសគុខភាព ពិមសសមៅមពលកំពគុង្បឈរ 

នឹងជរ្ងឺរានអាការៈធ្ន់ធ្រ។

ដឹងពីជម្រើសមផសេងៗរបស់អ្នក៖ 
រគ្គុមេសក៍ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺដដលរានអាការៈធ្ន់ធ្រ
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ដឹងពីជម្រើសរបស់អ្នក៖ រគ្គុមេសក៍ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺដដលរានអាការៈធ្ន់ធ្រ 2 នន 7

ដផនការដែទំាសគុខភាពជារគុន និយយអំពីការចាត់វធិានការមដើរ្ីធានាថ្អ្នក 

េេួលបានការដែទំាសគុខភាពដដលអ្នកច្ង់បាន ក្នគុងករណីអ្នករានជរ្ងឺធ្ន់ ឬឈងឺចាប់ 
ខាលៃ ំង ម�ើយពិបាកបញ្ជា ក់្បាប់ពីបំណង្បាថ្្ន របស់អ្នក និងររួទំាងមពលមវជជាបណិ្ត  

និងសរាជិក្គរួសាររបស់អ្នកជួយសម្រច្ចិ្ត្តឲ្យអ្នក។ វាគងឺជាមរឿងសំខាន់ដដលអ្នក 

គួរពិភាកសាជារួយ្ករុរ្គរួសារ និងរនគុសសេជាេីសសឡាញ់េគុកចិ្ត្ត អំពីមគាលមៅ  

តនរលៃ និងបំណង្បាថ្្ន ស្រាប់ការដែទំានាមពលអនាគត មោយពគុំគិតពីសាថា នភាព 

សគុខភាពរបស់អ្នកនាមពលបច្្គុប្ន្ន។ ម�ើយវាក៏ជាមរឿងសំខាន់ដដរដដលអ្នកជរ្ងឺ 

និង្ករុរ្គរួសាររបស់ពួកមគ (ឬអ្នកគំាពារ) ្តរូវពិភាកសាជារួយអ្នកផ្ដល់មសវា 

ដែទំាសគុខភាពរបស់អ្នកជរ្ងឺ អំពីសាថា នភាពជរ្ងឺតំាងពីមពលដំបូងរក។ ការសម្រច្ 

ចិ្ត្តដដលអាច្មធវើម�ើងមនាះររួរានថ្មតើអ្នកច្ង់ម្បើរា៉ា សគុីនជំនួយការដកដមងហាើរ 

បំពង់ផ្ដល់ជីវជាតិ ឬជួយសម្ង្្ះក្នគុងករណីមបះដូងរបស់អ្នកឈប់មដើរ ឬរួយ 
យ៉ាងណា។ 

មសច្ក្ដីបង្្ប់ជារគុន (Advance Directives) គងឺជាឯកសារច្បាប់ដដលអាច្ឲ្យអ្នក 

បញ្ជា ក់ជារគុននូវ ចំ្ណូលចិ្ត្តរបស់អ្នកអំពីការដែទំាដំណាក់កាលច្គុងម្កាយ។ 

មៅរដ្ឋរា៉ា សាឈូដសែត សិេ្ិដែទំាសគុខភាព (Health Care Proxy) គងឺជាដបបបេ 

អំពីមសច្ក្ដីបង្្ប់ជារគុន ដដលរានការេេួលស្ាល់តារផលៃូវច្បាប់។ វាគងឺជាឯកសារ 
ច្បាប់ធរ្មមសច្ក្ដីបង្្ប់ជារគុនញ្ញា តឲ្យបគុគ្លមពញវយ័ណារា្ន ក់ផ្ដល់ម ្្ម ះបគុគ្លគួរ 

េគុកចិ្ត្តរា្ន ក់ មដើរ្ីមធវើការសម្រច្ចិ្ត្តអំពីការដែទំាសគុខភាពជំនួសឲ្យខលៃួនក្នគុងករណី
 

គាត់រិនអាច្មធវើ ឬពិភាកសាពីការសម្រច្ចិ្ត្តទំាងមនាះបាន។ បគុគ្លដដល្តរូវមគចាត់ 

មនាះ្តរូវបានមគមៅថ្ “ភា្ន ក់ង្រដែទំាសគុខភាព”។ ភា្ន ក់ង្រដែទំាសគុខភាព្តរូវរង់ចំា 

រ�ូតដល់រាន្គរូមពេ្យរា្ន ក់សម្រច្ និងរានឯកសារថ្អ្នកជរ្ងឺរិនអាច្មធវើ  

ឬពិភាកសាពីការសម្រច្ចិ្ត្តមនាះមោយខលៃួនឯងបាន។

ធនធានស្រាប់ដផនការដែទំាជារគុន៖

Massachusetts Health Care Proxy
(ព័ត៌រាន ការដណនំា និង្កោសបំមពញ 
ននសិេ្ិដែទំាសគុខភាពមៅរដ្ឋរា៉ា សាឈូ
ដសែត) ៖
www.massmed.org/
healthcareproxy

NIH National Institute on Aging (វេិយា
សាថា នសគុខភាពជាតិស្រាប់រនគុសសេ 
វយ័ចំ្ណាស់) ៖
www.nia.nih.gov/health/
publication/advance-care-
planning

Conversation Project  
(គម្រាងសន្ទនា) ៖
theconversationproject.org

Better Ending (អង្ភាពការបញ្ប់ដ៏្ប 
មសើរ) (ផ្ដល់ជូនការបកដ្ប្ោសបំមពញ 
សិេ្ិដែទំាសគុខភាពជាភាសាមអសបា៉ាញគុ ល 
និងមវៀតណារ ្ពរទំាងឯកសារ 
សំម�ងជាភាសាអង់មគលៃស និង 
មអសបា៉ាញគុ ល) ៖
www.betterending.org

Honoring Choices 
(អង្ភាពជម្រើសកិត្តិយស 
ននរដ្ឋរា៉ា សាឈូដសែត) ៖
www.honoringchoicesmass.com

មដើរ្ីធានាថ្ បំណង្បាថ្្ន របស់

បគុគ្លរួយរបូចំ្មពាះការដែទំាសគុខ

ភាពនាមពលអនាគត្តរូវបានមគដឹង 

និងមគារពមនាះ ចំាបាច់្្តរូវបំមពញ 

្កោសបំមពញ“សិេ្ិដែទំាសគុខភាព” 

ដដលជាកំណត់្តាជាលាយលក្ខណ៍

អកសេរអំពីមសច្ក្ដីសម្រច្ចិ្ត្តចំ្មពាះ

ការដែទំាសគុខភាពនាមពលអនាគត។

ដផនការដែទំាសគុខភាពជារគុន៖ ្បាប់ពីបំណង្បាថ្្ន របស់អ្នក



ដឹងពីជម្រើសរបស់អ្នក៖ រគ្គុមេសក៍ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺដដលរានអាការៈធ្ន់ធ្រ 3 នន 7

មតើដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រគងឺជាអវី?

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ គងឺជាវធីិដផ្អកមលើសា្ម រតី្ករុរក្នគុងការពយាបាល 
ជរ្ងឺរានសភាពធ្ន់ធ្រ ដដលម ្្ដ តមលើត្ររូវការដផ្នកោងកាយ ផលៃូវចិ្ត្ត និង 
សា្ម រតីរបស់បគុគ្លរួយរបូ។ ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រគងឺ ស័ក្តិសរស្រាប់ 

អ្នកជរ្ងឺ្គប់វយ័ មោយរិនគិតពីលេ្ផលពិនិត្យជរ្ងឺរបស់ពួកមគ។ មគាលមៅ 

របស់ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ គងឺមដើរ្ីបង្កា រ និងកាត់បនថាយអាការៈធគុញែប់ 

ឆាប់ខឹង និងមោគសញ្ញា មលើោងកាយ ដដលដតងមកើតរានជារួយជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ។ 

វាររួរានដូច្ជាការ្គប់្គងការឈងឺចាប់ ដកដមងហាើរខលៃី អស់ករាលៃ ំងលហាិតនលហា 

រកកល់ច្ង់ក្អួត រិនសូវឃ្លៃ ន និងការច្គុះមខសាយននរគុខង្រ។ មសវាដផនការ 
ពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រក៏ជួយអ្នកជរ្ងឺ និងសរាជិក្គរួសារមធវើដផនការស្រាប់ត្ររូវ

ការនាមពលអនាគត ស្របស្ររួលដផនការដែទំា ម�ើយមពលខលៃះមោះសសាយ 

ការសម្រច្ចិ្ត្តពិបាកៗផងដដរ។

មតើនរណាជាអ្នកផ្ដល់ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ?

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ្តរូវបានផ្ដល់ជូនមោយ្ករុរអ្នកជំនាញដដលរាន 

ជំនាញមផសេងៗគា្ន ជាម្ច្ើន។ ្ករុរមនះររួរាន្គរូមពេ្យ គិលាននគុបោ្ឋ យិកា 

អ្នកបម្រើការង្រសង្រ បពវជិត និងបគុគ្លដនេមេៀត។

មតើនរណាអាច្េេួលបានដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ?

បគុគ្លទំាងឡាយណាដដលរានជរ្ងឺធ្ន់មោយពគុំគិតពីអាយគុ ការសង្ឹររស់ោន 

ឬការវនិិច្្័យសាថា នភាពជរ្ងឺ អាច្េេួលបានមសវាដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ

មនះ។

មតើដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រដូច្គា្ន នឹងដផនការពយាបាលដំណាក់កាល 
ច្គុងម្កាយដដរឬមេ?

រិនដូច្គា្ន មេ ប៉ាគុដន្តពាក់ព័ន្គា្ន ។ ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ (ផ្ដល់នូវ្សគុកភាព 

និងការគំា្េ) គងឺជាសរាសភាពរួយរបស់ដផនការពយាបាលដំណាក់កាលច្គុង

ម្កាយ ប៉ាគុដន្តវាអាច្ផ្ដល់ជូនមៅមពលរានជរ្ងឺធ្ន់ធ្ររួយ ដូច្ជាមៅមគ�ោ្ឋ ន 

រន្ទីរមពេ្យជាមដើរ។ ដផនការពយាបាលដំណាក់កាលច្គុងម្កាយគងឺមធវើម�ើងមៅមពល

ច្គុងបញ្ប់ននជីវតិ។

មតើខ្គុំអាច្េេួលបានដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រមៅកដនលៃងណាដដរ?

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្ររានផ្ដល់ជូនមៅ្គប់េីកដនលៃងររួទំាងរន្ទីរមពេ្យ 

ឬមគ�ោ្ឋ ន។

វធីិមផសេងៗស្រាប់ម្បើក្នគុង 
ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ៖

ការមធវើឲ្យរានអាររ្មណ៍សសស់សសាយ 

ការមធវើឲ្យរានអាររ្មណ៍សប់្ 

ការមធវើឲ្យរានអាររ្មណ៍ធូរសសាល

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រររួរាន៖

 • ស្រាលមោគសញ្ញា ោងកាយ 

 • ការស្របស្ររួលការដែទំា 
សគុខភាព

 • ការគំា្េអ្នកជរ្ងឺ និង្ករុរ្គរួសារ

 • ជំនួយក្នគុងការសម្រច្ចិ្ត្ត

បញ្ជា ក់ពីការយល់្ច្�ំេូមៅ៖

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ

រិនបង្្អ ក់ការពយាបាលមផសេង

មេៀតដូច្ជាការបន្តអាយគុជីវតិ 

ឬវធិានការអាច្ពយាបាលបាន 

មនាះមេ។

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ៖ ការ្គប់្គងមោគសញ្ញា



ដឹងពីជម្រើសរបស់អ្នក៖ រគ្គុមេសក៍ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺដដលរានអាការៈធ្ន់ធ្រ 4 នន 7

មតើដផនការធានាោ៉ាប់រងរបស់ខ្គុំោ៉ា ប់រងមលើដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ 
ដដរឬមេ?

ដផនការធានាោ៉ាប់រងភាគម្ច្ើន ដូច្ជាមសវាដែទំាសគុខភាពមរឌីដែរ 

(Medicare) និងមរឌីដែដ (Medicaid) ោ៉ា ប់រងមោគាពយាបាលរួយចំ្នួន 

 ដដល្តរូវបានមគចាត់េគុកថ្ជាដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ។ វានឹងអាសស័យ 

មលើសាថា នភាពរបស់អ្នកជរ្ងឺ និងេីកដនលៃងដដលគាត់េេួលការដែទំា 

(មៅមគ�ោ្ឋ ន រន្ទីរមពេ្យ...)។ ស្រាប់ព័ត៌រានបដនថារអំពីការធានាោ៉ាប់រង 

ការដែទំាសគុខភាព សូរទាក់េងដផនការធានាោ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

មតើខ្គុំអាច្េគុកមវជជាបណិ្តបច្្គុប្ន្នរបស់ខ្គុំបានដដរឬមេ
 

្បសិនមបើខ្គុំកំពគុងេេួលដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រមនាះ?

បាន! ្ករុរការង្រដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ មធវើការជិតស្និេ្ជារួយមវជជាបណិ្ត 

បឋររបស់អ្នកជរ្ងឺ។ ពួកមគផ្ដល់នូវការពយាបាល និងការគំា្េបដនថារ។

ធនធានស្រាប់ដផនការ 
ពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ៖

Hospice and Palliative Care Federation 
of Massachusetts 
(ស�ព័ន្សាលាសាំណាក់ 
និ្ង្ ការដែទំារួយរយៈ 
ន្នោ្រា៉ា សាជូសសត) ៖ 
www.hospicefed.org

National Hospice and Palliative  
Care Organization
(អង្ការដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ  
និងដំណាក់កាលច្គុងម្កាយថ្្ន ក់ជាតិ) ៖ 
www.nhpco.org 

“Questions and Answers for Patients, 
Families, and Surrogates”
(“សំណួរ និង ច្មរលៃើយស្រាប់អ្នកជរ្ងឺ 
្ករុរ្គរួសារ និងអ្នកតំណាង” 
ពី្កសួងសគុខាេិបាលរដ្ឋញូវយ៉ាក) ៖ 
www.health.ny.gov/professionals/
patients/patient_rights/palliative_
care/2012-06-26_proposed_
questions_answers.htm

Partnership for Palliative Care 
(ភាពជានដគូស្រាប់ដផនការ 
ពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ) ៖ 
restoringqualityoflife.org/what-is-
palliative-care/palliative-care-and-
insurance



ដឹងពីជម្រើសរបស់អ្នក៖ រគ្គុមេសក៍ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺដដលរានអាការៈធ្ន់ធ្រ 5 នន 7

មតើដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយគងឺជាអវី?

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយគងឺជាការដែទំាដំណាក់កាលច្គុង 

ម្កាយននជីវតិ ដដលពិនិត្យមរើលមលើបគុគ្លទំាងរូល។ ដផនការមនះផ្ដល់នូវមសវា

គំា្េ្បកបមោយ្សគុកភាពដល់អ្នកជរ្ងឺ និងរនគុសសេជាេីសសឡាញ់របស់ពួកមគ 

ដដលមពលខលៃះក៏្តរូវបានមគមៅថ្ ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រផងដដរ។ ជាេូមៅ

វាគងឺមៅមពលជរ្ងឺធ្ន់ដលងម្លៃើយតបចំ្មពាះការពយាបាលមផសេងៗដដលម ្្ដ តមលើការ

ពយាបាលរួយមេៀតម�ើយ។

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយជួយអ្នកជរ្ងឺដដលកំពគុង្នដល់

ដំណាក់កាលជិតបាត់បង់ជីវតិ បញ្ជា ក់ពីអាេិភាពរបស់ពួកមគ ម�ើយកំណត់ 

មគាលមៅដែទំាខណៈមពលេេួលការពយាបាលការឈងឺចាប់ និងមោគសញ្ញា  

មផសេងៗ។ ដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយរិនរានបំណងបន្តអាយគុ 

ជីវតិមេ។ ប៉ាគុដន្ត វាម ្្ដ តមលើការធានាឲ្យបាននូវ្សគុកភាព និងមសច្ក្ដីនែលៃែ្នូរ  
មដើរ្ីមធវើឲ្យដំណាក់កាលច្គុងម្កាយននជីវតិរបស់អ្នកជរ្ងឺរានន័យ និងមពញ 

មលញតារដតអាច្មធវើមៅបាន ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺផង និង្ករុរ្គរួសារផង។

មតើនរណាជាអ្នកផ្ដល់ដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយ?

ក្នគុងករណីភាគម្ច្ើន ្ករុរដែទំាសគុខភាពជាអ្នក្គប់្គងដផនការពយាបាលជរ្ងឺ 
ដំណាក់កាលច្គុងម្កាយ។ មវជជាបណិ្ត គិលានគុបោ្ឋ យិកា អ្នកបម្រើការង្រសង្រ 

េី្បឹកសា អ្នកផ្ដល់ជំនួយដែទំាសគុខភាពតារមគ�ោ្ឋ ន បពវជិត អ្នកពយាបាលជរ្ងឺ  

និងអ្នកស្ម័្គចិ្ត្តដដល្តរូវបានបណ្ដគុ ះបណា្ដ លទំាងអស់ គងឺជាអ្នកផ្ដល់ការដែទំា 
មនះ ដដលរា្ន ក់ៗដផ្អកមលើឯកមេសពិមសសៗរបស់មគ។ ពួកមគទំាងអស់ផ្ដល់ការ 

ដែទំាសគុខភាព ផលៃូវចិ្ត្ត និងសា្ម រតីដល់បគុគ្លដដលជិតបាត់បង់ជីវតិ។

មតើនរណាអាច្េេួលបានដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុង 
ម្កាយ?

បគុគ្លទំាងឡាយណាដដលបានវនិិច្្័យមោគថ្រានជរ្ងឺពាប់ (ជរ្ងឺោបខាលៃ ំង)
ជីវតិអាច្េេួលបានដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយមនះ។

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់ 

កាលច្គុងម្កាយជួយអ្នកជរ្ងឺ 

បញ្ជា ក់ពីអាេិភាពរបស់ 

ពួកមគ ម�ើយកំណត់មគាល 

មៅដែទំាខណៈមពលេេួល 

ការពយាបាលការឈងឺចាប់  

និងមោគសញ្ញា មផសេងៗ។

ការបញ្ជា ក់ពីការយល់្ច្�ំ 

េូមៅ៖ ដផនការពយាបាលជរ្ងឺ 

ដំណាក់កាលច្គុងម្កាយរិនដរន 
និយយអំពីការមបាះបង់មចាលមនាះមេ!

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយ៖ ការ្គប់្គងដំណាក់ 
កាលច្គុងម្កាយននជីវតិ



ដឹងពីជម្រើសរបស់អ្នក៖ រគ្គុមេសក៍ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺដដលរានអាការៈធ្ន់ធ្រ 6 នន 7

មតើខ្គុំអាច្េេួលបានដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយមនះ
មៅកដនលៃងណាដដរ?

បគុគ្លដដលរានជរ្ងឺពាប់អាច្េេួលបានមសវាដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់ 

កាលច្គុងម្កាយមៅ្គប់េីកដនលៃងដដលគាត់មៅ ដូច្ជាមៅក្នគុងរន្ទីរមពេ្យ ឬ 
មគ�ោ្ឋ ន។ អ្នកជរ្ងឺសា្ន ក់មៅរណ្លដែទំាសគុខភាព ឬរណ្លដែទំាសគុខភាព 

រយៈមពលដវងអាច្េេួលបានការពិនិត្យលក្ខណៈឯកមេស ពីគិលានគុបោ្ឋ យិកា

ដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាលច្គុងម្កាយ អ្នកផ្ដល់ជំនួយដែទំាសគុខភាព 

តារមគ�ោ្ឋ ន អ្នកបម្រើការង្រសង្រ និងអ្នកស្ម័្គចិ្ត្ត បដនថារមលើមសវា និងការ

ដែទំាមផសេងមេៀតដដលផ្ដល់មោយរណ្លដែទំាសគុខភាព។

មតើដផនការធានាោ៉ាប់រងរបស់ខ្គុំោ៉ា ប់រងមលើមសវាដផនការពយាបាលជរ្ងឺ 
ដំណាក់កាលច្គុងម្កាយមនះដដរឬមេ?

អ្នកផ្ដល់មសវាធានាោ៉ាប់រងភាគម្ច្ើន (ររួទំាង Medicare) ត្ររូវថ្ ជរ្ងឺរួយ 

ដដល្តរូវចាត់េគុកថ្រានជរ្ងឺពាប់ ជាេូមៅរានអ្តាសង្ឹររស់ោនតិច្ជាង្បំា 

រួយដខ។ ស្រាប់ព័ត៌រានបដនថារអំពីការធានាោ៉ាប់រងមសវាដែទំាសគុខភាពរបស់ 

អ្នកសូរពិភាកសាជារួយអ្នកផ្ដល់មសវាដផនការធានាោ៉ាបរងរបស់អ្នក។

ធនធានស្រាប់ដផនការ
ពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់កាល
ច្គុងម្កាយ៖

Hospice and Palliative Care Federation 
of Massachusetts 
(ស�ព័ន្សាលាសាំណាក់ 
និ្ង្ ការដែទំារួយរយៈ 
ន្នោ្រា៉ា សាជូសសត) ៖ 
www.hospicefed.org

Hospice Foundation of America
(រូលនិធិដផនការពយាបាលជរ្ងឺដំណាក់ 
កាលច្គុងម្កាយអាមររកិ) ៖
www.Hospicefoundation.org 

Home Care Alliance of 
Massachusetts
(សរ្័ន្ដែទំាសគុខភាពននរដ្ឋរា៉ា សាឈូ
ដសែត) ៖
www.thinkhomecare.org

American Cancer Society
(សង្រជរ្ងឺរហារកីអាមររកិ) ៖ 
www.cancer.org/treatment/
findingandpayingfortreatment/
choosingyourtreatmentteam/
hospicecare/hospice-care-
services 

Children’s Hospice and Palliative 
Care Coalition
(សរ្័ន្ដផនការពយាបាលជរ្ងឺធ្ន់ធ្រ 
និងដំណាក់កាលច្គុងម្កាយរបស់ 
កគុរារ) ៖
www.chpcc.org



ដឹងពីជម្រើសរបស់អ្នក៖ រគ្គុមេសក៍ស្រាប់អ្នកជរ្ងឺដដលរានអាការៈធ្ន់ធ្រ 7 នន 7

មតើ បេបញ្ជា មពេ្យសំោប់ការពយាបាល្េ្េង់ជីវតិ គងឺជាអវី?

MOLST គងឺជា្កោសបំមពញ ននបេបញ្ជា មពេ្យដផ្អកមលើសិេ្ិ និងចំ្ណូលចិ្ត្ត

របស់អ្នកជរ្ងឺក្នគុងការេេួលយក ឬបដិមសធការពយាបាលសគុខភាព ររួរាន 
ការពយាបាលដដលអាច្ជួយបន្តជីវតិរបស់គាត់។ វាបង្ហា ញពីការសម្រច្ចិ្ត្ត 

របស់អ្នកជរ្ងឺរានសាថា នភាពធ្ន់ធ្រអំពីការពយាបាលជាក់លាក់ដដលពួកមគច្ង់  

ឬរិនច្ង់េេួល។ ការសម្រច្ចិ្ត្តទំាងមនះអាច្្តរូវបានប្ដូរ្គប់មពល ររួទំាង 
បនា្ទ ប់ពីមពលបំមពញ និងច្គុះ�តថាមលខាមលើ្កោសបំមពញ MOLST។ 

ការម្បើ MOLST គងឺជាការស្ម័្គ។ ្កោសបំមពញ MOLST ្តរូវបានម្បើ 

មដើរ្ី្បាប់អំពីបេបញ្ជា មពេ្យពីអ្នកផ្ដល់មសវាដែទំាសគុខភាពរួយ (ឧ. មវជជាបណិ្ត 

ឬគិលានគុបោ្ឋ យិការ) មៅអ្នកជំនាញសគុខភាពមផសេងមេៀត (ឧ. អ្នកសម្ង្្ះ 

បនា្ទ ន់)។  

មតើ MOLST ដូច្គា្ន នឹងសិេ្ិដែទំាសគុខភាពដដរឬមេ?

រិនដូច្មេ។ ្កោសបំមពញ MOLST គងឺជាឯកសារមពេ្យដដល្តរូវបានចាត់

ការភាលៃ រៗ មោយដផ្អកមលើសាថា នភាពជរ្ងឺបច្្គុប្ន្នរបស់បគុគ្លរា្ន ក់។ ្កោស 
បំមពញសិេ្ិដែទំាសគុខភាពគងឺជាឯកសារច្បាប់ដដលរានសគុពលភាពបនា្ទ ប់ពី 

មពលបគុគ្លរបូមនាះរិនអាច្្បាប់ពីបំណង្បាថ្្ន របស់មគបានតមេៀត។

បេបញ្ជា មពេ្យសំោប់ការពយាបាល្េ្េង់ជីវតិ (MOLST)៖  
 ពិភាកសាអំពីជម្រើសដែទំាសគុខភាពរបស់អ្នក 

ធនធានស្រាប់ MOLST៖

Massachusetts Medical Orders for 
Life Sustaining Treatment

(បេបញ្ជា មពេ្យសំោប់ការពយាបាល 
្េ្េង់ជីវតិននរដ្ឋរា៉ា សាឈូដសែត) ៖
www.molst-ma.org


