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ការកាត់បន្ថយហានិ្ភ័យនន្ជំងឺកូវីដ-19 សម្រាបម់្របជាជន្រស់នៅជាមួយជំងឺមិន្ឆ្លង 

 

សាវតា 

ភ័សតុតាងកាន្់តតនម្ររើន្ន ើងៗបង្ហា ញថាម្របជាជន្អាយុ60ឆ្ន ំន្ិង
នម្ររើន្ជាង ន្ិងម្របជាជន្តដលាន្បញ្ហា សុខភាពម្របចំកាយពីមុន្
ម្រសាប់ ពតិជាាន្ភាពង្ហយរងនម្ររោះនៅន្ឹងភាពធ្ងន្់ធ្ងរតដលបណ្តត
លកូវីឌ១៩។ ម្រកមុម្របជាជន្នដលាន្ហាន្ីភយ័នកើន្ន ើងរួមាន្
អ្នករស់នៅជាមួយជំងឺមនិ្ឆ្លងដូរជា ជំងឺទឹកនោមតអែម ជំងឺនលើស
សាា ធ្ឈាម ជំងឺនបោះដូង (CVD) ជំងឺមហារីក ន្ិងជំងឺរលាកអលូវ
ដនងាើមរុំនរ៉ៃ។ អលលំបាកធ្ងន្ធ់្ងរបំអុតនន្ជំងឺ កវូីដ-19 គឺជាម្របនភទ
ជំងឺរលាកសតួតដលអារវិវឌឍន្៍នៅជារនង្ហោ មនរសញ្ហា រលាកអលវូ
ដនងាើមធ្ងន្់ធ្ងរ ឬការបងោនរគកនុងខលនួ្ តម្រមូវឱ្យាន្ការតែទំពាបាល
នោយយករិតតទុកោក់ [1]។  

ភ័សតុតាងមកពីម្របនទសរិន្បង្ហា ញថា ម្របជាជន្រស់នៅជាមួយជំងឺ
មិន្ឆ្លង (PLWNCDs) ជាពិនសសមន្ុសសវ័យរំណ្តស់ ន្ិងអ្នក
តដលាន្ជំងឺម្របចំកាយម្រសាប់ទនំ្ងជាជួបម្របទោះនរគសញ្ហា ធ្ងន្ធ់្ងរ 
ន្ិងអ្ម្រតាខាស់នន្ជំងឹតដលអារបណ្តា លឱ្យសាល ប់។ ទិន្នន្័យបាន្មក
ពីសំណុំរងនន្អ្នកសាល បរ់ំន្ូន្ 355ោក់ នៅម្របនទសអ្ុីតាលីបង្ហា ញ
ថា 99%  នន្អ្នកជំងឺយ៉ា ងនហារណ្តស់ាន្ជំងឬឺបញ្ហា ម្របចំកាយ
មួយជាមុន្ម្រសាប់ (ជាមធ្យមពួកនគាន្ 2.7) [3]។ ការវិភាគនោយ
តអែកនលើករណសីិការំន្នួ្8នៅម្របនទសរិន្ាន្រនំ្ូន្អ្នកឆ្លង 
46,248 ោក់ បាន្បង្ហា ញថាអលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងធ្ងន្ធ់្ងរបំអុតរបស់

ជំងឺកូវីដ-19 ម្របតែលជានកើតាន្រំនពាោះអ្នកតដលាន្ជំងឺនបោះដូង 
ជំងឺអលូវដនងាើម ន្ិងជងំឺនលើសសាា ធ្ឈាម [4]។ ទិន្ន័យពី
មជឈមណឌ ល ម្រគប់ម្រគងន្ងិបង្ហោ រជងំឺរបស់សែរដឋអានមរិក (US 

Centers for Disease Control and Prevention)  កាលពីនែងទ ី
31 មោី 2020 កប៏ាន្បញ្ហា ក់អងតដរថា កនុងរំនណ្តមករណីអ្នក
ឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ម្របនភទជំង ឺ

មិន្ឆ្លងម្របចកំាយម្រសាប់តដលម្រតូវបាន្នគរយការណ៍នម្ររើន្បអំុតគឺ
ជំងឺទឹកនោមតអែម ជំងឺអលូវដនងាើម ន្ងិជំងឺនបោះដូង។ កនងុរំនណ្តម 
7,162 ករណី ាន្ 457ករណីម្រតូវបាន្បញ្ាូន្នៅកតន្លងតែទំ
សនម្រង្ហគ ោះបោា ន្់ ន្ិង 358 ករណី  (78%) យ៉ា ងនហារណ្តស់ាន្
ជំងឺម្របចំកាយមួយជាមុន្ម្រសាប់ [5]។  

ទិន្នន្័យក៏បាន្បង្ហា ញអងតដរថា អ្នកជក់បារី ន្ិងអ្នកនលើសទមងន្់ ឬ
អ្នកធាត់ម្របតែលជាាន្ហាន្ិភយ័ខាស់នៅន្ឹងភាពធ្ងន្់ធ្ងរនន្ជំងឺ កូវី
ដ-19  [6] [7][8]។ អ្នកជក់បារីាន្ជំងឺសួត ឬសមតថភាពសួតរុោះ
នខាយ ាន្ការនកើន្ន ើងហាន្ិភយ័ខាស់នន្ជំងធឺ្ងន្់ធ្ងរ។ លទធភាព
នន្ការឆ្លងក៏ាន្ខាស់តដរនោយសារអ្នកជក់បារីយកនដប៉ាោះាត់របស់
ពួកនគញឹកញាប់ជាង [9]។ អ្ងគការសុខភាពពិភពនលាកបាន្នរៀបរំ
នសរកាីតណោំ [10] សម្រាប់អ្នកតដលរស់នៅជាមួយជំងមឺិន្ឆ្លង
កនុងការកាត់បន្ថយហាន្ភិ័យនន្ការឆ្លងនៅនលើម្រកុមមន្ុសសង្ហយរង
នម្ររោះ។ នមើលខាងនម្រកាម៖ 
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ហាន្ិភយ័នោយត កន្ងិបញ្ហា ម្របឈមនៅម្របនទសកមាជុា 

អលប៉ាោះពាល់សុខភាពន្ិងនសដឋកិរចនន្ការរីករលោលនន្ជងំឺកូវីដ-

19 ទំន្ងជាាន្ទែំំធ្ំនធ្ញនៅម្របនទសកមាុជា នោយាន្ការ
រឹតតបិតពាណជិាកមម ន្ិងការបាត់បង់ការង្ហរនធ្វើរប់ពាន្់តាមការជូន្
ដំណឹងរួរមកនែើយ [11]។ សម្រាប់ម្រគួសារតដលរស់នៅមិន្សម
ម្រសប ឬរស់នៅជុំរន នម្ររើន្ វិធាន្ការរកាគាល តសងគមម្របតែលជា
មិន្អារនធ្វើបាន្នទ ទំងខាងកាយសមបទន្ិងនសដឋកិរច។ ម្រគួសារ
ាន្ម្របាក់រណូំលមិន្នទៀងទត ់ន្ិងកងវោះទឹកនម្របើម្របាស ់ន្ិងកងវោះអ្
ោម័យក៏ាន្ការម្របឈមន្ឹងឧបសគគសម្រាប់វិធាន្ការបង្ហោ រជាមូល
ោឋ ន្តដរ។   

ម្រគប់រន សុទធតតរងអលប៉ាោះពាល់នោយការរីករលោលនន្ជំងកឺូវីដ-
19 ប៉ាុតន្តអ្នកខលោះប៉ាោះពាល់នម្ររើន្អ្នកខលោះប៉ាោះពាល់តិរ តដលោំឱ្យាន្ 
ន្ិងការនកើន្ន ើងវិសមភាពភាពនៅកនងុសងគម។ អលប៉ាោះពាល់នន្ោះ
ន្ឹងជិោះឥទធិពលនៅម្រកុមមន្សុសង្ហយរងនម្ររោះជាពិនសសម្រកុមមន្សុស
តដលាន្ជំងមឺិន្ឆ្លងម្របចំកាយម្រសាប់។ ខាងនម្រកាមនន្ោះគឺជាការ
ពិចរណជាក់លាក់សម្រាប់ម្របជាជន្រស់នៅជាមួយជំងឺមិន្ឆ្លង៖ 

ភាពអាររកបាន្ន្ងិលទធភាពទទលួបាន្ថាន ំគឺជាឧបសគគដ៏លបំាក់
មួយរួរនែើយសម្រាប់ម្របជាជន្រស់នៅជាមួយជងំឺមិន្ឆ្លងនៅមុន្ 

 

 

នពលាន្ការអាុោះន ើងនន្វីរុសកូវីដ-១៩។ នរលការតណោំរបស់
អ្ងគការសុខភាពពិភពសម្រាប់អ្នករសន់ៅជាមួយជងំឺមិន្ឆ្លងគមឺ្រតូវនធ្វើ 

ឱ្យម្របាកដថាពួកនគាន្ថាន ំបម្រមុងទុកយ៉ា ងតិរមួយតខ ឬនម្ររើន្ជាង 
ម្របសិន្នបើអារនដើមបីម្រគបម់្រគងសាថ ន្ភាពជំងឺរបស់ពកួរត់។ នៅខ
ណៈនពលតដលតនមលពាបាលបាន្នចទជាបញ្ហា ដល់មន្សុសមួយ
រំន្ួន្រួរមកនែើើ់យ លទធភាពនន្ការរខំាន្តអនកនសដឋកិរច តដលអារ
ាន្ការបិទតបំន្់ណ្តមយួ ឬការោក់ម្របនទសកនុងម្ររអាសន្ន អារ
បណ្តា លឱ្យាន្បញ្ហា កាន្់តតធ្ងន្់ធ្ងរ ោំឱ្យាន្វិបតតិដល់ការអគត់អគង់
ន្ិងតរកចយថាន ំនពទយ។  

ជងំមឺនិ្ឆ្លងតដលមនិ្បាន្នធ្វើនរគវនិ្រិឆយ័គជឺានរឿងធ្មមតានៅកនងុ
រនំណ្តមម្របជាជន្ទនូៅ ជាពិនសសនលើសសាា ធ្ឈាម ន្ិង ទឹក
នោមតអែម  [12] [13] នែើយម្របជាជន្មួយរំន្ួន្ធ្ំមិន្ដឹងថា ពូក
រត់កំពុងសថតិកនុងហាន្ភិ័យខាស់នៅន្ឹងភាពធ្ងន្់ធ្ងរនន្ជំងឺកូវដី-19 

នទ។ កតាត ម្របឈមនន្ការាន្ជងំមឹិន្ឆ្លងនធ្វើនោយមិន្បាន្នធ្វើនរគ
វិន្ិរឆ័យ រួមាន្កំរិតម្របាក់រំណូលទប ការអ្ប់រំតិរ ាន្វ័
យរំណ្តស់ ន្ិងម្រសតីនភទ [14]។ នោយសារអ្នកតដលាន្ជីវភាព
ម្រកីម្រក ាន្អ្ម្រតាជំងឺមិន្ឆ្លងខាស ់ ម្រកមុម្របជាជន្តដលង្ហយរងនម្ររោះ
បំអុតក៏អារម្របឈមន្ឹងជំងឺធ្ងន្់ធ្ងរនោយសារជំងឺកូវដី-19 តដរ 
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[15]។ ឧបសគគនន្នសដឋករិចន្ិងរងកាយកនុងការរកាគាល តសងគម
អារន្ឹងកំពុងម្របឈមខាល ំងសម្រាប់ម្របជាជន្ម្រកីម្រក។  

អលប៉ាោះពាលអ់លវូរតិតកនងុអ្ ំងុនពលរកីរលោលវរីសុមនិ្គួរម្រតូវបាន្
នគម្របនងើយកនន្តើយន ើយ។ វាម្រតូវបាន្នគបា៉ា ន្់ម្របាណថា 40% នន្
រំន្ួន្ម្របជាជន្ ាន្បញ្ហា អលូវរិតតនៅកមាុជា [16] ន្ិងាន្គាល តគួ
ឱ្យគត់សាគ ល់នៅកនុងនសវាតែទសំុខភាពអលូវរិតតនៅម្រគប់កម្រមតិ នន្
ម្របព័ន្ធសុខាភបិាល។ នលើសពីនន្ោះនទៀត ភ័សតតុាងការអាុោះជំងឺនអសងៗ
នទៀតបង្ហា ញថា ការជួបភាពភ័យខាល រន្ិងភាពអ្ន្ាោះសាររយៈនពល
យូរអារជិោះឥទធិពលធ្ងន្់ធ្ងរនៅនលើសខុភាពអលូវរិតតរបស់មន្សុស  
[17] ជាពិនសសមន្ុសសាន្វិបតតិអលូវរិតតតដលោំឱ្យនកើតជំងបឺាក់ទឹក
រិតត រសាប់រសល ់ ន្ងិឯកនកា។ នន្ោះក៏អារជិោះឥទធិពលនៅដល់ម្រគូ
នពទយតែទំអ្នកជំងឺតដលនធ្វើការនម្ររើន្នា៉ា ង ន្ងិោំឱ្យពកួនគាន្
កម្រមិតនម្រសតស ន្ិងភាពរសាប់រសលខ់ាស់តដលប៉ាោះពាល់នៅដល់សខុ
ភាពអលូវរិតត ន្ិងសុខុាភាពរបស់ពួកនគ។ 

ម្របពន័្ធសខុាភបិាលកមាជុាម្របតែលជាាន្បញ្ហា នម្ររើន្ម្រតវូនោោះ
ម្រសាយ ម្របសិន្នបើករណីឆ្លងាន្ការនកើន្ន ើងយ៉ា ងឆ្ប់រែ័សដូរ
ជាម្របនទសអ្ុតីាលី ឬនអ្សប៉ា ញ។ ម្របព័ន្ធសុខាភបិាលម្របតែលជា
មិន្អារពាបាលរំន្ួន្អ្នកជំងឺនម្ររើន្បាន្នោោះនទ ជាមួយការវិវឌឍន្៍
របស់ជំងឺតដលតម្រមូវឱ្យាន្ការយករតិតទុកោក់កនុងការពាបាលដូរ
ជានម្របើម្របាសា់៉ា សុីន្សប់ជំន្ួយអលវូដនងាើម ន្ិងការរមំ្រទអលូវដនងាើមរយៈ
នពលយូរជានដើម។ ធ្ន្ធាន្ជានម្ររើន្ម្រតូវការពម្រងឹងគុណភាពន្ិង
បនងោើន្សមតថភាពម្របព័ន្ធសុខាភិបាលកនុងការម្រគប់ម្រគងន្ិងពាបាល
ជំងឺធ្ងន្់ធ្ងរ នែើយករណីធ្ងន្់ធ្ងរនន្ជំងកឺូវីដ-19 នៅាន្កំរិត។ ដូរ
នន្ោះវិធាន្ការការពារសុខភាពសាធារណៈម្រតូវតតអាលអ់ាទិភាពមនុ្
នគ។  

អ្ន្សុាសន្ ៍

នោយសារតតម្របនទសកមាជុាអ្ន្ុវតតវធិាន្ការម្របយទុធម្របឆ្ំងការរីក
រលោលជំងកឺូវីដ-19 វាាន្សារសំខាន្់ណ្តសក់នុងការអាល់តម្រមូវ
ការអាទិភាពនៅឱ្យអ្នកតដលាន្ជងំមឺិន្ឆ្លងម្របចកំាយម្រសាប់ 
ពីនម្រពាោះពួកនគង្ហយទទួលរងលទធអលអាម្រកក់នោយសារជងំឺកូវីដ-

19។ ដូនរនោះនែើយ នយើងសូមអ្ពំាវោវដលរ់ោឋ ភបិាលឱ្យពិចរណ្ត
នលើអ្ន្ុសាសន្៍ខាងនម្រកាមនន្ោះនដើមបកីាត់បន្ថយហាន្ិភ័យនៅនលើអ្នក
រស់នៅជាមយួជំងឺមិន្ឆ្លង៖  

សម្រាបអ់្នកអាលន់សវាតែទំសខុភាព៖ 

1. ទក់ទងនៅអ្នកជំងឺនលើសសាា ធ្ឈាម ទឹកនោមតអែម 
ជំងឺនបោះដូង ជំងឺអលូវដនងាើមរុំនរ៉ៃ ន្ងិជំងឺមិន្ឆ្លងដ៏នទនទៀត
នដើមបីនរៀបរំតអន្ការសម្រាប់ការតែទរំបស់ពួកនគ នែើយ
ម្របសិន្នបើអារ អាល់ជូន្នវជាបញ្ហា រយៈនពលតវងតាមតត
អ្នកអារនធ្វើបាន្ (យ៉ា ងតិរ  30 នែង ឬ 2-3 តខ 
ម្របសិន្នបើការអគត់អគង់ម្រគប់ម្ររន្់ នដើមបីធាោឱ្យបាន្ថាអ្នក
ជំងឺដ៏នទនទៀតមនិ្ខវោះថាន ំនពទយនម្របើម្របាស់)។ 

2. តណោំបង្ហា ញសញ្ហា ម្រគនុ្នដា  នរគសញ្ហា  ការប៉ាោះពាល់
ផ្ទា ល់ន្ិងម្របវតតិនធ្វើដំនណើរសម្រាប់មន្សុសម្រគប់រូបនៅ ម្ររក
រូលអ្ររ។ នដើមបធីាោឱ្យាន្នសវាកមមនទៀងទត់
ម្របកបនោយសុវតថិភាព ន្ិងភាពអារទទួលបាន្ អ្នក
តដលអារាន្ម្រគុន្នដា  នរគសញ្ហា  ឬម្របវតតិនធ្វើដំនណើរគួរ
ម្រតូវបាន្បញ្ានូ្នៅកតន្លងោរ់នោយត ក សម្រាប់តាម
ោន្ពិន្ិតយម្រសបនៅតាមនរលការណ៍តណោំជាតិ
ម្របយុទធម្របឆ្ងំជំងឺកូវីដ-19។ 

3. នៅតំបន្់តដលាន្ការអាុោះជំងកឺូវីដ-19 ម្រតូវនលើកទឹករិតត
អ្នកជំងឺឱ្យនជៀសវាងនៅកតន្លងតែទសំុខភាព លុោះម្រតាតត
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ពួកនគាន្នរគសញ្ហា នអសងៗ ឬាន្តម្រមូវការចំបារ ់
នដើមបីការពារកុឱំ្យម្របឈមន្ឹងវីរុស។  

4. ម្របសិន្នបើអ្នកជំងឺមិន្ឆ្លងម្របចំកាយម្រសាប ់ ម្រតូវបាន្ោក់
នៅកតន្លងតែទសំុខភាពនោយាន្ជងំឺកូវីដ-19 ម្រតូវ
កំណត់ថា ថាន ំម្របនភទណ្តម្រតូវបន្តនម្របើម្របាស់ន្ិងថាន ណំ្តគួរ
ផ្ទែ កបនណ្តា ោះអាសន្ន។  

5. នៅកម្រមិតមណឌ លសុខភាព ទក់ទងនៅអាជាា រធ្រឃុំ
សង្ហោ ត់ភាល មៗ៖ 
• នដើមបីធាោថាអ្នករស់នៅជាមួយជងំឺមនិ្ឆ្លងន្ិងម្រកុម

ម្រគួសាររបសព់ួកនគយល់ដឹងពីរនបៀបកាត់បន្ថយហា
ន្ិភ័យជាកល់ាក់ រំនពាោះអ្នករស់នៅជាមួយជំងឺមនិ្
ឆ្លង 

• នដើមបីតកតម្រមូវពត័៌ាន្មនិ្ពិតទកទ់ងន្ឹងជំងឺកូវីដ-
19  

• នដើមបីនលើកកមាស់វិធាន្ការការពាររមូាន្ រកាគាល
តសងគម លាងនដឱ្យបាន្ញឹកញាប់ បរិនភាគអាហារ
ាន្សុខភាពលែ ឈប់ជក់បារី ន្ងិនធ្វើសកមមភាព
រងកាយ ។  

សម្រាបរ់ជរោឋ ភិបាល៖ 

1. អាល់ព័ត៌ាន្ន្ិងដំបូោម ន្តាមរយៈបណ្តា ញទំោក់ទនំ្ង
នអសងៗ ជាពិនសសអ្ំពកីារនកើន្ន ើងហាន្ិភ័យនន្លទធ
អលធ្ងន្់ធ្ងររបស់ជំងឺកូវដី-19 សម្រាប់អ្នកតដលាន្ជំងឺ
មិន្ឆ្លងម្រសាប់ រួមាន្វធិ្ីការពារ ន្ិងអ្វីតដលពួកនគម្រតូវនធ្វើ
ម្របសិន្នបើពួកនគាន្នរគសញ្ហា នអសង។ 

2. អាល់អាទិភាពកនុងការនធ្វើនតសត ន្ងិតែទំមុន្នគសម្រាប់
អ្នកតដលាន្ជំងឺមិន្ឆ្លងម្រសាប់។  

3. នៅកតន្លងតដលអារនធ្វើបាន្ កសាងសមតថភាពម្របព័ន្ធ
សុខភាពមូលោឋ ន្សែគមន្៍នដើមបីនធ្វើឱ្យាន្លទធភាព
កនុងការតាមោន្រកអ្នកប៉ាោះពាល់ ការកំណត ់ ន្ិង
ពាបាលជំងឺកូវដី-19 

4. ធាោថាាន្ការអគត់អគងថ់ាន ំន្ិងបរកិាា សម្រាប់ម្រគប់ម្រគងអ្នក
តដលាន្ជំងមឺិន្ឆ្លងម្របចំកាយម្រសាប់ឱ្យាន្ម្រគបម់្ររន្់ 
នៅម្រគប់កម្រមិតនៅកនុងម្របព័ន្ធសុខាភបិាល ជាពិនសសនៅ
កនុងកម្រមិតតែទំបឋម។ 

5. ពិចរណ្តនលើការពម្រងឹងសមតថភាពឱ្សែសាថ ន្នៅកម្រមិត
ថាន ក់តែទំបឋមនដើមបីអាល់នវជាបញ្ហា សម្រាប់អ្នករស់នៅ
ជាមួយជំងឺមនិ្ឆ្លង ឬនរៀបរំឱ្សែសាថ ន្រល័ត ឬតអនក
តរកចយថាន ំដល់អ្នកជងំឺាន្ជំងមឺិន្ឆ្លង។ 
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