ឯកសាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�
ទុុកជាាមុុន ដែ�លគេ�ប្រើ�ើ�ជាាទូូទៅ�ៅនៅ�ៅ
រដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែន
បណ្តាំំ��ថែ�ទាំំ�សុុខភាាពទុុកជាាមុុន
(Advance Health Directive)

នេះ�ះគឺឺជាាឯកសាារស្រ�បច្បាាប់់ ដែ�លចែ�ងអំំពីី
កាារសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននក ហើ�ើយផ្តាំំ��ផ្ញើ�ើ�ពីីកាារថែ�ទាំំ�
សុុខភាាពនាាពេ�លអនាាគតរបស់់អ្ននក ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាព
ជាាក់់លាាក់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារ
សម្រេ�េចចិិត្តត និិងមិិនអាាចឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងបាាន។ ឯកសាារនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�
ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាដោ�ោយវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តរបស់់អ្ននក អ្ននកតំំណាាងផ្នែ�ែក
ច្បាាប់់ម្នាា�ក់់ និិងសាាក្សីី�។ ទម្រ�ង់់បែ�បបទអាាចរកបាាននៅ�ៅតាាម
គេ�ហទំំព័័រ justice.qld.gov.au.

លិិខិិតប្រ�គល់់សិិទ្ឋិិ�អំំណាាចជាាអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍
(Enduring Power of Attorney)
នេះ�ះគឺឺជាាឯកសាារស្រ�បច្បាាប់់ ដែ�លតែ�ងតាំំ�ងបុុគ្គគល
ម្នាា�ក់់ ឬមនុុស្សសច្រើ�ើ�ននាាក់់ដែ�លអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ឱ្យយធ្វើ�ើ�

កាារសម្រេ�េចចិិត្តតសំំខាាន់់ៗសម្រា�ាប់់អ្ននក នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
អ្ននកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ ឯកសាារនេះ�ះ
ត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាដោ�ោយអ្ននកតំំណាាងស្រ�បច្បាាប់់ ក៏៏ដូូចជាា
បុុគ្គគលដែ�លអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ�សផងដែ�រ។ ទម្រ�ង់់បែ�បបទអាាច
រកបាាននៅ�ៅតាាមគេ�ហទំំព័័រ justice.qld.gov.au. ឬនិិយាាយទៅ�ៅ
កាាន់់មេ�ធាាវីីរបស់់អ្ននក ឬអ្ននកទទួួលភាារកិិច្ចចគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ជាាសាាធាារណៈៈ(Public Trustee)។

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ស្តីី�អំំពីីជម្រើ�ើ�ស
(Statement of Choices)
ឯកសាារនេះ�ះផ្តោ�ោ�តលើ�ើបំំណងប្រា�ាថ្នាា� គុុណតម្លៃ�ៃ
និិងជំំនឿ�ឿរបស់់អ្ននក។ វាាអាាចជួួយដល់់អ្ននកទាំំ�ងឡាាយ
ដែ�លជិិតស្និិ�ទ្ឋឋនឹឹងអ្ននក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តត
អំំពីីកាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាពជំំនួួសអ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើ
ចាំំ�បាាច់់។ វាាផ្តតល់់នូូវភាាពសុុខស្រួ�ួលសម្រា�ាប់់អ្ននក និិងមនុុស្សសជាា
ទីីស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននក។ វាាត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាដោ�ោយ
វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត។ ទម្រ�ង់់បែ�បបទអាាចរកបាាននៅ�ៅតាាមគេ�ហទំំព័័រ
mycaremychoicescom.au និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តពិិនិិត្យយ
ជំំងឺឺទូូទៅ�ៅរបស់់អ្ននក ឬទាាក់់ទងមកកាារិិយាាល័័យរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារ
ថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន (Office of Advance Care Planning)។

កាារិិយាាល័័យរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន
កាារិិយាាល័័យរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន នៃ�ក្រ�សួួង

សុុខាាភិិបាាលរដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែន គឺឺជាាសេ�វាាកម្មមឥតគិិតថ្លៃ�ៃ និិង

រក្សាាកាារសម្ងាា�ត់់សម្រា�ាប់់ពលរដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែនទាំំ�ងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់
ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុនដែ�លរួួមមាាន៖

• កាារផ្តតល់់កញ្ចចប់់ព័័ត៌៌មាាន និិងសំំណុំំ�បែ�បបទរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារ
ថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន

• ណែ�នាំំ�អ្ននកអំំពីីនរណាាដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវនិិយាាយជាាមួួយ អំំពីី

កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់មូូលដ្ឋាា�ន
របស់់អ្ននក

• ដា
 ាក់់បន្ថែ�ែមច្បាាប់់ចម្លលងនៃ�ឯកសាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�
ទុុកជាាមុុនរបស់់អ្ននក ទៅ�ៅក្នុុ�ងកំំណត់់ត្រា�ាវេេជ្ជជសាាស្រ្ត�ត
ក្រ�សួួងសុុខាាភិិបាាលរដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែន របស់់អ្ននក

កាារថែ�ទាំំ�របស់់ខ្ញុំំ�
ជម្រើ�ើ�សរបស់់ខ្ញុំំ�
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករងរបួួសភ្លាា�មៗ ឬធ្លាា�ក់់ខ្លួួ�នឈឺឺ
ធ្ងងន់់ធ្ងងរ តើ�ើបុុគ្គគលិិកពេ�ទ្យយនឹឹងដឹឹងពីីបំំណងប្រា�ាថ្នាា�
នៃ�កាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាពរបស់់អ្ននកយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?

• ឆ្លើ�ើ�យរាាល់់សំំណួួរអំំពីីកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន
របស់់អ្ននក។

ទំំនាាក់់ទំំនងមកកាារិិយាាល័័យរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�
ទុុកជាាមុុន៖
1300 007 227
1300 008 227
PO Box 2274, Runcorn Qld 4113
acp@health.qld.gov.au
mycaremychoices.com.au

សេ�វាាកម្មមអ្ននកបកប្រែ�ែភាាសាា មាានផ្តតល់់ជូូននៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងម៉ោ�ោ�ង

ធ្វើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាាន និិងធនធាានអំំពីីកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារ
ថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន ក្នុុ�ងរដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែន ៖

ទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅលេ�ខ

13 14 50

•ប
 ញ្ជាា�ក់់ពីីភាាសាាដែ�លអ្ននកនិិយាាយ
• ស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយគេ�តភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅកាារិិយាាល័័យរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារ
ថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន លេ�ខ 1300 007 227.

ផ្តតល់់អំំណាាចឱ្យយខ្លួួ�នឯង ក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារ
ថែ�ទាំំ�សុុខភាាពនាាពេ�លអនាាគតរបស់់អ្ននក

mycaremychoices.com.au

តើ�ើកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�
ទុុកជាាមុុនគឺឺជាាអ្វីី�?
កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន គឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារ

រិះ��គិិត និិងកាារធ្វើ�ើ�ទំំនាាក់់ទំំនងអំំពីីចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតរបស់់

អ្ននក សម្រា�ាប់់កាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាពនាាពេ�លអនាាគត។ ផែ�នកាារ

ថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពដែ�លអ្ននកមិិនអាាចនិិយាាយ
ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងបាាន។

កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុនគឺឺជាាកាារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ហើ�ើយអាាច
ទាាក់់ទិិននឹឹង៖

• កាាររិះ��គិិត និិងកាារពិិភាាក្សាាអំំពីីគុុណតម្លៃ�ៃ ជម្រើ�ើ�សថែ�ទាំំ�

សុុខភាាព និិងជម្រើ�ើ�សគុុណភាាពនៃ�ជីីវិិតរបស់់អ្ននក ជាាមួួយអ្ននក
ទាំំ�ងឡាាយដែ�លអ្ននកទុុកចិិត្តត

• កាារតែ�ងតាំំ�ងអ្ននកសម្រេ�េចចិិត្តតជំំនួួសម្នាា�ក់់ ឬច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដើ�ើម្បីី�
និិយាាយជំំនួួសអ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំ�បាាច់់

• កត់់ទុុកអំំពីីចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតក្នុុ�ងកាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាពរបស់់អ្ននក
នៅ�ៅក្នុុ�ងឯកសាារមួួយ។

ដូូចគ្នាា�នឹឹងបណ្តាំំ��មរតកដែ�រ កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន គឺឺជាា
ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារសម្រា�ាប់់ពេ�លអនាាគត។

ហេ�តុុអ្វីី�ត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំផែ�នកាារជាាមុុន?
កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន អាាចធាានាាបាានូូវ៖
• ទទួួលបាានកាារព្យាាបាាល និិងកាារថែ�ទាំំ�ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីី
បំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់អ្ននក

• មនុុស្សសជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់របស់់អ្ននក ដឹឹងពីីអ្វីី�ៗដែ�លអ្ននកចង់់បាាន
ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តតជំំនួួសអ្ននក

• កាារសម្រេ�េចចិិត្តតលើ�ើកាារថែ�រក្សាាសុុខភាាព មិិនត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតែ�
នៅ�ៅពេ�លមាានវិិបត្តិិ�កើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ�ទេ�។

តើ�ើត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចរាាល់់ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
រៀ�ៀបចំំផែ�នកាារហើ�ើយឬនៅ�ៅ?
ជំំហាានទីី១ - ពិិភាាក្សាា

វាាអាាចពិិបាាកក្នុុ�ងកាារនិិយាាយអំំពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកប្រ�ហែ�លជាា

ចង់់បាាន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្លាា�ក់់ខ្លួួ�នឈឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាអាាចផ្តតល់់
ឱ្យយអ្ននក និិងអស់់អ្ននកដែ�លអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់នូូវសេ�ចក្តីី�ស្ងងប់់ចិិត្តត

ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�បាានដឹឹងពីីបំំណងប្រា�ាថ្នាា�របស់់អ្ននក។

បន្ទាា�ប់់ពីីបាានរិះ��គិិតពីីចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តត លើ�ើកាារថែ�រក្សាាសុុខភាាពនាា
ពេ�លអនាាគតរបស់់អ្ននក៖

• ពិ
 ិភាាក្សាាពីីស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននក ជាាមួួយវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត

របស់់អ្ននក និិងពីីរបៀ�ៀបដែ�លវាាអាាចប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់អ្ននកនាាពេ�ល
អនាាគត

• និិយាាយអំំពីីចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតលើ�ើកាារថែ�រក្សាាសុុខភាាពរបស់់
អ្ននក ជាាមួួយក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននកនិិងអ្ននកទាំំ�ងឡាាយ
ដែ�លជិិតស្និិ�ទ្ឋឋនឹឹងអ្ននក

• ស្នើ�ើ�សុំំ�បុុគ្គគលម្នាា�ក់់/បុុគ្គគលច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដែ�លអ្ននកទុុកចិិត្តត ឱ្យយធ្វើ�ើ�

ជាាអ្ននកសម្រេ�េចចិិត្តតជំំនួួសរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តត
ជំំនួួសអ្ននកប្រ�សិិនបើ�ើចាំំ�បាាច់់។

ជំំហាានទីី២ - កត់់ត្រា�ា

កត់់ត្រា�ាពីីចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តត និិងកាារសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននក
ដោ�ោយបំំពេ�ញឯកសាារមួួយ ឬច្រើ�ើ�ននៃ�ឯកសាារខាាងក្រោ��ោម
នេះ�ះ៖

• បណ្តាំំ��ថែ�ទាំំ�សុុខភាាពទុុកជាាមុុន
• លិិខិិតប្រ�គល់់សិិទ្ឋិិ�អំំណាាចជាាអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍
• សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ស្តីី�អំំពីីជម្រើ�ើ�ស។
ទាាញយកឯកសាារទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ពីី៖
mycaremychoices.com.au

ជំំហាានទីី៣ - ចែ�ករំំលែ�ក

ត្រូ�ូវប្រា�ាកដថាា បំំណងប្រា�ាថ្នាា�អំំពីីកាារថែ�រក្សាាសុុខភាាព
ដែ�លបាានចងក្រ�ងជាាឯកសាារ ត្រូ�ូវបាានដឹឹងឮ និិងមាាន
សម្រា�ាប់់អ្ននកទាំំ�ងឡាាយដែ�លថែ�ទាំំ�អ្ននក។

	ដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�កជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននក៖
• ផ្តតល់់ច្បាាប់់ចម្លលងនៃ�ឯកសាាររបស់់អ្ននក ដល់់អ្ននកទាំំ�ងឡាាយ

ដែ�លអ្ននកទុុកចិិត្តត (ឧទាាហរណ៍៍ សមាាជិិកក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ មិិត្តតភក្តិិ�
ជិិតស្និិ�ទ្ឋឋ អ្ននកសម្រេ�េចចិិត្តតជំំនួួសអ្ននក) និិងស្ថាា�ប័័នផ្តតល់់
កាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាពរបស់់អ្ននក (ឧទាាហរណ៍៍ វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តពិិនិិត្យយ
ជំំងឺឺទូូទៅ�ៅ)
		
និិង
• ផ្តតល់់ច្បាាប់់ចម្លលងនៃ�ឯកសាាររបស់់អ្ននក ទៅ�ៅកាារិិយាាល័័យ

រៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុន ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយគេ�ដាាក់់បន្ថែ�ែមទៅ�ៅក្នុុ�ង
កំំណត់់ត្រា�ាវេេជ្ជជសាាស្រ្ត�ត ក្រ�សួួងសុុខាាភិិបាាលរដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែន
របស់់អ្ននក (សូូមមើ�ើលម្ខាា�ងទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់ជម្រើ�ើ�សនាានាា)។

•ប
 ញ្ចូូ�លឯកសាាររបស់់អ្ននក ទៅ�ៅក្នុុ�ងកំំណត់់ត្រា�ាសុុខភាាព

របស់់ខ្ញុំំ� (My Health Record) របស់់អ្ននក នៅ�ៅតាាមគេ�ហទំំព័័រ
myhealthrecord.gov.au ។

ជំំហាានទីី៤ - ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញ

វាាជាារឿ�ឿងសំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវពិិនិិត្យយមើ�ើលឡើ�ើងវិិញនូូវឯកសាារ
រៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថែ�ទាំំ�ទុុកជាាមុុនរបស់់អ្ននកឱ្យយបាានទៀ�ៀងទាាត់់
ជាាពិិសេ�សប្រ�សិិនបើ�ើស្ថាា�នភាាពសុុខភាាពរបស់់អ្ននកផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ
ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ ចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតលើ�ើកាារថែ�ទាំំ�	

សុុខភាាពរបស់់អ្ននក។

