អង្គគហេ�តុុ និិងតួលេួ �ខសំំខាាន់់ៗ
អំំពីីជម្ងឺឺក្រិ� �ន
ិ ប្រ�ព័័ន្ធស
ធ រសៃ�ប្រ�សាាទច្រើ��ើនកន្លែ�ែង
ជម្ងឺឺ�ក្រិ�ិនប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទច្រើ��ើនកន្លែ�ែង (Multiple Sclerosis – MS) គឺឺជាាជំំងឺឺរ៉ាំំ��រ៉ៃៃ�ដែ�លវាាយប្រ�ហាារប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទ
កណ្តាា�ល (ខួួរក្បាា�ល ខួួរឆ្អឹឹ�ងខ្ននង និិងសរសៃ�ប្រ�សាាទអុុបទិិក)។ គេ�មិិនអាាចព្យាា�ករណ៍៍កាារវិិវត្តត ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងរោ�ោគសញ្ញាា�ជាាក់់លាាក់់នៃ�ជំំងឺឺ
ើ ។ ជំំងឺឺ MS គឺឺជាាជំំងឺឺអស់់មួយ
ួ ជីីវិត
ិ ដែ�លគេ�មិិនទាាន់់រកឃើ�ញ
ើ កាារព្យាា�បាាលឱ្យយជាាសះះស្បើ�ើ�យនៅ�ៅឡើ�យ
ើ ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក្តីី�
MS បាានឡើ�យ
វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត និិងអ្ននកវិិទ្យាា�សាាស្ត្រ�រកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាាររកឃើ�ើញអំំពីីកាារព្យាា�បាាល និិងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�ជំំងឺឺ MS ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។

អង្គគហេ�តុុទូូទៅ�ៅអំំពីីជំំងឺឺ MS

25,600+

រោ�ោគសញ្ញាា�ទូូទៅ�ៅនៃ�ជម្ងឺឺ� MS

មាានមនុុស្សសជាាង ២៥,៦០០
នាាក់់រស់់នៅ�ៅជាាមួួយជំំងឺឺ MS

ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ា�លីី

រោ�ោគសញ្ញាា�នៃ�ជម្ងឺឺ� MS អាាចទាំំ�ងមើ�ើលឃើ�ើញ និិងមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកដទៃ� គឺឺមិិនអាាចទាាយទុុកជាាមុុនបាានទេ� ហើ�ើយខុុសគ្នាា�ពីី
មនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៅ�ៅមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ហើ�ើយពីីពេ�លមួួយទៅ�ៅពេ�លមួួយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងមនុុស្សសដូូចគ្នាា�។
រោ�ោគសញ្ញាា�ទាំំ�ងនេះ�ះរួួមមាាន៖

រៀ�ៀងរាាល់់៥នាាទីី មាាននរណាាម្នាា�ក់់
នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាមួួយនៅ�ៅលើ�ើពិិភពលោ�ោក ត្រូ�ូវ
បាានគេ�ធ្វើ�រោ�
ើ� ោគវិិនិិច្ឆ័័�យឃើ�ើញមាានជម្ងឺឺ� MS។

កាារធ្វើ�ើ�រោ�ោគវិិនិិច្ឆ័័�យនៃ�
ជម្ងឺឺ� MS ភាាគច្រើ��ើន
រវាាងអាាយុុចន្លោះ�ះ��ពីី
២០ ទៅ�ៅ ៤០ឆ្នាំំ��។

បីីភាាគបួួននៃ�មនុុស្សសទាំំ�ង
អស់់ដែ�លមាានជម្ងឺឺ� MS
គឺឺជាាស្ត្រី�ី�ភេ�ទ។

(PPMS)

Khmer

កាារលាាប់់កាារអន់់ថយនៃ�ជម្ងឺឺ�

MS (RRMS)

កាារនិិយាាយឡុុលៗ
ជាាប់់គ្នាា�រដឹឹក ឬនិិយាាយ
យឺឺតៗ

វិិលមុុខ
និិងងីីងងោ�ោង
ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ
កាាររំំជួួលចិិត្តត
និិងអាារម្មមណ៍៍

ឈឺឺចាាប់់
អាារម្មមណ៍៍ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ
ដូូចជាារមួួលក្រ�ពើ�ើ ស្ពឹឹ�ក
ឬឈឺឺឆៀ�ៀបៗ
ផ្លាា�ស់់អាារម្មមណ៍៍
ចំំណង់់ផ្លូូ�វភេ�ទ

មនុុស្សសចំំនួួន២.៨លាាននាាក់់
កំំពុុងរស់់នៅ�ៅជាាមួួយជម្ងឺឺ� MS
ពេ�ញទូូទាំំ�ងពិិភពលោ�ោក។

វិិវត្តតនៃ�ជំំងឺឺ MS

រំំខាានដល់់កាារមើ�ើលឃើ�ើញ
ដូូចជាាកាារមើ�ើលឃើ�ើញ
ព្រិ�ិលៗ ឬមើ�ើលឃើ�ើញរូូបពីីរ

អស់់កម្លាំំ��ងខ្លាំំ��ង
(អស់់កម្លាំំ��ងមិិនធម្មមតាា)

ក្នុុ�ងមនុុស្សសក្មេ�េងជំំទង់់
ជម្ងឺឺ� MS គឺឺជាាជំំងឺឺប្រ�ព័័ន្ធធ
សរសៃ�ប្រ�សាាទកណ្តាា�ល
ដែ�លកើ�ើតមាានជាាទូូទៅ�ៅបំំផុត
ុ ។

សណ្ឋាា�ននៃ�ជំំងឺឺ MS នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�រោ�ោគវិិនិិច្ឆ័័�យ
៣% ប្រ�ភេ�ទជម្ងឺឺ�
MS ដែ�លគេ�មិិនស្គាា�ល់់
១២%
៨៥%
សណ្ឋាា�ន

កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាារចងចាំំ�
កាារផ្តោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍
ឬហេ�តុុផល

ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាារកន្ត្រា�ា�ក់់សាាច់់ដុំំ�
ដូូចជាាសាាច់់ដុំំ�ទន់់ខ្សោ�ោ�យ
ញ័័រ តឹឹង ឬកន្ត្រា�ា�ក់់

មនុុស្សសជាាច្រើ��ើនដែ�លត្រូ�ូវបាាន
គេ�ធ្វើ�ើ�រោ�ោគវិិនិិច្ឆ័័�យឃើ�ើញមាាន
ជម្ងឺឺ� RRMS នៅ�ៅទីីបំំផុុត
នឹឹងកើ�ើតទៅ�ៅជាាជម្ងឺឺ� MS
ដែ�លវិិវត្តតបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�
(SPMS)។

លំំបាាកក្នុុ�ងកាារដើ�ើរ
រក្សាា�លំំនឹឹង
ឬកាារសម្រ�បសម្រួ�ួល

1

ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រក្នុុ�ងកាារ
បត់់ជើ�ើងតូូច
និិងបត់់ជើ�ើងធំំ
ងាាយរងនឹឹង
កំំដៅ�ៅ និិង/ឬ
ភាាពត្រ�ជាាក់់

អង្គគហេ�តុុ និិងតួួលេ�ខសំំខាាន់់ៗអំំពីីជម្ងឺឺ�ក្រិ�នប្រ
ិ �ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទច្រើ��ើនកន្លែ�ែង
បាានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាព ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០ | © MS Australia 2020

កាារសាាយភាាយនៃ�ជម្ងឺឺ� MS

កាារចំំណាាយខាាងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
និិងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ននៃ�ជម្ងឺឺ� MS

$1,750,000,000
នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៧ កាារចំំណាាយជាាមធ្យយម
នៃ�ជម្ងឺឺ� MS* សម្រា�ាប់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់គឺឺ
៦៨,៣៨២ដុុល្លាា�រ។
គឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នឹឹងមនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�ល
មាានជំំងឺឺ Parkinson’s ឬឆ្នាំំ��ដំំបូូង
បន្ទាា�ប់់ពីីជំំងឺឺដាាច់់សរសៃ�ឈាាមក្នុុ�ង
ខួួរក្បាា�ល…

កាារសាាយភាាយនៃ�ជម្ងឺឺ� MS នៅ�ៅប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ា�លីីក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��២០១៧ គឺឺមនុុស្សស១០៣.៧នាាក់់ដែ�លមាានជម្ងឺឺ�
MS ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស ១០០,០០០នាាក់់
បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹង៩៥.៥ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១០។
កាារកើ�ើនឡើ�ើងនេះ�ះ ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីនិិន្នាា�កាារពិិភពលោ�ោក
ហើ�ើយទំំនងជាាឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីកាារកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�
កាាររស់់រាានមាានជីីវិិតនៃ�មនុុស្សសដែ�លមាានជម្ងឺឺ� MS។

ជម្ងឺឺ� MS ត្រូ�ូវបាានគេ�ប៉ាា�ន់់ស្មាា�នថាា
បាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយខាាតបង់់ទឹឹកប្រា�ាក់់
សហគមន៍៍អូូស្រ្តា�ា�លីីចំំនួួន១.៧៥
ពាាន់់លាានដុុល្លាា�រក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៧។
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ប្រ�ជាាជនរស់់នៅ�ៅកាាន់់តែ�ឆ្ងាា�យពីីតំំបន់់ខ្សែ�ែអេ�ក្វាា�ទ័័រ –
អត្រា�ាសាាយភាាយក៏៏កាាន់់តែ�ខ្ពពស់នៃ�
់ ជម្ងឺឺ� MS។

$

$$

$

$

NT
P: 34.1
T: 77

$
$

WA
P: 87.7
T: 2,219

…បីីដងនៃ�មនុុស្សសម្នាា�ក់់ដែ�លមាានជំំងឺឺ
ទឹឹកនោ�ោមផ្អែ�ែមប្រ�ភេ�ទទីី២
*

អូូស្ត្រា�ា�លីីសរុុប
P: 103.7
T: 25,607
SA
P: 138.3
T: 2,452

រួួមទាំំ�ងតម្លៃ�ៃបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ៗ និិងសង្គគម

$

$

$

$

$

$

ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗគ្នាា�ដែ�ល
រួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារចំំណាាយសរុុបនៃ�ជម្ងឺឺ�
MS កាារបាាត់់បង់់ប្រា�ាក់់បៀ�ៀវត្សសរ៍៍ ឥឡូូវនេះ�ះ
ជម្ងឺឺ� MS មាានចំំនួួនតែ�៣២% ភាាគរយ
ច
ះ�� បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
នៃ�បន្ទុុ�កសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ទៅ�ៅនឹឹងស្ទើ�ើ�រតែ�៥០% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១០។

QLD
P: 74.6
T: 3,970

NSW
P: 94.6 ACT
T: 7,682 P: 131.1
T: 538
Vic
P: 125.7
T: 7,895

រដ្ឋឋថាាស្មាា�នៀ�ៀ មាានអត្រា�ាសាាយភាាយ
ពីីរដងនៃ�ជម្ងឺឺ� MS ជាាងរដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែន។

Tas
P: 138.7
T: 774

កាារសាាយភាាយ (P) នៃ�ជម្ងឺឺ� MS ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមនុុស្សស១០០,០០០នាាក់់
និិងចំំនួួនសរុុប (T) នៃ�មនុុស្សសដែ�លមាានជម្ងឺឺ� MS។

៦៤% នៃ�មនុុស្សសដែ�លមាានជម្ងឺឺ� MS
កំំពុុងប្រើ��ើកាារព្យាា�បាាលដែ�លកែ�សម្រួ�ួល
ជំំងឺឺ* កើ�ើនឡើ�ើង៤០% ចាាប់់តាំំ�ងពីី
ឆ្នាំំ��២០១០។

ជាាមធ្យយម នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៧
គុុណនៃ�ភាាពជីីវិិតមនុុស្សសដែ�ល
មាានជម្ងឺឺ� MS នៅ�ៅប្រ�ទេ�ស
អូូស្រ្តា�ា�លីី គឺឺ៣១%តិិចជាាង
ប្រ�ជាាជនអូូស្ត្រា�ា�លីីសរុុប។

 ថ្នាំំ��ព្យាា�បាាលដែ�លបាានគ្រោ��ោងឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�កាាត់់បន្ថថយចំំនួួន និិងភាាព
ធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�កាារលាាប់់ ហើ�ើយពន្យឺឺ�ត ឬផ្អាា�កកាារវិិវត្តតនៃ�ជម្ងឺឺ� MS របស់់ពួួកគេ�។

*

អ្ននកជំំនាាញទូូទាំំ�ងពិិភពលោ�ោកជឿ�ឿថាា កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�
កាារជក់់បាារីី កង្វះះ�វីីតាាមីីន D កាារធាាត់់ដុះះ�ពោះ�ះ� និិងជំំងឺឺគ្រុ�ុនក្រ�ពេ�ញ
អាាចកាារពាារ៦០%នៃ�ករណីីជំំងឺឺ MS។

គុុណភាាពនៃ�ជីីវិិតមនុុស្សសដែ�ល
មាានជម្ងឺឺ� MS ដែ�លកំំពុុង
រស់់នៅ�ៅជាាមួួយភាាពពិិកាារ
ធ្ងងន់់ធ្ងងរគឺឺ៤១%ទាាបជាាង
បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹងមនុុស្សស
ដែ�លមិិនមាានភាាពពិិកាារ។

ប្រ�សិិនបើ�ើមាានវ៉ាា�ក់់សាំំ�ងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងវីីរុុស
Epstein Barr* ៩០% នៃ�ករណីីជំំងឺឺ
MS អាាចត្រូ�ូវបាានទប់់ស្កាា�ត់់។

គុុណភាាពនៃ�ជីីវិិតដែ�លត្រូ�ូវបាានកាាត់់បន្ថថយយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនេះ�ះ គឺឺបណ្តាា�លមក
ជាាចម្បបងពីីផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�ជម្ងឺឺ� MS លើ�ើកាារឈឺឺចាាប់់ កាាររស់់នៅ�ៅឯករាាជ្យយ
សុុខភាាពផ្លូូ�វចិិត្តត និិងទំំនាាក់់ទំំនង។

*

វីីរុុសដែ�លបណ្តាា�លឱ្យយកើ�ើតជំំងឺឺគ្រុ�ុនក្រ�ពេ�ញ។

ឯកសាារយោ�ោង
១. របាាយកាារណ៍៍ស្តីី�ពីីផលប៉ះះ�ពាាល់់សុុខភាាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ� ជម្ងឺឺ�ក្រិ�ិនប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទច្រើ��ើនកន្លែ�ែង

សម្រា�ាប់់ព័័ត៌៌មាានអំំពីីជម្ងឺឺ�ក្រិ�ិនប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទ
ច្រើ��ើនកន្លែ�ែង និិង MS Australia៖
www.msaustralia.org.au

នៅ�ៅប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ា�លីី ឆ្នាំំ��២០១៧ ដែ�លប្រ�គល់់ជូូនដោ�ោយក្រុ�ុមស្រា�ាវជ្រា�ាវជំំងឺឺ MS អូូស្រ្តា�ា�លីី និិងរៀ�ៀបចំំដោ�ោយ
វិិទ្យាា�ស្ថាា�នមឹឹនហ្ស៊ីី��សម្រា�ាប់់កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវខាាងវេេជ្ជជសាាស្ត្រ�រ សាាកលវិិទ្យាា�ល័័យថាាស្មាា�នៀ�ៀ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០១៨
២. កត្តាា�ហាានិិភ័័យបរិិស្ថាា�នដែ�លអាាចកែ�សម្រួ�ួល ជម្ងឺឺ�ក្រិ�ិនប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទច្រើ��ើនកន្លែ�ែង៖ របាាយកាារណ៍៍ពីី
សិិក្ខាា�សាាលាាផ្តតល់់គំំនិិតយោ�ោបល់់របស់់ ECTRIMS ឆ្នាំំ��២០១៦ Amato M. et al, ទស្សសនាាវដ្ដីី�ស្តីី�ពីីជម្ងឺឺ�ក្រិ�ិន
ប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទច្រើ��ើនកន្លែ�ែង ក្បាា�លទីី២៤ ចេ�ញផ្សាា�យលើ�ើកទីី៥ ឆ្នាំំ��២០១៨
៣. Atlas of MS 2020 (សៀ�ៀវភៅ�ៅផែ�នទីីស្តីី�ពីីជំំងឺឺ MS ឆ្នាំំ��២០២០) សហព័័ន្ធធអន្តតរជាាតិិ ជម្ងឺឺ�ក្រិ�ិនប្រ�ព័័ន្ធធ
សរសៃ�ប្រ�សាាទច្រើ��ើនកន្លែ�ែង ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០ www.atlasofms.org
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អង្គគហេ�តុុ និិងតួួលេ�ខសំំខាាន់់ៗអំំពីីជម្ងឺឺ�ក្រិ�នប្រ
ិ �ព័័ន្ធធសរសៃ�ប្រ�សាាទច្រើ��ើនកន្លែ�ែង
បាានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាព ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០ | © MS Australia 2020

