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អង្គគហេ�តុុ និិង្គតួុហេ�ខសំំខាន់ិៗ 
អំ�ពីជមឺ្ងឺ�ក្រិកិនក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទធ្វើក្រិច្ចុ�នកខែនែង  

ជម្ងឺឺ�ក្រិ�ិនិក្រិ�ពី័និធសំរសៃសំក្រិ�សំាទហេក្រិ�ើនិ�ន្លែនិែង្គ (Multiple Sclerosis – MS) គឺ�ជាជ�ង�រំា�សៃរ�ខែ�លវាាយក្រិបហាារក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទ 
កណ្តាាាល (�ួរកបាល �ួរឆ្នាំឹ�ង�នង និងសរសៃសក្រិបសាទអំំបទិក)។ ធ្វើគឺម្ងឺិនអំាច្ចុពាាករណ្តា៍ការវិាវាត្តត ភាាព�ឺន់�ឺរ និងធ្វើរោគឺសញ្ញាាាជាក់លាក់សៃនជ�ង�  
MS បាានធ្វើ��យ។ ជ�ង� MS គឺ�ជាជ�ង�អំស់មួ្ងឺយជីវិាត្ត ខែ�លធ្វើគឺមិ្ងឺនទាន់រកធ្វើ��ញការពាាបាាលឱ្យាជាសះធ្វើសប�យធ្វើនៅធ្វើ��យ។ ធ្វើទោះយាាងណ្តាាកត ី 
ធ្វើវាជជបណ្តាិិត្ត និងអំនកវាិទាាសាក្រិសតក�ពងំខែត្តធ្វើ�ើ�ការរកធ្វើ��ញអំ�ពីការពាាបាាល និងការក្រិគឺប់ក្រិគឺងសៃនជ�ង� MS ជាធ្វើរៀងរាល់សៃ�ឺ។

អង្គគហេ�តុុទូហេទៅអំពីីជំង្គ� MS ហេរោគសំញ្ញាាាទូហេទៅសៃនិជម្ងឺឺ� MS

25,600+

  

ធ្វើរោគឺសញ្ញាាាសៃនជម្ងឺឺ� MS អំាច្ចុទា�ងធ្វើម្ងឺ�លធ្វើ��ញ និងធ្វើម្ងឺ�លម្ងឺិនធ្វើ��ញ 
ច្ចុ�ធ្វើពោះអំនក�សៃទ គឺ�ម្ងឺិនអំាច្ចុទាយទកំជាម្ងឺំនបាានធ្វើទ ធ្វើហា�យ�សំគឺនាព ី
ម្ងឺនំសសម្ងឺនាក់ធ្វើទៅម្ងឺនំសសម្ងឺនាក់ ធ្វើហា�យពីធ្វើពលម្ងឺួយធ្វើទៅធ្វើពលម្ងឺួយ 
ធ្វើនៅកន�ងម្ងឺនំសស�ូច្ចុគឺនា។

ធ្វើរោគឺសញ្ញាាាទា�ងធ្វើនះរួម្ងឺម្ងឺាន៖

ម្ងឺនំសសច្ចុ�នួន២.៨�ានិនាក់
ក�ពំងរស់ធ្វើនៅជាម្ងឺួយជម្ងឺឺ� MS 
ធ្វើពញទូទា�ងពិភាពធ្វើលោក។

ហេរៀង្គរា�់៥និាទី ម្ងឺាននរណ្តាាម្ងឺនាក់ 
ធ្វើនៅកខែនែងណ្តាាម្ងឺួយធ្វើនៅធ្វើល�ពិភាពធ្វើលោក ក្រិត្តូវា

បាានធ្វើគឺធ្វើ�ើ�ធ្វើរោគឺវាិនិច្ចុ័័យធ្វើ��ញម្ងឺានជម្ងឺឺ� MS។

ការធ្វើ�ើ�ធ្វើរោគឺវាិនិច្ចុ័័យសៃន 
ជម្ងឺឺ� MS ភាាគឺធ្វើក្រិច្ចុ�ន 

រវាាងអំាយំច្ចុធ្វើនែោះពី 
២០ ហេទៅ ៤០ឆ្នាំំា។ំ

ម្ងឺានម្ងឺនំសសជាង ២៥,៦០០ 
និា�់រសំ់ហេនិៅជាម្ងឺួយជំង្គ� MS 
កន�ងក្រិបធ្វើទសអូំក្រិសតាលី

�ីភាាគ�ួនិសៃនម្ងឺនំសសទា�ង
អំស់ខែ�លម្ងឺានជម្ងឺឺ� MS 
គ�ជាក្រិសំីីហេភាទ។

កន�ងម្ងឺនំសសធ្វើកេងជ�ទង់ 
ជម្ងឺឺ� MS គឺ�ជាជ�ង�ក្រិបព័នធ
សរសៃសក្រិបសាទកណ្តាាាល 
ន្លែ��ហេ�ើតុម្ងឺានិជាទូហេទៅ�ំផុុតុ។

១២%
សណ្តាាាន 

វាិវាត្តតសៃនជ�ង� MS 
(PPMS)

សំណ្ឋាាានិសៃនិជំង្គ� MS ហេនិៅហេពី�ហេ�ើើហេរោគវិិនិិ�័័យ
៣%  ក្រិបធ្វើភាទជម្ងឺឺ�  
MS ខែ�លធ្វើគឺម្ងឺិនសាាល់

៨៥%  
ការលាប់ការអំន់�យសៃនជម្ងឺឺ�  
MS (RRMS)

ម្ងឺនំសសជាធ្វើក្រិច្ចុ�នខែ�លក្រិតូ្តវាបាាន 
ធ្វើគឺធ្វើ�ើ�ធ្វើរោគឺវាិនិច្ចុ័័យធ្វើ��ញម្ងឺាន 
ជម្ងឺឺ� RRMS ធ្វើនៅទីប�ផុំត្ត 
ន�ងធ្វើក�ត្តធ្វើទៅជាជម្ងឺឺ� MS 
ខែ�លវាិវាត្តតបនាាប់បនស�  
(SPMS)។

ការផុែាស់បត�រការច្ចុងច្ចុា� 
ការធ្វើផុតោត្តអំារម្ងឺេណ៍្តា  
ឬធ្វើហាត្តំផុល

ការនិយាយ��លៗ 
ជាប់គឺនារ��ក ឬនិយាយ 
យ�ត្តៗ

អំស់កម្ងឺែា�ង�ែា�ង 
(អំស់កម្ងឺែា�ងម្ងឺិន�ម្ងឺេត្តា)

អំារម្ងឺេណ្តា៍ផុែាស់បត�រ 
�ូច្ចុជារម្ងឺួលក្រិកធ្វើព� សឹ�ក 
ឬឈឺ�ធ្វើឆ្នាំៀបៗ

ផុែាស់បត�រការកន្ត្រានតាក់សាច្ចុ់�ំ� 
�ូច្ចុជាសាច់្ចុ�ំ�ទន់ធ្វើ�សោយ  
ញ័រ ត្ត�ង ឬកន្ត្រានតាក់

ល�បាាកកន�ងការធ្វើ��រ 
រកសាល�ន�ង 
ឬការសក្រិម្ងឺបសក្រិម្ងឺួល

រំ�ាន�ល់ការធ្វើម្ងឺ�លធ្វើ��ញ 
�ូច្ចុជាការធ្វើម្ងឺ�លធ្វើ��ញ 
ក្រិពិលៗ ឬធ្វើម្ងឺ�លធ្វើ��ញរូបពីរ

វាិលម្ងឺំ�  
និងងីងធ្វើងោង

ផុែាស់បត�រ 
ការរំជួលច្ចុិត្តត  
និងអំារម្ងឺេណ្តា៍

ឈឺ�ច្ចុាប់

ផុែាស់អំារម្ងឺេណ្តា៍ 
ច្ចុ�ណ្តាង់ផុែ�វាធ្វើភាទ

ផុែាស់បត�រកន�ងការ 
បត្ត់ធ្វើជ�ងត្តូច្ចុ  
និងបត្ត់ធ្វើជ�ង��

ងាយរងន�ង 
ក�ធ្វើ�ៅ និង/ឬ 
ភាាពក្រិត្តជាក់

Khmer

http://www.msaustralia.org.au
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�ារ�ំណ្ឋាាយខាង្គហេសំ�ឋ�ិ�ច 
និិង្គផុាា�់ខែ�និសៃនិជម្ងឺឺ� MS

�ារសំាយភាាយសៃនិជម្ងឺឺ� MS

 $1,750,000,000

$ $ $ $ $ $

WA
P: 87.7
T: 2,219

NT
P: 34.1
T: 77

SA
P: 138.3
T: 2,452

QLD
P: 74.6
T: 3,970

NSW
P: 94.6
T: 7,682 ACT

P: 131.1
T: 538

Tas
P: 138.7
T: 774

P: 103.7
T: 25,607

Vic
P: 125.7
T: 7,895
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ឯ�សំារហេយោង្គ
១. របាាយការណ្តា៍សតីពីផុលបាះពាល់សំ�ភាាពធ្វើស�ឋកិច្ចុុសៃន ជម្ងឺឺ�ក្រិកិនក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទធ្វើក្រិច្ចុ�នកខែនែង 

ធ្វើនៅក្រិបធ្វើទសអំូក្រិសតាលី ឆ្នាំនា�២០១៧ ខែ�លក្រិបគឺល់ជូនធ្វើ�ោយក្រិកំម្ងឺក្រិសាវាក្រិជាវាជ�ង� MS អំូក្រិសតាលី និងធ្វើរៀបច្ចុ�ធ្វើ�ោយ 
វាិទាាសាានម្ងឺ�នហាស�ីសក្រិម្ងឺាប់ការក្រិសាវាក្រិជាវា�ាងធ្វើវាជជសាក្រិសត សាកលវាិទាាល័យ�ាសេាធ្វើនៀ ខែ�សីហាា ឆ្នាំនា�២០១៨

២. កត្តតាហាានិភា័យបរិសាានខែ�លអំាច្ចុខែកសក្រិមួ្ងឺល ជម្ងឺឺ�ក្រិកិនក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទធ្វើក្រិច្ចុ�នកខែនែង៖ របាាយការណ្តា៍ព ី
សិកាាសាលាផុតល់គឺ�និត្តធ្វើយោបល់របស ់ECTRIMS ឆ្នាំនា�២០១៦ Amato M. et al, ទសសនាវា�ីីសតីពីជម្ងឺឺ�ក្រិកិន 
ក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទធ្វើក្រិច្ចុ�នកខែនែង កបាលទី២៤ ធ្វើច្ចុញផុសាយធ្វើល�កទី៥ ឆ្នាំនា�២០១៨

៣. Atlas of MS 2020 (ធ្វើសៀវាធ្វើភាៅខែផុនទីសតីពីជ�ង� MS ឆ្នាំនា�២០២០) សហាព័នធអំនតរជាត្តិ ជម្ងឺឺ�ក្រិកិនក្រិបព័នធ 
សរសៃសក្រិបសាទធ្វើក្រិច្ចុ�នកខែនែង ខែ�កញ្ញាាា ឆ្នាំនា�២០២០ www.atlasofms.org

សក្រិម្ងឺាប់ព័ត្ត៌ម្ងឺានអំ�ពីជម្ងឺឺ�ក្រិកិនក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទ 
ធ្វើក្រិច្ចុ�នកខែនែង និង MS Australia៖  
www.msaustralia.org.au

ជម្ងឺឺ� MS ក្រិតូ្តវាបាានធ្វើគឺបាាាន់សេាន�ា 
បាានធ្វើ�ើ�ឱ្យា�ាត្តបង់ទ�កក្រិបាាក ់
សំ�គម្ងឺនិ៍អូក្រិសំីា�ី�ំនិួនិ១.៧៥ 
ពីានិ់�ានិ�ុ�ែារកន�ងឆ្នាំនា�២០១៧។

ធ្វើនៅឆ្នាំនា�២០១៧ ការច្ចុ�ណ្តាាយជាម្ងឺ�ាម្ងឺ 
សៃនជម្ងឺឺ� MS* សំក្រិម្ងឺា�់ម្ងឺនិុសំសម្ងឺំា�់គ� 
៦៨,៣៨២�ុ�ែារ។

គឺ�ក្រិសធ្វើ�ៀងគឺនាន�ងម្ងឺនំសសម្ងឺនាក់ខែ�ល 
ម្ងឺានជ�ង� Parkinson’s ឬឆ្នាំនា���បូង 
បនាាប់ពីជ�ង��ាច់្ចុសរសៃសឈឺាម្ងឺកន�ង 
�ួរកបាល…

…�ី�ង្គសៃនម្ងឺនំសសម្ងឺនាក់ខែ�លម្ងឺានជ�ង� 
ទ�កធ្វើនោម្ងឺខែផុឹម្ងឺក្រិបធ្វើភាទទី២

* រួម្ងឺទា�ងត្តសៃម្ងឺែបំគឺាលម្ងឺនាក់ៗ និងសងាម្ងឺ

កន�ងច្ចុ�ធ្វើណ្តាោម្ងឺក្រិបធ្វើភាទធ្វើផុសងៗគឺនាខែ�ល 
រួម្ងឺបញ្ញាុ�លទា�ងការច្ចុ�ណ្តាាយសរំបសៃនជម្ងឺឺ�  
MS �ារបាាតុ់�ង្គ់ក្រិបាា�់ហេ�ៀវិតុសរ៍ ឥ��វាធ្វើនះ 
ជម្ងឺឺ� MS ម្ងឺានច្ចុ�នួនខែត្ត៣២% ភាាគរយ 
សៃនិ�និា��ហេសំ�ឋ�ិ�ចបាំធ្វើណ្តាះោះ ធ្វើប�ធ្វើក្រិបៀបធ្វើ�ៀប 
ធ្វើទៅន�ងធ្វើសា�រខែត្ត៥០% �ំ�ង្គឆ្នាំំាំ២០១០។

ជាម្ងឺ�ាម្ងឺ ធ្វើនៅឆ្នាំនា�២០១៧ 
គុណ្ឋាសៃនិភាាពីជីវិតិុម្ងឺនំសសខែ�ល 
ម្ងឺានជម្ងឺឺ� MS ធ្វើនៅក្រិបធ្វើទស 
អំូក្រិសតាលី គឺ�៣១%តុិ�ជាង្គ 
ក្រិបជាជនអំូក្រិសតាលីសរំប។

គឺំណ្តាភាាពសៃនជីវាិត្តម្ងឺនំសសខែ�ល 
ម្ងឺានជម្ងឺឺ� MS ខែ�លក�ពំង 
រស់ធ្វើនៅជាម្ងឺួយភាាពីពីិ�ារ 
�ឺនិ់�ឺរគ�៤១%ទា�ជាង្គ  
ធ្វើប�ធ្វើក្រិបៀបធ្វើ�ៀបធ្វើទៅន�ងម្ងឺនំសស 
ខែ�លមិ្ងឺនម្ងឺានភាាពពិការ។

គឺំណ្តាភាាពសៃនជីវិាត្តខែ�លក្រិត្តូវាបាានកាត្ត់បនាយយាាង�ែា�ងធ្វើនះ គឺ�បណ្តាាាលម្ងឺក
ជាច្ចុម្ងឺបងពីផុលបាះពាល់សៃនជម្ងឺឺ� MS ធ្វើល��ារឈឺ��ា�់ �ាររសំ់ហេនិៅឯ�រាជយ 
សុំខភាាពីផុែ�វិ�ិតុ ីនិងទំនិា�់ទំនិង្គ។

ការសាយភាាយសៃនជម្ងឺឺ� MS ធ្វើនៅក្រិបធ្វើទសអំូក្រិសតាលីកន�ង 
ឆ្នាំំា២ំ០១៧ គឺ�ម្ងឺនំសស១០៣.៧នាក់ខែ�លម្ងឺានជម្ងឺឺ� 
MS កន�ងច្ចុ�ធ្វើណ្តាោម្ងឺម្ងឺនំសស ១០០,០០០នាក់  
ធ្វើប�ធ្វើក្រិបៀបធ្វើ�ៀបធ្វើទៅន�ង្គ៩៥.៥ �ំ�ង្គឆ្នាំំា២ំ០១០។ 
ការធ្វើក�នធ្វើ��ងធ្វើនះ ឆ្នាំែ�ះបញ្ញាុា�ងពីនិននាការពិភាពធ្វើលោក 
ធ្វើហា�យទ�នងជាឆ្នាំែ�ះបញ្ញាុា�ងពីការធ្វើក�នធ្វើ��ងសៃន 
ការរស់រានម្ងឺានជីវាិត្តសៃនម្ងឺនំសសខែ�លម្ងឺានជម្ងឺឺ� MS។

ក្រិបជាជនរស់ធ្វើនៅកាន់ខែត្តឆ្នាំឺាយពីត្ត�បន់ខែ�សធ្វើអំកើាទ័រ – 
អំក្រិត្តាសំាយភាាយ�៏�ានិ់ន្លែតុខពសំស់ៃនជម្ងឺឺ� MS។

រ�ឋ�ាសេាធ្វើនៀ ម្ងឺានិអក្រិតុាសំាយភាាយ 
ពីីរ�ង្គសៃនជម្ងឺឺ� MS ជាងរ�ឋ�ើីនខែសែន។

ការសាយភាាយ (P) សៃនជម្ងឺឺ� MS កន�ងច្ចុ�ធ្វើណ្តាោម្ងឺម្ងឺនំសស១០០,០០០នាក់  
និងច្ចុ�នួនសរំប (T) សៃនម្ងឺនំសសខែ�លម្ងឺានជម្ងឺឺ� MS។

អូក្រិសំីា�ីសំរុ�

៦៤% សៃនម្ងឺនំសសខែ�លម្ងឺានជម្ងឺឺ� MS  
ក�ពងំធ្វើក្រិប�ការពាាបាាលខែ�លខែកសក្រិម្ងឺួល 
ជ�ង�* ហេ�ើនិហេ�ើង្គ៤០% ច្ចុាប់ត្តា�ងព ី
ឆ្នាំនា�២០១០។
* �នា�ពាាបាាលខែ�លបាានធ្វើក្រិគឺោងធ្វើ��ងធ្វើ��ម្ងឺបីកាត្ត់បនាយច្ចុ�នួន និងភាាព 
�ឺន់�ឺរសៃនការលាប់ ធ្វើហា�យពនា�ត្ត ឬផុឹាកការវាិវាត្តតសៃនជម្ងឺឺ� MS របស់ពួកធ្វើគឺ។

អំនកជ�នាញទូទា�ងពិភាពធ្វើលោកធ្វើជឿ�ា ការធ្វើ�ោះក្រិសាយផុលបាះពាល់សៃន 
�ារជ�់បាារី �ង្គើ�វិីតុាម្ងឺីនិ D �ារ�ាតុ់�ុ�ហេពីោ� និិង្គជំង្គ�ក្រិគុនិក្រិ�ហេពីញ 
អំាច្ចុ�ារពីារ៦០%សៃនករណ្តាីជ�ង� MS។

ក្រិបសិនធ្វើប�ម្ងឺានវា�ាក់សា�ងក្រិបឆ្នាំា�ងន�ងវាីរំស 
Epstein Barr* ៩០% សៃនិ�រណ្ឋាីជំង្គ�  
MS អា�ក្រិតុូវិបាានិទ�់សំាាតុ់។

* វាីរសំខែ�លបណ្តាាាលឱ្យាធ្វើក�ត្តជ�ង�ក្រិគឺំនក្រិកធ្វើពញ។

http://www.msaustralia.org.au

