
កាារយល់់ដឹឹងអំំពីី ជម្ងឺឺ�ក្រិកាិនក្រិ�ពី័នធ
សរសៃសក្រិ�សាទច្រើក្រិ�ើនកាន្លែនែង 
(Multiple Sclerosis)
ទិដិ្ឋឋភាាពទិទូៅទិៅទៅដ្ឋោយសទៅ�េប

ច្រើ�ើជម្ងឺឺ�ក្រិកាិនក្រិ�ពី័នធ
សរសៃសក្រិ�សាទច្រើក្រិ�ើនកាន្លែនែង 
(MS) ជាអំីី? 
ជមឺ្ងឺ�ក្រិ�ិនក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទិទៅក្រិ�ើន�ន្លែនែ� (MS) 
គឺ�ជាជំ��រំាំសៃរ�មិ្ងឺនអាា�ពាាបាាលបាាន ន្លែដ្ឋលបះ�ពាល់ដ្ឋល់
ក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទិ�ណ្តាាាល (CNS) ន្លែដ្ឋល�ុ��
ទៅនោ� ក្រិបព័នធភាាពសំាំផ្ទាាាល់ខ្លួែ�នរបស់រា��ាយ ទៅ�ើើ�ារ
វាាយលំ�ទៅដ្ឋោយភាាន់ក្រិ�ឡំំ ទៅ�ើយទៅ�ើើឱ្យាខូ្លួ�ខ្លួាត
ដ្ឋល់សារ�ាតំម្ងឺានខ្លួែាញ់់ - ទៅ�ៅថាាសារ�ាតំទៅក្រិសោប
�ារពារសរសៃសក្រិបសាទិ - ទៅនៅជំំវិាញ់សរសៃសក្រិបសាទិ។ 
ទៅន�ក្រិតូវាបាានទៅគឺទៅ�ៅថាា �ារទៅ�ែើយតបភាាពសំាំទៅដ្ឋោយ
សើយ័ក្រិបវាតិិ។ សារ�ាតំទៅក្រិសោប�ារពារសរសៃសក្រិបសាទិ 
អានំញ្ញាាាតឱ្យាសរសៃសក្រិបសាទិបញូ្ញា�នសារ�ាតំរំទៅញ់ោ�
របស់វាាយះា�រ�័ស និ�ទៅដ្ឋោយរលូន។ ទៅនៅទៅពលន្លែដ្ឋល 
សារ�ាតំទៅក្រិសោប�ារពារសរសៃសក្រិបសាទិបាាត់ប�់  
ឬខូ្លួ�ខ្លួាតទៅនៅ�ុ��ខួ្លួរ�ាាល សរសៃសក្រិបសាទិអំាបទិិ�  
និ�ខួ្លួរ�ឹ��ខុ្លួ� (បណ្តាាាលឱ្យាទៅ�ើតម្ងឺានសែា�សុាម្ងឺ
រឹ�ទៅ�ៅថាាបនា� ឬដំ្ឋទៅបាៅ) ទៅរោគឺសញ្ញាាាទៅផ្ទាេ�ៗអាា�
ទៅ�ើតទៅឡំើ�។ 

មិ្ងឺនម្ងឺានមូ្ងឺលទៅ�តំន្លែតមួ្ងឺយគឺត់ន្លែដ្ឋលបណ្តាាាលឱ្យាទៅ�ើត
ជមឺ្ងឺ� MS ទៅទិ។ ទៅទិោ�យះា�ណ្តាា�ិ� �ារសិ�េាបាានរ�
ទៅ�ើញ់ថាា ម្ងឺានអានិរ�ម្ងឺមសម�គឺសមាញ់រវាា�ភាាព�ាយទិទួិល 
សៃនន្លែ�េន (ទៅន�គឺ�ខំ្លួសគុឺាន��ជំ��តពូជ) �តិាបរិសាាន 
និ�រទៅបៀបរស់ទៅនៅ។

ទៅទិោ�ទៅបើម្ងឺនំសេភាាគឺទៅក្រិ�ើន�ាប់ទៅផិ្ទាើម្ងឺជមឺ្ងឺ� MS រវាា�
អាាយំ២០-៤០�ុាំ�៏ទៅដ្ឋោយ ម្ងឺានម្ងឺនំសេរ�ូតដ្ឋល់
ទៅទិៅ១០% ជួបក្រិបទិ�ន��ទៅរោគឺសញ្ញាាាសៃនជមឺ្ងឺ� MS ដំ្ឋបូ�
របស់ពួ�ទៅគឺមំ្ងឺនអាាយំ១៦�ុាំ។ សក្រិម្ងឺាប់អុា�ទៅផ្ទាេ�ទៅទិៀត 
�ារទៅ�ើើទៅរោគឺវិានិ�័័យអាា�ទៅ�ើញ់ម្ងឺាន�ុ��អាាយំ៤០ 
ឬ៥០�ុាំ ទៅទិោ�ប�ជាទៅន�មិ្ងឺនសូវាទៅ�ើតម្ងឺាន�៏ទៅដ្ឋោយ។

ច្រើ�ើម្ងឺានច្រើរោគសញ្ញាាាអំីីខ្លះែ�? 
ទៅរោគឺសញ្ញាាាសៃនជមឺ្ងឺ� MS ម្ងឺានភាាពខំ្លួសន្លែបែ�គុឺា ទៅ�ើយមិ្ងឺន
អាា�ទិាយទំិ�មំ្ងឺនបាាន អាាក្រិស័យទៅលើន្លែផុ្ទា�ណ្តាាមួ្ងឺយសៃន 
CNS ន្លែដ្ឋលក្រិតូវាបាានបះ�ពាល់ និ��ក្រិមិ្ងឺតសៃន�ារបះ�ពាល់។ 
គឺមាន�រណ្តា�ព�រសៃន MS ន្លែដ្ឋលដូ្ឋ�គុឺាទៅនោ�ទៅទិ។

ទៅរោគឺសញ្ញាាាអាា�ទិាំ�ទៅម្ងឺើលទៅ�ើញ់ និ�ន្លែដ្ឋលមិ្ងឺនអាា�
ទៅម្ងឺើលទៅ�ើញ់�ំទៅពោ�អុា�ដ្ឋសៃទិ អាា�រួម្ងឺម្ងឺាន�ារផ្ទាែាស់បិ�រ
�ារក្រិគឺប់ក្រិគឺ��ល�រ (ឧទិា�រណ៍្តា �លនាមិ្ងឺនម្ងឺាន 
ទៅសារភាាព) អាស់�ម្ងឺែាំ� ទៅរោគឺសញ្ញាាាខ្លួា�វិាញ្ញាាាណ្តា  
(ឈឺ�ទៅ�ៀបៗ) �ាររំខ្លួានដ្ឋល់��េ�វិាស័យ ដំ្ឋទៅណ្តាើរ
ក្រិ�បូ�ក្រិ�បល់�ុ���ារបត់ទៅជើ�តូ� និ�បត់ទៅជើ��ំ  
និ�ទៅរោគឺសញ្ញាាាជំ��សរសៃសក្រិបសាទិ (ដូ្ឋ�ជាក្រិសអាាប់
ខួ្លួរ�ាាល ឬទៅខ្លួេោយ�ារ���ាំ ឬ�ារទៅផិ្ទាោតអាារម្ងឺមណ៍្តា)។

ច្រើរោគសញ្ញាាាទូច្រើទៅសៃនជមឺ្ងឺ� MS
ទៅរោគឺសញ្ញាាាសៃនជមឺ្ងឺ� MS គឺ�មិ្ងឺនអាា�ទិាយទំិ�មំ្ងឺនបាាន 
ទៅ�ើយខំ្លួសគុឺាព�ម្ងឺនំសេមុ្ងឺា�់ទៅទិៅម្ងឺនំសេមុ្ងឺា�់ ទៅ�ើយព�
ទៅពលមួ្ងឺយទៅទិៅទៅពលមួ្ងឺយ ទៅនៅ�ុ��ម្ងឺនំសេដូ្ឋ�គុឺា។

ច្រើរោគសញ្ញាាាអំា�រួម្ងឺម្ងឺាន៖

ទិិដ្ឋឋភាាពទិូទៅទិៅទៅដ្ឋោយសទៅ�េបទៅន� ម្ងឺានទៅគឺោលបំណ្តា�ទៅដ្ឋើម្ងឺា�ផ្ទាិល់នូវាព័ត៌ម្ងឺាន
ជាដ្ឋំបូ�អំាព�ជម្ងឺឺ� MS។ ព័ត៌ម្ងឺានលម្ងឺឹតិបន្លែនាម្ងឺអាា�រ�បាានព�វាំិបសៃសថា ៍ 
www.msaustralia.org.au/what-ms

�ារផ្ទាែាស់បិ�រ�ារ���ាំ  
�ារទៅផ្ទាិោតអាារម្ងឺមណ្តា៍ ឬទៅ�តំផ្ទាល

�ារនិយាយឡំ�លៗ 
ជាប់គឺុារដ្ឋ�� ឬនិយាយ 
យ�តៗ

អាស់�ម្ងឺែាំ�ខ្លួែាំ� 
(អាស់�ម្ងឺែាំ�ម្ងឺិន�ម្ងឺមតា)

អាារម្ងឺមណ្តា៍ផ្ទាែាស់បិ�រ ដ្ឋូ�ជា
រម្ងឺួលក្រិ�ទៅពើ សឹ�� ឬឈឺ�
ទៅ�ៀបៗ

ផ្ទាែាស់បិ�រ�ារ�ន្ត្រានិា�់សា�់ដ្ឋំំ 
ដ្ឋូ�ជាសា�់ដ្ឋំំទិន់ទៅខ្លួេោយ  
ញ់័រ ត�� ឬ�ន្ត្រានិា�់

លំបាា��ុ���ារទៅដ្ឋើរ រ�េា
លំន�� ឬ�ារសក្រិម្ងឺប
សក្រិម្ងឺួល

រំខ្លួានដ្ឋល់�ារទៅម្ងឺើលទៅ�ើញ់ 
ដូ្ឋ�ជា�ារទៅម្ងឺើលទៅ�ើញ់ 
ក្រិពិលៗ ឬទៅម្ងឺើលទៅ�ើញ់រូបព�រ

វាិលម្ងឺំខ្លួ  
និ����ទៅ�ោ�

ផ្ទាែាស់បិ�រ 
�ាររំជួល�ិត ិ 
និ�អាារម្ងឺមណ្តា៍

ឈឺ��ាប់

ផ្ទាែាស់អាារម្ងឺមណ្តា ៍
�ំណ្តា�់ផ្ទាែ�វាទៅភាទិ

ផ្ទាែាស់បិ�រ�ុ���ារ 
បត់ទៅជើ�តូ�  
និ�បត់ទៅជើ��ំ

�ាយរ�ន�� 
�ំទៅដ្ឋៅ និ�/ឬ 
ភាាពក្រិតជា�់

ពិបាា�ទៅលប



ច្រើ�ើជម្ងឺឺ� MS ក្រិ�ូវបាានច្រើ�ីើ
ច្រើរោគវិនិ�័័យយាាងដឹូ�ច្រើម្ងឺេ�? 
វាាមិ្ងឺន�ាយក្រិសួលទៅទិ�ុ���ារទៅ�ើើទៅរោគឺវិានិ�័័យជំ�� MS 
ទៅដ្ឋោយទៅ�តំថាា គឺមានទៅតសិន្លែតមួ្ងឺយគឺត់ន្លែដ្ឋលអាា�ក្រិបាាប់ជា
វិាជូម្ងឺាន ថាាអុា�ម្ងឺានជំ�� MS ឬ�៏អាត់ទៅនោ�ទៅទិ។  
បញ្ញាាាគឺ�ថាាទៅរោគឺសញ្ញាាាដំ្ឋបូ�មួ្ងឺយ�ំនួន អាា�បណ្តាាាល
ម្ងឺ�ព�សាានភាាពសំខ្លួភាាពទៅផ្ទាេ�ទៅទិៀត។ ទៅរោគឺសញ្ញាាាដំ្ឋបូ�
ន្លែដ្ឋលទៅ�ើតម្ងឺានជាទូិទៅទិៅ គឺ�អាស់�ម្ងឺែាំ� វិាលវាល់ អាារម្ងឺមណ៍្តា
មិ្ងឺន�ម្ងឺមតា �ារគិឺតយ�ត និ��ារផ្ទាែាស់បិ�រ�ារទៅម្ងឺើលទៅ�ើញ់។

វាាជា�ារអានំវាតិលឹបំផំ្ទាតសក្រិម្ងឺាប់ទៅពទិាពិនិតាអុា�ជមឺ្ងឺ�ផ្ទាាាល់ 
ទៅដ្ឋើម្ងឺា�បញូ្ញា�នម្ងឺនំសេន្លែដ្ឋលទៅគឺស�េ័យថាាម្ងឺានជំ�� MS  
ទៅទិៅអុា�ឯ�ទៅទិសន្លែផុ្ទា�សរសៃសក្រិបសាទិជំ�� MS។  
ពួ�ទៅគឺន��ម្ងឺានលទិធភាាពទិទួិលបាាននូវា ល�េណ្តាៈវិានិ�័័យ
�ុ���ារទៅ�ើើទៅរោគឺវិានិ�័័យ ទៅក្រិគឺឿ�បរិ�េារ និ�ជទៅក្រិម្ងឺើសសៃន
�ារពាាបាាលថាម�ៗ �ំ�ទៅក្រិ�ោយបំផំ្ទាត។ បនាាប់ព��ារពិនិតា
ទៅម្ងឺើលក្រិបវាតិិទៅវាជូសាក្រិសិ �ារទៅ�ើើទៅតសិឈឺាម្ងឺ និ��ារពិនិតា
រា��ាយរបស់អុា�ជំ�� ពួ�ទៅគឺអាា�បញ្ញាចប់�ារក្រិតួតពិនិតា
ន្លែផុ្ទា�សរសៃសក្រិបសាទិ។ �ារថាតក្រិសទៅម្ងឺោលរូបទៅដ្ឋោយទៅក្រិបើ
វិាទិារសម� (MRIs) អាា�រ�ទៅ�ើញ់សែា�សុាម្ងឺ ឬដំ្ឋទៅបាៅ
ទៅនៅ�ន្លែនែ�ណ្តាាមួ្ងឺយ�ុ�� CNS។ �ារទៅ�ើើទៅតសិទៅផ្ទាេ�ទៅទិៀត
អាា�រួម្ងឺម្ងឺាន �ារ�ា�់មូ្ងឺ�លតាម្ងឺ�ឹ��ខុ្លួ�ទៅនៅន្លែផុ្ទា��ទៅ�ះ� 
ន្លែដ្ឋលទៅគឺបូម្ងឺយ�បរិម្ងឺាណ្តាសារ�ាតំរាវាតិ�តួ� ទៅ�ញ់ព�
សារ�ាតំរាវាខួ្លួរ�ឹ��ខុ្លួ� (CSF) របស់អុា� ទៅដ្ឋើម្ងឺា�គឺាំក្រិទិដ្ឋល់ 
�ាររ�ទៅ�ើញ់របស់ MRI និ�បទៅ�ះើនទំិនំ��ិតិ�ុ���ារទៅ�ើើ
ទៅរោគឺវិានិ�័័យ។

 

ក្រិ�ច្រើ�ទសៃនជំង� MS 
សហច្រើរោគសញ្ញាាាដឹា�់ច្រើដឹោយន្លែ�កាជាល់កាខណៈៈគែនិីកា 
(CIS) សំទៅដ្ឋៅទៅទិៅ�ារប�ាាញ់ទៅរោគឺសញ្ញាាាដំ្ឋបូ�ប�ឹស់សៃន
ជមឺ្ងឺ� ន្លែដ្ឋលប�ាាញ់សញ្ញាាាទៅដ្ឋោយ�ាររលា�សារ�ាតំទៅក្រិសោប
�ារពារសរសៃសក្រិបសាទិ (�ារបាាត់ប�់សៃនសារ�ាតំទៅក្រិសោប
�ារពារសរសៃសក្រិបសាទិ) ន្លែដ្ឋលអាា�ជាជំ�� MS។

កាារល់ា�់-កាារអំន់ថយសៃនជមឺ្ងឺ� (RRMS) គឺ�ជាដំ្ឋទៅណ្តាើរ�ារ
ទូិទៅទិៅបំផំ្ទាតសៃនជំ�� MS ន្លែដ្ឋលប�ាាញ់ល�េណ្តាៈន្លែបែ�ទៅដ្ឋោយ
�ារវាាយក្រិប�ារ�ំណ្តាត់�ាាស់លាស់ អាម្ងឺទៅដ្ឋោយរយៈទៅពល
សៃន�ារជាស�ទៅសាើយទៅពញ់ទៅលញ់ ឬទៅដ្ឋោយន្លែផុ្ទា�។ ជំ��អាា�
ស�ម្ងឺម ឬមិ្ងឺនស�ម្ងឺម �៏ដូ្ឋ�ជា�ារ�ាន់ន្លែតដំ្ឋនដ្ឋាប (បញូ្ញាា�់
ព��ារទៅ�ើនទៅឡំើ�សៃន�ារ�ំ�ទៅខ្លួេោយមំ្ងឺខ្លួ�ារ) ឬមិ្ងឺនដំ្ឋនដ្ឋាប។

ដំ្ឋទៅណ្តាើរលាប់ជំ�� ទិា�់ទិ�ន���ារទៅ�ើតទៅឡំើ�ភាែាម្ងឺៗ
សៃនទៅរោគឺសញ្ញាាាថាម� ឬ�ារដំ្ឋនដ្ឋាបសៃនទៅរោគឺសញ្ញាាាន្លែដ្ឋល
ម្ងឺានក្រិសាប់ ន្លែដ្ឋលបនិរយៈទៅពលយូរជា�២៤ទៅម្ងឺះោ�  
(គឺ�ថាាមិ្ងឺនបទៅណ្តាាោ�អាាសនុ) �ុ���រណ្តា�ន្លែដ្ឋលគឺមានជំ��
ក្រិគំឺនទៅ�ិៅ ឬមូ្ងឺលទៅ�តំទៅផ្ទាេ�ទៅទិៀត ទៅ�ើយន្លែញ់�ដ្ឋា�់ទៅ�ញ់ព�
�ារវាាយក្រិប�ារមំ្ងឺន យះា�ទៅ�ោ�ណ្តាាស់៣០សៃថឺា។

ក្រិបន្លែ�លជា៨៥% សៃនម្ងឺនំសេន្លែដ្ឋលម្ងឺានជំ�� MS 
ជាដំ្ឋបូ�ក្រិតូវាបាានទៅ�ើើទៅរោគឺវិានិ�័័យថាាម្ងឺានជមឺ្ងឺ� RRMS។

ជមឺ្ងឺ�ន្លែដឹល់វិវ�េ�នាា�់�នំំ (SPMS) បនាាប់ព�ទៅរោគឺសញ្ញាាា
�ាន់ន្លែតដំ្ឋនដ្ឋាបព�មំ្ងឺន ទៅក្រិ�ោយ�ារទៅ�ើើទៅរោគឺវិានិ�័័យទៅដ្ឋើម្ងឺ
សៃន RRMS។ ម្ងឺ�ដ្ឋល់ប�ច�បានុ មិ្ងឺនម្ងឺាន�ារទៅ�ើើទៅតសិ
គឺែ�និ�ទៅដ្ឋើម្ងឺា�ទៅដ្ឋើម្ងឺា��ំណ្តាត់ ថាាទៅតើ�ារផ្ទាែាស់បិ�រទៅន�ទៅ�ើតទៅឡំើ�
ទៅនៅទៅពលណ្តាាទៅទិ។ ជំ�� SPMS អាា�ស�ម្ងឺម (ទៅដ្ឋោយម្ងឺាន
ដំ្ឋទៅណ្តាើរលាប់ជំ�� និ�ភាសិ�តា�សៃនស�ម្ងឺមភាាព MRI ថាម�) 
ឬមិ្ងឺនស�ម្ងឺម �៏ដូ្ឋ�ជាម្ងឺាន�ារវិាវាតិ (ទៅដ្ឋោយម្ងឺានភាសិ�តា�
សៃន�ារដំ្ឋនដ្ឋាប) ឬទៅដ្ឋោយគឺមាន�ារវិាវាតិ។

ជមឺ្ងឺ�ន្លែដឹល់វិវ�េ�ឋម្ងឺ (PPMS) ក្រិតូវាបាានទៅ�ើើទៅរោគឺវិានិ�័័យ 
ទៅនៅទៅពលសាានភាាពទៅ�ើតទៅឡំើ�ទៅក្រិ�ោយដំ្ឋទៅណ្តាើរ�ារតៗគុឺាព�
�ារទៅ�ើតម្ងឺានជំ�� ន្លែដ្ឋលប�ាាញ់ល�េណ្តាៈន្លែបែ� ទៅដ្ឋោយមំ្ងឺខ្លួ
�ារសរសៃសក្រិបសាទិន្លែដ្ឋល�ាន់ន្លែតដំ្ឋនដ្ឋាប ទៅនៅ�ុ��
អាវាតិម្ងឺានសៃនដំ្ឋទៅណ្តាើរលាប់ជំ��/�ាន់ន្លែត�ឺន់�ឺរទៅឡំើ� មំ្ងឺន
ទៅពលប�ាាញ់ឱ្យាទៅ�ើញ់ទៅរោគឺសញ្ញាាាគឺែ�និ�។ ជំ�� PPMS 
ពា�់ព័នធន���ាររលា�តិ�បំផំ្ទាត ជាលទិឋផ្ទាល ម្ងឺានដំ្ឋទៅបាៅ
ខួ្លួរ�ាាលតិ�ជា�ម្ងឺនំសេន្លែដ្ឋលម្ងឺានជំ�� RRMS និ�
ដំ្ឋទៅបាៅ�ាន់ន្លែតទៅក្រិ�ើនទៅនៅ�ុ��ខួ្លួរ�ឹ��ខុ្លួ�។ ១០-៥% សៃនអុា�
ន្លែដ្ឋលម្ងឺានជំ�� MS ក្រិតូវាបាានទៅ�ើើទៅរោគឺវិានិ�័័យទៅ�ើញ់ម្ងឺាន
ជំ�� PPMS។

 

ច្រើ�ើម្ងឺានកាារពីាាបាាល់អំីីខ្លះែ�? 
ជំ�� MS ដូ្ឋ�ជំ��រំាំសៃរ�ដ្ឋសៃទិទៅទិៀតន្លែដ្ឋរ មិ្ងឺនម្ងឺាន
ដំ្ឋទៅណ្តាោ�ក្រិសាយ សក្រិម្ងឺាប់ម្ងឺនំសេក្រិគឺប់រូបទៅទិ។ យំទិធ
សាក្រិសិ ឬទៅគឺោលទៅដ្ឋៅសំខ្លួាន់�ុ���ារក្រិគឺប់ក្រិគឺ�ជំ�� MS 
គឺ��ាត់បនាយដំ្ឋទៅណ្តាើរលាប់ជំ�� និ�បំបាាត់�ាររលា� 
�ារទៅ�ើតទៅបាៅថាម� និ�ជំ��បាាត់ទៅ�ោសិ�ារខួ្លួរ�ាាល ទៅនៅក្រិគឺប់
ដំ្ឋណ្តាា�់�ាលសៃនជំ��។

ទៅគឺោលទៅដ្ឋៅសៃន�ារពាាបាាល �៏ទៅផិ្ទាោតទៅលើ�ារសិារមំ្ងឺខ្លួ�ារ  
និ��ាត់បនាយផ្ទាលបះ�ពាល់សៃនទៅរោគឺសញ្ញាាាទៅលើជ�វិាត
ក្រិប�ាំសៃថឺាន្លែដ្ឋរ។

វិ�ីពីាាបាាល់ន្លែដឹល់ន្លែកាសក្រិមួ្ងឺល់ជំង� (DMTs) ឬ�ារ
ពាាបាាលន្លែដ្ឋលន្លែ�សក្រិមួ្ងឺលជំ�� ឬ�ារពាាបាាលទៅដ្ឋោយទៅក្រិបើ
ក្រិបព័នឋភាាពសំាំ ទៅដ្ឋើម្ងឺា�ក្រិប�ាំ�ន��ជំ��ម្ងឺ�ារី�ដ្ឋសៃទិទៅទិៀត 
គឺ�ជាថុាាំន្លែដ្ឋលដំ្ឋទៅណ្តាើរ�ារទៅដ្ឋោយ�ារន្លែ�សក្រិមួ្ងឺលស�ម្ងឺមភាាព
សៃនក្រិបព័នធភាាពសំាំ ទៅដ្ឋើម្ងឺា�ពនា�តភាាពញ់��ញ់ាប់ និ�ភាាព
�ឺន់�ឺរសៃន�ារវាាយក្រិប�ារដ្ឋល់ CNS។ ទៅនៅក្រិបទៅទិស
អូាក្រិសិាល� ម្ងឺនំសេន្លែដ្ឋលម្ងឺានជំ�� MS អាា�ទិទួិលបាាន�ារ
ពាាបាាលទៅផ្ទាេ�ៗគុឺាជាទៅក្រិ�ើន។ ក្រិ�ំម្ងឺទៅម្ងឺើលន្លែថាទិាំក្រិគឺប់ន្លែផុ្ទា�
ន្លែដ្ឋលម្ងឺានឯ�ទៅទិសខ្លួា�ជំ�� MS  ក្រិតូវាបាានដ្ឋា�់ទៅដ្ឋើម្ងឺា�
ជួយផិ្ទាល់ដ្ឋល់អុា�ជំ��នូវាវិា��សាក្រិសិជាល�េណ្តាៈបំគឺគល 
�ំទៅពោ�ជទៅក្រិម្ងឺើសសៃន�ារពាាបាាលន្លែដ្ឋល�ំពំ�វិាវាតិ។ ជទៅក្រិម្ងឺើស
សៃន�ារពាាបាាល គួឺរន្លែតជា�ារសទៅក្រិម្ងឺ��ិតិបនាាប់ព�បាាន
ក្រិជាបព័ត៌ម្ងឺាន និ�រួម្ងឺ�ំន្លែណ្តា�។ �ារទៅក្រិបើថុាាំ DMTs ទៅនៅ
ដំ្ឋទៅណ្តាើរ�ារដំ្ឋបូ� សៃនជំ��ក្រិ�ិនក្រិបព័នធសរសៃសក្រិបសាទិទៅក្រិ�ើន
�ន្លែនែ�ន្លែដ្ឋលលាប់ស�ម្ងឺម អាា��ារពារដំ្ឋទៅណ្តាើរលាប់ជំ�� 
�ារទៅ�ើតម្ងឺានដំ្ឋទៅបាៅថាម�ទៅនៅខួ្លួរ�ាាល និ�ខួ្លួរ�ឹ��ខុ្លួ� និ�ប�ះារ
�ារទៅ�ើើឱ្យាពិ�ារភាាពន្លែផុ្ទា�សរសៃសក្រិបសាទិ�ាន់ន្លែត�ឺន់�ឺរ។

កាារពីាាបាាល់ច្រើរោគសញ្ញាាា អាា�ក្រិតូវាផិ្ទាល់ជូនបន្លែនាម្ងឺទៅលើ 
DMTs ទៅដ្ឋើម្ងឺា�ពាាបាាលទៅរោគឺសញ្ញាាាជា�់លា�់ទិា�់ទិ�ន��
ជំ�� MS។

�ះ�អំំពីីយះទឋសាក្រិសេរច្រើ�ៀ�រស់ច្រើនៅន្លែដឹល់
ម្ងឺានខួ្លះរកាាាល់សះខ្លះ�ាពីល់អ? 
អុា�អាា�ទៅ�ើើ�ារទៅក្រិជើសទៅរើសរទៅបៀបរស់ទៅនៅវិាជូម្ងឺាន 
ន្លែដ្ឋលអាា�ជួយអុា�រ�េា ខួ្លួរ�ាាលរបស់អុា�ឱ្យាម្ងឺាន
សំខ្លួភាាពលឹ តាម្ងឺន្លែដ្ឋលអាា�ទៅ�ើើទៅទិៅបាាន។ 

1. រកាំា�ាពីសកាម្ងឺម �ាម្ងឺន្លែដឹល់អំនកាអំា�ច្រើ�ីើបាាន
2. រកាំាគំនិ�រ�ស់អំនកាឱ្យាសកាម្ងឺម 
3. រកាំាទមឺ្ងឺន់ដឹងខ្លះែ�នរ�ស់អំនកាឱ្យាសិិ�ច្រើក្រិកាោម្ងឺ

កាារក្រិគ�់ក្រិគង
4. ច្រើជៀសវាងកាារជក់ាបាារី
5. ក្រិ�ះងក្រិ�យ័�នពីី�ំនួនសះរាន្លែដឹល់អំនកាផឹឹកា
6. ច្រើជៀសវាង�ាពី�ាន�ឹង
7. ច្រើរៀ��ំជីវិ� និងអំាទិ�ាពីរ�ស់អំនកាច្រើ�ើងវិញ
8. ន្លែសីងរកាក្រិកាះម្ងឺគាំក្រិទន្លែដឹល់ល់អ
9. �នេច្រើក្រិ�ើថនាំពីាាបាាល់ន្លែដឹល់ច្រើវជជ�ណិិៈ�រ�ស់អំនកា

ច្រើ�ញឱ្យាច្រើក្រិ�ើ

MS ក្រិសាវក្រិជាវ
ន្លែផុ្ទា�ក្រិសាវាក្រិជាវារបស់ MSA គឺ�ជាអា�គ�ារមិ្ងឺនរ�
ផ្ទាលក្រិបទៅយោជន៍�ំបំផំ្ទាតរបស់ក្រិបទៅទិសអូាក្រិសិាល� ន្លែដ្ឋល
បិ�រផិ្ទាា�់�ុ���ារផិ្ទាល់មូ្ងឺលនិ�ិ សក្រិម្ងឺបសក្រិមួ្ងឺល �ារអាប់រំ 
និ�តសូូម្ងឺតិសក្រិម្ងឺាប់�ារក្រិសាវាក្រិជាវាជំ�� MS ជាន្លែផុ្ទា�
សៃន�ិ�ចខិ្លួតខំ្លួក្រិប��ន្លែក្រិប�ទូិទិាំ�ពិភាពទៅលោ� ទៅដ្ឋើម្ងឺា�
ទៅដ្ឋោ�ក្រិសាយជំ�� MS។
www.msra.org.au

រកាំាកាារ�ជា�់ទំនាកា់ទំនង៖ 
�ូលរួម្ងឺជាមួ្ងឺយពួ�ទៅយើ�ទៅនៅទៅលើទៅវាទិិ�ាក្រិបព័នធ
ផ្ទាេពើផ្ទាេាយស�គម្ងឺ ទៅ�ើសបំូ� និ� Twitter ទៅ�ើយ
ភូាាប់ទៅទិៅវិំាបសៃសថ៍ា MSA ទៅដ្ឋើម្ងឺា�ទិទួិលបាានព័ត៌ម្ងឺានថាម�
ៗ ភូាាប់ទំិនា�់ទំិន�ជាមួ្ងឺយមិ្ងឺតិភា�ិិ អាាន�ំណ្តាត់ទៅ�តំ
បណ្តាាាញ់របស់ទៅយើ�ទៅដ្ឋោយគឺមាន�ារប�ឹា�់រំខ្លួាន  
ឬសរទៅសរម្ងឺ��ាន់ពួ�ទៅយើ� រ�េាប�ច�បានុភាាពជាមួ្ងឺយ
ក្រិព�តិិ�ារណ៍្តា និ�ជាទៅក្រិ�ើនទៅទិៀត។ 

www.msaustralia.org.au

ច្រើ�ើខ្លះំ�ំអំា�ទទួល់បាាន
ពី័�៌ម្ងឺាន ជំនួយ  
និងដឹំ�ូនមាន�ន្លែនិម្ងឺ 
ច្រើទៀ�ច្រើនៅទីណៈា? 
�ុ��នាម្ងឺជាសាាប័ន�ំពូលថុាា�់ជាតិ សក្រិម្ងឺាប់
ក្រិបជាជនអូាក្រិសិាល�ន្លែដ្ឋលរស់ទៅនៅជាមួ្ងឺយជំ�� MS 
ទៅយើ�ទៅ�ើើ�ារយះា�ជិតសិុទិធជាមួ្ងឺយអា�គ�ារ MS  
របស់រដ្ឋឋ ទៅដ្ឋើម្ងឺា�ជួយអុា�ភូាាប់ជាមួ្ងឺយ�ារគឺាំក្រិទិ  
និ�ទៅសវាា�ម្ងឺមក្រិត�ម្ងឺក្រិតូវា។ អា�គ�ារ MS ក្រិប�ាំរដ្ឋឋ  
និ�ន្លែដ្ឋនដ្ឋ�របស់អុា�ម្ងឺាន៖ 

MS Limited 
វិា�ថូាទៅរៀ ញ់�ទៅសៅន្លែវាល ACT និ�ថាាសមាទៅនៀ
ទូិរស័ពា៖ 1800 042 138  
អំា�ន្លែម្ងឺល៖ msconnect@ms.org.au 
www.ms.org.au

MSWA រដឹឋអូំក្រិសេាលី់ខ្លះាងលិ់�
ទូិរស័ពា៖ 1300 097 989 
អំា�ន្លែម្ងឺល៖ communications@mswa.org.au  
www.mswa.org.au

MS Society SA និង NT  
រដ្ឋឋអូាក្រិសិាល�ខ្លួា�តា�� និ�ន្លែដ្ឋនដ្ឋ�ខ្លួា�ទៅជើ� 
ទូិរស័ពា៖ 1800 812 311
អំា�ន្លែម្ងឺល៖ msassist@ms.asn.au 
www.ms.asn.au

MS រដឹឋឃីី្វីនន្លែសែន
ទូិរស័ពា៖ 1800 177 591
អំា�ន្លែម្ងឺល៖ info@msqld.org.au 
www.msqld.org.au 

http://www.msra.org.au

