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ជំំងឺឺសរសៃសឈាមបេះ�ះដូូងឺ  
និិងឺជំំងឺឺដាច់់សរសៃសឈាមខួួរក្បាាល

ជំំងឺឺសរសៃសឈាមបេះ�ះដូូងឺ (CVD) រមួមានជំំងឺឺបេះ�ះដូូងឺ និងឺសរសៃសឈាម។ CVD  
អាចបេះ�ងឺបេះ�បេះ�ើ�ក្ខខខណ្ឌឌ មួយចំនួន រមួទាំងំឺជំំងឺឺដាច់សរសៃសឈាមខួរក្ខា� ចង្វាា ក់្ខបេះ�ះដូូងឺបេះ�តខុសប្រ�ប្រក្ខតើ  

ជំំងឺឺបេះខោយបេះ�ះដូូងឺ ជំំងឺឺសរសៃសឈាមបេះ�ះដូូងឺ (គាំងំឺបេះ�ះដូូងឺ និងឺឈឺឺប្រ�ងូឺ) និងឺ�ញ្ហាា សនះះបេះ�ះដូូងឺ។ 

CVD ប្រតវូបាន�ងឺកបេះ�ើងឺបេះដាយការរតឹ�នឹ�ងឺសៃន�ំហូូរឈាមធមមតាបេះ�កាន់ផ្នែ�ែក្ខសៃនរាងឺកាយបេះដាយសារផ្នែតការ
បេះក្ខើនបេះ�ើងឺប្រគាំ�់ឈាម។ បេះ�បេះ��ផ្នែដូ�វាបេះក្ខើតបេះ�ើងឺ ការបេះបាោ ងឺសរសៃសឈាមប្រក្ខហូម និងឺការក្ខក្ខឈាមអាច�ណឹ្តា�

ឱ្យយមានភា�មិនប្រ�ប្រក្ខតើបេះ�ក្ខែុងឺខួួន។

• ជំនជាតិបេះដូើមហាសៃវ ៃ និងឺជំនជាតិបេះដូើមមក្ខ�ើបេះកាះបាោ សុើហូាិច 10% ទំំនងជា ប្រតវូបានបេះ�បេះធាើបេះរា�វនិិចឆយថាមាន
ជំំងឺឺសរសៃសឈាមបេះ�ះដូូងឺជាងឺជំនជាតិផ្នែសែក្ខសផ្នែដូ�មិនផ្នែមនជំនជាតិនិ�យបេះ�សា�ញជាភាសាបេះដូើម 
(ការ�ិ�័យសុខភា�ជំនជាតិភា�តិច ឆ្នាំែ  ំ2021)។

• មានឱ្យកាសសៃនការសួា�់ខពស់ជាងឺ 40% �ើការគាំងំឺបេះ�ះដូូងឺក្ខែុងឺចំបេះណ្តាមប្រ�ជាជំនអាសុើខាងឺតែូងឺជាងឺចំនួន
ប្រ�ជាជំនជាមធយម (Stanford, 2021)។

• ជំំងឺឺបេះ�ះដូូងឺ�ឺជា មូូលហេ�តុុចមូបងនៃនការស្លាា ប់់ សប្រមា�់ប្រ�ជាជំនហូាើ�ើ�ើន ផ្នែដូ�តំណ្តាងឺឱ្យយប្រ�ផ្នែហូ� 32% សៃន
ការសួា�់រ�ស់ជំនជាតិហូាើ�ើ�ើនទាំងំឺ�ស់ (ប្រក្ខសួងឺសុខាភិិបា� និងឺបេះសវាមនុសសជាតិអាបេះមរកិ្ខ ឆ្នាំែ  ំ2003)។

ការគាំងំឺបេះ�ះដូូងឺបេះក្ខើតបេះ�ើងឺបេះ�បេះ��ផ្នែដូ�
�ំហូូរឈាមបេះ�កាន់បេះ�ះដូូងឺប្រតវូបានសះះ។ 

ជំំងឺឺដាច់សរសៃសឈាមខួរក្ខា�បេះក្ខើតបេះ�ើងឺ
បេះ�បេះ��ផ្នែដូ�សរសៃសឈាមផ្នែដូ��ះុក្ខ�ុក្ខ
សុើផ្នែសនបេះ�ខួរក្ខា�ប្រតវូបានសះះ។ 

សមាព ធឈាមខពស់ (បេះ�ើសឈាម) �ឺជា
សមាព ធបេះក្ខើនបេះ�ើងឺបេះ�ក្ខែុងឺសរសៃសឈាម។ 

ជំំងឺឺបេះខោយបេះ�ះដូូងឺ �ឺជាក្ខងឺាះឈាម និងឺ�ុក្ខ
សុើផ្នែសនបេះ�ក្ខែុងឺខួួន បេះដាយសារផ្នែតបេះ�ះដូូងឺ

�ូមឈាមមិនបាន�អ។ 

ការពារជំំងឺឺសរសៃសឈាមបេះ�ះដូូងឺ និិងឺជំំងឺឺដាច់់សរសៃសឈាមខួួរក្បាាល
�ើមជំឈមណ្ឌឌ �ប្រតតួ�ិនិតយ និងឺ�ង្វាក រជំំងឺឺ

តាមរយៈការរស់បេះ�ប្រ�ក្ខ�បេះដាយសុខភា��អ �ែក្ខអាចជួំយរក្ខោសមាព ធឈាម កូ្ខបេះ�បេះសេរ ៃ�ូ និងឺក្ខប្រមិតជាតិសករ
ក្ខែុងឺឈាមរ�ស់�ែក្ខឱ្យយមាន�ក្ខខណ្ឌៈធមមតា និងឺកាត់�នថយហានិភ័ិយសៃនជំំងឺឺបេះ�ះដូូងឺ និងឺជំំងឺឺគាំងំឺបេះ�ះដូូងឺ។

បេះធាើ�ំហាត់ប្របាណ្ឌ 30 នា�ើជាបេះរៀងឺរា�់សៃ�ៃ។ 
ការបេះដូើរ រត់ របាហូំូឡា កា�ំុ�ូក្ខ ហាត់សៃតជំើ  
ឬក្ខើឡាប្រ�ើឃីើត �ឺជាឧទាំហូរណ៍្ឌដ៏ូ�សាា រយ។ 

ប្រ�សិនបេះ�ើ�ែក្ខ��ួ�ទាំនបេះប្រ�ឿងឺប្រសវងឹឺ  
សូម��ួ�ទាំនក្ខែុងឺក្ខប្រមិតមធយម។ 

��ួ�ការ�ិនិតយ និងឺឆុួ្លុះះ�ិនិតយជាប្រ�ចាំជំាមួយ
បេះវជំជ�ណ្ឌឌិ ត។

�ញ្ចូាូ�ផ្នែ�ួបេះឈឺើ និងឺ�ផ្នែនួបេះ�ក្ខែុងឺរ��អាហារ
រ�ស់�ែក្ខដូូចជា បេះដូើមប្រតាវ ផ្នែ�ួសាកិ្ខ សាា យ 
�ាុងឺ ប្រគាំ�់សផ្នែណឹ្ឌក្ខបេះសៀងឺ និងឺធុបេះរន។

បេះជំៀសវាងឺការជំក់្ខបារ ីនិងឺប្រស�ូផ្នែ�សងឺបារី
ទាំងំឺ�ស់គាំែ ។ 

កាត់�នថយភា�តានត�ងឺ និងឺបេះប្រជំើសបេះរសី 
ញុ៉ាំអំាហារផ្នែដូ�មានសុខភា��អបេះដូើមែើ
ការពារការបេះ�ើងឺ�មៃន់មិន�អ។

សញ្ញាា  និិងឺបេះ�គសញ្ញាា សៃនិជំំងឺឺបេះ�ះដូូងឺ

សញ្ញាា ណ និិងឺបេះ�គសញ្ញាា សៃនិជំំងឺឺដាច់់សរសៃសឈាមខួួរក្បាាល

ជំំងឺឺបេះ�ះដូូងឺអាចមានបេះដាយ "មិនដូ�ងឺខួួន" បេះហូើយមិនប្រតវូបានបេះធាើបេះរា�វនិិចឆយបេះ� រហូូតទាំ�់ផ្នែត�ុ�គ�បេះនាះមាន
សញ្ហាា ណ្ឌ ឬបេះរា�សញ្ហាា សៃនការគាំងំឺបេះ�ះដូូងឺ ជំំងឺឺបេះខោយបេះ�ះដូូងឺ ឬចង្វាា ក់្ខបេះ�ះដូូងឺបេះ�តខុសប្រ�ប្រក្ខតើ។ 

• ជំំងឺគាំងំហេប់ះដូូង៖ឈឺឺប្រ�ងូឺ ឬមិនប្រស�ួ ឈឺឺខែងឺផ្នែ�ែក្ខខាងឺបេះ�ើ ឬក្ខ មិនរ�ំយអាហារ ប្រក្ខហូ�់ប្រក្ខហាយប្រ�ងូឺ 
ចបេះង្វាអ រឬក្ខអួត �ស់ក្ខមួាងំឺខួាងំឺ មិនប្រស�ួរាងឺកាយផ្នែ�ែក្ខខាងឺបេះ�ើ វ�ិមុខ និងឺដូបេះងឺាើមខួើ។

• ជំំងឺហេ�ោយហេប់ះដូូង៖ដូបេះងឺាើមខួើ �ស់ក្ខមួាងំឺ ឬបេះហូើមប្រ���់បេះជំើងឺ ក្ខបេះជំើងឺ បេះជំើងឺ បេះពាះ ឬសរសៃសក្ខ។
• ចង្វាា ក់់ហេប់ះដូូងហេ�តុ�ុសប្រប់ប្រក់តីុ៖ការមានអារមមណ៍្ឌញ័រប្រ�ងូឺ (ការផ្នែដូ�បេះ�ះដូូងឺបេះដូើរញ៉ាំ�់បេះ�ក្ខ) ។

• សព�ក្ខ ឬបេះខោយបេះ�បេះ�ើសៃ�ះមុខ សៃដូ ឬបេះជំើងឺ ជា�ិបេះសសបេះ�ផ្នែ�ែក្ខមួយចំបេះហូៀងឺសៃនរាងឺកាយ។
• ភា�ប្រច�ូក្ខប្រច��់ �ញ្ហាា ក្ខែុងឺការនិ�យ ឬ�ិបាក្ខយ�់ការនិ�យ
• �ញ្ហាា បេះមើ�មិនចាស់ភួាមៗបេះដាយផ្នែភិែក្ខមាខ ងឺ ឬទាំងំឺសងឺខាងឺ។
• មាន�ញ្ហាា ក្ខែុងឺការបេះដូើរ វ�ិមុខ បាត់�ង់ឺតុ�យភា� ឬខួួនប្របាណ្ឌមិនសុើសង្វាា ក់្ខគាំែ ។
• ឈឺឺក្ខា�ធៃន់ធៃរបេះដាយមិនដូ�ងឺមូ�បេះហូតុ។

សូមូទូំរសព្ទទហេ�ហេល� 9-1-1 ភ្លាា មូៗ ប្រប់សិនហេបី់អ្ននក់ ឬនរណាម្នាន ក់់ហេ�េងហេទំៀតុម្នានហេ�គសញ្ញាា ទាំងំហេនះ។

ប្រ�សិនបេះ�ើ�ែក្ខ�ិតថានរណ្តាមាែ ក់្ខកំ្ខ�ុងឺមានជំំងឺឺដាច់សរសៃសឈាមខួរក្ខា� សូមបេះធាើសក្ខមមភា� 
F.A.S.T.និងឺបេះធាើបេះតសខឹាងឺបេះប្រកាម៖
F-មុខ៖សំុឱ្យយមនុសសបេះនាះញញ�ម។ បេះតើមុខមួយចំបេះហូៀងឺធួ្លាក់្ខចុះឬបេះ�?
A-សៃដូ៖សំុឱ្យយគាំត់បេះ�ើក្ខសៃដូទាំងំឺសងឺខាងឺបេះ�ើងឺ។ បេះតើសៃដូមាខ ងឺរ�ិ�ចុះបេះប្រកាមឬបេះ�?
S-ការនិ�យ៖សូមឱ្យយ�ុ�គ�បេះនាះនិ�យបេះ�ើងឺវញិ�ំ�ើឃួ្លាសាមញ្ចូាមួយ។ បេះតើការនិ�យបេះនាះមានសំបេះ�ងឺមិន
ចាស់ ឬផ្នែ�ួក្ខឬបេះ�?
T-បេះ��បេះវ�៖ប្រ�សិនបេះ�ើ�ែក្ខបេះឃីើញនូវសញ្ហាា ទាំងំឺបេះនះ សូម�ូរស�ះបេះ�បេះ�ខ 9-1-1 ភួាមៗ។



វិធីិីសៃនិការថែ�ទាំសុំខួភាពបេះ�ះដូូងឺ
វិធីិីដែ�លបានពីីសមាគមបេះ�ះ�ូងអាបេះមរិកិ

អហារ Loco Moco ដែ�លកាន់់ដែ�មាន់សុុខភាព
ចំំនួននៃនការិទទួលទាន៖ 3 �ង 

គ្រឿ��ឿងផ្សំំ�៖ 
•  ត្រ�សក់ហ្សូូឆីូីនី (zucchini) 1/2 ដែពីងដែ�លហាន់

ឱ្យយហ្សូម�់ 
• ខឹ្ទឹ�មបារំាំង 1/3 ដែពីងដែ�លហាន់ឱ្យយហ្សូម�់ 
• បេះមៅខឹ្ទឹ�មស 1/8 tsp ឬខឹ្ទឹ�មស 1 កំពី�សដែ�លបាន

ចិំត្រ�ំ ំ
• បេះត្រ�ង 1/2 tbsp 
• សាច់ំបេះ�កិន 1/2 lb (�ម នខ្លាា ញ់់ 95%) 
• បេះត្រមចំបេះ�ម បេះ�ីមីបីេះលីករិសជា�ិ 

• 1 (0.87 oz) កញ្ច�់ំទ�កត្រ�លក់ដែ�លមាន
សូ�យមូទា� (�ូចំជា McCormick 30% 
ដែ�លលាយ�ញ្ចំូលជាមួយទ�កត្រ�លក់សូ�យមូ
ពីណ៌៌បេះ�ោ ��ិចំជាង) 

• សុ�� 3 ត្រ��់ [កូបេះលបេះសេរិ ូលូ 184mg  
កោ�ងសុ��មួយ] 

• អងករិសំរិ�ូ ឬអងករិហាផា 3 ដែពីង ដាក់ដា ំ
• �ដែនា 3 ដែពីង�ូចំជាសាឡា�់ ឬ�ដែនាឆិិីន 
• សា�កខឹ្ទឹ�មដែ�លហាន់ជាចំំណិ៌�ៗ (ជា�បេះត្រមីស)

ការណែ�នាំ�៖
1. កំបេះ�បេះត្រ�ងកោ�ងខឹ្ទឹះទំហំ្សូមធីយមកោ�ងកំបេះ�បេះ�េ លមម។ �ដែនែមខឹ្ទឹ�មបារំាំង បេះហី្សូយចំមិិនត្រ�ដែហ្សូលជា 3 នាទីបេះដាយកូរិឱ្យយ
បានញ់�កញា�់។ 

2. �ដែនែមត្រ�សក់ហ្សូូឆីូីនី និងខឹ្ទឹ�មស និងចំមិិន កូរិ មួយ ឬពីីរិនាទីបេះទៀ�រិហូ្សូ��ល់ ត្រ�សក់ហ្សូូឆីូីនីចា�់បេះ�េីមទន់។ 
�ិទកំបេះ�បេះហី្សូយទ�កមួយដែ�កឱ្យយត្រ�ជាក់។ 

3. បេះ�បេះពីលដែ�លខឹ្ទឹ�មបារំាំងឆិិីន និងត្រ�សក់ហ្សូូឆីូីនីបានត្រ�ជាក់បេះហី្សូយ សូមលាយជាមួយសាច់ំបេះ�កិនបេះ�កោ�ង
ចាន។ �ដែនែមបេះត្រមចំបេះ�ម ត្រ�សិនបេះ�ីចំង់ដាក់។ 

4. លាយចូំល�ោ បេះ�ជា 3 �នឹះ បេះហី្សូយទ�កកោ�ងទូទ�កកកត្រ�ដែហ្សូលជា 1 បេះមាោ ង។ ត្រ�សិនបេះ�ីមានបេះពីលបេះវិលាខ្ទឹាី  
អោកអាចំរិលំង�ំហានបេះនះបាន។ 

5. កោ�ងបេះពីលបេះនាះ ត្រ�វូិបេះរិៀ�ចំំសាឡា�់ ឬចំមិិន�ដែនាចំត្រម ះះ�នឹា�់�នូំ។ 
6. បេះរិៀ�ចំំទ�កត្រ�លក់បេះដាយបេះធីើី�មការិដែណ៌នាដំែ�លមានបេះ�បេះលីកញ្ច�់ំ។ 
7. បេះ�បេះពីលដែ�ល�នឹះទំាងបេះនាះត្រ�ជាក់រិហូ្សូ��ល់អាចំ�ោះបាន ដាក់កំបេះ�បេះត្រ�ងកោ�ងខឹ្ទឹះ និងចំមិិន�នឹះទំាងបេះនាះ 

(ត្រ�ដែហ្សូលជា 4 បេះ� 5 នាទីសងខ្លាង)។
8. ចំមិិនសុ��ឱ្យយបានឆិិី�ល ិឬងាយត្រសលួបេះលីក។ 
9. បេះរិៀ�ចំំបាយមួយចាន �នឹះនំ និងសុ��មួយបេះដាយចាក់ទ�កត្រ�លក់ពីីបេះលី។ រាំយសា�កខឹ្ទឹ�មត្រ�សិនបេះ�ីចំង់ដាក់។ 
ទទួលទានជាមួយ�ដែនា�នឹា�់�នូំ។

ការពិតិនៃ�អាហារបូត ថម្ភ ភក្នុ ុ�ងគ្រឿពិលទទលួទា�ម្ភតង៖ 

កា�ូរិ៖ី 480 cal
សារិជា�ិខ្លាា ញ់់សរិ ��៖ 14 g
កូបេះលបេះសេរិ ូលូ៖ 235 mg

សូ�យមូ៖ 550 mg
កា�ូអ�ីត្រដា�សរិ ��៖ 58 g

ត្រ�បូេះ�អ�ីន៖ 29 g

មាន់់តាន់់ឌូូរ ី(Tandoori) ជាមួួយអង្កករសំុរបូ
ចំំនួននៃនការិទទួលទាន៖ 4 �ង

គ្រឿ��ឿងផ្សំំ�៖ 
• អងករិសំរិ�ូ
• ត្រទងូមាន់�ម នឆិី�ង �ម នដែសីក ឬសាច់ំចំមាកបេះ� 1 lb. 

(ខ្លាា ញ់់ដែ�លអាចំបេះមីលបេះ�ីញ់ទាងំអស់ត្រ�វូិបេះបាះបេះចាល)
• ទ�កត្រកចូំឆ្មាម ត្រសស់ 1/4 ដែពីង ឬ
• ទ�កត្រកចូំឆ្មាម �� 1/4 ដែពីង
• យ៉ាោ អួរិ�ម នជា�ិខ្លាា ញ់់ 1/2 ដែពីងធីមម�

• ខឹ្ទឹ�មសត្រសស់ 3 កំពី�ស (ហាន់បេះហី្សូយ) ឬ ខឹ្ទឹ�មស 
3 tsp ដែ�លបានផិា�់កោ�ងដែកវិ ហាន់

• �ូរិមិន (cumin) កិន 1 tsp
• បេះមឹសបេះផាា កកិន 1/2 tsp
• រិបេះមៀ� 1/2 tsp
• ខីី្ទឹកិន 1/2 tsp
• បេះត្រមចំ 1/4 tsp

ការណែ�នាំ�៖
1. កបេះ�េ ចំង្ក្រាងាក នម�នបេះ��ល់ 400 �ឺបេះត្រក។
2. ដាក់សាច់ំមាន់បេះ�កោ�ងចាន 9x9 បេះហី្សូយបេះចាះ�ំដែណ៌កសាច់ំមាន់ជាមួយសមឱ្យយសពីើ។
3. បេះ�កោ�ងចាន�ូចំមួយ លាយទ�កត្រកចូំឆ្មាម  យ៉ាោ អួរិ ខឹ្ទឹ�មស �ូរិមិន (cumin) បេះមឹសបេះផាា កកិន រិបេះមៀ� ខីី្ទឹ  

និងបេះត្រមចំជាមួយ�ោ ។
4. ត្រចំ�ល់សាច់ំមាន់�ដែនែម ត្រគ�ទ�ករិយៈបេះពីល 20 នាទី (ឬដាក់កោ�ងទូរិទ�កកកមួយយ�់)។ អាងំរិយៈបេះពីល  

15 នាទី បេះហី្សូយដែត្រ�សាច់ំមាន់មាា ងបេះទៀ� និងអាងំ 15 នាទីបេះទៀ�។
5. ខ្ទឹណ៌ៈបេះពីលដែ�លសាច់ំមាន់កំពី�ងអាងំ បេះរិៀ�ចំំបាយបេះ�ីមីបីេះវិចំខំ្ទឹ�់�មការិដែណ៌នា។ំ
6. ដាក់សាច់ំមាន់បេះ�បេះលីបាយ។

ការពិតិនៃ�អាហារបូត ថម្ភ ភក្នុ ុ�ងគ្រឿពិលទទលួទា�ម្ភតង៖ 
កា�ូរិ៖ី 243 cal

សារិជា�ិខ្លាា ញ់់សរិ ��៖ 4 g
កូបេះលបេះសេរិ ូលូ៖ 73 mg

សូ�យមូ៖ 162 mg
កា�ូអ�ីត្រដា�សរិ ��៖ 22 g

ត្រ�បូេះ�អ�ីន៖ 28 g


