
 

 



 

 

អច្ឆរយិនៃ 

បេតាគ្លបូេៃ (Beta-glucan) 

ច្ម្រាញ់បច្ញពីផ្សតិដំបេបមៅ (Black Yeast) 

កូៃប ៀវបៅបៃេះៃឹងប្វើឲ្យបោកអនកទទួលបាៃច្ំប េះដឹងេបៃែមអំពី "បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)" 
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  ទំព័រ 
ជំពូកទី១ បតើបេតាគ្លូបេៃ(Beta-glucan)ជាអវី?  
ជំពូកទី២ ម្រេព័ៃធភាពស ំរេ ់មៃុ ្ស  
ជំពូកទី៣ ជំងឺមហារីក ៃិងម្រេព័ៃធភាពស ំ  
ជំពូកទី៤ អច្ឆរិយនៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)  
 -របេៀេបដលបេតាគ្លូបេៃ(Beta-glucan)បាៃពីផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast) 

ម្រេឆំងៃឹងជំងឺ 
 -ជំងឺមហារីក  
 -ជំងឺទឹកបោមបផែម  
 -អាបែ ុី ៃិងការរោក  
 -ជំងឺតម្រមងបោមរា ំនរ៉ៃ/ជំងឺរោកប ល្ើម  
 -ជំងឺឈឺ ោាក់ឆ្ែឹង/ម្រគុ្ៃបដៅ  
 -ជំងឺរោកេំពង់អាហារ/Trichinosis  
 -ការទល់ោមក  
ជំពូកទី៥ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)ៃិងការប្រក្ា ម្រម ់  
ជំពូកទី៦  កខីកមមពីអនកបម្រេើម្របា ់  
 -ជំងឺរោកប ល្ើម  
 -េវិៃ ៃិងជំងឺទឹកបោមបផែម  
 -េវិៃ ជំងឺទឹកបោមបផែម ជំងឺបេេះដូង ៃិងជំងឺបលើ ឈាម  
 -ជំងឺមហារីក ួត  
 -ឈឺសច់្ដំុ ៃិងជាេ់គ្ោាក់ម្រាមនដ  
 -ជំងឺទឹកបោមបផែម  
 -អាបែ ុី រោកឆ្ែឹង ៃិងឈឺឆ្ែឹង  
 -អាបែ ុី  
១២ ច្្ាេ់បដើម្បីការពារជំងឺមហារីក  
អតែេទអាៃេបៃែម  
ឯកសរបោង  



អច្ឆរិយៈនៃបេតាគ្លូបេៃច្ម្រាញ់បច្ញពីផ្សិតដំបេបមៅ (Black Yeast) 
 
េកបម្រេៃិងបក ម្រមួលពី Finding of Aureobasidium Cultivation Substance on Health  

(ជាភាសជេ ុៃ) 
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វិចារ កថា 
អច្ឆរិយនៃបេតាគ្លូបេៃ 
ម្រេព័ៃធភាពស ំរេ ់មៃុ ្ស 
មុេងារកនុងការបក ម្រមួល 

សរធាតបុដលច្ម្រាញ់បច្ញពីផ្សិតដំបេបមៅពូជ Aureobasidium ជាសរធាតបុដលាៃលកខ ៈដូច្
បជលគឺ្ផទុកបោយទឹក ៃិងសរធាតុបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)។  ពវន្ៃបៃេះ សរធាតុបេតាគ្លូបេៃ(Beta-
glucan)ាៃភាពល្បីល្ាញបៅកនុងវិ ័យបវជជសស្ត រកនងេណ្ដាម្រេបទ អភិវឌ្ឍៃ៍បដលកនុងបោេះាៃ ហរដឋ
អាបមរិកជាបដើម។  បគ្រកប ើញថាសរធាតុបៃេះាៃម្រេបោជៃ៍ខ្ាំងណ្ដ ់ ម្រាេ់ ុេភាពមៃុ ្ស។ ការ
ជំរុញម្រេព័ៃធភាពស ំរេ ់មៃុ ្សឲ្យរឹងាំ រួមាៃ ការម្រេឆំងៃឹងភាពចា ់ ការជួ ជុលបកា ិកា ការេបងកើៃ
តុល្យភាពអ័រម ូៃរាងកាយបអាយម្រតែេ់មករកភាពម្រេម្រកតី ៃិងការបក ម្រមួលមុេងារម្រេព័ៃធការពាររាងកាយ 
រេ ់រាងកាយឲ្យរឹងាំគឺ្ជាបផនកមួយនៃអតែម្រេបោជៃ៍រេ ់បេតាគ្លូបេៃ(Beta-glucan)។ បលើ ពីបៃេះបេតា
គ្លូបេៃ (Beta-glucan) ក៏ជាភានក់ងារការការពារជំងឺមហារីក កនុងរេេគំ្បហើញ ម្ី។ 

បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)បដលបាៃពីផ្សិតដំបេបមៅពូជ Aureobasidium គ្ឺជាសរធាតុ្មមជាតិ 
១០០% ដូបច្នេះវាម្រតូវបាៃបគ្បម្រេើម្របា ់បោយគ្មៅៃកដីកងវល់។ វាម្រតូវបាៃធាោ ុវតែិភាពពីម្រក ួង ុខ្ភិបាល
សធារ រដឋជេ ុៃ បោយបោងតាមប ច្ករីម្រេកា ជូៃដំ ឹងរេ ់ម្រក ួង ុខ្ភិបាលបលេ ១២០ ថាជា
សរធាតុ្មមជាតិបដលាៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ម្រេបភទ ១,៣ – ១,៦ ជាធាតុផ្ស ំំខ្ៃ់។ 

កូៃប ៀវបៅមួយក្ាលបៃេះគ្ឺជាការច្ងម្រកងៃូវអតែម្រេបោជៃ៍រេ ់បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) 
បដលច្ម្រាញ់បច្ញពីផ្សិតដំបេបមៅ(Aureobasidium Black Yeast) ជាមួយៃឹងេទពិបស្ៃ៍ផ្ទាល់រេ ់
អនកបម្រេើម្របា ់បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) បដលេងាាញពីអច្ឆរិយបម្រកាយបពលបម្រេើ។



 

6 ជំងឺមហារកី ៃិងម្រេព័ៃធភាពស  ំ

 
បតើបេតាគ្លូបេៃ (BETA-GLUCAN) ជាអវ?ី 
រេកគ្ំបហើញនៃមីម្រកូ រីរាងគ Aureobasidium 

បៅឆនំ ១៩៧៥ សរធាតុបដលម្រ បដៀងៃឹងបជលម្រតូវបាៃរកប ើញកនុងអំែុងបពលផលិតបភ ជជៈមួយ
ម្រេបភទ។ ការវិភាគ្បាៃេងាាញថាវាមកពីផ្សិតដំបេបមៅ(Aureobasidum Yeast)បដលផលិតសរធាតុេ ូលីស
ការីតជំុវិញជញ្ជំងបកា ិកាបផនកខ្ងកនុងរេ ់វា។ 

ការ ិក្ាមួយច្ំៃួៃនៃផ្សិតដំបេបមៅ(Aureobasidum Yeast)ៃិងសរធាតុម្រ បដៀងៃឹងបជលបៃេះ បាៃ
េងាាញថា ម្រេ ិៃបេើផ្សិតដំបេបមៅ(Aureobasidum Yeast)ម្រតូវបាៃច្ិញ្ចឹមបៅកនុងេរិោកា បដល ំេូរបៅ
បោយសរធាតុបរ៉ៃ សរធាតុ ករ(Sucrose) កៃទក់ ៃិងវីតាមីៃ បោេះបមដំបេៃឹងផលិតបាៃជាសរធាតុរាងជា
ចាហួយកនុងេរិា ដ៏បម្រច្ើៃ បដល ម្បូរបៅបោយបេតាគ្លូបេៃ(Beta-glucan)។ 

 

អា្៌កំបាំងនៃភាពអច្ឆរិយ 

ការចិ្ញ្ចឹមផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast)អាច្ឱ្យបយើងទទួលបាៃសរធាតបុជល បដល ំេូរបៅបោយបេតា
គ្លូបេៃ (Beta-glucan)។ ោបពលេច្ចុេ្បៃនសរធាតុបៃេះទទួលបាៃការបពញៃិយមកនុងវិ ័យបវជជសស្ត រោ៉ាង
ខ្ាំងកាា។ គ្លូបេៃ(Glucan)គឺ្ជាសរជាតិ រន (Fiber) ឬសរជាតិេ ូលីសការីត បដលបកើតបែើងពីម ូបលគុ្ល
គ្លុយកូ ជាបម្រច្ើៃតភាជេ់ជាមួយគ្មន។ ការច្ិញ្ចឹមផ្សិតដំបេបមៅ(Aureobasidium Black Yeast) ប វ្ើបអាយបយើង
ទទួលបាៃបេតាគ្លូបេៃ ១,៣-១,៦ (Beta-glucan 1,3-1,6)។ ១,៣-១,៦ ជាបលេកំ ត់ទម្រមង់ម ូបលគុ្លរេ ់
សរធាតុបេតាគ្លូបេៃ(Beta-glucan)។ 
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7 ជំងឺមហារកី ៃិងម្រេព័ៃធភាពស  ំ

 
ទម្រមងម់ បូលគ្លុរេ ប់េតាគ្លបូេៃ ១,៣-១,៦ (Beta-glucan 1,3-1,6) 

 
បោយាៃរច្ោ មព័ៃធបេេបៃេះ បទើេប្វើបអាយបេតាគ្លូបេៃ ១,៣-១,៦ (Beta-glucan 1,3-1,6) ជាអា្៌

កំបាំងបៅបម្រកាយការជំរុញម្រេ ិទធភាពអង់ទីកររេ ់មៃុ ្ស។ វាបៅាៃ មតែភាពកនុងការការពារម្រេតិកមមគ្ីមី
បៅថា "អុក ុីតកមម" បដលជាម្រេតិកមមរវាងអុក ុីបហ្សៃជាមួយធាតុបផ្សងបទៀត។ 

 
ការច្ម្រាញ់សរធាតុគ្លូបេៃ(Glucan)បច្ញពីផ្សិត 

បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) គឺ្ជាសរធាតុបដលម្រតូវបាៃ ំបោគ្បែើងបៅបលើជញ្ជំងបកា ិការេ ់មី
ម្រកូសរពាងគកាយបហើយក៏ម្រេទេះប ើញបៅកនុងម្រេបភទផ្សិតបផ្សងបទៀតដូច្ជា Agaricus, Blazei, Murill រួមទំង 
Ganoderma Lucidum ។ គ្លូបេៃ (Glucan)បដលបាៃរកប ើញ គឺ្ជាបេ្សម ូបលគ្ុលគ្លុយកូ បដលាៃម្រេបវងេលី។ 
ម្រេបភទបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)បដលបពញៃិយមេំផុតបៅកនុងម្រេបទ ជេ ុៃម្រតូវបាៃរកប ើញបៅកនុងផ្សិត។ 
បទេះេីជាបយើងច្មែិៃ ៃិងេរិបភាគ្ផ្សិត ក៏បោយ ក៏រាងកាយរេ ់បយើងមិៃអាច្ម្រ ូេយកសរធាតុបេតាគ្លូបេៃ
បោយផ្ទាល់បាៃបទ។ បោេះក៏បម្រពាេះបតវាបៅាៃសរធាតុកេវក់ ៃិងសរធាតុបផ្សងបទៀតបដលរាងកាយរេ ់បយើង
មិៃម្រ ូេយកបាៃ។ បហើយសរធាតុច្ម្រាញ់បច្ញពីផ្សិតបៅមិៃអាច្ទុកច្ិតរបាៃបេើបផែកបៅបលើគ្ុ ភាពផលិត 
ៃិង រង់ោរគុ្ ភាព។ 

បលើ ពីបៃេះផលិតផលបដលផ្សំពី សរធាតុបេតាគ្លូបេៃ(Beta-glucan) ពិតជាកម្រមណ្ដ ់។ វាជាបរឿង
ពិបាក ម្រាេ់អនកេរិបភាគ្ កនុងការពិៃិត្យបមើលរកអំ េះអំណ្ដង ។ ្មីៗបៃេះាៃផលិតផលអាហារេំេ ៃបដល
ាៃសរធាតបុេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) បដលច្ម្រាញ់បច្ញពីផ្សិតដូច្ជា Schizophyllum Commune ។ 

 
បោយបែក ការច្ម្រាញ់សរធាតុបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)  តម្រមូវឲ្យាៃការបម្រេើម្របា ់សរធាតុគ្ីមី ឬវិ្ី
តាមបេេវិទ្ាសស្ត រជាចាំបាច់្ បដលមិៃអាច្ បជៀ វាង ផុតបែើយ បហើយ ា ធាតុ ំខ្ៃ់  ម្រាេ់ការម្រ ូេ
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យកបោយរាងកាយ ក៏ម្រតូវបាៃបាត់េងបដរ។ គ្ុ ភាពផលិតផលបច្ញពិការច្ម្រាញបេេបៃេះ មិៃបាៃគ្ួរឲ្យ
បពញចិ្តរ ឬ មម្រ េៃឹងការច្ង់បាៃ បម្រពាេះបតវាបាត់េង់តុល្យភាព ា ធាតុ្មមជាតិ ។ 

 

១០០% សរធាតុ្មមជាតិបម្រេើកនុងការច្ិញ្ចឹមផ្សិតពូជ អររីអូ (Aureobasidium) 

បេតាគ្ល ូបេៃ (Beta-glucan)ទទួលបាៃពីផ្ស ិតដំបេបមៅ(Black Yeast) គ្ឺជាសរធាតុាៃរាងជា
ចាហួយ ្មមជាតិ (ពាក់កណ្ដាលរាវ) បដលផលិតបោយផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast)ៃិងផទុកបោយាៃសរ
ធាតុបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) បៅខ្ងកនុង ។ សរធាតុ ច្ម្រាញ់បច្ញជាបេតាគ្លូបេៃ(Beta-glucan) គឺ្ម្រតូវ
ការការ ាាេ់បមបរាគ្បោយបម្រេើ ីតុ ាភាពេព ់។ បោយគ្មៅៃការបម្រេើម្របា ់សរធាតុគ្ីមី ឬវិ្ីបេេវិទ្ាសស្ត រ
បដើម្បីជួយច្ម្រាញ់ ផលិតផល បម្រមច្ គឺ្បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) កនុងទម្រមង់បជល្មមជាតិ100%។ បេតាគ្លូ
បេៃ (Beta-glucan) បដលច្ម្រាញ់បច្ញគ្ឺជាល្ាយនៃសរធាតុ ផូ វ័រ េ ូតា ្យូម ា៉ាបញ ្យូម កាល់ ្យូម 
វីតាមីៃប  អា ុីត Oleic ៃិងអា ុីត Linoleic។ ជាមួយល្ាយបៃេះ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ម្រតូវបាៃម្រ ូេ
ចូ្លបៅកនុងរាងកាយរេ ់បយើងកាៃ់បតងាយម្រ ួល ៃិងាៃម្រេ ិទធភាពោ៉ាងឆេ់រហ័ ។ 

 
 

 
 
 
 

ផ្សិតដំបេបមៅ Aureobasidium 
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ម្រេព័ៃធភាពស រំេ ់មៃុ ្ស 
រាងកាយរេ ់បយើងម្រតូវបាៃរកប ើញជាមួយៃឹងម្រេព័ៃធការពារបដលការពារបយើងពីជំងឺៃិងបមបរាគ្រួមទំង

ការព្ាបាលបោយេលួៃឯងផងបដរ។ ម្រេព័ៃធភាពស ំអាច្បេងបច្កជា ២ ម្រេបភទ៖ ភាពស ំពីកំប ើត ឬ្មមជាតិ 
ៃិងភាពស ំបដលទទួលបាៃ។ ភាពស ំពីកំប ើតរេ ់បយើងគឺ្ាៃបកា ិកាម្រេាញ់បមបរាគ្ពីកំប ើត (NK 
Cell) ៃិងបកា ិកាា៉ាម្រកូហាាច្(Macrophage) ។ បៅបពលាៃបមបរាគ្ច្ូលមកបកា ិកាា៉ាម្រក ូហាាច្
(Macrophage) បដលបៅកនុងលីកូ ុីត (Leukocytes) គឺ្ជាបកា ិកាដំេូងបគ្បដលបៅកំចាត់បមបរាគ្បោយការ
បម្រេើវិ្ីបលេបមបរាគ្។ ច្ំប កឯបកា ិកាម្រេាញ់បមបរាគ្ពីកំប ើត (NK Cell) ៃឹងបដើរតួោទីម្រតួតពិៃិត្យ ៃិង
េំបេកបកា ិកាបគ្មលបៅបោយប វ្ើការជាមួយបកា ិកាា៉ាម្រកូហាាច្(Macrophage)  បដើម្បកំីចាត់បមបរាគ្។ 

 

 
 
បកា ិកា Macrophage ៃឹងរកប ើញទីតាំងនៃបមបរាគ្បោយចាក់ ុីតូគី្ៃ (Cytokine) បៅជំុវិញ បហើយ

រាលោលដល់ T-cell បៅកនុងកូៃក តុរ។ បកា ិកា T-cell ៃឹងផលិតអាវុ្បដលអាច្េញ្ចេ់ភាពកេវក់ជាក់ោក់
បោេះ។ ភាពស ំបដលទទួលបាៃគឺ្ជាម្រេព័ៃធការពារបដលម្រតូវបាៃផដួច្បផដើមបច្ញពីជំងឺបៃេះបៅបពលបដលវាម្រតូវបាៃ
េញ្្ឈេ់។ 
 
 

បកា ិកាម្រេាញ់បមបរាគ្
ពីកំប ើត 

វីរុ  

ា៉ាម្រកូហាាច្ 

បកា កិាឈាម  

តួោទីរេ ់ម្រេព័ៃធភាពស ំ 

ជំពូកទី ២ 
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មូលបហតុនៃកងវេះម្រេព័ៃធការពាររាងកាយ 
ម្រេព័ៃធភាពស ំគឺ្ជាម្រេព័ៃធ ៃរិ ុេម្រគ្េ់កម្រមិត បដលការពាររាងកាយរេ ់បយើងពីការឆ្លង ជំងឺបផ្សងៗ។ 

បៅបពលបដលបយើងប្វ ម្រេបហ កនុងការយកច្ិតរទុកោក់បលើការប្រក្ា ុេភាពជាម្រេចាំ ដូច្ជាការទទួលទៃ
ដំប កមិៃម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ់ ការជក់បារី ការប ពបម្រគ្ឿងម្រ វឹង ការ ហាត់ម្របា មិៃម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ់ រេេអាហារេវេះសរធាតុ
ច្ិញ្ចឹម ការបម្រេើម្របា ់សរធាតុគ្ីមី រួមទំងភាពតាៃតឹង ម្រេព័ៃធភាពស ំម្រេឈមមុេបៅៃឹងដំប ើរការេុ ម្រេម្រកតី 
ៃិង/ឬធាាក់ចុ្េះ។ 

 
 

េបម្រមេម្រមួល រាងកាយបោយសរបតដំប ើរការេុ ម្រេម្រកតីនៃអង់ទីករ 
បៅបពលបដលរាងកាយរេ ់បយើងម្រតូវបាៃម្រេឈមៃឺង អាបលបហ្សៃដូច្ជា បរាម តវ ការសយភាយ កលឹៃ 

ឬកបមទច្កំទីបច្ញពីសក ព  តវ  ផ្សិត ៃិងលំអងផ្ទា កនុងសាៃភាពបដលអង់ទីករដំប ើរការេុ ម្រេម្រកតី បោេះ
អង់ទីករៃឹងម្រតូវបាៃផលិតហួ េរិា  រួច្បហើយៃឹងចាេ់បផរើមវាយម្រេហារបផនកបផ្សងៗនៃរាងកាយរេ ់បយើង
េលួៃឯងដូច្បមបរាគ្បដរ។ បៃេះម្រតូវបាៃបគ្បៅថា "អាបែ ុី" បដលាៃដូច្ជាអាបែ ុីប ្បក ជំងឺហឺត, ៃិងអាបែ
 ុីបៅៃឹងលំអងផ្ទា។ 

 
 

ា៉ាម្រកូហាាច្ 

 
បកា ិកាឈាម  

បកា ិកាម្រេាញ់
បមបរាគ្ពីកំប ើត 

 
 ុីតូគ្ីៃ 

ម្រេព័ៃធភាពស ំរេ ់មៃុ ្ស 

វីរុ  

បកា ិកាT 

ផដល់ ញ្ាថាាៃ
បមបរាគ្ច្ូលកនុងរាង

កាយ 
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បៅបពលបដលអាបលបហ្សៃច្ូលកនុងេលួៃបយើង ម្រេតិកមមហួ បហតុបពករេ ់អង់ទីករ បៅៃឹងធាតុេងកអា
បែក ុី (អាបែបហ្សៃ) បដល  ជេះឥទធិពល បលើ បកា ិកាអង់ទីករ  បដលេងកឲ្យ ាៃអាការៈបហៀរ ំបបារ ហឺត 
ៃិងកៃទួលជាបដើម។ 

 
មុេងារបពាេះបវៀៃជាអនកេំបេកសរធាតុ ៃិងមជ្ឈម ឌលផលិតអង់ទីករ 

ប្មបលើ ពីបៃេះ រាងកាយរេ ់បយើងេំពាក់បោយម្រេព័ៃធការពារពីការោយីរេ ់បមបរាគ្បដលឆ្លងមកពី
ខ្ងបម្រដ។ ម្រេព័ៃធរំោយអាហារ  ម្រតូវបាៃចាត់ទុកថាជាអវយវៈខ្ងបម្រដ រីឯអវយវៈកនុងវិញគឺ្ជាបកា ិកា ។ 

ដូបច្នេះមុៃៃឹងច្ូលកនុងរាងកាយរេ ់បយើង  ា ធាតុ  ៃិងបមបរាគ្បផ្សងៗម្រតូវឆ្លងកាត់ រីរាងគបដលាៃ
មុេងារជាអនកម្រ ូេយកសរធាតុច្ិញ្ចឹម បដលជា ម្រេព័ៃធរំោយអាហារបពាល ឬបពាេះបវៀៃរេ ់បយើង។ បៅបពល
បដលអាហារ ៃិងទឹកម្រតូវបាៃម្រ ូេចូ្លតាមបពាេះបវៀៃរួមជាមួយៃឹងជាតិពុលៃិងបមបរាគ្ វាអាច្េងក េញ្ា ុេភាព  
។ ដូបច្នេះបពាេះបវៀៃម្រតូវប វ្ើការជាមួយៃឹង រីរាងគបដលអាច្វិភាគ្បាៃថាសរធាតោុោបដល  រាងកាយរេ ់បយើងម្រតូវ
ការ ឬមិៃម្រតូវការ រួមទំងការបញកជាតិពុលបច្ញពីសរធាតចិុ្ញ្ចឹមផងបដរ។ បៅកនុងករ ីបដលការម្រ ូេសរធាតុ
ច្ិញ្ចឹមេុ ម្រេម្រកតី វាៃឺងេញ្ជូៃដំ ឹងបៅម្រេព័ៃធអង់ទីករបដើម្បីប្វើ កមមភាព ។  រីរាងគបោេះម្រតូវបាៃបគ្បៅថា
ភាន បាាសៅបៅបលើនផទបពាេះបវៀៃ។ 

 
 

 
រច្ោ មពៃ័ធរាងកាយខ្ងកនងុៃងិខ្ងបម្រដ 

 
 

បពាេះបវៀៃបដើរតួោទីជាម្រច្កចូ្លបៅកនុងរាងកាយរេ ់បយើង កនុងកម្រមិតបកា ិកា។ នផទបពាេះបវៀៃបមើលបៅដូច្
ជាផ្ទា មុម្រទបដលម្រគ្េដ តេ់បោយបរាមទៃ់ៗ បហើយប វ្ើច្លោយឺតៗ។ ជាបរៀងរាល់ ១ ោទីមរង ច្លោកនុង
បពាេះបវៀៃម្រតូវបគ្ បងកតប ើញថាាៃរយៈ ១-២  ង់ទីបម ម្រត។ បៅបផនកខ្ងបលើនៃបរាមទំងបោេះាៃម្រកបពញទឹក

បផនកខ្ងកនុងរាងកាយ ម្រកពេះ 

បពាេះបវៀៃ 

បផនកខ្ងបម្រដរាងកាយ 

ម្រេព័ៃធរំោយអាហារ 
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រនងោ៉ាងបម្រច្ើៃ បដលចាត់បច្ងឲ្យ អង់ទីករបដើរតួរោទី ៃិងបម្រតៀមេលួៃជាបម្រ ច្កនុងការវាយម្រេហារការឈាាៃពាៃពី
បមបរាគ្ម្រគ្េ់បពល ។ 

 
បពាេះបវៀៃាៃតួោទីជាអនកម្រតួតពិៃិត្យ 
 

 
ការ ិក្ាេងាាញថាបៅបលើនផទបពាេះបវៀៃផទុកបៅបោយបកា ិកាជាបម្រច្ើៃ បដលផលិតភានក់ងារ រំបោច្ អង់ទី

ករ។ ដូបច្នេះបពាេះបវៀៃម្រតូវបាៃបគ្ចាត់ទុកថាជាមជ្ឈម ឌលម្រគ្េ់ម្រគ្ង  អង់ទីករ។ បគ្រកប ើញផងបដរថា រន 
ម្រេសទបៅកនុងបពាេះបវៀៃាៃ មតែភាពរហ័ រហួៃណ្ដ ់ កនុងការទទួលៃិងេញ្ជូៃពត៌ាៃ បៅកាៃ់ម្រេព័ៃធ
ម្រេសទ ៃិងម្រេព័ៃធម្រកបពញ បហើយកនុងបពលបតមួយអាច្ប វ្ើការបេងបច្ក សរធាតុ បដលច្ូលកនុងរាងកាយ ថាបតើ
ពួកវា ាៃម្រេបោជៃ៍ ឬាៃបម្រគ្មេះថានក់ដល់រាងកាយរេ ់បយើង។ 

 
 
 
 
 
 

បពាេះបវៀៃ 
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បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ជួយជំរុញរំបោច្អង់ទីបហ្សៃកនុងបពាេះបវៀៃ 

នផទ បពាេះ ប វ ៀៃ ម្រត ូ វបាៃម្រគ្េដ ត េ់ បោយភាន  ែ ិត។ វា ផ ទ ុក បោយសរធាតុេ  ូល ីសការីត 
(polysaccharide)បដលជួយកំ ត់បេងបច្ក ថាបតើសរធាតុបដលច្ូលកនុងរាងកាយ ាៃម្រេបោជៃ៍ ឬាៃ
បម្រគ្មេះថានក់ដល់រាងកាយ ។ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ាៃ មតែភាពអាច្ភាជេ់េលួៃវាបៅៃឹងបកា ិកាា៉ាម្រកូ
ហាាច្(Macrophage) ៃិបកា ិកា ំោេ់បមបរាគ្បដលាៃកនុងេលួៃមៃុ ្សពី្មមជាតិ (NK Cell) បដលបដើរតួ
ោទី ជាអនកេញ្ជ ម្រេព័ៃធអង់ទីករ េ ៈបពលបដលពួកវា ែិតបៅកនុងភាន ់ បពាេះបវៀៃ បដើម្បឲ្ីយ រាងកាយរេ ់បយើង
អាច្ម្រ ូេយកសរធាតចិុ្ញ្ចឹម បៅកនុងបកា ិកាបាៃ។ 

 
ការម្រ ូេយកសរធាតុបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ៃិងការេញ្ជូៃអង់ទីបហ្សៃ 

អាហារ បដលបយើងទទួលទៃម្រតូវ ឆ្លងកាត់ រីរាងគជាបម្រច្ើៃ បដលបដលាៃតួោទីេំបេកអាហារ ដូច្ជា 
ការទំពារបៅកនុងាត់ បហើយកិៃរំោយបអាយបៅជាម ូបលគ្ុលតូច្ៗកនុងម្រកពេះ។ ម ូបលគ្ុលតូច្េំផុតោោ ម្រតូវបាៃ
រំោយ បោយភាន ់ បពាេះបវៀៃ។ 

បទេះជាោ៉ាងណ្ដក៏បោយ  រីរាងគរំោយអាហារមួយមុេមិៃអាច្រំោយសរធាតុ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-
glucan) ឲ្យតូច្ៗ បដើម្បីបម្រជៀេច្ូលបោេះបាៃបទ។ ដូបច្នេះវាម្រតូវបាៃេញ្ជូៃបៅរហូតដល់ បពាេះបវៀៃបហើយភាជេ់េលួៃវា
ជាមួយ Peyer's Patch បដលាៃមុេងារជាអនករំោយសរធាតុ្ំៗបៅកនុងបពាេះបវៀៃ។ បៅបពលបដលរកប ើញ
បមបរាគ្ វាៃឹងេញ្ជ បៅកាៃ់ម្រេព័ៃធអង់ទីករបដើម្បីទេ់សាត់វា។ បកា ិកាា៉ាម្រកូហាាច្ (Macrophage Cell) បដល
ាៃទីតាំងបៅច្ុង នៃ Peyer's Patch ៃឹងម្រេមូលយក គ្ុលបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ។ ដូបច្នេះវាៃឹងជួយ
ពម្រងឹងមុេងាររេ ់បកា ិកាា៉ាម្រកូហាាច្ (Macrophage Cell) បោយផរល់ ុីតូគ្ីៃ (Cytokine) រួមជាមួយៃឹង
ការរំបោច្បកា ិកាអង់ទីករបផ្សងបទៀត។ 

 



 

14 ជំងឺមហារកី ៃិងម្រេព័ៃធភាពស  ំ

 
 
 

 
 

សរធាតុច្ិញ្ចឹម 

បេតាគ្លូបេៃ 

បកា ិកាM 

ជញ្ជំងបពាេះបវៀៃ 

ា៉ាម្រកូហាាច្ 

បកា ិកា ាាេ់បមបរាគ្ពី្មមជាតិ 

 ុីតូគ្ីៃ 

បកា ិកា Killer T 

Peyer’s Patch ៃងិម្រេពៃ័ធភាពស  ំ
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ទំោក់ជំងឺមហារីក ៃិងម្រេព័ៃធភាពស ំ 
ការ្យច្ុេះរេ ់អង់ទីករផរល់ហាៃិភ័យេណ្ដាលបអាយបកើតជំងឺមហារីក 

រាងកាយរេ ់មៃុ ្សាៃបកា ិកាបម្រច្ើៃជាង 60 ពាៃ់ពាៃ់ោៃបហើយបកា ិកា ម្ីម្រតូវបាៃេបងកើតជាបរៀង
រាល់ន ៃ្។ វតរាៃរេ ់កតាាេ េះពាល់ណ្ដមួយ ដូច្ជាអុក ុីបហ្សៃ សរធាតុគី្មី ឬកាំរ មីអ ុលម្រតាវីយូបែ ៃឹងប វ្ើឲ្យ
បកា ិកា ប បៃទិច្ (DNA ) ម្រតូវបាៃេំផ្ទាញ។ បកា ិកាេូច្ៗ វិវតរៃ៍បៅជា "បកា ិកាមហារីក" បដលកនុងបោេះបគ្
រកប ើញថាមៃុ ្សម្រគ្េ់គ្មនាៃវតរាៃបកា ិកាេូច្ៗច្ំៃួៃ ៥,000–៦,000 កនុងមួយន ៃ្។ េ ុបៃរម្រេព័ៃធការពាររាង
កាយ អាច្កំចាត់បកា ិកាមហារីក ៃិងជំងឺបផ្សងៗបាៃ។ 

បៅបពលបដលម្រេព័ៃធការពាររាងកាយដំប ើរការេុ ម្រេម្រកតី បហើយបកា ិកាមហារីកមិៃអាច្កាាត់បាៃ
ម្រតឹមម្រតូវបទ បកា ិកាមហារីក ម្រេមូលផរុំគ្មនបហើយកាាយបៅជាមហារីក (ដំុសច់្)។ បកា ិកាមហារីកេបញ្ចញសរ
ធាតុមួយចំ្ៃួៃ បដលអាច្ឲ្យម្រេូបតអ ៊ីៃបៅកំបទច្បកា ិកាបផ្សងបទៀត បដលបៅជំុវិញវា បហើយជំៃួ បោយេលួៃវាបៅ
ខ្ងកនុងកនុងបកា ិកាទងបៃេះ។ វាអាច្រីករាលោលបៅបផនកបផ្សងបទៀតតាមរយៈ រន ឈាម ៃិងទឹករនង បដល
អាច្ឱ្យបកា ិកាមហារីកលូតោ ់ោ៉ាងឆេ់រហ័ ។ ោ៉ាងណ្ដមិញបៅបពលបដលម្រេព័ៃធការពាររាងកាយ
ដំប ើរការបាៃម្រតឹមម្រតូវ ការលូតោ ់ ៃិងការរីករាលោលនៃបកា ិកាមហារីកអាច្ម្រតូវបាៃរារំាង។ 

 
កតាាបដលេណ្ដាលបអាយបកើតជំងឺមហារីក 
អនកជំងឺមហារីកម្រតូវបាៃរកប ើញថាាៃការបកើៃបែើងពីមួយឆនំបៅមួយឆនំ។ មូលបហតុច្ម្បងនៃការ្យ

ច្ុេះនៃម្រេព័ៃធការពាររាងកាយ រេ ់បយើងេងកមកពី របេៀេរេេនៃការរ ់បៅរេ ់បយើង រួមាៃការទទួលទៃ
អាហារបដលាៃបមបរាគ្ ការេំពុលេរិសាៃ  ការជក់បារី ៃិងការផឹកបម្រគ្ឿងម្រ វឹង  រាេ់េញ្ចូល ទំងការបម្រេើម្របា ់
ថានំ ៃិងសរធាតុគ្ីមី។ ទំងអ ់បៃេះ េងកឲ្យ អង់ទីករច្ុេះបេ្ាយ ឬម្រេព័ៃធការពាររាងកាយដំប ើរការេុ ម្រេម្រកតី  
ៃិងវិវតរបៅជា ជំងឺមហារីក។ 
 
 មប្្ាបាយដ៏លែេំផុតកនុងការការពារជំងឺមហារីកគឺ្ចាេ់បផរើមពីការផ្ទា ់េដូររបេៀេរេេបដលបយើងរ ់បៅម្រេចាំន ៃ្   
ជាពិប  ការទទួលទៃអាហារ បដលាៃសរធាតុបដលពម្រងឹង អង់ទីករ ដូច្ជាេបៃល ៃិងជាតិ រន ជាបដើម។ 

 
ការព្ាបាលជំងឺមហារីកបោយបម្រេើអង់ទីករ 

ជំពូកទី ៣ 



 

16 ជំងឺមហារកី ៃិងម្រេព័ៃធភាពស  ំ

ជបម្រមើ កនុងការព្ាបាលជំងឺមហារីក ពវន ៃ្បៃេះរួមាៃការវេះកាត់ ការបាញ់កាំរ មី ៃិងការបម្រេើម្របា ់ថានំ 
ការព្ាបាលបោយបម្រេើគ្ីមី (Chemotherapy)។ បេើបទេះជាោ៉ាងណ្ដក៏បោយ ជបម្រមើ ទំងបៃេះមិៃអាច្កំចាត់
មហារីកទំងម្រ ុងបាៃបទ។ ការវេះកាត់ គឺ្ជាការ កាត់បច្ញបផនកនៃរាងកាយបដល េងកជំងឺ បដលអាច្ោំមកៃូវផល
េ េះពាល់ទំងវិជជាៃ ៃិងអវិជជាៃ ៃិងសាកសនមពីការវេះកាត់។ ការបម្រេើម្របា ់កាំរ មី េ េះពាល់ដល់បកា ិកាបៅជំុ
វិញ បដលអាច្េណ្ដាលឱ្យាៃជំងឺមហារីកកាៃ់បតបម្រច្ើៃ។ វាក៏េំផ្ទាញបកា ិកាឈាម ( Leukocytes) េៃែយ
អង់ទីករ ដូច្បឆ្នេះវាអាច្ឲ្យាៃការឆ្លងបមបរាគ្ច្ូលកនុងរាងកាយ។ គ្ុ វិេតរិ្ំេំផុតនៃការព្យបាលជំងឺមហារីក 
បោយបម្រេើគី្មី គឺ្វាេណ្ដាលឱ្យាៃផលេ េះពាល់ជាអវិជជាៃកាៃ់បតបម្រច្ើៃ ។ អនកជំងឺាៃេញ្ា ក់ម្រជុេះ កែួតច្បងាោរ 
ៃិងអ មតែភាពកនុងការោ ំ ឬផឹក។ 

ម្ីៗបៃេះ បគ្បាៃរកប ើញថា ម្រេព័ៃធភាពស ំរេ ់បយើងាៃទំោក់ទំៃងបៅៃឹងការព្ាបាល ៃិងេងាារ ជំងឺ
មហារីក។ដូបច្នេះបហើយៃិៃនការនៃការម្រសវម្រជាវបផនកបវជជសស្ត រ ោ៉ាងទូលំទូោយោបពល េច្ចុេ្បៃនបៃេះបាៃេបងវរ
មក បផ្ទាត បលើការម្រសវម្រជាវទក់ទងបៅៃឹងការពម្រងឹងម្រេព័ៃធការពាររាងកាយ។ ការបផ្ទៅតជាច្ម្បងទក់ទងៃឹង
ភានក់ងារពម្រងឹងម្រេព័ៃធអង់ទីករឥែូវបៃេះគឺ្ ដីពីសរធាត ុ"បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)" ។ 



 

17 អពភូតបហតនុៃបេតាគ្លូបេៃ 

 
អច្ឆរិយនៃសរធាតុ"បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)" 
ការពម្រងឹង អង់ទីករ 

បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) បដលបាៃពីការចិ្ញ្ចឹមផ្សិតដំបេបមៅ (Aureobasidium Black Yeast)
ាៃ មតែភាពពម្រងឹង ម្រេព័ៃធការពាររាងកាយបាៃោ៉ាងលែ។ ម្រកុមអនកម្រសវម្រជាវមកពី កលវិទ្ាល័យ 
Harvard  ហរដឋអាបមរិក បាៃរកប ើញថា បផនកភាជេ់បៅនផទេព ់េំផុតខ្ងមុេ នៃបកា ិកាា៉ាម្រកូហាាច្
(Macrophage) គឺ្ជាកបៃលង  ម្រាេ់ទពួកភាជេ់ម ូបលគ្ុលបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ។ បោេះាៃៃ័យថា 
បៅបលើនផទេព ់េំផុតខ្ងមុេនៃបកា ិកាា៉ាម្រកូហាាច្(Macrophage cell) ាៃរៃធ ម្រាេ់ទពួកបេតាគ្លូបេៃ 
(Beta-glucan) ។ បផែកបៅបលើការម្រសវម្រជាវ េងាាញ ថាបៅបពល បដលបេតាគ្លូបេៃ ១,៣ - ១,៦ ម្រតូវបាៃត 
ភាជេ់ បកា ិកាា៉ាម្រកូហាាច្(Macrophage cell) ដំប ើរការកាៃ់បតបលឿៃោ៉ាងខ្ាំ ។ ដូបច្នេះ បេតាគ្លូបេៃ 
ពម្រងឹងតួោទីរេ ់ បកា ិកាអង់ទីករ។ 

បលើ ពីបៃេះ បគ្រកប ើញថាបេតាគ្លូបេៃ ១,៣ - ១,៦ គឺ្ជាសរធាតុ បដលាៃម្រេ ិទធភាពេំផុត កនុង
ការពម្រងឹង មុេងារបកា ិកាអង់ទីករ។ ោបពល្មីៗបៃេះការ ិក្ាជាបម្រច្ើៃបទៀតបលើបេតាគ្លូបេៃ ១,៣ - ១,៦ 
បាៃរកប ើញថាបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ាៃ មតែភាពេបងកើៃចំ្ៃួៃបកា ិកាឈាម  (Leukocyte) 
បដលាៃឥទធិពលោ៉ាងខ្ាំងបៅបលើម្រេព័ៃធភាពស ំ។ វាក៏អាច្េំផ្ទាញបកា ិកាឈាម េូច្ៗបដល េងក ជំងឺ
មហារីកឈាម  បដល ជាផលេ េះពាល់េណ្ដាលមកពី ការបម្រេើថានំម្រេឆំងមហារីក។ បលើ ពីបៃេះបទៀត បគ្របាយ
ការ ៍ ថាអនកបម្រេើម្របា ់បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) បលើ ពី ៣ ឆនំ ាៃម្រេព័ៃធអង់ទីករ ៣-៥ ដងេព ់ជាង
អនកបដលមិៃបម្រេើម្របា ់បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ។ 

អនកជំងឺមហារីក អាបែក ុី ជំងឺទឹកបោមបផែម ៃិងបរាគ្ ញ្ានៃភាពស ំច្ុេះបេ្ាយម្រតូវបាៃរកប ើញ
ថាទទួលលទធផលម្រេប ើរជាងមុៃ េោាេ់ពីបម្រេើបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)។ បៅបពលបដល បេតាគ្លូបេៃ 
(Beta-glucan) រំបោច្ម្រេព័ៃធភាពស ំ វាប វ្ើឲ្យច្ងាាក់នៃ កមមភាពបឆ្លើយតេមកកាៃ់រាងកាយ រេ ់បយើង ។ 
ការេំបពញតួោទី រេ ់អ័រម ូៃកនុងរាងកាយក៏ម្រតូវបាៃជំរុញបអាយលែម្រេប ើរបែើងនៃ ម្រេព័ៃធការពាររាងកាយ 
ៃិង  រីរាងគកនុងរាងកាយ។ 

 
ភាព មម្រ េ  ម្រាេ់អនកជំងឺបឆ្លើយតេៃឹង បរាគ្ ញ្ាដូច្ខ្ងបម្រកាម 

បេតាគ្លូបេៃ ១,៣ - ១,៦ បច្ញពីផ្សិតដំបេបមៅអរអូីបាស ីឌាម(Aureobasidium Black Yeast) ាៃ
អតរ ញ្ា ពិប   បដលាៃលកខ ៈដូច្បជល ងាយម្រ ួលម្រ ូេបៅកនុងរាងកាយបាៃលែ ៃិងាៃ
ម្រេបោជៃ៍ ម្រាេ់អនកជំងឺបដលាៃបរាគ្ ញ្ាដូច្ខ្ងបម្រកាម 

ជំពូកទី ៤ 



 

18 អពភូតបហតនុៃបេតាគ្លូបេៃ 

1. បគ្រកប ើញថាបេតាគ្លូបេៃម្រេបភទបៃេះាៃម្រេបោជៃ៍ ម្រាេ់ព្ាបាលជំងឺមហារីកដូច្ជា មហារីកេំពង់ក 
មហារីកអណ្ដាត មហារីក ួត មហារីកបពាេះបវៀៃ មហារីកម្រកពេះ មហារីកប ល្ើម មហារីកម្រេាត់ មហារីកលំបពង 
មហារីកបបាាកបោម មហារីកម្រកបពញម្រេូសាត មហារីក ្បូៃ មហារីកអូបវ ដុំគ្ី   មហារីកកូៃក តុរ ជំងឺ
មហារីកឈាម ៃិងមហារីកប ្បក។ 

2. វាជួយកាត់េៃែយផលេ េះពាល់ពីថានំម្រេឆំងៃឹងជំងឺមហារីក។ 

3. វាជួយ ម្រមួលម្រេព័ៃធភាពស ំឱ្យបៅជា ភាពម្រេម្រកតីវិញ  េំបាត់បរាគ្ ញ្ាអាបែ ុី ដូច្ជាកៃទួលពីជំងឺ
មហារីកប ្បក ជំងឺហឺត ៃិងអាបែ ុីបៅៃឹងលំអងផ្ទា។ 

4. វាជួយកាត់េៃែយ ក់ម្រជុេះពីភាពតាៃតឹង (បស្ត រ )។ 

5. វាេំបាត់ការឈឺចាេ់ ោាក់ ៃិងរោក ោាក់។ 

6. វាជួយកាត់េៃែយការឈឺចាេ់បោយសរជំងឺ ោាក់ ។ 

7. វាេៃែយបរាគ្ ញ្ា ជំងឺទឹកបោមបផែម។ 

8. វាជួយេៃែយការរោក ួត។ 

9. វាេបងកើៃម្រេ ិទធភាព នៃការព្ាបាលមុេរេួ ។ 

10. វាជួយកាត់េៃែយការទល់ោមក។ 

 

បតើ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញ ់បច្ញពផី្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast) ដំប ើរការ បឆ្លើយតេៃឹងជំងឺ
មហារីក 

បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) គឺ្ជាសរធាតុជួយ ម្រមួលការប វ្ើការរេ ់អង់ទីករ ពម្រងឹងៃិងេបងកើៃ
ម្រេ ិទធភាពនៃម្រេព័ៃធការពាររាងកាយ។ បៅបពលេ េះជាមួយជាលិកាបពាេះបវៀៃ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) 
ៃ ឹងភា ជ េ់េ ល ួៃវាបៅៃឹងបកា ិកា ាាេ ់ បមបរាគ្ព ី្ម មជាត ិ(NK Cell)  ៃ ិង បកា ិកាា៉ា ម្រក ូហាាច្ 
(Macrophage) ។ វារំបោច្ម្រេព័ៃធ រន ម្រេសទបា៉ារា៉ាសំបា៉ាទិច្ (Parasympathetic) បដល ប វ្ើបអាយ
បកា ិកាអង់ទីករ ឬ បកា ិកាឈាម  (Leukocytes) ប វ្ើការាៃម្រេ ិទធភាពជាងមុៃ។ បលើ ពីបៃេះ បេតា
គ្លូបេៃ (Beta-glucan) ជួយឲ្យបកា ិកាា៉ាម្រកូហាាច្ (Macrophage)ាៃការម្រេុងបម្រេៀេេព ់ទេទលការ
ោយីពីបមបរាគ្  េបងកើៃម្រេ ិទធភាពេព ់កនុងការេបងកើត ជំរុញការ កមម រំបោច្ការផលិត ម្រេូបតអ ៊ី Interferon 
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ៃិងម្រេូបតអ ៊ីៃInterleukin ោ៉ាងម្រតឹមម្រតូវ។ ម្រេូបតអ ៊ីៃទំងពីរបៃេះ ាៃតួោទីេញ្ជូៃព័ត៌ាៃរវាងបកា ិកាោ
ោ។ ម្រេូបតអ ៊ីៃ Interferon ាៃម្រេ ិទធភាពកនុងការទេ់សាត់បកា ិកាមហារីក ៃិងម្រេឆំងៃឹងដុំគ្ី   បដល
ាៃបគ្មលបៅកបមទច្  ៃិង ាាេ់រច្ោ មព័ៃធនៃបកា ិកាមហារីក។ វា អាច្កាត់េៃែយ ៃិងការពារការេបងកើត
រា៉ាឌីកាល់ប រីបៅកនុងេលួៃរេ ់បយើងផងបដរ (រា៉ាឌីកាល់ប រីគ្ឺជាសរធាតុបដលរំខ្ៃដល់ការលូតោ ់ ៃិង
មុេងាររេ ់បកា ិកា្មមតា)។ 

លទធផលនៃការទទួលទៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) គឺ្ថា ដំុសច់្មហារីករួមតូច្ជាងមុៃ បហើយ
បកា ិកាមហារីកៃឹងរីករាលោលច្ំៃួៃ តិច្ជាងមុៃ។ បៅបពល បដលព្ាបាលជំងឺមហារីកតាមមប្្ាបាយ
បផ្សងៗ ដូច្ជា ការវេះកាត់ បាញ កាំរ មី ឬ ព្ាបាលបោយគ្ីមីាៃផលេ េះពាល់ជាអវិជជាៃដល់អនកជំងឺ ការ
ទទូលទៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) រួមជាមួយៃឹងការព្ាបាលទំងបោេះៃឹងប វ្ើឱ្យអាការៈកាៃ់បតម្រេប ើរ 
ៃិងអម្រតាការជា េះប ្បើយបលឿៃជាងមុៃ។ 

 
 

 

 
 
ម្រេ ិទធភាពនៃ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ច្ំរាញបច្ញ ពីផ្សិតដំបេបមៅ (Black Yeast) បលើជំងឺទឹកបោម
បផែម 

អាំង  ុយលីៃ គ្ឺជាម្រេបភទអ័រម ូៃ បដលទក់ទងៃឹងការរំោយអាហារ។ សរជាតិ ករ ម្រេូបតអ ៊ីៃ ៃិង
ខ្ាញ់បៅកនុងរាងកាយរេ ់បយើងម្រតូវបាៃេបងកើតបែើងបោយការបម្រេើម្របា ់បកា ិកាបេតាបៅកនុងលំបពង។ ជំងឺ
ទឹកបោមបផែមបកើតបែើងបៅបពលបដលរាងកាយរេ ់បយើងផលិតអាំង  ុយលីៃបាៃតិច្ ឬ អាំង  ុយមិៃ
ាៃម្រេ ិទធភាពម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ់  បដលេណ្ដាលឱ្យការរំោយអាហារ្យច្ុេះ ឬដំប ើរការមិៃម្រេម្រកតីដូច្្មមតា។ 
បយើងបម្រ កទឹកេុ ពី្មមតា បហើយបោមកនុងេរិា បម្រច្ើៃជាង្មមតា។ វាអាច្េណ្ដាលឱ្យម្រ កទមៃៃ់ បហើយ
ផលវិបាកអាច្បកើៃបែើង បដលអាច្េងកបម្រគ្មេះថានក់ដល់បាត់េង់ជីវិត ។ 
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ជំងទឺកឹបោមបផែមាៃ ២ ម្រេបភទគ្ ឺ១) ម្រេបភទបដលតម្រមវូឲយ្ាៃការ ចាកអ់ាងំ  យុលៃី ៃិង ១) ម្រេបភទបដល
មិៃចាំបាច្់ចាក់អាំង  ុយលីៃ 

ជំងឺទឹកបោមបផែមម្រេបភទទីមួយេងកបែើងបោយសរបតបកា ិកាបេតាបៅកនុងេលួៃរេ ់បយើងម្រតូវបាៃ
េំផ្ទាញបោយបកា ិកាបផ្សងបទៀត បដលេណ្ដាលឱ្យរាងកាយអ មតែភាពកនុង ការផលិតអាំង  ុយលីៃ ឬផ
លិតមិៃម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ់។ បោយសរមូលបហតុបៃេះបទើេរាងកាយរេ ់បយើងម្រតូវការអាំង  ុយលីៃកនុងេរិា 
បម្រច្ើៃតាមរយៈការចាក់ បដើម្បកីារពារកំុឱ្យឈាមាៃជាតិអា ុីតខ្ាំងបពក។ 

ជំងឺទឹកបោមបផែមម្រេបភទបៃេះាៃទំោក់ទំៃងបៅៃឹងេញ្ាម្រេព័ៃធភាពស ំ។ បៅបពល បដលទទួល
ទៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) បដើម្បីជំរុញម្រេព័ៃធភាពស ំឱ្យដំប ើរការបាៃម្រតឹមម្រតូវ បោេះបកា ិកាបេតា
ៃឹងមិៃម្រតូវបាៃេំផ្ទាញបែើយ។ ដូបច្នេះការេបងកើតអាំង  ុយលីៃដំប ើរការបាៃម្រតឹមម្រតូវវិញ រួមជាមួយៃឹងការ
េបងកើតបកា ិកាបេតាមក ម្ី បហើយប វ្ើឲ្យអាការៈនៃ ជំងឺទឹកបោមបផែម្យចុ្េះតិច្ជាងមុៃ។ 

ជំងឺទឹកបោមបផែមម្រេបភទទី ២ េងកបែើងបោយសរបតលំបពងរេ ់បយើងមិៃអាច្ផលិត អាំង  ុយលី
ៃម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ់បដើម្បីឲ្យជំៃេះភាព្ៃ់រេ ់អាំង  ុយលីៃ បទេះេីជាវាផលិតអាំង  ុយលីៃបាៃ។ កនុងរយៈបពល
បវង បកា ិកាលំបពងសាេ់ ៃិងាៃច្ំៃួៃ្យច្ុេះ បៅទីេំផុតមិៃអាច្េបងកើតអាំង  ុយលីៃបាៃម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ់  ូ
ម្បបីត ែិតកនុងសាៃភាពអត់អាហារក៏បោយ។ បៅកនុងដំណ្ដក់កាលបៃេះ អនកជំងឺម្រតូវការការចាក់អាំង  ុយលីៃ 
បដើម្បីរក្ាកម្រមិតអាំង  ុយលីៃបអាយាៃតុល្យភាព ដូច្អនកជំងឺទឹកបោមបផែមម្រេបភទទី១បដរ។ បេតាគ្លូបេៃ 
(Beta-glucan) គឺ្ជាជាតិ រន  បដលេៃែយកម្រមិតជាតិ ករ បដលេបញ្ចញពី អាហារច្ូលបៅកនុង រន 
ឈាម។ បៅបពល បដលជាតិ ករ ម្រ ូេច្ូលបៅកនុង រន ឈាមយឺតៗ កម្រមិតនៃតម្រមូវការអាំង  ុយលីៃម្រតូវ
បាៃកាត់េៃែយដូច្គ្មន។ វាក៏អាច្បកបម្រេម្រេួលការម្រគ្េ់ម្រគ្ងចំ្ ងអាហារ ៃិងការប វ្ើលំហាត់ម្របា  បដលអាច្
េបងកើៃម្រេ ិទធភាពនៃអាំង  ុយលីៃ។ 

 
 
ម្រេ ិទធភាពនៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញ់ពីផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast) បលើេញ្ាអាបែ ុី ៃិង
ជំងឺហឺត 

ចំ្ៃួៃអនកបកើតអាបែ ុីកំពុងបកើៃបែើងពីមួយឆនំបៅមួយឆនំ។ បៃេះេណ្ដាលមកពីអង់ទីកររេ ់មៃុ ្ស
ាៃម្រេតិកមម បលឿៃបពកបៅៃឹង ាធាតុេងកអាបែបហ្សៃ បដលអាច្េងកពី ការចាក់ថានំ ការទទួលទៃ ការ
ដកដបងហើម ឬការេ េះពាល់។ វាអាច្េងកបអាយាៃ កៃទួលបលើប ្បកៃិងរាងកាយ។ បៅបពល បដលម្រតូវបកា 
រោត់ ប ្បកៃឹងឆ្លងបមបរាគ្កាៃ់បតខ្ាំងជាងមុៃ ដូច្ជាអវីបដលបកើតបែើង ម្រាេ់ជំងឺហឺត ៃិងអាបែ ុីបៅ
ៃឹងលមែងផ្ទាបដរ ។ 

បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ជួយ ម្រមួលកម្រមិតអង់ទីករ បដលដំប ើរការេុ ម្រេម្រកតី ៃិងរារំាង ការ
េបងកើតអង់ទីករ ម្ី។ បៅបពលបដលបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ម្រតូវបាៃម្រ ូេច្ូលតាមជញ្ជំងបពាេះបវៀៃ វា
អៃុញ្ាតឲ្យម្រេព័ៃធេញ្ជ រន ម្រេសទ ៃិងបកា ិកាអង់ទីករកាាត់បមបរាគ្ ៃិងអាបលបហ្សៃ(ជាតិេងកអា
បែកហ្សុី។ វាបៅទេ់សាត់លីកូ ុីត (Leukocytes) ពីការប វ្ើការ្ៃៃ់ហួ បហតុបពក ៃិងរារាំងរា៉ាឌីកាល់ប រី
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មិៃឱ្យបច្ញមកេំផ្ទាញបកា ិការាងកាយ។ ដបច្នេះវាអាច្កាត់េៃែយការបឆ្លើយតេេុ ម្រេម្រកតីរេ ់ម្រេព័ៃធភាព
ស ំ បហើយទៃទឹមគ្មនបៃេះបដរ វាជួ ជុលអង់ទីករបអាយម្រតលេ់មកដំប ើរការបែើងវិញ ។ បលើ ពីបៃេះ បេតាគ្លូ
បេៃ (Beta-glucan) កនុងទម្រមង់ជាបជល ាៃម្រេ ិទធភាពេព ់កនុងការផរល់ ំប ើម កាត់េៃែយេញ្ាប ្បក
 ៃួត ៃិងជំរុញការេបងកើតបកា ិកាប ្បកបែើងវិញ។ វាក៏អាច្ោេបលើកបៃលងរេួ ផងបដរ បដើម្បីកាត់េៃែយការ
រោក ៃិងកៃទួលបលើប ្បក។ 

 
ម្រេ ទិធភាពនៃបេតាគ្លបូេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញព់ផីស្តិដបំេបមៅ(Black Yeast) បលើការរោក ៃិងការឆ្លង
បមបរាគ្ 

មួយកនុងច្ំបណ្ដមគ្ុ  ម្បតរិជាបម្រច្ើៃរេ ់បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) គឺ្ការ ាាេ់បមបរាគ្។ វា
ជួយការពារការឆ្លងបមបរាគ្ ៃិងការពារការរោក។ កនុងទម្រមង់ជាបជល វាអាច្ាៃេរិា ទឹក ៃិង  ំប ើម
ជាបម្រច្ើៃ បៅបពលោេបលើរេួ ។ វាក៏ាៃម្រេ ិទធភាពេព ់កនុងការផរល់ជាតិ ំប ើម ដូបច្នេះការពារមុេរេួ 
ឱ្យ ៃួត កាត់េៃែយការរោក ការរា ់ ៃិងការឆ្លងបមបរាគ្ បហើយប វ្ើឲ្យរេួ ជា េះប ្បើយបលឿៃជាងមុៃ។ 

 
ម្រេ ិទធភាពនៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញ់ពីផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast) បលើជំងឺតម្រមងបោមរា ំនរ៉ៃ 

អនកជំងឺតម្រមងបោមរា ំនរ៉ៃម្រតូវអៃុវតរតាមការប ោំោ៉ាងតឹងរុឹង បដើម្បកីាត់េៃែយហាៃិភ័យនៃបរាគ្ ញ្ា 
ជំងឺតម្រមងបោមរា ំនរ៉ៃ។ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ប វ្ើឱ្យអនកជំងឺអាច្ម្រគ្េ់ម្រគ្ងបលើសាៃភាពរាងកាយរេ ់
ពួកបគ្បដើម្បបីម្រតៀមេលួៃ ម្រាេក់ារព្ាបាល ៃិងបម្រេើម្របា ់ថានំ។ កនុងករ ីបដលអនកជំងឺ ាៃជាតិ ករកនុង រន 
ឈាមេព ់  រន ឈាមម្រតូវបាៃកក ៃិង ទេះេណ្ដាលបអាយឈាមមិៃម្រតូវបាៃេញ្ជូៃបៅជាលិកាតម្រមង
បោមបាៃ។ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) អាច្េៃែយកម្រមិតជាតិ ករកនុង រន ឈាម បហើយក៏ពម្រងឹងបកា ិ
កាអង់ទីកររេ ់បយើងឱ្យាៃការម្រេុងម្រេយ័តនេព ់ផងបដរ។ បគ្រកប ើញថាបមបរាគ្ាៃការឆ្លង កម្រមិតទេ កនុង
ផលូវទឹកបោមបផនក ។ េោាេ់មករាងកាយរេ ់បយើងអាច្កំចាត់បមបរាគ្ ៃិងជំងឺបាៃកាៃ់បតបលឿៃ បហើយ កាត់
េៃែយហាៃិភ័យនៃការឆ្លងបមបរាគ្កនុង រីរាងគបផ្សងបទៀត។ 

 

 
 
 

ជំងឺតម្រមងបោមរា ំនរ៉ៃ ជំងឺរោកប្លើម 



 

22 អពភូតបហតនុៃបេតាគ្លូបេៃ 

ម្រេ ិទធភាពនៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញ់ពីផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast) បលើជំងឺរោកប្លើម 

ជំងឺរោកប ល្ើមគឺ្ជាជំងឺមួយបដលេណ្ដាលមកពីកតាាជាបម្រច្ើៃដូច្ជាការឆ្លងបមបរាគ្ពីវីរុ  បម្រគ្ឿងម្រ វឹង 
បម្រេើឳ ្ អង់ទីករេ ់អនកជំងឺជាបដើម។ កនុងករ ីជំងឺ  រោកប ល្ើម បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ៃឹងរំបោច្
បកា ិកាអង់ទីករឱ្យប វងរកបមបរាគ្ ដូបច្នេះប វ្ើឱ្យបកា ិកាតម្រមងបោមបផនកខ្ងបម្រកាមម្រតូវបាៃេំផ្ទាញ ៃិងហាម
ឃាត់ការរីករាលោលនៃជំងឺរោកប្លើម។ ម្ា៉ាងវិញបទៀតសរធាតុបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ៃឹងប វ្ើឱ្យ
បកា ិកាអង់ទីករដំប ើរការកាៃ់បត ម្រេម្រកតី ៃិងជួយេ តុេះបកា ិកាតម្រមងបោមឲ្យកបកើត ៃិងលូតោ ់
បែើងមកវិញផងបដរ។ 

 
ម្រេ ិទធភាពនៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញ់ពីផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast)បលើជំងឺឈឺ ោាក់ឆ្ 

ជំងឺ  ោាក់  គឺ្ជាបឈាៅេះទូបៅ ម្រាេ់ម្រកុមអាការៈ ឈឺនៃកបៃលងកោាក់ ជាពិប  សច្់ដំុ ឬ ោាក់
បដលបម្រេើ ម្រាេ់ប វ្ើច្លោ។ បៃេះរួមាៃ ជំងឺប ្បក រោក ោាក់ ជំងឺបហាោដ ៃិងរោក ោាក់ឆ្ែឹង បដលជា
ម្រេបភទជំងឹសច្់ដំុរា ំនរ៉ៃ ៃិងឈឺ ោាក់បហើយទក់ទងៃឹងដំប ើរការេុ ម្រេម្រកតីនៃម្រេព័ៃធភាពស ំ។ បៅបពល
បដលាៃការរោក បកា ិកាម្រេឆំងកូឡាបជៃ (Anti-Collagen cells)បៅកនុង រន ឈាមៃឹងបកើៃបែើង 
បដលេងកអាការៈឲ្យកាៃ់បត ៃ្ៃ់ ៃ្រ។ 

បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)ៃឹងបៅជួយ ម្រមួលមុេងារបកា ិកាអង់ទីករឱ្យដំប ើរការបាៃម្រតឹមម្រតូវ
បោយរារាំង ម្រេព័ៃធលីកូ ុីត (leukocytes) មិៃបអាយេបងកើតបកា ិកាអង់ទីករបម្រច្ើៃបពកបៅេផំ្ទាញជាលិកា 
ឆ្ែឹង ៃិង ោាក់។ ជាងបៃេះបៅបទៀត បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ក៏េងាារ ឬកាត់េៃែយការឆ្លងជំងឺមួយចំ្ៃួៃ
ដូច្ជាវីរុ  បដលជាមូលបហតុប វ្ើបអាយវាអាច្រក្ាលំៃឹង ៃិងេំបាត់ការឈឺ ោាក់  រួមទំងការរោកដល់
បផនកណ្ដមួយ នៃរាងកាយ។ 

 
ម្រេ ិទធភាពនៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញ់ពីផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast) បលើជំងឺម្រគ្ុៃបដៅ 

បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ជំរុញ ៃិងពម្រងឹងបកា ិកាអង់ទីករ (Leukocytes) ឱ្យាៃភាព កមម 
ៃិងបម្រតៀមេលូៃរួច្រាល់ ម្រាេ់ប វ្ើការម្រគ្េ់បពលបវោ។ បៅបពលបដលបមបរាគ្បម្រជៀេចូ្លតាមបភនក រៃធម្រច្មុេះ ាត់ 
ឬការេ េះពាល ់ លីកូ ុីត(Leukocytes) ៃឹងរកប ើញវាបមបរាគ្ ៃិង  ាាេ់បមបរាគ្មុៃៃឹងវាាៃឱកា អាច្
េងកការរោក ឬជំងឺបាៃ។ ការទទួលទៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ៃឹងជួយពម្រងឹងបកា ិកាម្រេព័ៃធភាព
ស ំរេ ់បយើង ដូបច្នេះបហើយបទើេអាច្េងាារ ៃិងកាត់េៃែយឱកា នៃការបកើតជំងឺម្រគុ្ៃបដា។ 

 

 

 

 

 



 

23 អពភូតបហតនុៃបេតាគ្លូបេៃ 

ម្រេ ិទធភាពនៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញ់ពីផ្ស ិតដំបេបមៅ(Black Yeast) បលើជំងឺរោកេំពង់
អាហារ 

ប េតាគ្ ល ប េ ៃ  ( Beta-glucan) អាច្កា ត់េៃ ែយអាកា រ ៈ  ន ៃ ជ ំ ងឺ រោកេ ំ ព ង់អាហារ  
(Gastroesophageal reflux disease) បោយចាេ់យក អា ុីតបៅកន ុងម្រកពេះ កុ ំឲ្យបែើងមកបលើេំពង់
អាហារវិញ។ វាបៅអាច្ទេ់សាត់ការរីកច្ំបរីៃលូតោ ់រេ ់បមបរាគ្ H. pylori  បដល្ៃ់ៃឹងេរិសាៃអា ុីត 
បៅកនុងម្រកពេះ។ បមបរាគ្បៃេះេងកឲ្យរោកម្រកពេះ ដំបៅម្រកពេះ មហារីកេំពង់រំោយអាហារ ៃិងមហារីកម្រកពេះ។ 
 ម្រាេ់អនកជំងឺ បដលកំពុងបម្រេើថានំ PPls (Proton-pump inhibitor) ម្រតូវបាៃប ោំោ៉ាងខ្ាំងឱ្យទទួលទៃ
បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) េោាេ់ពីបម្រេើថានំ ១-២ បា៉ាង។ បៃេះគឺ្បដើម្បីេបញ្ចៀ ការចាេ់គ្មនរវាង PPls ៃិង
សរធាតុបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ៃិងអៃុញ្ាតឱ្យថានំាៃម្រេ ិទធភាពបពញបលញ។ 

 

 
ម្រេ ិទធភាពនៃបេតាគ្ល ូបេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញ់ពីផ្ស ិតដំបេបមៅ(Black Yeast) បលើដងកូវបារា៉ា ុីត
(Trichinosis) 

បៅបពលបដលដងកូវបា៉ារា៉ា ុីត( Trichinosis) ច្ូលបៅកនុងេលួៃ  វាៃឹងេងកកំប ើត ៃិងេបងកើៃច្ំៃួៃ  
បហើយបម្រកាយមកវាៃឹងេំពុលរាងកាយ បយើង។ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ាៃតួោទី រំបោច្លីកូ ុីត
បអាយប វងរកជាតិពុល ៃិងបមបរាគ្ បដលចូ្លមកកនុងេលួៃរេ ់បយើង រូច្ទេ់សាត់វាពីការរីករាលោលបៅបផនក
បផ្សងបទៀតនៃរាងកាយដូច្ជា រន ឈាមជាបដើម។ ោ៉ាងណ្ដមិញ ការទទួលទៃអាហារសោត ាៃជីវជាតិ 
ៃិងច្មែិៃ ម្ីៗ  គឺ្ជាវិ្ីដ៏លែេំផុត បដើម្បកីារពារពីេញ្ា ុេភាពបយើងពីជំងឺ Trichinosis។ 

 

 
 
ម្រេ ទិធភាពនៃបេតាគ្លបូេៃ (Beta-glucan) ច្ម្រាញព់ផីស្តិដបំេបមៅ(Black Yeast) ច្ំបពាេះេញ្ា ទល់ោមក 

បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ាៃលកខ ៈដូច្គ្មនបៅៃឹង ករ Fructose ៃិងជាតិ រន បដរ។ 
Fructose ជួយកនុងការទេ់សាត់ការលូតោ ់រេ ់បាក់បតរីបៅកនុងបពាេះបវៀៃ ៃិងការេបងកើៃច្ំៃួៃ រីរាងគតូច្ 
ឬម្រេូេ ៊ីយ ូទិក(Probiotic) បដលជាបាក់បតរីលែដូច្ជា Lactobacillus  ម្រាេ់េបងកើៃតុល្យភាពបៅកនុងម្រេព័ៃធ
រំោយអាហារ។ 

ជំងឺរោកេំពង់អាហារ ជំងឺTrichinosis 
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បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) គ្ឺជាជាតិ រន  បដលរោយកនុងទឹកភាជេ់េលូៃបៅៃឹងម ូបលគ្ុល ឬទឹក 
 ករ ខ្ាញ់ ឬរា៉ាឌីកាល់ប រីណ្ដមួយបៅកនុងេលួៃរេ ់បយើង។ បៅបពលបដលម្រ ូេច្ូលតាមជញ្ជំងបកា ិកា
បពាេះបវៀៃ វាៃឹងជំរុញមុេងារបពាេះបវៀៃ ៃិងម្រេព័ៃធេបញ្ចញបចាល។ វាអាច្ម្រ ូេយកជាតិពុលបៅកនុងម្រកពេះបាៃ
ផងបដរ។ ជាមួយៃឹងទម្រមង់ម ូបលគ្ុលរេ ់វា បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)បដលអាច្ាៃ មតែភាពផទុក
ជាតិទឹកបៅខ្ងកនុងម ូបលគ្ុល វា េបងកើៃកម្រមិតទឹកបៅកនុងបពាេះបវៀៃ ប វ្ើឱ្យការេបោារេង់ាៃភាពងាយម្រ ួល 
(បៅកនុងការបម្រេៀេប្ៀេរវាងេុរ  ៃិងស្ត រី ជាទូបៅេុរ ាៃ ាាម្រតនៃេរិា ទឹកបៅកនុងេលួៃបម្រច្ើៃជាង
ស្ត រី បហើយស្ត រីពិបាកេបោារេង់បោយសរាៃេរិា ទឹកកនុងម្រេព័ៃធេបញ្ចញបចាលតិច្ជាងេុរ ) ។ 

បៅបពលបដលម្រកពេះរេ ់បយើងមិៃអាច្រំោយជាតិ រន អាហារបាៃ វាៃឹងកាាយជាអាហារ ម្រាេ់
បាក់បតរបីៅខ្ងកនុងបពាេះបវៀៃ បដលអាច្ផលិតអា ុីតឡាក់ទិក (Lactic acid) ៃិងរារំាងការលូតោ ់រេ ់
បាក់បតរមិីៃលែ។ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) អាច្ទេ់សាត់ជាតិខ្ាញ់ ៃិងទឹកម្រេាត់បាៃ (ទឹកម្រេាត់ម្រតូវ
បាៃេបងកើតបែើងពីសរធាតុ កូបលប ររ៉ៃុល បៅកនុងេលួៃរេ ់បយើង)។ បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)ជួយរាង
កាយកនុងការផលិតទឹកម្រេាត់ពីកូបលប ររ៉ៃុល  ប វ្ើឱ្យកម្រមិតកូបលប ររ៉ៃុល កនុងរាងកាយរេ ់បយើងទេ។ 

ការទទួលទៃបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) បដលទទួលបាៃពីផ្សិតដំបេបមៅ(Black Yeast) អាច្
ឲ្យ ម្រេព័ៃធេបញ្ចញបចាលដំប ើរការបាៃលែម្រេប ើរ ។ បៅបពលបដលម្រេព័ៃធេបញ្ចញបចាល ាៃតុល្យភាព ជាតិ
ពុល ឬសរធាតុកមិៃលែ ៃឹងម្រតូវបាៃកាាត់បច្ញមកបម្រដ បហើយការរីកលូតោ ់នៃបាក់បតរីមិៃលែបៅកនុង
បពាេះបវៀៃៃឹងម្រតូវទេ់សាត់បាៃ។ បពលបដលម្រកពេះ ៃិងបពាេះបវៀៃ ម្រតូវបាៃជំរុញឱ្យដំប ើរការបាៃម្រតឹមម្រតូវ 
ម្រេព័ៃធភាពស ំ (អង់ទីករ)រេ ់បយើងៃឹងាៃចំ្ៃួៃបកើៃបែើង។ 
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បេតាគ្លូបេៃ ៃិងការប្រក្ា ម្រម ់ 
បហតុអវីបាៃជាប ្បក ៃិងមុេរេ ់បយើងម្រជីវម្រជួញ 

ម្រគ្េ់ ម័យកាទំងអ ់  ោរីម្រគ្េ់ៗរូេម្របាថានច្ង់រក្ាភាពម្រ  ់សោតបអាយបៅ ែិតប ែរ។ ប ្បកបដល
ាៃ ម្រម ់គួ្រាៃលកខ ៈដូច្ខ្ងបម្រកាម 

• ប ្បករបោង ភលឺថាា ៃិងាៃ ំប ើម 
• ប ្បកម្រ ទៃ់  ៃិងមិៃបម្រគ្ើមបៅបពលេ េះ 
• ប ្បក ុីជំពូឈាមរត់បាៃលែ បដលបមើលបៅាៃ ុេភាព រ ់របវីក ៃិងភលឺថាា 
ប ្បកាៃ ុេភាពលែដូច្ គ្ឺាៃលកខ ៈ ដូច្ប ្បកបកមង ។ សនមម្រជួញបកើតបែើងអាម្រ ័យបលើវ័យ ។ 

ប ្បករេ ់ទរកាៃ ំប ើមខ្ាំង ៃិងអាច្េត់បេៃបាៃ បម្រពាេះវាាៃេរិា ទឹកបម្រច្ើៃ។ បៅបពលបដលបយើង
កាៃ់បតចា ់ កម្រមិតនៃជាតិទឹកបៅកនុងេលួៃបយើង្យច្ុេះ រួមទំង រន កូឡាបជៃ(Collagen) ៃិងអ ៊ីឡា ់ ទីៃ 
(Elastin) ាៃភាពេត់បេៃតិច្ ៃិងជាេ់រឹង បដលេណ្ដាលឱ្យាៃភាពេត់បេៃតិច្ ៃិងម្រជួញកាៃ់បតបម្រច្ើៃ ៃិង
ធាាក់ោ។ បៅបពលបដលទឹកបៅកនុងប ្បករេ ់បយើង្យច្ុេះ ប ្បករេ ់បយើងៃឹង ៃួត ប្មទំងាៃភាពបមៅ
ម្រ អាេ់បទៀតផង។ ទំងបៃេះគឺ្ជាអវីបដលៃឹងបកើតបែើងចំ្បពាេះមៃុ ្សម្រគ្េ់រូេបៅបពលបដលបយើងកាៃ់បតចា ់ បទេះ
េីជាវាអាច្បម្រេម្រេួលពីមៃុ ្សានក់បៅមៃុ ្សានក់ក៏បោយ។ 

មូលបហតុបដលេណ្ដាលបអាយាៃេញ្ាប ្បកាៃបម្រច្ើៃ ដូច្ជាភាពតាៃតឹង ការផ្ទា ់េរូររេេអាហារ 
ការ ម្រាកមិៃម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ ់ម្រតូវកាំរ មីអ ុលម្រតាយូបែបម្រច្ើៃបពក េរិសាៃមិៃសោត ជាបដើម។ 

ដូបច្នេះបហើយ បដើម្បកីារពារកំុឱ្យេញ្ាប ្បកទំងអ ់បោេះបកើតាៃបែើង វាជាការម្រេប ើរកនុង ការពារប ្បក 
ពីភាព ៃួត ពីកាំរ មីអ ុលម្រតាយូបែ ៃិងភាពតាៃតឹង បដលជាកតាាដ៏ ំខ្ៃ់។ ម្ា៉ាងវិញបទៀតបដើម្បីដុេះបកា ិកា ម្ី 
ការទទួលទៃអាហារបដលជំៃួយដល់ប ្បក ៃិងការ ម្រាកឱ្យបាៃម្រគ្េ់ម្រគ្មៃក៏់ជាកតាាចាំបាច់្ ។ 
 
បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ពៃ្ារប ្បកបោកអនកឱ្យបៅបកមងជាងវ័យ 10 ឆនំ 

បតើអនកដឹងពី “អាយុប ្បក” បទ? អាយុប ្បក ម្រាេ់មៃុ ្សានក់ៗាៃភាពេុ គ្មន បៅបពលបដលបយើង
ឈាៃចូ្លវ័យកណ្ដាល បដលភាពេុ គ្មនអាច្ាៃគ្ោាត ដល់បៅ១០ឆនំ។ 

ជាមួយលកខ ៈ បដលរោយកនុងទឹករេ ់បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) វាអាច្ផទុកជាតិទឹកបៅកនុងម ូបល
គុ្លកនុងរច្ោ មព័ៃធរេ ់វា  បដលអាច្ឲ្យប ្បកាៃ ំប ើមបៅបពលបម្រេើសរធាតុបេតាគ្លូបេៃ ម្រាេ់ការប្ទំ
ប ្បក។ វាក៏អាច្ការពារប ្បកពីភាព ៃួតផងបដរ។ បៅបពលបដលវាប វ្ើការជាមួយបកា ិកាឈាមបម្រកាមប ្បក  វា

ជំពូកទី ៥ 
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ជួយការពារការប ្បកពីការឆ្លងបមបរាគ្បាក់បតរី ៃិងមហារីកប ្បក បដលេណ្ដាលមកពីការបៅបម្រកាមពៃលឺន ៃ្បដល 
កាំរ មី អ ុលម្រតាយូបែ (UV)ខ្ាំងបពក។ វាក៏កាត់េៃែយការេបងកើតជាតិព ៌បមឡាៃីៃ បដលអាច្ប វ្ើឱ្យប ្បកបមៅ 
ៃិងាៃសនមអុច្ៗ។ បហើយបទេះេីជាជាតិបមឡាៃីៃម្រតូវបាៃផលិតជា្មមតាក៏បោយ ក៏បេតាគ្លូបេៃ(Beta-
glucan) អាច្ជួយេងាារម្រេតិកមមអុក ុីតកមម រា៉ាឌីកាល់ប រី ដូបច្នេះបហើយមិៃប វ្ើបអាយប ្បកបមៅម្រ អាេ់។ វាាៃ
 មតែភាពកនុងការប វ្ើឲ្យជាព ៌បមឡាៃីៃ (Melanin) បៅរាបា៉ាយបាៃលែម្រគ្េ់កបៃលង បដលអាច្កាត់េៃែយសនម
អាច្ម៍រុយ ៃិងសនមជាំ។ បលើ ពីបៃេះបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan)ប្មទំងអាច្ការពារ រន កូឡាបជៃ
(Collagen) ៃិងម្រេូបតអ ៊ីៃអ ៊ីឡា ់ ទីៃ (Elastin) ពីការកករឹង ៃិងជំរុញឱ្យេំបពញតួោទីបាៃម្រតឹមម្រតូវ ប វ្ើឱ្យ
ប ្បកាៃភាពេត់បេៃ។ ទំងបៃេះប វ្ើឲ្យប ្បកផលិតបកា ិកា ម្ីៗបែើងមកវិញ។ បោយសរមូលបហតបុៃេះបទើេបេ
តាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) មម្រ េ ម្រាេស់្ត រីវ័យកណ្ដាលេំផុត ។ 
 
ការធាោគ្ុ ភាព ៃិង ុវតែិភាពនៃការបម្រេើម្របា ់បេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) 

បោយសរបេតាគ្លូបេៃ (Beta-glucan) ម្រតូវបាៃច្ម្រាញ់បច្ញពីម្រេភព្មមជាតិ ១០០%  េញ្ជក់បាៃ
ថា វាប វ្ើបអាយរោកប ្បកបទ ៃិងអាច្បម្រេើ ូម្បីបតជាមួយប ្បកបដលងាយម្រេតិកមមក៏បោយ។ បគ្ចាត់ទុកបេតាគ្លូ
បេៃ ថាជាសរធាតុាៃម្រេ ិទធិភាពកនុងការេំផ្ទាញបកា ិកាបដលេូច្ៗ ៃិងាៃភាពសក ម ម្រាេ់ការប្
រក្ាប ្បក ៃិងតំបហទំ ុេភាព។ 



 

27 ១២ ច្ា្េ់បដើម្បកីារពារជំងមឺហារីក 

វិ្ី១២ ោ៉ាងបដើម្បីេងាារពីជំងមឺហារីក 

បដើម្បីេងាារមហារីកបដលកំពុងាៃកំប ើៃជាបម្រច្ើៃ ម្រកុមម្រេឹក្ាជាតិមហារីកបាៃផដល់អៃុស ៃ៍បដើម្បី
ការពារជំងឺមហារីក បដលបគ្បៅថា “វិ្ី១២ោ៉ាងបដើម្បេីងាារពីជំងឺមហារីក” ាៃដូច្ខ្ងបម្រកាម 

ការយល់ដឹងអំពីអាហារ 
1. ការទទួលទៃអាហារូេតែមភឱ្យបាៃម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ ់ៃិងាៃតុល្យភាព 

2. ការទទួលទៃអាហារ ំខ្ៃ់ៗ ទំង៥ ម្រកុម 

3. បជៀ វាងការទទួលទៃអាហារបម្រច្ើៃបពក ៃិងកាត់េៃែយអាហារបដលាៃជាតិខ្ាញ់កម្រមិតទេ 

4. ជាការលែផឹកទឹក ៃ្សឹមៗ កនុងេរិាៃតិច្ ឲ្យបាៃបម្រច្ើៃដងម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ ់(បជៀ ផឹកមដងបម្រច្ើៃៗ)  
5. ទទួលទៃអាហារ កនុងេរិា វីតាមីៃ ៃិងជាតិ រន  មម្រ េ  
6. បជៀ វាងអាហារនម្រេបពក ៃិងបដាបពក 

7. បជៀ វាងអាហារបដលចំ្អិៃបោយផ្ទាល់ៃឹងបភលើង ដូច្ជាអាំជាបដើម 

8. ម្រេុងម្រេយ័តនចំ្បពាេះអាហារបដលាៃកលិៃ ែុយ ឬអាហារផុតកំ ត់ 

 
ការម្រេុងម្រេយ័តនបផ្សងបទៀត 

9. មិៃជក់បារ ី
10. មិៃបៅបម្រកាមពៃលឺម្រពេះអាទិត្យយូរបពក 

11. ប វ្ើលំហាត់ម្របា បទៀងទត់ 

12. រក្ាអោម័យរាងកាយឱ្យសោត 
 



 

28 អតែេទអាៃេបៃែម 

 
ការបក ម្រមួលអាហារបពលោាច្ 

បរឿងដំេូងបដលម្រតូវបកតម្រមូវបៅបពលគ្ិតអំពីការេងាារពីជំងឺមហារីកគឺ្ទក់ទងៃឹងការទទួលទៃអាហារ
បពលោាច្។ អាហារគួ្របតាៃផទុកបោយវីតាមីៃ A, C, E ៃិង បេតាការ៉ៃូទីៃ (Beta Carotene) ម្រគ្េ់ម្រគ្មៃ់។ សរ
ធាតុទំងបៃេះជួយការពាររាងកាយ ពីការផលិតរា៉ាឌីកាល់ប រ។ី បគ្រកប ើញថាសរធាតុទំងបៃេះ ាៃបៅកនុងេបៃល
ដូច្ជា ការ៉ៃុត ន ពបមៅ(spinach) ៃិងបមទ បបាាក(បមទ ហានវ)។ ជាតិ រន ក៏ជួយេបងកើៃម្រេព័ៃធភាពស ំឱ្យ
ដំប ើរការលែបដរ។ បលើ ពីបៃេះ ការទទួលទៃអាហារបដលាៃបម្រគ្ឿងផ្សចំ្ម្រមុេះក៏ជួយកាត់េៃែយហាៃិភ័យនៃជំងឺ
មហារីកផងបដរ។ 

បលើ ពីបៃេះ អាហារបដលាៃជាតិខ្ាញ់ ៃិងអំេិល គ្ួរបតយកច្ិតរទុកោក់ ៃិងម្រេុងម្រេយ័តន។ ជាទូបៅ
មហារីក ុដៃ់ មហារីកបពាេះបវៀៃ ៃិងមហារីកអូបវ ម្រតូវបាៃបគ្រកប ើញថាាៃទំោក់ទំៃង ៃិងជាេ់ទក់ទងៃឹង
ការទទួលទៃ ជាតិខ្ាញ់បម្រច្ើៃបពក។ ការទទួលទៃជាតិ នម្រេខ្ាំងបពកជាកតាាមួយបទៀតេងកៃូវជំងឺមហារីកម្រក
ពេះ។ 

 
ម្រេយ័តនច្ំបពាេះអាហារបដលបោកអនកទទួលទៃ  

ធាតុផ្សំនៃអាហារ បដលអនកទទួលទៃម្រេបហលជាមិៃាៃសរធាតុជំរុញមហារីកបទ េ ុបៃរលកខេ ឌនៃ
ការបកនឆ្នវាមួយចំ្ៃួៃអាច្េងកជំងឺមហារីក។ ជាឧទហរ ៍ អាហារបដាគឺ្ជាកតាាច្ម្បងេងកជាដំបៅម្រកពេះ បដលោំ
ឱ្យបកើតមហារីកម្រកពេះ។ 

ម្រេបភទអាហារអាំង ឬដុតម្រជុលក៏ជាកតាា បដលគ្ួរម្រេុងម្រេយ័តនមួយបផ្សងបទៀតបដរ ជាពិប  កបៃលងបដល 
បខ្ាច្ជាមូលបហតុនៃជំងឺមហារីក។ ការបម្រេើ ីតុ ាភាពេព ់បពក ៃិងច្ំអិៃយូរបពកក៏េងកជាហាៃិភ័យេព ់
ទក់ទងៃឹងជំងឺមហារីកបដរ។ 

បលើ ពីបៃេះបទៀត បពលោ ំអាហារបដលបៅប   ល់ ឬទុកបចាលមួយយេ់ ម្រតូវាៃការម្រេុងម្រេយ័តន
ៃឹងបមបរាគ្ផ្សិត។ បៅកនុងអាហារបដលផ្សំពី ប តក បពាត ៃំេុ័ង ៃិង ៃំាៃ នូ (Mochi)  ុទធបតអាច្ោំឱ្យបកើត
ជំងឺមហារីក។ 

 
 
ការទទួលបម្រគ្ឿងម្រសកនុងេរិា  មម្រ េ ៃិងមិៃជក់បារី 

អតែេទអាៃេបៃែម 



 

29 អតែេទអាៃេបៃែម 

ការទទួលទៃម្រស ៃិងជក់បារ ីគឺ្ជាមូលបហតេុងកជំងឺមហារីក។ បគ្កត់ ាោល់ប ើញថាការទទួលបម្រគ្ឿង
ម្រ វឹងបម្រច្ើៃបពក ាៃទំោក់ទំៃងោ៉ាងខ្ាំងបៅៃឹងជំងឺមហារីកប្លើម មហារីកាត់ មហារីកេំពង់ក ៃិងមហារីក
រំោយអាហារ។ អនកទទួលទៃបម្រគ្ឿងម្រ វឹង បោយាៃេរិបភាគ្អាហារ អាច្ប វ្ើឱ្យទទួលបាៃសរជាតិចិ្ញ្ចឹមមិៃ
ម្រគ្េ់ម្រគ្មៃដ់ល់រាងកាយ ៃិងបាត់េង់តុល្យភាពកនុងេលួៃ។ 

បៅកនុងច្្ាេ់ទំង ១២ បដើម្បីការពារជំងឺមហារីក ការជក់បារីគ្ឺជាការម្រេុងម្រេយ័តនេំផុត។ បៅកនុងបផ្សងបារី
ាៃសរធាតុបដលេងកមហារីករហូតដល់បៅ ២០ ម្រេបភទ។ អនកជក់បារីបៅវ័យបកមងម្រតូវបាៃបគ្រកប ើញថាាៃ
បម្រគ្មេះថានក់ជាងមៃុ ្ស្ំ។ ការជក់បារី 10 ឆនំជាេ់គ្មន ៃឹងេណ្ដាលឲ្យាៃហាៃិភ័យ នៃការបកើតជំងឺមហារីកបម្រច្ើៃ
ជាងអនកមិៃជក់បារ ី៣០-៥០% ។ 

 
ពិៃិត្យបមើលរបេៀេរេេរ ់បៅ 

ការ ែិតបៅបម្រកាមពៃលឺម្រពេះអាទិត្យបម្រច្ើៃបពកប វ្ើឱ្យកាំរ មីអ ុលម្រតាយូបែេំផ្ទាញDNAបកា ិកា បដលអាច្ឱ្យ
អនកបកើតជំងឺមហារីកប ្បកកាៃ់បតេព ់ ។ ជាពិប  កនុងករ ី បដលប ្បករោកកបតាន ៃ្ ម្រតូវាៃការម្រេុង
ម្រេយ័តនរឹតបតខ្ាំង។ 

លំហាត់ម្របា  មម្រ េ ៃិងអោម័យរាងកាយ ក៏ជាជបម្រមើ កនុងការពម្រងឹងម្រេព័ៃធភាពស ំផងបដរ។ លំ
ហាត់ម្របា រក្ារាងកាយ ប្វើឲ្យរូេរាងកាយាៃ ម ួៃ ៃិងម្រេព័ៃធអង់ទីកររឹងាំ។ ជាងបៃេះបៅបទៀត លំហាត់
ម្របា ក៏ជាការេៃធូរអារមម ៍មួយបេេផងបដរ ។ 

បៅបពលបដលរាងកាយរេ ់បយើងម្រេឈមមុេៃឹងភាពតាៃតឹងកនុងរយៈបពលយូរ ម្រេព័ៃធភាពស ំៃឹងចាេ់
បផដើមបេ្ាយ។ ដូបច្នេះបហើយ បយើងគ្ួរបតរកវិ្ីេៃធូរអារមម ៍ ៃិងបៅឱ្យឆាយពីភាពតាៃតឹង ដូច្ជាប្វើ កមមភាព
បដលច្ូលច្ិតរ  ឬងូតទឹកបដា។ វាម្រតូវបាៃបគ្ប ោំឱ្យបយើងគ្ួរបត ម្រាកផលូវកាយ ៃិងផលូវច្ិតររេ ់បយើងោ៉ាង
បហាច្ណ្ដ ់មរងកនុងមួយន ៃ្។ 
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Learning Antibody in 1 day: Basic Clinical Medicine (3rd Edition) 

Antibody System: An Amazing System 

Antibody System Tissue Commanded by Intestine 

Illustration of Antibody System (2nd Edition) 

Nutrients and Antibody 

Physical Chart 

Physical System and Functions 

Disease Chart (New Edition) 

Charms of Beta-glucan 

Cancer Pamphlet 

Modern Medical Science Approach - 9 Types of Sugar 

Dictionary of Medical Terminology 
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បេកុមភៈ ២០១២ 

មៃុ ្សម្រគ្េ់រូេាៃបកា ិកាមហារីកបៅកនុងេលួៃ។ មៃុ ្សភាគ្បម្រច្ើៃមិៃដឹងថាេលួៃាៃ
បកា ិកាមហារីកបោេះបទ បម្រពាេះម្រេព័ៃធភាពស ំរេ ់ពួកបយើងបាៃ ាាេ់បកា ិកាមហារីក
ោ៉ាងរហ័ ៃិង ុវតែិភាព បៅបពលពួកវាកបកើតបែើងមក។ ដរាេណ្ដបដល ាៃតុល្យភាព
រវាងច្ំៃួៃបកា ិកាមហារីក ម្ីកនុងេលួៃបយើង ៃិងម្រេព័ៃធការពាររាងកាយាៃភាពរឹងាំ បោេះ
បយើងម្រគ្េ់គ្មនៃឹងមិៃបកើតជំងឺមហារីកបែើយ។ 

 


