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្របតិ កម�ឣណឡិកសុស(Anaphylaxis) 
្របតិកម�ឣណឡ កិសុស គឺជ្របតិកម�េល�ើ (ពិកកយសាសក) ធ�នកធ�រ ែដេ�រឣណ េ�កល រក �យគួរែបព្យេ ាិលេ �ិណៈរន នកែររវើ�ក្សជ្នតន ្របតិកម�ឣណឡ កិសុស �ិបឡ�លរន រកពករ្របទនឹលករជបត ែដេធណ��យន្របតិកម 
(ជធកម� គឺំណ�រ សបណេ�តប ឬ�សថ) ែដេរុគ�េយា កិយន្របតិកម�េល�ើជកួយន កតនែកនកនុស្្គរកបា ែដេយន្របតិកម �េល�ើសុប�ែបយន្របតិកម្រេប�ឣណឡ កិសុសនទបន 

វយនករៈសនក ែដេយ�ល្បតវដលឹងពំសសស  នតលរគសសស �ន្របតិ កម�ឣណឡិកសុសន 

រគសសស �ន្របតិកម�ឣណឡ កិសុសយនេ �ិណៈធ�នកធ�រ ែដេ�រឣណ េ�កល រក �យរួករយតេរគសសសឣកួយ�នរគសសស ល្កកនទ៖  
• ករពតយិដិដលេ�ក ឬដលេ�កលនកន 
• ករ�កងឣណ ប 
• ករ�ក ឬករបឹលែណនរំពលកិ 
• ពតយិនតនយ នតល/ឬសកលលស�ិ 
• ដលេ�កបឹល (ដូ �ិបឺប) ឬ �ិិកតនយបក 
• ករវ�េកុខ  នតល/ឬឧស្ោដួេ 
• សលិកល ំល នតលបនក (សំររកិុយរ) 

� ាិលិរណខលទ  គឃ�ញយនរគសសស ែររ្របតិកមែដេកតនសូវយន្បទាា កិ  �ិបយនឡ�លកុន្របតិកម�ឣណឡ កិសុសដូជ៖  
• ករ�កកុខ ររូរយបក នតល/ឬែេាិ 
• ិន េ្ប�ិ ឬកក ែដេ�ក  
• ករឈឺពទ �ិ�ប (លនទគឺជសសស �ន្របតិកម�ឣណឡ កិសុស ជកួយសបណេ�តប) 

ិ�ណ កួយំនួន�យនចប�តពេេ�ិំរ�បធ�នកធ�រ�ន្របតិកម�េល�ើន ិ�ណ លនទរួកយន៖ ករបក្យណ ិំ� ្គគល្សវវល នតលសំររកកនុស្ ែដេយន្របតិកម�ឣណឡ កិសុសជកួយនតលំណ�រ ររ�យណ�នកររ�ភគ នតលររៀររៀរំកេតរ�រន 

ករិណំបកសបំេក កេូប�ុន្របតិ កម�ឣណឡិកសុស គយឺនករៈសនកន 

ជធកម� ្គតពបនឹលសួរសំណួរកួយំនួន ែដេ�ើួយរ្ល�កកូេបុ ែដេបំនលនឹល �ិបយនឡ�ល ដូជកេតរ�រ ឬ�សថ ែដេយន្រ�្យសក��ថ�នទ� េក ឬករររទ្បតវនឹលសបណេ�តបន វ�ធក្ស្នទិ៏ើួយយ�លផលែដរ 
ដ�ក្កតនឲររករយតេនូវិ�ណ ែដេើួនកេ�យនករេានណ្ ឡំជកួយ្របតិកម�ឣណឡ កិសុស ដូជករខ្យលកសនលំ ឬករ្រកកែររើំលឺឆ��ប្ើតិន ្រសតនរ�សល្ាយាយន ្របតិកម�េល�ើ នទករធណ�បសណរិក�េ្រេប្របតិកម�ធណ�ឡ�ល ែដេជធកម� 
គឺជករធណ�បសណតកតម ទ IgE គឺរិក�េជបត ែដេធណ��យន្របតិកមជ កិល កិ (ែដេពកុន្បតវយនគក� េកាជបសណ RAST) ឬករធណ�បសណដយជទែស្ិ ដ�ក្ើួយរស� កិ ឬរដតសធកូេបុន ំពទពាប៌យនងំពករធណ�បសណរិក�េ្របតិកម�េល�ើ 
គ�ែសណលរិេ�គបំពារររសក ASCIA ដូល្កកនទ  

www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing  
វយនករៈសំនកែដេ្បតវិបកសបំេកា វ�ធក្ស្កួយំនួនែដេងទ�លងំពករធណ�បសណែសណលរិ្របតិកម�េល�ើ គឺកតនែកនជវ�ធក្ស្ ែដេយនកររស� កិ�កែររវើ�ក្ស្ ឬវ�ប្ក្ស្ឡ�យ (ករធណ�បសណនទរួកយន៖ ករធណ�បសណេ�កេតរ�រ 
ែដេរន�យកររល��បកសតកសំររកព្យេករយិ (cytotoxic food testing) ករធណ�បសណវ�  (Vega testing) ករសតិ្ពេនកនុស្ (kinesiology) រិបសរំយបក្ របតិកម�េល�ើ 
ករសតិ្ពកររលិ្រ្សែេាិ (iridiology) ករធណ�បសណើររ ករធណ�បសណ�េកែខប (Alcat testing) ករធណ�បសណ� ាិលជេតក�នែស្ិ ករសតិ្ពរេផលត (reflexology) ករវ�ភគេ�ស�សស កិ 
នតលករធណ�បសណេ�្របតិកម�េល�ើកេតរ�រ IgG)ន ពាប៌យនងំពករធណ�បសណលនទ�ែសណលរិយនេ�គបំពារររសក ASCIA ដូល្កកនទ 
www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment  
ករ្គរក្ គល្របតិ កម�ឣណឡិកសុសែដេយន្រសតប�តភព ើយួស្រង ទ�យើុវ�បយន 

្រសតនរ�លិងាិបបួេរល្របតិកម�ឣណឡ កិសុស លិងាិនឹល្បតវករករ្គរក្គលជរនណរន រកពសំឣ ក្ិ គតពបររសកលិងាិន ិកមវ�ធនទ រកួយន៖  
• កររយ�តននកនកងាិ ឯិបសលកររល��បភពកំុ/ល្របតិ កម�េល�ើ* 
• ករិណំបក�ដលឹពងណែដេរល��យន្របតិ កម�ឣណឡិកសុស - វនឹលរួកយនលកវ�ែររវើ�ក្ស្ដ៏ពញេញ នតលករពតនតបធណ�� ាិលគលនតិ ដយរួកជកួយកររិ្កយេប�ផេបសណេ�្ របតិកម�េល�ើន 
• ករងរករស់ណពករៀសវលនវូងណែដេរល��ិ�បឡ�ល - វយនករៈសំនកឣសកសំររក្ របតិកម�េល�ើេ�ំណ�រ ្ពទករៀសវលំណ�រឣកួយនទ គឺជវ�ធក្ស្ែបកួយគបកដ�ក្ៀសវល្របតិកម�េល�ើនទន ឧតវបពងាិើំនញ

ែផាិំណ�រ ែដេយនរបពតកធ�្បតវករផលែដរន 
• ករផណេកនវូែផនករសិកមភព ASCIA ំពទ្របតិ កម�ឣណឡិកសុស** - ែផនករសិកមភព ASCIA ផណេកករែណនំងំពពេវល នតលររៀរ្រ�្ យសក្រដរកប កិ�្ដឣេន(adrenaline) សណាយ្រវបណតន 
• ករនបបេួករពតនតប�កដនជរកលរកជកយួងាិ ឯិបសលកររល��បភពកំុ /  ្របតិកម�េល�ើ ែដេងនវុបណ�ិាលគលនតិ  

http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing
http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment
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* ងាិឯិបសែផាិវើ�ក្ស្ ែដេផណេកសវិកម កររល��បភពកំុនតលសវិកមព្យេ្របតិកម�េល�ើយនរៀរររក�េ�គបំពារររសក ASCIA ដូល្កកនទ 
www.allergy.org.au/patients/allergy-and-clinical-immunology-services/how-to-locate-a-specialist  
 
** ែផនករសិកមភព ASCIA ្បតវែបរំពញដយ្គតពប នតល្បតវ រិ្ជកួយ្រដរកប កិ�្ដឣេនសណាយ្រវបណតន ែផនករសិកមភព ASCIA សំររក្របតិកម�ឣណឡ កិសុស�ែសណលរិយនេ�គបំពារររសក ASCIA  
www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/ascia-action-plan-for-anaphylaxis  
   
�្ដឣេន គជឺករព្យេ�នបឣំិកកេដរំលូសរំរក្ របតិ កម�ឣណឡិកសុស  
�្ដឣេនធណ�ករនរ លេងន ាិលករធណ��ចប�តពេ�ន្របតិកម�ឣណឡ កិសុសរិថយ្កយ �យជករព្យេ�នបំឣ កិកេដំរូលសំររក្របតិកម�ឣណឡ កិសុសន 
្រដរកប កិ�្ដឣេនសណាយ្រវបណតយនផិនូវ�្ដឣេនែដេយនិំរ�បែបកួយជ កិល កិ នតល្បតវយនរល��បឡ�ល ដ�ក្ផណេកើូនដយរុគ�េែដេបម នើំនញែផាិវើ�ក្ស្ ដូជកតបណេ ណិត ្គតរ្លរន ងាិធណ�ករររែផាិែថិុយរ �ឣព្យេ ងាិដ�បផ្លងបៀប 
ឬដយងាិើំលឺខល�នឯល� េក (្រសតនរ�គកតនឈឺធ�នកធ�រពិ ាិលករ្រ�វ)ន ្រដរកប កិ�្ដឣេនសណាយ្រវបណតគួរញឲ្រ�ែបដយ វើ�រស� ព្គតពប ាិលែផាិកួយ�នែផនករ្គរក្គល្របតិកម�ឣណឡ កិសុស ែដេពញេញ ដយរួកយនែផនករសិកមភព 
ASCIA សំររក្របតិកម�ឣណឡ កិសុស នតលករងរករ់ងំពររៀរកបករន�យនតេាយ�ន្របតិកមបរ�េល�ើន ្រសតនរ�ងាិ ឬិូនររសកងាិ្បតវយនញជវើ�រស� ព្គតពប�្រ�្យសក្រដរកប កិ�្ដឣេនសណាយ្រវបណតនទ ជករសនកែដេងាិ្បតវរៀន 
នតលបកសក្រ�្យសកវដយ្រ�្ យសកឧរិរណោរណណ ទរឣណ េរៀលរេក ៣ន ៤ែខកណលន 
 
ពាបយ៌នរែន�ក 
សំររកធននន�ន្របតិកម�ឣណឡ កិសុស (រួកយនែផនករសិកមភព ASCIA សំណួរកល�យែដេគសួរញឹិញរក ែផនករធណ�ដំណ�រ ASCIA ពាប៌យន�ន្រដរកប កិ�្ដឣេនសណាយ្រវបណត ធនននរណណ ទរឣណ េ នតលស ណិែណនំផ្លង) 
សូកូេនកនកគបំពារររសក ASCIA �ករយៈ www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources  
 
ករយន្របតិកម�ឣណឡ កិសុសខល�នងាិ� េក ឬ� ាិល្ ក្គ�ករ ើួនកេរល�ឲយនេ �ិណៈេយំិន ងល�ភពសំររកងាិើំលឺ�ល្កកនទយនផណេកពាប៌យនសនកង នតលជើំនួយដេកងាិ៖ 

• Allergy & Anaphylaxis Australia (្របតិកម�េល�ើ នតល្របតិកម�ឣណឡ កិសុស�ន្របសងូ្ក្េ) www.allergyfacts.org.au       

• Allergy New Zealand (្របតិកម�េល�ើ�ន្របសណូែវេ្ឡលក) www.allergy.org.nz 
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