
 

 

ជំងឺហតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះ 

សន្លឹកព័ត៌មាន្សហគមន៍្ 

តតើជងំហឺតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះជាអ្វើ? 
ជំងឺហតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះភាគត្រើន្ ្តូវបាន្បងកត ើងតោយព យ្ុះផ្គររន្ទុះខយស 
ពើធមមតា ដែលតធវើឲ្្្ាបលំ់អ្ងតមម បកត់ ុះត ើងរូលតៅកនយងពពក 
ខណៈតពលព យ្ុះកតកើតត ើងកនយងអំ្ យងរែូវលំអ្ងតមម ។ តៅតពលដែលវា 
្សូបយកសំតណើ ម ្ាបលំ់អ្ងកផ៏្ទយុះដបក តហើយបតចេញបរមិាណែត៏្រើន្ 
នន្សារធាតយលអិតតូរៗដែលតធវើឲ្្មាន្្បតិកមម(ទាស)់។  

សារធាតយលអិតតូរៗទាងំតន្ុះមាន្លកខណៈតូរណាស ់ដែលអារ្សូបរូល 
យ៉ា ងត្ៅតៅកនយងសតួតាមផ្លូវែតងហើម។ កនយងខលួន្មន្យសសមយួរំន្នួ្ សារធាតយ 
លអិតតូរៗតន្ុះតធវើឱ្្សួតរាកក។ ារររាកកអារបងកឱ្្តហើម តធវើឲ្្រមួតូរ 
រតងអៀត តហើយផ្លិតទឹករអិំ្លត្រើន្បដន្ែមកនយងផ្លូវែតងហើមតូរតៅកនយងសតួ។ 
ាររតន្ុះតធវើឱ្្ពិបាកកនយងាររែកែតងហើម តហើយអារបណាា លឲ្្មាន្តោគ 
សញ្ញា នន្ជំងឺហតឺមយួរំន្នួ្ ែូរជាាររពិបាកែតងហើម តឹង្ទូង និ្ងកអក។ 
តោគសញ្ញា នន្ជំងឺហតឺទាងំតន្ុះ អារារល យតៅជាធងន្ធ់ងរយ៉ា ងឆាបរ់ហ័ស។ 

មិន្ដមន្ព យ្ុះផ្គររន្ទុះទាងំអ្សក់នយងរែូវលំអ្ង បណាា លឲ្្មាន្ជំងឺហតឺព យ្ុះផ្គរ 
រន្ទុះត ុះតទ។ 

តតើអ្នកណាខលុះកពំយង្បឈមន្ងឹត្ាុះថ្នន ក់នន្ 
ជងំហឺតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះ? 
ជំងឺហតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះ អារប៉ាុះពាល់ែល់្ បជាជន្ដែលរសត់ៅកនយងតំបន្ជ់យំ 
វញិ្កុង តំបន្ ់ឬទើជន្បទ។ វាអារប៉ាុះពាលែ់លម់ន្យសសដែលមិន្ធាល ប ់
បាន្តធវើតោគវនិិ្រឆយ័រកជំងឺហតឺ។ 

អ្នកដែល្បឈមនឹ្ងត្ាុះថ្នន កខ់្ល ងំនន្ជំងឺហតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះ រមួមាន្អ្នក 
ដែលមាន្្បវតាិជំងឺហតឺ អ្នកដែលមាន្ជំងឺហតឺតោយមិន្បាន្តធវើតោគ 
វនិិ្រឆយ័(សូមតមើលខ្ងត្ារម) និ្ងអ្នកដែលមាន្តោគផ្តា សាយតឹង 
្រមយុះ(ជាពិតសសតោគផ្តា សាយតឹង្រមយុះតាមរែូវ) ឬ្បតិកមមទាស ់
នឹ្ងលំអ្ងតមម ។ 

តតើខ្យអំារមាន្ជងំហឺតឺតោយមនិ្បាន្តធវើតោគវនិ្រិឆយ័ដែរឬ?  
តោគសញ្ញា ទូតៅបំផ្យតនន្ជំងឺហតឺគឺ៖ 

 ាររពិបាកែកែតងហើម - ែកសំត ងខ្ល ងំដវងជាបន្ាប ទ បត់រញពើ្ទូង 
ខណៈតពលដែលអ្នកកំពយងែកែតងហើម 

 អាាររៈបាតែ់តងហើមរយៈតពលខលើ - អារមមណ៍មិន្អារែកែតងហើម្គប ់
្ាន្ ់

 អារមមណ៍តឹង្ទូង 

 កអក – រមួជាមយួតោគសញ្ញា តផ្សងតទៀត។ 

អ្នកមិន្ចមំាន្តោគសញ្ញា ទាងំតន្ុះ តែើមបើតធវើតោគវនិិ្រឆយ័ជំងឺហតឺត ើយ 
តោយតហតយថ្នតោគសញ្ញា ទាងំតន្ុះអារតកើតមាន្ត ើយ និ្ងបាតត់ៅវញិ។  

្បសិន្តបើអ្នកសងសយ័ថ្ន អ្នកអារតកើតមាន្ជំងឺហតឺ វាជាាររសំខ្ន្ដ់ែល 
អ្នក្តូវតៅជបួតវជជបណឌិ តរបស់អ្នក តែើមបើតធវើតោគវនិិ្រឆយ័តោយអ្នកវជិាជ  
ជើវៈ។ សូមកយំតធវស្បដហសឲ្្តសាុះ - ្បសិន្តបើអ្នកមាន្ជំងឺហតឺ ារល 
ណាអ្នកតៅពិនិ្ត្បាន្ារន្ដ់តឆាប ់សតួរបសអ់្នកនឹ្ងជាារន្ដ់តឆាប ់
អ្នកនឹ្ងមាន្ អារមមណ៍ារន្ដ់តធូរ្សាល តហើយអ្នការន្ដ់តមាន្ាររត្តៀម 
ខលួន្រំតពាុះ្ពឹតាិាររណ៍នន្ជំងឺហតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះណាមយួ។  

រំតពាុះពត័ម៌ាន្បដន្ែមអំ្ពើតោគសញ្ញា  និ្ងបយពវតហតយនន្ជំងឺហតឺ សូមរូលតៅ 
ារន្ត់គហទំពរ័៖  
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsan

dtreatments/asthma  

តតើខ្យអំារត្តៀមខលួន្បង្កក រជងំហឺតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះ 
តោយរតបៀបណា? 
្បសិន្តបើអ្នក្តូវបាន្តធវើតោគវនិិ្រឆយ័រកត ើញថ្នមាន្ជំងឺហតឺ មាន្តោគ 
សញ្ញា នន្ជំងឺហតឺ ឬធាល បម់ាន្តោគផ្តា សាយតឹង្រមយុះតាមរែូវ អ្នក្តូវដត 
មាន្ាររ្បុង្បយត័នរំតពាុះត្ាុះថ្នន ក់ដែលអារតកើតមាន្នន្ជំងឺហតឺព យ្ុះ 
ផ្គររន្ទុះ។ 

្តូវ្បុង្បយត័នតៅតពលមាន្ាររពាករណ៍ថ្នមាន្ព យ្ុះផ្គររន្ទុះ ជាពិតសស 
តៅនងងមាន្លំអ្ងត្រើន្ ឬត្រើន្តលើសលយប។ 
 

តែើមបើត្តៀមខលួន្៖ 
 

 ្បសិន្តបើអ្នកមាន្ជំងឺហតឺ វាជាាររសំខ្ន្ដ់ែលអ្នក្តូវមាន្ដផ្ន្ 
ាររពាបាលជំងឺហតឺបរេយបបន្ន តហើយថ្នអ្នក្តូវត្បើថ្នន បំង្កក រឱ្្បាន្ 
តទៀងទាត។់ 

 ពិភាកាអំ្ពើករណើ អារតកើតមាន្ជំងឺហតឺព យ្ុះផ្គររន្ទុះ ជាមយួតវជជ 
បណឌិ តរបសអ់្នក និ្ងោកប់ចេូ លវាតៅកនយងដផ្ន្ាររពាបាលជំងឺ 
ហតឺរបសអ់្នក។ 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma


 

Thunderstorm Asthma - Khmer 2 

 ្បសិន្តបើអ្នកមិន្ត្បើថ្នន បំង្កក រ អ្នក្តូវតៅជបួតវជជបណឌិ តរបសអ់្នក 
តែើមបើពិភាកាថ្នតតើអ្នកនឹ្ងទទលួបាន្អ្តែ្បតយជន្ឬ៍អ្ត ់ពើាររ 
ពាបាលតោយថ្នន បំង្កក រ ។ 

 ្បសិន្តបើអារតធវើតៅបាន្ ្តូវតជៀសវាងពើសារធាតយមាន្្បតិកមម 
ធងន្ធ់ងរដែលបកត់ហើរតាមខ្លជ់ាមួយព យ្ុះផ្គររន្ទុះ ដែលខិតជិតមក 
ែលត់ោយ្តូវសាន កក់នយងផ្ទុះបិទទាវ រ និ្ងបងអួរជិត រហូតទាលដ់តខ្ល ់
ព យ្ុះបាន្កន្លងផ្យត។ ្តូវ្បុង្បយត័នជានិ្រេរំតពាុះតោគសញ្ញាណាមយួ 
នន្ជំងឺហតឺ ។ 

 សូមរងចថំ្នាររ្តួតពិនិ្ត្ និ្ងាររ្គប់្ គងជំងឺ្គុន្ផ្តា សាយតឹង 
្រមយុះរបសអ់្នកបាន្លអ្ បតសើរ កអ៏ារជយួព្ងឹងាររ្គប់្គងបង្កក រ 
ជំងឺហតឺរបស់អ្នកបាន្ផ្ងដែរ។ សូមពិត្ាុះជាមយួតវជជបណឌិ ត 
ឬឱ្សងាររ ើ របស់អ្នក អំ្ពើាររពាបាលជំងឺ្គុន្ផ្តា សាយតឹង្រមយុះ។ 
 

ខណៈតពលព យ្ុះផ្គររន្ទុះខិតជិតមកែល៖់  

 ្តូវយកថ្នន ពំាបាលជំងឺហតឺរបសអ់្នកតាមខលួន្ជានិ្រេ។ តន្ុះគឺជាថ្នន  ំ
ជំន្យួបឋមកនយងាររពាបាលជំងឺហតឺរបសអ់្នក កនយង្ាអាសន្ន។ 

 ្តូវែឹងពើតោគសញ្ញា នន្ជំងឺហតឺធងន្ធ់ងរ និ្ងវធិាន្ាររ 
ជំន្យួបឋមកនយងាររពាបាលជំងឺជំងឺហតឺ។  

 ្បសិន្តបើអ្នកចបត់ផ្ាើមតរញតោគសញ្ញា នន្ជំងឺហតឺ ្តូវអ្ន្យវតាតាម 
ដផ្ន្ាររ្គប់្ គង/បង្កក រជំងឺរបសអ់្នក។  

 ្បសិន្តបើអ្នកមិន្មាន្បំពងហ់តឺពណ៌តខៀវ ្តូវពាយមរកទិញមយួ 
(អ្នកអាររកទិញបាន្ពើឱ្សងសាែ ន្ណាមយួ) តហើយអ្ន្យវតាតាម 
ជំ ន្នន្វធិាន្ាររជំន្យួបឋមកនយងាររពាបាលជំងឺហតឺ។ 

 ្បសិន្តបើតៅែំណាក់ារលណាមយួ ដែលអ្នក្ពួយបារមភថ្នជំងឺហតឺ 
របសអ់្នកកំពយងដតធងន្់ធងរត ើងយ៉ា ងឆាបរ់ហ័ស សូមតៅទូរសព័ទតលខ 
000  តហើយនិ្យយថ្នអ្នកកំពយងមាន្ជំងឺហតឺ។ តោគសញ្ញា ធងន្ធ់ងរ     
យ៉ា ងឆាបរ់ហ័ស រមួមាន្អាាររៈធូរ្សាលបន្ាិរ ឬាម ន្អាាររៈធូរ 
្សាលតោយត្បើបំពងហ់តឺ មិន្អារនិ្យយតោយង្កយ្សួល 
ឬបបូរមាតរ់បស់អ្នកជំងឺកំពយងដ្បារល យតៅជាពណ៌តខៀវ។  

 

តតើខ្យអំារទទលួបាន្ែណឹំងតោយរតបៀបណា?  
 ាររពាករណ៍លំអ្ង Melbourne Pollen Count  - 

www.melbournepollen.com.au/index.php/ 
forecast  

 Melbourne Pollen Count – 

កមមវធិើឥតគិតនងលត្បើតាមទូរស័ពទនែ  

 AusPollen – ាររពាករណ៍លំអ្ងស្មាបទ់ើ្កុងធំៗ 
http://www.pollenforecast.com.au/  

  Deakin University (AirWatch) 

ាររពាករណ៍លំអ្ងតមម   
https://airwatch.deakin.edu.au/ 

 
 

 ពត័ម៌ាន្អំ្ពើអាារសធាតយ ផ្ាយទាន្់បរេយបបន្នភាពតរញពើ BoM 

និ្ងវទិ យ្ តហើយនិ្ងទូរទសសន្ ៍- 
http://www.bom.gov.au/vic/index.shtml  

 កមមវធិើ Asthma Australia Asthma App - 

អារទទលួយកបាន្ពើ iTunes  

 វយបិសាយ Asthma Foundation Victoria    
www.asthmaaustralia.org.au/vic/home 

 1800 Asthma (ទូរសព័ទ 1800 278 462) - 

និ្យយតៅារន្អ់្នកអ្បរ់អំំ្ពើជំងឺហតឺ  

 

កដន្លងទទលួបាន្ជនំ្យួកនយង្ាអាសន្ន 

 កនយង្ាអាសន្ន សូមតៅទូរសព័ទតលខសូន្្បើែង (000) ជានិ្រេ   
 មន្ទើរពាបាលកនយង្ាអាសន្ន នន្មន្ទើរតពទ្ដែលតៅដកបរអ្នក  

 តវជជបណឌិ តរបសអ់្នក 

 ឱ្សងសាែ ន្ដែលតៅដកបរអ្នក (ស្មាបថ់្នន តំពទ្) 

 NURSE-ON-CALL ទូរសព័ទ 1300 60 60 24 – 

ស្មាបព់ត័ម៌ាន្ និ្ងឱ្វាទដផ្នកសយខភាពពើអ្នកឯកតទស 
(តធវើាររ២៤តមា៉ា ង ៧នងងកនយង១សបាា ហ៍) 

 តសវាកមមតវជជបណឌិ តរយុះតៅពិនិ្ត្ជំងឺតាមផ្ទុះ (National 

Home Doctor Service)  ទូរសព័ទ 13 SICK  
(13 7425) ស្មាបត់វជជបណឌិ តរយុះតៅពិនិ្ត្ជំងឺតាមផ្ទុះ 
ត្ារយតមា៉ា ងតធវើាររ (ទូទាត់្ បាកផ់្តទ លព់ើតមឌើដ រ) ។ 

 

តែើមបើទទួលយកខតិាប័ណណតន្ុះកនយងទ្មង់ដែលអាររូលយកបាន្ សូមទូរស័ពទ 
តលខ 1300 761 874 តោយត្បើ្ បាស់  National Relay Service  
តលខ 13 36 77 ្បសិន្តបើត្មវូ ឬអ្យើតម៉ាល 
environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au 
អ្ន្យញ្ញា ត ន្ងិតបាុះពយមពផ្ាយតោយ រោា ភិបាលវរិតូរ ើយ៉ា  1 Treasury 
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