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 អប់ថា  ំពទ្យ

 ប់  ួសា រនិងសហគមន៍ទា ំងអស់ គួរ  ៀមថា  ំពទ្យមួយចំនួន ស   ប់ករណីបនា  ន់ ៖

  ួសា រនីមួយៗគួរមា ន  អប់ថា  ំពទ្យរបស់ខ្ល ួន(មើលទំ.៣៣៤) ដលមា នថា  ំចា ំបា ច់ផ្សងៗ ស   ប់កា រ ស  ្គ ោះ 
បនា  ន់ កា របង្ក  គបន្ត ិចបន្ត ួច និងស   ប់ប   សុខភា ពផ្សងៗទៀតដលកើតឡើងជា ញឹកញា ប់។

 ភូមិនីមួយៗគួរមា ន  អប់ថា  ំពទ្យដលមា នថា  ំពទ្យជា  ើនមុខ(មើល  អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំភូមិ ទំ.៣៣៦) 
រួមជា មួយសមា  រៈ ចា ំបា ច់មួយចំនួន ស   ប់ផ្ត ល់កា រថទា ំដល់ប    ចា ំថ្ង  ក៏ដូចជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬករណីបនា  ន់។ 
គួរមា នមនុស្សមា  ក់ទទួលខុសវា  ដលអ្ន ក  ះអា ចជា បុគ្គ លិកសខុា ភិបា ល  ូប  ៀន ឪពុកមា  យ អ្ន កលក់ 
ថា  ំពទ្យ ឬអ្ន កណា មា  ក់ដលមា នកា រទុកចិត្ត ពីសហគមន៍។ បើអា ច សមា ជិកទា ំងអស់ក្ន ុងភូមិ គួរចូលរួមចំណក
បង់   ក់ដើម្ីបបង្ក ើត  អប់ថា  ំ  ចា ំភូមិនះ។ អ្ន កដលមា នលទ្ធ ភា ព  ើន គួរបរិចា  គឲ្យបា ន  ើន។ បុ៉ន្ត  ប់គា  
គួរយល់ថា  អប់ថា  ំពទ្យស   ប់ជា   ជន៍របស់មនុស្ស  ប់គា  ទា ំងអស់  អប់ថា  ំពទ្យស   ប់ជា   ជន៍របស់មនុស្ស  ប់គា  ទា ំងអស់ ទា ំងអ្ន កដលអា ចបង់   ក់ និងអ្ន ក 
ដលមិនអា ចបង់។

 ទំព័របនា  ប់ពីនះ អ្ន កនឹងឃើញសំណូមពរមួយចំនួនអំពីអ្វ ីដលគួរមា ន  ក្ន ុង  អប់ថា  ំពទ្យនះ។ អ្ន កអា ចចង់ 
ក   បញ្ជ ី ទា ំងនះដើម្ីបតំរូវ  តា មសចក្ត ី  ូវកា រនិងធនធា ន  ក្ន ុងតំបន់អ្ន ក។  ះបីជា បញ្ជ ីនះមា ន  ើនត 
ថា  ំពទ្យ    ទំនើបក៏  យ ក៏ឱសថបុរា ណសំខា ន់ៗមួយចំនួន ដលគសា្គ  ល់ថា មា នសុវត្ថ ិភា ពនិងមា ន  សិទ្ធ ភា ព ក៏អា ច 
ដា ក់បញ្ច ូលបា នដរ។

តើអ្ន កគួរមា នថា  ំមួយមុខៗចំនួនបុ៉នា  ន?តើអ្ន កគួរមា នថា  ំមួយមុខៗចំនួនបុ៉នា  ន?

បរិមា ណថា  ំពទ្យ  ក្ន ុង  អប់ថា  ំពទ្យ គឺជា ចំនួនតិចតួចបំផុតដលគួរមា ន។ ក្ន ុងករណីខ្ល ះ អ្ន កគួរមា នល្ម មនឹងអា ច
ចា ប់ផ្ត ើមចា ប់ផ្ត ើមកា រព  បា លតប៉ុ   ះ។ អ្ន ក  ហលជា ចា ំបា ច់  ូវបញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺ  មន្ទ ីរពទ្យ ឬ  រកថា  ំពទ្យបន្ថ មទៀត 
ជា បនា  ន់។

បរិមា ណថា  ំពទ្យដលអ្ន ករក  ទុកក្ន ុង  អប់ថា  ំពទ្យរបស់អ្ន ក អា  ័យលើចំនួនមនុស្សដល  អប់នះ  ូវ  ប 
ដណ្ណ ប់ និងអា  ័យលើចមា  យផ្ល ូវដលអ្ន កនឹង  ូវ  យកថា  ំបន្ថ មទៀត  ពលថា  ំណា មួយ  ូវបា ន  ើអស់។ វា ក៏ 
នឹងអា  ័យលើតម្ល  និងលទ្ធ ភា ពរបស់  ួសា រឬសហគមន៍ដរ។ ថា  ំខ្ល ះដលស   ប់  អប់ថា  ំរបស់អ្ន ក អា ចមា នតម្ល  
ថ្ល  បុ៉ន្ត វា ជា កា រល្អ ដលគួរមា នថា  ំសំខា ន់ៗ  ប់   ន់រួចជា   ច ដើម្ីបបំពញត  ូវកា រនកា រស  ្គ ោះបនា  ន់។

ចំណា  ំ៖ ចំ  ះសមា  រៈស   ប់  អប់ស   លកូន សមា  រៈស   ប់  អប់ស   លកូន (សមា  រៈដលឆ្ម បនិង  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ  ូវមា នជា   ចស   ប់ 
ពលស   លកូន)  ូវបា នរៀបរា ប់  ទំព័រ២៥៤  ២៥៥។

ជំពូកទី

២៣
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របៀបថរក   អប់ថា  ំពទ្យរបស់អ្ន ក

១.   យត្ន ័  យត្ន ័ ៖ ទុកថា  ំទា ំងអស់ឲ្យផុតពីដកុមា រ។៖ ទុកថា  ំទា ំងអស់ឲ្យផុតពីដកុមា រ។  ប់ថា  ំទា ំងអស់សុទ្ធ តអា ចនា ំឲ្យមា នកា រពុល បើ  ើលើសក  ិត។

២.  ូវ   កដថា ថា  ំពទ្យទា ំងអស់មា នបិទសា  កស ្ញ   ឹម  ូវ និងមា នសចក្ត ីណនា ំអំពីកា រ  ើ   ស់  លើថា  ំ  ូវ   កដថា ថា  ំពទ្យទា ំងអស់មា នបិទសា  កស ្ញ   ឹម  ូវ និងមា នសចក្ត ីណនា ំអំពីកា រ  ើ   ស់  លើថា  ំ 
នីមួយៗ។ នីមួយៗ។ ទុកសៀវ  នះមួយច  ប់  ជា ប់ជា មួយ  អប់ថា  ំពទ្យ។

៣. ទុកដា ក់ថា  ំនិងសមា  រៈពទ្យទា ំងអស់  ជា មួយគា    កន្ល ងសា  ត ស្ង ួត និង  ជា ក់ ទុកដា ក់ថា  ំនិងសមា  រៈពទ្យទា ំងអស់  ជា មួយគា    កន្ល ងសា  ត ស្ង ួត និង  ជា ក់ ដលគា  នកនា  តនិងកណ្ណ ុរ។ 
កា រពា រសមា  រៈ បង់រំុ និងសំឡី  យរុំវា ក្ន ុងថង់បា  ស្ទ ិកបិទជិត។

៤.  ូវ  ៀមថា  ំនិងសមា  រៈសំខា ន់ៗស   ប់កា រស  ្គ ោះបនា  ន់ ឲ្យ  មា នជា ប់ជា និច្ច ។  ូវ  ៀមថា  ំនិងសមា  រៈសំខា ន់ៗស   ប់កា រស  ្គ ោះបនា  ន់ ឲ្យ  មា នជា ប់ជា និច្ច ។ រា ល់ពលដលថា  ំ 
សំខា ន់ណា  មួយ  ូវបា ន  ើ បំពញវា មកវិញឲ្យបា នឆា ប់ ដលអា ចធ្វ ើបា ន។

៥.   យ័ត្ន អំពីកា លបរិច្ឆ ទផុតកំណត់  ើ   ស់របស់ថា  ំនីមួយៗ។  យ័ត្ន អំពីកា លបរិច្ឆ ទផុតកំណត់  ើ   ស់របស់ថា  ំនីមួយៗ។ បើហួសកា លបរិច្ឆ ទ ឬថា  ំមើល  ដូចជា ខូច 
បំផា  ញវា  ល ហើយបំពញវិញ  យថា  ំថ្ម ី។ 

  
ចំណា ំ៖ ថា  ំខ្ល ះ ជា ពិសសថា  ំត   សុីគ្ល ីន អា ចមា ន   ះថា  ក់យា៉ ងខា  ំង បើវា ហួសកា លបរិច្ឆ ទ  ើ   ស់។  ះជា  

យា៉ ងនះក្ត ី ថា  ំប៉នីសុីលីនក្ន ុងទ  ង់ស្ង ួត(   ប់ ឬម  ស   ប់ទឹកសរូ ឬស   ប់ចា ក់) អា ច  ើបា នរហូតដល់១ឆា  ំ 
បនា  ប់ពីផុត កា លបរិច្ឆ ទ  ើ   ស់ បើ  ូវបា នរក  ទុក  កន្ល ងសា  ត ស្ង ួត និង  ជា ក់។ ថា  ំប៉នីសុីលីនចា ស់ៗ អា ច 
បា ត់បង់កមា  ំងរបស់វា ខ្ល ះ ដូច្ន ះអ្ន ក  ហលជា  ូវបង្ក ើនក  ិត  ើ   ស់។ (  យត្ន ័ ៖  ះបីជា កា របង្ក ើនក  ិត  ើថា  ំ
ប៉នីសុីលីន មា នសុវត្ថ ិភា ពក៏  យ កា រ  ើថា  ំដទទៀតលើសពកី  ិតដលបា នណនា ំ បណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ 
យា៉ ងខា  ំង)។

ទុកដា ក់ថា  ំពទ្យឲ្យផុតពីដកុមា រ។ទុកដា ក់ថា  ំពទ្យឲ្យផុតពីដកុមា រ។
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កា រទិញថា  ំស   ប់  អប់ថា  ំពទ្យ

 ថា  ំភា គ  ើនដលបា នណនា ំ  ក្ន ុងសៀវ  នះ អា ចរកទិញបា ន  តា មឱសថសា  ននា នា  តា មទីក ុងធំៗ។ 

បើ  ួសា រឬអ្ន កភូមិជា  ើនរួមគា  ទិញអ្វ ីដលពួកគ  ូវកា រក្ន ុងពលជា មួយគា   ឱសថសា  នភា គ  ើនអា ចលក់ឲ្យពួកគ 

ក្ន ុងតម្ល  ទា បជា ងធម្ម តា បន្ត ិចបា ន។ ឬបើអា ចទិញថា  ំនិងសមា  រៈទា ំងអស់ពីអ្ន កលក់ដំុបា ន  ះវា ក៏អា ច  កបន្ត ិចដរ។

បើឱសថសា  នគា  នថា  ំដលផលិត  យក ុមហ៊ុនមួយដលអ្ន កចង់បា ន អ្ន កអា ចទិញថា  ំដលផលិត  យក ុមហ៊ុន

ផ្សងក៏បា ន បុ៉ន្ត  ូវ   កដថា វា ជា ថា  ំដូចគា   ហើយ  ូវពិនិត្យមើលក  ិត  ើ   ស់របស់វា ផង។

 ពលទិញថា  ំ  ៀបធៀបតម្ល របស់វា ។ ថា  ំរបស់ក ុមហ៊ុនខ្ល ះមា នតម្ល ថ្ល ជា ងថា  ំរបស់ក ុមហ៊ុនផ្សងទៀត  ះជា  

វា ជា ថា  ំដូចគា  ក៏  យ។ តា មធម្ម តា  ថា  ំដលមា នតម្ល ថ្ល  មិនមនតងតមា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ងថា  ំឯទៀត  ះទ។ 

បើអា ច ទិញថា  ំដលមា ន   ះវិទ  សា  ្ត  ជា ជា ងថា  ំដលមា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម  ទិញថា  ំដលមា ន   ះវិទ  សា  ្ត  ជា ជា ងថា  ំដលមា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម    ះភា គ  ើនថា  ំធម្ម តា មា នតម្ល 

 កជា ង។ ជួនកា លអ្ន កអា ចសន្ំស   ក់ បា នខ្ល ះ  យទិញថា  ំចំនួន  ើន។ ឧទា ហរណ៍ ៖ ថា  ំប៉នីសុីលីនដប 

៦០០,០០០ អុ៊យនីត ភា គ  ើនមា នតម្ល ថ្ល ជា ងថា  ំប៉នីសុីលនីដប ៣០០,០០០អុ៊យនីត តបន្ត ិចបុ៉   ះ ដូច្ន ះទិញ 

ដបធំ ហើយ  ើវា ពីរដងវិញ។

 ូវ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់ភា ពអា សន្ន   ូវ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់ភា ពអា សន្ន  

 អប់ថា  ំពទ្យ  ូវតមា នថា  ំ  ប់   ន់ អប់ថា  ំពទ្យ  ូវតមា នថា  ំ  ប់   ន់
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 អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំ  ួសា រ
 ួសា រនីមួយៗ គួរមា នថា  ំនិងសមា  រៈពទ្យដូចត  នះ  ក្ន ុង  អប់ថា  ំពទ្យរបស់ពួកគ។ ថា  ំទា ំងអស់នះ  ូវឲ្យ

មា នចំនួន  ប់   ន់ស   ប់ព  បា លជំងឺដលកើតឡើងជា ញឹកញា ប់  តា មតំបន់ជនបទ។

បញ្ច ូលថា  ំបុរា ណសំខា ន់ៗ  ក្ន ុង  អប់ថា  ំពទ្យរបស់អ្ន កដរ។

សមា  រៈពទ្យសមា  រៈពទ្យ

កា រ  ើ   សកា រ  ើ   ស់             ់             កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ តម្ល (សរសរបញ្ច ូល)តម្ល (សរសរបញ្ច ូល) ចំនួនដលណនា ំចំនួនដលណនា ំ មើលទំព័រមើលទំព័រ

ស   ប់ដំ  និងប   ស្បក

កំុ   សស្ទ រីល ក្ន ុងកញ្ច ប់បិទជិត 

ផ្សងពីគា  ________________ ២០ ៩៧, ២១៨, ២៦៣

បង់រំុ ទំហំ២ ៤ និង៦ស.ម ________________ ២ដំុក្ន ុងមួយមុខៗ ៨៧

សំឡីសា  ត ________________ មួយកញ្ច ប់តូច ១៤, ៧២, ៨៣, ២៥៤

ដំុបង់ស្អ ិតទទឹង ២ស.ម ________________ ២ដំុ ៨៥, ២២០

សា បូ៊ បើអា ច សា បូ៊អង់ទីសិបទិក 
ដូចជា បតា ឌីន (Betadine)(Betadine) ________________ ១ដំុ ឬ១ដបតូច ៣៧១

អា ល់កុល៧០% ________________ ១ភា គ៤លី  ៧២,២០១,២១១,២៥៤

ទឹកអុី្រ ដូហ្សនពរុកសីុត (hydrogen 

peroxide) ក្ន ុងដប ក  ________________ ដបតូច ១ដប ៨៣,១៨៣,២១៣

វ៉ា សីុលីន(Vaseline)(Vaseline) ក្ន ងុក ឡឬបំពង់ ________________ ១ ៩១,៩៧,១៤១,១៩៩

ទឹកខ្ម ះស ________________ ១ភា គ២លី  ២០០,២៤១,២៩៤,៣០៩

សា  ន់ធ័រ (sulfur) ________________ ១០០ក  ម ២០០,២០៥,២០៦,២១១

ក ្ត   សា  ត(គា  ន   ះ) ________________ ១ស   ប់ ៨៥,២៥៤,២៦២

ស   ប់វា ស់សីតុណ ភា ព

ទម៉ូម៉  

            ស   ប់មា ត់                        
            ស   ប់គូថ ________________ ១ក្ន ុង១មុខ ៣០,៤១

ស   ប់រក  សមា  រៈឲ្យសា  ត

ថង់បា  ស្ទ ិក ________________  ើន ១៩៥,៣៣២
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ថា  ំពទ្យថា  ំពទ្យ

                                   ថា  ំ                                   ថា  ំ

កា រ  ើ   សកា រ  ើ   ស់   ់   (   ះវិទ  សា  ្ត )(   ះវិទ  សា  ្ត )

   ះពា ណិជ្ជ កម្ម       ះពា ណិជ្ជ កម្ម    
ក្ន  ុង  ុក  ក្ន  ុង  ុក  

(សរសរបញ្ច ូល)(សរសរបញ្ច ូល)
តម្ល តម្ល  

(សរសរបញ្ច ូល)(សរសរបញ្ច ូល) ចំនួនដលណនា ំចំនួនដលណនា ំ មើលទំព័រមើលទំព័រ

ស   ប់កា របង្ក  គ  យបា ក់តរី 

១. Penicillin   ប់ ២៥០មីលីក  ម _____________ _____________ ៤០ ៣៥១

២. Cotrimoxazole 
(sulfamethoxazole ៤០០ 
មីលីក  ម ជា មួយ trimethoprim 
៨០ មីលីក  ម) _____________ _____________ ១០០ ៣៥៨

៣. Ampicillin   ប់  វង 

២៥០មីលីក  ម _____________ _____________ ២៤ ៣៥៣

ស   ប់  ូន

៤. ថា  ំ   ប់ Mebendazole _____________ _____________

  ៤០    ប់ 

ន១០០មីលីក   ម 

ឬ២ដប ៣៧៤

ស   ប់  ុន    និងបន្ថ យកា រឈឺចា ប់

៥. Aspirin   ប់ ៣០០មីលីក  ម _____________ _____________ ៥០ ៣៧៩

៦. Aceta minophen 
  ប់៥០០មីលីក  ម _____________ _____________ ៥០ ៣៨០

ស   ប់ភា ពស្ល កសា  ំង

៧. Iron (ferrous sulfate)   ប់ 

២០០ មីលីក  ម (ល្អ បំផុតបើថា  ំ មា ន 

វីតា មីនស និងfolic acid)  _____________ _____________ ១០០ ៣៨០

ស   ប់កមរមា ស់ និងច

៨. Lindane (gamma

benzene hexachloride) ឬម   
sulfur

                      _____________ _____________ ១ដប ២០ក  ម ៣៩៣

ស   ប់រមា ស់ និងក្អ ួត

៩. Promethazine ២៥មីលីក  ម _____________ _____________ ១២ ៣៨៦

ស   ប់ជំងឺសើរស្បកបន្ត ិចបន្ត ួច

១០. Gentian violet ដបតូច  

ឬក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិក _____________ _____________ ១ដប ១បំពង់ ៣៧១

ស   ប់ជំងឺភ្ន ក

១១. ក មួនភ្ន កអង់ទីបី៊យ៉ូទិក _____________ _____________ ១បំពង់ ៣៧៨
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 អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំភូមិ
 អប់ថា  ំពទ្យនះ គួរមា ន  ប់ថា  ំនិងសមា  រៈពទ្យទា ំងអស់ដលបា នរៀបរា ប់  ក្ន ុង  អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំផ្ទ ះ បុ៉ន្ត  

ក្ន ុងបរិមា ណ  ើនជា ង អា  ័យលើទំហំភូមិរបស់អ្ន ក និងចមា  យពីកន្ល ងលក់ថា  ំ។  អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំភូមិ គួរបញ្ច ូលថា  ំ
និងសមា  រៈដលបា នរៀបរា ប់  ទីនះផងដរ ដលក្ន ុង  ះមា នថា  ំជា  ើនស   ប់ព  បា លជំងឺដលមា ន   ះថា  ក់ 
ខា  ំង។ អ្ន ក  ហលជា  ូវក ឬបន្ថ ម  ក្ន ុងបញ្ជ ីទា ំងនះ អា  ័យ  តា មជំងឺដលមា ន  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក។

សមា  រៈបន្ថ មសមា  រៈបន្ថ ម

កា រ  ើ   សកា រ  ើ   ស់ កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ តម្ល តម្ល ចំនួនចំនួន ទំព័រទំព័រ

ស   ប់កា រចា ក់ សឺរុា ំង ៥មីលីលី   
ម្ជ ុលលខ២២  វង ៣ ស.ម 
ម្ជ ុលលខ២៥  វង១,៥ស.ម ________________

២       
៣-៦     
២-៤ ៦៥

ស   ប់កា រពិបា ក  ម សុងបូមទឹក  ម 
(  ស៊ូឬបា  ស្ទ ិកលខ១៦) ________________ ២ ២៣៩

ស   ប់ថ្ល ស់ និង 
៉ ងសរសវ៉ន បង់យឺត ទទឹង៤  ៦ ស.ម                                              ________________ ៣-៦ ១០២,១៧៥,២១៣

ស   ប់កា របឺតស្ល ះ បំពង់បឺតស្ល ះ ________________ ១-២ ៨៤,២៥៥,២៦២

ស   ប់មើលក្ន ុង  ចៀក ពិលតូចមួយ ________________ ១ ៣៤,២៥៥,៣០៩

ថា  ំពទ្យបន្ថ មថា  ំពទ្យបន្ថ ម

កា រ  ើ   ស់កា រ  ើ   ស ់                         ថា  ំពទ្យថា  ំពទ្យ    ះពា ណិជ្ជ កម្ម    ក្ន  ុង  ុក   ះពា ណិជ្ជ កម្ម    ក្ន  ុង  ុក តម្ល តម្ល ចំនួនចំនួន ទំព័រទំព័រ

ស   ប់កា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ 

១. ថា  ំPenicillinចា ក់ បើមា នតមួយ 
 ើ procaine penicillin ៦០០,០០០ 

អុ៊យនីត ក្ន ុង១មីលីលី  _____________ _____________ ២០-៤០ ៣៥២

២. Ampicillinអំពូល ២៥០មីលីក  ម 
និង/ឬstreptomycin ដប ១ក  ម 
ស   ប់  ើរួមជា មួយpenicillin 
(បើampicillinថ្ល ពក) _____________ _____________

២០-៤០

៤០-៨០ ៣៥៤

៣. Tetracycline   ប់  វង ឬ   ប់ 
សំប៉ត ២៥០មីលីក  ម _____________ _____________ ៤០-៨០ ៣៥៦

ស   ប់កា របង្ក  គ  យអា មីបនិងចា  ដ ៉  ៖

៤. Metronidazole   ប់ ២៥០ម.ក 
_____________ _____________ ៤០-៨០ ៣៦៩

ស   ប់កា រ  កា ច់  

៥. ថា  ំ   ប់ Phenobarbital ១៥ ម.ក _____________ _____________ ៤០-៨០ ៣៨៩
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កា រ  ើ   ស់កា រ  ើ   ស់                          ថា  ំពទ្យថា  ំពទ្យ    ះពា ណិជ្ជ កម្ម    ក្ន  ុង  ុក   ះពា ណិជ្ជ កម្ម    ក្ន  ុង  ុក តម្ល តម្ល ចំនួនចំនួន ទំព័រទំព័រ

ស   ប់  តិកម្ម អា ល់ឡសុីធ្ង ន់ធ្ង រនិងហឺតខា  ំង 

៦. ថា  ំចា ក់Epinephrine  (Adrenalin)(Adrenalin) 
អំពូល ១មីលីក  ម                                                                               _____________ _____________ ៥-១០ ៣៨៥

ស   ប់ជំងឺហឺត

៧. Ephedrine   ប់ ១៥មីលីក  ម _____________ _____________ ២០-១០០ ៣៨៥

ស   ប់កា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រក  យពលស   ល

៨. ថា  ចំា ក់ Ergonovine  ០,២ មីលីក  ម _____________ _____________ ៦-១២ ៣៩១

ថា  ំផ្សងៗទៀតដលចា ំបា ច់  ក្ន ុងតំបន់ជា  ើនថា  ំផ្សងៗទៀតដលចា ំបា ច់  ក្ន ុងតំបន់ជា  ើន

តំបន់ដលមា នជំងឺភ្ន កស្ង ួត  

ថា  ំជីវជា តិអា    ប់ ២០០,០០០អុ៊យនីត                                                                    _____________ _____________ ១០-១០០ ៣៩២

តំបន់ដលមា នជំងឺតតា ណូស 

ថា  ំ Tetanus antitoxin ៥០០,០០០ 
អុ៊យនីត _____________ _____________ ២-៤ដប ៣៨៩

តំបន់ដលមា នពស់ចិកឬខ  ដំរីទិច 

ថា  ំ  ឆា ំងពិសពស់ _____________ _____________ ២-៦ ៣៨៨

តំបន់ដលមា នជំងឺ  ុនចា ញ់

Chloroquine   ប់ ១៥០មីលីក  ម (ឬថា  ំ 
ដល មា ន  សិទ្ធ ិភា ពខា  ំងក្ន ុងតំបន់របស់ 
អ្ន ក) _____________ _____________ ៥០-២០០

៣៦៥

៣៦៦

ដើម្ីបបងា្ក  រឬព  បា លកា រហូរឈា មនទា រកដលកើតមកមិន  ប់ទម្ង ន់

ថា  ំវីតា មីនកា  ចា ក់ ១មីលីក  ម _____________ _____________ ៣-៦ ៣៩៤

ថា  ំស   ប់ជំងឺរុា ំរ៉ថា  ំស   ប់ជំងឺរុា ំរ៉

កា រ  ៀមថា  ំក្ន ុង  អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំភូមិស   ប់ជំងឺរុា ំរ៉ ដូចជា ជំងឺរបង ជំងឺរបង និង ជំងឺឃ្ល ង់ ជំងឺឃ្ល ង់ អា ចជា កា រល្អ  ឬអា ចមិន 
ចា ំបា ច ់។ ដើម្ីប   កដថា មា នអ្ន កមា នជំងឺណា មួយក្ន ុងចំ  មជំងឺទា ំងនះ ជា ញឹកញា ប់់គអា ចធ្វ ើតស្ត ៍ ពិសស   
មណ លសុខភា ព ដលជា កន្ល ងមា នថា  ំចា ំបា ច់ស   ប់ព  បា លវា ។ កា រស   ចអំពីកា របញ្ច ូលថា  ំទា ំងនះនិងថា  ំផ្សង 
ទៀតចូល  ក្ន ុងកា រ  អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំភូមិ គឺ អា  ័យ  លើសា  នភា ពក្ន ុងភូមិ និងសមត្ថ ភា ពវជ្ជ សា ្ត  របស់អ្ន ក 
ទទួលខុស  ូវទា ំង  ះ។ 

ថា  ំបងា្ក  រថា  ំបងា្ក  រ

ថា  ំបងា្ក  រមិន  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូលក្ន ុង  អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំភូមិទ   ះវា  ូវបា នផ្ត ល់ឲ្យ  យមន្ទ ីរសុខា ភិបា ល។ 
 ះជា យា៉ ង នះក្ត ី យើងគួរខិតខំធ្វ ើឲ្យកុមា របា នទទួលថា  ំបងា្ក  រឲ្យបា នឆា ប់  ពលដលពួកគមា នអា យុល្ម មនឹង 

ទទួលថា  ំ បងា្ក  រផ្សងៗ(ទំ.១៤៧)។ ដូច្ន ះ បើមា នទូរទឹកកក គួរដា ក់ថា  ំបងា្ក  រ  ក្ន ុងកា រ  អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំភូមិដរ 
ជា ពិសសថា  ំដប៉ត ថា  ំបងា្ក  រជំងឺ  ុនស្វ ិតដជើង និងថា  ំបងា្ក  រជំងឺក  ្ជ ឹល។ 
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ដំបូនា  នស   ប់អ្ន កលក់ថា  ំពទ្យភូមិ ឬឱសថកា រី
បើអ្ន កលក់ថា  ំពទ្យ  ក្ន ុងហា ងរបស់អ្ន ក អ្ន កភូមិអា ចនឹងសួរអ្ន កថា តើពួកគគួរ 

ទិញថា  ំអ្វ ី ហើយតើ  ូវ  ើ  ពលណា  និងរបៀបណា ។ តួនា ទីរបស់អ្ន កមា ន 
ឥទ្ធ ិពលយា៉ ង សំខា ន់  លើចំណះដឹងនិងសុខភា ពរបស់អ្ន កភូមិ។                     

សៀវ  នះអា ចជួយអ្ន កឲ្យផ្ត ល់ដំបូនា  ន  ឹម  ូវ និងពិនិត្យ 
មើលថា  អតិថិជនរបស់អ្ន ក ទិញតថា  ំដលពួកគ  ូវកា រពិត

  កដបុ៉   ះ។

ដូចដលអ្ន កបា នដឹងហើយថា  ជា ញឹកញា ប់  ជា ជន
ចំណា យ   ក់បន្ត ិចបន្ត ួចរបស់គា ត់ ដើម្ីបទិញថា  ំដល 
មិនបា នជួយដល់គា ត់  ះ។ បុ៉ន្ត អ្ន កអ្ន កអា ចជួយគា ត់ឲ្យ
យល់ច  ស់អំពីត  ូវកា រសុខភា ពរបស់គា ត់ ឲ្យគា ត់ 
ចំណា យ   ក់  យសម  ប។ ឧទា ហរណ៍ ៖

 បើ  ជា ជនមកសួររកទិញថា  ំសុីរូ៉ក្អ ក ថា  ំរា ក 
ដូចជា   ថា  ំ  បិុចតា តថា  ំ  បិុចតា ត វីតា មីនប១២ ដើម្ីប 
ព  បា លភា ពស្ល កសា  ំងធម្ម តា   ថា  ំប៉នីសុីលីន 
ដើម្ីបព  បា លកា រ   ះ  ិចឬកា រឈឺចា ប់ ឬរកថា  ំ 
ត   សុីគ្ល ីន   ពលគមា នជំងឺ  ុនផា  សា យ ពន្យល់ពួក 
គ ថា  ថា  ំទា ំងនះមិនចា ំបា ច់ទ ហើយវា អា ចធ្វ ើឲ្យមា នផលអា ក ក់  ើន 
ជា ងផលល្អ ។ ពិភា ក  ជា មួយពួកគា ត់ថា តើ  ូវធ្វ ើអ្វ ីជំនួសវិញ។

 បើនរណា មា  ក់ចង់ទិញថា  ំវីតា មីនបូ៉វកំលា ំង លើកទឹកចិត្ត គា ត់ឲ្យទិញស៊ុត ផ្ល ឈើ ឬបន្ល  ជំនួសវិញ។ ជួយ 
ពួកគា ត់ឲ្យយល់ ថា អា ហា រទា ំងនះមា នជីវជា តិ  ើនជា ង និងមា នតម្ល ស   ប់អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ើនជា ង។

 បើ  ជា ជនសំុឲ្យចា ក់ថា  ំ  ពលដលមា នថា  ំស   ប់លប ហើយមា ន  សិទ្ធ ភា ពដូចគា   និងមា នសុវត្ថ ិភា ពជា ង 
  ប់ពួកគនូវហតុផលទា ំងនះ។ 

 បើនរណា មា  ក់ចង់ទិញថា  ំផា  សា យ   ប់ ឬទ  ង់ផ្សងទៀតនថា  ំអា ស្ព ីរីនដលមា នតម្ល ថ្ល  ស   ប់ព  បា ល 
ផា  សា យ លើកទឹកចិត្ត គា ត់ឲ្យសន្ំសសំច   ក់  យទិញអា ស្ព ីរីន   ប់ធម្ម តា  (ឬថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន) 
ហើយផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន។

អ្ន កអា ច   ប់  ជា ជនយ៉ា ងងា យ បើអ្ន កបើកសៀវ  នះមើល ហើយអា នឲ្យគា ត់សា  ប់ ឬអា នជា មួយពួកគា ត់ 
តម្ត ង។ 

ជា រួម  ូវលក់តថា  ំសំខា ន់ៗបុ៉   ះ។ បំពញស្ត ុកថា  ំរបស់អ្ន ក ជា មួយតថា  ំ និងសមា  រៈដលបា នរៀបរា ប់ស   ប់
 អប់ថា  ំពទ្យ  ចា ំផ្ទ ះនិង  ចា ំភូមិ  មទា ំងថា  ំនិងសមា  រៈដលសំខា ន់ស   ប់ ជំងឺដលកើតជា ញឹកញា ប់  ក្ន ុងតំបន់

របស់អ្ន ក។ ព  យា មស្ត ុកតថា  ំ   ះវិទ  សា  ្ត ដលមា នតម្ល  ក ឬថា  ំ   ះពា ណិជ្ជ កម្ម ដលមា នតម្ល  កបំផុត 
បុ៉   ះ។ ហើយមិន  ូវលក់ថា  ំដលផុតកំណត់  ើ ខូច ឬ  ើមិនបា ន។

ឱសថសា  នរបស់អ្ន ក អា ចកា  យជា កន្ល ងដល  ជា ជនរៀនសូ  អំពីកា រថទា ំសុខភា ព  យខ្ល ួនឯង។ បើអ្ន កអា ច 
ជួយឲ្យ  ជា ជន  ើ   ស់ថា  ំពទ្យ  យឆា  តវ ឬជួយឲ្យ  ប់គា  ដលទិញថា  ំពទ្យយល់ពីកា រ  ើ   ស់និងក  ិត  ើ 
យា៉ ង  ឹម  ូវ ក៏ដូចជា កា រ  ឈម   ះថា  ក់និងកា រ  ុង  យ័ត្ន របស់ថា  ំ អ្ន កនឹងផ្ត ល់សវា ដ៏ល្អ បំផុតមួយ  ឲ្យ 
សហគមន៍របស់អ្ន ក។ សូមសំណា ងល្អ !!


