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ទំព័របតង

កា រ  ើ   ស់ ក  ិតថា  ំ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  

ចំ  ះថា  ំដលមា ន  ក្ន ុងសៀវ  នះ

ថា  ំទា ំងឡា យដលមា ន  ក្ន ុងជំពូកនះ  ូវបា នដា ក់ជា ក ុម  តា មកា រ  ើ   ស់របស់វា ។ ឧទា ហរណ៍ ៈ ថា  ំដល 
 ើស   ប់ព  បា លកា របង្ក  គ  យពពួក  ូន  ូវបា នចា ត់ចូលក្ន ុងក ុមដលមា នចំណងជើងថា ស   ប់  ូនស   ប់  ូន។

បើអ្ន កចង់ដឹងព័ត៌មា នអំពីថា  ំអ្វ ីមួយ រកមើលថា  ំ  ះក្ន ុងបញ្ជ ីរា យ   ះថា  ំ ដលចា ប់ពីទំព័រ៣៤១។ ឬរកមើល   ះ
ថា  ំ  ះ  ក្ន ុងតា រា ងលិបិក មថា  ំ ដលចា ប់ពីទំព័រ៣៤៥។  ពលអ្ន ករកឃើញ   ះថា  ំដលអ្ន កកំពុងស្វ ងរក  ះ 
ហើយបើក  ទំព័រដលបា នបងា  ញ។

ថា  ំទា ំងឡា យ  ូវបា នរៀប  តា ម   ះវិទ  សា ្ត   គឺមិនមនរៀប  តា ម   ះពា ណិជ្ជ កម្ម ទ(   ះដល 
ក ុមហ៊ុន ផលិតថា  ំបា ន  ើ)។ នះមកពីថា  ំតងតមា ន   ះវិទ  សា ្ត  ដូចគា    ប់ទីកន្ល ងទា ំងអស់ ហើយ មា ន 

  ះ ពា ណិជ្ជ កម្ម ខុសៗគា  ពីកន្ល ងមួយ  កន្ល ងមួយ។ ម៉  ងទៀត ថា  ំដលមា ន   ះវិទ  សា ្ត  តងតមា ន តម្ល  ថា  ំដលមា ន   ះវិទ  សា ្ត  តងតមា ន តម្ល  
 កជា ង ថា  ំដលមា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម ។ កជា ង ថា  ំដលមា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម ។

ក្ន ុងករណីខ្ល ះ ក៏មា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម ដលល្បីៗ ដា ក់  ពីក  ម   ះវិទ  សា ្ត  ដរ។  ក្ន ុងសៀវ  នះ 
  ះពា ណិជ្ជ កម្ម របស់ថា  ំ  ូវបា នសរសរជា អក្សរ   ត និងចា ប់ផ្ត ើម  យអក្សរធំមួយ។ ឧទា ហរណ៍ៈ phenergan 

គឺជា   ះពា ណិជ្ជ កម្ម របស់ពពួកថា  ំ Antihistamine ដលគ  ថា  PromethazinePromethazine ដលជា   ះវិទ  សា ្ត  ។

ជា មួយនឹងព័ត៌មា នអំពីថា  ំនីមួយៗ កន្ល ងទំនរ                              ូវបា នទុកស   ប់ឲ្យអ្ន កសរសរចូលនូវ   ះ 
និងតម្ល នថា  ំដលគនិយម  ើបំផុត ឬដលមា នតំល  កបំផុត  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក។ ឧទា ហរណ៍ ៈ បើពពួកថា  ំ 
Tetracycline  ដល  កបំផុត ឬដលអា ចរកបា ន គឺមា នតTerramycin  ះអ្ន កគួរសរសរ  ក្ន ុងច   ះទំនរ ដូច 
ត  នះ ៈ

Tetracycline (Tetracycline HCI, oxyTetracycline, ។ល។)Tetracycline (Tetracycline HCI, oxyTetracycline, ។ល។)

  ះ                Terramycin                    Terramycin                        តម្ល           ១០,២៥ ដុលា                         ១០,២៥ ដុលា                   ក្ន ុង           ៦   ប់                                ៦   ប់                                                    

 ះជា យា៉ ងនះក៏  យ បើអ្ន កអា ចទិញ Tetracycline Tetracycline ជា   ះវិទ  សា ្ត  បា ន  កជា ង Terramycin 
 ូវសរសរ ដូច្ន ះវិញ

  ះ                Tetracycline                               Tetracycline                  តម្ល             ១០ដុលា                            ១០ដុលា                   ក្ន ុង             ៦០   ប់                           ៦០   ប់               

កំណត់ចំណា ំ ៈ កំណត់ចំណា ំ ៈ មិនមនថា  ំទា ំងអស់ដលបា នរៀបរា ប់ក្ន ុងទំព័របតងនះ សុទ្ធ តចា ំបា ច់  ូវតមា ន  ក្ន ុង  អប់ មិនមនថា  ំទា ំងអស់ដលបា នរៀបរា ប់ក្ន ុងទំព័របតងនះ សុទ្ធ តចា ំបា ច់  ូវតមា ន  ក្ន ុង  អប់ 
ថា  ំ  ចា ំ  ួសា រ ឬ  ចា ំភូមិរបស់អ្ន ក  ះទ។ ពី   ះ  ទសផ្សងៗ អា ចរកបា នថា  ំផ្សងៗគា   ហើយជួន កា ល ថា  ំ  ចា ំ  ួសា រ ឬ  ចា ំភូមិរបស់អ្ន ក  ះទ។ ពី   ះ  ទសផ្សងៗ អា ចរកបា នថា  ំផ្សងៗគា   ហើយជួន កា ល 
មា នកា រ ផ្ត ល់ព័ត៌មា នអំពីថា  ំជា  ើនដលកបនឹងជំងឺដូចគា  ។ បុ៉ន្ត   ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ វា ជា កា រ  សើរដលមា នកា រ ផ្ត ល់ព័ត៌មា នអំពីថា  ំជា  ើនដលកបនឹងជំងឺដូចគា  ។ បុ៉ន្ត   ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ វា ជា កា រ  សើរដល                                                                                                                              

 ូវមា ន និង  ើថា  ំតមួយចំនួនតូចតបុ៉   ះ។ ូវមា ន និង  ើថា  ំតមួយចំនួនតូចតបុ៉   ះ។
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ព័ត៌មា នអំពីក  ិត  ើថា  ំព័ត៌មា នអំពីក  ិត  ើថា  ំ
វិធីសរសរក  ិតថា  ំវិធីសរសរក  ិតថា  ំ

១   ប់ = មួយ   ប់ =

១/២   ប់ = កន្ល ះ   ប់ =

១ ១/២   ប់ = មួយ   ប់កន្ល ះ =

១/៤   ប់ = មួយភា គបួនន   ប់ =

១/៨   ប់ = មួយភា គ   ំបីន   ប់(ចកជា   ំបីចំណកស្ម ើៗគា    
     ហើយ  ើតមួយចំណក)

កា រកំណត់ក  ិត  ើថា  ំតា មទម្ង ន់ខ្ល ួនរបស់មនុស្សកា រកំណត់ក  ិត  ើថា  ំតា មទម្ង ន់ខ្ល ួនរបស់មនុស្ស

 ក្ន ុងទំព័រទា ំងឡា យនះ ថា  ំភា គ  ើន  ូវបា នណនា ំឲ្យផ្ត ល់  តា មអា យុរបស់មនុស្ស ដូចនះហើយបា នជា  

កុមា រ នឹងមា នក  ិត  ើទា បជា ងមនុស្សចា ស់។ បុ៉ន្ត  កា រកំណត់ ក  ិត  ើថា  ំ  តា មទម្ង ន់ខ្ល ួនរបស់មនុស្ស មា នភា ព 

  កដជា ង។ ជួនកា ល ព័ត៌មា នអំពីវិធីអនុវត្ត ន៍តា មរបៀបនះ  ូវបា នផ្ត ល់ជូន  យសង្ខ ប  ក្ន ុងវង់ក ចក() 

ស   ប់កា រ  ើ   ស់របស់ភា  ក់ងា រសុខា ភិបា លដលគា ត់មា នជញ្ជ ីង។ បើអ្ន កអា ន...

(១០០ម.ក /គ.ក /ថ្ង )

វា មា នន័យថា  ១០០ម.ក  ក្ន ុងទម្ង ន់ខ្ល ួនមួយគីឡូក  ម ក្ន ុងមួយថ្ង ។ និយា យម ៉ ងទៀត គឺក្ន ុងអំឡុងពល២៤មា៉ ង 

អ្ន ក  ូវឲ្យថា  ំចំនួន ១០០ម.ក  ស   ប់ទម្ង ន់ខ្ល ួនមួយគីឡូក  ម។

ឧទា ហរណ៍ ៈ អ្ន កចង់ឲ្យថា  ំAspirin  កុមា រមា  ក់ ទម្ង ន់ ៣៦គ.ក  ដលមា នជំងឺរលា កសនា  ក់។ គដឹងថា  ក  ិត  ើ 

ថា   ំ Aspirinស   ប់ជំងឺនះគឺ ១០០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ។ ដូច្ន ះយើង  ូវយក

១០០ម.ក  x ៣៦ = ៣៦០០ម.ក 

កុមា រ  ះគួរ  ើថា  ំAspirin ៣៦០០ម.ក ក្ន ុងមួយថ្ង ។ ថា  ំAspirinមួយ   ប់មា នជា តិAspirin៣០០ម.ក  ដូច្ន ះ 

៣៦០០ម.ក  Aspirin ស្ម ើនឹងថា  ំ១២   ប់។ ដូច្ន ះយើង  ូវឲ្យអ្ន កជំងឺលបម្ត ង២   ប់ ៦ដងក្ន ុងមួយថ្ង  ឬលប ២   ប់ 

រា ល់៤ ៉ ងម្ត ង។

នះគឺជា វិធីមួយស   ប់កំណត់ក  ិត  ើ   ស់ថា  ំផ្សងៗ។ ចំ  ះព័ត៌មា នបន្ថ ម អំពីរងា  ស់ និងកា រកំណត់ក  ិត

 ើ   ស់ថា  ំ មើលជំពូកទី៨។

កំណត់ចំណា កំណត់ចំណា ំចំ  ះអ្ន កអប់រំ អ្ន កធ្វ ើផនកា រនកម្ម វិធីថទា ំសុខភា ព និងចំ  ះអ្ន កចកចា យសៀវ  នះ

បើសៀវ  នះ  ូវបា ន  ើ  ក្ន ុងកម្ម វិធីបណ្ណ ុះបណា្ខ  លភា  ក់ងា រសុខភា ពភូមិ ឬ  ូវបា នចកចា យ  យកម្ម វិធី 

ថទា ំសុខភា ពភូមិ គួរមា នព័ត៌មា នអំពី   ះថា  ំដល   ក្ន ុងភូមិនិងតម្ល របស់វា  ភា  ប់ជា មួយសៀវ  នះគួរមា នព័ត៌មា នអំពី   ះថា  ំដល   ក្ន ុងភូមិនិងតម្ល របស់វា  ភា  ប់ជា មួយសៀវ  នះ។

អ្ន កចកចា យសៀវ  នះ  តា មភូមិ គួរចម្ល ងទំព័រដលមា នព័ត៌មា ននះ ដើម្ីបឲ្យអ្ន ក  ើ   ស់អា ចថតចម្ល ង 

ចូល  ក្ន ុងសៀវ  នះ។ បើអា ចធ្វ ើបា ន បញ្ច ូលនូវព័ត៌មា នអំពី  ភព  ក្ន ុងភូមិ ដលមា នសមា  រៈ និងថា  ំតា ម 

  ះវិទ  សា ្ត   ឬដលមា នតម្ល  ក  ះវិទ  សា ្ត   ឬដលមា នតម្ល  ក។ (មើលកា រទិញសមា  រស   ប់  អប់ថា  ំពទ្យ ទំ.៣៣៣)
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បញ្ជ ីថា  ំពទ្យក្ន ុងទំព័របតង

រា យតា មលំដា ប់ដលគ  ើវា  ក្ន ុងសៀវ  នះ

ពពួកអង់ទីបី៊យ៉ូទិកពពួកអង់ទីបី៊យ៉ូទិក

Penicillin ៈ Penicillin ៈ 
អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលសំខា ន់អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលសំខា ន់

                                                                  មើលទំព័រ
Penicillin ជា ថា  ំលប

Penicillin V........................................................... ៣៥១

Penicillin ចា ក់ 

Penicillin ដលមា នសកម្ម ភា ពខ្ល ី ៈ crystalline penicillin, 
benzylpenicillin, penicillin G, aqueous penicillin, 
soluble penicillin, sodium penicillin, potassium 
penicillin .........................................................៣៥២

Penicillin  ដលមា នសកម្ម ភា ពមធ្យម ៈ procaine penicillin, 
procaine penicillin aluminum monostearate                 
(PAM)........................................ ....................៣៥២

Penicillinដលមា នសកម្ម ភា ពវង ៈ benzathine penicillin 

Ampicillin និងAmoxicillin : Penicillin មា ន  សិទ្ធ ភា ព  
ទូលំទូលា យ)............... .....................................៣៥៣

Penicillin ជា មួយ Streptomycin ............................. ៣៥៤

ErythromycinErythromycin : :

ជ  ើសជំនួស Penicillin ......................................... ៣៥៥

TetracyclineTetracycline ៈ ៈ
ពពួកអង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀតពពួកអង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀត

Tetracycline, Tetracycline HCl, OxyTetracycline ... ៣៥៦
Doxycyclin ........................................................... ៣៥៦

Chloramphenicol Chloramphenicol ៈ

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រមួយចំនួន ...................៣៥៧

Sulfa ឬ Sulfonamide Sulfa ឬ Sulfonamide ៈ

ថា  ំដលមា នតម្ល  ក ស   ប់កា របង្ក  គធម្ម តា មួយចំនួនថា  ំដលមា នតម្ល  ក ស   ប់កា របង្ក  គធម្ម តា មួយចំនួន

Sulfadiazine, sulfisoxazole, sulfadimidine, triple 
sulfa................. ............................................... ៣៥៨

Cotrimoxazole (sulfamethoxazole ជា មួយ

trimethoprim) ........................ .............................. ៣៥៨

Gentamicin.................................................... ...... ៣៥៩

Cephalosporins ................................................... ៣៥៩

ថា  ំថា  ំ

ស   ប់ជំងឺ  មះទឹកបា យ និងជំងឺ  មះទឹកថា   .......... ៣៦០

ថា  ំស   ប់ព  បា លជំងឺរបងថា  ំស   ប់ព  បា លជំងឺរបង

Isoniazid(INH) ................................................... ៣៦១

Rifampicin ...........................................................៣៦២

Pyrazinamide ......................................................៣៦២

Ethambutol .........................................................៣៦២

Streptomycin .......................................................៣៦៣

Thiacetazone ......................................................៣៦៣

ថា  ំថា  ំ

ស   ប់ជំងឺឃ្ល ង់ស   ប់ជំងឺឃ្ល ង់

Dapsone (diaminodiphenylsulfone, DDS) ........... ៣៦៤

Rifampicin ........................................................... ៣៦៤

Clofazimine (Lamprene)(Lamprene)..................................... ៣៦៤
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ថា  ំផ្សងៗទៀតថា  ំផ្សងៗទៀត

ស   ប់ជំងឺ  ុនចា ញ់ស   ប់ជំងឺ  ុនចា ញ់

Chloroquine............... .......................................... ៣៦៥

Quinine............................... ................................. ៣៦៦

Mefloquine ..........................................................៣៦៧

Pyrimethamine ជា មួយ Sulfadoxine (Fansidar)(Fansidar) ... ៣៦៨

Proguanil..................... ........................................ ៣៦៨

Primaquine................. ......................................... ៣៦៨

Tetracycline................. ........................................ ៣៦៨

ស   ប់អា មីប និងចា  ដ ៉ ស   ប់អា មីប និងចា  ដ ៉ 

Tinidazole.................. .......................................... ៣៦៩

Metronidazole ..................................................... ៣៦៩

Diloxanide furoate... ............................................. ៣៦៩

Tetracycline ......................................................... ៣៥៦

Chloroquine ......................................................... ៣៦៥

Quinacrine ...........................................................៣៧០

Hydroxyquinolines (Clioquinol, iodoquinol) ........៣៧០

ស   ប់កា របង្ក  គ  ទា  រមា សស   ប់កា របង្ក  គ  ទា  រមា ស

Tinidazole.................. .......................................... ៣៦៩

ទឹកខ្ម ះស(white vinegar).......... ...........................៣៧០

Metronidazole........ .............................................៣៧០

Nystatin ឬ Miconazole ជា   ប់ ជា ក  មលា ប   
និងថា  ំសុលទា  រមា ស ................................... ........៣៧០

Gentian violet(crystal violet)..... ..........................៣៧០

បូ៉វីដូន iodine.................................. .......................៣៧១

ស   ប់ប   សើស្បកស   ប់ប   សើស្បក

សា បូ៊ ....................................................................៣៧១

Sulfur ..................................................................៣៧១

Gentian violet (crystal violet ................................៣៧១

ក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ................................................៣៧១

ក មួនគ័រទីកូស្ត រូ៉អុីដ ឬ ទឹកថា  ំខា ប់ៗ  ........................៣៧១

ចា ហ៊ួយ (Petrolatum, VaselineVaseline) ...........................៣៧១

ស   ប់   ង ស   ប់   ង 
និងកា របង្ក  គផ្សងទៀត  យម  គផ្សិតនិងកា របង្ក  គផ្សងទៀត  យម  គផ្ិសត

ក មួនជា មួយ   Undecylenic, Benzoic                                   
ឬ salicylic acid ................................................៣៧២

Sulfurនិងទឹកខ្ម ះ ...................................................៣៧២

Sodium thiosulfate(hypo) ...................................៣៧២

Selenium sulfide (Selsun, Exsel)(Selsun, Exsel)........................៣៧២

Tolnaftate (Tinactin)(Tinactin)................................. ..........៣៧២

Griseofulvin .........................................................៣៧២

Gentian violet ស   ប់កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត              
(   ំង) ............................................................៣៧៣

Nystatin ឬ Miconazole ........................................៣៧៣

ស   ប់កមរមា ស់ និងចស   ប់កមរមា ស់ និងច

Gamma benzene hexachloride(lindane, KwellKwell)             
 .......................................................................៣៧៣

Benzyl benzoate ជា ក  មលា ប ឬទឹកខា ប់ៗ............. ៣៧៣

Sulfur ក្ន ុងVaseline  ..............................................៣៧៣

Pyrethrins ជា មួយ piperonyl (RID) .......................៣៧៣

Crotamiton (Eurax)(Eurax) ............................................៣៧៣

ស   ប់ជំងឺសិរមា ន់ស   ប់ជំងឺសិរមា ន់

Podophyllin .........................................................៣៧៤

Bichloroacetic ឬ Trichloroacetic acid ...................៣៧៤

ស   ប់ជំងឺ  ូនស   ប់ជំងឺ  ូន

Mebendazole (Vermox) (Vermox) ស   ប់  ូនជា  ើន   
 ភទ...............................................................៣៧៤

Albendazole (Zentel)(Zentel) ស   ប់  ូនជា  ើន             
 ភទ .............................................................៣៧៤

Piperazine ស   ប់  ូនមូល និង  ូនទំពក់ ...............៣៧៥

Thiabendazole ស   ប់  ូនជា  ើន  ភទ .............៣៧៥

Pyrantel ស   ប់  ូនទំពក់  ូនទំពក់ និង  ូនមូល ....៣៧៦

Niclosamide (Yomesan) (Yomesan) ស   ប់តនញា៉ ............. ៣៧៦

Praziquantel ស   ប់តនញា៉  .................................៣៧៦

ស   ប់ Schistosomiasisស   ប់ Schistosomiasis

Praziquantel (Biltricide, Droncit)(Biltricide, Droncit)....................... ..៣៧៧

Metrifonate (Bilarcil)(Bilarcil)........................................ ...៣៧៧

Oxamniquine (Vansil, Mansil)(Vansil, Mansil) ............................៣៧៧
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 ស   ប់ជំងឺភ្ន ក ស   ប់ជំងឺភ្ន ក

ក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ស   ប់ព  បា លភ្ន កក ហម  និង 

ភ្ន កទា រក........... ....................... ........................៣៧៨

Tetracycline ឬ Erythromycin 

ស   ប់ភ្ន កទា រក...............................................៣៧៩

   ស   ប់កា រឈឺចា ប់                                       ស   ប់កា រឈឺចា ប់                                    

ពពួកថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ពពួកថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់

Aspirin........................................................... ......៣៧៩

Aspirinស   ប់កុមា រ............................................ .. ៣៨០

Acetaminophen (Paracetamol).......................... ៣៨០

Ibuprofen....................................................... ..... ៣៨០

Ergotamine ជា មួយ caffeine ស   ប់ជំងឺ  កា ំង                      

ឈឺក  ល...................................................... .... ៣៨០

Codeine........................................................... .... ៣៨៤

ស   ប់បញ្ឈប់កា រឈឺចុកចា ប់  ពលដរបិទមុខរបួស           ស   ប់បញ្ឈប់កា រឈឺចុកចា ប់  ពលដរបិទមុខរបួស           

Lidocaine (xylocaine) ......................................... ៣៨០

    ស   ប់កា រចុក  ះ                                     ស   ប់កា រចុក  ះ                                 

ពពួកថា  ំពពួកថា  AំntispasmodicsAntispasmodics

Belladonna (មា នឬគា  ន Phenobarbital) ............... ៣៨១

 ស   ប់កា រមិនរំលា យអា ហា រ កា រក ហា យចុងដង្ហ ើម  ស   ប់កា រមិនរំលា យអា ហា រ កា រក ហា យចុងដង្ហ ើម 

និងដំ  ក ពះនិងដំ  ក ពះ

Aluminum hydroxide ឬ Magnesium hydroxide .... ៣៨១

Sodium bicarbonate (bicarbonate of soda) ........ ៣៨១

Calcium carbonate ..............................................៣៨២

Cimetidine (Tagamet)(Tagamet)........................................ ៣៨២

Ranitidine (Zantac)(Zantac) ............................................៣៨២

ស   ប់កា រខ  ះជា តិទឹកស   ប់កា រខ  ះជា តិទឹក

អូរ៉ា លីត ................................................................៣៨២

ស   ប់លា មករឹង (កា រទល់លា មក) ៈ                   ស   ប់លា មករឹង (កា រទល់លា មក) ៈ                   
ថា  ំបញ្ច ុះលា មកថា  ំបញ្ច ុះលា មក

ទឹក  ះមា៉ ញសុី (magnesium hydroxide) ............៣៨៣

អំបិល Epsom (magnesium  sulfate) ....................៣៨៣

  ងរ៉................................................. .................៣៨៣

  ងរំអិលបញ្ច ុះលា មក (Dulcolax)(Dulcolax).................. .......៣៨៣

ស   ប់ជំងឺរា កក  ិត   លស   ប់ជំងឺរា កក  ិត   ល

Kaolin ជា មួយ Pectin ............................................ ៣៨១

ស   ប់កា រតឹង  មុះស   ប់កា រតឹង  មុះ

ថា  ំបន្ត ក់  មុះ ដលមា នEphedrine  ឬ 

phenylephrine......... ........................................ ៣៨៤

ស   ប់កា រក្អ កស   ប់កា រក្អ ក

Codeine........................................................... .... ៣៨៤

ស   ប់ជំងឺហឺតស   ប់ជំងឺហឺត

Ephedrine ........................................................... ៣៨៥

Theophylline ឬ Aminophylline ............................. ៣៨៥

Salbutamol (Albuterol)........................... ............ ៣៨៥

Epinephrine(Adrenaline, AdrenalineAdrenaline) ................. ៣៨៥
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ស   ប់  តិកម្ម អា ល់ឡសុី និងកា រក្អ ួតស   ប់  តិកម្ម អា ល់ឡសុី និងកា រក្អ ួត

Promethazine (Phenergan)(Phenergan) ............................... ៣៨៦

Diphenhydramine (Benadryl)(Benadryl)............................. ៣៨៧

Chlorpheniramine ................................................៣៨៧

Dimenhydrinate (Dramamine)(Dramamine) ...........................៣៨៧

 AntitoxinsAntitoxins

ថា  ំ  ឆា ំងពិសពស់............................................... ... ៣៨៨

ថា  ំ  ឆា ំងតតា ណូស............................................ .. ៣៨៩

ស   ប់កា រលបឬផឹកថា  ំពុលស   ប់កា រលបឬផឹកថា  ំពុល

ថា  ំម  ធ្ូយងសកម្ម ................................................ ... ៣៨៩

ស   ប់កា រ  កា ច់ស   ប់កា រ  កា ច់

Phenobarbital (phenobarbitone) ........................ ៣៨៩

Phenytoin (diphenylhydantoin, DilantinDilantin) ............ ៣៩០

Diazepam (Valium)(Valium)....................................... ..... ៣៩០

ស   ប់កា រធា  ក់ឈា មក  យស   លស   ប់កា រធា  ក់ឈា មក  យស   ល

Ergonovine ឬ ergometrine maleate (Ergotrate,                (Ergotrate,                
Methergine)Methergine).................................................... ៣៩១

Oxytocin (Pitocin)(Pitocin)............................................ ... ៣៩១

ស   ប់ឬសដូងបា តស   ប់ឬសដូងបា ត

ថា  ំសុលឬសដូងបា ត............................................. .. ៣៩០

ស   ប់កា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  និងភា ពស្ល កសា  ំងស   ប់កា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  និងភា ពស្ល កសា  ំង

ម  ទឹក  ះ  (ទឹក  ះ  ស្ង ួត) ..........................៣៩២

វីតា មីន  ើនមុខ .....................................................៣៩២

ថា  ំវីតា មីន អា  ស   ប់ជំងឺខា  ក់មា ន់និងភ្ន កស្ង ួត ...........៣៩២

ដក Sulfate (ferrous sulfate)ស   ប់ភា ព             

ស្ល កសា  ំង ........................................................៣៩៣

Folic acid ស   ប់ភា ពស្ល កសា  ំង..................... .......៣៩៣

វីតា មីនប ១២ (cyanocobalamin) ស   ប់ភា ពស្ល កសា  ំង    

ដលបណា្ខ  លមកពីខ្វ ះវីតា មីនប១២បុ៉ ្ខ  ះ .........៣៩៣

វីតា មីនកា  (phytomenadione) ស   ប់កា រធា  ក់ឈា ម                 

ក  យស   ល......................... ........................ ៣៩៤

វីតា មីនប៦ (pyridoxine) ស   ប់អ្ន ក  ើថា  ំINH ....... ៣៩៤

អំពីផនកា រ  ួសា រអំពីផនកា រ  ួសា រ

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ............................................. ៣៩៤

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់ .................................... ៣៩៥

  មអនា ម័យ ..................................................... ៣៩៦

ដ ៉ ្រ ហា  ម........................................... ................... ៣៩៦

ថា  ំពពុះពន  រកំណើត............................................ .. ៣៩៦

ថា  ំសុលពន  រកំណើត (Neo Sampoon)(Neo Sampoon)................... ៣៩៦

កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន..................................................... ៣៩៦

ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត .............................................. ៣៩៦

កងដា ក់  ដ (Norplant)(Norplant)............................................................................៣៩៧

ទំព័រទំនរស   ប់សរសព័ត៌មា នអំពីថា  ំពទ្យ                               

ឬឱសថបុរា ណ .................................................. ៣៩៨
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A
Acetaminophen (paracetamol) ............................. 380
Acetylsalicylic acid (aspirin) .................................. 379
Activated charcoal/ធ្ូយងថ្ម សកម្ម  ................................ 389
AdrenalinAdrenalin (epinephrine) ........................................ 385
Adrenaline .............................................................. 385
AlacramynAlacramyn (antivenom) ........................................ 388
Albendazole ........................................................... 374
Albuterol ................................................................. 385
Alka SeltzerAlka Seltzer (sodium bicarbonate) .........................381
Allergic reactions/  តិកម្ម ទំនា ស់, ថា  ំស   ប់ព  បា ល . 386
Aluminum hydroxide ...............................................381
Amebas/អា មីប, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ........................... 368
AmiclineAmicline ................................................................. 370
Aminophylline ........................................................ 385
Amoxicillin .............................................................. 353
Ampicillin ................................................................ 353
Analgesics.............................................................. 379
Anemia, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ...................................... 393
Anesthetics ............................................................ 380
Antacids ..................................................................381
Antibiotics ............................................................... 351
Antihistamines ....................................................... 386
AntiminthAntiminth (pyrantel) .............................................. 376
Antispasmodics .......................................................381
Antitoxins ............................................................... 388
Antivenoms ............................................................ 388
Antivipmyn (antivenom)Antivipmyn (antivenom) ........................................ 388
AntrypolAntrypol (suramin) ................................................ 378
Aralen Aralen (chloroquine) ............................................. 366
Aspirin .................................................................... 379
Asthma, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ..................................... 385
AtabrineAtabrine .................................................................. 370
Atropine ...................................................................381
Azithromycin .......................................................... 360

B
BactrimBactrim (cotrimoxazole) ........................................ 358
BanocideBanocide (diethylcarbamazine) ............................ 378
Bayer 205Bayer 205 (suramin)............................................. 378
Belladonna ..............................................................381
BenadrylBenadryl (diphenhydramine) ................................ 387
Benzathine ............................................................. 353
Benzoic acid........................................................... 372
Benzyl benzoate .................................................... 373
BetadineBetadine (povidone iodine) ....................................371

Bicarbonate of soda ................................................381
Bichloroacetic acid ................................................. 374
BilarcilBilarcil (metrifonate) .............................................. 377
BiltricideBiltricide (praziquantel) ................................. 376, 377
Birth control/កា រពន  រកំណើត .................................. 394
Bleeding/កា រហូរឈា ម, ថា  ំស   ប់ព  បា ល .................391
BreviconBrevicon (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
Brevicon 1+ 35Brevicon 1+ 35 (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ................... 394
BrevinorBrevinor (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .............................. 395
Broxyquinoline ....................................................... 370

C
CafergotCafergot (ergotamine ជា មួយ caffeine) ................... 380
Calcium carbonate ................................................. 382
Ceftriaxone ............................................................. 360
Cephalosprins ........................................................ 359
Charcoal, powdered ឬ activated ............................. 389
Chlamydia, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ................................. 360
ChlorambinChlorambin ............................................................. 370
Chloramphenicol .................................................... 357
Chloromycetin (chloramphenicol) ......................... 357
Chloroquine ............................................................ 365
Chlorpheniramine ................................................... 387
Chlortetracycline .................................................... 356
Ciprofloxacin ........................................................... 360
Clioquinol ............................................................... 370
Clofazimine ............................................................ 364
Cloxacillin ............................................................... 351
CobrantrilCobrantril (pyrantel) .............................................. 376
Codeine .................................................................. 384
Condoms/   មអនា ម័យ ........................................ 396
Contraceptive foam/ថា  ំពពុះពន  រកំណើត.................. 396
Contraceptive suppositories /ថា  ំសុលពន  រកំណើត .... 396
Contraceptives, oral /ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ............... 394
Convulsions (fits), ថា  ំស   ប់ព  បា ល......................389
Copper T (កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន) .................................... 396
Cortico steroid .........................................................371
Cortisone ................................................................ 392
Cotrimoxazole ........................................................ 358
Cough medicines/ថា  ំក្អ ក .......................................... 384
Cramps of the gut, ថា  ំស   ប់ព  បា ល.......................381
Crotamiton.............................................................. 373
Crystal violet ............................................................371
Cyanocobalamin (vitamin B12) ............................. 393
CyclofemCyclofem (ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត) .............................. 396

តា រា ងលិបិក មនថា  ំក្ន ុងទំព័របតង

  ះថា  ំទា ំងនះ  ូវបា នរៀបតា មលំដា ប់តួព្យញ្ជ នៈនភា សា អង់គ្ល ស។

ចំណា ំ ៈ ថា  ំដលគា  ន  ក្ន ុងទំព័របតង បុ៉ន្ត មា ន  ក្ន ុងសៀវ  នះ  ូវបា នចុះ  ក្ន ុងតា រា ងលិបិក មរួម 
"ទំព័រលឿង"។
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D
Dapsone (diaminodiphenylsulfone, DDS) .............. 364
Dehydration, ថា  ំស   ប់ព  បា ល............................... 382
DelfenDelfen (ថា  ំពពុះពន  រកំណើត) .................................. 396
DemulenDemulen (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
Depo-ProveraDepo-Provera (birth control injection).................... 396
Diaphragm ............................................................. 396
Diarrhea, ថា  ំស   ប់ព  បា ល .................................... 384
Diazepam ............................................................... 390
Dicloxacillin ............................................................ 351
Diethylcarbamazine ............................................... 378
Diiodohydroxyquin .................................................. 370
DilantinDilantin (phenytoin) .............................................. 390
Diloxanide furoate ................................................... 369
Dimenhydrinate ...................................................... 387
DiodoquinDiodoquin (diiodohydroxyquin) ............................. 370
Diphenhydramine ................................................... 387
Diphenylhydantoin (phenytoin) ............................. 390
Doxycycline ............................................................ 356
DramamineDramamine (dimenhydrinate) ............................... 387
DroncitDroncit (praziquantel) .................................... 376,377
DulcolaxDulcolax (glycerin suppositories) .......................... 383

E
EmkoEmko (ថា  ំពពុះពន  រកំណើត) .................................. 396
Enteroquinol ........................................................... 370
Entero VioformEntero Vioform ....................................................... 370
Ephedrine .............................................................. 385
Epinephrine ............................................................ 385
Epsom salts ........................................................... 383
Ergometrine ............................................................391
Ergonovine ..............................................................391
Ergotamine ជា មួយ caffeine..................................... 380
ErgotrateErgotrate (ergotamine tartrate) ............................. 390
Erythromycin .......................................................... 355
Ethambutol ............................................................ 362
EugynonEugynon (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
EuraxEurax (crotamiton) ................................................ 373
Expectorants .......................................................... 384
ExselExsel (selenium sulfide) ........................................ 372
Eyes/ភ្ន ក, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ................................... 378

F
Family planning methods/មធ  បា យពន  រកំណើត .. 394
FansidarFansidar (pyrimethamine with sulfadoxine) .......... 368
FemenalFemenal (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
FemulenFemulen (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
Ferrous sulfate ....................................................... 393
Fits/កា រ  កា ច់(convulsions), ថា  ំស   ប់ព  បា ល ..... 389

FlagylFlagyl (metronidazole) .......................................... 369
FloraquinFloraquin ................................................................ 370
Folic acid ................................................................ 393

Fungus infections/កា របង្ក  គ  យ ពពួកម  គផ្ិសត, 
ថា  ំស   ប់ព  បា ល ............................................... 372

FuramideFuramide (diloxanide furoate) ............................... 369

G
Gamma benzene hexachloride (lindane) .............. 373
GammezaneGammezane (lindane) .......................................... 373
GaramycinGaramycin (gentamicin) ....................................... 359
Gentamicin ............................................................. 359
Gentian violet...........................................................371
GermaninGermanin (suramin) ............................................. 378
Giardia, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ....................................... 368
Glycerin suppositories ............................................ 383
Gonorrhea, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ................................. 360
Griseofulvin ............................................................ 372

H
Halquinol ................................................................ 370
Headache/កា រឈឺក   ល, ថា  ំស   ប់ព  បា ល .............. 379
HelmexHelmex (pyrantel) ................................................. 376
Hemorrhage/កា រធា  ក់ឈា ម, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ..........391
Hemorrhoids/ឫសដូងបា ត, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ........... 392
HetrazanHetrazan (diethylcarbamazine) ............................ 378
Hydroxyquinolines .................................................. 370
Hyoscyamine (atropine).........................................381
Hyper-tetHyper-tet (tetanus immune globulin) .................... 389

I
Ibuprofen ............................................................... 380
Infections, ថា  ំស   ប់ព  បា ល .................................. 351
Injectable contraceptives/ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត ......... 396

Insecticides for scabies and lice/ថា  ំស   ប់                        
កម រមា ស់ និងច ................................................... 373

Intrauterine device (កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន) ..................... 396
Iodochlorhydroxyquin ............................................. 370
Iodoquinol .............................................................. 370
Iron sulfate ............................................................. 393
Isoniazid (INH) ......................................................361
Ivermectin .............................................................. 378

K
Kaolin ជា មួយ pectin ................................................ 384
KaopectateKaopectate (kaolin ជា មួយ pectin) ......................... 384
KwellKwell (lindane) ...................................................... 373
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L
LampreneLamprene (clofazimine) ........................................ 364
Lariam Lariam (mefloquine).............................................. 367
Laxatives ................................................................ 383
LempkoLempko (ថា  ំពពុះពន  រកំណើត) ............................... 396
Leprosy/ជំងឺឃ្ល ង់, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ......................... 363
Lice/ច, ថា  ំស   ប់ព  បា ល....................................... 373
Lidocaine ................................................................ 380
Lindane .................................................................. 373
Loestrin 1/20Loestrin 1/20 (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ....................... 395
Lo-FemenalLo-Femenal (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ........................ 395
LogynonLogynon (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 394
Lo-ovralLo-ovral (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .............................. 395
LuminalLuminal (phenobarbital)........................................ 389
LunelleLunelle (ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត) ................................. 396

M
Magnesium hydroxide ............................................ 383
Magnesium sulfate ................................................. 383
Malaria/ជំងឺ  ុនចា ញ់, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ................... 365
MansilMansil (oxamniquine) ........................................... 377
Mebendazole (VermoxVermox) ......................................... 374
MectizanMectizan (ivermectin) ........................................... 378
Mefloquine ............................................................. 367
Mepacrine .............................................................. 370
Methergine (methylergonovine maleate) ...............391
Methicillin ............................................................... 351
Metrifonate ............................................................. 377
Metronidazole ........................................................ 369
Miconazole ............................................................. 370
Microgynon 30Microgynon 30 (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ................... 395
MicrolutMicrolut (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .............................. 395
MicrovlarMicrovlar (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
MicronorMicronor (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
MicronovumMicronovum (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត)........................ 395
Milk of magnesia/ទឹក  ះមា៉ ញ៉សុី ........................... 383
Milk, powdered /ម  ទឹក  ះ   .............................. 392
Mineral oil/   ងរ៉ .................................................... 383
Mini-pill/ថា  ំ   ប់តូចៗ ............................................... 395
MinovlarMinovlar (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .............................. 395
ModiconModicon (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត).............................. 395
MyambutolMyambutol (Ethambutol) ...................................... 362

N
Nafcillin .................................................................. 351
NaphurideNaphuride (suramin) ............................................ 378
Neo SampoonNeo Sampoon (ថា  ំសុលពន  រកំណើត)..................... 396
NeoconNeocon (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................... 394
NeogynonNeogynon (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ........................... 395
Neomycin ................................................................371

NeosporinNeosporin (ក មួនអង់ទីបី៊យូទិក)................................371
Neo-SynephrineNeo-Synephrine (phenylephrine) .......................... 384
Net-EnNet-En (ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត) ................................. 396
Niclosamide ........................................................... 376
NivembinNivembin ................................................................ 370
NordetteNordette (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
NordiolNordiol (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ................................ 395
Noriday 1+50Noriday 1+50 (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ...................... 394
NoriminNorimin (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................... 394
Nor-QDNor-QD (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................... 395
NorlestrinNorlestrin (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................ 395
NorplantNorplant (កងដា ក់  ដ)......................................... 396
Nose/  មុះ, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ................................. 384
Nystatin .................................................................. 373

O
Onchocerciasis, ថា  ំស   ប់ព  បា ល.......................... 378
Oral contraceptives/ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ................. 394
Oral rehydration salts /ទឹកអូរ៉ា លីត ........................... 382
Ortho-Novum 1/35Ortho-Novum 1/35 (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .............. 394
Ortho-Novum 1/50 Ortho-Novum 1/50 (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .............. 394
OvconOvcon (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ................................. 395
Ovral Ovral (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត)....................................395
Ovrette Ovrette (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត).................................395
Ovulen Ovulen (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត).................................395
Ovum 50 Ovum 50 (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................. 395
Ovysmen Ovysmen (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................ 395
Ovysmen 1/35 Ovysmen 1/35 (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .................... 394
Oxacillin .................................................................. 351
Oxamniquine .......................................................... 377
Oxytetracycline ....................................................... 356
Oxytocin ..................................................................391

P
Pain, ថា  ំស   ប់ព  បា ល........................................... 379
PaludrinePaludrine (proguanil) ............................................ 368
Paracetamol ........................................................... 380
Penicillins ............................................................... 351

Amoxicillin ......................................................... 353
Ampicillin .......................................................... 353
Benzathine........................................................ 353
Benzylpenicillin (penicillin G) ........................... 352
Crystalline ......................................................... 352
ស   ប់កា រសាុ ំនឹង penicillin .................................. 351
PAM (procaine penicillin aluminum
monostearate) .................................................. 352
Phenoxymethyl (penicillin V) ........................... 351
Procaine ............................................................ 352
ជា មួយ streptomycin .......................................... 354



348

PerlePerle ....................................................................... 394
Perle LDPerle LD ................................................................. 395
Petroleum jelly (petrolatum, VaselineVaseline) ...................371
PhenerganPhenergan (Promethazine) .................................. 386
Phenobarbital ......................................................... 389
Phenobarbitone ...................................................... 389
Phenoxymethyl (penicillin V) ................................ 351
Phenytoin ............................................................... 390
Phytomenadione (vitamin K) ................................. 394
Phytonadione ......................................................... 394
Piperazine .............................................................. 375
Pitocin (oxytocin) ...................................................391
Pituitrin ....................................................................391
Podophyllin ............................................................ 374
Poisoning, ថា  ំស   ប់ព  បា ល .................................. 389
Polymyxin ................................................................371
Polysporin (polymyxin) ..........................................371
Polyvalent Crotalid AntiveninPolyvalent Crotalid Antivenin

(ស   ប់ពលពស់ចឹក) ....................................... 388
Povidone iodine .......................................................371
Powdered charcoal/ម  ធ្ូយង ................................... 389
Praziquantel ស   ប់ schistosomiasis ..................... 377
Praziquantel ស   ប់តនញា៉  .................................... 376
Primaquine ............................................................. 368
PrimovlarPrimovlar (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................ 395
Probenecid ............................................................. 360
Proguanil ................................................................ 368
Promethazine ......................................................... 386
Pyrantel .................................................................. 376
Pyrazinamide ......................................................... 362
Pyrethrins ជា មួយ piperonyl .................................... 373
Pyridoxine (vitamin B6) ......................................... 394
Pyrimethamine ជា មួយ sulfadoxine ......................... 368

Q
Quinacrine .............................................................. 370
Quinine ................................................................... 366
QuogylQuogyl .................................................................... 370

R
Ranitidine ............................................................... 382
Rehydration Drink/ទឹកអូរ៉ា លីត.................................. 382
Retinol .................................................................... 392
RIDRID (pyrethrins ជា មួយ piperonyl) .......................... 373
Rifampicin ស   ប់ជំងឺរបង ...................................... 362
Rifampicin ស   ប់ជំងឺឃ្ល ង់ ....................................... 364
Ringworm, ថា  ំស   ប់ព  បា ល .................................. 372

S
Salbutamol ............................................................. 385
Salicylic acid .......................................................... 372
Scabies/កមរមា ស់, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ....................... 373
Scorpion sting/ពីងពា ងទិក, ថា  ំស   ប់បន  បពិស ...... 388
Selenium sulfide ..................................................... 372
SelsunSelsun (selenium sulfide) ..................................... 372
SeptraSeptra (cotrimoxazole) .......................................... 358
Silver nitrate ........................................................... 379
Simethicone ............................................................381
Skin problems/ប   ស្បក, ថា  ំស   ប់ព  បា ល .......... 371
Snakebite/ពស់ចឹក, ថា  ំស   ប់បន  បពិស .................. 388
Soaps/សា បូ៊ .............................................................371
Sodium bicarbonate ................................................381
Sodium thiosulfate .................................................. 372
Spectinomycin ........................................................ 360
Streptomycin .......................................................... 363
Suero AnticrotalicoSuero Anticrotalico (snakebite antivenom) ............ 388
Sulfas (sulfonamides) ........................................... 358

Cotrimoxazole ................................................... 358
Sulfadiazine ...................................................... 358
Sulfadimidine .................................................... 358
Sulfamethazine ................................................. 358
Sulfisoxazole ..................................................... 358
Trimethoprim ជា មួយ sulfamethoxazole

(cotrimoxazole) .......................................... 358
Triple sulfa ........................................................ 358

Sulfones (dapsone, DDS) ...................................... 364
Sulfur ......................................................................371
Suramin ................................................................. 378
SynophaseSynophase (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ......................... 394
Syrup of lpecac ...................................................... 389

T
TerramycinTerramycin (tetracycline) ...................................... 356
Tetanus antitoxin .................................................... 389
Tetanus immune globulin ....................................... 389
Tetracycline ............................................................ 356
Doxycycline ............................................................ 356
Oxytetracycline ....................................................... 356
Tetracycline HCI ..................................................... 356
Theophylline ..........................................................  385
Thiabendazole........................................................ 375
Thiacetazone ......................................................... 363
TinactinTinactin (tolnaftate) ............................................... 372
Tinidazole ............................................................... 369
Tolnaftate ............................................................... 372
TrinordiolTrinordiol (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................ 394
TrinovumTrinovum (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) ............................ 394
TriphasilTriphasil (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .............................. 394
TriquilarTriquilar (ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត) .............................. 394
Tuberculosis/ជំងឺរបង, ថា  ំស   ប់ព  បា ល .................361
Typhoid/ជំងឺ  ុន  ះវៀន, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ............ 357
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U
Ulcers/ដំ  ក ពះ, ថា  ំស   ប់ព  បា ល ........................381
Undecylenic acid .................................................... 372

V
Vaginal infections/កា របង្ក  គ  ទា  រមា ស, 

ថា  ំស   ប់ព  បា ល ............................................... 370
ValiumValium (diazepam) ............................................... 390
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តើ  កគិត តើ  កគិត 

ថា  វា    ូវ កា រ ថា  វា    ូវ កា រ 

ចា ក់ថា  ំ ដរ ចា ក់ថា  ំ ដរ 

ឬទ?ឬទ?

អត់ទ! វា   ន់តផា  សា យប៉ុ   ះ។អត់ទ! វា   ន់តផា  សា យប៉ុ   ះ។

វា នឹងបា ន  ួលឡើងវិញ។ ឲ្យវា សំរា ក វា នឹងបា ន  ួលឡើងវិញ។ ឲ្យវា សំរា ក 

ហើយឲ្យវា ញំុា អា ហា រនិងទឹកឲ្យ  ីន។ ហើយឲ្យវា ញំុា អា ហា រនិងទឹកឲ្យ  ីន។ 

ថា  ំពទ្យនឹងមិនជួយអ្វ ីវា ទ តអា ច ថា  ំពទ្យនឹងមិនជួយអ្វ ីវា ទ តអា ច 

ប៉ះពា ល់ សុខភា ពវា ទៀតផង។ប៉ះពា ល់ សុខភា ពវា ទៀតផង។

 ើថា  ំត  ពលណា ដលអ្ន ក   កដថា មា នកា រចា ំបា ច់  ើថា  ំត  ពលណា ដលអ្ន ក   កដថា មា នកា រចា ំបា ច់ 

និង  ពលដលអ្ន កដឹង ច  ស់ពីរបៀប  ើ   ស់បុ៉   ះ។និង  ពលដលអ្ន កដឹង ច  ស់ពីរបៀប  ើ   ស់បុ៉   ះ។

ចំណា ំ ៈ ថា  ំមួយចំនួនអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម  បើ  ើរួមជា មួយថា  ំដទទៀត។ មុននឹង  ើថា  ំពីរ ចំណា ំ ៈ ថា  ំមួយចំនួនអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម  បើ  ើរួមជា មួយថា  ំដទទៀត។ មុននឹង  ើថា  ំពីរ 
ឬ  ើនមុខក្ន ុងពលដំណា លគា   សួរ  បល់ពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល បើអា ចធ្វ ើបា ន។ ជា មួយគា  នះដរ ឬ  ើនមុខក្ន ុងពលដំណា លគា   សួរ  បល់ពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល បើអា ចធ្វ ើបា ន។ ជា មួយគា  នះដរ 

អា នព័ត៌មា នដលមា ន  លើកញ្ច ប់ថា  ំជា មុនសិន មុននឹង  ើ   ស់។អា នព័ត៌មា នដលមា ន  លើកញ្ច ប់ថា  ំជា មុនសិន មុននឹង  ើ   ស់។
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ព័ត៌មា នស្ត ីអំពីថា  ំ

អង់ទីបី៊យូ៉ទិក

Penicillin ៈ អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដ៏សំខា ន់Penicillin ៈ អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដ៏សំខា ន់

Penicillinជា ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមួយ  ភទដ៏សំខា ន់។ វា  
 ឆា ំង     កា របង្ក  គមួយចំនួន ដលរួមទា ំងកា របង្ក  គ ជា  ើន 

ដល បណា្ខ  លឲ្យមា នខ្ទ ុះ។ វា មិនមា ន  សិទ្ធ ភា ព លើ ជំងឺរា ក 
កា រ បង្ក  គជា  ើនលើផ្ល ូវ  ម កា រឈឺចង្ក ះ កា រជា ំ ជំងឺ 
ផា  សា យ ជំងឺ អុតសា  យ ឬកា របង្ក  គផ្សងៗទៀត  យវីរុស 
(មើលទំ.១៨ និង១៩)។

ថា  ំPenicillinមា នអុ៊យនីតគិតជា មីលីក  ម(ម.ក ) ឬជា  
អុ៊យនីត ។ ចំ  ះPenicillin G ២៥០ម.ក  = ៤០០.០០០ 
អុ៊យនីត។

  ះថា  ក់និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ចំ  ះកា រ  ើPenicillin  ប់ 
 ភទ(រួមទា ំងAmpicillin និងAmoxicillin):

ចំ  ះមនុស្សភា គ  ើនចំ  ះមនុស្សភា គ  ើន Penicillinជា ថា  ំមួយដលមា ន 
សុវត្ថ ិភា ព។ កា រ  ើថា  ំនះហួសក  ិតមិនបណា្ខ  លឲ្យមា ន 

  ះថា  ក់ទ   ន់តចំណា យលុយ  ើន។ បុ៉ន្ត បើ  ើតិច 
ពក នឹងមិនអា ច បញ្ឈប់ កា របង្ក  គបា នទា ំង  ុងទ ហើយ 
ថម ទា ំងអា ចធ្វ ើឲ្យម  គមា នភា ពសុា ំជា មួយថា  ំនះ (រឹត ត 
ពិបា កកំចា ត់)។

ចំ  ះមនុស្សខ្ល ះ ចំ  ះមនុស្សខ្ល ះ Penicillinបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម  
ទំនា ស់។  តិកម្ម ទំនា ស់ក  ិត   លបណា្ខ  លឲ្យមា នរមា ស់ 
ចញកន្ទ ួល។ វា អា ចលចចញបុ៉នា  ន ៉ ងឬបុ៉នា  នថ្ង បនា  ប់ពី

 ើPenicillin ហើយវា អា ចចញជា  ើនថ្ង ។ Antihistamine 
(ទំ.៣៨៦)ជា ថា  ំអា ចជួយឲ្យបា ត់រមា ស់បា ន។

ក្ន ុងករណីក   Penicillinបណា្ខ  លឲ្យមា ន  តិកម្ម ទំនា ស ់
ធ្ង ន់ធ្ង រ  ថា   តិកម្ម អា ល់ឡសុី តិកម្ម អា ល់ឡសុី។ បនា  ប់ពីអ្ន កជំងឺបា នលប 
ឬចា ក់ Penicillinភា  ម គា ត់ក៏ចា ប់ផ្ត ើមមា នភា ពស្ល កសា  ំង 
ពិបា កដក ដង្ហ ើម ហើយក៏ធា  ក់ក្ន ុងសភា ពស្ហ ុក(ទំ.៧០) 

 ូវចា ក់ថា  ំ Epinephrine (Adrenaline) ភា  ម ូវចា ក់ថា  ំ Epinephrine (Adrenaline) ភា  ម។

 ូវមា នថា  ំAdrenalineជា   ច  ពលអ្ន កចា ក់  ូវមា នថា  ំAdrenalineជា   ច  ពលអ្ន កចា ក់ 
Penicillin (មើលទំ.៣៨៥)។Penicillin (មើលទំ.៣៨៥)។

ចំ  ះអ្ន កជំងឺដលធា  ប់មា ន  តិកម្ម ជា មួយPenicillin មិន 
គួរ  ើថា  ំPenicillin, Ampicillin ឬAmoxicillin  យចា ក់  ឬ 
លប  ះទ។   ះថា បើមា ន  តិកម្ម ម្ត ងទៀត វា ទំនងជា  
មា ន  សភា ព កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ ហើយអា ចមា ន   ះថា  ក់ដល់សា  ប់ 
ទៀត ផង។ (បុ៉ន្ត កា រធ្វ ើទុក្ខ ក ពះ  យកា រ  ើថា  ំPenicillin 
មិនមន ជា  តិកម្ម ទំនា ស់ទ ហើយមិនចា ំបា ច់ ឈប់ លប 
Penicillin  ះដរ)។

អ្ន កដលមិនអា ច  ើPenicillinបា ន ជួលកា លអា ច 
ព  បា ល  យTetracycline ឬ Erythromycin  ជា ថា  ំលប 
ជំនួសបា ន(មើលទំ. ៣៥៥ និង៣៥៦ ស   ប់កា រ  ើ   ស់ 
និងកា រ  ុង  យ័ត្ន )។

កា របង្ក  គជា  ើនដល  ូវព  បា ល  យចា ក់Penicillin 
អា ចព  បា លបា នយ៉ា ងល្អ  យកា រលបតា មមា ត់។ ថា  ំ 
Penicillin  ចា ក់ អា ចមា ន   ះថា  ក់ជា ងថា  ំPenicillinជា  ថា  ំ 
លប។

 ើថា  ំPenicillinចា ក់ ស   ប់តជំងឺធ្ង ន់និងមា ន   ះថា  ក់  ើថា  ំPenicillinចា ក់ ស   ប់តជំងឺធ្ង ន់និងមា ន   ះថា  ក់ 
បុ៉   ះ។បុ៉   ះ។

មុននឹងចា ក់ថា  ំPenicillin ឬថា  ំដលមា នជា តិPenicillin  ូវ
 កា ន់យកកា រ  ុង  យ័ត្ន ដលមា ន  ទំ.៧០។

កា រសាុ ំនឹងថា  ំPenicillin ៈកា រសាុ ំនឹងថា  ំPenicillin ៈ

ជួនកា លPenicillinមិនអា ចសមា  ប់ម  គដលវា តងត 
អា ចអា ចសមា  ប់បា ន។ នះអា ចបណា្ខ  លមកពីម  គបា ន 
កា  យជា មា ន ភា ពសុា ំ ដលធ្វ ើឲ្យថា  ំPenicillinមិនអា ចសមា  ប់វា 
បា ន (មើលទំ.៥៨)។

បច្ច ុប្បន្ន  កា របង្ក  គដលមា នភា ពសុា ំជា មួយPenicillin 
មា ន ពងបក ដំ  មា នខ្ទ ុះលើស្បក កា របង្ក  គផ្ល ូវដង្ហ ើម 
កា របង្ក   គ   ះ និងកា របង្ក  គ  ឆ្អ ឹង(កា ររលា កឆ្អ ឹង)។ 
បើកា របង្ក  គណា មួយក្ន ុងចំ  មកា របង្ក  គទា ំងនះមិន 
ឆ្ល ើយ តបជា មួយកា រព  បា ល  យPenicillinធម្ម តា ទ យើង 

 ូវ សា កល្បង  ើថា  ំ អង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀត។ ឬ  ភទ 
ពិសស មួយនPenicillin (methicillin, nafcillin, oxacillin, 
cloxacillin, dicloxacillin) អា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ព។ ពិ   ះ 
ជា មួយ បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លអំពីក  ិត  ើ   ស់ និងកា រ  ុង 

 យ័ត្ន ។

  ទសជា  ើនក្ន ុងពិភព  ក ជំងឺ  មះទឹកបា យ 
មា ន ភា ពសុា ំជា មួយPenicillin មើលទំ.៣៦០ស   ប់ 
អង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ផ្សងទៀត។ ជំងឺរលា កសួត ក៏ជួនកា លមា នភា ព
សាុ ំជា មួយPenicillinដរ សា កល្បង  ើ Cotrimoxazole 
(ទំ.៣៥៨) ឬ Erythromycin(ទំ.៣៥៥)។

Penicillinជា ថា  ំលបPenicillinជា ថា  ំលប

Penicillin VPenicillin V

  ះ__________________តម្ល _____ស   ប់_____

ជា   ប់ ២៥០ម.ក  (៤០០.០០០អុ៊យនីត)។ ក៏អា ចជា  
ទឹក  ខា ប់ៗ ឬជា ម  ស   ប់លា យ ១២៥ ឬ២៥០ម.ក  ក្ន ុង 
១សា  ប    កា  ហ្វ ។
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 Penicillinជា ថា  ំលប(ជា ជា ងកា រចា ក់)គួរត  ើស   ប់
កា របង្ក  គ   លនិងមធ្យម ដូចជា  ៈ

អា ប់ស ឬកា របង្ក  គ  ជើងធ្ម ញ
កា របង្ក  គ  ស្បក 
erysipelas 
កា របង្ក  គក្ន ុង  ចៀក
រលា ក   ងឆ្អ ឹង  មុះ
ឈឺបំពង់ក  យមា ន  ុន   ភា  មៗ
ករណីខ្ល ះនជំងឺរលា កទងសួត

 ុនរលា កសនា  ក់
ជំងឺរលា កសួត

ក្ន ុងករណីបង្ក  គធ្ង ន់ ជា កា រ  សើរគួរចា ប់ផ្ត ើម  យ 
Penicillin ចា ក់។ បុ៉ន្ត បើមា នកា រធូរ   លហើយ គអា ចឲ្យ 
Penicillinជា ថា  ំលបជំនួសវិញ។

បើគា  នកា រធូរ   លក្ន ុងរវា ង២ឬ៣ថ្ង ទ ពិចា រណា  ើ 
អង់ទី បី៊យ៉ូទិកផ្សងទៀត និងពិ   ះជា មួយ  ូពទ្យ។

ក  ិត  ើ Penicillinស   ប់កា របង្ក  គ   លកា របង្ក  គ   ល ៈ

២៥-៦០ម.ក /គ.ក /ថ្ង  រយៈពល១០ថ្ង 
មនុស្សចា ស់និងកុមា រអា យុលើសពី១២ឆា  ំ ៈ ១២៥-២៥០   
ម.ក  ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល១០ថ្ង 

កុមា រអា យុពី ៦-១២ឆា  ំ ៈ ១២៥-២៥០ម.ក  ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  
រយៈពល១០ថ្ង 

កុមា រអា យុពី ១-៥ឆា  ំ ៈ ១២៥ម.ក  ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  
រយៈពល ១០ថ្ង 

កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ  ៦២,៥ម.ក  ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  
រយៈពល១០ថ្ង 

ស   ប់កា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រស   ប់កា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ ៈ  ើមួយទ្វ រជា ពីរនក  ិត ខា ង 
លើ។

ដើម្ីបជួយឲ្យទទួលបា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ គួរ  ើPenicillin ់ គួរ  ើPenicillin 
 ពលក ពះទទ  ពលក ពះទទ គឺមួយ ៉ ងក  យពលបា យ ឬ២ ៉ ង 

មុនពលបា យ។

Penicillinចា ក់Penicillinចា ក់

Penicillinចា ក់ គួរ  ើតចំ  ះកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រមួយចំនួន 
ដូចជា  ៈ

ជំងឺរលា ក   មខួរក  ល
កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម
តតា ណុស
ជំងឺរលា កសួតធ្ង ន់ធ្ង រ
របួសដលមា នបង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ
ដំ  រលួយ
កា របង្ក  គ  ឆ្អ ឹង និងដើម្ីបបងា្ក  រកា របង្ក  គ 

 ពលបា ក់ឆ្អ ឹងធ្ល ុះស្បក
ជំងឺសា  យ
ជំងឺរលា កអា ង  គា ក

Penicillinចា ក់ មា នទ  ង់ជា  ើនយ៉ា ង។ មុននឹងចា ក់ 
Penicillinណា មួយ  ូវពិនិត្យឲ្យច  ស់នូវ ក  ិតក  ិត និង  ភទ  ភទ 
ថា  ថា  ំ។

កា រ  ើសរីស  ភទPenicillinដ៏  ឹម  ូវមួយដើម្ីបចា ក់ ៈកា រ  ើសរីស  ភទPenicillinដ៏  ឹម  ូវមួយដើម្ីបចា ក់ ៈ

 ភទPenicillinខ្ល ះមា នសកម្ម ភា ពយ៉ា ងលឿន បុ៉ន្ត មិន 
បា នយូរទ។  ភទផ្សងទៀតមា នសកម្ម ភា ពយឺត តមា ន 
រយៈ ពល យូរ។ ដូច្ន ះមា នពលខ្ល ះដលយើង  ូវ  ើ 
Penicillin  ភទ ណា  មួយជា ក់លា ក់ ដលវា សមរម្យជា ង 

 ភទ ដទ។

Penicillinដលមា នសកម្ម ភា ពខ្ល ី ៈPenicillinដលមា នសកម្ម ភា ពខ្ល ី ៈ មា ន   ះជា  ើន 
ដូចជា  Crystallin penicillin, benzylpenicillin, Penicillinទឹក 
Penicillinស   ប់លា យ, Sodium penicillin, potassium 
penicillin និង  Penicillin   G។ Penicillinទា ំងនះ មា នសកម្ម  
ភា ព យា៉ ងលឿន បុ៉ន្ត ស្ថ ិត  ក្ន ុងខ្ល ួនរយៈពលខ្ល ី ដូច្ន ះគ  ូវ
ចា ក់រា ល់៦ ៉ ងម្ត ង(៤ដងក្ន ុង១ថ្ង )។ Penicillinដលមា ន 
សកម្ម ភា ពខ្ល ី គឺជា ជ  ើសដ៏  សើរបំផុតស   ប់កា របង្ក  គ 
ធ្ង ន់ធ្ង រ ដល  ូវកា រ Penicillinក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់។ ឧទា ហរណ៍ 
ដូចជា ក្ន ុងករណីដំ   រលួយ ឬកា របា ក់ឆ្អ ឹងដលមា ន ធា  យ 
ស្បក ឬជំងឺរលា ក   ម ខួរ ជា ដើម។

Penicillinមា នសកម្ម ភា ពមធ្យម ៈPenicillinមា នសកម្ម ភា ពមធ្យម ៈ Procaine penicillin ឬ 
Procaine penicillin aluminum monostearate (PAM)។ 
ថា  ំនះមា នសកម្ម ភា ពយឺតបន្ត ិច ហើយស្ថ ិត  ក្ន ុងខ្ល ួនរយៈ 
ពល  ហល១ថ្ង  ដូច្ន ះគគួរចា ក់មួយថ្ង ម្ត ង។ Procaine 
penicillin ឬកា ររួមផ្ំស  ូកា អុីនជា មួយPenicillinដលមា ន 
សកម្ម  ភា ពខ្ល ី គឺជា ជ  ើសដ៏  សើរបំផុតស   ប់កា របង្ក  គ
ភា គ  ើន ដល  ូវ កា រPenicillinចា ក់។
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 Penicillinដលមា នសកម្ម វង ៈ Penicillinដលមា នសកម្ម វង ៈ Benzathine penicillin។ 
ជា  ភទPenicillinដលមា នសកម្ម ភា ពយឺតៗ  ក្ន ងុខ្ល នួ 
មនុស្ស   ហើយមា ន  សិទ្ធ ភា ពដល់  ១ខ។ កា រ  ើ   ស់ ជា  
ចំបង ន  Penicillin  ភទនះ គឺស   ប់ព  បា ល ជំងឺរលា ក 
បំពង់ក  ជំងឺសា  យ និង  ុនរលា កសនា  ក់។ វា មា ន   ជន៍
ស   ប់អ្ន កដល  ឆា  យពីអ្ន កដលអា ចធ្វ ើកា រចា ក់ថា  ំ ឬអ្ន ក 
ជំងឺ ដលមិនអា ច លបថា  ំតា មមា ត់បា ន។ ចំ  ះកា របង្ក  គ 

  ល កា រចា ក់ត ១ ម្ច ុល អា ច  ប់   ន់។ Benzathine 
penicillin  ើនលា យជា មួយPenicillinដលមា នសកម្ម ភា ព
លឿន។

Crystallin  penicillinCrystallin  penicillin (Penicillinដលមា នកម្ម រយៈពលខ្ល ី)

  ះ_____________តម្ល ________ស   ប់_______

 ើនតជា ដប ១លា នអុ៊យនីត(៦២៥ម.ក ) ឬ ៥លា ន 
អុ៊យនីត (៣១២៥ម.ក )

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Crystallin  penicillin ឬ  ប់  ភទ Penicillin ដល 
មា នសកម្ម ភា ពខ្ល ី ស   ប់ជំងឺធ្ង ន់ ៈ

ចា ក់រា ល់ ៤ ៉ ងម្ត ង រយៈពល១០-១៤ថ្ង ។

រា ល់ពលចា ក់ សូមឲ្យ ៈ
មនុស្សធំឬកុមា រអា យុលើសពី៨ឆា  ំ ៈ ១លា នអុ៊យនីត
កុមា រអា យុពី៣-៥ឆា  ំ ៈ ៥០០.០០០អុ៊យនីត
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ២៥០.០០០អុ៊យនីត

ស   ប់ជំងឺរលា ក   មខួរ និងជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រមួយចំនួនទៀត 
គួរឲ្យទ្វ រដងនក  ិតនះ។

Procaine penicillinProcaine penicillin (សកម្ម ភា ពមធ្យម)

  ះ_____________តម្ល ________ស   ប់_______

 ើនតជា ដប ៣០០.០០០អុ៊យនីត ៤០០.០០០អុ៊យនីត ឬ 
លើសពីនះ

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Procaine penicillin ស   ប់ជំងឺមធ្យម ៈ

ចា ក់១ថ្ង  ១ម្ច ុល រយៈពល១០  ១៥ថ្ង ។ ចា ក់ម្ត ង ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៦០០.០០០   ១.២០០.០០០អុ៊យនីត
កុមា រអា យុពី៨-១២ឆា  ំ ៈ ៦០០.០០០អុ៊យនីត
កុមា រអា យុពី៣-៧ឆា  ំ ៈ ៣០០.០០០អុ៊យនីត
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១៥០.០០០អុ៊យនីត
ទា រក សូមកំុ  ើ លើកលងតគា  នPenicillin ឬ 

Ampicillin ផ្សងទៀត។ ក្ន ុងពលអា សន្ន  សូម  ើ 
៧៥.០០០ អុ៊យនីត។

ស   ប់ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ  ើមួយទ្វ រជា ពីរនក  ិតខា ងលើ។ 
 ះ ជា  យា៉ ងនះក៏  យ គួរ  ើPenicillinដលមា នកម្ម ភា ព 

ខ្ល ី។

Procaine penicillinដលផ្សំជា មួយPenicillinដលមា ន 
សកម្ម ភា ព ខ្ល ី មា នក  ិត  ើ  ក  ិត  ើ  ដូចគា  នឹងProcaine penicillin 
តឯង។

ចំ  ះកា រព  បា លជំងឺ  មះទឹកបា យដលមិនសុា ំជា មួយ 
Penicillin Procaine penicillinគឺជា កា រ  សើរបំផុត។ គ  ូវ 
កា រ ក  ិតយ៉ា ងខ្ព ស់។ ចំ  ះក  ិត  ើ សូមអា នទំ.៣៦០។ 
ចំ  ះ ជំងឺ រ លា កអា ង  គា ក ក  ិត  ើដូចគា  នឹងជំងឺ  មះទឹក
បា យ។

Benzathine benzylpenicillinBenzathine benzylpenicillin(សកម្ម ភា ពយូរ)

  ះ_____________តម្ល ________ស   ប់_______

 ើនតជា ដប ១.២០០.០០០ ឬ ២.៤០០.០០០អុ៊យនីត

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Benzathine penicillin ស   ប់ជំងឺ   ល  ធ្ង ន់ៈ

ចា ក់រា ល់ ៤ ៉ ងម្ត ង។ ចំ  ះជំងឺ   ល ១ម្ច ុល  អា ច 
 ប់   ន់។

មនុស្សធំ ៈ ១.២០០.០០០   ២.៤០០.៤០០អុ៊យនីត
កុមា រអា យុពី៨-១២ឆា  ំ ៈ ៩០០.០០០អុ៊យនីត
កុមា រអា យុពី១-៧ឆា  ំ ៈ ៣០០.០០០   ៦០០.០០០ 

អុ៊យនីត

ចំ  ះជំងឺរលា កបំពង់ក ចា ក់១ម្ច ុល ក្ន ុងក  ិតខា ងលើ។

ដើម្ីបបងា្ក  រកា រលា ប់ឡើងវិញ ចំ  ះអ្ន កធា  ប់កើតជំងឺ  ុន 
រលា ក សនា  ក់ ចា ក់ក  ិតខា ងលើ រៀងរា ល់៤សបា  ហ៍ម្ត ង 
(មើលទំ. ៣១០)។

ចំ  ះកា រព  បា លជំងឺសា  យ Benzathine 
benzylpenicillin គឺជា ជ  ើសល្អ ជា ងគ។ ចំ  ះក  ិត  ើ 
សូមមើលទំ. ២៣៨។

Ampicillin និង Amoxicillin ៈ Penicillinដល Ampicillin និង Amoxicillin ៈ Penicillinដល 
មា ន  សិទ្ធ ភា ពទូលំទូលា យមា ន  សិទ្ធ ភា ពទូលំទូលា យ

AmpicillinAmpicillin

 ើនជា ថា  ំទឹកស   ប់ផឹក ៈ

១២៥ ឬ២៥០ម.ក /សា  ប   កា ហ្វ  តម្ល ___ស   ប់___
ថា  ំ   ប់ ៈ ២៥០ម.ក   តម្ល ___ស   ប់____
ថា  ំចា ក់ ៈ ៥០០ម.ក   តម្ល ___ស   ប់____

AmoxicillinAmoxicillin

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ៈ
២៥០ ឬ ៥០០ម.ក   តម្ល _____ស   ប់______

ថា  ំទឹក ៈ
១២៥ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល  តម្ល _____ស   ប់______
ឬ ២៥០ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល  តម្ល _____ស   ប់______

Penicillinដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពទូលា យទា ំងនះ អា ច 
សមា  ប់  ម  គជា  ើន  ភទ ជា ងPenicillinដទទៀត។ វា  
មា ន សុវត្ថ ិភា ពជា ងអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពទូលា យ
ផ្សងៗទៀត ហើយមា ន   ជន៍ពិសសស   ប់ទា រកនិង 
កុមា រតូចៗ។
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Ampicillin និងAmoxicillin តងតអា ច  ើជំនួសគា  បា ន។ 
 ពលដលអ្ន កឃើញកា រសំណូមពរឲ្យ  ើ   ស់Ampicillin 
 ក្ន ុងសៀវ  នះ អ្ន កតងតអា ច  ើAmoxicillinជំនួស ក្ន ុង 

ក  ិតដល  ឹម  ូវមួយ(មើលខា ងក  ម)។ បុ៉ន្ត មិន  ូវ  ើមិន  ូវ  ើ
Amoxicillinជា ថា  ំលបទ  ពលគត  ូវឲ្យ  ើAmpicillin Amoxicillinជា ថា  ំលបទ  ពលគត  ូវឲ្យ  ើAmpicillin 
ចា ក់  ះ ចា ក់  ះ (Amoxicillinមិនមា នជា ថា  ំចា ក់ទ)។ ហើយក៏សូម 
ចំណា ំដរថា  Amoxicillinអា ចមិនសូវមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ឆា ំង 
នឹងកា របង្ក  គ  យសុីហ្សលឡា ។  ើAmpicillin ឬ អង់ទ ី 
បី៊យ៉ូទិក ផ្សង ទៀតវិញ(មើលទំ.១៥៨)។

Ampicillin និងAmoxicillin ថ្ល ជា ងPenicillin ហើយវា  អា ច 
ធ្វ ើឲ្យមា នរា ក ឬផ្ិសតក្ន ុងមា ត់។ ដូច្ន ះ គមិនគួរ  ើវា ស   ប់
កា របង្ក  គដលអា ចព  បា ល  យPenicillinទ(មើល ទំ. 
៥៨)។

Ampicillinមា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ  ពល  ើជា ថា  ំលប។ កា រ
ចា ក់គួរត  ើស   ប់ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង របុ៉   ះ ដូចជា ជំងឺរលា ក 

  ម ខួរ និងរលា ក   ម  ះ និងជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន 
ឬ  ពល ដលអ្ន កជំងឺក្អ ួត ឬមិនអា ចលបថា  ំបា ន។

Ampicillin និងAmoxicillin  ើនមា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រ 
ព  បា លជំងឺរលា កសួត ឬកា របង្ក  គក្ន ុង  ចៀក លើកុមា រ 
អា យុ ក  ម៦ឆា  ំ ជំងឺរលា កផ្ល ូវ  មធ្ង ន់ធ្ង រ ជំងឺ  មះទឹកបា យ 
និង ជំងឺ  ុន  ះវៀន (បើវា សាុ ំជា មួយថា  ំក្ល ររំហ្វ នីកុល)។ 
Ampicillin ក៏មា ន   ជន៍ចំ  ះកា រព  បា លកា របង្ក  គក្ន ុង
ឈា ម និងជំងឺទា រកដលគា  នមូលហតុច  ស់លា ស់ ជំងឺរលា ក 

  មខួរ ជំងឺ រលា ក   ម  ះ និងជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន។

អ្ន កដលមា ន  តិកម្ម ជា មួយPenicillin មិនគួរ  ើ 
Ampicillin ឬAmoxicillinទ។ សូមអា ន   ះថា  ក់និងកា រ  ុង 

 យ័ត្ន ចំ  ះPenicillin  ប់  ភទ  ទំ.៣៥១។

ក  ិត  ើក  ិត  ើ ស   ប់Ampicillin និងAmoxicillin ៈ

ជា ថា  ំលប ជា ថា  ំលប (២៥-៥០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ):   ប់ ២៥០ម.ក  
សុីរូ៉ ១២៥ម.ក  ក្ន ុង១សា  ប   កា ហ្វ (៥ម.ល)

Ampicillin ៈ ឲ្យ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៧ថ្ង 
Amoxicillin ៈ ឲ្យ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៧ថ្ង 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២   ប់ ឬ៤សា  ប   កា ហ្វ (៥០០ម.ក )
កុមា រអា យុពី៨-១២ឆា  ំ ៈ ១   ប់ ឬ២សា  ប   កា ហ្វ   

(២៥០ម.ក )
កុមា រអា យុពី៣-៧ឆា  ំ ៈ កន្ល ះ   ប់ ឬ១សា  បពា ្រ កា ហ្វ   

(១២៥ម.ក )
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ ឬពា ក់កណា្ខ  ល 

សា  ប   កា ហ្វ (៦២ម.ក )
ទា រក ៈ ឲ្យដូចកុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ

ចំ  ះជំងឺ  ុន  ះវៀនដលសុា ំនឹងថា  ំChloramphenicol 
បើគា  ន Ampicillinចា ក់ទ ឲ្យAmpicillinលបចំនួន ២០០ម.
ក /គ.ក /ថ្ង  ឬAmoxicillin ១០០ម.ក /គ.ក /ថ្ង  បា ន។

ចំ  ះកា របង្ក  គ  យ  មះទឹកថា   មើលក  ិត  ើថា  ំ 
 ទំ.៣៦០។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ ថា  ំAmpicillin ៈ

តា មកា រចា ក់តា មកា រចា ក់ ៈ ស   ប់ជំងឺធ្ង ន់(៥០-១០០ម.ក /គ.ក /ថ្ង  
ដល់ ៣០០ម.ក /គ.ក /ថ្ង  ស   ប់ជំងឺរលា ក   មខួរ):  ដប 
៥០០ ម.ក 

ឲ្យ ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  ៦ ៉ ងម្ត ង រយៈពល១០-១៤ថ្ង ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៥០០-១០០០ម.ក  (១ឬ២ដប ២៥០      
ម.ក )

កុមា រអា យុពី៨-១២ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក (១/២ដប ៥០០  
ម.ក )

កុមា រអា យុពី៣-៧ឆា  ំ ៈ ២៥ម.ក (១/៤នដប ៥០០ 
ម.ក )

កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ៦២ម.ក (១/៨នដប ៥០០ 
ម.ក )

ទា រក ១២៥ម.ក (១/៤នដប៥០០ម.ក ) ចំនួនត 
២ដង២ដង ក្ន ុង១ថ្ង បុ៉   ះ។

Penicillin ជា មួយ StreptomycinPenicillin ជា មួយ Streptomycin

ថា  ំដលរួមបញ្ច ូលPenicillinជា មួយ Streptomycin ជា ថា  ំ 
Penicillinជា មួយ គឺមា ន  ក្ន ុង  ទសជា  ើន និង  ូវបា ន 

 ើ   ស់ជា ញឹកញា ប់។ បើថា  ំណា មួយក្ន ុងចំ  មថា  ំទា ំង
នះ  ូវបា ន  ើយា៉ ងទូលំទូលា យ  ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក សូម 
សរសរ   ះ ធា តុផ្ំស និងតម្ល របស់វា ក្ន ុងច   ះខា ងក  ម ៈ

  ះ_________________Penicillinបុ៉នា  នម.ក _____

Streptomycinបុ៉នា  នម.ក ______តម្ល _____ស   ប់____

Penicillin និង Streptomycin គួរ  ើចូលគា  តក្ន ុងករណីPenicillin និង Streptomycin គួរ  ើចូលគា  តក្ន ុងករណី
សំខា ន់ដលមិនអា ចរកAmpicillinបា ន ឬថ្ល ពក។ វា មិនគួរ សំខា ន់ដលមិនអា ចរកAmpicillinបា ន ឬថ្ល ពក។ វា មិនគួរ 

 ូវ បា ន  ើស   ប់កា របង្ក  គបន្ត ិចបន្ត ួច ឬជំងឺផា  សា យ  ូវ បា ន  ើស   ប់កា របង្ក  គបន្ត ិចបន្ត ួច ឬជំងឺផា  សា យ 
ធម្ម តា  ទ។ធម្ម តា  ទ។

កា រ  ើStreptomycinជា ញឹកញា ប់ជា មួយជំងឺផ្សងៗ ក   
ពីជំងឺ របង ធ្វ ើឲ្យបា ក់តរីជំងឺរបង  ក្ន ុងសហគមន៍ មា នភា ព 
សាុ ំ ជា មួយStreptomycin ហើយធ្វ ើឲ្យកា ន់តពិបា កព  បា ល។ 
ម ៉ ង ទៀត Streptomycinអា ចធ្វ ើឲ្យថ្ល ង់បា ន។

Penicillinជា មួយStreptomycinអា ច  ើបា នចំ  ះជំងឺជា  
 ើន ដលព  បា ល  យAmpicillin(មើលទំ.៣៥៣) បុ៉ន្ត  

Ampicillinមា នសុវត្ថ ិភា ពជា ង ជា ពិសសចំ  ះទា រក។
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តា មធម្ម តា  វា មា នតំល  កជា ង ហើយងា យជា ងក្ន ុងកា រ 
គណនា  ក  ិតនកា រ  ើថា  ំ បើStreptomycinនិងPenicillin  ូវ 
បា នចា ក់ដា ច់ពីគា   ជា ជា ងកា រចា ក់រួមចូលគា  ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Penicillin ជា មួយ Streptomycin ស   ប់ជំងឺ ស   ប់ជំងឺ 
ធ្ង ន់ធ្ង រ ៈធ្ង ន់ធ្ង រ ៈ

ឲ្យPenicillinដលមា នសកម្ម ភា ពខ្ល ី យា៉ ង  ចណា ស់ 
២៥.០០០អុ៊យនីត/គ.ក  ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  ហើយStreptomycin 
មិនឲ្យលើស ៣០-៥០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ។

ចំ  ះទា រក ឲ្យPenicillinដលមា នសកម្ម ភា ពខ្ល ី 
៥០.០០០  អុ៊យនីត/គ.ក  ២ដង ១ថ្ង  ជា មួយនឹង 
Streptomycin ២០ម.ក / គ.ក  ១ដង ១ថ្ង ។

Penicillin ដល មា ន 
សកម្ម ភា ព  ខ្ល ី

Streptomycin

មនុស្សធំ ១.០០០.០០០ អុ៊យ 
នី  ត ៤-៦ដង ១ថ្ង 

១ក  (ធម ្ម តា  ២ 
ម.ល) ១ដង ១ថ្ង 

កុមា រ  អា យុពី 
៨-១២ឆា  ំ

៥០០.០០០ អុ៊យ 
នីត  ៤-៦ដង ១ថ្ង 

៧៥០ម.ក  (១ 
១/២ ម.ល) ១ដង 
១ថ្ង 

កុមា រ  អា យុពី 
៣-៧ឆា  ំ

២៥០.០០០ អុ៊យ 
នីត ៤-៦ដង ១ថ្ង 

៥.០០០ម.ក  
(១ម.ល) ១ដង 
១ថ្ង 

កុមា រ  អា យុ 
ក  ម ៣ឆា  ំ

១២៥.០០០ អុ៊យ 
នីត ៤-៦ដង ១ថ្ង 

២៥០ម.ក (១/២ 
ម.ល) ១ដង ១ថ្ង 

ទា រក ១២៥.០០០ អុ៊យ 
នីត ២ដង ១ថ្ង 

៦០ម.
ក (១/៨ម.ល) 
១ដង ១ថ្ង 

ស   ប់ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ៈស   ប់ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ៈ ដូចជា  ជំងឺរលា ក   ម  ះ រលា ក 
ខ្ន ង   ះវៀន រលា ក   មខួរ ឬកា របង្ក  គ  ួច   វ   
ឆ្អ ឹង(រលា កឆ្អ ឹង)  ូវឲ្យPenicillin ក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់ បុ៉ន្ត ចំ  ះ ចំ  ះ 
Streptomycin គឺមិនអា ចឲ្យលើសពីក  ិតខា ងលើនះទ។Streptomycin គឺមិនអា ចឲ្យលើសពីក  ិតខា ងលើនះទ។

ស   ប់ជំងឺមិនសូវធ្ង ន់ធ្ង រ ស   ប់ជំងឺមិនសូវធ្ង ន់ធ្ង រ ដលត  ូវឲ្យ  ើPenicillin 
ជា មួយStreptomycin  ះ អា ច  ើProcaine penicillin 
ជា មួយStreptomycin។ ចំ  ះក  ិត  ើProcaine penicillin 
សូមមើលទំ.៣៥៣។ ក  ិតនStreptomycinគឺដូចគា  នឹង 
ក  ិតខា ងលើនះ។

សូមអា ន   ះថា  ក់និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ចំ  ះPenicillin 
និងStreptomycin  ទំ.៣៥១ និង៣៦៣។

Erythromycin ៈErythromycin ៈ

 ើជំនួសPenicillin ើជំនួសPenicillin

ErythromycinErythromycin

  ះ____________________________________

 ើនតជា  ៈ

ថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក    តម្ល ___ស   ប់__

សុីរូ៉ ១២៥ ឬ ២០០ម.ក  ក្ន ុង ៥ម.ល  តម្ល ___ស   ប់__

ក មួនភ្ន ក ពី០.៥%   ១% តម្ល ___ស   ប់__

Erythromycinមា ន  សិទ្ធ ិភា ពចំ  ះជំងឺទា ំងឡា យណា 

ដលគ  ើPenicillin និងTetracycline បុ៉ន្ត Erythromycin 

ថ្ល ជា ង។    ទសជា  ើន សព្វ ថ្ង នះErythromycinមា ន

 សិទ្ធ ភា ពជា ង Penicillin ក្ន ុងកា រព  បា លជំងឺរលា កសួត និង 

ជំងឺសើស្បក មួយ ចំនួនទៀត។

Erythromycinអា ច  ូវបា ន  ើជំនួសPenicillin  សិនបើ

អ្ន កជំងឺមា នទំនា ស់នឹងPenicillin។ វា អា ច  ើចំ  ះអ្ន ក ដល 

មា ន   តិកម្ម នឹងTetracyclineផងដរ ក៏ដូចជា  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ

និងកុមា រដលមិនគួរ  ើTetracycline។ ក្ន ុងករណីខ្ល ះ 

Erythromycinមិនល្អ  ស   ប ់  ើជំនួសTetracycline  ះទ។ 

សូមមើលក្ន ុងសៀវ   ដលនិយា យពីជំងឺនីមួយៗ។

Erythromycinមា នសុវត្ថ ិភា ពគួរសម បុ៉ន្ត  ូវមា នកា រ  ុង 

 យ័ត្ន   ក្ន ុងកា រ  ើឲ្យ  ូវតា មក  ិតថា  ំដលបា នរៀបរា ប់ខា ង

លើ។ មិន  ូវ  ើErythromycinលើសពី២សបា  ហ៍ទ   ះ 

អា ច  បណា្ខ  ល ឲ្យ កើត លឿង ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Erythromycin ៈ

លបអា រី  ូមីសុីន  ពលបា យ ដើម្ីបកំុឲ្យក ពះធ្វ ើទុក្ខ ។

ឲ្យ ៤ដងក្ន ុង ១ថ្ង 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥០០ម.ក  (២   ប់ ឬ៤សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១   ប់ 

ឬ២សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ១៥០ម.ក  (១/២   ប់ ឬ១ 

សា  ប    កា ហ្វ )

កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ៧៥-១៥០ម.ក  (១/៤   

១/២   ប់ ឬ ១/២   ១សា  ប   កា ហ្វ )
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Tetracycline ៈTetracycline ៈ

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកមា ន  សិទ្ធ ិភា ពទូលំទូលា យអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមា ន  សិទ្ធ ិភា ពទូលំទូលា យ

Tetracycline (tetracycline HCI, oxytetracycline ។ល។)Tetracycline (tetracycline HCI, oxytetracycline ។ល។) 
(មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ បុ៉ន្ត ថ្ល  ៈ Terramycin)

  ះ____________________________________

 ើនជា  ៈ

ថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក  តម្ល _____ស   ប់____
ថា  ំទឹក ១២៥ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល តម្ល _____ស   ប់____
ក មួនភ្ន ក ១% តម្ល _____ស   ប់____

Tetracyclineជា អង់ទីបី៊យ៉ូទិកមា ន  សិទ្ធ ិភា ពទូលំ 
ទូលា យ។ វា  ឆា ំងនឹងម  គ  ើន  ភទខុសៗគា  ។

Tetracyclineគួរ  ូវបា ន  ើជា ថា  ំលប   ះថា វា មា ន 
 សិទ្ធ ិ ភា ព ហើយអា ចមា នប   តិចជា ងកា រចា ក់។

Tetracyclineអា ច  ូវបា ន  ើស   ប់ ៈ

ជំងឺរា ក ឬរា កមួលបណា្ខ  លពីបា ក់តរី ឬអា មីប
រលា ក   ងឆ្អ ឹង  មុះ
ជំងឺផ្ល ូវដង្ហ ើម(រលា កទងសួត ។ល។)
ជំងឺរលា កផ្ល ូវ  ម
ទីហ្វ ុស
ជំងឺ  ៊ុយសឡូសស
ជំងឺអា សន្ន  គ
ជំងឺ   កូម
ជំងឺរលា ក   ក  ម
ជំងឺ  មះ ទឹកថា  
ជំងឺ  មះទឹកបា យ
ជំងឺរលា កអា ង  គា ក
ជំងឺ  ុនចា ញ់(សាុ ំនឹងថា  ំChloroquine)

Tetracyclineមិនកបនឹងជំងឺផា  សា យទ។ ចំ  ះជំងឺធម្ម តា  
ភា គ  ើន Tetracyclineមិនកបដូចជា PenicillinឬSulfaទ។ 
វា ថ្ល  ជា ង ហើយកា រ  ើ   ស់មា នកំណត់ទៀត។

  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ

១. ្ត  ីមា នផ្ទ  ះមិនគួរ  ើTetracyclineទ   ះវា អា ច 
បំផា  ញ ឬធ្វ ើឲ្យធ្ម ញទា រកមា នពណ៌មិនល្អ ។ ចំ  ះ 
មូលហតុដដលនះ កុមា រអា យុក  ម៨ឆា  ំគួរ  ើ 
Tetracyclineតពលចា ំបា ច់បំផុត ហើយ  ើតមួយ 
រយៈខ្ល ី បុ៉   ះ។  ើErythromycinជំនួសវិញ។

២. Tetracyclineអា ចបណា្ខ  លឲ្យរា ក ឬធ្វ ើទុក្ខ ក ពះ ជា  
ពិសស  ពលដល  ើក្ន ុងរយៈពលយូរ។

៣. ជា កា រ   ះថា  ក់ណា ស់ដល  ើថា  ំត   ចា ស់ ឬផុត 
កំណត ់កា រ  ើ   ស់។

៤. ដើម្ីបឲ្យថា  ំមា ន  សិទ្ធ ភា ព មិនគួរផឹកទឹក  ះ   ឬថា  ំ 
អង់ តា សុីត(ថា  ំទប់កា រប ្ច ញជា តិអា សុីដក្ន ុងក ពះ) 
១ ៉ ងមុន ឬ១ ៉ ងក  យពលលបថា  ំទ។

៥. មនុស្សមួយចំនួនអា ចឡើងកន្ទ ួល ពលស្ថ ិត  ក  ម 
កំ  ថ្ង  ក  យពល  ើTetracyclineហើយ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Tetracycline (២០-៤០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ):   ប់ 
២៥០ ម.ក  និងថា  ំទឹក១២៥ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល

ឲ្យTetracyclineជា ថា  ំលប ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥០ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ១២៥ម.ក  (១/២   ប់ ឬ១ 

សា  ប   កា ហ្វ )
កុមា រអា យុក  ម៨ឆា  ំ ៈ តា មក្ួបនទូ   មិន  ូវ  ើ មិន  ូវ  ើ 

tetracyclineទtetracyclineទ គឺ  ើ cotrimoxazole ឬ 
erythromycin។ បើគា  នជ  ើសទ សូមឲ្យ ៈ

កុមា រអា យុ៤-៧ឆា  ំ ៈ ៨០ម.ក  (១/៣   ប់ ឬ 
២/៣ សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ១-៣ឆា  ំ ៈ ៦០ម.ក  (១/៤   ប់ ឬ 
១/២ សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ២៥ម.ក  
(១/១០   ប់ ឬ ១/៥ សា  ប   កា ហ្វ )

ទា រកទើបកើត(ករណីមិនអា ចរកអង់ទីបី៊យ៉ូទិក 
ផ្សងទៀតបា ន): ៨ម.ក  (១/៣០   ប់ ឬ 
៦ដំណក់ថា  ំទឹក)

ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ និងចំ  ះជំងឺដូចជា ជំងឺ  មះទឹកបា យ  
 មះទឹកថា   ជំងឺរលា កអា ង  គា ក ជំងឺអា សន្ន  គ ជំងឺ 

ទីហ្វ ុស និង  ៊ុយសឡូស គួរឲ្យទ្វ រដងនក  ិតខា ងលើ 
(លើកលងត ចំ  ះកុមា រតូចៗ)។

ចំ  ះជំងឺភា គ  ើន Tetracyclineគួរបា នបន្ត  ើ១ឬ២ថ្ង 
ទៀតបនា  ប់ពី  គស ្ញ   ូវបា នបា ត់(ជា ធម្ម តា សរុបគឺ៧ថ្ង  ) 
។ ជំងឺ មួយ ចំនួន  ូវកា រកា រព  បា លយូរ ៈ ទីហ្វ ុស ៦-១០ថ្ង  

 ៊ុយសឡូស ២-៣សបា  ហ៍  មះទឹកបា យ  មះទឹកថា   
៧-១០ថ្ង  ជំងឺរលា កអា ង  គា ក ១០-១៤ថ្ង ។ ជំងឺអា សន្ន  គ 
ជា ធម្ម តា  ូវកា រកា រព  បា លខ្ល ីជា ង ៈ ៣-៥ថ្ង ។

Doxycyclin Doxycyclin (មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ Vibramycin)

  ះ____________________________________

 ើនជា  ៈ

ថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក  តម្ល ____ស   ប់___
ជា អំពូល ១០០ម.ក  ស   ប់ចា ក់ តម្ល ____ស   ប់___
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Doxycyclinជា ទំរង់Tetracyclineមួយដលថ្ល  ដលវា   ូវ 

 ើ ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  ជា ជា ង៤ដងក្ន ុង១ថ្ង ។ ពលដលអា ច វា  

អា ច   ើ ចំ  ះ ជំងឺដូចគា  នឹងTetracyclineដរ។ Doxycyclin 

អា ច លប ជា មួយអា ហា រ ឬទឹក  ះ  ។   ះថា  ក់និងកា រ   ះថា  ក់និងកា រ 

 ុង  យ័ត្ន របស់វា   ដូចគា  នឹងTetracyclineដរ (មើលទំ.  ុង  យ័ត្ន របស់វា   ដូចគា  នឹងTetracyclineដរ (មើលទំ. 

៣៥៦)។៣៥៦)។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Doxycyclin ៈ ថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក 

ឲ្យDoxycyclinជា ថា  ំលប ២ដងក្ន ុង១ថ្ង 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១០០ម.ក  (១   ប់)

កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៥០ម.ក  (១/២   ប់)

កុមា រអា យុក  ម៨ឆា  ំ ៈ មិន  ូវ  ើDoxycyclinទ។មិន  ូវ  ើDoxycyclinទ។

Chloramphenicol ៈChloramphenicol ៈ

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រមួយចំនួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិកស   ប់ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រមួយចំនួន

Chloramphenicol Chloramphenicol (Chloromycetin)(Chloromycetin)

  ះ____________________________________

 ើនជា  ៈ

ថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក  តម្ល ______ស   ប់___

ថា  ំទឹក ១៥០ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល តម្ល ______ស   ប់___

ថា  ំចា ក់ ១.០០០ម.ក  ក្ន ុង១ដប តម្ល ______ស   ប់___

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកមា ន  សិទ្ធ ិភា ពទូលំទូលា យនះ កបនឹង 

ម  គ  ើន  ភទណា ស់។ វា  ក បុ៉ន្ត វា មា ន   ះ ថា  ក់ខ្ល ះ 

ដរ។  យហតុនះហើយ កា រ  ើវា  គួរតមា នកំណត់។

Chloramphenicolគួរ  ើស   ប់តទីហ្វ ុស និងជំងឺធ្ង ន់ 

ដល មិនអា ចព  បា ល  យSulfa, penicillin, tetracycline 

ឬampicillin បុ៉   ះ។ ចំ  ះជំងឺដលគំរា មកំហងដល់ជីវិត 

ដូចជា  រលា ក   មខួរ រលា ក   ម  ះ របួសចា ក់ដល់ 

 ះវៀន ម  គ ក្ន ុងឈា ម ឬ  ុន   ធ្ង ន់ធ្ង រស   ប់ទា រក 

Chloramphenicol អា ច  ូវ បា ន  ើ  ពលថា  ំដល មា ន 

  ះថា  ក់តិច (ដូចជា  cephalosporins)មិនអា ចរកបា ន។

ជា ធម្ម តា  Ampicillinមា ន  សិទ្ធ ភា ពដូច ឬ  សើរជា ង 

Chloramphenicol ហើយមា នសុវត្ថ ិភា ពជា ងទៀត។ តគួរឲ្យ 

សា  យ Ampicillin មា នតម្ល ថ្ល  ដូច្ន ះមា នពលខ្ល ះគ  ូវត  ើ

Chloramphenicol ជំនួសតម្ត ង។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ Chloramphenicolធ្វ ើឲ្យអន្ត រា យដល់ឈា ម 

ចំ  ះមនុស្ស មួយ ចំនួន។ វា រឹតតមា ន   ះថា  ក់  ទៀត 

ចំ  ះទា រកទើបនឹងកើត ជា ពិសសទា រកកើតមិន  ប់ខ។ 

ចំ  ះទា រកទើបកើត ដលមា ន កា រ បង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ  ូវ  ើ ចំ  ះទា រកទើបកើត ដលមា ន កា រ បង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ  ូវ  ើ 

Ampicillin ជា ជា ងChloramphenicolបើអា ចធ្វ ើ  បា ន។Ampicillin ជា ជា ងChloramphenicolបើអា ចធ្វ ើ  បា ន។ 

ជា ក ិត្យក ម សូមកំុ  ើChloramphenicolចំ  ះទា រក អា យុ សូមកំុ  ើChloramphenicolចំ  ះទា រក អា យុ 

តិចជា ង១ខ។តិចជា ង១ខ។

 ូវ  យ័ត្ន កំុ  ើChloramphenicolលើសក  ិតដលបា ន

ណនា ំ។ ចំ  ះទា រក ក  ិតនកា រ  ើថា  ំ គឺតិចតួចបុ៉   ះចំ  ះទា រក ក  ិតនកា រ  ើថា  ំ គឺតិចតួចបុ៉   ះ 

(មើល ខា ង ក  ម)។

ចៀសវា ងកា រ  ើថា  ំនះយូរអង្វ ង ឬដដលៗ។

ក្ន ុងកា រព  បា លជំងឺ  ុន  ះវៀន  ូវប្ត ូរពី 

Chloramphenicol   Ampicillinភា  ម បនា  ប់ពីជំងឺនះ ធូរ 

ស្បើយ ហើយ។ (ក្ន ុងតំបន់ ដលគ  ដឹងថា ជំងឺ  ុន  ះវៀន 

បា នសុា ំនឹងChloramphenicol  ហើយ  ះ កា រ ព  បា ល 

ទា ំងមូល គួរ  ើ  ើAmpicillin ឬ cotrimoxazole)។

Chloramphenicol  ើជា ថា  ំលប ល្អ ជា ងកា រចា ក់ ហើយ ក៏ 

មា ន   ះ ថា  ក់ តិចជា ងផងដរ។ សូមកំុចា ក់Chloramphenicol សូមកំុចា ក់Chloramphenicol 

លើកលងតករណី ក  ណា មួយ ដលអ្ន កជំងឺមិនអា ចលប 

ថា  ំបា ន។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Chloramphenicol(៥០-១០០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ) :   

ថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក  ឬថា  ំទឹក ១២៥ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល

ឲ្យជា ថា  ំលប ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥០០-៧៥០ម.ក  (២-៣   ប់) ចំ  ះជំងឺ 

 ុន  ះ វៀន ជំងឺរលា ក   ម  ះ និងជំងឺធ្ង ន់ផ្សង 

ទៀត  ូវ  ើក  ិតខ្ព ស់ជា ងនះ (៣   ប់ ៤ដង១ថ្ង  

គឺ ១២   ប ់ក្ន ុង១ថ្ង )

កុមា រអា យុពី៨-១២ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក (១   ប់ ឬ 

២សា  ប   កា ហ្វ ថា  ំទឹក)

កុមា រអា យុពី៣-៧ឆា  ំ ៈ ១២៥ម.ក (១/២   ប់ ឬ ១ 

សា  ប     កា ហ្វ )
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ទា រកអា យុពី១ខ  ២ឆា  ំ ៈ ១២ម.ក (១/២ម.លនថា  ំទឹក  
ឬ ១/២០ថា  ំ   ប់)ស   ប់ ១គ.ក នទម្ង ន់ ខ្ល ួន ។ 
(មា នន័យថា  ទា រកទម្ង ន់៥គ.ក  នឹង  ូវ  ើ ៦០ម.ក  
ដល  ូវនឹង ១/២សា  ប   កា ហ្វ នថា  ំទឹក ឬ ១/៤ 
នថា  ំ   ប់ ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ។ ក្ន ុង៤ក  ិត គឺមា ន 
ន័យ ថា  ទា រកទម្ង ន់៥គ.ក ្រ  ូវទទួល១   ប់ ឬ២ សា  ប 

   កា ហ ្វ នថា  ំទឹក ក្ន ុង១ថ្ង )។

ទា រកទើបកើត ៈ ជា ក ិតក ម កំុ  ើChloramphenicol។ 
បើគា  ន ជ  ើសទ  ើ៥ម.ក (១/៤ម.ល ឬ ៥ដំណក់ 
ថា  ំទឹក)ស   ប់១គ.ក នទម្ង ន់ទា រក។ ចំ  ះទា រក 
៣គ.ក   ូវ ឲ្យ ១៥ម.ក (១៥តំណក់ថា  ំទឹក) ៤ដង 
ក្ន ុង១ថ្ង  ឬ  ហល នឹង១/៤   ប់ ក្ន ុង១ថ្ង ។ កំុឲ្យ 
លើស ពីនះ។

Sulfa (Sulfonamide) ៈ  Sulfa (Sulfonamide) ៈ  

ថា  ំមា នតម្ល  ក ស   ប់ជំងឺធម្ម តា ថា  ំមា នតម្ល  ក ស   ប់ជំងឺធម្ម តា 

Sulfadiazine, sulfisoxazole, sulfadimidine ឬ 'triple Sulfadiazine, sulfisoxazole, sulfadimidine ឬ 'triple 
sulfa'sulfa'

  ះ____________________________________

 ើនជា  ៈ

ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក  តម្ល _____ស   ប់___
ទឹកខា ប់ៗ ៥០០ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល តម្ល _____ស   ប់___

Sulfa ឬSulfonamide កំចា ត់បា ក់តរីបា ន  ើនយ៉ា ង បុ៉ន្ត  
វា ខ  យជា ងអង់ទីបី៊យ៉ូទិក  ើនផ្សងទៀត ហើយ  ើន 
បណា្ខ  ល  ឲ្យមា ន  តិកម្ម ទំនា ស់(រមា ស់) និងប   ផ្សង 
ទៀត។ បុ៉ន្ត  យសា រតវា  ក ហើយអា ច  ើជា ថា  ំលប 
បា ន វា   ត មា ន   ជន៍។

សា រ   ជន៍សំខា ន់ជា ងគនកា រ  ើSulfa គឺស   ប់ 
ជំងឺរលា កផ្ល ូវ  ម។ វា ក៏អា ច  ូវបា ន  ើស   ប់កា របង្ក  គ 
ក្ន ុង  ចៀក ពងបក និង កា របង្ក  គលើស្បកដលមា នខ្ទ ុះ។

មិនមនSulfaទា ំងអស់សុទ្ធ ត  ើក្ន ុងរបៀប ឬក  ិត ត 
មួយ   ះទ។  សិនបើអ្ន កមា នតSulfonamide  ូវ   កដ 
ថា   ើវា ឲ្យ  ូវ ហើយតា មក  ិតរបស់វា ។ Sulfathiazoleមា ន 
លក្ខ ណៈ  ហា ក់  ហលនឹងSulfaរៀបរា ប់ខា ងលើ ហើយ 

 ក  ជា ង  ើន បុ៉ន្ត មិន  ូវបា នណនា ំឲ្យ  ើទ   ះវា ងា យ 
មា ន ផលរំខា នណា ស់។

Sulfaមិនកបនឹងជំងឺរា កដូចកា លពីមុនទ ពី   ះម  គជា 
 ើនដលបណា្ខ  លឲ្យរា កបា នសុា ំនឹងវា  ហើយ។ ម ៉ ង វិញ 

ទៀត  កា រឲ្យSulfa  អ្ន កដលខ  ះជា តិទឹកបណា្ខ  លពីរា ក 
អា ច ធ្វ ើខូចត  ង  ម។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវផឹកទឹកឲ្យបា ន ផឹកទឹកឲ្យបា ន 
 ើន ើន យា៉ ង  ចណា ស់ ៨កវក្ន ុង១ថ្ង   ពលលបSulfa 

ដើម្ីប បងា្ក  រកា រខូចត  ង  ម។

បើ  ើSulfaធ្វ ើឲ្យឡើងកន្ទ ួល ក ហម រមា ស់ ឈឺសនា  ក់ 
 ុន    ឈឺផ្ន កខា ងក  មចង្ក ះ ឬ  មឈា ម  ូវបញ្ឈប់ថា  ំ បញ្ឈប់ថា  ំ 

នះ ហើយ  ូវផឹកទឹកឲ្យ  ើន។ នះ ហើយ  ូវផឹកទឹកឲ្យ  ើន។ 

សូមកំុឲ្យSulfa  អ្ន កជំងឺដលខ  ះទឹកក្ន ុងខ្ល ួន ឬទា រក សូមកំុឲ្យSulfa  អ្ន កជំងឺដលខ  ះទឹកក្ន ុងខ្ល ួន ឬទា រក 
អា យុក  ម១ឆា  ំឲ្យ  ះ។អា យុក  ម១ឆា  ំឲ្យ  ះ។

ចំណា ំ ៈចំណា ំ ៈ ដើម្ីបឲ្យមា ន  សិទ្ធ ិភា ព Sulfaទា ំងនះ  ូវ  ើ  ក្ន ុង 
ក  ិត  ឹម  ូវ ដលមា នក  ិត  ើន។ ឲ្យថា  ំ ឲ្យល្ម ម តកុំឲ្យ 

 ើន ហួស។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Sulfadiazine, sulfisoxazole, sulfadimidine ឬ 
triple sulfa(២០០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ): ថា  ំ   ប់៥០០ម.ក  ឬ 
ថា  ំទឹក ៥០០ម.ក ក្ន ុង៥ម.ល

ឲ្យ ៤ក  ិត ក្ន ុង១ថ្ង  ហើយផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើនហើយផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើស១០ឆា  ំ ៈ ៣-៤ក . (៦-៨ 
  ប់)ស   ប់ក  ិតទី១ បនា  ប់មក១ក .(២   ប់) 

ស   ប់ ក  ិតក  យៗ  ទៀត។
កុមា រអា យុ៦-១០ឆា  ំ ៈ ៧៥០ម.ក  (១ ១/២   ប់ 

ឬ ១ សា  ប    កា ហ្វ )ចំ  ះក  ិតនីមួយៗ។
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ កំុឲ្យSulfaកំុឲ្យSulfa។

 សិនបើអ្ន កគា  នថា  ំផ្សងស   ប់  ើទ សូមមើលទំព័រ 
បនា  ប ់អំពីក  ិតថា  ំស   ប់ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ។

Cotrimoxazole(Sulfamethoxazole ជា មួយ trimethoprim)Cotrimoxazole(Sulfamethoxazole ជា មួយ trimethoprim)
(មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ Bactrim, Septra)Bactrim, Septra)

  ះ____________________________________

 ើនជា  ៈ

ថា  ំ   ប់Sulfamethoxazole ១០០ម.ក  ជា មួយនឹង 
trimethoprim២០ម.ក   តម្ល _____ស   ប់__

ថា  ំ   ប់Sulfamethoxazole ៤០០ម.ក  ជា មួយ នឹង 
trimethoprim៨០ម.ក   តម្ល _____ស   ប់__

ថា  ំទឹកSulfamethoxazole ២០០ម.ក  ជា មួយ 
trimethoprim ៤០ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល  
តម្ល _____ស   ប់___

ចំណា ំ ៈចំណា ំ ៈ ថា  ំនះជួនកា លអា ចមា នជា ថា  ំ   ប់ដលមា ន 
កំលា ំងទ្វ រដង(Bactrim DS (Bactrim DS និងSeptra DSSeptra DS) ដលមា ន 
Sulfamethoxazole ៨០០ម.ក  ជា មួយtrimethoprim ១៦០  
ម.ក ។  ើ តពា ក់កណា្ខ  លក  ិតដលឲ្យខា ងក  ម  សិន 
បើ ថា  ំ ដល អ្ន ក មា ន ជា ថា  ំដលមា នកំលា ំងទ្វ រដង។

ថា  ំផ្ំសបញ្ច ូលគា  នះ  ឆា ំងនឹងបា ក់តរីជា  ើន ហើយ មា ន 
តម្ល  ក  ជា ង  Ampicillin។
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 យ័ត្ន  ៈ  ្ត ីដលមា នផ្ទ  ះខ្វ ះត៣ខ និងទា រក ដល  យ័ត្ន  ៈ  ្ត ីដលមា នផ្ទ  ះខ្វ ះត៣ខ និងទា រក ដល 

មា ន អា យុ តិចជា ង៨សបា  ហ៍ មិនគួរ  ើcotrimoxazoleទ។ មា ន អា យុ តិចជា ង៨សបា  ហ៍ មិនគួរ  ើcotrimoxazoleទ។ 

មិន  ូវ ឲ្យcotrimoxazole  នរណា មា  ក់ដលមា ន  តិកម្ម  មិន  ូវ ឲ្យcotrimoxazole  នរណា មា  ក់ដលមា ន  តិកម្ម  

នឹងថា  ំក្ន ុង  ឡា យ Sulfaឲ្យ  ះ។នឹងថា  ំក្ន ុង  ឡា យ Sulfaឲ្យ  ះ។

Cotrimoxazoleអា ច  ូវបា ន  ើដើម្ីបព  បា ល ៈ

ជំងឺ  ៊ុយសឡូស

កា របង្ក  គក្ន ុង  ចៀក

ជំងឺរា កលា យឈា ម និង  ុន    (សុីហ្សលឡា )

ពងបក

ជំងឺផ្ល ូវដង្ហ ើម(រលា កសួត)

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ cotrimoxazole ៈ

សំខា ន់ ៈសំខា ន់ ៈ ឲ្យ២ក  ិតក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៥-៧ថ្ង  ហើយផឹកទឹក 

ឲ្យ  ើន។ ចំ  ះជំងឺ  ុន  ះវៀន  ូវ  ើ១៤ថ្ង ។

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើស១២ឆា  ំ ៈ 

ថា  ំ   ប់Sulfamethoxazole៨០០ម.ក  

ជា មួយtrimethoprim១៦០ម.ក  

ចំនួន២ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

កុមា រអា យុ៨សបា  ហ៍-១២ឆា  ំ  ើថា  ំទឹកខា ប់ៗ 

(ជា មីលីម៉   ចូរអា នទំ.៦១ ស   ប់រងា  ស់របស់វា )ៈ 

១/២ម.ល/ក.   ២ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

កា រ  ើថា  ំ   ប់Sulfamethoxazole៤០០ម.ក  ជា មួយ 

trimethoprim៨០ម.ក  ៈ

កុមា រអា យុ៩-១២ឆា  ំ ៈ ២   ប់ ២ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

កុមា រអា យុ៤-៨ឆា  ំ ៈ ១   ប់ ២ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

កុមា រអា យុ៩ខ-៣ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ ២ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

ទា រកអា យុ២-៨ខ ៈ ១/៤   ប់ ២ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

GentamicinGentamicin

Gentamicinជា ថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកចា ក់ ដល  ើស   ប់ជំងឺ 

 ួច   ល់។ Gentamicinគួរ  ើ  យបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល 

ជំនា ញ និងពលដលថា  ំមា នសុវត្ថ ិភា ពផ្សងទៀតមិនអា ចរក

បា នតបុ៉   ះ។ កា រ  ើថា  ំនះខុស អា ចធ្វ ើឲ្យថ្ល ង់ និងខូច 

ត  ង  ម យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។ យើងមិនបា នបញ្ច ូលព័ត៌មា នន 

ក  ិត  ើ  ទីនះទ   ះថា  ំនះមា ន   ះថា  ក់បំផុត។ 

ស   ប់សុវត្ថ ិភា ពរបស់អ្ន ក យើងសូមណនា ំឲ្យ  ើថា  ំណា មួយ 

ដលបា នរៀបរា ប់ពីទំ.៣៥១  ៣៦០វិញ។

CephalosporinCephalosporin

នះគឺជា អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដ៏ខា  ំងថ្ម ីមួយ ដល  ឆា ំងនឹង 

បា ក់តរី  ជា   ើន  ភទ។ ជា ទូ  វា មា នតម្ល ថ្ល  ហើយពិបា ក 

រកផងដរ។  យហតុនះហើយ យើងមិនបា នណនា ំឲ្យ  ើ 

ថា  ំនះជា  ជ  ើសទីមួយទ។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ ថា  ំទា ំង 

នះមា ន   ះ ថា  ក់ និងផលរំខា នតិចជា ងអង់ទីបី៊យ៉ូទិកផ្សងៗ

ទៀត ហើយ  ពលដលរកវា បា ន វា អា ចមា ន   ជន៍ក្ន ុង

កា រព  បា លជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រមួយចំនួន។

Cephalosporinមា ន  ើន  ភទ ដូចជា  cefazolin 

(Ancef)(Ancef), cephalexin (Keflex)(Keflex), cephradine (Velosef)(Velosef), 

cefurazine (Ceftin)(Ceftin), cefoxitin (Mefoxin)(Mefoxin), ceftriaxone 

(Rocephin)(Rocephin), cefotaxime (Claforan)(Claforan), និង ceftazidime 

(Fortaz, Taxidime, Tazicef)(Fortaz, Taxidime, Tazicef)។ Cephalosporin  ើន 

 ភទ អា ច  ើជា មួយ ជំងឺ រលា កសួត កា របង្ក  គផ្ល ូវទឹក  ម 

 ុន  ះវៀន រលា កអា ង  គា ក ឬ  ះវៀន កា របង្ក  គ 

 ឆ្អ ឹង និងរលា ក   មខួរ។ ថា  ំខ្ល ះទៀតដូចជា  ceftriaxone 

អា ច  ើស   ប់ ព  បា ល ជំងឺ កា ម  គ ដូចជា  ទា មឡា  ជំងឺភ្ន ក 

ស   ប់ទា រក ឬជំងឺ  មះ ទឹក បា យ ដលវា សាុ ំនឹងPenicillin។

សូមរកកា រណនា ំអំពីក  ិត  ើ និងផលរំខា ននា នា  មុន 

ពល   ើ ថា  ំទា ំងនះ។ ជា មួយគា  នះដរ សូមកំុ  ើថា  ំនះ 

ចំ  ះជំងឺ   ល ឬក៏ជំងឺដលអា ចព  បា លបា នដូចគា   យ

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា នតម្ល  កជា ង។ 
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ថា  ំស   ប់ជំងឺ  មះទឹកបា យ 

និង  មះ ទឹកថា  

ជំងឺទា ំងនះមា ន  គស ្ញ  ដំបូងដូចគា   ហើយជា ញឹកញា ប់ 

វា  កើតឡើងជា មួយគា  (មើលទំ.២៣៦)។  យសា រតអា ច 

មា ន  កា រ ពិបា ក ឬមា នកា រចំណា យ  ើនក្ន ុងកា រធ្វ ើតស្ត ៍រក 

មើលជំងឺ  មះទឹកថា   ជា កា រល្អ  គួរព  បា លជំងឺទា ំងពីរនះក្ន ុង

ពលដំណា លគា  តម្ត ង។

ចំ  ះជំងឺ  មះទឹកបា យ សូម  ើមួយក្ន ុងចំ  មថា  ំទា ំង
នះ

ceftriaxone ceftriaxone ថា  ំចា ក់១២៥ម.ក  តមួយដងបុ៉   ះ

ឬ

cefiximecefixime ៤០០ម.ក ជា ថា  ំលប តមួយដងបុ៉   ះ

ឬ

spectinomycinspectinomycin ថា  ំចា ក់២ក . តមួយដងបុ៉   ះ

្ត  ីមា នផ្ទ  ះ កុមា រ និងមនុស្សជំទង់ មិនគួរ  ើថា  ំ ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ កុមា រ និងមនុស្សជំទង់ មិនគួរ  ើថា  ំ 

ciprofloxacinទ។ciprofloxacinទ។

 ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬមា  យកំពុងបំ   ះកូន មិនគួរ  ើថា  ំ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬមា  យកំពុងបំ   ះកូន មិនគួរ  ើថា  ំ 

spectinomycinទ។spectinomycinទ។

ចំ  ះជំងឺ  មះទឹកថា   សូម  ើមួយក្ន ុងចំ  មថា  ំទា ំង
នះ

DoxycyclinDoxycyclin(ទំ.៣៥៦): ១០០ម.ក  ជា ថា  ំលប ២ដង 
ក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល ៧ថ្ង 

ឬ

azithromycin azithromycin ១ក .ជា ថា  ំលប ១ដងបុ៉   ះ

ឬ

Amoxicillin Amoxicillin ៥០០ម.ក ជា ថា  ំលប ៣ដងក្ន ុងមួយថ្ង  
រយៈពល៧ថ្ង 

ឬ

ErythromycinErythromycin(ទំ.៣៥៥): ៥០០ម.ក  ជា ថា  ំលប ៤ដង 
ក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៧ថ្ង ។ េលបជា មួយអា ហា រ ។

ឬ

OfloxacinOfloxacin ៤០០ម.ក  ជា ថា  ំលប ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  
រយៈពល ៧ថ្ង ។

ឬ

TetracyclineTetracycline(ទំ.៣៥៦) : ៥០០ម.ក  ជា ថា  ំលប 

៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល ៧ថ្ង ។

សូមកំុលប Doxycyclin, Tetracycline ឬ Ofloxacin បើ សូមកំុលប Doxycyclin, Tetracycline ឬ Ofloxacin បើ 

អ្ន ក មា ន ផ្ទ  ះ ឬកំពុងបំ   ះកូន។អ្ន ក មា ន ផ្ទ  ះ ឬកំពុងបំ   ះកូន។  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬ 

កំពុង បំ    ះកូន អា ច  ើ azithromycin, erythromycin ឬ 

amoxicillin។
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ដើម្ីបព  បា លជំងឺរបង ជា កា រសំខា ន់  ូវ  ើថា  ំ  ឆា ំងជំងឺ  ើថា  ំ  ឆា ំងជំងឺ 
របង ៤ឬ៥មុខក្ន ុងពលតមួយ។របង ៤ឬ៥មុខក្ន ុងពលតមួយ។  សិនបើព  បា ល  យ 

 ើ ថា  ំ តមួយមុខ ម  គរបងនឹងសុា ំនឹងថា  ំនះ ហើយនា ំ ឲ្យ 
ជំងឺ នះកា ន់ ត ពិបា កព  បា ល។ 

ជំងឺរបង  ូវកា រកា រព  បា លរយៈពលយូរ ជា ធម្ម តា  ពី ៦  
  ៩ខ ឬយូរជា ងនះ។ រយៈពលព  បា លអា  ័យ   លើ 

កា រ  ផ្ំស ន ថា  ំដលបា ន  ើ។ ដើម្ីបកា រពា រកំុឲ្យជំងឺរបងលា ប់
ឡើងវិញ កា រ ព  បា លរយៈពលយូរពញលញ ជា កា រសំខា ន់ កា រ ព  បា លរយៈពលយូរពញលញ ជា កា រសំខា ន់ 
បំផុត។បំផុត។

ថា  ំមួយចំនួនស   ប់ព  បា លជំងឺរបង មា នតម្ល ថ្ល  
(Rifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol)  សិន បើ អ្ន ក 
ទិញ  តា ម ឱសថ សា  ន។ បុ៉ន្ត រដា  ភិបា លជា  ើនមា នកម្ម វិធី
ផ្ត ល់កា រធ្វ ើតស្ត ៍រកជំងឺ របង និងផ្ត ល់ថា  ំព  បា ល  យមិនគិត
ថ្ល  ឬក្ន ុងតម្ល ទា បមួយ។

សូមទា ក់ទងមជ្ឈមណ លជា តិកមា  ត់  គរបង និងហង់សិន 
តា មរយៈអា សយដា  នលខ ១ ផ្ល ូវ២៧៨កង៩៥ សងា្ក  ត់ បឹង 
កង កង២ ខណ ចំកា រមន ភ្ន ំពញ។ ទូរស័ព្ទ  ៈ ០២៣ ២១៩ 
២៧៤, ០២៣ ២១៩ ២៧៥។

ដំបូនា  នពីអ្ន កមា នបទពិ  ធន៍គឺជា កា រសំខា ន់ ពី   ះ កា រ 
ព  បា ល អា ចផា  ស់ប្ត ូរ ម  គអា ចសុា ំនឹងថា  ំ ហើយថា  ំថ្ម ីៗ អា ច 
នឹង រកបា ន។ ដូចគា  ដរ មា នកម្ម វិធីមួយចំនួនឲ្យថា  ំត២ដង 
ក្ន ុង ១ សបា  ហ៍ ក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់មួយ។

Isoniazid(INH) Isoniazid(INH) គួរ  ូវបា ន  ើក្ន ុងកា រព  បា ល ជំងឺរបង 
ជា និច្ច ។ Rifampicinជា ថា  ំមា ន  សិទ្ធ ិភា ពមួយដលគួរ  ើ 

   ពល ដលមា ន ជា ពិសសគួរ  ើរហូតទា ល់តតស្ត ៍ 
កំហា ក បងា  ញលទ្ធ ផលអវិជ្ជ មា ន។ EthambutolEthambutol និង 
Streptomycin Streptomycin ក៏  ូវ បា ន  ើពលខ្ល ះដរ។ កា រ  ើ 
Pyrazinamide Pyrazinamide ជា មួយINH និងRifampicin អា ចកា ត់បន្ថ យ
ពលវលា ក្ន ុងកា រព  បា ល។ Thiacetazone Thiacetazone ជា ថា  ំព  បា ល 
ជំងឺរបងដលមា នតម្ល  ក បុ៉ន្ត វា មា នផលរំខា នញឹកញា ប់ 
ដលមនុស្សជា  ើនមិនអា ច  ើវា បា ន។

 សិនបើថា  ំធ្វ ើឲ្យរមា ស់ ភ្ន កនិងស្បក ឡើង លឿង  (ជំងឺ 
លឿង) ឬឈឺចា ប់ក្ន ុងក ពះ សូម  ជួបបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល 
សួរ  អំពី កា រផា  ស់ប្ត ូរក  ិត  ើថា  ំ ឬប្ត ូរថា  ំ  ើ។  សិនមា ន ពង 
បក ឈប់  ើថា  ំសិន រហូតទា ល់អ្ន កបា នជួបបុគ្គ លិកសុខា  
ភិបា ល ។ ចៀសវា ងកា រផឹក    ពលអ្ន ក  ើថា  ំរបង ជា  
ពិសស INH។

វីធីព  បា លដល  ូវបា នណនា ំវីធីព  បា លដល  ូវបា នណនា ំ

 ើថា  ំផ្ំសបញ្ច ូលគា  ណា មួយក្ន ុងចំ  មថា  ំខា ងក  ម 
អា  ័យ លើចំនួនដលអា ចរកបា ន ដលទិញ  ើបា ន 
និងដល បា នណនា  ំឲ្យ  ើក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក ៈ

១. ឲ្យIsoniazid, Rifampicin, Ethambutol និង 
Pyrazinamide ស   ប់រយៈពល២ខ។ បនា  ប់មក 

 ូវ ឈប់  ើPyrazinamide បុ៉ន្ត  ូវបន្ត  ើ 
Rifampicin Isoniazid និងEthambutol  រយៈពល 
៤ខទៀត។

២. ឲ្យIsoniazid, Rifampicin, Ethambutol និង 
Pyrazinamide ស   ប់រយៈពល៩ខ។

៣. ផ្ំសIsoniazid, Rifampicin, Streptomycin និង 
Pyrazinamide ស   ប់រយៈពល២ខ។ បនា  ប់មកឲ្យ 
Isoniazid ជា មួយEthambutol, Streptomycin ឬក៏ 
អា ច  ើThiacetazoneស   ប់រយៈពល៦ខ  មុខ
ទៀត។ កា រព  បា លរបៀបនះ នឹងបន្ថ យកា រចំណា យ 

  ះ  ូវ កា រ  ើRifampicinតិច។

៤.  សិនបើRifampicinមិនអា ចរកបា ន ឬថ្ល ពក សូម 
 ើ  Isoniazid, Ethambutol និង Streptomycin 

ស   ប ់ រយៈពល២ខ ឬរហូតកា រធ្វ ើតស្ត ៍បងា  ញ ថា  
កំហា ក អវិជ្ជ មា ន។ បនា  ប់មកបន្ត  ើStreptomycin 
រយៈពល២ខ  មុខទៀត និងឲ្យINH និង 
Ethambutol  រយៈពល ១ឆា  ំ។

៥. ស   ប់  ្ត ីមា នផ្ទ  ះដលមា នជំងឺរបង គួរ ស្វ ងរក 
ដំបូនា  ន ពី  ូពទ្យ។ បើមិនអា ចទ សូម  ើ Isoniazid 
ជា មួយនឹងEthambutol, Rifampicin ឬ 
Thiacetazone  ស   ប់រយៈពល១៨ខ។ ជា មួយគា   
ដរ ឲ្យវីតា មីនប៦(Pyridoxine) ៥០ម.ក /ថ្ង ។ 
កំុ  ើ Pyrazinamide ឬStreptomycin ក្ន ុងពល មា ន 
ផ្ទ  ះ។

Isoniazid(INH)Isoniazid(INH)

  ះ_______________តម្ល ________ស   ប់_____

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក  ឬ ៣០០ម.ក 

នះជា ថា  ំ  ឆា ំងជំងឺរបង ដ៏សា មញ្ញ បំផុត។ ដើម្ីប ព  បា ល 
ជំងឺ របង វា តងត  ូវបា ន ឲ្យជា មួយថា  ំផ្សងទៀតយា៉ ង  ច 
១មុខ ។ ស   ប់កា របងា្ក  រ  វា អា ច  ូវបា នផ្ត ល់តមួយមុខបា ន។

  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ

ក្ន ុងករណីក  ខ្ល ះ Isoniazidធ្វ ើឲ្យមា នភា ពស្ល កសា  ំង 
ឈឺសរស  ដនិងជើង រមួលសា ច់ដំុ ឬថមទា ំង  កា ច់ទៀត 
ផង  ជា ពិសសចំ  ះមនុស្សដលខ្វ ះអា ហា រូប្ថ ម្ភ ។ ផលរំខា ន 
ទា ំងនះ ជា ធម្ម តា អា ចព  បា លបា ន  យ  ើPyridoxine 
(វីតា មីនប៦)រៀងរា ល់ថ្ង ចំនួន៥០ម.ក ជា ថា  ំលប 
(ទំ.៣៩៤)។

ជួនកា លIsoniazidអា ចបំផា  ញថ្ល ើម។ អ្ន កដលចញ  គ 
ស ្ញ  រលា កថ្ល ើម(ភ្ន កនិងស្បកឡើងលឿង រមា ស់ មិនឃា  ន 
ឈឺក្ន ុង  ះ មើលទំ.១៧២)  ពលលបIsoniazid 
គួរឈប់លបថា  ំនះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Isoniazid(៥-១០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ) :  ើថា  ំ១០០ម.
ក 

ឲ្យIsoniazid១ដងក្ន ុង១ថ្ង ។
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ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៣០០ម.ក  (៣   ប់)
កុមា រ ៈ ៥០ម.ក  (១/២   ប់) ស   ប់ទម្ង ន់១៥  

គ.ក 

ចំ  ះកុមា រដលមា នជំងឺរបងធ្ង ន់ធ្ង រ ឬអ្ន កដល មា នរបង 
សួត សូមឲ្យទ្វ រដងនក  ិតខា ងលើ រហូតមា នកា រធូរ   ល។

ចំ  ះកា របងា្ក  រកា រឆ្ល ង  គរបង  សមា ជិក  ួសា រ 
ជា ទូ  គ  ើINHក្ន ុងក  ិតខា ងលើ រយៈពល៦-៩ខ។

RifampicinRifampicin

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ១៥០ ឬ ៣០០ម.ក 

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកមួយនះមា នតម្ល ថ្ល  បុ៉ន្ត មា ន  សិទ្ធ ិភា ពក្ន ុង
កា រកមា  ត់ជំងឺរបង។ មិន  ូវ  ើថា  ំនះតឯងទ បើមិន ដូច្ន ះ 
ទ ជំងឺ របងនឹងសាុ ំ់នឹងថា  ំនះ។  ពលដលផ្សំជា មួយ 
Isoniazid និងយ៉ា ង  ចថា  ំ១មុខផ្សងទៀត វា អា ចកា ត់ 
បន្ថ យ  ពល វលា  ព  បា ល បា ន  ើនខ។ (Rifampicinក៏  ូវ
បា ន  ើស   ប់ព  បា លជំងឺឃ្ល ង់ដរ មើលទំ.៣៦៤)។

ជា កា រសំខា ន់គឺ  ូវលបRifampicinឲ្យទៀងទា ត់  យ 
គា  ន  កា រ អា ក់ខា ន។ សមូចា ំថា   ូវរកថា  ំបន្ថ មទៀត មុនពល 
ដលថា  ំ របស់ អ្ន កអស់។

  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ

Rifampicinអា ចធ្វ ើឲ្យខូចថ្ល ើមយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ។ អ្ន កដល មា ន 
ជំងឺ ថ្ល ើម ឬអ្ន កដលមា នផ្ទ  ះ គួរ  ើថា  ំនះ  យមា នកា រពិ
ភា ក  ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លជំនា ញ។

ផលរំខា ន ៈផលរំខា ន ៈ ទឹក  ម ទឹកភ្ន ក លា មក ទឹកមា ត់ សំ  រស្ល ស 
និងញើស គឺមា នពណ៌ទឹកក ូច ក ហម  យសា រ ឥទ្ធ ិពលរបស់ 
Rifampicin។ ក្ន ុងករណីតិចតួច Rifampicin អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន 

 ុន    បា ត់បង់ឬកើនចំណង់អា ហា រ ក្អ ួត ច   រ វង្វ ង កន្ទ ួល 
លើស្បក និងប   រដូវ។

Rifampicinកា ត់បន្ថ យ  សិទ្ធ ភា ព របស់ថា  ំ   ប់ពន  រ 
កំណើត ដូច្ន ះ  ្ត ីដល  ើថា  ំពន  រកំណើត គួររកដំបូនា  ន ពី 

 ូពទ្យ  ស   ប់   កា របង្ក ើនក  ិត  ើ។ ឬក៏  ើមធ  បា យ 
ពន  រកំណើតផ្សងទៀតដូចជា    មអនា ម័យ កងដា ក់ក្ន ុង 
ស្បូន ឬ ដ ៉ ្រ ហា  ម  ពល  ើRifampicin។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Rifampicinក្ន ុងកា រព  បា លរបង(១០ម.ក /គ.ក /
ថ្ង ): ថា  ំ   ប់ ១៥០ម.ក  ឬ៣០០ម.ក 

ឲ្យRifampicin១ដងក្ន ុង១ថ្ង  អា ច១ ៉ ងមុន ឬ២ ៉ ង 
ក  យ បរិ  គ អា ហា រ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៦០០ម.ក  (ថា  ំ៣០០ម.ក  ២   ប់ ឬ ថា  ំ 
១៥០ម.ក  ៤   ប់)

កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៤៥០ម.ក 
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ៣០០ម.ក 
កុមា រក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១៥០ម.ក 

PyrazinamidePyrazinamide

  ះ_______________តម្ល _______ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក ។

  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ

 ្ត ីមា នផ្ទ  ះមិនគួរ  ើPyrazinamideទ។

ផលរំខា ន ៈផលរំខា ន ៈ អា ចធ្វ ើឲ្យហើមឬឈឺសនា  ក់ លងឃា  នអា ហា រ 
ច   រ និងក្អ ួត  មមា នកា រឈឺចា ប់ ល្ហ ិតល្ហ  និង  ុន។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Pyrazinamide(២០-៣០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ): 
 ើថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក  

ឲ្យ ១ថ្ង ១ដង រយៈពល២ខ  យឲ្យជា មួយនូវថា  ំរបង 
ផ្សងៗទៀត។ ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១៥០០-២០០០ម.ក  (៣ឬ៤   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ១០០០ម.ក  (២   ប់)
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក  (១   ប់)
កុមា រក  ម៣ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១/២   ប់)

EthambutolEthambutol(មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ Myambutol)Myambutol)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក  ឬ ៤០០ម.ក ។

  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ

Ethambutolអា ចធ្វ ើឲ្យឈឺ ឬប៉ះពា ល់ភ្ន ក  សិនបើ  ើ 
 ើន ហើយ យូរ។ គួរបញ្ឈប់កា រ  ើថា  ំនះ  ពលដលមា ន 

ប    ជា មួយ ភ្ន ក ឬកា រសំឡឹងមើលមា នកា រ    ួល។ កា រ ប៉ះ 
ពា ល់ ភ្ន កបណា្ខ  លមកពីEthambutol ជា ធម្ម តា មា នកា រ  សើរ 
ឡើង វិញក  យពលឈប់  ើថា  ំនះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Ethambutol(២៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង  ស   ប់២ខ ដំបូង 
បនា  ប់មក ១៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង ): ថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក  ឬ 
៤០០ម.ក 

ឲ្យ ១ថ្ង ១ដង។

ក្ន ុងរយៈពល២ខដំបូង ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ១២០០ម.ក  (ថា  ំ៤០០ម.ក  ៣   ប់ ឬថា  ំ 
១០០ម.ក  ១២   ប់)

កុមា រ ៈ ឲ្យ ១៥ម.ក ស   ប់ទម្ង ន់កុមា រ១គ.ក ។ បុ៉ន្ត  
ចំ  ះ  ជំងឺរបងសួត ឲ្យ២៥ម.ក ស   ប់ទម្ង ន់កុមា រ 
១គ.ក ។
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បនា  ប់ពី២ខ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៨០០ម.ក  (ថា  ំ៤០០ម.ក  ២   ប់ ឬថា  ំ១០០ 
ម.ក  ៨   ប់)

កុមា រៈ ឲ្យ ១៥ម.ក ស   ប់ទម្ង ន់កុមា រ១គ.ក ។

StreptomycinStreptomycin

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ដបស   ប់ចា ក់ ៥០០ម.ក  ក្ន ុង១ម.ល។

Streptomycin  តជា ថា  ំមា ន   ជន៍ស   ប់ព  បា ល 
ជំងឺ របង។ វា មា ន  សិទ្ធ ភា ពតិចជា ងRifampicinបន្ត ិច បុ៉ន្ត  

 ក ជា ង  ើន។

  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ

 ូវ មា នកា រ  ុង  យ័ត្ន ខ្ព ស់  យ មិន ឲ្យ  ថា  ំ លើស ក  ិត 
 ឹម  ូវ។ កា រ  ើថា  ំនះ  ើន ហើយក្ន ុងរយៈពលយូរ អា ច ធ្វ ើ 

ឲ្យថ្ល ង់់។ បើមា នកា រហុឹង  ចៀក ឬថ្ល ង់ សូមឈប់លបថា  ំ 
ហើយ  ូវពិ   ះនឹង  ូពទ្យ។

 ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬអ្ន កដលមា នជំងឺត  ង  ម មិនគួរ  ើ 
ថា  ំ  នះ ទ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Streptomycin(១៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង ) : ដប ឬម   
ស   ប់ លា យទឹក ១ក .នStreptomycin ក្ន ុង២ម.ល

ស   ប់កា រព  បា លជំងឺរបង

ករណីធ្ង ន់ធ្ង រខា  ំង ៈករណីធ្ង ន់ធ្ង រខា  ំង ៈ ចា ក់១ថ្ង ១ម្ជ ុល រយៈពល៣-៨ 
សបា  ហ៍

ករណី   ល ៈករណី   ល ៈ ចា ក់២ឬ៣ម្ច ុលក្ន ុង១សបា  ហ៍ រយៈពល 
២ខ

ក្ន ុងកា រចា ក់ម្ត ងៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ១ក . (ឬ២ម.ល)
មនុស្សចា ស់អា យុលើស៥០ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក (១ម.ល)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៧៥០ម.ក (១ ១/២ម.ល)
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក (១ម.ល)
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១/២ម.ល)
ទា រកទើបកើត ៈ ឲ្យ២០ម.ក ស   ប់ទម្ង ន់១គ.ក   
ដូច្ន ះទា រកទម្ង ន់៣គ.ក   ូវទទួល៦០ម.
ក (១/៨ម.ល)

កា រ  ើStreptomycinស   ប់ព  បា លជំងឺផ្សងក  ពីរបង

ក្ន ុងករណីបនា  ន់ Streptomycinជា មួយនិងPenicillinអា ច
 ើស   ប់ព  បា លជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រមួយចំនួនបា ន(មើលPenicillin 

និងstreptomycin ទំ.៣៥៤)។  ះជា យា៉ ងនះក្ត ី កា រ  ើ 
Streptomycin ស   ប់ព  បា លជំងឺផ្សងក  ពីរបង គួរមា ន 
កំណត់   ះកា រ  ើរបៀបនះយូរៗ  នឹងធ្វ ើឲ្យ  គរបង
សាុ ំនឹងថា  ំនះ ហើយ ជា  លទ្ធ ផលគឺពិបា កព  បា ល។

ThiacetazoneThiacetazone

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ៥០ម.ក  (ថា  ំនះ  ើនតផ្ំសជា មួយនិង 
Isoniazid ១០០ ឬ១៣៣ម.ក )

ផលរំខា ន ៈ ផលរំខា ន ៈ អា ចធ្វ ើឲ្យឡើងកន្ទ ួល  លើស្បក ក្អ ួតច   រ 
វិលមុខ ឬមិនឃា  នបា យ។ អ្ន កដលមា នម  គអដស៍/អ្ន កដលមា នម  គអដស៍/
ជំងឺអដស៍ ដា ច់ ខា ត កំុ  ើថា  ំនះ។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន  តិកម្ម  ជំងឺអដស៍ ដា ច់ ខា ត កំុ  ើថា  ំនះ។ វា អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន  តិកម្ម  
ទំនា ស់ យា៉ ងខា  ំងរហូតដល់សា  ប់បា ន ហើយអា ចធ្វ ើរបក ទំនា ស់ យា៉ ងខា  ំងរហូតដល់សា  ប់បា ន ហើយអា ចធ្វ ើរបក 
ស្បក។ស្បក។

ក  ិត  ើក  ិត  ើ Thiacetazone (២,៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង ) : 
ថា  ំ   ប់៥០ម.ក  លា យ ឬមិនលា យជា មួយIsoniazid

ឲ្យ១ថ្ង ១ដង។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៣   ប់(១៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ២   ប់(១០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ១   ប់(៥០ម.ក )
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់(២៥ម.ក )

ថា  ំស   ប់ជំងឺឃ្ល ង់

 ពលព  បា លជំងឺឃ្ល ង់ ចា ំបា ច់  ូវដឹងថា ជំងឺឃ្ល ង់  ភទ 
ណា មួយដលអ្ន កជំងឺមា ន។  សិនបើមា នសនា  កពណ៌   ល 
ៗ  យមា នកា របា ត់បង់ញា ណដឹងដឹង បុ៉ន្ត មិនមា នដំុពក ឬ 
ស្បក ក  ស់ ទ  ះ វា  អា ចជា ជំងឺឃ្ល ង់ tuberculoid ហើយវា 

 ូវកា រកា រព  បា ល  យថា  ំត២ មុខបុ៉   ះ។  សិនបើមា ន 
ដំុពក  ះវា  អា ចជា  ជំងឺឃ្ល ង់ lepromatous ហើយ  សើរ 
បំផុត  ូវ  ើថា  ំ៣មុខ។  សិនបើអា ច ថា  ំព  បា លជំងឺឃ្ល ង់ គួរ  សិនបើអា ច ថា  ំព  បា លជំងឺឃ្ល ង់ គួរ 

 ូវបា ន  ើ   យ មា ន កា រ ណនា ំពី បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬ  ូវបា ន  ើ   យ មា ន កា រ ណនា ំពី បុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬ 
វជ្ជ បណ ិតដលមា ន បទ ពិ  ធន៍   យ ផ្អ ក លើ ផនកា រ វជ្ជ បណ ិតដលមា ន បទ ពិ  ធន៍   យ ផ្អ ក លើ ផនកា រ 
ជា តិ។ជា តិ។

សូមទា ក់ទងមជ្ឈមណ លជា តិកមា  ត់  គរបង និងហង់សិន 
តា មរយៈអា សយដា  នលខ ១ ផ្ល ូវ២៧៨កង៩៥ សងា្ក  ត់ បឹង 
កង កង២ ខណ ចំកា រមន ភ្ន ំពញ។ ទូរស័ព្ទ  ៈ ០២៣ ២១៩ 
២៧៤, ០២៣ ២១៩ ២៧៥។

ជា ធម្ម តា  កា រព  បា លជំងឺឃ្ល ង់  ូវតបន្ត រហូតយ៉ា ងតិច៦ខ 
ឬ ពលខ្ល ះអា ចបន្ត អស់មួយជីវិត។ ដើម្ីបកំុឲ្យ បា ក់តរី  (បា ក់ 
សុីលីុ) ដល បណា្ខ  ល ឲ្យ មា នជំងឺឃ្ល ង់ សាុ ំនឹងថា  ំ ជា កា រសំខា ន់

 ូវលបថា  ំឲ្យទៀងទា ត់  យមិនអា ក់ខា ន។  ូវ   កដថា  
អ្ន កបា នរកថា  ំ បន្ថ ម មុនពលអស់ថា  ំ។
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កា កា រព  បា លដល  ូវបា នណនា ំ ៈរព  បា លដល  ូវបា នណនា ំ ៈ

ចំ  ះ ជំងឺឃ្ល ង់ tuberculoid ចូរ  ើថា  ំទា ំងពីរនះ យា៉ ង 
 ចណា ស់ ៦ខ ៈ
DapsoneDapsone ៈ រៀងរា ល់ថ្ង 
RifampicinRifampicin ៈ រៀងរា ល់ខ

ចំ  ះ ជំងឺឃ្ល ង់ lepromatous  ើថា  ំទា ំងបីមុខនះ 
រយៈពល ២  ៥ឆា  ំ ៈ

Dapsone Dapsone ៈ រៀងរា ល់ថ្ង 
ClofazimineClofazimine ៈ រា ល់ថ្ង  ហើយបង្ក ើនក  ិត  ើរៀងរា ល់ខ 
RifampicinRifampicin ៈ រៀងរា ល់ខ

ចំណា ំ ៈចំណា ំ ៈ  ះបីជា កា រព  បា លជំងឺឃ្ល ង់  យ  ើDapsone
ជា មួយនឹងថា  ំផ្សងទៀត ធ្វ ើឲ្យចំណញពលព  បា លក៏  យ 
ជួនកា លមា នត Dapsoneមួយមុខបុ៉   ះដល អា ចរកបា ន។ 
ជា ញឹកញា ប់   ពល  ើវា តមួយមុខ វា មា នលទ្ធ ផលល្អ ដរ 
បុ៉ន្ត វា  ើពលយូរ ហតុនះហើយកា រព  បា លអា ច  ើពល 
យា៉ ងតិច២ឆា  ំ ឬអស់មួយជីវិតចំ  ះ ជំងឺឃ្ល ង់ lepromatous។

ក្ន ុងករណីក   អ្ន កជំងឺអា ចមា នប   ធ្ង ន់ធ្ង រមួយ  ថា  
"  តិកម្ម  ជំងឺឃ្ល ង់"  ពលដលគ  ើថា  ំព  បា លជំងឺឃ្ល ង់
នះ។ វា អា ច មា ន ជា ដំុពកៗ និងសា  មរលា ក  ុន    និងហើម 
ឡើង សរស។ វា ក៏អា ចធ្វ ើឲ្យឈឺសនា  ក់ ហើមកូនកណ្ណ ុរ និង 
ពងសា  ស ហើមដ និង ជើង ឬភ្ន កឈឺនិងក ហម ដលអា ច 
បណា្ខ  ល  ឲ្យ ងងឹតភ្ន ក។

ក្ន ុងករណីមា ន "  តិកម្ម ជំងឺឃ្ល ង់" ធ្ង ន់ធ្ង រ(ឈឺតា មសរស 
ស្ព ឹក ឬខ  យ ឈឺភ្ន ក ឬពងសា  ស) ជា ធម្ម តា គឺ  ូវបន្ត កា រ 
ព  បា ល  ជំងឺឃ្ល ង់ដដល បុ៉ន្ត  ូវបន្ថ មថា  ំ  ឆា ំងរលា ក 
(cortico-steroid)។ ស្វ ងរកដំបូនា  នពី  ូពទ្យជំនា ញ អំពី 
ប   នះ   ះ cortico-steroid ក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នប    
ធ្ង ន់ធ្ង រដរ។

Dapsone (diaminodiphenylsulfone, DDS)Dapsone (diaminodiphenylsulfone, DDS)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ៥០ម.ក  ឬ១០០ម.ក  ។

ជួនកា លDapsoneបណា្ខ  លឲ្យមា នស្ល កសា  ំង ឬកន្ទ ួល លើ 
ស្បក ដលអា ចនឹងធ្ង ន់ធ្ង រទៀតផង។  សិនបើរបកស្បក 
ខា  ំង  ូវឈប់លបថា  ំ។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ DDS គឺជា ថា  ំដលមា ន   ះថា  ក់។ ចូរទុកវា  ឲ្យឆា  យ 
កំុឲ្យកុមា រយកបា ន។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ DDS (២ម.ក /គ.ក /ថ្ង ): ថា  ំ   ប់១០០ម.ក  

លបមួយថ្ង ម្ត ង

មនុស្សធំ ៈ ១០០ម.ក  (ថា  ំ១០០ម.ក  ១   ប់)
កុមា រអា យុ១៣-១៨ឆា  ំ ៈ ៥០ម.ក (ថា  ំ១០០ម.ក  
១/២   ប់)

កុមា រអា យុ៦-១២ឆា  ំ ៈ ២៥ម.ក (ថា  ំ១០០ម.ក  
១/៤   ប់)

កុមា រអា យុ២-៥ឆា  ំ ៈ ២៥ម.ក (ថា  ំ១០០ម.ក  ១/៤   ប់)  
ត៣ដងក្ន ុង១សបា  ហ៍បុ៉   ះ៣ដងក្ន ុង១សបា  ហ៍បុ៉   ះ។

RifampicinRifampicin

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ១៥០ម.ក  និង៣០០ម.ក  ។

Rifampicinជា ថា  ំថ្ល មួយ បុ៉ន្ត គ  ូវកា រវា តបន្ត ិចបុ៉   ះ 
ក្ន ុង កា រ ព  បា លជំងឺឃ្ល ង់ ដូច្ន ះតម្ល សរុបនឹងមិនសូវជា អស់  ើ
នទ។ សូមមើលទំ.៣៦២ និយា យពីផលរំខា ន និង   ះ 
ថា  ក់។  ូវ សុំ ដំបូនា  នពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល ឬវជ្ជ បណ ិត 
ជំនា ញ  ពល  ើ Rifampicin ៈ

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Rifampicinស   ប់ជំងឺឃ្ល ង់ (១០-២០ម.ក /គ.ក /
ថ្ង ):  ើថា  ំ   ប់៣០០ម.ក  ។

ស   ប់ជំងឺឃ្ល ង់ ចូរ  ើRifampicinម្ត ងក្ន ុង១ខ។ គួរ លប 
វា  ១ ៉ ងមុន ឬ២ ៉ ងក  យពលទទួលទា នអា ហា រ។

ក្ន ុងក  ិត  ចា ំខនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៦០០ម.ក  (ថា  ំ៣០០ម.ក  ២   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៤៥០ម.ក (ថា  ំ៣០០ម.ក  ១ 
១/២   ប់)

កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ៣០០ម.ក (ថា  ំ៣០០ម.ក  ១   ប់)
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១៥០ម.ក (ថា  ំ៣០០ម.ក  
១/២   ប់)

ClofazimineClofazimine(Lamprene)(Lamprene)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ៥០ម.ក  និង១០០ម.ក  

Clofazimineក៏ជា ថា  ំដលមា នថ្ល ដរ។  ះបីជា វា មា ន 
 សិទ្ធ ិភា ពតិចជា ងRifampicin ក្ន ុងកា រកមា  ត់ម  គឃ្ល ង់ 

ក៏  យ វា មា ន គុណសម្បត្ត ិ  ង់ថា វា ជួយក្ន ុងបញ្ឈប់  តិកម្ម  
ជំងឺឃ្ល ង់ ក្ន ុង ក  ិត មួយ ជា ពិសសចំ  ះ ជំងឺឃ្ល ង់ 
lepromatous ។
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ផលរំខា ន ៈផលរំខា ន ៈ ធ្វ ើឲ្យស្បក   ពណ៌ជា ក ហមសា  យ។ វា   ន់ត 
ជា  ករណីប ្ខ  ះអា សន្ន ទ ហើយនឹងបា ត់  វិញក្ន ុង១ឬ២ឆា  ំ
ក  យ ពលឈប់  ើថា  ំនះ។ អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នប   ក ពះ 
ឬកា រ រំលា យ អា ហា រ។ មិន  ូវបា នណនា ំឲ្យ  ើចំ  ះ  ្ត ីមា ន
ផ្ទ  ះទ។

ក  តិ  ើ ក  តិ  ើ Clofazimine (១ម.ក /គ.ក /ថ្ង ):  ើថា  ំ   ប់ ៥០ 
ម.ក  

ឲ្យClofazimine១ក  ិតរា ល់ថ្ង  ហើយ១ខម្ត ង ឲ្យថា  ំ ក្ន ុង 
ក  ិត  ើន ជា ងនះ។ 

ក្ន ុងក  ិត  ចា ំថ្ង នីមួយៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៥០ម.ក  (ថា  ំ៥០ម.ក  ១   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៣៧ម.ក (ថា  ំ៥០ម.ក  
៣/៤   ប់)

កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ២៥ម.ក (ថា  ំ៥០ម.ក  
១/២   ប់)

កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១២ម.ក (ថា  ំ៥០ម.ក  
១/៤   ប់)

ក្ន ុងក  ិត  ចា ំខនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៣០០ម.ក  (ថា  ំ៥០ម.ក  ៦   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ២២៥ម.ក (ថា  ំ៥០ម.ក  ៤ 
១/២   ប់)

កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ១៥០ម.ក (ថា  ំ៥០ម.ក  ៣   ប់)
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ៧៥ម.ក (ថា  ំ៥០ម.ក  ១ ១/២ 

  ប់)

ចំណា ំ ៈចំណា ំ ៈ ក  ិតធំនClofazimine ដលអា ច  ូវបា ន  ើរា ល់ថ្ង  
ដើម្ីបបញ្ឈប់    តិកម្ម ជំងឺឃ្ល ង់ គឺ  សើរបំផុត  ូវ  ើ  យមា ន 
កា រ ណនា ំពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លជំនា ញ ឬវជ្ជ បណ ិត។

ថា  ំស   ប់ជំងឺ  ុនចា ញ់

មា នថា  ំជា  ើនដល  ឆា ំងនឹងជំងឺ  ុនចា ញ់។ ជា  
អកុសល  តំបន់ជា  ើនក្ន ុងពិភព  ក ម  គ  ុនចា ញ់់ 
បា នសុា ំនឹង ថា  ំ  ុនចា ញ់ដលខា  ំងជា ងគ  ហើយ។ ជា  
ពិសស គឺ  ភទជំងឺ  ុនចា ញ់ ដលធ្ង ន់ធ្ង រជា ងគ(ជំងឺ  ុន 
ចា ញ់ដលបង្ក  យហា  ល់សុីបា៉ រូម)។ ជា កា រ សំខា ន់ គឺ  ូវ ជា កា រ សំខា ន់ គឺ  ូវ 
រៀនពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល មណ ល សុខភា ពក្ន ុង  ុក ឬ រៀនពីបុគ្គ លិកសុខា ភិបា ល មណ ល សុខភា ពក្ន ុង  ុក ឬ 
នា យកដា  នសុខភា ព ថា តើថា  ំ  ុនចា ញ ់មួយណា ដលមា ន នា យកដា  នសុខភា ព ថា តើថា  ំ  ុនចា ញ ់មួយណា ដលមា ន 

 សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក។ សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក។

សំខា ន់ ៈសំខា ន់ ៈ ជំងឺ  ុនចា ញ់អា ចសមា  ប់មនុស្ស បា នយ៉ា ងឆា ប់រហ័ស 
 សិនបើ  មិនទា ន់ភា ព  ព័ន្ធ កា រពា ររា ងកា យ។ កុមា រ និងអ្ន ក 

ដល បា ន  កា ន់តំបន់ដលមា នជំងឺ  ុនចា ញ់  ូវទទួល កា រ 
ព  បា ល ភា  មៗ។

ថា  ំស   ប់  ុនចា ញ់អា ច  ូវបា ន  ើក្ន ុងវិធី២យា៉ ង ៈ

១. ស   ប់ព  បា លអ្ន កដលមា នជំងឺ  ុនចា ញ់។ ថា  ំ  ូវបា ន 
ផ្ត ល់ រៀងរា ល់ថ្ង  រយៈពលត២ឬ៣ថ្ង ទ។

២. ស   ប់កា របងា្ក  រ ៈ ដើម្ីបទប់សា្ក  ត់ម  គ  ុនចា ញ់ដល 
អា ច មា ន  ក្ន ុងឈា ម មិនឲ្យបង្ក   ះថា  ក់។ កា របងា្ក  រ  ូវ
បា នធ្វ ើឡើងក្ន ុងតំបន់ដលមា នជំងឺ  ុនចា ញ់ញឹកញា ប់ 
ជា ពិសស ដើម្ីបកា រពា រកុមា រដលខ  យ ឬឈឺ  យ មូល 
ហតុផ្សងៗ។ វា ក៏  ូវបា ន  ើផងដរស   ប់អ្ន កដល  
កា ន់តំបន់ដល មា ន ជំងឺ  ុនចា ញ់ហើយគា ត់គា  ន  ព័ន្ធ  
កា រពា រ ខ្ល ួន។ ជា ធម្ម តា ថា  ំ  ូវបា នផ្ត ល់មួយសបា  ហ៍ម្ត ង។ 
ដើម្ីបបងា្ក  រ  ុនចា ញ់ សូម មើលផងដរនូវវិធីចៀសវា ង 
មូសខា ំ  ទំ.១៩៧។

ថា  ំ  ុនចា ញ់មួយចំនួន  ើស   ប់តព  បា លជំងឺ  ុន 
ចា ញ់ បុ៉   ះ ហើយមួយចំនួនទៀត  ើស   ប់តបងា្ក  រ។ ថា  ំ 
ផ្សង ទៀត  អា ច  ើបា នស   ប់ទា ំងពីរតួនា ទី។

ថា  ំដល  ើស   ប់ព  បា ល  ភទជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច
  ល់ គួរ  ូវបា ន  ើផ្ំសនឹងថា  ំផ្សងទៀត   ះម  គបា ន 

សាុ ំ  នឹង ថា  ំ  ជា   ើនដល  ើញឹកញា ប់។  យហតុតកា រសុា ំ
នឹងថា  ំChloroquineថា  ំChloroquineបា នរា យសា យ  តំបន់ជា  ើន ដូច្ន ះជំងឺ 

 ុនចា ញ់  ួច   ល់ គួរ ព  បា ល  យ QuinineQuinine(ទំ.៣៦៦) 
ជា មួយFansidarFansidar(ទំ.៣៦៨) ឬ Quinine ជា មួយ 
DoxycyclinDoxycyclin(ទំ.៣៥៦)។

Mefloquine Mefloquine និងProguanilProguanil ជា ថា  ំ២ផ្សងទៀតដល  ើ 
ស   ប ់ ព  បា ល និងបងា្ក  រជំងឺ  ុនចា ញ់ដលសាុ ំនឹង 
Chloroquine។ ជួនកា ល ក  យ ពីព  បា ល គ  ើ  ើ 
Primaquine Primaquine ជា មួយថា  ំ  ុនចា ញ់ផ្សងទៀត ដើម្ីបកា រពា រមិន
ឲ្យ  ុនចា ញ់កើតឡើងវិញទៀត។

DoxycyclinDoxycyclin  ូវបា ន  ើម្ត ងមា្ក  លក្ន ុងកា រព  បា លនិងបងា្ក  រ 
ជំងឺ  ុនចា ញ់(មើលទំ.៣៦៨)។ មា នថា  ំក  យមកទៀត 

  ះ ថា  ArtemisininArtemisinin ដលច   ញ់ពីរុក្ខ ជា តិដលមា ន  ើន
 អា សុី។ វា  ូវបា ន  ើជា មួយថា  ំ  ុនចា ញ់ផ្សងទៀត ដើម្ីប 

ព  បា ល  ុន ចា ញ់ ដលសាុ ំនឹងថា  ំ  ើនមុខ។ បុ៉ន្ត ថា  ំនះ 
 មា នតម្ល ថ្ល  ហើយ មិន អា ច រកបា នទ   តំបន់ជា  ើន។

Artemisinin Artemisinin (Artesunate, Artemether, Artemotil)(Artesunate, Artemether, Artemotil)

ជា ធម្ម តា ថា  ំ  ឡា យArtemisinin  ូវបា ន  ើជា មួយថា  ំ 
ដទ ទៀតក្ន ុងកា រព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់ដលបង្ក  យហា  ល់
សុីបា៉ រូម  តំបន់ដលគដឹងថា  ម  គសុា ំនឹងថា  ំ  ុនចា ញ់។

ក  ិត  ើក  ិត  ើ
ឲ្យArtesunate ៣០០ម.ក  ជា ថា  ំលប ១ថ្ង ម្ត ង រយៈពល 

៧ថ្ង 
និងនិង
ឲ្យClindamycin ៦០០ម.ក  ជា ថា  ំលប ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  

រយៈពល ៧ថ្ង 

 កន្ល ងខ្ល ះ ក  ិត  ើនArtemisinin និងArtesunate 
 ូវ បា នបន្ថ ម  យMefloquine ១ក  ិត  ើ (១៥ម.ក /    

គ.ក )។

 ្ត ីមា នផ្ទ  ះក  ម៣ខ មិនមិនគួរ  ើថា  ំនះទ។ បនា  ប់ពី 
៣ខ   ទើបមា នសុវត្ថ ិភា ព។
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ChloroquineChloroquine

Chloroquineមា ន២ទំរង់ គឺ Chloroquine phosphate 
និង  Chloroquine sulfate។ ក  ិត  ើរបស់វា ខុសគា   ដូច្ន ះ 
អ្ន ក   ូវដឹងថា Chloroquine  ភទណា  ដលអ្ន កមា ន ហើយ 
បរិមា ណថា  ំ (ជា តិChloroquine)មា នបុ៉នា  ន   ក្ន ុងថា  ំ។

ស្ទ ើរត  ប់កន្ល ងក្ន ុងពិភព  ក  ុនចា ញ់បា នសុា ំនឹង 
Chloroquineដល  ើតឯង  ហើយ។ Chloroquineគួរបា ន

 ើជា មួយថា  ំផ្សងទៀត ។ ចូរពិភា ក  ជា មួយបុគ្គ លិកសុខា ភិ
បា លអំពីថា  ណំា ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព បំផុត ក្ន ងុតំបន់ របស់ អ្ន ក។

Chloroquineមា នសុវត្ថ ិភា ពចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬកំពុង 
បំ    ះ កូន ក្ន ុងកា រព  បា ល និងបងា្ក  រជំងឺ  ុនចា ញ់។

Chloroquine phosphate Chloroquine phosphate (មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ Aralen, Aralen, 
Resochin, Avlochlor)Resochin, Avlochlor)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក (ដលមា នជា តិChloroquine 
១៥០ម.ក  ក្ន ុង  ះ) ឬ ៥០០ម.ក (មា នជា តិ 
Chloroquine ៣០០ម.ក ក្ន ុង  ះ)

ក  ិត  ើ Chloroquine phosphateជា ថា  ំលប ៈ  ើថា  ំ   ប់ 
២៥០ម.ក  ។

ស   ប់កា រព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច   ល់ ៈស   ប់កា រព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច   ល់ ៈ

ស   ប់ក  ិត  ើលើកទី១ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៤   ប់ (១០០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១០-១៥ឆា  ំ ៈ ៣   ប់ (៧៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ៦-៩ឆា  ំ ៈ ២   ប់ (៥០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៥ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (២៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (១២៥ម.ក )
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (៦៣ម.ក )

បនា  ប់មកទៀតឲ្យថា  ំតា មក  ិត  ើដូចខា ងក  ម  ៦ 
៉ ង  បនា  ប់ពីក  ិត  ើលើកទី១ ១ថ្ង បនា  ប់ពី ក  ិត  ើ លើក 

ទី១ និង ២ថ្ង បនា  ប់ពីក  ិត  ើលើកទី១:

មនុស្សធំ ៈ ២   ប់ (៥០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១០-១៥ឆា  ំ ៈ ១ ១/២   ប់ (៣៧៥ម.ក )
កុមា រអា យុ៦-៩ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (២៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៥ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (១២៥ម.ក )
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (៦៣ម.ក )
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៨   ប់ (៣២ម.ក )

ស   ប់កា របងា្ក  រជំងឺ  ុនចា ញ់ (  កន្ល ងដលវា មិនសុា ំនឹង 
Chloroquine) :

១សបា  ហ៍ មុនពលចូល  កន្ល ងមា នជំងឺ  ុនចា ញ់ ឲ្យថា  ំ 
១ដង និង បន្ត ឲ្យ ថា  ំ ក្ន ុង១សបា  ហ៍ម្ត ង រហូត ទា ល់ត ចា កចញ ពី 
តំបន់ ដលមា នជំងឺ  ុនចា ញ់ បា ន ៤សបា  ហ៍។

មនុស្សធំ ៈ ២   ប់ (៥០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១០-១៥ឆា  ំ ៈ ១ ១/២   ប់ (៣៧៥ម.ក )
កុមា រអា យុ៦-៩ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (២៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៥ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (១២៥ម.ក )
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (៦៣ម.ក )
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៨   ប់ (៣២ម.ក )

Chloroquine sulfate Chloroquine sulfate (មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ NivaquineNivaquine)

  ះ_______________តម្ល _______ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ២០០ម.ក (មា នជា តិChloroquine១៥០   
ម.ក  ក្ន ុង  ះ) 

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Chloroquine sulfateជា ថា  ំលប ៈ  ើថា  ំ   ប់ 
២០០ ម.ក   

ស   ប់កា រព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច   ល់ ៈស   ប់កា រព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច   ល់ ៈ

ស   ប់ក  ិត  ើលើកទី១ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៤   ប់ (៨០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១០-១៥ឆា  ំ ៈ ៣   ប់ (៦០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៦-៩ឆា  ំ ៈ ២   ប់ (៤០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៥ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (២០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (១០០ម.ក )
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (៥០ម.ក )

បនា  ប់មកទៀតឲ្យតា មក  ិត  ើដូចខា ងក  ម  ៦ ៉ ង 
បនា  ប់ពីក  ិត  ើលើកទី១ ១ថ្ង បនា  ប់ពី  ិត  ើលើកទី១ និង 
២ថ្ង បនា  ប់ពីក  ិត  ើលើកទី១ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២   ប់ (៤០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១០-១៥ឆា  ំ ៈ ១ ១/២   ប់ (៣០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៦-៩ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (២០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៥ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (១០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (៥០ម.ក )
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៨   ប់ (២៥ម.ក )

ស   ប់កា របងា្ក  រជំងឺ  ុនចា ញ់ ៈស   ប់កា របងា្ក  រជំងឺ  ុនចា ញ់ ៈ

១សបា  ហ៍ មុនពលចូល  កន្ល ងមា នជំងឺ  ុនចា ញ់ ឲ្យថា  ំ 
១ដង និង បន្ត ឲ្យ ថា  ំ ក្ន ុង១សបា  ហ៍ម្ត ង រហូត ទា ល់ត ចា កចញ ពី 
តំបន់ ដលមា នជំងឺ  ុនចា ញ់ បា ន ៤សបា  ហ៍។

មនុស្សធំ ៈ ២   ប់ (៤០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១០-១៥ឆា  ំ ៈ ១ ១/២   ប់ (៣០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៦-៩ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (២០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៥ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (១០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (៥០ម.ក )
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៨   ប់ (២៥ម.ក )

Quinine (Quinine sulfate ឬQuinine bisulfate)Quinine (Quinine sulfate ឬQuinine bisulfate)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ៣០០ម.ក  ឬ ៦៥០ម.ក 

Quinine  ូវបា ន  ើស   ប់ព  បា ល  ុនចា ញ់ដលសាុ ំ 
នឹង ថា  ំ (  ុនចា ញ់ដលមិន  មចា ញ់ថា  ំដទទៀត) និង  ុន 
ចា ញ់ ធ្ង ន់ធ្ង រ រួមទា ំង  ុនចា ញ់ដលប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  ល។ 

 សើរ បំផុតគឺ  ូវឲ្យជា ថា  ំលប។  សិនបើលបQuinine ធ្វ ើ 
ឲ្យក្អ ួតច   រ ថា  ំផ្សង ទៀត  ដូចជា Promethazineអា ច ជួយ 
បា ន។
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ផលរំខា ន ផលរំខា ន ៈ ជួនកា លQuinineធ្វ ើឲ្យស្បកហូរញើស ហុឹង 

 ចៀក ឬសា  ប់មិនសូវឮ  វា ំងភ្ន ក វិលមុខ ច   រ និងរា ក។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Quinineស   ប់ព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច   ល់ 

ៈ  ើថា  ំ   ប់ ៣០០ម.ក ។

ឲ្យ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៣ថ្ង  ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២   ប់ (៦០០ម.ក )

កុមា រអា យុ១០-១៥ឆា  ំ ៈ ១ ១/២   ប់ (៤៥០ម.ក )

កុមា រអា យុ៦-៩ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (៣០០ម.ក )

កុមា រអា យុ៣-៥ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (១៥០ម.ក )

កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (៧៥ម.ក )

ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៨   ប់ (៣៨ម.ក )

ចំណា ំ ៈចំណា ំ ៈ  តំបន់ខ្ល ះក្ន ុងពិភព  ក ដូចជា អា សុីអា គ្ន យ៍ 

ជា ដើម ជា កា រចា ំបា ច់គឺ  ូវ  ើQuinineរយៈពល ៧ថ្ង ។

កា រចា ក់ថា  ំQuinine ឬChloroquine ៈ កា រចា ក់ថា  ំQuinine ឬChloroquine ៈ 

ពលណា ដល  ូវចា ក់ ៈពលណា ដល  ូវចា ក់ ៈ

កា រចា ក់ថា  ំQuinine ឬChloroquineគួរត  ើតិចតួចបំផុត 

ក្ន ុងករណី បនា  ន់ ខា  ំង។  សិនអ្ន កណា មា ន  គស ្ញ   ុន 

ចា ញ់់ ឬរស់   ក្ន ុងតំបន់ដលសំបូរជំងឺ  ុនចា ញ់ មា នក្អ ួត 

 កា ច់ ឬស ្ញ  ផ្សងទៀតនជំងឺរលា ក   មខួរ(មើលទំ. 

១៨៥)  ះគា ត់អា ចមា នម  គ  ុនចា ញ់ក្ន ុងខួរក  ល។ 

 ូវចា ក់ថា  ំQuinineជា បនា  ន់  ូវចា ក់ថា  ំQuinineជា បនា  ន់ (ឬបើ អ្ន កគា  នថា  ំផ្សងទៀតទ 

សូមសា កល្បងចា ក់Chloroquine)។  ូវ  ុង  យ័ត ្ន បំផុតក្ន ុង

កា រ  ើក  ិតថា  ំឲ្យ  ឹម  ូវក  ិតថា  ំឲ្យ  ឹម  ូវ។  ូវរកជំនួយ ពី  ូពទ្យ។ ូវរកជំនួយ ពី  ូពទ្យ។

កា រចា ក់Quinine Dihydrochloride ៣០០ម.ក  ក្ន ុង២ម.ល :

កា រចា ក់Quinineគឺ  ូវចា ក់យឺតៗបំផុត ហើយមិន  ូវចា ក់ 

 ង   ក្ន ុងសរសវ៉នទ វា អា ចធ្វ ើឲ្យ   ះថា  ក់ដល់បះដូង។ 

 ូវ  ុង  យ័ត្ន  បំផុតចំ  ះកា រចា ក់ឲ្យកុមា រ។

ចា ក់ពា ក់កណា្ខ  លក  ិត  ើនះ  លើកំបះគូថសង 

ខា ង។ មុនពលចា ក់ថា  ំបញ្ច ូល  ូវទា ញសឺរុា ំងបឺតថយក  យ

សិនបើមា នឈា ម  ូវចា ក់កន្ល ងផ្សងទៀត។ ចា ក់តា ម ក  ិត 

 ើដដលនះ  ១២ ៉ ងបនា  ប់ទៀត ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៦០០ម.ក  (អំពូលចំណុះ២ម.ល ២អំពូល)

កុមា រ ៈ ០៧ម.ល (១/១៥ម.ល ឬ១០ម.ក ) ស   ប់ 

ទម្ង ន់ កុមា រ១គ.ក ។ (កុមា រអា យុ១ឆា  ំ ដលមា នទម្ង ន់ 

១០ គ.ក  នឹង  ូវទទួល ០,៧០ម.ល)

កា រចា ក់Chloroquine ២០០ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល :

ចា ក់ត១ក  ិត  ើបុ៉   ះ (ចា ក់១/២ក  ិត  ើ លើកំប៉ះ 
គូថ សងខា ង):

មនុស្សធំ ៈ ២០០ម.ក  (អំពូលចំណុះ៥ម.ល ១អំពូល 
ពញ)

កុមា រ ៈ ០,១ម.ល (១/១០ម.ល)ស   ប់ទម្ង ន់កុមា រ   ១ 
គ.ក ។ (កុមា រអា យុ១ឆា  ំ ដលមា នទម្ង ន់១០គ.ក  
នឹង  ូវទទួល ១ម.ល)

អា ចចា ក់១ក  ិត  ើ ម្ត ងទៀត  ថ្ង បនា  ប់  សិនបើ មិន 
ទា ន់ ធូរ   ល។

MefloquineMefloquine  (មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ Lariam)Lariam)

  ះ_______________តម្ល _______ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក ។

Mefloquineអា ចបងា្ក  រ និងបញ្ឈប់ជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច 
  ល់  ដល សាុ ំនឹងChloroquine។

កា រ  ុង  យ័ត្ន  និងផលរំខា ន ៈកា រ  ុង  យ័ត្ន  និងផលរំខា ន ៈ Mefloquine មិនគួរផ្ត ល់ ឲ្យ 
អ្ន កជំងឺ ជំងឹឆ្ក ួត  ូក ឬជំងឺផ្ល ូវចិត្ត ទ។  ្ត ីមា នផ្ទ  ះអា ច  ើ
ថា  ំនះតក្ន ុង ករណី គា ត់មិនអា ច  ើថា  ំផ្សងបា នបុ៉   ះ។ 
អ្ន កដលមា នប    បះដូង គួរសុំដំបូនា  នពីបុគ្គ លិកសុខា ភិ 
បា លជំនា ញ មុននឹង  ើ ថា  ំនះ។  ើថា  ំនះជា មួយអា ហា រ 
យា៉ ង  ើន។ ជួនកា ល Mefloquineអា ចធ្វ ើឲ្យមា នអា កប្ប 
កិរិយា ចំឡកៗ វង្វ ង ធុញថប់ ឬសន្ល ប់។  សិនបើមា ន ស ្ញ    សិនបើមា ន ស ្ញ   
ទា ំងនះណា មួយ  ូវឈប់  ើ Mefloquine ជា  បនា  ន់។ ទា ំងនះណា មួយ  ូវឈប់  ើ Mefloquine ជា  បនា  ន់។ 
ផលរំខា ន ផ្សងៗទៀតអា ចមា នជា  វិលមុខ ធ្វ ើទុក្ខ  ក្ន ុង ក ពះ 
ឈឺក  ល និងប   ចក្ខ ុ។ កា រ  ើក  ិតថា  ំខ្ព ស់ នឹងឆា ប់ធ្វ ើ ឲ្យ 
មា នផលរំខា ន ហើយ  ើនតធ្ង ន់ធ្ង រ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Mefloquine ៈ

ស   ប់កា រព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច   ល់ ៈ

ឲ្យ ១ដង ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥   ប់ (១២៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ១២-១៥ឆា  ំ ៈ ៤   ប់ (១០០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៨-១១ឆា  ំ ៈ ៣   ប់ (៧៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ៥-៧ឆា  ំ ៈ ២   ប់ (៥០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១-៤ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (២៥០ម.ក )
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (១២៥ម.ក )

ស   ប់កា របងា្ក  រជំងឺ  ុនចា ញ់ ៈ

ឲ្យ ១ដង ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១   ប់ (២៥០ម.ក )
កុមា រទម្ង ន់លើសពី៤៥គ.ក  : ១   ប់ (២៥០ម.ក )
កុមា រទម្ង ន់៣១-៤៥គ.ក  : ៣/៤   ប់ (១៨៨ម.ក )
កុមា រទម្ង ន់២០-៣០គ.ក  : ១/២   ប់ (១២៥ម.ក )
កុមា រទម្ង ន់១៥-១៩គ.ក  : ១/៤   ប់ (៦៣ម.ក )
កុមា រទម្ង ន់ក  ម១៥គ.ក  : មិនគួរ  ើទ។
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Pyrimethamine ជា មួយ Sulfadoxine Pyrimethamine ជា មួយ Sulfadoxine (Fansidar)(Fansidar)

  ះ_______________តម្ល _______ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ផ្ំសឡើង  យ Pyrimethamine ២៥០ម.ក  
និង Sulfadoxine ៥០០ម.ក ។

Fansidar  ូវបា ន  ើស   ប់ព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់ដល
សាុ ំនឹងថា  ំ។

Fansidarមិនមិន  ូវបា នណនា ំឲ្យ  ើចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ
ទ។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ Fansidarមិនគួរ  ើចំ  ះអ្ន កដលធា  ប់មា ន  តិកម្ម 
នឹងថា  ំSulfaពីមុនមកទ។  សិនបើថា  ំនះធ្វ ើឲ្យមា នកន្ទ ួល 
រមា ស់  ូវផឹកទឹកឲ្យ  ើន ហើយឈប់លបថា  ំនះ។ ូវផឹកទឹកឲ្យ  ើន ហើយឈប់លបថា  ំនះ។

ក  ិត  ើ ស   ប់កា រព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់  ួច   ល់ ៈ

ឲ្យ ១ដង ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៣   ប់ 
កុមា រអា យុ៩-១៤ឆា  ំ ៈ ២   ប់ 
កុមា រអា យុ៤-៨ឆា  ំ ៈ ១   ប់ 
កុមា រអា យុ១-៣ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ 
កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ 

Proguanil Proguanil (Paludrine)(Paludrine)

  ះ_______________តម្ល _______ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក ។ 

Proguanil  ូវបា ន  ើជា មួយChloroquineដើម្ីបបងា្ក  រ កំុ ឲ្យ 
ជំងឺ  ុន ចា ញ់ សាុ ំ នឹង Chloroquine។ Proguanilមិន  ើ 
ស   ប់ ព  បា ល  ុនចា ញ់  ួច   ល់  ះទ។

Proguanilគា  នគា  នសុវត្ថ ិភា ពចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះទ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Proguanilស   ប់កា របងា្ក  រ ៈ

ឲ្យថា  ំនះរា ល់ថ្ង  ចា ប់ពីថ្ង ដលបា នចូល  តំបន់  ុន 
ចា ញ់ រហូតដល់ ២៨ថ្ង  ក  យពីចញពីតំបន់  ះ។

មនុស្សធំ ៈ ២   ប់ (២០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៩-១៤ឆា  ំ ៈ ១ ១/២   ប់ (១៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៨ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (១០០ម.ក )
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (៥០ម.ក )
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (២៥ម.ក )

PrimaquinePrimaquine

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់Primaquine phosphate ២៦,៣ម.ក  ដល 
មា ន ជា តិ Primaquine ១៥គ.ក ។

ជា ធម្ម តា Primaquine  ូវបា ន  ើបនា  ប់ពីបា នព  បា លជំងឺ
 ុន ចា ញ់  យ Chloroquine ឬថា  ំ  ុនចា ញ់ដទទៀត ដើម្ីប 

ទប់ សា្ក  ត់  ុន ចា ញ់មួយចំនួនមិនឲ្យកើតឡើងវិញ។ ចំ  ះ  ុន 
ចា ញ់  ចួ   ល់  Primaquineមិនអា ចធ្វ ើកា រតមា  ក់វា បា នទ។

Primaquineគា  នគា  នសុវត្ថ ិភា ពចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬ  ្ត ី 
កំពុងបំ    ះ កូនទ។

ផលរំខា ន ៈ ផលរំខា ន ៈ ចំ  ះមនុស្សមួយចំនួន ជា ពិសសអ្ន ក ដល មា ន 
ស្បក    ថា  ំនះអា ចបណា្ខ  លឲ្យ មា ន ភា ពស្ល កសា  ំង ។ ចូរ រក 
ដំបូនា  ន ពី  ូពទ្យ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Primaquine

ឲ្យថា  ំនះ១ថ្ង ម្ត ង រយៈពល១៤ថ្ង ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១   ប់ (ជា តិPrimaquine ១៥ម.ក )
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (ជា តិPrimaquine          
៧ ម.ក )

កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (ជា តិPrimaquine 
៤ម.ក )

DoxycyclinDoxycyclin

Doxycyclinអា ច  ើស   ប់ព  បា ល  ុនចា ញ់  ួច 
  ល់បា ន បុ៉ន្ត  ូវ  ើជា មួយQuinine និងតក្ន ុងតំបន់ដល 

 ុន ចា ញ់សាុ ំ នឹងChloroquineបុ៉   ះ។ អ្ន កដល   លង 
តំបន ់នះ គអា ច  ើ Doxycyclin រា ល់ថ្ង ដើម្ីបកា រពា រ។ មើល 
ទំ. ៣៥៦ ស   ប់ ក  ិត  ើ Doxycyclin   ះថា  ក់ និងកា រ 

 ុង  យ័ត្ន ។

 ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬកំពុងបំ   ះកូន មិនមិនគួរ  ើថា  ំនះទ។ 
ថា  ំនះក៏មិនមិន  ូវបា នណនា ំឲ្យ  ើចំ  ះកុមា រអា យុក  ម៨ឆា  ំ 
ដរ លើកលងតគា  នជ  ើសប៉ុ   ះ។

ថា  ំស   ប់អា មីប និងចា  ដ ៉ 

ចំ  ះជំងឺរា ក ឬរា កមួលដលបណា្ខ  លមកពីអា មីបចំ  ះជំងឺរា ក ឬរា កមួលដលបណា្ខ  លមកពីអា មីប 
ជា ទូ    ជុះញឹកញា ប់ និងមា នលា យឈា មនិងសំ  រ យា៉ ង 

 ើន។ ជា រឿយៗមា នកា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះវៀន បុ៉ន្ត គា  នឬ 
មា ន  ុន    បន្ត ិចបន្ត ួច។ រា កមួលបណា្ខ  លមកពីអា មីបនះ 
អា ចព  បា ល  យTinidazoleTinidazole/ MetronidazoleMetronidazole ជា មួយ 
Diloxanide furoateDiloxanide furoate ឬ  TetracyclineTetracycline។ ChloroquineChloroquineអា ច  ូវ
បា ន  ើ  ពលដលគរកMetronidazoleមិនបា ន ឬក្ន ុង 
ករណី មា នអា ប់សបង្ក  យពួកអា មីប។ lodoqulnollodoqulnol ជា ថា  ំ 
មួយ ទៀតដល  ើស   ប់ព  បា លរា កមួល បណា្ខ  លពីអា មីប 
បុ៉ន្ត វា អា ចមា នផលរំខា នដ៏មា ន   ះថា  ក់។

ដើម្ីបសមា  ប់អា មីបទា ំងអស់  ក្ន ុង  ះវៀន គចា ំបា ច់  ូវ 
ព  បា លរយៈពលយូរ (២-៣សបា  ហ៍) ហើយ  ូវចំណា យ 

  ក់  ើនទៀតផង។ គគួរតបញ្ឈប់កា រឲ្យថា  ំ  ពលដល
អ្ន កជំងឺគា  ន  គស ្ញ  ទៀតទ ហើយអា មីបដល   សល់ តិច 
តួច  គួរទុក ឲ្យ រា ងកា យ កា រពា រ  យខ្ល ួនឯង។ ជា ពិសស ក្ន ុង 
តំបន់ ដល ឱកា ស ន  កា រឆ្ល ង  គថ្ម ី មា នក  ិតខ្ព ស់។
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ចំ  ះរា កបណា្ខ  លមកពីចា  ដ ៉  លា មក  ើនមា នពណ៌ 
លឿង ហើយពពុះៗ បុ៉ន្ត គា  នឈា មឬសំ  រទ។ 

TinidazoleTinidazole

  ះ____________________________________

 ើនជា  ថា  ំ   ប់ ២៥០ និង ៥០០ម.ក 

Tinidazole គឺជា ថា  ំដលសា មញ្ញ  បំផុត និងមា នតម្ល   ក 
បំផុត  ស   ប់ព  បា ល កា របង្ក  គ  យពពួកអា មីប និង 
ចា  ដ ៉ ។ ដូចMetronidazoleដរ វា ក៏មា នសា រសំខា ន់ ស   ប់ 
ព  បា ល កា រ បង្ក  គ ក្ន ុងទា  រមា ស  យពពួក  ីកូមូ៉ណា ស។

  ប់ថា  ំTinidazole អា ច  ូវបា នកិនបំបក និងលា យ 
ជា មួយ អា ហា រ ហើយលបជា មួយអា ហា រ  ះ។

 យ័ត្ន   យ័ត្ន  ៈ (ដូចMetronidazoleដរ)  មិន  ូវផឹក      
ពល លបថា  ំTinidazoleទ   ះវា អា ចបណា្ខ  លឲ្យ មា នកា រ 
ក្អ ួត យា៉ ង ធ្ង ន់ធ្ង រ។ 

ប   មប   ម ៈ (ដូចMetronidazoleដរ)។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ ស   ប់កា របង្ក  គ  យចា  ដ ៉  ៈ ឲ្យ 
Tinidazole  តម្ត ងគត់

មនុស្សធំ ឲ្យ ២ក .
កុមា រអា យុលើសពី៣ឆា  ំ ឲ្យ ៥០ម.ក /គ.ក  រហូតដល់ 

២០០០ម.ក 

ក  ិត  ើ ស   ប់កា របង្ក  គ  យពពួកអា មីប ៈ ឲ្យ 
Tinidazole ម្ត ងក្ន ុងមួយថ្ង  រយៈពល ៣ថ្ង  ៈ

មនុស្សធំ ២ក .
កុមា រអា យុលើស៣ឆា  ំ ៥០ម.ក /គ.ក  រហូតដល់  ២ក .

ក  ិត  ើក  ិត  ើ ស   ប់កា របង្ក  គក្ន ុងទា  រមា ស  យ 
 ីកូមូ៉ណា ស ៈ ្ត  ីគួរលប ២ក .  តម្ត ងគត់ (ជា ទូ  លប 

៥០០ម.ក  ចំនួន ៨   ប់)។ គួរព  បា ល ទា ំងបុរស និង ្ត  ី 
ក្ន ុងពលជា មួយគា   (បុរស ក៏ទទួលកា រព  បា លនះដរ  ះបី 
ជា គា ត់គា  ន  គស ្ញ   ក៏  យ ឬបើមិនដូច្ន ះទ គា ត់នឹងអា ច
ចម្ល ងជំងឺនះ   ្ត ីវិញ ទៀត)។

MetronidazoleMetronidazole (មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ Flagyl)Flagyl)

  ះ____________________________________

 ើនជា  ៈ
ថា  ំ   ប់ ២០០ ២៥០ ឬ ៥០០ម.ក  តម្ល ____ស   ប់__

  ប់ដា ក់ក្ន ុងទា  រ ៥០០ម.ក   តម្ល ____ស   ប់__

Metronidazoleមា ន   ជន៍ចំ  ះកា របង្ក  គក្ន ុង  ះ 
វៀន  ដលបណា្ខ  លពីអា មីប និងចា  ដ ៉  ហើយពលខ្ល ះចំ  ះ 
រា ក  ដល បណា្ខ  លមកពី  ើអង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ព 
ទូលា យ (ដូចជា  Ampicillin)។ វា ក៏មា ន   ជន៍ផងដរចំ

 ះកា របង្ក  គក្ន ុងទា  រមា សដលបណា្ខ  លពី  ីកូមូ៉ណា ស 
ឬ  យ បា ក់តរីណា មួយ។ 

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ  ហា មពិសា រជា តិ  វឹង ពលដល  ើថា  ំ 
Metronidazole   ះថា វា នឹងធ្វ ើឲ្យក្អ ួតយ៉ា ងខា  ំង។

ប   ម ៈ ប   ម ៈ Metronidazoleអា ចបណា្ខ  លឲ្យទា រកកើតមក មិន 
 ប់  លក្ខ ណៈ។ បើ អា ច   ្ត ី មា ន ផ្ទ  ះគួរតចៀសវា ង  ើ ថា  ំ 

នះ ជា  ពិសស ក្ន ុងរយៈពល៣ខដំបូងនផ្ទ  ះ។  ្ត ីកំពុង 
បំ   ះ កូន ដល  ើថា  ំ នះ  ើន មិនគួរបំ  កូនក្ន ុងអំឡុង
ពល២៤ ៉ ងក  យពីលបថា  ំនះរួច។ អ្ន កដលមា ន ប    
ថ្ល ើម មិនគួរ  ើថា  ំ នះ ទ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ ស   ប់កា របង្ក  គដលបណា្ខ  លមកពីចា  ដ ៉  ៈ

ឲ្យMetronidazole ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៥ថ្ង ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥០ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ១២៥ម.ក  (១/២   ប់)
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ៦២ម.ក  (១/៤ម.ក )

ក  ិត  ើ ស   ប់កា របង្ក  គក្ន ុងទា  រមា សដល បណា្ខ  ល មក ពី 
 ីកូមូ៉ណា ស ីកូមូ៉ណា ស ៈ

 ្ត ីគួរលប ៨   ប់(២ក .) ក្ន ុង១ក  ិត  ើ។ ឬបើកា រ បង្ក  
 គ មិនសូវជា ធ្ង ន់ទ គា ត់អា ច  ើថា  ំ សុល តា ម ទា  រ មា ស 
២   ប់ (៥០០ម.ក ) ២ដង ក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល១០ថ្ង ។ ទា ំង 
បុរសនិង  ្ត ីគួរទទួលកា រព  បា ល  ីកូមីណា សជា មួយគា   ក្ន ុង 
ពលត មួយ។ (បុរសគួរធ្វ ើបបនះ  ះជា គា ត់មិនមា ន  គ 
ស  ្ញ   ក៏  យ  បើមិនដូ   ះទ គា ត់នឹងចម្ល ង   ្ត ីវិញជា មិន
ខា ន)។

ក  ិត  ើ ស   ប់កា របង្ក  គក្ន ុងទា  រមា សដល បណា្ខ  ល មក 
ពី បា ក់តរីបា ក់តរី

 ្ត ីគួរលបMetronidazole ២   ប់(៥០០ម.ក ) ២ដង 
ក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៥ថ្ង ។  សិនបើកា របង្ក  គ  ះកើតម្ត ង 
ទៀត  ះទា ំងបុរសនិង  ្ត ីគួរទទួលកា រព  បា លជា មួយគា   
ក្ន ុងពលត មួយ។

ក  ិត  ើ ស   ប់រា កមួលបណា្ខ  លមកពីអា មីមរា កមួលបណា្ខ  លមកពីអា មីម (២៥   
៥០ ម.ក /គ.ក /ថ្ង ) ៈ  ើថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក ។

ឲ្យMetronidazole ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៥-១០ថ្ង 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៧៥០ម.ក  (៣   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក  (២   ប់)
កុមា រអា យុ៤-៧ឆា  ំ ៈ ៣៧៥ម.ក  (១ ១/២   ប់)
កុមា រអា យុ២-៣ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១   ប់
កុមា រអា យុក  ម២ឆា  ំ ៈ ៨០-១២៥ម.ក  (១/៣ -  

១/២ម.ក )
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ក្ន ុងកា រព  បា ល  គមួលបណា្ខ  លពីអា មីប គគួរត  ើ 
Metronidazole ជា មួយDiloxanide furoate ឬ 
Tetracycline។

Diloxanide furoateDiloxanide furoate (Furamide)(Furamide)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា  ៈ
ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក  និងសីុរូ៉ ១២៥ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល

ផលរំខា ន ៈ ករណីក  ខ្ល ះវា អា ចបណា្ខ  លឲ្យឆ្អ ល់  ះ 
ឈឺចា ប់ ក្ន ុងក ពះ ឬច   រ។

ក  ិត  ើ Diloxanide furoate ់ (២០ម.ក /គ.ក /ថ្ង ): 
ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក ។

ឲ្យ ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  ជា មួយអា ហា រ។ ស   ប់កា រព  បា លឲ្យ
ចប់សព្វ  ប់  ូវលបរយៈពល១០ថ្ង ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១   ប់ (៥០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (២៥០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់ (១២៥ម.ក )
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១/៨   ប់ (៦២ក .) ឬតិចជា ង 

នះ អា  ័យលើទម្ង ន់កុមា រ

TetracyclineTetracycline (មើលទំ.៣៥៦)

ChloroquineChloroquine ស   ប់កា រព  បា លអា ប់សថ្ល ើម ដល 
បណា្ខ  ល ពីអា មីប  ូវ  ើថា  ំ   ប់Chloroquine phosphate 
២៥០ម.ក  ឬថា  ំChloroquine sulfate ២០០ម.ក  ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៣ឬ៤   ប់ ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល២ថ្ង  
បនា  ប់ មក ឲ្យ ១ ១/២   ប់ ឬ២   ប់រា ល់ថ្ង  រយៈពល  
៣ សបា  ហ៍។ ចំ  ះកុមា រ  ូវឲ្យតិចជា ងនះ 
អា  ័យតា ម អា យុ ឬទម្ង ន់(មើលទំ.៣៦៦)។

Quinacrine (mepacrine)Quinacrine (mepacrine)
(មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ Atabrine)Atabrine)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក ។

Quinacrineអា ច  ើស   ប់ព  បា លចា  ដ ៉   ុនចា ញ់ និង 
 ូនទំពក់ បុ៉ន្ត វា មិនមនជា ថា  ំដលល្អ បំផុតស   ប់ជំងឺទា ំង

នះទ។ គ  ើវា   ះវា មា នតម្ល  ក។ Quinacrine  ើនត 
ធ្វ ើ  ឲ្យ ឈឺ ក  ល វិលមុខ និងក្អ ួត។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Quinacrineស   ប់កា រព  បា លចា  ដ ៉ ចា  ដ ៉  ៈ

ឲ្យ Quinacrine ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល១សបា  ហ៍។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១   ប់ (១០០ម.ក )

កុមា រអា យុក  ម១០ឆា  ំ ៈ ៥០ម.ក  (១/២  .)

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Quinacrineស   ប់កា រព  បា ល  ូនទំពក់ ូនទំពក់ ៈ

(  កន្ល ះ ៉ ងមុននឹងឲ្យQuinacrine  ូវឲ្យ 
Antihistamine ដូចជា  PromethazinePromethazine ដើម្ីបកំុឲ្យក្អ ួត)។

ឲ្យត ១ក  ិតធំបុ៉   ះ :

មនុស្សធំ ៈ ១ក . (១០   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៦០០ម.ក  (៦   ប់)
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ៤០០ម.ក  (៤   ប់)

Hydroxyquinolines (clioquinol, iodoquinol, di-Hydroxyquinolines (clioquinol, iodoquinol, di-
iodohydroxyquinoline, halquinol, broxyquinoline) iodohydroxyquinoline, halquinol, broxyquinoline) 
(មា៉ កដលធា  ប់សា្គ  ល់ ៈ Diodoquin, Amicline, Floraquin, Diodoquin, Amicline, Floraquin, 
Enteroquinol, Chlorambin, Nivembin, Quogyl, Entero-Enteroquinol, Chlorambin, Nivembin, Quogyl, Entero-
Vioform,Vioform, និង  ភទជា  ើនទៀត)

ថា  ំទា ំងនះធា  ប់  ូវបា ន  ើញឹកញា ប់ក្ន ុងកា រព  បា លជំងឺ 
រា ក។ សព្វ ថ្ង  គរកឃើញថា វា អា ចបណា្ខ  លឲ្យខ្វ ិនអស់មួយ 
ជីវិត ងងឹត ភ្ន ក ហើយអា ចដល់សា  ប់។ សូមកំុ  ើថា  ំដល 

  ះ ថា  ក់ទា ំងនះឲ្យ  ះ(មើលទំ.៥១)។

កា របង្ក  គក្ន ុងទា  រមា ស

កា រធា  ក់ស រមា ស់ និងភា ពមិន  ួល កើតបណា្ខ  ល មកពី 
កា រ បង្ក  គ ផ្សងៗគា   ត កា របង្ក  គ ដលកើត  មា នញឹកញា ប់ 
ជា ង គ គឺ  ីកូមូ៉ណា ស និង  គផ្ិសត(ម  គផ្ិសត មូ៉នីលី 
យា៉ សុីស) និង បា ក់តរី ។ កា រសមា  ត និងលា ង  នី  យ 
ទឹកខ្ម ះ អា ចជួយ បងា្ក  រ កា របង្ក  គជា  ើន។ ថា  ំស   ប់ កា រ 
បង្ក  គ ទា ំងនះ មួយ ចំនួន   ូវ បា ន រៀបរា ប់ខា ងក  មនះ។

ទឹកខ្ម ះស   ប់លា ងទា  រមា ស ៈទឹកខ្ម ះស   ប់លា ងទា  រមា ស ៈ

តម្ល ___________ស   ប់________

លា យទឹកខ្ម ះ ២ឬ៣សា  ប   បា យ និងទឹកឆ្អ ិន១លី  ។ 
ដូច បា ន បងា  ញ  ទំ.២៤១ លា ង១  ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  រយ ៈ 
ពល ១ សបា  ហ៍ បនា  ប់ពី  ះមក លា ង១ដងក្ន ុង១ថ្ង ។ វិធី នះ 
មា ន  សិទ្ធ ភា ព ជា ពិសសចំ  ះកា របង្ក  គ ក្ន ុង ទា  រមា ស 
ដល  បង្ក   យ បា ក់តរី។

  ះថា  ក់! ហា ម  ើ!  ះថា  ក់! ហា ម  ើ!
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MetronidazoleMetronidazole ជា ថា  ំ   ប់ស   ប់លប និងថា  ំស   ប់ដា ក់ 
ក្ន ុងទា  រមា ស (មើលទំ.៣៦៩):

ស   ប់កា របង្ក  កក្ន ុងទា  រមា សបង្ក  យ  ីកូមូ៉ណា ស 
និងបា ក់តរី។ (ចូរ  ើតMetronidazoleបុ៉   ះ ស   ប់ 
កា របង្ក   គ   យ បា ក់តរី  សិនបើកា រលា ងសមា  ត  យ 
ទឹកខ្ម ះនិង ទឹក គា  ន  សិទ្ធ ភា ព)។

NystatinNystatin ឬ MiconazoleMiconazole ជា ថា  ំ   ប់ ក  ម និងថា  ំដា ក់ក្ន ុង 
ទា  រមា ស (មើលទំ.៣៧៣): ស   ប់កា របង្ក  គក្ន ុង ទា  រមា ស 
បង្ក  យម  គផ្ិសត។

Gentian violet (crystal violet)Gentian violet (crystal violet) ជា ទឹកលា យថា  ំ ១ភា គរយ 
(មើលទំ. ៣៧១):

តម្ល ___________ស   ប់________

ស   ប់ព  បា លកា របង្ក  គក្ន ុង ទា  រមា សបណា្ខ  ល មក ពី 
ម  គផ្ិសត។

លា បថា  ំនះ ១ថ្ង ម្ត ង រយៈពល៣សបា  ហ៍។

Povidone iodine Povidone iodine (Betadine)(Betadine)

តម្ល ___________ស   ប់________

ស   ប់ព  បា លកា របង្ក  គក្ន ុងទា  រមា ស បណា្ខ  ល មក ពី 
បា ក់តរី។

លា យ Povidone iodine ២សា  ប   បា យ និងទឹក    
ឧណ ៗ  ១លី   ដលដា ំពុះហើយ។ ដូចបា នបងា  ញ   ទំ. 
២៤១ លា ង១ថ្ង ម្ត ង រយៈពល១០-១៤ថ្ង ។

ស   ប់ជំងឺសើស្បក

កា រលា ងសមា  តដ និងងូតទឹកញឹកញា ប់  យ ដុះ  សា បូ៊ 
ជួយ កា រពា រ កា របង្ក  គ ជា  ើន ទា ំងសើស្បក និងលើ  ះ 
វៀន។ ដំ    ូវលា ងឲ្យសា  តនឹងទឹកឆ្អ ិនជា មួយសា បូ៊ មុននឹង 
បិទឬរំុបង់។

កា រដុសលា ងជា ញឹកញា ប់ជា មួយសា បូ៊និងទឹក ភា គ  ើនជា  
មធ  បា យ តមួយគត់ដលចា ំបា ច់ស   ប់កំចា ត់អង្គ  ខា  ញ់ 
រងើម ពងលើស្បក ពងបកក  ិត   ល ក៏ដូចជា   ជំងឺ   ង 
រមា ស់ និងកា របង្ក  គផ្សងៗទៀតលើស្បកនិងក  ល  ដល 
បង្ក ឡើង  យ ម  គផ្ិសត។  យប   ទា ំងនះ ជា កា រ 

 សើរ  សិនបើសា ប ៊ូ ដល យើង  ើមា នជា តិអង់ទីសិបទិក 
ដូចiodine ដូចជា  Povidone iodine (Betadine)(Betadine)។ បុ៉ន្ត  
BetadineBetadine អា ចធ្វ ើឲ្យរមា ស់ ជា លិកា   និងមិនគួរ  ើ  ស្បក 
ផា  ល់  យចំហ  ះទ។

SulfurSulfur

 ើនមា នជា ម  ពណ៌លឿង

តម្ល ____________________ស   ប់__________

ក៏មា នជា    ងលា បស្បក និងក មួនផងដរ។

Sulfurមា ន   ជន៍ក្ន ុងកា រព  បា លជំងឺសើស្បក  ើន 
 ភទ ៈ

១. ស   ប់កំុ ឲ្យ កើត តឹកក តឹកកខ  ច់ ចពស់  មើល 
ច។ មុននឹងចូល  ក្ន ុងចំកា រ ឬ   ដលសំបូរ សត្វ  
ល្អ ិត   ទា ំង នះ សូមលា បSulfurនះ ជា ពិសស  ជើង 
កជើង កដ ចង្ក ះ និងក។

២. ជួយព  បា លកមរមា ស់ ដំ  មកពីច ឬសត្វ ដូចរៀប 
រា ប់ ខា ងលើ។ ធ្វ ើថា  ំក មួន ៈ លា យSulfur ១ភា គ១០ 
ន   ង រំអិល(Vaseline)(Vaseline) ឬខា  ញ់ ហើយលា ប លើ 
ស្បក (មើលទំ.២០០)។

៣. ចំ  ះ   ង ជំងឺផ្សងៗដលបង្ក  យម  គផ្ិសត ចូរ 
 ើ ថា  ំ ក មួនដដល ៣ឬ៤ដង ក្ន ុង១ថ្ង  ឬ  ើ   ង 

លា ប  ស្បក  ធ្វ ើ ពីSulfur និងទឹកខ្ម ះ (មើលទំ.២០៥)។

៤. ចំ  ះអង្គ  ខា  ញ់រងើមស្បក អា ច  ើថា  ំក មួនដដល 
ឬលា បSulfurលើស្បកក  ល។

Gentian violet (crystal violet)Gentian violet (crystal violet)

 ើនមា នជា ដំុពណ៌ខៀវក   តម្ល ____ស   ប់___

Gentian violetជួយកំចា ត់ជំងឺសើស្បកមួយចំនួន រួមមា ន 
ពងបក ដំ  មា នខ្ទ ុះ។ វា ក៏អា ច  ើក្ន ុងកា រព  បា លកា របង្ក  
 គ  យជា តិផ្ិសត  ក្ន ុងមា ត់  នី និងតា មផ្ន ត់ស្បក។ 

លា យGentian violet ១សា  ប   កា ហ្វ  ជា មួយទឹកកន្ល ះ 
លី  ។ ធ្វ ើដូចនះ នឹងទទួលបា ន ទឹកលា យថា  ំ ២ភា គរយ។ 
លា បលើស្បក ក្ន ុងមា ត់ និងលើបបូរ  នី។

ក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិកក មួនអង់ទីបី៊យ៉ូទិក

  ះ_____________តម្ល _______ស   ប់______

ថា  ំនះមា នតម្ល ថ្ល  ហើយភា គ  ើន ក៏គា  ន  សិទ្ធ ិភា ពជា ង 
Gentian violetដរ។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ ថា  ំនះមិន 
បណា្ខ  លឲ្យ  ឡា ក់ស្បក ឬសំលៀកបំពា ក់ទ ហើយវា អា ច 

 ើ បា ន ស   ប់ព  បា លជំងឺសើស្បកតូចតា ច ដូចជា ពង 
បក។ ថា  ំក មួនដលល្អ គឺមា នជា តិ neomycin លា យជា មួយ 
polymyxin (ឧ. Neosporin Neosporin ឬ PolysporinPolysporin)។ ថា  ំក មួន 
Tetracyclineក៏អា ច  ើបា នដរ។
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ក មួន ឬ   ង Cortico-steroidក មួន ឬ   ង Cortico-steroid

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

ថា  ំនះស   ប់  ើចំ  ះកា រចញទឹករង ឬរមា ស់លើ 
ស្បក  យា៉ ង ខា  ំងបណា្ខ  លមកពីសត្វ ល្អ ិតខា ំ ឬប៉ះនឹង រុក្ខ ជា តិ 
ពុល និង វត្ថ ុ អ្វ ីផ្សងទៀត។ វា ក៏មា ន   ជន៍ ក្ន ុងកា រព  បា ល 
ជំងឺរីមធ្ង ន់ធ្ង រ (មើលទំ.២១៦) និង   ង (មើលទំ.២១៦)។ 

 ើ ៣  ៤ដង ក្ន ុង១ថ្ង ។ ចៀសវា ង  ើវា ក្ន ុងរយៈពលយូរ 
ឬលា ប លើបរិវណ ស្បក ធំពក។

ចា ហ៊ួយរំអិល (petrolatum, ចា ហ៊ួយរំអិល (petrolatum, VaselineVaseline)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើន  ើស   ប់ធ្វ ើថា  ំក មួន ឬស   ប់រំុ  ក្ន ុងកា រ 
ព  បា ល

កមរមា ស់(មើលទំ.១៩៩ និង៣៧៣)
  ង(មើលទំ.៣៧២

រមា ស់  យសា រ  ូនទំពក់(មើលទំ.១៤១
រលា ក(មើលទំ.៩៦ និង៩៧) 
ដំ   ូង(មើលទំ.៩១)។

ស   ប់   ង និងកា របង្ក  គ  

 យម  គផ្ិសតផ្សងៗទៀត

កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសតជា  ើន  ភទ មា នកា រ 
ពិបា ក  ក្ន ុង កា រ ព  បា លណា ស់។ ដើម្ីបបញ្ឈប់ វា ទា ំង  ុង កា រ 
ព  បា ល  ូវ បន្ត   ើនថ្ង  ឬ  ើនសបា  ហ៍ បនា  ប់ពី  គ ស ្ញ   
បា ត់ អស់  ។ កា រងូតទឹក និងដុសលា ងសមា  ត ក៏ជា  កា រ 
សំខា ន ់ដរ។

ថា  ំក មួនមា នជា តិអា សុីត undecylenic, benzoic, ឬ salicylic ថា  ំក មួនមា នជា តិអា សុីត undecylenic, benzoic, ឬ salicylic 
acidacid

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

ថា  ំក មួនដលមា នជា តិអា សុីតទា ំងនះ អា ច  ើ ស   ប់ 
ព  បា ល ជំងឺ   ង កមរមា ស់ និងកា របង្ក  គលើស្បក  យ  
ម  គផ្ិសត ផ្សងទៀត។ ជា ញឹកញា ប់វា អា ច  ូវ បា ន ផ្ំសជា មួយ 
នឹង Sulfur។ ថា  ំក មួនដលផ្សំជា មួយអា សុីតsalicylic និង 
Sulfur ក៏អា ច  ើស   ប់ព  បា លកមរមា ស់បា នដរ។

ថា  ំក មួនWhitfield's ផ្ំសឡើង  យ អា សុីតsalicylic និង 
អា សុីតbenzoic។ វា មា ន   ជន៍ ស   ប់ ព  បា ល កា រ បង្ក  
 គ  យម  គផ្ិសត រួមទា ំងភ្ល ឺផងដរ។ លា ប១ថ្ង ២ដង 
រយៈពល ២  ៤សបា  ហ៍។

អ្ន កនឹងចំណា យអស់តិចបើអ្ន កធ្វ ើក មួន ឬ   ង  យខ្ល ួន 
ឯង។ ចូរលា យអា សុីតsalicylic ៣ភា គ និង/ឬ អា សុីត 
benzoic ៦ភា គ ជា មួយវ៉ា សឺលីនវ៉ា សឺលីន ១០០ភា គ   ងកា ត 

  ងរ៉ ខា  ញ់  ូក ឬអា ល់កុល ៤០ភា គរយ។ លា បលើស្បក 
៣  ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

Sulfur និងទឹកខ្ម ះSulfur និងទឹកខ្ម ះ

  ងដលផ្សំ  យSulfur ៥ភា គ និងទឹកខ្ម ះ ១០០ភា គ 
ជួយ កំចា ត់ កា របង្ក  គលើស្បកដលបណា្ខ  លមកពី  យ 
ម  គ ផ្ិសត។ ទុកវា ឲ្យស្ង ួតលើស្បក។ ថា  ំក មួនក៏អា ច ផ្ំស 

 យ ស្ព ័នធ័រ មួយភា គ និងខា  ញ់  ូក ១០ភា គ បា នដរ។

Sodium thiosulfate ('hypo')Sodium thiosulfate ('hypo')

 ើនមា នជា ដំុពណ៌ស   ះ 'hypo' ដលមា ន លក់      
ហា ងលក់ មា៉ សុីន  ថតរូប។     តម្ល _______ស   ប់______

 ើស   ប់ជំងឺភ្ល ឺ ់ជំងឺភ្ល ឺ (មើលទំ.២០៦)។

លា យថា  ំនះ ១សា  ប   បា យនឹងទឹកកន្ល ះពង ហើយលា ប 
ស្បក  យ  ើសំឡី ឬក ណា ត់។ រួចដុសស្បកនឹងសំឡី  
លក់ទឹកខ្ម ះ។ ធ្វ ើដូចនះ ២ដង១ថ្ង  រហូតដល់បា ត់ចំណុច ភ្ល ឺ 
អស់ បនា  ប់ មក លា ប១ដង រៀងរា ល់២សបា  ហ៍ ដើម្ីបកំុឲ្យវា កើត 
ឡើង វិញ។

Sodium thiosulfate Sodium thiosulfate (Selsun, Exsel)(Selsun, Exsel)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា   ងដលមា នselenium sulfide ១ ឬ ២,៥%។ 

  ងដលមា នselenium sulfide មា ន   ជន៍ក្ន ុងកា រ 
ព  បា លជំងឺភ្ល ឺ។ លា បលើកន្ល ងដលកើត ហើយលា ងទឹក 
ចញ  ៣០នា ទីបនា  ប់។ លា ប១ថ្ង ម្ត ង រយៈពល១ 
សបា  ហ៍។

Tolnaftate Tolnaftate (TinactinTinactin)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ក  ម ម   និងទឹកលា យថា  ំ ដលមា ន Tolnaftate  
១%។

ថា  ំនះអា ចមា ន   ជន៍ស   ប់កមា  ត់ ម  គ ដលធ្វ ើឲ្យ 
ចញ   ង  តា មជើង ក្បរ  ដា ប់ភទ លលា ដ៏ក  ល ដ 
និង តា ម ដងខ្ល ួន។ លា ប២ដងក្ន ុង១ថ្ង ។ បនា  ប់ពីបា ត់  គ 
ស  ្ញ  អស ់  ូវ បន្ត លា ប  រយៈពល ២សបា  ហ៍ទៀត។

GriseofulvinGriseofulvin

  ះ_____________តម្ល ________ស   ប់_______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ២៥០ ឬ៥០០ម.ក ។

ថា  ំជា ទំរង់   ប់ "តូចៗ" គឺជា កា រល្អ បំផុត។ 
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ថា  ំនះមា នតម្ល ថ្ល ណា ស់ ហើយគួរ  ើស   ប់ព  បា ល 
កា រ   បង្ក  គ លើស្បក  យម  គផ្ិសតធ្ង ន់ធ្ង រ និង  គរមា ស់ 
តា ម  ទា ប់   នលលា ដ៏ក  លបុ៉   ះ។ វា ក៏  ូវបា ន  ើ 
ផង ដរ ស   ប់ព  បា ល  គផ្ិសតក ចក បុ៉ន្ត វា  ូវកា រពល 
វលា   ើនខ ហើយមិន   កដថា ជា ទ។  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ គួរ 
ចៀស វា ង  ើ Griseofulvin។ 

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Griseofulvin (១៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង ): ស   ប់់ថា  ំ 
  ប់ ២៥០ម.ក ។

ចូរឲ្យ១ថ្ង ម្ត ង រយៈពលយា៉ ងតិច១ខ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥០០-១០០០ម.ក  (២-៤   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ២៥០-៥០០ម.ក  (១-២   ប់)
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ១២៥-២៥០ម.ក  (១/២-

១   ប់)
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១២៥ម.ក  (១/២   ប់)

Gentian violetGentian violet ស   ប់   ំង (មើលទំ.៣៧១)។

Nystatin ឬ MiconazoleNystatin ឬ Miconazole

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ទឹកលា យថា  ំ ម  ម៉ត់   ប់សុលតា មទា  រមា ស ក មួន 
និងក  ម។

 ើស   ប់ព  បា ល   ំង  ក្ន ុងមា ត់ ទា  រមា ស ឬ   តា ម 
ផ្ន ត់ ស្បក។ Nystatin កបនឹងជំងឺដលបង្ក  យម  គផ្ិសតបុ៉

  ះ បុ៉ន្ត  Miconazole ក៏កបនឹងម  គផ្ិសតផ្សងៗទៀតផ
ងដរ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Nystatin និងMiconazole  ើដូចគា  ទា ំងកុមា រ និង 
មនុស្សធំ ៈ

  ំងក្ន ុងមា ត់    ំងក្ន ុងមា ត់  ៈ បៀមថា  ំទឹក ១ម.ល ក្ន ុងមា ត់ យា៉ ងតិច 
១នា ទី មុននឹងលប។ ធ្វ ើយា៉ ងនះ៣ឬ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

កា របង្ក  គ  លើស្បក  យម  គផ្សិត  កា របង្ក  គ  លើស្បក  យម  គផ្ិសត  ៈ  ើម   ឬ 
ក មួនNystatin ឬ Miconazole លា បលើស្បកដលស្ង ួត 
៣   ៤ដង ក្ន ុង១ថ្ង ។

កា របង្ក  គផ្សិត  ក្ន ុងទា  រមា ស  យម  គផ្សិត កា របង្ក  គផ្ិសត  ក្ន ុងទា  រមា ស  យម  គផ្ិសត ៈ លា ប 
ថា  ំ ក  មក្ន ុងទា  រមា ស ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  ឬ  ើថា  ំ   ប់ដា ក់ក្ន ុងទា  រ
មា ស រៀងរា ល់យប់ រយៈពល១០  ១៤ថ្ង ។

ស   ប់កមរមា ស់ និងច 

ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត

Gamma benzene hexachloride (lindane)Gamma benzene hexachloride (lindane)
(   ះពា ណិជ្ជ កម្ម ៈ Kwell, GammezaneKwell, Gammezane)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

ថា  ំនះមា នតម្ល ថ្ល ស   ប់មនុស្ស និងតម្ល  ក ស   ប់ 
សត ្វ  ពា ហនៈ ដលវា មា ន  សិទ្ធ ិភា ពចំ  ះមនុស្សដូចគា  ដរ។ 
ថា  ំ ដំណក់ lindane   ដល  ើ ស   ប់ចៀម ឬសត្វ  ុកផ្សង 
ទៀត មា នតម្ល  ក បុ៉ន្ត វា  ើនមា នជា កំហា ប់ សូលុយស្យុង 
១៥% ហើយ  ូវ លា យទឹក រហូត  សល់១%។ លា យកំហា ប់ 
lindane ១៥% ចំនួន១ភា គ ជា មួយនឹងទឹកឬ វ៉ា សឺលីនវ៉ា សឺលីន១៥ភា គ 
រួច លា ប លើ កមរមា ស់ ដូចបា នបងា  ញ  ក្ន ុងទំ.១៩៩។ 
ស   ប់ ចក  ល មើលទំ.២០០។

 យ័ត្ន  ៈ lindaneមា នជា តិពុល ហើយអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន 
ផលរំខា នដ៏   ះថា  ក់ ដូចជា  កា ច់ ជា ពិសសចំ  ះទា រក។ 
កំុ  ើlindaneលើសក  ិតឲ្យ  ះ។ លា បតម្ត ងបា នហើយ 
ឬបើ ចា ំបា ច់ លា បម្ត ងទៀត  សបា  ហ៍បនា  ប់។

Benzyl benzoate ជា ក  មលា ប ឬ   ងលា បស្បកBenzyl benzoate ជា ក  មលា ប ឬ   ងលា បស្បក

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើដូចគា  នឹងក  មលា ប ឬ   ងលា បស្បក gamma 
benzene hexachloride (lindane) ដរ។

Sulfurជា ចា ហ៊ួយរំអិល Sulfurជា ចា ហ៊ួយរំអិល (វ៉ា សឺលីនវ៉ា សឺលីន) ឬខា  ញ់ឬខា  ញ់

 ើស   ប់កមរមា ស់ បើរកថា  ំខា ងលើមិនបា នទ។

លា យSulfur១ភា គ នឹងវ៉ា សឺលីន ឬ   ងរ៉ ឬខា  ញ់ 
២០ភា គ ដើម្ីបទទួលបា នជា ក មួនSulfur ៥%។

Pyrethrins ជា មួយនឹង piperonylPyrethrins ជា មួយនឹង piperonyl (RID)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំទឹកស   ប់លា យ ដលមា នPyrethrins 
និងpiperonyl butoxide។

មា ន  សិទ្ធ ិភា ពចំ  ះ  ប់  ភទច និងមា នសុវត្ថ ិភា ព 
ជា ងgamma benzene hexachloride (lindane)។ កំុលា យ 
ទឹកបន្ថ ម រួចលា បលើសក់ដលបា នសម្ង ួតហើយ រហូតទា ល់ 
សើម  គ សព្វ  កន្ល ង។ (កំុលា បលើចិ ្ច ើម ឬ  បកភ្ន ក)។ 
ទុក១០នា ទី  ហើយ កំុឲ្យ យូរ ជា ងនះ។ លា ងសក់ចញ នឹង ទឹក 

  ឧណ ៗ ជា មួយ សា បូ៊។ លា បម្ត ងទៀត  សបា  ហ៍បនា  ប់។ 
ផា  ស់ប្ត ូរសំលៀក បំពា ក់ ពូកខ្ន ើយក  យពលព  បា លរួច។ 
ចំ  ះកា រកំចា ត់ពងច មើលទំ.២០០។

Crotamiton Crotamiton (Eurax)(Eurax)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ក  មលា ប ឬ   ងលា បស្បក ដលមា ន ជា តិ 
Crotamiton ១០%។
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Crotamiton  ើស   ប់ព  បា លកមរមា ស់បុ៉   ះ មិន 
មន  ច ទ។ ក  យពលងូតទឹករួច លា បពញខ្ល ួនទា ំងអស់ 
ចា ប់ពីចងា្ក  រ ដល់ មជើង។ កំុរំលងកន្ល ងផ្ន ត់ឬ  ួញ! អា ចលា ប 
ម្ត ង ទៀត   ថ្ង  បនា  ប់។ ងូតទឹក  ២ថ្ង ក  យបនា  ប់ពីលា ប
លើកចុងក  យ ដើម្ីប ជំរះឲ្យអស់នូវក  ម ឬ   ងលា ប។ គួរ 
ផា  ស់ប្ត ូរ សំលៀក បំពា ក់ ពួកខ្ន ើយ នា ពលនះ។

ស   ប់កា រដុះដំុសា ច់លើ  ដា ប់ភទ 

(សមា ន់)

PodophyllinPodophyllin

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំទឹក   ដលមា នPodophyllin ១០-២៥% 
ជា មួយbenzoin។ 

វា  ើស   ប់ប  ួញសមា ន់។ Podophyllinធ្វ ើឲ្យក ហា យ  
ដល់ស្បក ដល មិនមា នជំងឺ ដូច្ន ះ  ូវ  ើ  យ  យ័ត្ន ។ មុន 
ពលលា ប គួរកា រពា រស្បកជំុវិញសមា ន់  ះ  យចា ហ៊ួយ 
រំអិល  (វ៉ា សឺលីនវ៉ា សឺលីន) ឬក មួនជា តិ   ងផ្សងទៀត។ លា បថា  ំទឹក 
នះ លើ សមា ន់ ហើយទុកវា ឲ្យស្ង ួតទា ំង  ុង។ (វា ជា កា រ 
សំខា ន់  ណា ស់  ជា ពិសសចំ  ះស្បកធម្ម តា ដលវា អា ចប៉ះ 
នឹងដំុ សា ច់ នះ ដូចជា ស្បកលិង្គ )។ លា ងទឹកចញឲ្យសា  ត 
បនា  ប់ពី ៤   ៦ ៉ ង។ អា ចលា បម្ត ងទៀត  សបា  ហ៍បនា  ប់។ 
ជា ធម្ម តា គ  ូវ កា រ ព  បា ល  ើនសបា  ហ៍។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ  សិនបើមា នកា រក ហា យដល់ស្បកយ៉ា ងខា  ំង ចូរ 
ឈប់ លា ប វា ។ Podophyllin មិនគួរលា ប  លើសមា ន់ដល 
មា ន  ហូរ ឈា មទ។  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬកំពុងបំ   ះកូន មិន 
គួរ  ើ Podophyllin ទ។

Trichloroacetic acidTrichloroacetic acid

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

មា នជា ថា  ំទឹកគា  នពណ៌។

 សិនបើមិនអា ចរកPodophyllinបា នទ គអា ច  ើ 
Trichloroacetic acid ដើម្ីបប  ញួសមា ន់។ វា ក៏ធ្វ ើឲ្យប៉ះ ពា ល ់ 
ដល់ ស្បក ធម្ម តា  ដរ ដូច្ន ះ  ូវត  ើ  យ  យ័ត្ន បំផុត ។ 
កា រពា រ ស្បក ដល  ជំុវិញសមា ន់  យវ៉ា សឺលីន ឬក មួន 
ជា តិ   ង ផ្សង ទៀត។ កា ត់ស្បកដលងា ប់ចញពីសមា ន់ 
ដល ធំឬក  ស់  យ  ុង  យ័ត្ន ។  ើឈើចា ក់ធ្ម ញ  លក់ 
ថា  ំនះ រួច លា ប លើ សមា ន់  ះថ្ន មៗ។ អា ចលា ប  ើនសា រ 
ក្ន ុងកា រព  បា លនះ ហើយ លា បមួយសបា  ហ៍ម្ត ង។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ អា សុីដមួយនះអា ចធ្វ ើឲ្យរលា កយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ។ ចូរ 
កា រពា រ ដនិងស្បកធម្ម តា  កំុឲ្យប៉ះនឹងអា សុីដនះ ហើយ លា ង 
ទឹក ចញ ជា បនា  ន់  សិនបើអា សុីដប៉ះនឹងស្បក។

ស   ប់  ូន

ថា  ំពទ្យតមួយមុខមិន  ប់   ន់ដើម្ីបកមា  ត់  ូន ក្ន ុង រយៈ 
ពល វងទ។  ូវ អនុវត្ត  តា ម  លកា រណ៍ណនា ំអំពី អនា ម័យ 
ផា  ល់ខ្ល ួន និង តា ម ទី សា ធា រណ  ថមទៀត។  ពលដល មា ន 
មនុស្សមា  ក់ ក្ន ុង  ួសា រមួយកើត  ូន គួរព  បា លក ុម  ួសា រ
ទា ំងមូលតម្ត ង។

Mebendazole Mebendazole (Vermox) ស   ប់  ូន  ើន  ភទ

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក ។

ថា  ំនះស   ប់កំចា ត់  ូនទំពក់  ូនមូលធំៗ  ូនមូល និង 
 ូនផ្សងទៀតដល  ថា  Strongyloides។ មា ន  សិទ្ធ  

ភា ព  ចំ  ះម  គ  ើន  ភទ។ វា អា ចកបផងដរ ក្ន ុងករណី 
មា ន  trichinosis។  ពលព  បា លកា របង្ក  គធ្ង ន់ធ្ង រ  យ
សា រ  ូនវា នឹងអា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រឈឺ  ះវៀន ឬរា ក បុ៉ន្ត ផល 
រំខា ន មិនសូវ ជា  មា នទ។

 យ័ត្ន  ៈ   យ័ត្ន  ៈ  មិន  ូវឲ្យថា  ំMebendazole   ្ត ីមា នផ្ទ  ះ 
ឬកុមា រ អា យុ ក  ម២ឆា  ំទ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Mebendazole ៈ  ើថា  ំ   ប់ ១០០ម.ក ។

 ើបរិមា ណស្ម ើគា  ស   ប់កុមា រ និងមនុស្សធំ។

ចំ  ះ  ូនមូល : ១សបា  ហ៍១   ប់ រយៈពល៣សបា  ហ៍។

ចំ  ះ  ូនមូល (Ascaris),  ូនមូលធំៗ (Trichuris) 
 ូនទំពក់ និង Strongyloides : ១   ប់ ២ដងក្ន ុង ១ថ្ង  

(  ឹកនិងយប់) រយៈពល៣ថ្ង  (សរុប៦   ប់)។

Albendazole (Zentel)Albendazole (Zentel) ស   ប់  ូន  ើន  ភទ

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ២០០ និង៤០០ម.ក ។

ថា  ំនះ  ហា ក់  ហលនឹងMebendazoleដរ បុ៉ន្ត  ើន 
ត ថ្ល ជា ង។ វា កបនឹង  ូនទំពក់  ូនមូលធំៗ Strongyloides 
និង  ូន មូល។ ក  មា នផលរំខា នណា ស់។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ មិន  ូវឲ្យAlbendazole   ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ឬ 
កុមា រអា យុក  ម២ឆា  ំ  ះទ។
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ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Albendazole  ើថា  ំ   ប់ ២០០ម.ក 

ឲ្យថា  ំក្ន ុងក  ិតស្ម ើគា  ទា ំងចំ  ះកុមា រ និងមនុស្សធំ។

ចំ  ះ  ូនទំពក់  ូនមូល,  ូនមូលធំៗ, និង  ូនទំពក់ ៈ 
២   ប់ (៤០០ម.ក ) ១ដង។

ចំ  ះ Strongyloides : ២   ប់ (៤០០ម.ក ) ២ដង 
ក្ន ុង១ថ្ង  រយៈពល៣ថ្ង  ហើយលបម្ត ងទៀត   សបា  ហ៍ 
បនា  ប់។

PiperazinePiperazine ស   ប់  ូនមូល (Ascaris) និង(threadworm, 
Enterobius) 

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

មា នដូចជា  piperazine citrate, tartrate, hydrate, 
adipate, ឬ phosphate ៈ

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក  តម្ល ____ស   ប់___
ថា  ំទឹក ៥០០ម.ក  ក្ន ុង ៥ម.ល តម្ល ____ស   ប់___

 ូវ  ើក  ិតធំមួយ រយៈពល២ថ្ង  ដើម្ីបព  បា ល  ូន 
មូល។ អា ច  ើក  ិតតូចរា ល់ថ្ង  រយៈពល១សបា  ហ៍បា ន 
ដរ។ ថា  ំនះ មា នផលរំខា នបន្ត ិចបន្ត ួចទ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Piperazineស   ប់  ូនមូល ូនមូល (Ascaris) (៧៥   
ម.ក  / គ.ក /ថ្ង ): ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក  ឬថា  ំទឹក ៥០០ម.ក  
ក្ន ុង៥ម.ល

ឲ្យ១ថ្ង ១ក  ិត រយៈពល២ថ្ង 

មនុស្សធំ ៈ ៣៥០០ម.ក  (៧   ប់ 
ឬ៧សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ២៥០០ម.ក  (៥   ប់  
ឬ ៥ សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ១៥០០ម.ក  (៣   ប់ ឬ៣ 
សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ១-៣ឆា  ំ ៈ ១០០០ម.ក  (២   ប់ ឬ២ 
សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក  (១   ប់  
ឬ១ សា  ប   កា ហ្វ )

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Piperazineស   ប់  ូនមូល ូនមូល (Enterobius) (៤០ 
ម.ក / គ.ក /ថ្ង ): 

ឲ្យ១ថ្ង ២ក  ិត រយៈពល១សបា  ហ៍

មនុស្សធំ ៈ ១០០០ម.ក  (២   ប់ ឬ២សា  បព 
្រ ាកា ហ្វ )

កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៧៥០ម.ក  (១ ១/២   ប់ ឬ១ 
១/២ សា  ប   កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក  (១   ប់ ឬ១  
សា  ប    កា ហ្វ )

កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១/២   ប់  
ឬ១/២សា  ប   កា ហ្វ )

ThiabendazoleThiabendazole ស   ប់  ូន  ើន  ភទ

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

ជា មា នជា ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក  ឬថា  ំទឹក១ក . ក្ន ុង៥ម.ល

 យសា រតThiabendazoleធ្វ ើឲ្យមា នផលរំខា ន  ើន 
ជា ងMebendazole ឬ Albendazole វា គួរត  ូវ  ើស   ប់

 ូន  ពលដលមិនអា ចរកថា  ំទា ំងនះបា ន ឬ  ើចំ  ះត
 ូនដល  ក   ះវៀន។

វា អា ច  ើស   ប់កំចា ត់  ូនទំពក់  ូនមូលធំៗ 
(Trichuris) និង Strongyloides ។ វា ក៏អា ចកំចា ត់  ូនមូល 
បា ន  ដរ បុ៉ន្ត  Piperazineមា នផលរំខា នតិចជា ង។ វា អា ចមា ន 

  ជន៍ ក្ន ុង កា រ ព  បា ល guinea worm ហើយក៏អា ចមា ន 
 សិទ្ធ ភា ពផងដរ ក្ន ុងករណីមា ន trichinosis ។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ Thiabendazoleអា ចធ្វ ើឲ្យ  ូនមូល (Ascaris) វា រ 
ឡើង មកបំពង់ក។ ពល  ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យស្ទ ះដង្ហ ើម។ ដូច្ន ះ 

 សិន បើអ្ន កសង្័សយថា អ្ន កណា មា  ក់មា ន  ូនមូល និង  ូន 
ផ្សង ទៀត ជា កា រ  សើរអ្ន កគួរតព  បា លនឹងPiperazine 
សិន មុននឹង ឲ្យ Thiabendazole។

ផលរំខា ន ៈផលរំខា ន ៈ Thiabendazoleភា គ  ើនបណា្ខ  លឲ្យអស់កំលា ំង 
ឈឺ និងជួលកា លក្អ ួតផង។

ក  ិត  ើក  ិត  ើ Thiabendazole (២៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង ) : ថា  ំ   ប់ 
៥០០ម.ក  ឬថា  ំទឹក១ក . ក្ន ុង៥ម.ល

ឲ្យ១ថ្ង ២ដង រយៈពល៣ថ្ង ។  ូវទំពា រថា  ំឲ្យម៉ត់។

ក្ន ុង ក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១៥០០ម.ក  (៣   ប់ ឬ ១ ១/២ សា  ប     
កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ១០០ម.ក  (២   ប់ ឬ១ សា  ប    
កា ហ្វ )

កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក  (១   ប់ ឬ១/២ 
សា  ប     កា ហ្វ )

កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១/២   ប់ ឬ១/៤ 
សា  ប   កា ហ្វ )
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Pyrantel Pyrantel (Antiminth, Cobrantril, Helmex)(Antiminth, Cobrantril, Helmex)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

មា នមកជា  pamoate ឬ embonate

 ើនជា 
ថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក   តម្ល _____ស   ប់____
ថា  ំទឹក ២៥០ម.ក  ក្ន ុង ៥ម.ល តម្ល _____ស   ប់____

ថា  ំនះមា ន  សិទ្ធ ិភា ពចំ  ះ  ូនទំពក់  ូនមូល បុ៉ន្ត  វា  
មា ន តម្ល ថ្ល ។ ក្ន ុងករណីក   Pyrantelបណា្ខ  លឲ្យក្អ ួត វិលមុខ 
ឬ ឈឺក  ល។

ក  ិត  ើក  ិត  ើ Pyrantel (១០ម.ក /គ.ក ):  ើថា  ំ   ប់ ២៥០  
ម.ក 

ឲ្យ១ដង ចំ  ះ  ូនទំពក់ និង  ូនមូល។ ចំ  ះ  ូនទំពក់ 
 ូវឲ្យម្ត ងទៀត  ២សបា  ហ៍ក  យ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៧៥០ម.ក  (៣   ប់)
កុមា រអា យុ១០-១៤ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក  (២   ប់)
កុមា រអា យុ៦-៩ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុ២-៥ឆា  ំ ៈ ១២៥ម.ក  (១/២   ប់)
កុមា រអា យុក  ម២ឆា  ំ ៈ ៦២ម.ក  (១/៤   ប់)

ស   ប់តនញា៉ ស   ប់តនញា៉ 

តនញា៉ មា ន  ើន  ភទ។ Niclosamide មា ន  សិទ្ធ ិភា ព 
ជា ងគ  ក្ន ុងកា រកំចា ត់តនញា៉  ើន  ភទ បនា  ប់មកគឺ 
Praziquantel។

Niclosamide Niclosamide (YomesanYomesan) ស   ប់តនញា៉ 

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ទំពា រ ៥០០ម.ក 

Niclosamideទំនងជា ថា  ំល្អ បំផុតស   ប់កំចា ត់តនញា៉ ។ 
វា  កប នឹង តនញា៉ ស្ទ ើរ  ប់  ភទ  ក្ន ុង  ះវៀន បុ៉ន្ត មិន កប 
នឹង គីស ដល  ក   ះវៀនទ។ 

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Niclosamideស   ប់តនញា៉  ថា  ំ   ប់៥០០ម.ក  ៈ

ទំពា រឲ្យម៉ត់ល្អ  ហើយលប១ក  ិតបុ៉   ះ។ មិន  ូវ 
ពិសា រ  អ្វ ីទ  ២ ៉ ង មុនពល និងក  យពលលបថា  ំ។ 
កា រឲ្យថា  ំ បញ្ច ុះ អា ចជួយក្ន ុងកា រកំចា ត់តនញា៉ បា ន។

មនុស្សធំ និងកុមា រអា យុលើស៨ឆា  ំ ៈ ២ក . (៤   ប់)
កុមា រអា យុ២-៨ឆា  ំ ៈ ១ក . (២   ប់)
កុមា រអា យុក  ម២ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក  (១   ប់)

Praziquantel Praziquantel (Biltricide, DroncitBiltricide, Droncit)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនជា ថា  ំ   ប់ ១៥០ម.ក  និង ៦០០ម.ក 

Praziquantel មា នឥទ្វ ិលពលក្ន ុងកា រកំចា ត់តនញា៉ ស្ទ ើរ 
 ប់  ភទ បុ៉ន្ត វា មា នតម្ល ថ្ល ជា ងNiclosamide។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះនិងកុមា រអា យុក  ម៤ឆា  ំ មិនគួរ 
 ើ Praziquantelទ។ ្ត  ីកំពុងបំ   ះកូន  ូវឈប់បំ   

ពល  ើ ថា  ំនះ និងឈប់បំ  រយៈពល៧២ ៉ ងក  យ 
ពល  ើថា  ំ (  បា ច់យកទឹក  ះចញ ហើយ  លវា )។

ផលរំខា ន ៈ ផលរំខា ន ៈ Praziquantelអា ចធ្វ ើឲ្យអស់កំលា ំង វិលមុខ 
ឈឺក  ល មិនឃា  នបា យ បុ៉ន្ត ផលរំខា នទា ំងនះមិនសូវជា  
មា នទ បើ  ើ  ឹមក  ិតទា ប  ឹមកំចា ត់តនញា៉  ះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Praziquantel ស   ប់តនញា៉ ស្ទ ើរ  ប់  ភទ 
រួមទា ំងតនញ៉ា ពីសា ច់   និងសា ច់  ូក (១០-២០ម.ក / 
គ.ក ):  ើថា  ំ   ប់ ៦០០ម.ក 

 ើត១ដងគត់។

មនុស្សធំ ៈ ៦០០ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៣០០ក . (១/២   ប់)
កុមា រអា យុ៤-៧ឆា  ំ ៈ ១៥០ក . (១/៤   ប់)

ចំ  ះកា រព  បា លតនញា៉  dwarf (H. nanaH. nana) ទា មទា រឲ្យ 
 ើ  ើថា  ំក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់ជា ងនះ :

 ើត១ដងគត់។

មនុស្សធំ ៈ ១៥០០ម.ក  (២ ១/២   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៦០០-១២០០ម.ក  

(១-២   ប់)
កុមា រអា យុ៤-៧ឆា  ំ ៈ ៣០០-៦០០ម.ក  (១/២-

១   ប់)

Quinacrine (mepacrineQuinacrine (mepacrine, Atabrine), Atabrine) ស   ប់តនញា៉  
មើលទំ. ៣៧០
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ស   ប់សីុស្ត ូសូម្ញ ៉ា         

(ម  គក្ន ុងឈា ម, បី៊ឡា ហ  )

ក្ន ុងតំបន់ផ្សងៗពីគា  ក្ន ុងពិភព  ក មា នសីុស្ត ូសូម្ញ ៉ា  ើន 
 ភទ ដលទា មទា រ កា រព  បា លខុសៗគា  ដរ។ 

Praziquantel ជា ថា  ំដល  ឆា ំងនឹងជំងឺ  ប់  ភទ។ 
Metrifonate និងOxamniquine មា ន  សិទ្ធ ិភា ពចំ  ះជំងឺ 
ដលបង្ក ម  គ សុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា មួយចំនួន។ ថា  ំទា ំងនះគួរ  ើ 
ក  មកា រណនា ំ ពីបុគ្គ លិកសុខា  ភិបា លជំនា ញ។

Praziquantel Praziquantel (Biltricide, Droncit)(Biltricide, Droncit)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ១៥០ម.ក  ឬ៦០០ម.ក 

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះមិនគួរ  ើថា  ំនះទ។  ្ត ីកំពុង 
បំ    ះ កូន គួរឈប់បំ  កូន ពលដល  ើថា  ំនះ និង ៧២ 

៉ ង ក  យ ពល  ើថា  ំ (  បា ច់ទឹក  ះ  ល)។ ហា ម  ើ 
ថា   ំ Praziquantel ចំ  ះកុមា រអា យុក  ម៤ឆា  ំ។

ផលរំខា ន ៈ ផលរំខា ន ៈ ជា ញឹកញា ប់ Praziquantelធ្វ ើឲ្យអស់កំលា ំង 
ឈឺក  ល វិលមុខ មិនឃា  នបា យ បុ៉ន្ត មិនគួរបញ្ឈប់កា រ 
ព  បា ល  ទ  សិនបើមា នផលរំខា នទា ំងនះ។ ដើម្ីបកា ត់ 
បន្ថ យ ផល រំខា ន  សើរបំផុតគឺ  ើPraziquantelក្ន ុងពល 
បា យ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Praziquantel ស   ប់សុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា (៤០ម.ក / 
គ.ក ) :  ើ   ប់ ៦០០ម.ក 

ដើម្ីបព  បា លសុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា ដលធ្វ ើឲ្យមា នឈា មក្ន ុង ទឹក 
 ម ចូរឲ្យក្ន ុង១កំរិត ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៤០០  ៣០០០ម.ក  (៤ ឬ៥   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ១២០០-១៨០០ម.ក            

(២ ឬ៣   ប់)
កុមា រអា យុ៤-៧ឆា  ំ ៈ ៦០០ម.ក  (១   ប់)

ក  ិត  ើខា ងលើនះ ក៏អា ច  ើក្ន ុងកា រព  បា លសុីស្ត ូ 
សូម្ញ ៉ា មួយ  ភទ ដលរកឃើញក្ន ុងអា ្រ ហ្វ ិកភា គកណា្ខ  លនិង
ខា ងកើត និងអា មរិកខា ងត្ូបង ដលវា បណា្ខ  លឲ្យមា នឈា ម 
ក្ន ុងលា មក (សុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា មា៉ ន់សូនី)។ បុ៉ន្ត  អា សុីភា គខា ង 
កើត វិញ សុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា ដលធ្វ ើឲ្យមា នឈា មក្ន ុងលា មក (សុីស្ត ូ 
សូម្ញ ៉ា ហ  បុ៉នីកូម) ទា មទា រកា រ  ើថា  ំក្ន ុងក  ិតធំមួយ  (៦០ 
ម.ក / គ.ក ) :

ឲ្យក្ន ុង១ថ្ង  ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៣៦០០  ៤២០០ម.ក  (៦ ឬ៧   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ១៨០០  ២៤០០ម.ក            

(៣ ឬ៤   ប់)
កុមា រអា យុ៤-៧ឆា  ំ ៈ ៩០០ម.ក  (១ ១/២   ប់)

(ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យផលរំខា ន ក  ិតថា  ំដ៏  ើននះ អា ចចក 
ជា  ៣ពលបា ន ហើយ  ើក្ន ុង១ថ្ង ដដល)។

Metrifonate (Metrifonate, Metrifonate (Metrifonate, BilarcilBilarcil)

Metrifonateជា ថា  ំដលមា នតម្ល  កមួយ ដលអា ច  ើ 
ស   ប់ ព  បា លសុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា ដលធ្វ ើឲ្យមា នឈា មក្ន ុងទឹក  ម 
(សុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា អមា៉ តូប្ូយម) ។  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ មិនគួរ  ើថា  ំ នះ 
ទ។

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ១០០មក 

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Metrifonateស   ប់ព  បា លសុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា (៧,៥ 
 ១០ម.ក /គ.ក  ស   ប់ក  ិតនីមួយៗ):   ប់ ១០០ម.ក 

ឲ្យ ៣ក  ិត ក្ន ុងច   ះពល ២សបា  ហ៍។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៤០០  ៦០០ម.ក  (៤  ៦   ប់)
កុមា រអា យុ៦-១២ឆា  ំ ៈ ៣០០ម.ក  (៣   ប់)
កុមា រអា យុ៣-៥ឆា  ំ ៈ ១០០ម.ក  (១   ប់)

Oxamniquine Oxamniquine (Vansil, Mansil)Vansil, Mansil)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ២៥០ម.ក  តម្ល _____ស   ប់___
សរ៉ូ ២៥០ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល  តម្ល _____ស   ប់___

 អា មរិកភា គកណា្ខ  លនិងខា ងត្ូបង គ  ើ 
Oxamniquine  ស   ប់ ព  បា លសុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា ដលបណា្ខ  ល ឲ្យ 
មា នឈា មក្ន ុង លា មក(សុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា មា៉ ន់សូនី) ។ (ដើម្ីប 
ព  បា ល  សុីស្ត ូសូម្ញ ៉ា មា៉ ន់សូនី ដលរកឃើញ  អា ្រ ហ្វ ិកវិញ 
គ  ូវកា រ  ើក  ិតថា  ំ  ើន ជា ងនះ។ សូមរកកា រណនា ំក្ន ុង 
កា រ  ើ)។ ថា  ំនះគួរត  ើក  យពលបា យទើប  សើរ។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះមិនគួរ  ើថា  ំនះទ។ ថា  ំនះអា ច 
បណា្ខ  លឲ្យមា នកា រវិលមុខ ងងុយដក និង  កា ច់ (ករណី 
ក  )។ អ្ន កដលមា នជំងឺឆ្ក ួត  ូក គួរ  ើថា  ំនះត  ពល

 ើថា  ំឆ្ក ួត  ូក ដរបុ៉   ះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Oxamniquine (មនុស្សធំ ៈ ១៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង  
កុមា រ ៈ ១០ម.ក /គ.ក /២ដងក្ន ុង១ថ្ង ):   ប់ ២៥០ម.ក 

ឲ្យត១ថ្ង បុ៉   ះ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ឲ្យ ៧៥០-១០០០ម.ក  (៣ឬ៤   ប់) 
ក្ន ុង១ក  ិត

ចំ  ះកុមា រ ឲ្យក  ិតខា ងក  មនះ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  ៈ
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុ៤-៧ឆា  ំ ៈ ១២៥ម.ក  (១/២   ប់)
កុមា រអា យុ១-៣ឆា  ំ ៈ ៦៣ម.ក  (១/៤   ប់) 
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ស   ប់ភ្ន ក

ក មួនភ្ន កអង់ទីបី៊យ៉ូទិកក មួនភ្ន កអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ស   ប់ជំងឺភ្ន កក ហម 
(កា ររលា កផ្ន ក ស នភ្ន ក)

ដូចជា ក មួនភ្ន កOxytetracycline ឬChlortetracycline ។

  ះ______________តម្ល _______ស   ប់_______

ព័ត៌មា នអំពីថា  ំ ព  បា លជំងឺ river blindness  ូវ បា ន ដក ចញ  ក្ន ុង កា រ  ះពុម្ព ថ្ម ីនះ។ព័ត៌មា នអំពីថា  ំ ព  បា លជំងឺ river blindness  ូវ បា ន ដក ចញ  ក្ន ុង កា រ  ះពុម្ព ថ្ម ីនះ។
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ថា  ំក មួនភ្ន កទា ំងនះអា ច  ើស   ប់ព  បា លជំងឺភ្ន ក 
ក ហមបណា្ខ  លមកពីបា ក់តរី និងស   ប់ព  បា លជំងឺ 

  កូម។ ដើម្ីប ព  បា ល   កូមឲ្យ បា នទា ំង  ុង គួរលបថា  ំ 
Tetracycline(ទំ. ៣៥៦) ឬ Erythromycin(ទំ.៣៥៥)
ថមទៀត។

ដើម្ីបឲ្យក មួនភ្ន កមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ូវដា ក់ថា  ំ  ខា ងក្ន ុងខា ងក្ន ុង 
 បកភ្ន ក មិនមនខា ងក  ទ។ ដា ក់ភ្ន ក៣  ៤ដង 

ក្ន ុង១ថ្ង ។

 ើថា  ំក មួនភ្ន កTetracycline១%Tetracycline១% ឬ Erythromycin Erythromycin 
០,៥%០,៥%   ១%១% ដើម្ីបកា រពា រភ្ន ករបស់ទា រកពីជំងឺ  មះទឹក 
បា យ និង  មះ ទឹកថា  ។ (មើលទំ.២២១ ពីព័ត៌មា ននកា រ 
ព  បា ល ជំងឺទា ំងនះ ចំ  ះទា រកទើបកើត)។  សិនបើគា  ន
ក មួនភ្ន កអង់ទីបី៊យ៉ូទិកទ អ្ន កអា ចបន្ត ក់សូលុយស្ុយង សូលុយស្យុង 
Povidone-iodine ២៥%Povidone-iodine ២៥% ចំនួន ១ ដំណក់ ឬសូលុយស្ុយង សូលុយស្យុង 
Silver nitrate ១% Silver nitrate ១% ចំនួ ន១ដំណក់ ចូល   ក្ន ុងភ្ន កទា ំងសង 
ខា ង។ ទឹកថា  ំដា ក់ភ្ន កSilver nitrate (ឬថា  ំភ្ន ក "ទឹក   ក់" 
ផ្សង ទៀត)  បងា្ក  រជំងឺភ្ន កដលបង្ក  យជំងឺ  មះ ទឹកបា យ 
បុ៉ន្ត មិនអា ចបងា្ក  រជំងឺភ្ន កដលបណា្ខ  លមកពី  មះទឹកថា   
បា នទ។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ មិន  ូវ  ើទឹកថា  ំដា ក់ភ្ន កSilver nitrate ដល 
ខា ប់ (  យវា បា នហួត) ទ   ះវា អា ចធ្វ ើឲ្យរលា ក ភ្ន ក 
ទា រក។

ស   ប់កា រឈឺចា ប់ ៈ 

ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់

ចំណា ំ ៈចំណា ំ ៈ ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់មា ន  ើន  ភទខុសៗគា   
ដល ថា  ំជា  ើនមា ន   ះថា  ក់ណា ស់(ជា ពិសសថា  ំដល 
មា ន ជា តិ DipyroneDipyrone)។ សូម  ើថា  ំណា ដលអ្ន ក   កដថា វា  
មា នសុវត្ថ ិភា ព ដូចជា  ថា  AំspirinAspirin Paracetamol Paracetamol 
(Acetaminophen)(Acetaminophen) ឬ  IbuprofenIbuprofen(ទំ.៣៨០)។ ចំពោះថា  ំ 
បំបា ត់  កា រឈឺចា ប់ដល ខា  ំង ជា ងនះ សូមមើល CodeineCodeine 
(ទំ.៣៨៤)។

Aspirin (Acetylsalicylic acid)Aspirin (Acetylsalicylic acid)

 ើនមា នជា  ៈ

ថា  ំ   ប់ ៣០០ម.ក   តម្ល _____ស   ប់___
ថា  ំ   ប់ ៧៥ម.ក  ស   ប់កុមា រ តម្ល _____ស   ប់___
(ឬAspirinស   ប់កុមា រ)

Aspirinជា ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ ឬថា  ំស្ព ឹកដលមា នតម្ល  
 កមា ន   ជន៍មួយ។ វា ជួយស   លកា រឈឺចា ប់ បន្ថ យ 

កំ   និង បន្ថ យ កា ររលា ក។ វា ក៏ជួយខ្ល ះដរ ក្ន ុងកា រកា ត់ 
បន្ថ យ កា រក្អ ក និង រមា ស់។

មា នថា  ំជា  ើនដលមា នជា តិAspirin  ូវបា នលក់ស   ប់ 
បំបា ត់ កា រឈឺចា ប់ រលា កសនា  ក់ ឬផា  សា យ បុ៉ន្ត វា មា នតម្ល  ថ្ល  
ហើយជា ញឹកញា ប់ មិនមា ន  សិទ្ធ ិភា ពល្អ ជា ងAspirinតឯង
ទ។

  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ  ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ៈ

១. មិន  ូវ  ើAspirinស   ប់កា រឈឺក ពះ ឬកា រពិបា ក 
រំលា យ អា ហា រទ។ Aspirinគឺជា ជា តិអា សុីដ ហើយ 
អា ច  ធ្វ ើឲ្យមា នប   កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ។ ក្ន ុងហតុផល 
ដដល នះ អ្ន កដលមា នដំ  ក ពះ មិន  ូវ  ើ អ្ន កដលមា នដំ  ក ពះ មិន  ូវ  ើ 
Aspirinឡើយ។ Aspirinឡើយ។ 

២. ចំ  ះមនុស្ស មួយចំនួន Aspirinធ្វ ើឲ្យឈឺក ពះ ឬ 
ក ហា យ ចុងដង្ហ ើម ។ ដើម្ីបចៀសវា ងបញ្ហ នះ  ូវ 
លប  Aspirin ជា មួយ ទឹក  ះ   សូដា បី៊កា បូណា ត 
បន្ត ិចបន្ត ួច ឬ ជា មួយ ទឹកដ៏  ើន ឬលប  ពល ពិសា រ 
បា យ។

៣. សូមកំុ  ើAspirinឲ្យលើសពី១ក  ិតឲ្យ  ះ ចំ  ះ 
អ្ន ក ខ  ះ ជា តិទឹកក្ន ុងខ្ល ួន រហូតដល់អ្ន ក  ះ ចា ប់ផ្ត ើម 

 ម ធម្ម តា វិញ។

៤. ជា កា រ  សើរ មិនគួរឲ្យAspirin  កុមា រអា យុក  ម១
២ឆា  ំទ ជា ពិសសទា រក (Paracetamol មា ន សុវត្ថ ិ 
ភា ព  ជា ង) ឬអ្ន កដលមា នជំងឺហឺត (វា អា ចនឹង 
បណា្ខ  ល  ឲ្យ ធ្វ ើទុក្ខ )។

៥. សូមទុកដា ក់Aspirinឲ្យឆា  យពីដកុមា រ។ ថា  ំ  ើន អា ច 
ធ្វ ើ ឲ្យ កុមា រពុលបា ន។

៦. មិន  ូវឲ្យថា  ំនះ   ្ត ីមា នផ្ទ  ះទ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Aspirin ស   ប់បំបា ត់កា រឈឺចា ប់ និង  ុន    ៈ 
ថា  ំ   ប់ ៣០០ម.ក 

លប១ដង រា ល់៤  ៦ ៉ ងម្ត ង (ឬ ៤  ៦ដងក្ន ុង១ថ្ង )

មនុស្សធំ ៈ ១ឬ២   ប់ (៣០០   ៦០០ម.ក ) 

(ក  ិតនះអា ច  ើទ្វ រដងបា ន ចំ  ះកា រ ឈឺចា ប់ពល 
មក រដូវ ជំងឺរលា កសនា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬ  ុនរលា កសនា  ក់។ ឬឲ្យ 
១០០ ម.ក /គ.ក /ថ្ង ។ បើមា នកា រហុឹង  ចៀក  ូវបន្ថ យ 
ក  ិត  ើ។)
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ថា  ំ   ប់Aspirinស   ប់កុមា រ ៧៥ម.ក 

ឲ្យAspirin  កុមា រ ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង  ៈ

កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៤   ប់ (៣០០ម.ក )
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ២-៣   ប់(១៥០-២២៥ម.ក )
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១   ប់(៧៥ម.ក )
មិន  ូវឲ្យAspirin  កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំទ។

Paracetamol (Acetaminophen)Paracetamol (Acetaminophen) ស   ប់កា រឈឺចា ប់ និង 
 ុន   

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក  ក៏មា នជា សរ៉ូផងដរ

ស   ប់កុមា រ Paracetamol(Acetaminophen) មា ន 
សុវត ្ថ ិភា ព ជា ងAspirin។ វា មិនធ្វ ើឲ្យឈឺក ពះទ ដូច្ន ះវា អា ច 

 ើ ជំនួស Aspirin ស   ប់អ្ន កដលមា នដំ  ក ពះ។ វា ក៏អា ច 
 ើ ស   ប ់ ្ត  ីដលមា នផ្ទ  ះបា នដរ។

ក  ិត  ើក  ិត  ើ Paracetamol ស   ប់កា រឈឺចា ប់ និង  ុន    ៈ 
ថា  ំ   ប់ ៥០០ម.ក 

ឲ្យParacetamolជា ថា  ំលប ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥០០ម.ក  ១ក . (១ឬ២   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ៥០០ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុ៣-៧ឆា  ំ ៈ ២៥០ម.ក  (១/២   ប់)
កុមា រអា យុ១-២ឆា  ំ ៈ ១២៥ម.ក (១/៤   ប់)
កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ៦២ម.ក (១/៨   ប់)

IbuprofenIbuprofen

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ   ប់ ២០០ម.ក  ឬ៤០០ម.ក 

Ibuprofenមា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា របំបា ត់សា ច់ដំុ ៉ ង និង 
កា រឈឺចា ប់ ឈឺសនា  ក់បណា្ខ  លមកពីកា ររលា កសនា  ក់ ឈឺ 
ចា ប់ ពល មា ន រដូវ ឈឺក  ល និងបន្ថ យ  ុន   ។ វា មា ន តម្ល  
ថ្ល  ជា ង Aspirin។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ Ibuprofenមិនគួរ  ើចំ  ះអ្ន កដល  តិកម្ម  នឹង 
Aspirinទ។  ្ត ីមា នផ្ទ  ះក៏មិនគួរ  ើIbuprofenដរ។

ក  ិត  ើក  ិត  ើ Ibuprofen ស   ប់កា រឈឺចា ប់ និង  ុន    ៈ 
ថា  ំ   ប់ ២០០ម.ក 

ឲ្យIbuprofenជា ថា  ំលប រា ល់៤ឬ៦ ៉ ងម្ត ង។

 ូវលបIbuprofenជា មួយបា យ ឬទឹកមួយកវធំ។ ូវលបIbuprofenជា មួយបា យ ឬទឹកមួយកវធំ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុចា ប់ពី១២ឆា  ំ ៈ ២០០ម.ក  

(១   ប់)
កុមា រអា យុក  ម១២ឆា  ំ ៈ មិន  ូវ  ើទ

 សិនបើ  ើថា  ំ១   ប់មិនអា ចបន្ថ យកា រឈឺចា ប់ឬ  ុន
  ទ គួរ  ើ២   ប់។ មិន  ូវលបថា  ំលើសពី៦   ប់ ក្ន ុង 

២៤ ៉ ងទ។

Ergotamine ជា មួយ caffeine Ergotamine ជា មួយ caffeine (CafergotCafergot) ស   ប់កា រ ឈឺ 
ក  ល  កា ំង

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ   ប់Ergotamine ១ម.ក  

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Ergotamine ជា មួយcaffeine ស   ប់កា រ ឈឺ 
ក  ល   កា ំង ៈ 

មនុស្សធំ ៈ លប២   ប់  ពលមា ន  គស ្ញ  ដំបូង 
បនា  ប់ មកលប១   ប់  រា ល់កន្ល ះ ៉ ងម្ត ង រហូត 
បា ត់ឈឺ។ បុ៉ន្ត មិន  ូវ  ើលើសពី៦   ប់ទ។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ មិន  ូវ  ើថា  ំនះញឹកញា ប់ពកទ។ ហា ម  ើចំ  ះ 
 ្ត ី មា  នផ្ទ  ះ។

CodeineCodeine ស   ប់កា រឈឺចា ប់ធ្ង ន់ធ្ង រ មើលទំ.៣៨៤។

ចំ  ះបំបា ត់កា រឈឺចា ប់           ចំ  ះបំបា ត់កា រឈឺចា ប់           
 ពលដរមុខរបួស ៈ  ពលដរមុខរបួស ៈ 

ថា  ំស្ព ឹកថា  ំស្ព ឹក

Lidocaine Lidocaine (xylocainexylocaine) ២% (លា យ ឬមិនលា យ 
Epinephrine)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ អំពូល ឬដបស   ប់ចា ក់។

Lidocaineអា ច  ូវបា នចា ក់  ជំុវិញមុខរបួសមុននឹងដរ វា  
ដើម្ីបឲ្យស្ព ឹក  កន្ល ង  ះ ដូច្ន ះវា  នឹងមិនធ្វ ើឲ្យឈឺចា ប់។

ចា ក់ក្ន ុងនិងចា ក់ក  មស្បក  ើនកន្ល ងដលឃា  ត ឆា  យ ពី 
គា    ហល១ស.ម។  ូវ   កដថា  បា ន ទា ញស្ន ូល សឺរុា ំង មើល 
សិន មុននឹងចា ក់ថា  ំបញ្ច ូល(មើលទំ.៧៣)។ ចា ក់យឺតៗ។ ចូរ 

 ើថា  ំ ស្ព ឹក ១ម.ល ស   ប់ផ្ទ  ស្បក២ស.ម។ (មិន  ូវ  ើ 
សរុប  ទា ំងអស់ លើសពី២០ម.ល ទ)។ បើមុខរបួស  ះសា  ត 
អ្ន កអា ចចា ក់លើ មុខ របួស តម្ត ង។ បើមុខរបួសមិនសា  ត  ូវ 
ចា ក់ តា ម ស្បក(បនា  ប់ ពីសមា  ត)  ជំុវិញរបួស បនា  ប់មកលា ងរលា ងរ
បួស  យ  ុង  យ័ត្ន បួស  យ  ុង  យ័ត្ន មុន នឹង ដរភ្ជ ិត។
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សូម  ើLidocaineមា នEpinephrine ស   ប់ដររបួស សូម  ើLidocaineមា នEpinephrine ស   ប់ដររបួស 
ភា គ  ើន។ភា គ  ើន។ Epinephrineធ្វ ើឲ្យស្ព ឹកបា នយូរ ហើយជួយឃា ត់ 
ឈា មផង។

សូម  ើLidocaineដលគា  នលា យEpinephrine ស   ប់ សូម  ើLidocaineដលគា  នលា យEpinephrine ស   ប់ 
មុខ របួស    មដ   មជើង លិង្គ   ចៀក និង  មុះ។មុខ របួស    មដ   មជើង លិង្គ   ចៀក និង  មុះ។ នះ 
ជា  កា រ សំខា ន់ ណា ស់   ះEpinephrineអា ចបញ្ឈប់ដំណើរ
ឈា មរត់  កន្ល ង  ះ ហើយបណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ 
ធ្ង ន់ធ្ង រ។

កា រ  ើLidocaineមា នលា យEpinephrine  ក្ន ុង  ល 
បំណង  ផ្សងទៀត ៈ ស   ប់កា រឈា ម  មុះធ្ង ន់ធ្ង រស   ប់កា រឈា ម  មុះធ្ង ន់ធ្ង រ ចូរយក 
សំឡី  លក់ នឹង ថា  ំស្ព ឹកនះ ហើយញា ត់ក្ន ុងរន្ធ  មុះ។ 
Epinephrine នឹងធ្វ ើ ឲ្យ  សរសវ៉នរួម និងជួយឃា ត់មិន ឲ្យ 
ឈា ម ហូរបា ន។

ស   ប់កា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះវៀនស   ប់កា រឈឺចា ប់ក្ន ុង  ះវៀន

AntispasmodicsAntispasmodics

Belladonna (មា នឬគា  ន Phenobarbital)Belladonna (មា នឬគា  ន Phenobarbital)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ   ប់ ៨ម.ក  Belladonna

ថា  ំAntispasmodics មា ន  ើន  ភទ។ ភា គ  ើនមា ន 
ជា តិ  Belladonna ឬជា តិដលដូចនឹងBelladonna (atropine, 
hyoscyamine) និងជា ញឹកញា ប់មា នជា តិPhenobarbital។ 
ថា  ំ ទា ំងនះមិនគួរ យក  ើ ជា ទូ  ទ បុ៉ន្ត  គួរ  ើម្ត ងមា្ក  ល 
ស   ប់ ព  បា ល កា រឈឺចុកចា ប់ក្ន ុង  ះវៀនឬក ពះ។ វា អា ច 
ជួយ ស   ល កា រឈឺចា ប់នជំងឺរលា ក   ក  ម ឬរលា ក ថង់ 

 មា ត់។ ជួនកា ល គ  ើវា ដើម្ីបព  បា លជំងឺដំ  ក ពះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Belladonna ស   ប់កា រចុកចា ប់ក្ន ុង  ះវៀន : 
ថា  ំ   ប់Belladonna ៨ម.ក 

មនុស្សធំ ៈ ១   ប់ ៣-៦ដងក្ន ុង១ថ្ង 
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ១   ប់ ២ឬ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង 
កុមា រអា យុ៥-៧ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ ២ឬ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  
មិន  ូវឲ្យថា  ំនះ  កុមា រអា យុក  ម៥ឆា  ំទ។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ ថា  ំនះនឹង  ជា ពុល កា លណា  ើ  ើនពក។ 
សូមទុក ដា ក់ឲ្យឆា  យពីដកុមា រ។

អ្ន កដលមា នកើតជំងឺក្ល ូកូម មិនគួរ  ើថា  ំដលមា នជា តិ 
Belladonna ឬatropineទ។

ស   ប់កា រមិនរំលា យអា ហា រ ក ហា យចុងដង្ហ ើម ស   ប់កា រមិនរំលា យអា ហា រ ក ហា យចុងដង្ហ ើម 
និងដំ  ក ពះ និងដំ  ក ពះ 

Aluminum hydroxide ឬ Magnesium hydroxide Aluminum hydroxide ឬ Magnesium hydroxide 
(ទឹក  ះMagnesia)(ទឹក  ះMagnesia)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ៥០០   ៧៥០ម.ក  ឬជា ថា  ំទឹក ៣០០ 
  ៥០០ម.ក  ក្ន ុង៥ម.ល។

 ជួនកា លថា  ំទា ំងនះ  ូវបា នលា យជា មួយMagnesium 
trisilicate។  សិនបើបា នបន្ថ មSimethicone វា នឹងជួយ 
បញ្ឈប់ ឆ្អ ល់  ះ។

ថា  ំ  ឆា ំង ជា តិ អា សីុត ក្ន ុង ក ពះទា ងំនះ  ូវ បា ន  ើ ម្ត ង 
មា្ក  ល ស   ប់កា រមិនរំលា យអា ហា រ ឬក ហា យចុងដង្ហ ើម 
ឬ  ើជា ផ្ន ក មួយក្ន ុងកា រ ព  បា លដំ  ក ពះ។ ពលវលា  
ដល ល្អ បំផុតក្ន ុងកា រលបថា  ំ  ឆា ំង ជា តិ អា សីុត ក្ន ុង ក ពះ 
គឺ១ ៉ ងក  យពល ហូប បា យ និងពល ដក។ ទំពា រ ២ឬ៣ 

  ប់។ ចំ  ះដំ  ក ពះ ធ្ង ន់ធ្ង រ អា ច  ូវ  ើ ៣  ៦   ប់ 
(ឬសា  ប   កា ហ្វ ) រៀងរា ល់ ៉ ង។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ មិន  ូវលបថា  ំនះទ  សិនបើអ្ន កកំពុង  ើថា  ំ 
Tetracyclineដរ។ ជួនកា លថា  ំ  ឆា ំង ជា តិ អា សីុត ក្ន ុង ក ពះ 
ដល  មា នជា តិ Magnesium អា ចធ្វ ើឲ្យរា ក ហើយថា  ំមា ន ជា តិ 
Aluminum អា ចធ្វ ើឲ្យទល់លា មក។

Sodium bicarbonate (បី៊កា បូណា តសូដា , សូដា )Sodium bicarbonate (បី៊កា បូណា តសូដា , សូដា )

មា នជា ម  ពណ៌ស   តម្ល _____ស   ប់_______

 យសា រវា ជា ថា  ំបន  បជា តិអា សុីដ  យសា រវា ជា ថា  ំបន  បជា តិអា សុីដ គួរ  ើវា ឲ្យមា ន 
កំណត់  ពលម្ត ងមា្ក  លមា នកា រធ្វ ើទុក្ខ ក ពះ ក ហា យចុង 
ដង្ហ ើម ឬកា រ មិន រំលា យអា ហា រ។ មិនគួរ  ើវា ស   ប់ព  បា លមិនគួរ  ើវា ស   ប់ព  បា ល
ជំងឺមិនរំលា យ អា ហា រ  ឬជំងឺលា កក ពះ ដលរុា ំរទ។ជំងឺមិនរំលា យ អា ហា រ  ឬជំងឺលា កក ពះ ដលរាុ ំរទ។  ះជា 
ថា  ំនះហា ក់ដូចជា ជួយស   លកា រចុកចា ប់  លើកដំបូងក៏

 យ វា បណា្ខ  លឲ្យក ពះប ្ច ញជា តិអា សុីដ  ើនទៀត 
ដល  នឹង បណា្ខ  លឲ្យមា ន ប    កា ន់ ត ខា  ំងឡើង។ សូដា ក៏មា ន

  ជន៍ដរក្ន ុងកា រស   លកា រឈឺ ក  លធីង  ង ចំ  ះ 
អ្ន កដលផឹក  វឹងកា លពីយប់។ ក្ន ុង បំណង នះ(បុ៉ន្ត មិនមន
ស   ប់កា រមិនរំលា យអា ហា រទ) វា អា ច  ូវបា ន  ើជា មួយ 
Acetaminophen ឬAspirin។ Alka-Seltzer Alka-Seltzer ជា បន្ំសរវា ង 
Sodium bicarbonate និងAspirin។ បើចង់  ើ ថា  ំ  ឆា ំង ជា តិ 
អា សីុត ក្ន ុង ក ពះម្ត ងមា្ក  លម្ត ងមា្ក  ល ចូរលា យSodium bicarbonate 
កន្ល ះ សា  ប   កា ហ្វ  ជា មួយទឹក ហើយពិសា រ។ ចូរកំុ  ើវា  
ញឹកញា ប់ ។

ដើម្ីបសមា  តធ្ម ញដើម្ីបសមា  តធ្ម ញ សូដា  ឬសូដា លា យអំបិល អា ច  ើ 
ជំនួស ថា  ំដុសធ្ម ញបា ន (មើលទំ.២៣២)។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ អ្ន កដលមា នជំងឺខ  យបះដូង ហើមជើង ឬហើម អ្ន កដលមា នជំងឺខ  យបះដូង ហើមជើង ឬហើម 
មុខ មិនគួរ  ើSodium bicarbonate ឬផលិតផលផ្សងទៀតមុខ មិនគួរ  ើSodium bicarbonate ឬផលិតផលផ្សងទៀត
ដលមា នជា តិSodiumខ្ព ស់ទ(ដូចជា អំបិល)។ដលមា នជា តិSodiumខ្ព ស់ទ(ដូចជា អំបិល)។ 
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Calcium carbonateCalcium carbonate

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ៣៥០ម.ក   ៨៥០ម.ក 

ថា  ំនះធ្វ ើកា រយឺតជា ងsodium bicarbonate។ វា មា ន 
 សិទ្ធ ិភា ព ខា  ំងស   ប់កា រមិនរំលា យអា ហា រ ឬក ហា យ ចុង 

ដង្ហ ើមម្ត ងមា្ក  ល បុ៉ន្ត មិនគួរ  ើ រយៈពលយូរ ឬស   ប់ 
ព  បា ល ដំ  ក ពះទ។ ទំពា រ   ប់៨៥០ម.ក  ចំនួន១   ប់ 
ឬ   ប់ ៣៥០ម.ក  ចំនួន ២   ប់   ពលមា ន  គស ្ញ  ។ 
ទំពា រ ម្ត ងទៀត  ២ ៉ ងក  យ បើចា ំបា ច់។

Ranitidine (Zantac)Ranitidine (Zantac)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ ១៥០ម.ក  ឬ៣០០ម.ក 

Ranitidineអា ចបន្ថ យកា រឈឺចា ប់ និងជួយព  បា លដំ   
ក ពះ ។ បុ៉ន្ត  ូវ   កដថា បា នធ្វ ើតា មកា រណនា ំ  ទំ.១២៨ 
និង១២៩ អំពី កា រព  បា ល និងបងា្ក  រដំ  ក ពះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Ranitidine ស   ប់កា រព  បា លជំងឺដំ  ក ពះ : 
  ប់១៥០ម.ក  ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  ឬ   ប់៣០០ម.ក   ពល បា យ 

លា  ច រយៈពល៦  ៨សបា  ហ៍។

ក  តិ  ើ ក  តិ  ើ ស   ប់បងា្ក  រជំងឺដំ   ះវៀនមិនឲ្យកើតឡើងវិញ ៈ

  ប់១៥០ម.ក  (១   ប់ថា  ំ១៥០ម.ក )  ពលដក 
រយៈពល  ៦  ៨សបា  ហ៍។

Famotidine (Pepcid)Famotidine (Pepcid)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ 20ម.ក  ឬ 40ម.ក 

Famotidine មា នលក្ខ ណៈ  ដៀងនឹង ranitidineដរ។ វា  
អា ច ជួយ បន្ថ យ កា រឈឺចា ប់ និងជួយព  បា ល ដំ  ក ពះ។ 

ក  ិត  ើក  ិត  ើ famotidine ស   ប់ព  បា លដំ  ក ពះ ៈ

លប   ប់ ២០ម.ក   ២ដងក្ន ុង១ថ្ង  ឬលប   ប់ ៤០ ម.ក  
១ថ្ង ម្ត ង ពល បា យលា  ច រយៈពល ៦  ៨សបា  ហ៍។ 

ក  ិត  ើក  ិត  ើ ស   ប់ បងា្ក  រដំ   ះវៀន កំុឲ្យ កើតឡើងវិញ  ៈ

លប   ប់ ២០ម.ក   ១ថ្ង ម្ត ង ពល បា យលា  ច រយៈពល 
៦  ៨សបា  ហ៍។

ស   ប់កា រខ  ះជា តិទឹក ៈ 

ទឹកអូរ៉ា លីត

កា រពន្យល់អំពីកា រធ្វ ើទឹកអូរ៉ា លីត  យ  ើ   ប់ធ ្ញ  ជា តិ 

ឬស្ក រធម្ម តា  មា ន  ទំ.១៥២។

  ទសមួយចំនួន កញ្ច ប់ស្ក រធម្ម តា (គ្ល ុយកូស)និង 

អំបិល ស   ប់ធ្វ ើទឹកអូរ៉ា លីត មា នលក់  កន្ល ងចក ចា យ ថា  ំ 

ពទ្យ នា នា ។  ះជា កញ្ច ប់ទា ំងនះអា ចរកទិញបា នក៏  យ ក៏ 

យើង អា ច លា យ វា  ផ្ទ ះ  យខ្ល ួនឯង  យ  ើ   ប់ 

ធញ្ញ ជា តិ(បា នបងា  ញ  ទំ.១៥២) ក៏អា ចព  បា លរា កបា ន ល្អ  

ដរ ឬ  សើរជា ង ផង។ ទឹកអូរ៉ា លីត ដលធ្វ ើខ្ល ួនឯង  យ 

លា យ  ស្ក រ និងអំបិល ក៏  មា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ ដរ។ ជា កា រ  សើរ 

គួរលា យវា  យខ្ល ួនឯង ហើយ ទុក លុយ  ះទិញអា ហា រ ល្អ ៗ  

បន្ថ ម  វិញ។  ូវ   កដថា បា ន បន្ត កា របំ   កូនបន្ត កា របំ   កូនដលកំពុង

មា នជំងឺរា ក។ ហើយចា ប់ផ្ត ើមឲ្យ អា ហា រ  ភា  ម ពលណា វា  ម ចា ប់ផ្ត ើមឲ្យ អា ហា រ  ភា  ម ពលណា វា  ម 

ញា ំុ។ញា ំុ។ កា រឲ្យអា ហា រនិងទឹកអូរ៉ា លីត ជា មួយគា    ឆា ំង នឹង កា រ 

ខ  ះជា តិទឹក បា នល្អ ជា ង ហើយជួយ កា រពា រកុមា រ  ះ កំុឲ្យ 

ខ  យ។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ   ទសខ្ល ះ កញ្ច ប់អូរ៉ា លីត  ូវ បា ន លក់  ក្ន ុង 

របៀប ផ្ំស ផ្សងៗគា   ដលទា មទា រឲ្យ  ើបរិមា ណទឹកខុសគា   

ដរ។  សិន បើអ្ន ក  ើកញ្ច ប់អូរ៉ា លីត អ្ន ក  ូវដឹងឲ្យច  ស់ពី  សិន បើអ្ន ក  ើកញ្ច ប់អូរ៉ា លីត អ្ន ក  ូវដឹងឲ្យច  ស់ពី 

បរិមា ណ ទឹកដល  ូវលា យជា មួយវា ។ បរិមា ណ ទឹកដល  ូវលា យជា មួយវា ។ កា រ  ើទឹកតិចពក 

អា ចធ្វ ើឲ្យមា ន   ះថា  ក់។

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ  សិនបើអ្ន កចង់យកកុមា រដលមា នជំងឺរា ក   

មន្ទ ីរពទ្យ  ូវឲ្យវា ផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន ឬបើអា ច  ូវធ្វ ើទឹក  

អូរ៉ា លីត   ឲ្យវា ផឹកសិន មុននឹងចញដំណើរ។ ហើយ  សិន បើ 

អា ច  ូវយកទឹកអូរ៉ា លីតខ្ល ះ (បើគា  ន  ូវយកទឹកធម្ម តា )តា ម 

ខ្ល ួនអ្ន ក ក្ន ុងពលធ្វ ើដំណើរ  មន្ទ ីរពទ្យ និងពលរង់ចា ំវន 

របស់អ្ន ក។ បញ្ច ុក ទឹកកុមា រឲ្យបា នញឹកញា ប់ តា មដលវា អា ច 

ផឹក បា ន។  សិនបើកុមា រក្អ ួត បញ្ច ុកតិចៗ រៀងរា ល់នា ទី។ 

ទឹកមួយចំនួន នឹង  ក្ន ុងខ្ល ួនកុមា រ ហើយក៏ជួយបន្ថ យ កា រក្អ ួត 

ដរ។ 
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ស   ប់លា មករឹង         

(កា រទល់លា មក) ៈ ថា  ំបញ្ច ុះលា មក

កា រពិភា ក  អំពីកា រ  ើ   ស់  ឹម  ូវ ឬមិន  ឹម  ូវ នថា  ំ 
បញ្ច ុះ លា មក និងថា  ំបន្ទ ន់ មា ន  ទំ.១៥។ កន្ល ងមក ថា  ំបញ្ច ុះ 
លា មក  ូវ បា ន  ើ  ើនពកហើយ។ វា គួរ  ូវបា ន  ើ ម្ត ង ម្ត ង 
មា្ក  ល  មា្ក  ល  ដើម្ីប បន្ទ ន់ លា មកដលរឹងហើយឈឺ(ទល់លា មក)។ 
ហា ម  ើ ថា  ំបញ្ច ុះ លា មកជា មួយ អ្ន កជំងឺរា ក ឈឺ  ះវៀន ឬ ហា ម  ើ ថា  ំបញ្ច ុះ លា មកជា មួយ អ្ន កជំងឺរា ក ឈឺ  ះវៀន ឬ 
អ្ន កដលខ  ះ ជា តិទឹក ក្ន ុងខ្ល ួន។អ្ន កដលខ  ះ ជា តិទឹក ក្ន ុងខ្ល ួន។ មិន  ូវ  ើថា  ំនះចំ  ះកុមា រ
ដលមា នអា យុតិចជា ង២ឆា  ំឡើយ។

ជា ទូ  អ្វ ីដលបន្ទ ន់លា មកបា នល្អ ជា ងគ គឺអា ហា រ ដល 
មា ន  សរស  ើន ដូចជា កន្ទ ក់ ឬក្ត ួច។ កា រផឹកទឹកឲ្យបា ន  ើន 
(យា៉ ង  ច ៨កវក្ន ុង១ថ្ង ) និងហូបផ្ល ឈើឲ្យបា ន  ើន ក៏ 
អា ច  ជួយ បា ន ដរ។

ទឹក  ះMagnesia ទឹក  ះMagnesia (Magnesium hydroxide)Magnesium hydroxide)

ជា ថា  ំបញ្ច ុះលា មក និងថា  ំ  ឆា ំង ជា តិ អា សីុត ក្ន ុង ក ពះ

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំទឹកដូចទឹក  ះ

ក ឡុកឲ្យបា នល្អ  មុននឹង  ើ។ ផឹកទឹកខ្ល ះផង រា ល់ពល 
 ើ ថា  ំនះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ ទឹក  ះMagnesia ៈ

 ើជា ថា  ំ  ឆា ំង ជា តិ អា សីុត ក្ន ុង ក ពះ : ើជា ថា  ំ  ឆា ំង ជា តិ អា សីុត ក្ន ុង ក ពះ :
មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើស១២ឆា  ំ ៈ ១-៣សា  ប    
កា ហ្វ  ៣ឬ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង 

កុមា រអា យុ១-១២ឆា  ំ ៈ ១/២   ១សា  ប   កា ហ្វ   
៣ឬ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង 

 ើជា ថា  ំបញ្ច ុះលា មកក  ិត   ល  ើជា ថា  ំបញ្ច ុះលា មកក  ិត   ល ឲ្យ១ក  ិត  ើ   
ពល  ដក ៈ 

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើស១២ឆា  ំ ៈ ២-៤សា  ប    
កា ហ្វ  

កុមា រអា យុ៦-១១ឆា  ំ ៈ ១-២សា  ប   កា ហ្វ  
កុមា រអា យុ២-៥ឆា  ំ ៈ ១/៣   ១សា  ប   កា ហ្វ  
មិន  ូវ  ើថា  ំនះចំ  ះកុមា រអា យុក  ម២ឆា  ំទ។

អំបិលMagnesium sulfateអំបិលMagnesium sulfate ជា ថា  ំបញ្ច ុះលា មក និងស   ប់ 
រមា ស់

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំម  ឬជា ដំុពណ៌ស

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ អំបិលMagnesium sulfate ៈ

ជា ថា  ំបញ្ច ុះលា មក  ជា ថា  ំបញ្ច ុះលា មក  លា យអំបិលជា តិMagnesium sulfate 
តា មបរិមា ណខា ងក  ម ជា មួយនឹងទឹក១កវ (ល្អ បំផុតគឺផឹក 
ពល   ះទទរ):

មនុស្សធំ ៈ ២សា  ប   កា ហ្វ  
កុមា រអា យុ៦-១២ឆា  ំ ៈ ១/២   ១សា  ប   កា ហ្វ  
កុមា រអា យុ២-៥ឆា  ំ ៈ ១/៤   ១/២សា  ប   កា ហ្វ  
មិន  ូវ  ើថា  ំនះចំ  ះកុមា រអា យុក  ម២ឆា  ំទ។

 ើស   ប់ជួយបញ្ឈប់កា ររមា ស់  ើស   ប់ជួយបញ្ឈប់កា ររមា ស់ លា យអំបិលជា តិ 
Magnesium sulfate ៨សា  ប   កា ហ្វ  ជា មួយនឹងទឹក១លី   
ហើយលា ប លើកន្ល ងរមា ស់ ជា កំុ   ស។

  ងរ៉  ងរ៉  ើជា ថា  ំបញ្ច ុះលា មក

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

ថា  ំនះជួនកា ល  ើចំ  ះអ្ន កកើតឫសដូងបា ត ដលមា ន 
លា មក រឹងនិងឈឺ។  ះជា យា៉ ងនះក៏  យ ថា  ំនះមិន   ក
ដថា ជួយឲ្យលា មកទន់ទ វា   ន់តធ្វ ើឲ្យរអិលប៉ុ   ះ។ 
អា ហា រ ដល មា ន ជា តិសរសៗ  ើន ដូចជា កន្ទ ក់ ក្ត ួចជា ដើម 
ជា កា រល្អ ណា ស់។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ   ងរ៉ ជា ថា  ំបញ្ច ុះលា មក ៈ

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុចា ប់ពី១២ឆា  ំ ៈ ១-៣សា  ប    
កា ហ្វ  យា៉ ង  ច១ ៉ ង បនា  ប់ពីហូបបា យលា  ចហើយ។ 
សូមកំុ  ើថា  ំ នះ ពលបា យ ពី   ះជា តិ   ងនឹងទា ញយក 
ជីវជា តិខ្ល ះពី អា ហា រ។ 

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ មិន  ូវឲ្យថា  ំនះ  កុមា រអា យុតិចជា ង១២ឆា  ំ  ្ត ី 
មា ន ផ្ទ  ះឬបំ   ះកូន អ្ន កដលមិនអា ចក  កបា ន ឬ 
អ្ន កដល មា ន  ប   ក្ន ុងកា រលប។

  ងរំអិលបញ្ច ុះលា មក  ងរំអិលបញ្ច ុះលា មក (Dulcolax)(Dulcolax)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

វា ជា ថា  ំរា ងដូច   ប់កា ំភ្ល ើង  ើស   ប់ញា ត់ចូលក្ន ុង រន្ធ  
គូថ។ វា ជំរុញ  ះវៀនឲ្យធ្វ ើកា រប ្ច ញលា មកមកក  ។

ក  ិត  ើក  ិត  ើ   ងរំអិលបញ្ច ុះលា មក ៈ

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើស១២ឆា  ំ ៈ ញា ត់ថា  ំនះ ចូល   
ក្ន ុងរន្ធ គូថ ហើយទុកវា  ហល ១៥  ៣០នា ទី។ កា លណា 
អ្ន កទុកថា  ំនះក្ន ុងរន្ធ គូថកា ន់តយូរ វា មា ន  សិទ្ធ ិភា ពកា ន់ ត 

 សើរ។
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ស   ប់ជំងឺរា កក  ិត   ល ៈ          

ថា  ំ  ឆា ំងជំងឺរា ក 

Kaolin ជា មួយនឹង Pectin Kaolin ជា មួយនឹង Pectin (Kaopectate)(Kaopectate)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំទឹកដូចទឹក  ះ  ។

ថា  ំនះអា ច  ើដើម្ីបធ្វ ើឲ្យជំងឺរា កក  ិត   ល  មា ន លា មក 
រឹង (ទឹកតិច) និងកា ត់បន្ថ យប   រា ក។ វា មិនមនព  បា ល វា មិនមនព  បា ល 
មូល ហតុនជំងឺរា កទ ហើយក៏មិនជួយកា រពា រ ឬព  បា លកា រមូល ហតុនជំងឺរា កទ ហើយក៏មិនជួយកា រពា រ ឬព  បា លកា រ
ខ  ះជា តិទឹកក្ន ុងខ្ល ួនដរ។ ខ  ះជា តិទឹកក្ន ុងខ្ល ួនដរ។ ថា  ំនះមិនមនជា ថា  ំចា ំបា ច់ក្ន ុងកា រ
ព  បា លជំងឺរា កទ។ ហើយកា រចូលចិត្ត  ើថា  ំនះ គឺជា កា រខ្ជ ះ 
ខា  យ លុយកា ក់ បុ៉   ះ។ វា មិន  ូវ  ើថា  ំនះចំ  ះមនុស្ស វា មិន  ូវ  ើថា  ំនះចំ  ះមនុស្ស
ឈឺធ្ង ន់ ឬកុមា រ តូចៗ ទ។ យើងបញ្ច ូលថា  ំនះ  ទីនះ គឺ   ន់ ឈឺធ្ង ន់ ឬកុមា រ តូចៗ ទ។ យើងបញ្ច ូលថា  ំនះ  ទីនះ គឺ   ន់ 
ត   មា នពីកា រ  ើថា  ំនះបុ៉   ះ។ ត   មា នពីកា រ  ើថា  ំនះបុ៉   ះ។ 

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Kaolinជា មួយនឹងPectin ស   ប់ជំងឺរា ក ក  ិត ជំងឺរា ក ក  ិត 
  ល   ល បុ៉   ះ : 

សូម  ើថា  ំទឹកទូ   ដូចជា Kaopectate។

ឲ្យ១ក  ិត  ើក  យពលជុះ ឬ  ើ ៤  ៥ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២-៨សា  ប   បា យ
កុមា រអា យុ៦-១២ឆា  ំ ៈ ១-២សា  ប   បា យ
កុមា រអា យុក  ម៦ឆា  ំ ៈ ហា ម  ើ

ស   ប់កា រតឹង  មុះ

ជា ញឹកញា ប់ ដើម្ីបជួយឲ្យធូរ  មុះ អ្វ ីដលចា ំបា ច់ គឺ   ន់ 
ត ហិត ទឹកធម្ម តា  លា យជា មួយអំបិលបន្ត ិច ដូចបា ន បងា  ញ   
ទំ.១៦៤។ ម្ត ងមា្ក  លថា  ំបន្ត ក់  មុះអា ច  ើបា នខា ងក  ម ៈ

ថា  ំបន្ត ក់  មុះមា នជា តិEphedrine ឬ Phenylephrine ថា  ំបន្ត ក់  មុះមា នជា តិEphedrine ឬ Phenylephrine 
(Neo-Synephrine)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

ថា  ំនះអា ច  ើស   ប់កា រតឹង  មុះ ឬហៀរសំ  រ ជា  
ពិសស  បើអ្ន ក  ះមា ន (ឬឧស  ហ៍មា ន)កា របង្ក រ  គ ក្ន ុង 

 ចៀក។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ ថា  ំបន្ត ក់  មុះ :

បន្ត ក់ ១  ២ដំណក់ក្ន ុងរន្ធ  មុះ ដូចបងា  ញ  ទំ.១៦៤។ 
បន្ត ក់ ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង ។ សូមកំុ  ើថា  ំនះលើសពី៣ថ្ង សូមកំុ  ើថា  ំនះលើសពី៣ថ្ង  ឬទមា  ប់ 

 ើ ថា  ំនះ។

ចំ  ះថា  ំបន្ត ក់  មុះធ្វ ើពីថា  ំ   ប់Ephedrine សូមអា ន 
ទំ.៣៨៥។

ស   ប់កា រក្អ ក

កា រក្អ កជា មធ  បា យមួយរបស់រា ងកា យ  ក្ន ុងកា រសមា  ត 
បំពង់ខ្យល់ដលនា ំចូល  សួត និងបងា្ក  រម  គ និងស្ល ស 
ដល    ក្ន ុង បំពង់ខ្យល់ កំុឲ្យចូល  ក្ន ុងសួត។  យសា រ 
កា រក្អ កគឺជា  មធ   បា យ កា រពា រមួយផ្ន កនរា ងកា យ ដូចនះ ថា  ំ 
ដលបំបា ត់ឬ បន្ថ យ កា រក្អ ក ជួនកា លផ្ត ល់ផលអា ក ក់  ើនជា ង 
ល្អ ។ ថា  ំបន្ថ យកា រក្អ ក ថា  ំបន្ថ យកា រក្អ ក ទា ំង នះ គួរ  ើតចំ  ះកា រក្អ កស្ង ួត 
ដល អ្ន កជំងឺមិនអា ច ដក បា ន។ មា នថា  ំផ្សងៗទៀតដល   
ថា  ថា  ំជួយឲ្យក្អ ក ថា  ំជួយឲ្យក្អ ក ដលជួយ ឲ្យ អ្ន ក ជំងឺ  ងា យ  ួលក្ន ុងកា រក្អ ក 
ស្ល ស ចញមក។ 

តា មកា រពិត សុីរូ៉ក្អ កទា ំង២យ៉ា ងនះ (បំបា ត់ក្អ ក និងជួយ 
ឲ្យ  ក្អ ក)  ូវបា ន  ើ  ើនជា ងត  ូវកា រ  ទៀត។ ថា  ំសុីរូ៉ក្អ ក 
ជា   ើន ដល គនិយម  ើ មា ន  សិទ្ធ ិភា ពបន្ត ិចបន្ត ួច ឬគា  ន 
តម្ត ង ហើយកា រ  ើថា  ំនះគឺជា កា រខ្ជ ះខា  យ   ក់កា ស 
បុ៉   ះ។ 

ថា  ំក្អ កដលសំខា ន់ជា ងគបំផុត  ះគឺទឹក។ថា  ំក្អ កដលសំខា ន់ជា ងគបំផុត  ះគឺទឹក។ កា រផឹកទឹក 
 ើន និងហិត  ូបផ្សងទឹក    ធ្វ ើឲ្យរលា យស្ល ស ហើយ 

ជួយ បន្ថ យ  កា រ ក្អ កបា ន  ើនជា ងកា រ  ើសុីរូ៉ក្អ ក  ទៀត។ 
ស   ប់សចក្ត ី ណនា ំ សូមអា នទំ.១៦៨។ ហើយកា រពន្យល់ពី 
កា រ ធ្វ ើសុីរូ៉ក្អ ក  យ ខ្ល ួនឯង ក៏មា ន  ទំ.១៧១ ផងដរ។

ថា  ំបន្ថ យកា រក្អ ក ៈ Codeineថា  ំបន្ថ យកា រក្អ ក ៈ Codeine

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំសុីរូ៉ ឬថា  ំទឹក។ ក៏មា នជា ថា  ំ   ប់ ៣០ម.ក  
ឬ ៦០ម.ក ផងដរ ដលផ្សំ ឬមិនផ្ំសជា មួយAspirin ឬ 
Acetaminophen។

Codeine Codeine គឺជា ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ ដ៏ខា  ំងមួយ ហើយក៏ជា  
ថា  ំ   ប ន្ថ យ កា រក្អ កដ៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ពមួយដរ បុ៉ន្ត  យសា រវា ធ្វ ើ 
ឲ្យ  ធា  ប់ (ជា តិ narcotic)  ហលជា មា នកា រពិបា កក្ន ុងកា ររក
វា ។ វា  ើនមា នជា សុីរូ៉ ឬថា  ំ   ប់។ ចំ  ះក  ិត  ើ ចូរមើល 
សចក្ត ី ណនា ំ ដលភា  ប់ជា មួយថា  ំ។ កា រ  ើថា  ំនះដើម្ីបបន្ថ យ
កា រក្អ ក គឺ  ូវ លប តិចជា ង  កា រ បំបា ត់កា រឈឺចា ប់។ ដើម្ីប  ដើម្ីប 
បន្ថ យ  កា រក្អ ក បន្ថ យ  កា រក្អ ក ចំ  ះមនុស្សធំ Codeine ពី ៧  ១៥ម.ក  គឺ 

 ប់   ន់។ ចំ  ះកុមា រ គួរ  ើឲ្យតិចជា ងក  ិតនះ អា  ័យ 
តា ម អា យុ ឬ ទម្ង ន់(មើលទំ.៦២)។ ចំ  ះកា រឈឺចា ប់ខា  ំងចំ  ះកា រឈឺចា ប់ខា  ំង 
មនុស្ស ធំ អា ច  ើ Codeineពី ៣០  ៦០ម.ក  រៀងរា ល់ ៤ 

៉ ង ម្ត ង។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ Codeine ជា ថា  ំធ្វ ើឲ្យធា  ប់(ជា តិ narcotic) ដូច្ន ះ 
 ូវ  ើវា  ២ឬបីថ្ង បុ៉   ះ។



385

ស   ប់ជំងឺហឺត

ដើម្ីបបងា្ក  រ និងថទា ំព  បា លជំងឺហឺតឲ្យបា ន  ឹម  ូវ សូម 
មើល ទំ. ១៦៧។ អ្ន កដលមា នជំងឺហឺត គួរមា នថា  ំទុក  ផ្ទ ះ។ 
ចា ប់ផ្ត ើម  ើថា  ំ   ពលមា នស ្ញ  ដំបូង  យ ដកដង្ហ ើមឮសូរ 
ឬតឹង  ូង។

EphedrineEphedrine

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ ១៥ម.ក  (ឬ ២៥ម.ក ដរ)

Ephedrine មា ន   ជន៍ស   ប់បញ្ឈប់កា រធ្វ ើទុក្ខ  
  លៗនជំងឺហឺត និងកា រពា រមិនឲ្យជំងឺធ្វ ើទុក្ខ ខា  ំង។ ថា  ំនះ 

ជួយ បើក បំពង់ ខ្យល់  ដើម្ីបឲ្យខ្យល់ចញចូល  ក្ន ុងសួត បា ន 
ងា យ  ួល។ វា ក៏  ូវបា ន  ើ  ពលមា នកា រពិបា កដក 
ដង្ហ ើមដលបណា្ខ  ល មកពីជំងឺរលា កសួត ឬរលា កទងសួត។

Ephedrine  ើនផ្ំសជា មួយTheophyllineTheophylline ឬ 
AminophyllineAminophylline និង ជួនកា លជា មួយPhenobarbitalPhenobarbital។ សូម 
ចៀសវា ងកា រ  ើថា  ំ ផ្ំស នះ លើកលងតអ្ន កមិនអា ចរកថា  ំជំងឺ
ហឺតតឯងបា ន។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Ephedrineស   ប់ជំងឺហឺត (១ម.ក /គ.ក /៣ដង 
ក្ន ុង១ថ្ង   ពលចា ប់ផ្ត ើមមា ន  គស ្ញ  ):

 ើថា  ំ   ប់១៥ម.ក 

ឲ្យថា  ំលប ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១៥-៦០ម.ក  (១-៤   ប់)
កុមា រអា យុ៥-១០ឆា  ំ ៈ ១៥-៣០ម.ក  (១ឬ២   ប់)
កុមា រអា យុ១-៤ឆា  ំ ៈ ១៥ម.ក  (១   ប់
កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ មិន  ូវឲ្យថា  ំនះទ

ចំ  ះកា រតឹង  មុះ អា ច  ើថា  ំបន្ត ក់  មុះEphedrine 
បា ន។ គអា ចធ្វ ើវា បា ន  យកិនថា  ំនះ ១   ប់ លា យក្ន ុងទឹក 
១សា  ប    កា ហ្វ ។

Theophylline ឬ AminophyllineTheophylline ឬ Aminophylline

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ថា  ំ   ប់ និងសីុរូ៉ ដលមា នកមា  ំងខុសៗគា  ។

ស   ប់បញ្ឈប់ជំងឺហឺត និងបងា្ក  រកា រធ្វ ើទុក្ខ ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ (៣  ៥ម.ក /គ.ក  រា ល់ ៦ ៉ ងម្ត ង):  ើថា  ំ   ប់ 
១០០ម.ក 

ឲ្យរា ល់ ៦ ៉ ងម្ត ង ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២   ប់
កុមា រអា យុ៧-១២ឆា  ំ ៈ ១   ប់
កុមា រអា យុក  ម៧ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់
ទា រក ៈ មិន  ូវឲ្យថា  ំនះទ

ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ ឬបើវិធីខា ងលើនះមិនអា ចបញ្ឈប់ជំងឺ 
ហឺត  បា ន ទ អា ច  ើទ្វ រដង នក  ិត  ើខា ងលើ បុ៉ន្ត កំុឲ្យ 
លើស ពី នះ។ បើអ្ន កជំងឺមិនអា ចនិយា យបា ន សូមរកជំនួយ 
ពី  ូពទ្យ ជា  បនា  ន់។

Salbutamol (Albuterol)Salbutamol (Albuterol)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ ៤ម.ក  និងសុីរូ៉ ២ម.ក ក្ន ុង៥ម.ល

ស   ប់បញ្ឈប់ជំងឺហឺត និងបងា្ក  រកា រធ្វ ើទុក្ខ ។ Salbutamol 
អា ច  ើដា ច់តវា  ឬ  ើជា មួយTheophylline។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Salbutamol (០,១ម.ក /គ.ក  រៀងរា ល់ ៦-៨ 
៉ ងម្ត ង):

 ើថា  ំ   ប់ ៤ម.ក  ឬសុីរូ៉ ២ម.ក  ក្ន ុង១សា  ប   កា ហ្វ 

ឲ្យរា ល់ ៦-៨ ៉ ងម្ត ង ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១   ប់ ឬ ២សា  ប   កា ហ្វ 
កុមា រអា យុ៦-១២ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ ឬ ១សា  ប   កា ហ្វ 
កុមា រអា យុ២-៥ឆា  ំ ៈ ១/៤   ប់   ១/២   ប់ ឬ  
១/២   ១សា  ប   កា ហ្វ 

ទា រក ៈ មិន  ូវឲ្យថា  ំនះទ

ក្ន ុងករណីធ្ង ន់ធ្ង រ ឬបើវិធី  ើខា ងលើនះមិនអា ចបញ្ឈប់ជំងឺ 
ហឺត បា នទ អា ចបង្ក ើនក  ិត  ើបន្ត ិចម្ត ងៗ រហូតដល់ ទ្វ រ 
ដង។

Adrenaline (Epinephrine,Adrenaline (Epinephrine, Adrenaline)Adrenaline)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា អំពូល ១ម.ក  ក្ន ុង១ម.ល

Adrenaline គួរ  ើស   ប់ :

១. កា រធ្វ ើទុក្ខ យា៉ ងខា  ំងនជំងឺហឺត កា រធ្វ ើទុក្ខ យា៉ ងខា  ំងនជំងឺហឺត  ពលមា នបញ ក្ន ុង 
កា រ ដកដង្ហ ើម។

២.  តិកម្ម ទំនា ស់ធ្ង ន់ធ្ង រ តិកម្ម ទំនា ស់ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬ  តិកម្ម អា ល់ឡសុី  យ 
សា រ  កា រ ចា ក់Penicillin ថា  ំAntitoxins តតា ណូស ឬថា  ំ 

 ឆា ំង  ពិសផ្សងៗទៀត ដលធ្វ ើពីសរ៉ូមសះ (មើល 
ទំ. ៧០)។
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ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Adrenalineស   ប់ជំងឺហឺត ់ជំងឺហឺត ៈ  ើថា  ំអំពូល ១ម.ក  
ក្ន ុងទឹក១ម.ល

ដំបូង  ូវវា ស់ជីពចរសិន។ បនា  ប់មកចា ក់  ក  មស្បក 
(មើល ទំ.១៦៧) :

មនុស្សធំ ៈ ១/៣ម.ល
កុមា រអា យុ៧-១២ឆា  ំ ៈ ១/៥ម.ល 
កុមា រអា យុ១-៦ឆា  ំ ៈ ១/១០ម.ល
កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ មិន  ូវឲ្យថា  ំនះទ

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Adrenalineស   ប់  តិកម្ម អា ល់ឡសុី  តិកម្ម អា ល់ឡសុី ៈ  ើថា  ំ 
អំពូល ១ម.ក  ក្ន ុងទឹក១ម.ល

ចា ក់  ក្ន ុងសា ច់ដំុ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១/២ម.ល
កុមា រអា យុ៧-១២ឆា  ំ ៈ ១/៣ម.ល 
កុមា រអា យុ១-៦ឆា  ំ ៈ ១/៤ម.ល
កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ មិន  ូវឲ្យថា  ំនះទ

បើចា ំបា ច់ អា ចចា ក់ម្ត ងទៀត  កន្ល ះ ៉ ងប នា  ប់ និងលើក 
ទី៣  កន្ល ះ ៉ ងក  យទៀត។ មិន  ូវចា ក់ឲ្យលើស ៣ដង 
ទ។ សូម កំុ ចា ក់បន្ថ មទៀត  សិនបើជីពរច  តលឿនជា ង 
៣០ដងក្ន ុង ១នា ទីបនា  ប់ពីចា ក់លើកទី១។

ក្ន ុងកា រ  ើAdrenaline សូម  យ័ត្ន កំុឲ្យលើសពីក  ិត ក្ន ុងកា រ  ើAdrenaline សូម  យ័ត្ន កំុឲ្យលើសពីក  ិត 
ដលបា នណនា ំខា ងលើនះ។ដលបា នណនា ំខា ងលើនះ។

ស   ប់  តិកម្ម ទំនា ស់ និងកា រក្អ ួត ៈ 

ថា  ំAntihistamine

ថា  ំAntihistamine ជា ថា  ំដលប៉ះពា ល់ដល់រា ងកា យ តា ម 
របៀប ផ្សងៗ :

១. វា ជួយបន្ថ យ ឬបងា្ក  រ  តិកម្ម ទំនា ស់ ដូចជា  កន្ទ ួល 
រមា ស់ ដំុពកលើស្បក បនា  ល  អា ក ជំងឺរលា ក  មុះ 
និង  តិកម្ម  អា ល់ឡសុី។

២. វា ជួយបងា្ក  រ ឬបញ្ឈប់កា រពុលពលធ្វ ើដំណើរតា ម យា ន 
យន្ត  ឬកា រក្អ ួត។

៣. វា  ើនធ្វ ើឲ្យងងុយដក។  ពល  ើថា  ំ 
Antihistamine ចូរចៀសវា ងធ្វ ើកា រងា រដលមា ន   ះ
ថា  ក់ ប    ឿង មា៉ សុីន ឬផឹក   ។

Promethazine Promethazine (PhenerganPhenergan) និង Diphenhydramine Diphenhydramine 
(BenadrylBenadryl) ជា ថា  ំAntihistamineក  ិតខា  ំង ដលបណា្ខ  ល 
ឲ្យ ងងុយ ដក។ Dimenhydrinate Dimenhydrinate (DramamineDramamine) មា ន 
លក្ខ ណៈ    ហល  នឹងDimenhydrinateដរ ហើយគនិយម 

 ើស   ប់ កា រពុលពលធ្វ ើដំណើរតា មយា នយន្ត ។  ះជា  
យា៉ ងនះក៏  យ កា រក្អ ួតដលបណា្ខ  លមកពីមូលហតុផ្សង
ទៀត Promethazine  ើនមា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ ជា ង។

ChlorpheniramineChlorpheniramine គឺជា Antihistamine ដល មា នតម្ល  
 ក ជា ង និង បណា្ខ  លឲ្យងងុយដកតិចតួចជា ង។ ដូចនះ 

ហើយបា ន ជា  ជូនកា ល គ  ើChlorpheniramine ដើម្ីបបន្ថ យ 
កា ររមា ស់  ពលថ្ង ។ Promethazine មា ន   ជន៍   
ពលយប់   ះវា ធ្វ ើឲ្យងងុយ ដក  និងធ្វ ើឲ្យបា ត់រមា ស់ក្ន ុង 
ពលជា មួយគា  ។

គា  នភស្ត ុតា ងណា បងា  ញថា ថា  ំAntihistamine  ើកបនឹង 
ជំងឺ  ផា  សា យ ធម្ម តា  ះទ។ វា  ូវបា ន  ើលើសពីអ្វ ីដលវា គួរ

 ើ។ មិនគួរ  ើថា  ំនះ  ើនពកទ។

ថា  ំAntihistamine មិនគួរមិនគួរ  ើចំ  ះជំងឺហឺតទ   ះវា ធ្វ ើ 
ឲ្យ  ស្ល ស កា ន់តស្អ ិត និងធ្វ ើឲ្យរឹតតពិបា កដកដង្ហ ើម។

គួរ មា ន ថា  ំAntihistamineតមួយ  ភទ  ក្ន ុង  អប់ 
ថា  ំពទ្យ  គឺ  ប់   ន់។ Promethazine ជា ជ  ើសដ៏ល្អ មួយ។ 

 យសា រ   មិន អា ច រក ថា  ំPromethazine  បា ន រៀងរា ល់ពល 
ទើ ប យើងបា ន ដា ក់ បងា  ញ ពី ក  ិត  ើថា  ំAntihistamineដទ
ទៀត ក្ន ុងសៀវ  នះ។

តា មក្ួបនទូ    សើរបំផុត គួរ  ើ ថា  ំAntihistamineជា  ថា  ំ  សើរបំផុត គួរ  ើ ថា  ំAntihistamineជា  ថា  ំ 
លប។លប។ កា រចា ក់ថា  ំនះ គួរធ្វ ើដើម្ីប ត បញ្ឈប់ កា រក្អ ួតធ្ង ន់ធ្ង រ ឬ 
មុន  ពល ឲ្យ ថា  ំAntitoxinsបុ៉   ះ (តតា ណូស ពស់ចឹក 
។ល។)  ពលដលមា ន   ះថា  ក់ន  តិកម្ម អា ល់ឡសុី។ 
ចំ  ះកុមា រ ជា កា រល្អ គួរ  ើថា  ំសុលតា មរន្ធ គូថ។

Promethazine (Phenergan)Promethazine (Phenergan)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ 

  ប់ ១២,៥ម.ក   តម្ល _______ស   ប់______ 
អំពូលស   ប់ចា ក់ ២៥ម.ក ក្ន ុង១ម.ល 
 តម្ល _______ស   ប់______ 
ថា  ំសុល ១២,៥ម.ក  ២៥ម.ក  និង៥០ម.ក  
 តម្ល _______ស   ប់______ 

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះគួរ  ើPromethazine   ពលដល 
ចា ំ បា ច់បុ៉   ះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Promethazine (១ម.ក /គ.ក /ថ្ង ):  ើថា  ំ   ប់ 
១២,៥ម.ក 

ឲ្យថា  ំលប ២ដងក្ន ុង១ថ្ង 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥-៥០ម.ក  (២-៤   ប់)
កុមា រអា យុ៧-១២ឆា  ំ ៈ ១២,៥-២៥ម.ក  

(១ឬ២   ប់)
កុមា រអា យុ២-៦ឆា  ំ ៈ ៦-១២ម.ក  (១/២-១   ប់)
ទា រកអា យុ១ឆា  ំ ៈ ៤ម.ក  (១/៣   ប់) 
ទា រកអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ៣ម.ក  (១/៤   ប់)
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 ើថា  ំចា ក់តា មសា ច់ដំុ ២៥ម.ក  ក្ន ុង១ម.ល

ចា ក់ម្ត ង ហើយបើចា ំបា ច់ អា ចចា ក់ម្ត ងទៀត    ២ឬ៤ ៉ ង 
បនា  ប់។

ក្ន ុង១ក  ិត ចា ក់ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥-៥០ម.ក  (១   ២ម.ល)
កុមា រអា យុ៧-១២ឆា  ំ ៈ ១២,៥   ២៥ម.ក  (១/២ 

  ១ម.ល)
កុមា រអា យុក  ម៧ឆា  ំ ៈ ៦-១២ម.ក  (១/៤   

១/២ម.ល)
ទា រកអា យុ១ឆា  ំ ៈ ២,៥ម.ក  (០,១ម.ល)

 ើថា  ំសុលតា មរន្ធ គូថ ២៥ម.ក 

សុលចូលរន្ធ គូថ ហើយបើចា ំបា ច់អា ចសុលម្ត ងទៀត    
៤  ៦ ៉ ងបនា  ប់។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ សុល ៈ

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើស១២ឆា  ំ ៈ ២៥ម.ក  (១  
  ប់សុល)

កុមា រអា យុ៧-១២ឆា  ំ ៈ ១២,៥ម.ក  (១/២   
  ប់សុល)

កុមា រអា យុ២-៦ឆា  ំ ៈ ៦ម.ក  (១/៤   ប់សុល)

Diphenhydramine (Benadryl)Diphenhydramine (Benadryl)

  ះ______________________

 ើនមា នជា  ៈ
ថា  ំ   ប់ ២៥ម.ក  និង៥០ម.ក  
 តម្ល _______ស   ប់_______
អំពូលស   ប់ចា ក់ ១០ម.ក  ឬ៥០ម.ក  ក្ន ុង១ម.ល 
 តម្ល _______ស   ប់_______

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ សូមកំុ  ើDiphenhydramineចំ  ះទា រកទើបកើត 
ឬ  ្ត ី បំ    ះកូន។ ល្អ បំផុត មិនគួរ  ើចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ 
ទ លើក លង តចា ំបា ច់បំផុត។

ក  តិ  ើក  តិ  ើ ហ្វ នីដ្រ ាមីន (៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង ):  ើថា  ំ   ប់ 
២៥ម.ក 

ឲ្យ ៣ឬ៤ដង ក្ន ុង១ថ្ង  ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥-៥០ម.ក  (១ឬ២   ប់)
កុមា រអា យុ៨-១២ឆា  ំ ៈ ២៥ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុ២-៧ឆា  ំ ៈ ១២,៥ម.ក  (១/២   ប់)
ទា រក ៈ ៦ម.ក  (១/៤   ប់)

 ើថា  ំចា ក់តា មសា ច់ដំុ ៥០ម.ក  ក្ន ុង១ម.ល

គួរចា ក់Diphenhydramineតក្ន ុងករណីមា ន  តិកម្ម  
អា ល់ឡសុី បុ៉   ះ។ ចា ក់១ដង ហើយបើចា ំបា ច់ អា ចចា ក់ម្ត ង 
ទៀត   ២  ៤ ៉ ងបនា  ប់ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥-៥០ម.ក  (១/២-១ម.ល)
កុមា រៈ ១០-២៥ម.ក  អា  ័យលើទំហំ (១/៥-១/២ម.ល)
ទា រក ៈ ៥ម.ក  (១/១០ម.ល)

ChlorpheniramineChlorpheniramine

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ ៤ម.ក  (ក៏មា នជា   ប់ ទំហំផ្សង 
ទៀត និងសុីរូ៉ ។ល។)

ក  ិត  ើក  ិត  ើ Chlorpheniramine ៈ

 ើ ១ក  ិត ៣ឬ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង ។

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៤ម.ក  (១   ប់)
កុមា រអា យុក  ម១២ឆា  ំ ៈ ២ម.ក  (១/២   ប់)
ទា រក ៈ ១ម.ក  (១/៤   ប់)

Dimenhydrinate Dimenhydrinate (DramamineDramamine)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ ៥០ម.ក  ក៏មា នជា សុីរូ៉ ១២,៥ម.ក  
ក្ន ុង១សា  ប   កា ហ្វ  និងក៏មា នជា ថា  ំសុលរន្ធ គូថផងដរ។

ថា  ំនះ  ើនលក់ស   ប់កា រពុលពលធ្វ ើដំណើរតា មយា ន
យន្ត  បុ៉ន្ត ក៏អា ច  ើដូចថា  ំ Antihistamineឯទៀតដរ ក្ន ុង កា រ 
បំបា ត់  តិកម្ម ទំនា ស់ និងធ្វ ើ ឲ្យ ងងុយដក។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Dimenhydrinate ៈ

អា ចលបរហូតដល់ ៤ដងក្ន ុង១ថ្ង ។ 

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ 

មនុស្សធំ ៈ ៥០-១០០ម.ក  (១ឬ២   ប់)
កុមា រអា យុ៧-១២ឆា  ំ ៈ ២៥-៥០ម.ក  (១/២-១   ប់)
កុមា រអា យុ២-៦ឆា  ំ ៈ ១២-២៥ម.ក  (១/៤-

១/២   ប់)
កុមា រអា យុក  ម២ឆា  ំ ៈ ៦-១២ម.ក  (១/៨-

១/៤   ប់)
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ថា  ំAntitoxins

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ ថា  ំAntitoxinsជា  ើន   ូវបា ន ធ្វ ើពីសរ៉ូមសះ 

ដូចជា  ថា  ំAntitoxinsតតា ណូសមួយចំនួន និង ថា  ំ  ឆា ំង ពស់ 

ពិស ស   ប់ពស់ចិក ឬខ  រដំរីទិច។  យ ហតុនះ ហើយ 

ថា  ំ ទា ំងនះអា ចធ្វ ើឲ្យមា ន  តិកម្ម ទំនា ស់ដ៏   ះថា  ក់ 

(ស   ប់   តិកម្ម  អា ល់ឡសុី  សូមមើលទំ.៧០)។ មុននឹង អ្ន ក 

ចា ក់ថា  ំAntitoxins ដល ធ្វ ើពីសរូ៉មសះ អ្ន ក  ូវមា ន អ្ន ក  ូវមា ន 

Adrenalineទុកជា   ច ស   ប់ ករណីអា សន្ន ។Adrenalineទុកជា   ច ស   ប់ ករណីអា សន្ន ។ ចំ  ះ អ្ន ក 

ដលមា ន  តិកម្ម  ឬអ្ន ក ដល ធា  ប់បា នទទួលថា  ំAntitoxinsធ្វ ើ

ពីសរ៉ូមសះពីមុនមក ជា កា រល្អ  គួរ ចា ក់Antihistamine ដូចជា  

Promethazine (PhenerganPhenergan) ឬ Diphenhydramine 

(BenadrylBenadryl) ១៥នា ទីមុន នឹង ឲ្យ ថា  Aំntitoxins។

ថា  ំAntitoxins  ឆា ំងពិសពស់ថា  ំAntitoxins  ឆា ំងពិសពស់

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា ដបស   ប់ចា ក់

 បណា្ខ   ទសជា  ើន ថា  ំAntitoxins ឬថា  ំផ្សងៗទៀត 

ដលកា រពា ររា ងកា យពីជា តិពុល  ូវបា នបង្ក ើតឡើងស   ប់ 

ព  បា ល ពស់ចិក។  សិនបើអ្ន ករស់  តំបន់ដលឧស  ហ៍

មា នមនុស្ស  ូវពស់ចឹក ចូររក ថា  ំ  ឆា ំងពស់ពិស ទុកជា មុន ចូររក ថា  ំ  ឆា ំងពស់ពិស ទុកជា មុន 

ហើយ  ៀម   ើ  ឲ្យ  រួចជា   ច។ ថា  ំ  ឆា ំងពស់ពិស មួយចំនួន 

អា ចរក  ទុកបា ន  យ មិនចា ំបា ច់  ើទូរទឹកកក ឯថា  ំខ្ល ះទៀត 

ចា ំបា ច់  ូវទុក ឲ្យ  ជា ក់ ជា និច្ច ។ 

ខា ងក  មនះ គឺជា កន្ល ងចកចា យផលិតផលថា  ំ 

Antitoxins។   ទសជា  ើន រដា  ភិបា លរបស់ គផ្គ ត់ផ្គ ង់ 

ថា  ំ  បន  ពិសទា ំងនះ 

 ទសថ ៈ ទសថ ៈ សង្គ មកា កបា ទក ហមថ, បា ងកក  ទស 

ថ ទូរស័ព្ទ ៈ ៦៦-២២៥៥-៤៦១ ទូរសា រ ៈ ៦៦-២២៥២-

៧៧៩៥ www.redcross.org.th.

ជា ធម្ម តា  សចក្ត ីណនា ំ អំពីកា រ  ើ   ស់  ថា  ំ  ឆា ំង ពស់ 

ពិស ចំ  ះ ពស់ចឹក មា ន  ក្ន ុងកញ្ច ប់ថា  ំ។ សូមមើលឲ្យច  ស់ 

មុននឹង  ើ វា ។ បើពស់កា ន់តធំ ឬអ្ន កដលពស់ចឹកកា ន់តតូច 

 ះបរិមា ណ ថា  ំ ដល  ូវ  ើ គឺមា នកា ន់ត  ើន។ ជា ញឹក 

ញា ប់ គ  ូវ  ើថា  ំ ចំនួន ២ដប  ឬ  ើនជា ងនះ។ ដើម្ីបជួយ 

ស ្គ   ះ   កប  យ  សិទ្ធ ភា ពបំផុត  ូវ ចា ក់ថា  ំ  ឆា ំង ពស់ 

ពិស ឲ្យ បា ន ឆា ប់រហ័យ  ពល ដល នរណា មា  ក់  ូវ ពស់ 

ចឹក។

 ូវ   កដថា បា ន ធ្វ ើ តា ម កា រ   ុង  យ័ត្ន   ដល ចា ំបា ច់ ដើម្ីប 

ចៀសវា ង  តិកម្ម អា ល់ឡសុី (មើលទំ.៧០)។

ព័ត៌មា នអំពីព័ត៌មា នអំពីថា  ំAntitoxins  ឆា ំងពិសខ  រដំរីថា  ំAntitoxins  ឆា ំងពិសខ  រដំរី   ូវ បា ន ដក ចញ   ក្ន ុង កា រ  ះពុម្ព ថ្ម ីនះ។   ូវ បា ន ដក ចញ   ក្ន ុង កា រ  ះពុម្ព ថ្ម ីនះ។
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ថា  ំAntitoxins ស   ប់តតា ណូស  ំAntitoxins ស   ប់តតា ណូស

ថា  ំវ៉ា ក់សា ំងតតា ណូស (សរ៉ូមមនុស្ស)  ើនមា នជា  ៈ 
កូនដបចំណុះ ២៥០អុ៊យនីត

ថា  ំAntitoxinsស   ប់តតា ណូស (សរ៉ូមសះ)  ើន មា ន 
ជា  ៈ កូនដបចំណុះ ១.៥០០, ២០.០០០, ៤០.០០០ និង 
៥០.០០០ អុ៊យនីត

 តំបន់ដល  ជា ជនមិនបា នចា ក់ថា  ក់កា រពា រតតា  
ណូស ទ គួរមា នថា  ំAntitoxinsតតា ណូស  ក្ន ុង  អប់ថា  ំ 
ពទ្យ។ វា មា ន ២  ភទ ទី១គឺធ្វ ើពីសរ៉ូមមនុស្ស (វ៉ា ក់សា ំង 
តតា ណូស) និងទី២ គឺ ធ្វ ើពីសរ៉ូមសះ (ថា  ំAntitoxins 
តតា ណូស)។  សិនបើអា ច ចូរ  ើវ៉ា ក់សា ំងតតា ណូស  សិនបើអា ច ចូរ  ើវ៉ា ក់សា ំងតតា ណូស 

  ះ វា មិនសូវជា ធ្វ ើឲ្យមា ន  តិកម្ម  ទំនា ស់ធ្ង ន់ធ្ង រទ។  ះ វា មិនសូវជា ធ្វ ើឲ្យមា ន  តិកម្ម  ទំនា ស់ធ្ង ន់ធ្ង រទ។

បុ៉ន្ត  សិនបើអ្ន កមា នថា  ំAntitoxinsតតា ណូសសរ៉ូមសះ 
 ូវ  ុង  យ័ត្ន ពី  តិកម្ម ទំនា ស់ ៈ  សិនបើអ្ន កជំងឺមា ន ជំងឺ 

ហឺត ឬ  តិកម្ម ផ្សងៗទៀត ឬធា  ប់ទទួលថា  ំAntitoxinsធ្វ ើពី
សរូ៉មសះពីមុនមក  ូវចា ក់ថា  ំAntihistamine ដូចជា  
Promethazine ១៥នា ទី សិន មុននឹងចា ក់ថា  ំAntitoxins។

 សិនបើអ្ន កជំងឺមិនបា នចា ក់ថា  ំកា រពា រតតា ណូស សិនបើអ្ន កជំងឺមិនបា នចា ក់ថា  ំកា រពា រតតា ណូសសព្វ  
 ប់ ហើយមា នដំ  ធ្ង ន់ធ្ង រដលទំនងជា នឹង កើត តតា ណូស 

(មើលទំ. ៨៩) ដូច្ន ះ  ូវចា ក់វ៉ា ក់សា ំងតតា ណូស ២៥០ 
អុ៊យនីត (១កូនដប) មុននឹង  គស ្ញ  តតា ណូស កើត មុននឹង  គស ្ញ  តតា ណូស កើត 
ឡើង។ ឡើង។  សិនបើអ្ន ក  ើថា  ំAntitoxinsតតា ណូស សូមចា ក់ពី 
១.៥០០   ៣.០០០ អុ៊យនីត។ បើទា រក ចា ក់ ៧៥០ 
អុ៊យនីត។

 សិនបើអ្ន កជំងឺមា នស ្ញ  តតា ណូស សិនបើអ្ន កជំងឺមា នស ្ញ  តតា ណូស សូមចា ក់វ៉ា ក់សា ំង 
តតា ណូស ៥.០០០អុ៊យនីត ឬចា ក់ថា  ំAntitoxinsតតា ណូស 
៥០.០០០អុ៊យនីត។ ចា ក់ថា  ំនះតា មសា ច់ដំុ  ើនកន្ល ង   
តំបន់ សា ច់ដំុធំៗលើរា ងកា យ (  គៀក និង   )។ ឬអា ច ចា ក់ 
ពា ក់កណា្ខ  ល តា មសរសបា ន បើមា នអ្ន កចះចា ក់។

ធម្ម តា  គស ្ញ  នតតា ណូស  ត បន្ត  មា នលក្ខ ណៈ ធ្ង ន់
ធ្ង រ  ះជា បា នទទួលកា រព  បា ល  យថា  ំAntitoxinsក្ត ី។ 
វិធា នកា រ ព  បា ល ផ្សងទៀតដលបា នរៀបរា ប់  ទំ.១៨៣ វិធា នកា រ ព  បា ល ផ្សងទៀតដលបា នរៀបរា ប់  ទំ.១៨៣ 
និង ១៨៤ មា ន លក្ខ ណៈ  ហល ឬសំខា ន់ជា ងនះទៀត។និង ១៨៤ មា ន លក្ខ ណៈ  ហល ឬសំខា ន់ជា ងនះទៀត។ 
ចូរចា ប់ ផ្ត ើម  ព  បា ល ភា  មៗ ហើយរកជំនួយពី  ូពទ្យឲ្យបា ន
ឆា ប់។

ស   ប់កា រលបថា  ំពុល

ម  ធ្ូយងម  ធ្ូយង

ថា  ំនះមា នជា ម  ។ សូមធ្វ ើតា មកា រណនា ំមា ន  លើដប
ថា  ំ ឬលា យតា មក  ិតថា  ំដលបា នបងា  ញ ជា មួយទឹក ឬទឹក ផ្ល  
ឈើ ១កវ ហើយផឹកឲ្យអស់។

ម  ធ្ូយងបឺតជា តិពុលដលបា នលប ហើយបន្ថ យ   ះ 
ថា  ក់ ដល អា ច មា ន។ វា មា ន  សិទ្ធ ិភា ពបំផុត ពល  ើភា  មៗ
បនា  ប់ពីលបថា  ំពុល។ ហា ម  ើថា  ំនះ  សិនបើជន  ះ ហា ម  ើថា  ំនះ  សិនបើជន  ះ 
បា នលប អា សុីដខា  ំង ទឹកគីមីសមា  ត សា ំង ឬ   ងកា ត។បា នលប អា សុីដខា  ំង ទឹកគីមីសមា  ត សា ំង ឬ   ងកា ត។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ ម  ធ្ូយង ក្ន ុងអំឡុងពល១ ៉ ង បនា  ប់ពីលប ថា  ំ 
ពុល ៈ

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុចា ប់ពី១២ឆា  ំ ៈ ៥០-១០០ក . 
១ដង បុ៉   ះ

កុមា រអា យុ១-១២ឆា  ំ ៈ ២៥ក . ១ដងបុ៉   ះ ឬ ៥០ក .  
ក្ន ុងករណីពុលខា  ំង

កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១ក ./គ.ក  ១ដងបុ៉   ះ

ដើម្ីបបំបា ត់ជា តិពុលចញពីរា ងកា យ បនា  ប់ពីថា  ំពុលបា ន 
ប ្ច ញឥទ្ធ ិពល ៈ

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើស១ឆា  ំ ៈ ២៥-៥០ក . 
រា ល់ ៤  ៦ ៉ ងម្ត ង

កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ១ក ./គ.ក  ១ដង ហើយ 
បន្ថ ម ពា ក់កណា្ខ  លនក  ិត  ើនះ រា ល់២  ៤ 

៉ ង ម្ត ង។ ឧទា ហរណ៍  សិនបើ ទា រក មា ន ទម្ង ន់ 
៦គ.ក   ូវឲ្យថា  ំ ម  ធ្ូយង ៦ក .ស   ប់ក  ិតទី១ 
និងឲ្យ ៣ក .ទៀត រៀងរា ល់២  ៤ ៉ ងបនា  ប់។

ស   ប់កា រ  កា ច់ 

Phenobarbital និងPhenytoin ជា ថា  ំនិយម  ើញឹកញា ប់ 
ស   ប់ បងា្ក  រកា រ  កា ច់នជំងឺឆ្ក ួត  ូក។ ថា  ំផ្សងទៀតមា ន 
តម្ល  ថ្ល  ជួនកា លអា ចរកបា នដរ ហើយ  ូពទ្យ  ើនតបងា្គ  ប់
ឲ្យទិញថា  ំ ២ឬ  ើនមុខ។  ះជា យា៉ ងនះក្ត ី ជា ធម្ម តា ថា  ំត 
១មុខ ក៏ មា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ ដរ ឬក៏  សើរជា ង  ទៀត  ម 
ទា ំង មា ន ផល រំខា ន តិចតួច។ ថា  ំបងា្ក  រកា រ  កា ច់គួរ  ើល្អ បំផុត

 ពលចូល ដក   ះវា  ើនតធ្វ ើឲ្យងងុយដក។ 
Diazepam អា ច  ើ ស   ប ់បញ្ឈប់កា រ  កា ច់រយៈពលយូរ
នជំងឺឆ្ក ួត  ូក បុ៉ន្ត ធម្ម តា គមិន  ើវា រា ល់ថ្ង ដើម្ីបបងា្ក  រកា រ 

 កា ច់  ះទ។

Phenobarbital (phenobarbitone, Phenobarbital (phenobarbitone, Luminal)Luminal)

  ះ______________________

 ើនមា នជា  ៈ
ថា  ំ   ប់ ១៥ម.ក  ៣០ម.ក  ៦០ម.ក  និង ១០០ម.ក 

តម្ល _____ស   ប់_____
សុីរូ៉ ១៥ម.ក ក្ន ុង៥ម.ល

តម្ល _____ស   ប់_____
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Phenobarbitalអា ចលបដើម្ីបបងា្ក  រកា រ  កា ច់ (ជំងឺឆ្ក ួត 
 ូក)។ ចំ  ះជំងឺឆ្ក ួត  ូក ភា គ  ើនគ  ូវ  ើថា  ំនះ អស់ 

មួយ  ជីវិត។ ក្ន ុងករណីនះគគួរ  ើក  ិត   លបំផុត។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ កា រ  ើថា  ំPhenobarbital  ើនពក អា ចបន្ថ យ 
ឬបញ្ឈប់កា រដកដង្ហ ើម។ សកម្ម ភា ពរបស់វា ចា ប់ផ្ត ើមយឺតៗ ត 
មា ន រយៈពលយូរ (អា ចដល់២៤ ៉ ង ឬយូរជា ងនះ បើអ្ន ក 
ជំងឺ មិន  ម)។ សូម  យ័ត្ន  មិន  ូវឲ្យថា  ំនះ  ើនពកទ!សូម  យ័ត្ន  មិន  ូវឲ្យថា  ំនះ  ើនពកទ!

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Phenobarbital ៈ

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើសពី១២ឆា  ំ ៈ ១-៣ម.ក / គ.ក /
ថ្ង  ជា ថា  ំលប ចកជា  ២ឬ៣ក  ិតស្ម ើគា   ឬមួយឲ្យ 
៥០-១០០ម.ក  ២ឬ៣ដងក្ន ុង១ថ្ង 

កុមា រអា យុ១២ឆា  ំចុះក  ម ៈ ឲ្យថា  ំលប ១ក  ិត  ពល  
យប់ អា ចឲ្យម្ត ងទា ំងអស់ ឬចកជា ពីក  ិតស្ម ើគា    
តា ម ខា ងក  ម ៈ   

 កុមា រអា យុ៥-១២ឆា  ំ ៈ ៤-៦ម.ក /គ.ក /ថ្ង  
 កុមា រអា យុ១-៥ឆា  ំ ៈ ៦-៨ម.ក /គ.ក /ថ្ង 
 កុមា រអា យុក  ម១ឆា  ំ ៈ ៥-៨ម.ក /គ.ក /ថ្ង  

យើងមិនបងា  ញពីក  ិត  ើនថា  ំចា ក់  ទីនះទ   ះ យើងមិនបងា  ញពីក  ិត  ើនថា  ំចា ក់  ទីនះទ   ះ 
កា រ  ចា ក់ ថា  ំនះ មា ន   ះថា  ក់ខា  ំងណា ស់។ កា រ  ចា ក់ ថា  ំនះ មា ន   ះថា  ក់ខា  ំងណា ស់។ វា គួរ  ូវបា នចា ក់ 
ត ក្ន ុង ករណី អ្ន កចា ក់  ះមា នបទពិ  ធន៍ក្ន ុងកា រចា ក់តា ម 
សរសវ៉ន បុ៉   ះ (មើលទំ.១៧៨)។

Phenytoin (diphenylhydantoin, Phenytoin (diphenylhydantoin, DilantinDilantin)

  ះ____________________________________

 ើនមា នជា  ៈ
ថា  ំ   ប់ ២៥ម.ក  ៥០ម.ក  និង១០០ម.ក  

តម្ល _____ស   ប់_____
សុីរូ៉ ២៥០ម.ក ក្ន ុង៥ម.ល

តម្ល _____ស   ប់_____

ថា  ំនះជួយបងា្ក  រកា រ  កា ច់នជំងឺឆ្ក ួត  ូក។ ជា ញឹកញា ប់ 
ថា  ំនះ  ូវ  ើអស់មួយជីវិត។ ក្ន ុងកា រ  ើបបនះ គគួរត  ើ 
ក  ិត   លបំផុត។

ផលរំខា ន ៈ ផលរំខា ន ៈ ជា ញឹកញា ប់ធ្វ ើឲ្យហើម និងរីកអ   ញធ្ម ញ 
ចំ  ះ កា រ  ើថា  ំPhenytoinយូរពក។  សិនបើផលរំខា ននះ 
ធ្ង ន់ធ្ង រ គួរត  ើថា  ំផ្សងជំនួសវិញ។ ប   អ   ញធ្ម ញអា ច 
បងា្ក  របា នមួយផ្ន ក  យកា រសមា  តធ្ម ញនិងអ   ញឲ្យសា  ត
ក  យពលហូបអ្វ ីហើយ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Phenytoin ជា ថា  ំលប

បងចកក  ិត  ើ  ចា ំថ្ង  ជា ២ឬ៣ចំណកស្ម ើគា  ។ 
ឧទា ហរណ៍  សិនកុមា រអា យុ៤ឆា  ំ ដលមា នទម្ង ន់២០គ.ក  

 ូវ ឲ្យ ១៥០ម.ក ក្ន ុង១ថ្ង   យចកវា ជា  ២ក  ិត  ើ ដល 
ក  ិត  នីមួយៗ  មា ន ថា  ំ៧៥ម.ក  ឬជា ៣ក  ិត  ូវជា ៥០ម.ក   
ក្ន ុង ក  ិត នីមួយៗ។

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើសពី១៦ឆា  ំ ៈ ៤-៦ម.ក /គ.ក /
ថ្ង  

កុមា រអា យុ១០-១៦ឆា  ំ ៈ ៦-៧ម.ក /គ.ក /ថ្ង 
កុមា រអា យុ៧-៩ឆា  ំ ៈ ៧-៨ម.ក /គ.ក /ថ្ង 
កុមា រអា យុ៤-៦ឆា  ំ ៈ ៧,៥-៩ម.ក /គ.ក /ថ្ង 
កុមា រអា យុ៦ខ-៤ឆា  ំ ៈ ៨-១០ម.ក /គ.ក /ថ្ង 
កុមា រអា យុក  ម៦ខ ៈ ៥ម.ក /គ.ក /ថ្ង 

 សិនបើ  ើតា មក  ិតនះហើយ មិនបា នបងា្ក  រកា រធ្វ ើទុក្ខ  
បា នល្អ ទ សូមបង្ក ើនក  ិត  ើបន្ត ិចម្ត ងៗ រៀងរា ល់១៥ថ្ង ម្ត ង 
រហូត ដល់  ប់ក  ិតអតិបរមា តា មទម្ង ន់របស់គ   យចក 
ក  ិត  ើថា  ំនះ ជា ៣ចំណកស្ម ើៗគា   ស   ប់១ថ្ង ។

 សិនបើ  ើតា មក  ិតនះ ធ្វ ើកា របងា្ក  របា នល្អ ហើយ 
សូម បន្ថ យ ក  ិត  ើបន្ត ិចម្ត ងៗ រហូតដល់ក  ិត  ើអប្បរមា ។

យើងមិនបងា  ញពីក  ិត  ើPhenytoinជា ថា  ំចា ក់ទ។ វា  
គួរ  ើ  យអ្ន កចា ក់ដលមា នបទពិ  ធន៍ក្ន ុងកា រចា ក់តា ម
សរសវ៉ន បុ៉   ះ(មើលទំ.១៧៨)។

Diazepam Diazepam (ValiumValium)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ

ថា  ំចា ក់ ៥ម.ក ក្ន ុងថា  ំទឹក១ម.ល 
ថា  ំចា ក់ ១០ម.ក ក្ន ុងថា  ំទឹក២ម.ល 
ថា  ំ   ប់ ៥ម.ក  និង ១០ម.ក 

យើងមិនបងា  ញពីក  ិត  ើDiazepamជា ថា  ំចា ក់ទ។ វា គួ
រ  ើ  យអ្ន កចា ក់ដលមា នបទពិ  ធន៍ក្ន ុងកា រចា ក់តា ម 
សរស  វ៉នបុ៉   ះ(មើលទំ.១៧៨)។

ដើម្ីបបញ្ឈប់កា រ  កា ច់នជំងឺឆ្ក ួត  ូកដើម្ីបបញ្ឈប់កា រ  កា ច់នជំងឺឆ្ក ួត  ូកដលអូសបនា  យយូរ 
ជា ង១៥នា ទី  ូវចា ក់ថា  ំទឹក ស   ប់ចា ក់ ចូល  ក្ន ុងរន្ធ គូថ  

 យ  មិន  ើម្ជ ុល ឬអា ចកិនថា  ំ១   ប់ឲ្យម៉ត់ លា យជា មួយ 
ទឹក រួចចា ក់ចូលរន្ធ គូថ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ កា រលា យថា  ំDiazepam ដា ក់ក្ន ុងរន្ធ គូថៈ

មនុស្សធំនិងកុមា រទម្ង ន់លើស១០គ.ក :   
០,៥ម.ក / គ.ក  អា ចបង្ក ើនដល់ ១០ម.ក អតិបរមា 

កុមា រទម្ង ន់ក  ម១០គ.ក :    
០,២-០,៣ម.ក /គ.ក   ឬ ១ម.ក /ក្ន ុង អា យុ១ឆា  ំ

ស   ប់មនុស្សចា ស់ខា  ំង : ០,២៥ម.ក /គ.ក  

 សិនបើកា រ  កា ច់មិនអា ច  ប់  ងបា ន  យ  ើថា  ំ១ 
ក  ិត  ើទ អ្ន កអា ចបន្ត ក  ិតបនា  ប់ទៀត រា ល់១២ ៉ ង 
ម្ត ង។
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 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ

១. កា រ  ើDiazepam  ើនពក អា ចបន្ថ យ ឬបញ្ឈប់កា រ 
ដកដង្ហ ើម។ សូម  យ័ត្ន  មិន  ូវ  ើថា  ំនះ  ើនពក 
ទ!

២. Diazepamជា  ភទថា  ំដលធ្វ ើឲ្យញៀន។ ចៀសវា ង 
កា រ  ើយូរ ឬញឹកញា ប់ពក។ ទុកថា  ំនះក្ន ុង ទូរ ចា ក់ 

 រ។

ចំ  ះតតា ណូសចំ  ះតតា ណូស ឲ្យល្ម មតអា ចបញ្ឈប់កា រក  ្ត ាក់សា ច់ដំុ 
បា ន។ ចំ  ះមនុស្សធំ និងកុមា រអា យុលើស៥ឆា  ំ ឲ្យលើក 
ដំបូង  ជា  ថា  ំលប ឬតា មគូថ ចំនួន៥ម.ក  (បន្ថ យក  ិត ថា  ំ 
ចំ  ះ កុមា រ) ហើយ ឲ្យបន្ថ មទៀត  ពលក  យ បើចា ំបា ច់ 
បុ៉ន្ត ក្ន ុង១ដងមិន  ូវឲ្យលើស១០ម.ក  ឬមិនឲ្យលើស ៥០ 
ម.ក ក្ន ុង១ថ្ង ។ រង់ចា ំ ៣០នា ទី មុននឹងបន្ត ក  ិតថា  ំថ្ម ីទៀត។ 
ចំ  ះកុមា រអា យុតិច ជា ង ៥ឆា  ំ ឲ្យ ១  ២ម.ក  តា មគូថ រា ល់ 
៣  ៤ ៉ ងម្ត ង។

ដើម្ីបសំរួលសា ច់ដំុ និងបន្ថ យកា រឈឺចា ប់ ដើម្ីបសំរួលសា ច់ដំុ និងបន្ថ យកា រឈឺចា ប់  ូវឲ្យថា  ំ លប 
ចំនួន  ១០ម.ក  ឲ្យបា ន៣០នា ទី មុនពលដា ក់ឆ្អ ឹងបា ក់ចំ  ះ 
មនុស្សធំ។

ស   ប់កា រធា  ក់ឈា មខា  ំង 

ក  យស   ល

ស   ប់ព័ត៌មា នស្ត ីពីកា រ  ើថា  ំ  ឹម  ូវនិងមិន  ឹម  ូវ ក្ន ុង
កា របញ្ឈប់កា រធា  ក់ឈា មក  យស   ល សូមមើលទំ.២៦៦។ 
តា ម ក្ួបនទូ   គួរ  ើតថា  ំOxytocics (Ergonovine, គួរ  ើតថា  ំOxytocics (Ergonovine, 
Oxytocin ។ល។) បុ៉   ះ ក្ន ុងកា របញ្ឈប់កា រធា  ក់ឈា ម Oxytocin ។ល។) បុ៉   ះ ក្ន ុងកា របញ្ឈប់កា រធា  ក់ឈា ម 
ក  យ  ស   ល។ ក  យ  ស   ល។ កា រ  ើថា  ំនះដើម្ីបជួយបង្ក ើនល្បឿន 
ស   ល ឬផ្ត ល់ កមា  ំង  ឲ្យ មា  យ ក្ន ុងពលស   ល អា ចបណា្ខ  ល 
ឲ្យមា ន   ះថា  ក់ទា ំងមា  យនិងទា រក។ ថា  ំទា ំងនះមិនគួរ  ើទ 
កា លណា ទា រកមិនទា ន់កើត ឬបើសុកមិនទា ន់ធា  ក់អស់។ 

 សិន បើមា នឈា មធា  ក់  ើន មុន នឹង សុកធា  ក់ (បុ៉ន្ត ក  យ 
កូនកើតរូច) គអា ចឲ្យ Oxytocin១/២ម.ល (៥អុ៊យនីត) 

 យ កា រចា ក់តា ម សា ច់ដំុ ។ មិន  ូវ  ើ Ergonovineទ មុន មិន  ូវ  ើ Ergonovineទ មុន 
សុក ធា  ក់ សុក ធា  ក់   ះវា អា ចរា រា ំង មិន ឲ្យធា  ក់   វិញ ទ។

ពីទូអុី  ីនពីទូអុី  ីន ក៏  ហា ក់  ហល នឹងOxytocinដរ បុ៉ន្ត វា  មា ន  
  ះថា  ក់  ើនជា ង ហើយមិន  ូវ  ើទ លើកលងត ក្ន ុង 

ករណី ធា  ក់ឈា មខា  ំង កា លណា គរកOxytocin  និង 
Ergonovine មិនបា ន។

ចំ  ះកា រធា  ក់ឈា មនទា រកទើបកើត ចូរ  ើវីតា មីនកា  វីតា មីនកា  
(មើល ទំ. ៣៩៤)។ មិន  ូវ  ើវីតា មីនកា  ជា មួយ  ្ត ីដលធា  ក់ 
ឈា ម  ពលស   ល រលូតកូន ឬកា ររំលូតកូនទ។

Ergonovine ឬ Ergometrine maleate Ergonovine ឬ Ergometrine maleate (Ergotrate, Ergotrate, 
Methergine)Methergine)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ
អំពូលស   ប់ចា ក់ ០,២ម.ក ក្ន ុង១ម.ល
   តម្ល _______ស   ប់_____
ថា  ំ   ប់ ០,២ម.ក      តម្ល _______ស   ប់_____

ស   ប់បងា្ក  រ ឬបញ្ឈប់កា រហូរឈា មក  យពលដលក  យពលដលសុក 
បា នធា  ក់។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Ergonovineចា ក ់ៈ

ចំ  ះកា រធា  ក់ឈា មខា  ំង (លើសពី២ពង) ក  យពល 
សុក បា នធា  ក់ ចូរចា ក់តា មសា ច់ដំុនូវErgonovine ១ឬ២អំពូល 
(០,២  ០,៤ម.ក ) (ឬក្ន ុងករណីបនា  ន់ជា ខា  ំង អា ចចា ក់ 
តា ម  សរស ១អំពូល)។  សិនបើចា ំបា ច់ អា ចឲ្យម្ត ងទៀត 
បា ន ក្ន ុងរយៈពល កន្ល ះ ឬ១ ៉ ងក  យ។  ូវប្ត ូរ   ើ 
Ergonovineជា ថា  ំ   ប់ ភា  មៗ  ពលអា ចបញ្ឈប់កា រ ហូរ 
ឈា មបា ន។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Ergonovineជា ថា  ំលប,  ើ   ប់ ០,២ម.ក  ៈ

ដើម្ីបបងា្ក  រកា រធា  ក់ឈា មខា  ំង  ពលស   លកូនរួច ឬ 
ដើម្ីប កា ត់បន្ថ យបរិមា ណឈា មដលធា  ក់ (ជា ពិសសចំ  ះ 
មា តា  ដលមា នភា ពស្ល កសា  ំង) ចូរឲ្យ ១   ប់ ៣ឬ៤ដងក្ន ុង 
១ថ្ង   យ ចា ប់ផ្ត ើមឲ្យ  ពលសុកធា  ក់ហើយ។  សិនបើ 
ឈា ម ធា  ក់ ធ្ង ន់ធ្ង រ អា ចឲ្យថា  ំ២   ប់ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ។

OxytocinOxytocin(PitocinPitocin)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ អំពូល១០អុ៊យនីត ក្ន ុង១ម.ល

ដើម្ីបជួយបញ្ឈប់កា រធា  ក់ឈា មធ្ង ន់ធ្ង រក  យពល ក  យពល 
ស   ល រួច និងមុនពលមុនពលសុកធា  ក់។ (អា ចជួយឲ្យសុក ឆា ប់ 
ធា  ក់ផងដរ បុ៉ន្ត  មិន គួរ  ើក្ន ុង  លបំណងនះទ លើកលង 
ត  មា នធា  ក់ឈា ម ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬមា នកា រពន  រពលយូរ)។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Oxytocinស   ប់មា តា ដលបា ន ស   លកូនរួច :

 ូវចា ក់ ១/២ម.ល (៥អុ៊យនីត)។ បើឈា មមា ន   ធា  ក់ 
ធ្ង ន់ធ្ង រទៀត  ូវចា ក់ ១/២ម.លទៀត  ១៥នា ទីបនា  ប់។
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 ស   ប់ឫសដូងបា ត

ថា  ំសុលស   ប់ជំងឺឫសដូងបា តថា  ំសុលស   ប់ជំងឺឫសដូងបា ត

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

វា ជា ថា  ំមា នរា ងដូច   ប់កា ំភ្ល ើង ស   ប់សុលតា មរន្ធ គូថ។ 
វា ជួយធ្វ ើឲ្យឫសដូងបា តរួមតូច និងបន្ថ យកា រឈឺចា ប់។ ថា  ំ 
ទា ំង  នះ មា ន  ើនយ៉ា ង។ ថា  ំដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពបំផុត បុ៉ន្ត  
មា ន តម្ល  ថ្ល  មា នជា តិcortisonecortisone ឬ cortico-steroidcortico-steroid។ ក៏មា ន 
ជា  ថា  ំក មួន ពិសសម ៉ ងដរ។ របបអា ហា រ ដើម្ីបបន្ទ ន់លា មក 
ក៏ជា កា រ សំខា ន់ ដរ (មើលទំ.១២៦)។

ក  ិត  ើ ៈក  ិត  ើ ៈ

ចូរសុលតា មគូថឲ្យ   រៀងរា ល់ថ្ង  បនា  ប់ពីបត់ជើងរួច 
និងម្ត ង ទៀត  ពលចូលដក។

ស   ប់កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  

និងភា ពស្ល កសា  ំង

ទឹក  ះ  ម  ទឹក  ះ  ម  

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

ស   ប់ទា រក ទឹក  ះមា  យល្អ ជា ងអ្វ ីទា ំងអស់។ទឹក  ះមា  យល្អ ជា ងអ្វ ីទា ំងអស់។ ទឹក  ះ
មា  យសំបូរ   យវីតា មីននិងរ៉សា  បនា រា ងកា យ ។   
ពល ដល មិន មា នទឹក  ះមា  យស   ប់ទា រក  ទ អា ច  ើ 
ផលិតផល ទឹក  ះ ផ្សងទៀតបា ន ដូចជា ទឹក  ះ   ម   ជា  
ដើម។ ដើម្ីបឲ្យទា រក ទទួល បា ន   ជន៍ពញលញ ពី 
អា ហា រ របស់វា  គួរ លា យម   ទឹក  ះ   ជា មួយស្ក រ និង   ង 
ដា ំ ស្ល បន្ត ិច (មើលទំ.១២០)។

ក្ន ុងទឹកឆ្អ ិន ១ពង លា យ ៈ

ទឹក  ះ  ម   ១២សា  ប   កា ហ្វ 
ស្ក រ ២សា  ប   កា ហ្វ 

  ងដា ំស្ល  ៣សា  ប   កា ហ្វ 

វីតា មីនចំរុះវីតា មីនចំរុះ

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

ថា  ំទា ំងនះមា ន  ើនទ  ង់ បុ៉ន្ត តា មធម្ម តា ថា  ំ   ប់មា ន 
តម្ល    កជា ង និងមា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ ។ ថា  ំវីតា មីនចា ក់ មិនសូវ 
ជា   ចា ំបា ច់ទ គឺខ្ជ ះខា  យ   ក់កា ស អា ចបណា្ខ  លឲ្យឈឺចា ប់ 
ឥត អំពើ និង ជួនកា លកើតអា ប់ស។ ថា  ំទឹកលើកកំលា ំងមិន 
សូវ ជា មា ន វីតា មីនសំខា ន់អីទ ហើយជា ទូ   មា ន តម្ល  ថ្ល ពក  
លើសអ្វ ី ដល វា មា ន   ជន៍  ទៀត។

អា ហា រចិញ្ច ឹមរា ងកា យ គឺជា  ភពដ៏សំខា ន់បំផុត ន អា ហា រចិញ្ច ឹមរា ងកា យ គឺជា  ភពដ៏សំខា ន់បំផុត ន 
វីតា មីន។ វីតា មីន។  សិនបើ  ូវកា រវីតា មីនបន្ថ ម គួរ  ើថា  ំវីតា មីន 

  ប់។

ក្ន ុងករណីខ្ល ះនកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  វីតា មីនអា ចជួយបា ន។ 
 ូវ   កដថា ថា  ំដល  ើ  ះមា នជា តិវីតា មីនដលអ្ន កលប
 ូវកា រ (មើលទំ.១១៨)។

ជា ធម្ម តា កា រ  ើថា  ំវីតា មីនចំរុះ ១   ប់ក្ន ុង១ថ្ង  គឺជា  កា រ 
 ប់   ន់ ។

វីតា មីនអា  (retinol)វីតា មីនអា  (retinol) ស   ប់ខា  ក់មា ន់ និងភ្ន កស្ង ួត

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ ២០០.០០០អុ៊យនីត, ៦០ម.ក   
retinol (ក៏មា នក  ិតខ  យដរ)

ថា  ំចា ក់ ១០០.០០០អុ៊យនីត

 យ័ត្ន  ៈ  យ័ត្ន  ៈ កា រ  ើវីតា មីនអា   ើនពក អា ចធ្វ ើឲ្យ  កា ច់។ 
មិន  ូវ  ើ  ើនពកទ ហើយទុកដា ក់វា ឲ្យឆា  យពីដកុមា រ។

ស   ប់កា របងា្ក  រ ៈ ស   ប់កា របងា្ក  រ ៈ  តំបន់ដលឧស  ហ៍មា នកុមា រកើតខា  ក់ 
មា ន់ និងភ្ន កស្ង ួត ពួកគគួរហូបផ្ល ឈើពណ៌លឿង និង បន្ល  
ដល មា ន ស្ល ឹកពណ៌បតងចា ស់ ក៏ដូចជា  សា ច់ សត្វ  ស៊ុត និង 
ថ្ល ើមផង ដរ។   ងថ្ល ើម  ី សំបូរ   យវីតា មីនអា ។ ឬអា ច 

 ើថា  ំ   ប់ វីតា មីនអា ។ ឲ្យ១   ប់ រៀងរា ល់៤  ៦ខម្ត ង 
ស   ប់កា របងា្ក  រ មិន  ូវឲ្យលើសពីនះទ។

មា  យអា ចជួយបងា្ក  រប   ភ្ន កកំុឲ្យកើតលើកូនរបស់គា ត់ 
បា ន  យលបថា  ំ   ប់វីតា មីនអា  ១   ប់(២០០.០០០ 
អុ៊យនីត)  ពលដលទា រកកើតរួច ឬក្ន ុងអំឡុងពល១ខ 
ក  យ ស   ល។

កុមា រដលមា នជំងឺក  ្ច ឹល មា នកា រ  ឈមនឹងជំងឺ ភ្ន ក 
ស្ង ួត  ខ្ព ស់ ហើយគួរឲ្យវីតា មីនអា   ពលដលចា ប់ មា ន 
ក ្ច  ឹល។

 តំបន់ដលកុមា រមិនបា នទទួលវីតា មីនអា   ប់   ន់ 
កា រ ឲ្យ អា ហា រ ឬថា  ំ   ប់វីតា មីនអា បន្ថ ម នឹងជួយឲ្យកុមា ររួច 
ផុត ពីជំងឺ ក ្ច  ឹល និងជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រផ្សងៗទៀត។

ស   ប់កា រព  បា ល ៈស   ប់កា រព  បា ល ៈ ឲ្យថា  ំ   ប់វីតា មីនអា  ១   ប់ 
(២០០.០០០ អុ៊យនីត) ស   ប់លប ឬ ១០០.០០អុ៊យនតី  
ស   ប់ចា ក់។ ថ្ង បនា  ប់ ឲ្យលបថា  ំ   ប់វីតា មីនអា  ១   ប់ 
ទៀត ហើយនិង១   ប់ចុងក  យ  ១  ២សបា  ហ៍ក  យ 

 ទៀត។

ចំ  ះកុមា រអា យុក  ម ១ឆា  ំ  ូវបន្ថ យក  ិត  ើ ពា ក់ 
កណា្ខ  ល។
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ជា តិដកជា តិដក ស   ប់ភា ពស្ល កសា  ំង

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ ២០០, ៣០០, ឬ ៥០០ម.ក  (ក៏មា ន 

ជា  ថា  ំបន្ត ក់ និងថា  ំទឹក ស   ប់កុមា រ)

ជា តិដកមា ន   ជន៍ក្ន ុងកា រព  បា ល ឬបងា្ក  រភា ពស្ល ក 

សា  ំង សឹងតទា ំងអស់។ ជា ធម្ម តា  កា រព  បា ល  យថា  ំ   ប់ 

ជា តិ ដក  ូវ  ើពលវលា យា៉ ងតិច៣ខ។  សិនបើមិន មា ន 

កា រ ធូរ   លទ ភា ពស្ល កសា  ំង  ហលជា បណា្ខ  លមកពី 

ប   ផ្សងទៀត  ក  ពីកង្វ ះ ជា ត ិដក។ សូមរកជំនួយពី  ូ 

ពទ្យ។  សិន បើ ពិបា ករក ចូរសា កល្បង  ើFolic acid។

ជា តិដកមា ន   ជន៍ជា ពិសស ចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ 

ដលអា ចមា នភា ពស្ល កសា  ំង ឬខ្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ ។

ជា តិដកអា ចធ្វ ើកា របា ន  សើរបំផុត  សិនបើ  ើជា មួយ 

វីតា មីន ស (អា ចជា ផ្ល ឈើ និងបន្ល  ឬថា  ំវីតា មីន   ប់ស)។

ជា តិដកជួនកា លធ្វ ើទុក្ខ ក ពះ ដូច្ន ះយកល្អ  ូវលបពល 

ហូប បា យ។ វា ក៏អា ចបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រទល់លា មកផងដរ 

ហើយវា  អា ច ធ្វ ើ ឲ្យលា មកមា នពណ៌   ។ ចំ  ះកុមា រអា យុ 

ក  ម ៣ឆា  ំ សូម កិនថា  ំមួយបំណកនថា  ំ ១   ប់ ឲ្យម៉ត់ 

ហើយ លា យ ជា មួយ បា យ។

 យ័ត្ន  ៈ យ័ត្ន  ៈ  ូវ   កដថា បា ន  ើតា មក  ិត  ឹម  ូវ។ កា រ

 ើជា តិដក  ើនពកអា ចធ្វ ើឲ្យពុល។ ទុកដា ក់ថា  ំឲ្យផុត ពី ដ 

កុមា រ។ សូមកំុឲ្យថា  ំជា តិដក  អ្ន កដលមា នកង្វ ះអា ហា រូប 

ត្ថ ម្ភ ធ្ង ន់ធ្ង រ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ ជា តិដក ស   ប់ភា ពស្ល កសា  ំង ៈ  ើថា  ំ   ប់ 

២០០ម.ក 

 ើ ៣ដង ក្ន ុង១ថ្ង  ជា មួយបា យ

ក្ន ុងក  ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២០០  ៤០០ម.ក  (១ ឬ២   ប់) 

កុមា រអា យុលើស៦ឆា  ំ ៈ ២០០ម.ក  (១   ប់)

កុមា រអា យុ៣-៦ឆា  ំ ៈ ១០០ម.ក  (១/២   ប់)

កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ២៥  ៥០ម.ក  (១/៨    

១/៤   ប់) កិនឲ្យម៉ត់ រួចលា យជា មួយបា យ

Folic acidFolic acid ស   ប់ភា ពស្ល កសា  ំង  ភទខ្ល ះ

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ ៥ម.ក 

Folic acid អា ចមា នសា រសំខា ន់ស   ប់ព  បា លភា ព 
ស្ល ក សា  ំង  ភទខ្ល ះ ដល  លិកា ឈា ម  ូវ បា ន បំផា  ញ   
ក្ន ុង  សរសវ៉ន ដូចក្ន ុងករណីជំងឺ  ុនចា ញ់។ អ្ន កជំងឺដលធា  ក់ 
អណ្ណ ើក ឬកើតលឿង អា ច  ូវកា រព  បា ល  យFolic acid 
ជា ពិសស  សិនបើភា ពស្ល កសា  ំងរបស់គា ត់ មិន បា ន ធូរ 

  ល   យ ជា តិ ដកទ។ ជា ញឹកញា ប់ ទា រកដលបំ   
 យ ទឹក  ះពព និង  ្ត ី មា នផ្ទ  ះដលមា ន ភា ព ស្ល ក 

សា  ំង ឬខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ   ូវ កា រ ទា ំងFolic acid និងជា តិដក។

Folic acid អា ចទទួលបា ន  យកា រទទួលទា នបន្ល ស្ល ឹក 
ពណ៌ បតងចា ស់ សា ច់ និងថ្ល ើម ឬ  យកា រលបថា  ំ   ប់ 
Folic acid។ តា មធម្ម តា គព  បា លកុមា រតក្ន ុងរយៈពល 
២សបា  ហ៍ គឺ  ប់   ន់ តក្ន ុងករណីកុមា រមា នកើតភា ពស្ល ក
សា  ំងម ៉ ង  ថា  តា ឡា សមី គ  ូវព  បា លរយៈពល 

 ើនថា  ំ។ ចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះដលមា នភា ពស្ល កសា  ំង 
និងខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  គួរ លបFolic acid និងថា  ំ   ប់ជា តិដក 
រា ល់ថ្ង  ក្ន ុងអំឡុង ពលមា នផ្ទ  ះ។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ Folic acid ស   ប់ភា ពស្ល កសា  ំង ៈ  ើថា  ំ   ប់ 
៥ម.ក 

លប ១ដង ក្ន ុង១ថ្ង 

មនុស្សធំនិងកុមា រអា យុលើស៣ឆា  ំ ៈ ១   ប់ (៥ម.ក )
កុមា រអា យុក  ម៣ឆា  ំ ៈ ១/២   ប់ (២ ១/២ម.ក )

វីតា មីនប១២ (cyanocobalamin)វីតា មីនប១២ (cyanocobalamin) ស   ប់ភា ពស្ល កសា  ំង 
ធ្ង ន់ធ្ង របុ៉   ះ

យើងនិយា យពីវីតា មីនប១២  ទីនះ គឺ   ន់តមិនចង់ 
ឲ្យ   ើវា  បុ៉   ះ។ វីតា មីនប១២ មា ន   ជន៍តចំ  ះ 
ភា ព ស្ល កសា  ំងដ៏ក  មា នមួយ  ភទ ដលស្ទ ើរតរកគា  ន 
លើកលង ត អ្ន ក  ះ អា យុលើស ៣៥ឆា  ំ ហើយដលបុព្វ បុរស 
របស់ គា ត់ចញពី  ទសអឺរុ៉បភា គខា ងជើងមក។ មា ន  ូពទ្យ 
ជា   ើនបា នបងា្គ  ប់ ឲ្យទិញថា  ំនះ ដលវា មិនចា ំបា ច់  ះ គឺ 

  ន់ត ឲ្យដើម្ីប ឲ្យត បា ន។ សូមកំុចំណា យ   ក់របស់អ្ន ក  សូមកំុចំណា យ   ក់របស់អ្ន ក  
លើវីតា មីនប១២លើវីតា មីនប១២ ឬកំុ ទទួលថា  ំនះ  សិនបើ  ូពទ្យ ឬ 
បុគ្គ លិកសុខា ភិបា លឲ្យថា  ំនះ មកអ្ន ក លុះ   តលទ្ធ ផល 
ឈា ម ប   ក់ថា  អ្ន កពិតជា មា នជំងឺនះ មន។
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វីតា មីនកា  (phytomenadione, phytonadione)វីតា មីនកា  (phytomenadione, phytonadione)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ អំពូល ១ម.ក ក្ន ុង២,៥ម.ល នថា  ំទឹក ពណ៌ដូច 
ទឹក  ះ  ។

បើទា រកទើបកើតមា នហូរឈា ម  ង់កន្ល ងណា មួយនរា ង 
កា យ (មា ត់ ផ្ច ិត គូថ) នះ  ហលជា បណា្ខ  លមកពីកង្វ ះវីតា 
មីនកា ។ ចូរចា ក់វីតា មីនកា  ១ម.ក  (១អំពូល)  ផ្ន ក 
ចំហៀង   ។ មិន  ូវចា ក់ថមទៀតទ  ះបីជា  ឈា ម  ត 
មា ន ចញក៏  យ។ ចំ  ះទា រកដលកើតមកមា ន រា ងកា យ 
តូច (ទម្ង ន់តិច ជា ង ២គ.ក ) កា រចា ក់វីតា មីនកា  ១ម្ជ ុល អា ច 
បន្ថ យ កា  រ  ឈម នឹងកា រឈា មហូរបា ន។

វីតា មីនកា គា  ន  សិទ្ធ ភា ព ក្ន ុង កា របញ្ឈប់ កា រហូរ ឈា ម 
ចំ  ះ   ្ត ីទើបស   លទ។

វីតា មីនប៦ (pyridoxine)វីតា មីនប៦ (pyridoxine)

  ះ______________តម្ល ________ស   ប់______

 ើនមា នជា  ៈ ថា  ំ   ប់ ២៥ម.ក 

អ្ន កជំងឺរបងដលកំពុងព  បា ល  យIsoniazidIsoniazid ជួន 
កា លបណា្ខ  លឲ្យមា នកង្វ ះវីតា មីនប៦។ ដើម្ីបបងា្ក  រប   នះ 
គ គួរ ឲ្យវីតា មីនប៦ ៥០ម.ក  រៀងរា ល់ថ្ង  ជា មួយគា  ពល 
កំពុង  ើ Isoniazid។ ឬអា ចឲ្យតចំ  ះអ្ន កជំងឺណា ដលមា ន
កង្វ ះ វីតា មីននះបុ៉   ះ។  គស ្ញ   មា នដូចជា  ចុកចា ប់ 
 យ   ពន់ ដជើង រមួលសា ច់ដំុ រសា ប់រសល់ និងដកមិន 
លក់។

ក  ិត  ើ ក  ិត  ើ វីតា មីនប៦ ក្ន ុងពល  ើIsoniazid ៈ

 ើថា  ំ   ប់ ២៥ម.ក  ២   ប់ រា ល់ថ្ង ។

ស   ប់ផនកា រ  ួសា រ

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត

ព័ត៌មា នអំពីកា រ  ើ   ះថា  ក់ និងកា រ  ុង  យ័ត្ន  ចំ  ះ 
ថា  ំ    ប់ពន  រកំណើត អា ចរកបា ន  ទំ.២៨៦  ២៨៩។ 
ព័ត៌មា ន បន្ត បនា  ប់នះ និយា យអំពីកា រ  ើសរីសថា  ំលបដល
កបស   ប់ ្ត  ីមា  ក់ៗ។ (ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ ខមករា  យើងបា នក 

    ក ុមថា  ំ   ប់ ពន  រកំណើត  ក្ន ុងផ្ន កនះ។  សិនបើ 
នរណា  មា  ក់ធ្វ ើ កា រជា មួយអ្ន ក  ើសៀវ   ះពុម្ព លើកមុន 

 ូវ  យ័ត្ន កំុឲ្យ  ឡំ  ភទថា  ំឲ្យ  ះ!)

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតភា គ  ើន មា នជា តិអ័រមូ៉ន២យ៉ា ង 
ដូចគា   នឹងអ័រមូ៉នក្ន ុងខ្ល ួន ្ត  ីដលបញ្ឈប់ កា រហូរឈា ម ពល 
មា ន រដូវ ដរ។ អ័រមូ៉នទា ំងនះ  ថា estrogen និង 
progesterone  (progestin)។

ថា  ំ   ប់ទា ំងនះមា នមា៉ កផ្សងៗគា  ជា  ើន ហើយកំលា ំង 
និង ធា តុផ្ំស រវា ងអ័រមូ៉នទា ំង២ ក៏ខុសគា  ដរ។ មា៉ កថា  ំមួយចំនួន 
បុ៉   ះ  ដលមា ន រៀបរា ប់ក្ន ុងក ុមដូចខា ងក  ម។

ជា ធម្ម តា  ថា  ំដលមា នជា តិអ័រមូ៉នទា ំង២តិច គឺមា ន 
សុវត្ថ ិភា ព  បំផុត ហើយមា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុតចំ  ះ  ្ត ីភា គ 

 ើន។ ថា  ំ   ប់ "ក  ិត   ល " ទា ំងនះ អា ចរកឃើញ ក្ន ុង 
ក ុម ១, ២ និង ៣។

ក ុម ១ - ថា  ំ   ប់Triphasicក ុម ១ - ថា  ំ   ប់Triphasic

ថា  ំទា ំងនះមា នជា តិestrogen និងprogestin តិចដូចគា   
ហើយបរិមា ណអ័រមូ៉នទា ំងពីរផា  ស់ប្ត ូរជា និច្ច  ពញ១ខ។  

 យ  សា រ បរិមា ណផា  ស់ប្ត ូរ ជា កា រសំខា ន់គឺ  ូវលបថា  ំ តា ម 
លំដា ប់។

មា៉ កដលសា្គ  ល់  ើន ៈ
Trinordiol  

ក ុម ២ - ថា  ំ   ប់ក  ិត   លក ុម ២ - ថា  ំ   ប់ក  ិត   ល

ថា  ំទា ំងនះមា នជា តិestrogen (estrogen ៣៥ មីក ូក  ម 
"ethinyl estradiol" ឬestrogen ៥០មីក ូក  ម "mestranol") 
និងជា តិprogestinផ្ំសគា   ក្ន ុងបរិមា ណទា ប ដលបរិមា ណ នះ 
មិន    ួលទ ក្ន ុងពល១ខ។

មា៉ កដលសា្គ  ល់  ើន ៈ
Brevicon 1+35   Diane

ក ុម ៣ - ថា  ំ   ប់ក  ិត   លក ុម ៣ - ថា  ំ   ប់ក  ិត   ល

ថា  ំទា ំងនះមា នជា តិprogestinខ្ព ស់ និងestrogenទា ប        
( ៣០ ឬ៣៥មីក ូក  មនestrogen "ethinyl estradiol")។  

មា៉ កដលសា្គ  ល់  ើន ៈ
Microgynon 30
OK

 ីព  
Jasmine
COC

ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា រធា  ក់ឈា មក្ន ុង  បរិមា ណ តិចតួច   
ពល  ណា ផ្សងពីពលធា  ក់ឈា មរដូវ សូម លប ថា  ំ ឲ្យ ទៀង 
ទា ត់  ពល វលា រា ល់ថ្ង  ជា ពិសសថា  ំដលមា ន ជា តិ អ័រមូ៉ន 
តិច។  សិនបើ មា នកា រធា  ក់ឈា មក្ន ុង  បរិមា ណ តិចតួច   
ពលណា ផ្សងពីពលធា  ក់ឈា មរដូវ ក  យពល  ើ៣ឬ៤ខ 
សូមសា កល្បង  ើ ថា  ំ មា៉ កផ្សងទៀត ក្ន ុងក ុម៣។  សិនបើ 

   ត ដដល បនា  ប់ពី បា ន ៣ខ ចូរសា កល្បង ថា  ំ ក្ន ុងក ុម៤។

តា មក្ួបនទូ    ្ត ីដល  ើថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត តង 
មា ន  ឈា មរដូវតិច។ នះអា ចជា រឿងល្អ  ជា ពិសសចំ  ះ  ្ត ី 
ដល មា ន ភា ពស្ល កសា  ំង។ បុ៉ន្ត  សិនបើ  ្ត ីបា ត់រដូវ  ើនខ 
ឬឈា ម រដូវតិច គា ត់អា ចប្ត ូរ  ើថា  ំដលមា នជា តិestrogen 

 ើន  ក្ន ុង ក ុម៤។
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ចំ  ះ  ្ត ីដលធា  ក់ឈា មរដូវ  ើន ឬ  ្ត ីដលមា ន  ះ 
ឈឺ មុនពលមា នរដូវ ជា កា រ  សើរគួរត  ើថា  ំដលមា នជា តិ 
estrogenទា ប បុ៉ន្ត មា នជា តិprogestinខ្ព ស់។ ថា  ំទា ំងនះមា ន 

  ក្ន ុងក ុម៣។

ចំ  ះ  ្ត ីដល  តមា នកា រធា  ក់ឈា មក្ន ុង  បរិមា ណ តិច 
តួច  ពលណា ផ្សងពីពលធា  ក់ឈា មរដូវ ឬបា ត់រដូវពល 

 ើ ថា  ំ ក្ន ុងក ុម៣, ឬ ្ត  ីដលកា  យជា មា នផ្ទ  ះពល  ើថា  ំ
 ភទ ផ្សងទៀត, អា ចប្ត ូរ  ើថា  ំដលមា នជា តិestrogen 
 ើនបន្ត ិច។ ថា  ំក  ិតខ្ព ស់ទា ំងនះ មា ន  ក្ន ុងក ុម ៤។

ក ុម ៤ - ថា  ំ   ប់ក  ិតខ្ព ស់ក ុម ៤ - ថា  ំ   ប់ក  ិតខ្ព ស់

ថា  ំទា ំងនះមា នជា តិestrogenខ្ព ស់ ("ethinyl estradiol" 
៥០មីក ូក  មនestrogen) ហើយភា គ  ើនមា នជា តិ 
progestin   ខ្ព ស់ដរ។

មា៉ កដលសា្គ  ល់  ើន ៈ
Eugynon  

 សិនបើ  ើថា  ំក្ន ុងក ុម ៤ហើយ  តមា នកា រធា  ក់ឈា ម 
ក្ន ុង  បរិមា ណ តិចតួច  ពលណា ផ្សងពីពលធា  ក់ឈា មរដូវ 

 ះ ថា  ំ Ovulen និងDemulenជា ញឹកញា ប់អា ចបញ្ឈប់វា  
បា ន។ បុ៉ន្ត ថា  ំនះមា នជា តិestrogenខ្ព ស់ខា  ំងណា ស់ ដូច្ន ះវា 
មិនសូវបា នណនា ំឲ្យ  ើទ។ ថា  ំទា ំងនះជួនកា លមា ន 

  ជន៍ ចំ  ះ  ្ត ីដលមា នកើតមុនធ្ង ន់ធ្ង រ។

 ្ត ីដលមា នប   ជា មួយនឹងកា រចា ញ់កូន ឬផលរំខា ន 
ផ្សង  ទៀតក  យពល  ើថា  ំពន  រកំណើតបា ន២ឬ៣ខ, និង

 ្ត ីដល  ឈមខ្ព ស់នឹងកំណកឈា ម គួរសា កល្បង  ើថា  ំ 
  ប់ ពន  រ កំណើត Triphasic ដលមា នជា តិestrogen និង 

progestin ទា ប ដលស្ថ ិតក្ន ុងក ុម ១។

ចំ  ះ  ្ត ីបំ   ះកូន ឬ  ្ត ីដលមិនគួរ  ើថា  ំទៀងទា ត់ 
 យសា រឈឺក  ល ឬសំពា ធឈា មខ្ព ស់ក  ិត   ល, គួរ  ើ 

ថា  ំ   ប់ដលមា នតជា តិ Progestin បា នហើយ។ ថា  ំទា ំង នះ  
មា ន   ក្ន ុងក ុម ៥ ហើយជួនកា ល  ថា  "ថា  ំ   ប់ តូចៗ"។

ក ុម ៥ - ថា  ំ   ប់ដលមា នតជា តិProgestinក ុម ៥ - ថា  ំ   ប់ដលមា នតជា តិProgestin

ថា  ំទា ំងនះ ជួនកា ល  ថា  "ថា  ំ   ប់តូចៗ" ដលមា ន ត  
ជា  តិ Progestinបុ៉   ះ។

ថា  ំទា ំងនះគួរតលបឲ្យទៀងពលរា ល់ថ្ង  សូម្ីបតក្ន ុង 
ពល  មា ន រដូវក៏  យ។ កា រធា  ក់រដូវមិនសូវជា ទៀងទា ត់ទ។ 

 សិនបើភ្ល ចលបថា  ំនះតមួយ   ប់ ក៏អា ចមា នផ្ទ  ះ 
បា នដរ។

មា៉ កដលសា្គ  ល់  ើន ៈ

    POP Microval
ថា  ំនះក៏អា ច  ើស   ប់ 
កា រពន  រកំណើត បនា  ន់ 
បា ន ដរ, សូម មើល ផ្ន ក 
បនា  ប់ នះ

Ovrette

ផនកា រ  ួសា របនា  ន់ ផនកា រ  ួសា របនា  ន់ 
(ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់)(ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់)

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់ គឺជា ថា  ំ   ប់ពន  រ កំណើត 
ក  ិតពិសសមួយ ស   ប់  ្ត ីដលបា នរួមភទ  យមិនបា ន 
កា រពា រ ហើយចង់ចៀសវា ងពីកា រមា នកូន។ កា រ  ើថា  ំ   ប់ 
ពន  រ កំណើតបបនះ គឺមា នសុវត្ថ ិភា ព សូម្ីបត ចំ  ះ  ្ត ី 
ដល មិនគួរ  ើថា  ំ  ប់ពលក៏  យ។ 

កំរិត  ើ ៖កំរិត  ើ ៖ ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់  ូវលប ក្ន ុង 
អំឡុង  ពល ៥ថ្ង  បនា  ប់ពីបា នរួមភទ  យ មិន បា ន កា រពា រ។ 

 សិន បើ អ្ន កលបថា  ំ   ប់នះបា នកា ន់តឆា ប់ក  យពីរួម 
ភទ  យមិន បា ច់កា រពា រ  ះអ្ន ក កា ន់ត  មិនអា ចមា នកូន 
បា ន។ ស   ប់កា រ ពន  រ កំណើតបនា  ន់ ចូរ អនុវត្ត តា មសចក្ត ី 
ណ នា ំ ខា ងក  ម  យ  ុង  យ័ត្ន  ៈ

លបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត "ក  ិតខ្ព ស់"  ក្ន ុងក ុម៤ 
ចំនួន ២   ប់ ក្ន ុងអំឡុងពល៥ថ្ង បនា  ន់ពី បា ន រួមភទ 

 យ  មិន បា ន កា រពា រ  បនា  ប់មក លបថា  ំ  ក្ន ុងក ុម៤ 
ចំនួន  ២   ប់ទៀត   ១២ ៉ ងបនា  ប់។

ឬ
លបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត "ក  ិតទា ប" ក្ន ុងក ុម២ ឬ ក ុម 
៣ ចំនួន ៤   ប់ ក្ន ុងអំឡុងពល៥ថ្ង  បនា  ប់ពីបា នរួមភទ 

 យ មិន បា ន កា រពា រ បនា  ប់មក លប ថា  ំក្ន ុងក ុម ២ឬក ុម៣ 
ចំនួន ៤   ប់ទៀត  ១២ ៉ ងបនា  ប់។

ឬ
លប "ថា  ំ   ប់តូចៗ" ឬថា  ំ   ប់progestinសុទ្ធ   ក្ន ុង ក ុម ៥ 
ចំនួន ២៥   ប់ ដលមា នក  ិតprogestin ០,០៣ម.ក  

 ថា  levonorgestrel ក្ន ុងអំឡុង ពល ៥ថ្ង បនា  ប់ ពល 
បា ន  រួមភទ  យមិនបា នកា រពា រ បនា  ប់មក លបថា  ំដដល 
ចំនួន២៥   ប់ទៀត  ១២ ៉ ងបនា  ប់។

ឬ
លបថា  ំOvrette ឬថា  ំ   ប់តូចៗផ្សងទៀត ដល មា ន  
levonorgestrel ០.០៣៧៥ មក  ចំនួន ២០   ប់ ក្ន ុង 
អំឡុង  ពល  ៥ថ្ង បនា  ប់ពី បា ន រួមភទ  យ មិន បា ន កា រពា រ  
បនា  ប់មក លប ថា  ំដដលនះ ២០   ប់ទៀត    ១២ ៉ ង 
បនា  ប់។

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់ថ្ម ីៗ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង   ន់
តស   ប់កា រពន  រកំណើតភា  មៗបុ៉   ះ ហើយអា ចរកទិញ 
បា ន ក្ន ុងតំបន់របស់អ្ន ក។   ះថា  ំមួយចំនួន  ះរួមមា ន ៖ 
Norlevo, Postinor-2 Norlevo, Postinor-2 ។ ឧទា ហរណ៍ ដូចជា  កា រ  ើ 
Postinor-2 Postinor-2 ដល មា ន ត ជា តិ progestin  អ្ន កលបចំនួន 
១   ប់ ក្ន ុងអំឡុងពល៥ថ្ង បនា  ប់ពី បា ន រួមភទ  យ មិនបា ន 
កា រពា រ បនា  ប់មក លប ១   ប់ទៀត  ១២ ៉ ងបនា  ន់។

ផលរំខា ន ៖ ផលរំខា ន ៖ តិចជា ងពា ក់កណា្ខ  លន ្ត  ីដល  ើ   ស់ថា  ំ 
  ប់ពន  រកំណើតបនា  ន់ មា នច   រ ឬក្អ ួត។  សិនបើមា ន 

ក្អ ួត ក្ន ុងអំឡុងពល៣ ៉ ងបនា  ប់ពីលបថា  ំ  ូវលបថមមួយ 
ដង ទៀត។  សិនបើអ្ន កមា នប     ក្អ ួត អ្ន កអា ចលបថា  ំ 
Promethazine ក្ន ុងក  ិត ២៥មក  ២ដង ក្ន ុងមួយថ្ង ។ ឬ 
ជំនួសឲ្យកា រលបថា  ំ ពន  រកំណើតបនា  ន់តា មមា ត់ អ្ន កអា ច 
សុល វា តា មទា  រមា ស។ វិធីនះ ក៏មា ន  សិទ្ធ ិភា ពល្អ ដូចគា   ក្ន ុង
កា របងា្ក  រកំុឲ្យមា នផ្ទ  ះ។កា រធ្វ ើរបៀបនះ មិនមន បងា្ក  រ 
មិនឲ្យ មា នផលរំខា នដូចជា ច   រ ឬក្អ ួត  ះទ តវា អា ច 
កា រពា រមិនឲ្យក្អ ួតថា  ំចញមក។

ថា  ំ   ប់ដលមា នតជា តិprogestin ធ្វ ើឲ្យមា នកា រច   រ 
និង ក្អ ួតតិចតួចជា ងកា រ  ើថា  ំ   ប់ដលផ្សំគា  ។ ្ត  ីដលមា ន 
ជំងឺ  បះដូង ជំងឺកំណកឈា ម ឬដា ច់សរសឈា មខួរក  ល  
គួរ  ើថា  ំ   ប់ ដល មា ន តprogestinបា នហើយ។
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  មអនា ម័យ  មអនា ម័យ

  ះ__________________តម្ល _____ស   ប់_____

 ើនមា នជា  ៈ កញ្ច ប់ដលមា ន   មអនា ម័យចំនួន ៣។

  មអនា ម័យមា៉ កខុសៗគា  ជា  ើន។   មអនា ម័យ 

មួយ ចំនួន មា នជា តិរំអិល ខ្ល ះមា នពណ៍ខុសៗគា   និងមួយ ចំនួន 

ទៀត មា ន ថា  ំសមា  ប់មជីវិត   ល។

បន្ថ មលើកា របងា្ក  រមិនឲ្យមា នផ្ទ  ះ   មអនា ម័យ ក៏ 

អា ច  ជួយបងា្ក  រកា រឆ្ល ង  ល ដា ល នជំងឺកា ម  គផងដរ ដូចជា   

ម  គ អដស៍/ជំងឺអដស៍។ មនុស្សជា  ើន  ើ   ម 

អនា ម័យ  ជា មួយ នឹង ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ក្ន ុង ទំរង់ណា  មួយ 

ទៀត។

កា រ  ើ   ស់ និងកា រថទា ំ   មអនា ម័យ  ូវបា នរៀប 

រា ប់     ទំព័រ ២៩០។

ដ ៉ ្រ ហា  មដ ៉ ្រ ហា  ម

  ះ__________តម្ល ____ស   ប់____

ដ ៉ ្រ ហា  ម មា ន  សិទ្ធ ិភា ពបំផុត  ពល  ើជា មួយ 

ក  មលា ប  ឬចា ហ៊ួយ សមា  ប់មជីវិត។ ចូរលា បក្ន ុងដ ៉ ្រ ហា  ម 

ហើយលា ប   ល ើគមដ ៉ ្រ ហា  មផងដរ មុនពលស៊កវា  

បញ្ច ូល ក្ន ុង  ទា  រមា ស (ចូរ អា នទំព័រ ២៩០)។ 

  ះចា ហ៊ួយ ឬក  មលា ប ៈ____________តម្ល ____

ថា  ំពពុះពន  រកំណើតថា  ំពពុះពន  រកំណើត (មា៉ កល្ីប ៖ Emko, Lempko, DelfenEmko, Lempko, Delfen)

  ះ__________________________តម្ល _______

ចំ  ះកា រពិភា ក  ពីកា រ  ើ   ស់ថា  ំពពុះនះ 

សូមអា នទំ.២៩០។

ថា  ំសុលពន  រកំណើតថា  ំសុលពន  រកំណើត

(មា៉ កដលគនិយម  ើ ៖ Neo SampoonNeo Sampoon)

  ះ__________________________តម្ល _______

វា គឺជា  ភទថា  ំ   ប់ដលមា នផ្ទ ុកជា តិសមា  ប់មជីវិត 

ដល ្ត  ីសុលវា បញ្ច ូលឲ្យ    ក្ន ុងទា  មា ស  ជិតក 

ស្បូន។ ថា  ំ នះ គួរសុលឲ្យបា ន ១៥នា ទី មុនពលរួមភទ។ 

(ចូរធ្វ ើតា មកា រ ណនា ំ ដលមា ន  លើកញ្ច ប់)។ វា គឺជា  មធ   

បា យពន  រកំណើត ដល មា ន  សិទ្ធ ភា ពគួរសម ជា ពិសស 

 សិន  បើ ប្ត ី  ពន្ធ   ើ   ម អនា ម័យបន្ថ ម។

កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបនកងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន

  ះ__________________________តម្ល _______

  ក់ឈ្ន ួលស   ប់កា រដា ក់កងៈ___________________

កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន  ូវតស៊កចូល និងដកចញ  យ បុគ្គ 
លិកសុខា ភិបា លដលទទួលកា រហា ត់រៀន។ ផលរំខា ន ដល 
កើត ឡើង ញឹកញា ប់ បំផុតគឺ កា រមករដូវ រយៈពលយូរ ឈឺចា ប់ 
និង  ើន ជា ង ធម្ម តា  បុ៉ន្ត វា នឹងបា ត់  វិញបនា  ប់ពីដា ក់បា ន 
រយៈ ពល ៣ខ ដំបូង។ ករណីក   កងដា  ក់ក្ន ុងស្ូបនអា ចរអិល
ចញពីកន្ល ងរបស់វា ។  សិនបើមា ន ហតុកា រណ៍ នះកើត 
ឡើង វា នឹងមិនមា ន  សិទ្ធ ភា ព ក្ន ុងកា របងា្ក  រកំុឲ្យមា នផ្ទ  ះ
ទ ដូចនះ វា ជា កា រ សំខា ន់ ស   ប់ ្ត  ី  ើកងក្ន ុងស្ូបន ចះ 
ពិនិត្យមើលឲ្យដឹងថា វា  ស្ថ ិត  ចំកន្ល ងដដលឬអត់ ។ កង ដា ក 
ក្ន ុងស្ូបនភា គ  ើនមា ន សរសដូចខ្ស២ភា  ប់ជា មួយ ដល 
សំយ៉ុង ចុះ  ក្ន ុងទា  រមា ស។ ្ត  ីគួរពិនិត្យមើលខ្សទា ំងពីរ

 ះ  រា ល់ពលធា  ក់ឈា មរដូវ រួច។ ដើម្ីបពិនិត្យមើល ខ្ស 
 ះ ្ត  ី  ូវលា ងដឲ្យសា  ត បនា  ប់មកលូក   មដពីរចូល
 ក្ន ុងទា  រមា សយា៉ ង    ហើយសា  ប រកខ្ស របស់កង។ ហា ម ហា ម 

ទា ញខ្ស ទា ំង  ះឡើង។ ទា ញខ្ស ទា ំង  ះឡើង។  សិនបើសា  បរក ខ្ស  មិន ប៉ះ ឬប៉ះ 
ផ្ន ក រឹងរបស់កង  ះ គា ត់ចា ំបា ច់  ើ   មអនា ម័យ ឬ មធ   
បា យពន  រកំណើតផ្សងទៀត រហូត ដល់ បុគ្គ លិកសុខា  ភិបា ល 
ដល បា នទទួលកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ពិនិត្យ មើល កង របស់ 
គា ត់។ ស   ប់ពត៌មា នស្ត ីពីកងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន សូមអា នទំ. 
២៩០។ 

ជំងឺរលា កអា ង  គា ក គឺជា ប   ធ្ង ន់ធ្ង របំផុត ដលអា ច 
បណា្ខ  ល មកពីកា រដា ក់កងក្ន ុងស្ូបន។ កា របង្ក  គភា គ  ើន 
កើត ឡើង ក្ន ុងអំឡុងពល៣ខដំបូង ដលជា ទូ   បណា្ខ  ល មក 
ពី ្ត  ី  ះ មា នកា រ បង្ក  គ   ប់  ពលដលដា ក់កង 
ចូល។ ឬវា  អា ច កើតឡើង  យសា របុគ្គ លិកសុខា ភិបា លបា ន
ដា ក់កង  យ គា  នអនា ម័យ។  សិនបើ ្ត  ីដលដា ក់កង 
មា ន ស ្ញ  បង្ក  គ ណា មួយ គា ត់គួរត  ជួបបុគ្គ លិកសុខា  
ភិបា លជា បនា  ន់។ ចូរអា នទំព័រទី ២៤៣។

ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើតថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត

(មា៉ កដលគនិយម  ើ ៖ ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើតOK)

  ះ_____________តម្ល ________

ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត ធ្វ ើកា រទប់សា្ក  ត់  លើអូវរ ្ត  ី កំុឲ្យ 
ប   ញពង។ អ័រមូ៉ន ក៏ធ្វ ើឲ្យភា  សរំអិល   មា ត់ ស្បូន ឡើង 
ក  ស់ ដលជួយទប់សា្ក  ត់មជីវិត   ល មិនឲ្យចូល   ក្ន ុង 
ស្បូនបា ន។ 

កា រចា ក់ថា  ំពន  រកំណើតដលមា នផ្ទ ុកតអ័រមូ៉នprogestin 
ដូចជា  Depo-Provera ៉ា និងNoristerat មា នត ជា តិ progestin 
ត បុ៉   ះ។ កា រ  ើថា  ំពន  រកំណើត  ភទនះ ផ្ត ល់ផលល្អ  
ដល់  ្ត  ី ដលកំពុងបំ   ះកូន បុ៉ន្ត វា មិនគួរ  ើ  យ ្ត  ី 
ដលមា នប   សុខភា ពណា មួយ ដូចបា នរៀបរា ប់ក្ន ុងទំព័រ 
២៨៨ ទ។ ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត  ភទនះ ភា គ  ើនធ្វ ើ ឲ្យ 
រដូវមកមិន ទៀង។ ្ត  ីដល  ើថា  ំចា ក់ពន  រកំណើត  ភទ
នះ អា ចធ្វ ើមា នឈា មរដូវតិចៗរៀងរា ល់ថ្ង  ឬយូរៗម្ត ង។ គា ត់ 
នឹង អា ចលង មា ន ឈា មរដូវ  ចុងឆា  ំដំបូង។ កា រ    ួល 
ទា ំង នះ គឺជា កា រ ធម្ម តា ទ។ 
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ថា  ំចា ក់ពន  រកំណើតដលផ្សំបញ្ច ូលគា   ដូចជា  Lunelle ឬ 

Cyclofem មា នផ្ទ ុកទា ំងអ័រមូ៉ន estrogen និង progestin។ 

កា រ ចា ក់ថា  ំពន  រកំណើត  ភទនះ ល្អ ចំ  ះ ្ត  ីដល ចង់ 

បា ន  រដូវ មកទៀង។ ចំ  ះ ្ត  ីដលកំពុងបំ   ះកូន និង ្ត  ី 

ដលមា ន ប   សុខភា ពណា មួយ ដូចបា នរៀបរា ប់ក្ន ុងទំព័រទី 

២៨៨ មិនគួរ  ើថា  ំចា ក់ពន  រកំណើតផ្ំសទ។ ថា  ំចា ក់ពន  រ 

កំណើត  ផ្ំស  ូវ ចា ក់ រៀងរា ល់ ខ មា នតំលថ្ល ជា ងថា  ំចា ក់ដល

មា នតអ័រមូ៉នprogestin  ហើយវា មា នកា រលំបា កក្ន ុងកា ររកទិញ

ទៀតផង។ 

្ត  ីដល  ើថា  ំចា ក់ពន  រកំណើតពីរ  ភទខា ងលើនះ 

ជួន កា ល ឡើងទម្ង ន់ និងឈឺក  ល បុ៉ន្ត ផល រំខា នទា ំងនះ នឹង 

បា ត់   វិញ ក  យពីចា ក់បា នពីរបីដង។ ្ត  ីអា ចឈប់  ើ 

មធ    បា យ ចា ក់ថា  ំពន  រ កំណើត  ប់ពលដលគា ត់ចង់ 

បា ន។ បុ៉ន្ត ក  យ ពលគា ត់ឈប់ចា ក់ គា ត់  ូវកា ររយៈពល 

មួយ ឆា  ំ ឬ  ើនជា ង នះ ដើម្ីបអា ចមា នផ្ទ  ះ និងមករដូវរា ល់ 

ខ វិញបា នដូចធម្ម តា ។  សិន បើគា ត់ឈប់ចា ក់ថា  ំពន  រ 

កំណើត ហើយមិនទា ន់ចង់បា ន កូន ភា  មៗ  ះគា ត់  ូវ 

មធ  បា យ ពន  រកំណើតណា មួយផ្សងទៀត។

កងដា ក់  ដកងដា ក់  ដ

(មា៉ កដលគនិយម  ើ ៖ Norplant, Implanon, Jadelle)Norplant, Implanon, Jadelle)

កងដា ក់  ដ ធ្វ ើកា រទប់សា្ក  ត់  លើអូវរ ្ត  ី កំុឲ្យ ប ្ច ញ 

ពង។ អ័រមូ៉នក៏ធ្វ ើឲ្យ ភា  សរំអិល  មា ត់ស្បូន ឡើងក  ស់ផង 

ដរ ដល ជួយ  ទប់សា្ក  ត់មជីវិត   ល មិនឲ្យចូល  ក្ន ុង ស្បូន 

បា ន។ កងដា ក់  ដ អា ច  ើបា នចំ  ះ ្ត  ីដលកំពុងបំ  

 ះកូន បុ៉ន្ត  មិនគួរ  ើចំ  ះ ្ត  ីដលមា នប   សុខភា ព ណា  

មួយ  ដូចបា នរៀប រា ប ់    ទំព័រទី ២៨៨ ទ។ Norplant មា ន 

៦បំពង់ ហើយកា រពា រ កំុឲ្យ មា នផ្ទ  ះរយៈពល ៥-៧ ឆា  ំ។ 

Jadelle មា ន ២បំពង់ ហើយ អា ចកា រពា រកំុឲ្យមា នផ្ទ  ះ 

រយៈពល ៥ ឆា  ំ។ Implanon មា ន ១បំពង់ ហើយ កា រពា រ កំុ ឲ្យ 

មា នផ្ទ  ះ  រយៈពល ៣ឆា  ំ។  តា ម បណា ្ខ   ទសជា  ើន 

Jadelle និងImplanon ពិបា ករកទិញជា ង Norplant។

 ក្ន ុងអំឡុងពល ១ ឆា  ំ ដំបូង កងដា ក់  ដ អា ចធ្វ ើឲ្យ 

មា ន កា រ ធា  ក់ឈា មរដូវមិនទៀង ឬ ធា  ក់ឈា ម  ើនថ្ង ក្ន ុងពល 

មក  រដូវ។ ្ត  ីអា ចលងមា នកា រធា  ក់ឈា មរដូវ បុ៉ន្ត នះមិន 

មន មា ន ន័យ ថា  គា ត់មា នផ្ទ  ះ ឬមា នប   អ្វ ី  ះឡើយ។ 

្ត  ីក៏អា ច ឡើង ទម្ង ន់ ឬឈឺក  ល បុ៉ន្ត កា រផា  ស់ប្ត ូរទា ំងនះ 

តងត បា ត់   វិញ  ពល ដល រា ងកា យរបស់គា ត់ ទមា  ប់ 

  នឹងអ័រមូ៉ន  ភទ  ះ។

្ត  ីអា ចស   ចចិត្ត យកកងដា ក់  ដ  ះចញ   ពល 

ណា  ក៏បា ន បុ៉ន្ត គា ត់  ូវរកបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លណា ដលចះ

យកវា  ចញ  យសុវត្ថ ិភា ព។ បនា  ប់ពីយកវា ចញហើយ ្ត  ី 

អា ច មា ន ទម្ង ន់វិញភា  មៗ ដូចនះគា ត់នឹង  ូវ  ើមធ  បា យ 

ពន  រកំណើត  ផ្សងទៀត បើគា ត់មិនទា ន់ចង់បា នកូនទ។
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ចូរសរសរ   ង់ទំព័រនះ អំពីព័ត៌មា នថា  ំពទ្យ ឬឱសថបុរា ណផ្សងទៀត ដលមា ន   ជន៍  ក្ន ុងតំបន់ ចូរសរសរ   ង់ទំព័រនះ អំពីព័ត៌មា នថា  ំពទ្យ ឬឱសថបុរា ណផ្សងទៀត ដលមា ន   ជន៍  ក្ន ុងតំបន់ 
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