339

ទំព័របតង
ការ

ើ

ចំ

ថាំ

ិតថាំ និងការ

ះថាំដលមាន

ថាំទាំងឡាយដលមាន

ើស

ស់ ក

ក្នុងជំពូកនះ

ប់ព បាលការបង្ក

គ

យពពួក

ហើយបើក

ូវបានរៀប

តាម

ះវិទ សា

កជាងថាំដលមាន

ះពាណិជ្ជកម្ម។

ក្នុងករណីខ្លះ ក៏មាន

ះពាណិជ្ជកម្មរបស់ថាំ

ះវិទ សា

ះពាណិជ្ជកម្មដលល្បីៗ ដាក់
ូវបានសរសរជាអក្សរ

នះ ៈ

ះពាណិជ្ជកម្មទ(

្តដូចគា

ពីកម

ើបំផុត ឬដលមានតំល

ះវិទ សា
្តដរ។

ះ

ះដល

្តតងតមានតម្ល

ក្នុងសៀវ

នះ

ូវបានទុកស

ះវិទ សា

្ត។

ប់ឲ្យអ្នកសរសរចូលនូវ

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ៈ បើពពួកថាំ
ះអ្នកគួរសរសរ

ក្នុងច

ះទំនរ ដូច

Tetracycline (Tetracycline HCI, oxyTetracycline, ។ល។)
ះ

Terramycin

ះជាយា៉ងនះក៏

ូវសរសរដូច្នះវិញ
ះ

តម្ល

១០,២៥ដុលា

យ បើអ្នកអាចទិញ Tetracycline ជា

Tetracycline

តម្ល

ះវិទ សា

ក្នុង
្តបាន

១០ដុលា

ចាំ

ួសារ ឬ

ចាំភូមិរបស់អ្នក

មានការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីថាំជា

ះទ។ ពី

ះ

ប់

ក្នុង

៦០
ូវតមាន

ប់
ក្នុង

អប់

ទសផ្សងៗ អាចរកបានថាំផ្សងៗគា ហើយជួនកាល

ើនដលកបនឹងជំងឺដូចគា។ ប៉ុន្ត
ូវមាន និង

៦

កជាង Terramycin

កំណត់ចំណាំ ៈ មិនមនថាំទាំងអស់ដលបានរៀបរាប់ក្នុងទំព័របតងនះ សុទ្ធតចាំបាច់
ថាំ

ះ

យអក្សរធំមួយ។ ឧទាហរណ៍ៈ phenergan

ថា Promethazine ដលជា

កបំផុត

ូន។

ប់ទីកន្លងទាំងអស់ ហើយមាន

ះវិទ សា

កបំផុត ឬដលអាចរកបាន គឺមានតTerramycin

Tetracycline ដល

ត

តាម

ត និងចាប់ផ្តើម

ជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីថាំនីមួយៗ កន្លងទំនរ

ប់

ះថាំដលអ្នកកំពុងស្វងរក

កន្លងមួយ។ ម៉ ងទៀត ថាំដលមាន

ះពាណិជ្ជកម្មរបស់ពពួកថាំ Antihistamine ដលគ

និងតម្លនថាំដលគនិយម

ស់របស់វា។ ឧទាហរណ៍ ៈ ថាំដល

ះថាំ ដលចាប់ពីទំព័រ៣៤១។ ឬរកមើល

្ត គឺមិនមនរៀប

ើ)។ នះមកពីថាំតងតមាន

ះពាណិជ្ជកម្មខុសៗគាពីកន្លងមួយ

ើ

ពលអ្នករកឃើញ

ទំព័រដលបានបងាញ។

កុមហ៊ុនផលិតថាំបាន

គឺជា

ះក្នុងបញ្ជីរាយ

ក្នុងតារាងលិបិកមថាំ ដលចាប់ពីទំព័រ៣៤៥។

ថាំទាំងឡាយ

តាមការ

នះ

ូវបានចាត់ចូលក្នុងកុមដលមានចំណងជើងថាស

បើអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីថាំអ្វីមួយ រកមើលថាំ
ះ

យ័ត្ន

ក្នុងសៀវ

ូវបានដាក់ជាកុម

ូន

ុង

ះជាយា៉ងណាក៏

ើថាំតមួយចំនួនតូចតប៉ុ

ះ។

យ វាជាការ

សើរដល

ះ
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ព័ត៌មានអំពីក
វិធីសរសរក
១

ើថាំ

= មួយ

ប់ =

= កន្លះ

ប់ =

ិតថាំ

ប់

១/២

ិត

ប់

១ ១/២

ប់ = មួយ

ប់កន្លះ =

១/៤

ប់

= មួយភាគបួនន

១/៨

ប់

= មួយភាគ
ហើយ

ការកំណត់ក

ិត

ប់ =

ំបីន

ប់(ចកជា

ើតមួយចំណក)

ើថាំតាមទម្ងន់ខ្លួនរបស់មនុស្ស

ក្នុងទំព័រទាំងឡាយនះ ថាំភាគ
កុមារនឹងមានក

ំបីចំណកស្មើៗគា

ិត

ើន

ូវបានណនាំឲ្យផ្តល់

ើទាបជាងមនុស្សចាស់។ ប៉ុន្ត ការកំណត់ ក

កដជាង។ ជួនកាល ព័ត៌មានអំពីវិធីអនុវត្តន៍តាមរបៀបនះ
ស

ប់ការ

ើ

តាមអាយុរបស់មនុស្ស ដូចនះហើយបានជា
ិត

ើថាំ

តាមទម្ងន់ខ្លួនរបស់មនុស្ស មានភាព

ូវបានផ្តល់ជូន

យសង្ខប

ក្នុងវង់កចក()

ស់របស់ភាក់ងារសុខាភិបាលដលគាត់មានជញ្ជីង។ បើអ្នកអាន...

(១០០ម.ក/គ.ក/ថ្ង)
វាមានន័យថា ១០០ម.ក ក្នុងទម្ងន់ខ្លួនមួយគីឡូកម ក្នុងមួយថ្ង។ និយាយម ៉ងទៀត គឺក្នុងអំឡុងពល២៤មា៉ង
អ្នក

ូវឲ្យថាំចំនួន ១០០ម.ក ស

ប់ទម្ងន់ខ្លួនមួយគីឡូកម។

ឧទាហរណ៍ ៈ អ្នកចង់ឲ្យថាំAspirin
ថាំAspirinស

កុមារមាក់ ទម្ងន់ ៣៦គ.ក ដលមានជំងឺរលាកសនាក់។ គដឹងថាក

ប់ជំងឺនះគឺ ១០០ម.ក/គ.ក/ថ្ង។ ដូច្នះយើង

ិត
ើ

ូវយក

១០០ម.ក x ៣៦ = ៣៦០០ម.ក
កុមារ

ះគួរ

ើថាំAspirin ៣៦០០ម.កក្នុងមួយថ្ង។ ថាំAspirinមួយ

៣៦០០ម.ក Aspirin ស្មើនឹងថាំ១២
រាល់៤

ូវឲ្យអ្នកជំងឺលបម្តង២

ប់ ៦ដងក្នុងមួយថ្ង ឬលប២

ប់

៉ងម្តង។

នះគឺជាវិធីមួយស
ើ

ប់។ ដូច្នះយើង

ប់មានជាតិAspirin៣០០ម.ក ដូច្នះ

ប់កំណត់ក

ិត

ើ

ស់ថាំផ្សងៗ។ ចំ

ះព័ត៌មានបន្ថម អំពីរងាស់ និងការកំណត់ក

ិត

ស់ថាំ មើលជំពូកទី៨។
កំណត់ចំណាំចំ

ះអ្នកអប់រំ អ្នកធ្វើផនការនកម្មវិធីថទាំសុខភាព និងចំ

បើសៀវ

ូវបាន

នះ

ើ

ក្នុងកម្មវិធីបណ្ណុះបណា្ខលភាក់ងារសុខភាពភូមិ ឬ

ថទាំសុខភាពភូមិ គួរមានព័ត៌មានអំពី
អ្នកចកចាយសៀវ
ចូល

ក្នុងសៀវ
ះវិទ សា

នះ

ះអ្នកចកចាយសៀវ

ះថាំដល

ូវបានចកចាយ

ក្នុងភូមិនិងតម្លរបស់វា ភាប់ជាមួយសៀវ

តាមភូមិ គួរចម្លងទំព័រដលមានព័ត៌មាននះ ដើម្បីឲ្យអ្នក

នះ។ បើអាចធ្វើបាន បញ្ចូលនូវព័ត៌មានអំពី
្ត ឬដលមានតម្ល

ភព

ក (មើលការទិញសមារស
ក។

ើ

នះ
យកម្មវិធី
នះ
នះ។

ស់អាចថតចម្លង

ក្នុងភូមិ ដលមានសមារៈ និងថាំតាម
ប់

អប់ថាំពទ្យ ទំ.៣៣៣)
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បញ្ជីថាំពទ្យក្នុងទំព័របតង
រាយតាមលំដាប់ដលគ

ើវា

ក្នុងសៀវ

Sulfa ឬ Sulfonamide ៈ

ពពួកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

ថាំដលមានតម្ល

Penicillin ៈ

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដលសំខាន់
មើលទំព័រ

Penicillin ជាថាំលប

នះ

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

កស

ប់ការបង្ក

គធម្មតាមួយចំនួន

Sulfadiazine, sulfisoxazole, sulfadimidine, triple
sulfa................................................................ ៣៥៨
Cotrimoxazole (sulfamethoxazole ជាមួយ
trimethoprim)........................ .............................. ៣៥៨

Penicillin ចាក់
Penicillinដលមានសកម្មភាពខ្លី ៈ crystalline penicillin,
benzylpenicillin, penicillin G, aqueous penicillin,
soluble penicillin, sodium penicillin, potassium
penicillin ......................................................... ៣៥២
Penicillinដលមានសកម្មភាពមធ្យម ៈ procaine penicillin,
procaine penicillin aluminum monostearate
(PAM)........................................ .................... ៣៥២

Gentamicin.................................................... ...... ៣៥៩
Cephalosporins ................................................... ៣៥៩

Penicillinដលមានសកម្មភាពវង ៈ benzathine penicillin
Ampicillin និងAmoxicillin : Penicillinមាន សិទ្ធភាព
ទូលំទូលាយ)............... ..................................... ៣៥៣

ថាំ
ស

ប់ជំងឺ

មះទឹកបាយ និងជំងឺ

មះទឹកថា .......... ៣៦០

Penicillin ជាមួយ Streptomycin ............................. ៣៥៤

Erythromycin :
ជ

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

ថាំស

ប់ព បាលជំងឺរបង

Isoniazid(INH) ................................................... ៣៦១
Rifampicin ........................................................... ៣៦២
Pyrazinamide ...................................................... ៣៦២

Tetracycline ៈ

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

Ethambutol ......................................................... ៣៦២
Streptomycin ....................................................... ៣៦៣
Thiacetazone ...................................................... ៣៦៣

ថាំ

Chloramphenicol ៈ
អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកស

ប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន ................... ៣៥៧

ស

ប់ជំងឺឃ្លង់

Dapsone (diaminodiphenylsulfone, DDS)........... ៣៦៤
Rifampicin ........................................................... ៣៦៤
Clofazimine (Lamprene)..................................... ៣៦៤
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ថាំផ្សងៗទៀត

ស

ប់ជំងឺ

ុនចាញ់

Chloroquine............... .......................................... ៣៦៥
Quinine................................................................ ៣៦៦
Mefloquine .......................................................... ៣៦៧
Pyrimethamine ជាមួយ Sulfadoxine (Fansidar) ... ៣៦៨
Proguanil..................... ........................................ ៣៦៨

ស

និងការបង្ក

ប់

គផ្សងទៀត

ង

យម

គផ្សិត

កមួនជាមួយ Undecylenic, Benzoic
ឬ salicylic acid ................................................៣៧២
Sulfurនិងទឹកខ្មះ ...................................................៣៧២
Sodium thiosulfate(hypo) ...................................៣៧២
Selenium sulfide (Selsun, Exsel)........................៣៧២

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

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

Gentian violet ស ប់ការបង្ក គ យម គផ្សិត
( ំង) ............................................................៣៧៣

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

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

ស

ប់អាមីប និងចាដ ៉

ស

ប់កមរមាស់ និងច

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

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

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

Benzyl benzoate ជាកមលាប ឬទឹកខាប់ៗ............. ៣៧៣

Diloxanide furoate................................................ ៣៦៩
Tetracycline ......................................................... ៣៥៦
Chloroquine ......................................................... ៣៦៥
Quinacrine........................................................... ៣៧០

Sulfur ក្នុងVaseline ..............................................៣៧៣

Pyrethrins ជាមួយ piperonyl (RID) .......................៣៧៣

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

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

ប់ជំងឺសិរមាន់

Podophyllin ......................................................... ៣៧៤
ស

ប់ការបង្ក

គ

ទារមាស

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

Tinidazole.................. .......................................... ៣៦៩
ទឹកខ្មះស(white vinegar).......... ........................... ៣៧០
Metronidazole........ ............................................. ៣៧០
Nystatin ឬ Miconazole ជា ប់ ជាកមលាប
និងថាំសុលទារមាស................................... ........ ៣៧០
Gentian violet(crystal violet)..... .......................... ៣៧០
ប៉ូវីដូន iodine......................................................... ៣៧១

ស

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

ប់ប

សើស្បក

សាប៊ូ .................................................................... ៣៧១

ូន

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

ប់

Thiabendazole ស

ស

ប់ជំងឺ

ប់

ូនមូល និង

ូនទំពក់ ............... ៣៧៥

ប់

ើន

ូនទំពក់

ូនជា

ូនទំពក់ និង

Niclosamide (Yomesan) ស

Praziquantel ស

ភទ ............. ៣៧៥
ូនមូល .... ៣៧៦

ប់តនញា៉............. ៣៧៦

ប់តនញា៉ ................................. ៣៧៦

Sulfur .................................................................. ៣៧១
Gentian violet (crystal violet ................................ ៣៧១
កមួនអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ................................................ ៣៧១
កមួនគ័រទីកូស្តរ៉ូអីុដ ឬ ទឹកថាំខាប់ៗ ........................ ៣៧១
ចាហ៊ួយ (Petrolatum, Vaseline) ........................... ៣៧១

ស

ប់ Schistosomiasis

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

Metrifonate (Bilarcil)........................................ ...៣៧៧
Oxamniquine (Vansil, Mansil) ............................៣៧៧
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ស

កមួនអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ស

ប់ជំងឺភ្នក

ប់ព បាលភ្នកកហម និង

ស

ភ្នកទារក.......................................................... ៣៧៨
Tetracycline ឬ Erythromycin
ស

ប់ភ្នកទារក............................................... ៣៧៩

អូរា៉លីត ................................................................ ៣៨២

ស
ស

ប់ការឈឺចាប់

ពពួកថាំបំបាត់ការឈឺចាប់

ប់ការខ ះជាតិទឹក

ទឹក

ប់លាមករឹង (ការទល់លាមក) ៈ
ថាំបញ្ចុះលាមក

ះមា៉ញសុី (magnesium hydroxide) ............ ៣៨៣

អំបិល Epsom (magnesium sulfate) .................... ៣៨៣
Aspirin........................................................... ...... ៣៧៩
Aspirinស

ប់កុមារ............................................ .. ៣៨០

ងរ៉................................................. ................. ៣៨៣
ងរំអិលបញ្ចុះលាមក (Dulcolax).................. ....... ៣៨៣

Acetaminophen (Paracetamol).......................... ៣៨០
Ibuprofen....................................................... ..... ៣៨០
Ergotamine ជាមួយ caffeine ស

ប់ជំងឺ

កាំង

ស

ឈឺក ល.......................................................... ៣៨០
Codeine........................................................... .... ៣៨៤

ស

ប់បញ្ឈប់ការឈឺចុកចាប់

ិត

ល

Kaolin ជាមួយ Pectin ............................................ ៣៨១

ស

ពលដរបិទមុខរបួស

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

ប់ជំងឺរាកក

ថាំបន្តក់

ប់ការតឹង

មុះ

មុះ ដលមានEphedrine ឬ

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

ស

ប់ការចុក

ះ

ពពួកថាAntispasmodics
A
ំ ntispasmodics

Belladonna (មានឬគាន Phenobarbital) ............... ៣៨១

ស

ប់ការក្អក

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

ស

ប់ជំងឺហឺត

Ephedrine ........................................................... ៣៨៥
Theophylline ឬ Aminophylline ............................. ៣៨៥
ស

ប់ការមិនរំលាយអាហារ ការកហាយចុងដង្ហើម
និងដំ

កពះ

Aluminum hydroxide ឬ Magnesium hydroxide .... ៣៨១
Sodium bicarbonate (bicarbonate of soda) ........ ៣៨១
Calcium carbonate .............................................. ៣៨២
Cimetidine (Tagamet)........................................ ៣៨២

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

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

Epinephrine(Adrenaline, Adrenaline) ................. ៣៨៥
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ស

ប់

តិកម្មអាល់ឡសុី និងការក្អួត

Promethazine (Phenergan) ............................... ៣៨៦
Diphenhydramine (Benadryl)............................. ៣៨៧

ស

ថាំសុលឬសដូងបាត............................................. .. ៣៩០

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

ស

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

ម ទឹក

Antitoxins

វីតាមីន

ប់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងភាពស្លកសាំង
ះ

(ទឹក

ឆាំងពិសពស់............................................... ... ៣៨៨

ថាំ

ឆាំងតតាណូស............................................ .. ៣៨៩

ស្ងួត) .......................... ៣៩២

ប់ជំងឺខាក់មាន់និងភ្នកស្ងួត ........... ៣៩២

ដក Sulfate (ferrous sulfate)ស

ប់ភាព

ស្លកសាំង ........................................................ ៣៩៣
Folic acid ស

ស

ះ

ើនមុខ ..................................................... ៣៩២

ថាំវីតាមីន អា ស
ថាំ

ប់ឬសដូងបាត

ប់ភាពស្លកសាំង..................... ....... ៣៩៣

វីតាមីនប ១២ (cyanocobalamin) ស

ប់ការលបឬផឹកថាំពុល

ដលបណា្ខលមកពីខ្វះវីតាមីនប១២ប៉ុ
វីតាមីនកា (phytomenadione) ស
កយស

ថាំម ធ្យូងសកម្ម................................................ ... ៣៨៩

ប់ការ

្ខះ ......... ៣៩៣

ប់ការធាក់ឈាម

ល......................... ........................ ៣៩៤

វីតាមីនប៦ (pyridoxine) ស
ស

ប់ភាពស្លកសាំង

ប់អ្នក

ើថាំINH ....... ៣៩៤

កាច់
អំពីផនការ

ួសារ

Phenobarbital (phenobarbitone) ........................ ៣៨៩
Phenytoin (diphenylhydantoin, Dilantin) ............ ៣៩០

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

ស

ប់ការធាក់ឈាមកយស

ល

ថាំ

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

ថាំ

ប់ពន រកំណើតបនាន់ .................................... ៣៩៥
មអនាម័យ ..................................................... ៣៩៦

ដ ៉្រហាម........................................... ................... ៣៩៦
ថាំពពុះពន រកំណើត.............................................. ៣៩៦
ថាំសុលពន រកំណើត(Neo Sampoon)................... ៣៩៦

Ergonovine ឬ ergometrine maleate (Ergotrate,

កងដាក់ក្នុងស្បូន..................................................... ៣៩៦

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

កងដាក់

Methergine).................................................... ៣៩១

ថាំចាក់ពន រកំណើត .............................................. ៣៩៦
ដ (Norplant)
(Norplant)......................................
...................................... ៣៩៧

ទំព័រទំនរស

ប់សរសព័ត៌មានអំពីថាំពទ្យ

ឬឱសថបុរាណ .................................................. ៣៩៨
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តារាងលិបិកមនថាំក្នុងទំព័របតង
ះថាំទាំងនះ

ូវបានរៀបតាមលំដាប់តួព្យញ្ជនៈនភាសាអង់គ្លស។

ចំណាំ ៈ ថាំដលគាន

"ទំព័រលឿង"។

ក្នុងទំព័របតង ប៉ុន្តមាន

ក្នុងសៀវ

នះ

ូវបានចុះ

ក្នុងតារាងលិបិកមរួម

A
Acetaminophen (paracetamol) ............................. 380
Acetylsalicylic acid (aspirin) .................................. 379
Activated charcoal/ធ្យូងថ្មសកម្ម ................................ 389
Adrenalin (epinephrine) ........................................ 385
Adrenaline .............................................................. 385
Alacramyn (antivenom) ........................................ 388
Albendazole ........................................................... 374
Albuterol ................................................................. 385
Alka Seltzer (sodium bicarbonate) .........................381
Allergic reactions/ តិកម្មទំនាស់, ថាំស ប់ព បាល . 386
Aluminum hydroxide ...............................................381
Amebas/អាមីប, ថាំស ប់ព បាល ........................... 368
Amicline ................................................................. 370
Aminophylline ........................................................ 385
Amoxicillin .............................................................. 353
Ampicillin ................................................................ 353
Analgesics.............................................................. 379
Anemia, ថាំស ប់ព បាល...................................... 393
Anesthetics ............................................................ 380
Antacids ..................................................................381
Antibiotics............................................................... 351
Antihistamines ....................................................... 386
Antiminth (pyrantel) .............................................. 376
Antispasmodics .......................................................381
Antitoxins ............................................................... 388
Antivenoms ............................................................ 388
Antivipmyn (antivenom) ........................................ 388
Antrypol (suramin) ................................................ 378
Aralen (chloroquine) ............................................. 366
Aspirin .................................................................... 379
Asthma, ថាំស ប់ព បាល ..................................... 385
Atabrine.................................................................. 370
Atropine...................................................................381
Azithromycin .......................................................... 360

B
Bactrim (cotrimoxazole) ........................................ 358
Banocide (diethylcarbamazine) ............................ 378
Bayer 205 (suramin)............................................. 378
Belladonna ..............................................................381
Benadryl (diphenhydramine) ................................ 387
Benzathine ............................................................. 353
Benzoic acid........................................................... 372
Benzyl benzoate .................................................... 373
Betadine (povidone iodine) ....................................371

Bicarbonate of soda ................................................381
Bichloroacetic acid ................................................. 374
Bilarcil (metrifonate) .............................................. 377
Biltricide (praziquantel) ................................. 376, 377
Birth control/ការពន រកំណើត .................................. 394
Bleeding/ការហូរឈាម, ថាំស ប់ព បាល .................391
Brevicon (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................. 395
Brevicon 1+ 35 (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ................... 394
Brevinor (ថាំ ប់ពន រកំណើត) .............................. 395
Broxyquinoline ....................................................... 370

C
Cafergot (ergotamine ជាមួយ caffeine) ................... 380
Calcium carbonate ................................................. 382
Ceftriaxone ............................................................. 360
Cephalosprins ........................................................ 359
Charcoal, powdered ឬ activated ............................. 389
Chlamydia, ថាំស ប់ព បាល ................................. 360
Chlorambin............................................................. 370
Chloramphenicol .................................................... 357
Chloromycetin (chloramphenicol) ......................... 357
Chloroquine ............................................................ 365
Chlorpheniramine ................................................... 387
Chlortetracycline .................................................... 356
Ciprofloxacin ........................................................... 360
Clioquinol ............................................................... 370
Clofazimine ............................................................ 364
Cloxacillin ............................................................... 351
Cobrantril (pyrantel) .............................................. 376
Codeine .................................................................. 384
Condoms/
មអនាម័យ ........................................ 396
Contraceptive foam/ថាំពពុះពន រកំណើត.................. 396
Contraceptive suppositories/ថាំសុលពន រកំណើត .... 396
Contraceptives, oral /ថាំ ប់ពន រកំណើត ............... 394
Convulsions (fits), ថាំស ប់ព បាល......................389
Copper T (កងដាក់ក្នុងស្បូន) .................................... 396
Cortico steroid .........................................................371
Cortisone ................................................................ 392
Cotrimoxazole ........................................................ 358
Cough medicines/ថាំក្អក .......................................... 384
Cramps of the gut, ថាំស ប់ព បាល.......................381
Crotamiton.............................................................. 373
Crystal violet ............................................................371
Cyanocobalamin (vitamin B12) ............................. 393
Cyclofem (ថាំចាក់ពន រកំណើត).............................. 396

346
Flagyl (metronidazole) .......................................... 369

D
Dapsone (diaminodiphenylsulfone, DDS).............. 364
Dehydration, ថាំស

ប់ព បាល............................... 382

Floraquin ................................................................ 370
Folic acid ................................................................ 393

Delfen (ថាំពពុះពន រកំណើត) .................................. 396

Fungus infections/ការបង្ក

Depo-Provera (birth control injection).................... 396

Furamide (diloxanide furoate) ............................... 369

Demulen (ថាំ

ប់ពន រកំណើត)............................. 395

Diaphragm ............................................................. 396
Diarrhea, ថាំស

ថាំស

Dicloxacillin ............................................................ 351
Diethylcarbamazine ............................................... 378
Diiodohydroxyquin .................................................. 370

Dilantin (phenytoin) .............................................. 390

Diloxanide furoate................................................... 369

Dimenhydrinate ...................................................... 387

Diodoquin (diiodohydroxyquin) ............................. 370

Diphenhydramine ................................................... 387
Diphenylhydantoin (phenytoin) ............................. 390

Doxycycline ............................................................ 356

Gamma benzene hexachloride (lindane) .............. 373

Gammezane (lindane) .......................................... 373
Garamycin (gentamicin) ....................................... 359

Gentamicin ............................................................. 359

Gentian violet...........................................................371

Germanin (suramin) ............................................. 378
Giardia, ថាំស

Gonorrhea, ថាំស

H
Halquinol ................................................................ 370

Enteroquinol ........................................................... 370

Ephedrine .............................................................. 385
Epinephrine............................................................ 385
Epsom salts ........................................................... 383

Hemorrhage/ការធាក់ឈាម, ថាំស
Hemorrhoids/ឫសដូងបាត, ថាំស

Hydroxyquinolines .................................................. 370
Hyoscyamine (atropine).........................................381

Hyper-tet (tetanus immune globulin) .................... 389

I

Ergonovine ..............................................................391
Ergotamine ជាមួយ caffeine..................................... 380

Ergotrate (ergotamine tartrate) ............................. 390

Erythromycin .......................................................... 355
Ethambutol ............................................................ 362
ប់ពន រកំណើត)............................. 395

Eurax (crotamiton) ................................................ 373
Expectorants .......................................................... 384

Exsel (selenium sulfide)........................................ 372
ប់ព បាល................................... 378

Fansidar (pyrimethamine with sulfadoxine) .......... 368

ប់ពន រកំណើត) ............................. 395
ប់ពន រកំណើត) ............................. 395

Ferrous sulfate ....................................................... 393
កាច់(convulsions), ថាំស

Infections, ថាំស

ប់ព បាល .................................. 351

Injectable contraceptives/ថាំចាក់ពន រកំណើត ......... 396

Insecticides for scabies and lice/ថាំស ប់
កមរមាស់ និងច ................................................... 373
Intrauterine device (កងដាក់ក្នុងស្បូន) ..................... 396

Iodochlorhydroxyquin............................................. 370

Iodoquinol .............................................................. 370

Iron sulfate ............................................................. 393
Ivermectin .............................................................. 378

Family planning methods/មធ បាយពន រកំណើត .. 394

Fits/ការ

Ibuprofen ............................................................... 380

Isoniazid (INH) ......................................................361

F

Femulen (ថាំ

ប់ព បាល ..........391

ប់ព បាល ........... 392

Hetrazan (diethylcarbamazine) ............................ 378

Ergometrine ............................................................391

Femenal (ថាំ

ប់ព បាល .............. 379

Helmex (pyrantel) ................................................. 376

Entero Vioform ....................................................... 370

Eyes/ភ្នក, ថាំស

ប់ព បាល ................................. 360

Griseofulvin ............................................................ 372

Headache/ការឈឺក ល, ថាំស

Emko (ថាំពពុះពន រកំណើត) .................................. 396

Eugynon (ថាំ

ប់ព បាល....................................... 368

Glycerin suppositories ............................................ 383

Droncit (praziquantel) .................................... 376,377

E

គផ្សិត,

G

Dramamine (dimenhydrinate) ............................... 387
Dulcolax (glycerin suppositories) .......................... 383

យពពួកម

ប់ព បាល ............................................... 372

ប់ព បាល .................................... 384

Diazepam ............................................................... 390

គ

ប់ព បាល ..... 389

K
Kaolin ជាមួយ pectin................................................ 384

Kaopectate (kaolin ជាមួយ pectin) ......................... 384

Kwell (lindane) ...................................................... 373
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L
Lamprene (clofazimine) ........................................ 364
Lariam (mefloquine).............................................. 367
Laxatives ................................................................ 383
Lempko (ថាំពពុះពន រកំណើត) ............................... 396
Leprosy/ជំងឺឃ្លង់, ថាំស ប់ព បាល ......................... 363
Lice/ច, ថាំស ប់ព បាល....................................... 373
Lidocaine................................................................ 380
Lindane .................................................................. 373
Loestrin 1/20 (ថាំ ប់ពន រកំណើត)....................... 395
Lo-Femenal (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ........................ 395
Logynon (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................. 394
Lo-ovral (ថាំ ប់ពន រកំណើត) .............................. 395
Luminal (phenobarbital)........................................ 389
Lunelle (ថាំចាក់ពន រកំណើត)................................. 396

Neosporin (កមួនអង់ទីប៊ីយូទិក)................................371
Neo-Synephrine (phenylephrine) .......................... 384
Net-En (ថាំចាក់ពន រកំណើត) ................................. 396
Niclosamide ........................................................... 376
Nivembin ................................................................ 370
Nordette (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................. 395
Nordiol (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ................................ 395
Noriday 1+50 (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ...................... 394
Norimin (ថាំ ប់ពន រកំណើត)............................... 394
Nor-QD (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................... 395
Norlestrin (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................ 395
Norplant (កងដាក់ ដ)......................................... 396
Nose/ មុះ, ថាំស ប់ព បាល................................. 384
Nystatin .................................................................. 373

O
M
Magnesium hydroxide ............................................ 383
Magnesium sulfate ................................................. 383
Malaria/ជំងឺ ុនចាញ់, ថាំស ប់ព បាល................... 365
Mansil (oxamniquine) ........................................... 377
Mebendazole (Vermox)......................................... 374
Mectizan (ivermectin) ........................................... 378
Mefloquine ............................................................. 367
Mepacrine .............................................................. 370
Methergine (methylergonovine maleate) ...............391
Methicillin ............................................................... 351
Metrifonate ............................................................. 377
Metronidazole ........................................................ 369
Miconazole ............................................................. 370
Microgynon 30 (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ................... 395
Microlut (ថាំ ប់ពន រកំណើត) .............................. 395
Microvlar (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................. 395
Micronor (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................. 395
Micronovum (ថាំ ប់ពន រកំណើត)........................ 395
Milk of magnesia/ទឹក ះមា៉ញ៉សុី ........................... 383
Milk, powdered /ម ទឹក ះ
.............................. 392
Mineral oil/ ងរ៉ .................................................... 383
Mini-pill/ថាំ ប់តូចៗ ............................................... 395
Minovlar (ថាំ ប់ពន រកំណើត).............................. 395
Modicon (ថាំ ប់ពន រកំណើត).............................. 395
Myambutol (Ethambutol) ...................................... 362

N
Nafcillin .................................................................. 351
Naphuride (suramin) ............................................ 378
Neo Sampoon (ថាំសុលពន រកំណើត)..................... 396
Neocon (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................... 394
Neogynon (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ........................... 395
Neomycin ................................................................371

Onchocerciasis, ថាំស ប់ព បាល.......................... 378
Oral contraceptives/ថាំ ប់ពន រកំណើត ................. 394
Oral rehydration salts /ទឹកអូរា៉លីត ........................... 382
Ortho-Novum 1/35 (ថាំ ប់ពន រកំណើត) .............. 394
Ortho-Novum 1/50 (ថាំ ប់ពន រកំណើត) .............. 394
Ovcon (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ................................. 395
Ovral (ថាំ ប់ពន រកំណើត)....................................395
Ovrette (ថាំ ប់ពន រកំណើត).................................395
Ovulen (ថាំ ប់ពន រកំណើត).................................395
Ovum 50 (ថាំ ប់ពន រកំណើត)............................. 395
Ovysmen (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................ 395
Ovysmen 1/35 (ថាំ ប់ពន រកំណើត) .................... 394
Oxacillin.................................................................. 351
Oxamniquine .......................................................... 377
Oxytetracycline ....................................................... 356
Oxytocin ..................................................................391

P
Pain, ថាំស ប់ព បាល........................................... 379
Paludrine (proguanil) ............................................ 368
Paracetamol ........................................................... 380
Penicillins ............................................................... 351
Amoxicillin ......................................................... 353
Ampicillin .......................................................... 353
Benzathine........................................................ 353
Benzylpenicillin (penicillin G) ........................... 352
Crystalline ......................................................... 352
ស ប់ការសាុំនឹងpenicillin .................................. 351
PAM (procaine penicillin aluminum
monostearate) .................................................. 352
Phenoxymethyl (penicillin V) ........................... 351
Procaine............................................................ 352
ជាមួយ streptomycin .......................................... 354
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Perle....................................................................... 394
Perle LD ................................................................. 395
Petroleum jelly (petrolatum, Vaseline) ...................371
Phenergan (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, ថាំស ប់ព បាល .................................. 389
Polymyxin................................................................371
Polysporin (polymyxin) ..........................................371
Polyvalent Crotalid Antivenin
(ស ប់ពលពស់ចឹក) ....................................... 388
Povidone iodine .......................................................371
Powdered charcoal/ម ធ្យូង ................................... 389
Praziquantel ស ប់ schistosomiasis ..................... 377
Praziquantel ស ប់តនញា៉ .................................... 376
Primaquine ............................................................. 368
Primovlar (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................ 395
Probenecid ............................................................. 360
Proguanil ................................................................ 368
Promethazine ......................................................... 386
Pyrantel.................................................................. 376
Pyrazinamide ......................................................... 362
Pyrethrins ជាមួយ piperonyl .................................... 373
Pyridoxine (vitamin B6) ......................................... 394
Pyrimethamine ជាមួយ sulfadoxine ......................... 368

S
Salbutamol ............................................................. 385
Salicylic acid .......................................................... 372
Scabies/កមរមាស់, ថាំស ប់ព បាល....................... 373
Scorpion sting/ពីងពាងទិក, ថាំស ប់បន បពិស ...... 388
Selenium sulfide ..................................................... 372
Selsun (selenium sulfide) ..................................... 372
Septra (cotrimoxazole) .......................................... 358
Silver nitrate ........................................................... 379
Simethicone ............................................................381
Skin problems/ប ស្បក, ថាំស ប់ព បាល .......... 371
Snakebite/ពស់ចឹក, ថាំស ប់បន បពិស .................. 388
Soaps/សាប៊ូ .............................................................371
Sodium bicarbonate ................................................381
Sodium thiosulfate.................................................. 372
Spectinomycin........................................................ 360
Streptomycin .......................................................... 363
Suero Anticrotalico (snakebite antivenom) ............ 388
Sulfas (sulfonamides) ........................................... 358
Cotrimoxazole ................................................... 358
Sulfadiazine ...................................................... 358
Sulfadimidine .................................................... 358
Sulfamethazine ................................................. 358
Sulfisoxazole ..................................................... 358
Trimethoprim ជាមួយ sulfamethoxazole
(cotrimoxazole) .......................................... 358
Triple sulfa ........................................................ 358
Sulfones (dapsone, DDS)...................................... 364
Sulfur ......................................................................371
Suramin ................................................................. 378
Synophase (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ......................... 394
Syrup of lpecac ...................................................... 389

T
Q
Quinacrine.............................................................. 370
Quinine................................................................... 366
Quogyl .................................................................... 370

R
Ranitidine ............................................................... 382
Rehydration Drink/ទឹកអូរា៉លីត.................................. 382
Retinol .................................................................... 392
RID (pyrethrins ជាមួយ piperonyl) .......................... 373
Rifampicin ស ប់ជំងឺរបង ...................................... 362
Rifampicin ស ប់ជំងឺឃ្លង់ ....................................... 364
Ringworm, ថាំស ប់ព បាល .................................. 372

Terramycin (tetracycline) ...................................... 356
Tetanus antitoxin .................................................... 389
Tetanus immune globulin....................................... 389
Tetracycline ............................................................ 356
Doxycycline ............................................................ 356
Oxytetracycline ....................................................... 356
Tetracycline HCI ..................................................... 356
Theophylline.......................................................... 385
Thiabendazole........................................................ 375
Thiacetazone ......................................................... 363
Tinactin (tolnaftate) ............................................... 372
Tinidazole ............................................................... 369
Tolnaftate ............................................................... 372
Trinordiol (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................ 394
Trinovum (ថាំ ប់ពន រកំណើត) ............................ 394
Triphasil (ថាំ ប់ពន រកំណើត).............................. 394
Triquilar (ថាំ ប់ពន រកំណើត) .............................. 394
Tuberculosis/ជំងឺរបង, ថាំស ប់ព បាល .................361
Typhoid/ជំងឺ ុន ះវៀន, ថាំស ប់ព បាល ............ 357

349
U
Ulcers/ដំ

កពះ, ថាំស

White vinegar/ទឹកខ្មះពណ៌ស .................................. 372

ប់ព បាល ........................381

Undecylenic acid .................................................... 372

Whitfield's Ointment ............................................... 372

Worms/

ូន, ថាំស

ប់ព បាល ............................... 374

X

V
Vaginal infections/ការបង្ក គ ទារមាស,
ថាំស ប់ព បាល ............................................... 370

Xylocaine (lidocaine) ............................................ 380
Xerophthalmia, វីតាមីនស

ប់ ................................. 392

Valium (diazepam) ............................................... 390

Vansil (oxamniquine) ............................................ 377

Vaseline (petroleum jelly) ......................................371
Vermox (mebendazole) ........................................ 374
Vibramycin (doxycycline) ...................................... 356

Y
Yomesan (niclosamide) ........................................ 376

Vinegar/ទឹកខ្មះ ....................................................... 372

Vitamins ................................................................. 392
Vomiting/ការក្អួត, ថាំស

ប់ព បាល ......................... 386

Z
Zentel (albendazole)............................................. 374
Zantac (ranitidine) ................................................ 382

W
Warts on the genitals/ការដុះដុំសាច់លើ ដាប់ភទ,
ថាំស ប់ព បាល ............................................... 374
Water as a medicine/ការព បាល

យទឹក .............. 384
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តើ

កគិត

អត់ទ! វា

ន់តផាសាយប៉ុ

ះ។

ថាវា

ូវការ

វានឹងបាន

ួលឡើងវិញ។ ឲ្យវាសំរាក

ចាក់ថាំ ដរ

ហើយឲ្យវាញុំា អាហារនិងទឹកឲ្យ

ឬទ?

ថាំពទ្យនឹងមិនជួយអ្វីវាទ តអាច
ប៉ះពាល់ សុខភាពវាទៀតផង។

ើថាំត
និង

ឬ

ពលណាដលអ្នក

កដថាមានការចាំបាច់

ពលដលអ្នកដឹងច ស់ពីរបៀប

ចំណាំ ៈ ថាំមួយចំនួនអាចបណា្ខលឲ្យមាន
ើនមុខក្នុងពលដំណាលគា សួរ

អានព័ត៌មានដលមាន

តិកម្ម បើ

ើ

ស់ប៉ុ

ះ។

ើរួមជាមួយថាំដទទៀត។ មុននឹង

ើថាំពីរ

បល់ពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល បើអាចធ្វើបាន។ ជាមួយគានះដរ
លើកញ្ចប់ថាំជាមុនសិន មុននឹង

ើ

ស់។

ីន។
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ព័ត៌មានស្តីអំពីថាំ
អ្នកដលមិនអាច

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

ព បាល

ឆាំងការបង្ក

ដលបណា្ខលឲ្យមានខ្ទុះ។ វាមិនមាន
ការបង្ក

គជា

ើនលើផ្លូវ

និងការ

គជា

ើន

សិទ្ធភាពលើជំងឺរាក

គផ្សងៗទៀត

(មើលទំ.១៨ និង១៩)។

យវីរុស

អ៊ុយនីត។

ះមនុស្សភាគ

សុវត្ថិភាព។ ការ
ះថាក់ទ

ះការ

ើPenicillin

ើថាំនះហួសក

ន់តចំណាយលុយ

ថមទាំងអាចធ្វើឲ្យម

ពិបាកកំចាត់)។

ប់

ិតមិនបណា្ខលឲ្យមាន
ើន។ ប៉ុន្តបើ

គបានទាំង

ើតិច

ុងទ ហើយ

គមានភាពសាុំជាមួយថាំនះ(រឹតត

តិកម្មទំនាស់ក

ិត

តិកម្ម

លបណា្ខលឲ្យមានរមាស់

ចញកន្ទួល។ វាអាចលចចញប៉ុនាន
ើPenicillin ហើយវាអាចចញជា

៉ងឬប៉ុនានថ្ងបនាប់ពី

ើនថ្ង។ Antihistamine

(ទំ.៣៨៦)ជាថាំអាចជួយឲ្យបាត់រមាស់បាន។
ក្នុងករណីក
ថា

Penicillinបណា្ខលឲ្យមាន

តិកម្មទំនាស់

តិកម្មអាល់ឡសុី។ បនាប់ពីអ្នកជំងឺបានលប

ឬចាក់Penicillinភាម គាត់ក៏ចាប់ផ្តើមមានភាពស្លកសាំង
ពិបាកដកដង្ហើម ហើយក៏ធាក់ក្នុងសភាពស្ហុក(ទំ.៧០)
ូវចាក់ថាំEpinephrine (Adrenaline) ភាម
ម។
ូវមានថាំAdrenalineជា

Penicillin (មើលទំ.៣៨៥)។
គួរ

ចំ

លប

ច

ពលអ្នកចាក់

ះអ្នកជំងឺដលធាប់មាន

តិកម្មជាមួយPenicillin មិន

ះទ។

តិកម្មម្តងទៀត វាទំនងជា

ើថាំPenicillin, Ampicillin ឬAmoxicillin
ះថាបើមាន

មានសភាពកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាចមាន
ទៀតផង។ (ប៉ុន្តការធ្វើទក
ុ ្ខកពះ

មិនមនជា
Penicillin

ះថាក់ជាងថាំPenicillinជាថាំ

ើថាំPenicillinចាក់ ស
ះ។

ប់តជំងឺធ្ងន់និងមាន

ុង

យ័ត្នដលមាន

ះថាក់
ូវ

ទំ.៧០។

ជួនកាលPenicillinមិនអាចសមាប់ម

យការ

យចាក់ ឬ

ះថាក់ដល់សាប់
ើថាំPenicillin

តិកម្មទំនាស់ទ ហើយមិនចាំបាច់ឈប់លប
ះដរ)។

គដលវាតងត
គបាន

កាយជាមានភាពសាុំ ដលធ្វើឲ្យថាំPenicillinមិនអាចសមាប់វា
បាន(មើលទំ.៥៨)។
បច្ចុប្បន្ន ការបង្ក

មាន ពងបក ដំ

ការបង្ក

គ

បើការបង្ក

ះមនុស្សខ្លះ Penicillinបណា្ខលឲ្យមាន

ធ្ងន់ធ្ងរ

យចាក់Penicillin

យការលបតាមមាត់។ ថាំ

អាចអាចសមាប់បាន។ នះអាចបណា្ខលមកពីម

ើន Penicillinជាថាំមួយដលមាន

ពកនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ការបង្ក

ទំនាស់។

ូវព បាល

ស់

ការសាុំនឹងថាំPenicillin ៈ

ះថាក់និងការ ុង យ័ត្ន ចំ

ចំ

Penicillinចាក់ អាចមាន

កាន់យកការ

ះPenicillin G ២៥០ម.ក = ៤០០.០០០

ភទ(រួមទាំងAmpicillin និងAmoxicillin):
ចំ

ើនដល

ើ

មុននឹងចាក់ថាំPenicillin ឬថាំដលមានជាតិPenicillin

ថាំPenicillinមានអ៊ុយនីតគិតជាមីលីកម(ម.ក) ឬជា

អ៊ុយនីត ។ ចំ

គជា

អាចព បាលបានយា៉ងល្អ

ប៉ុ

ប់ការ

យ័ត្ន)។

លប។

ម ការឈឺចង្កះ ការជាំ ជំងឺ

ផាសាយ ជំងឺអុតសាយ ឬការបង្ក

ុង

ការបង្ក

ភទដ៏សំខាន់។ វា

គមួយចំនួន ដលរួមទាំងការបង្ក

យTetracycline ឬ Erythromycin ជាថាំលប

ជំនួសបាន(មើលទំ.៣៥៥ និង៣៥៦ ស

Penicillin ៈ អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដ៏សំខាន់
Penicillinជាថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមួយ

ើPenicillinបាន ជួលកាលអាច

គដលមានភាពសាុំជាមួយPenicillin

មានខ្ទុះលើស្បក ការបង្ក

ះ និងការបង្ក

គណាមួយក្នុងចំ

ឆ្លើយតបជាមួយការព បាល
ូវសាកល្បង

គ

គផ្លូវដង្ហើម

ឆ្អឹង(ការរលាកឆ្អឹង)។

មការបង្ក

គទាំងនះមិន

យPenicillinធម្មតាទ យើង

ើថាំអង់ទប
ី ៊ីយ៉ូទិកផ្សងទៀត។ ឬ

ភទ

ពិសសមួយនPenicillin(methicillin, nafcillin, oxacillin,
cloxacillin, dicloxacillin) អាចមាន

ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីក
យ័ត្ន។

ទសជា

ិត

ើនក្នុងពិភព

សិទ្ធភាព។ ពិ
ើ

ក ជំងឺ

ស់ និងការ

ះ

ុង

មះទឹកបាយ

មានភាពសាុំជាមួយPenicillin មើលទំ.៣៦០ស

ប់

អង់ទប
ី ៊ីយ៉ូទិកផ្សងទៀត។ ជំងឺរលាកសួត ក៏ជួនកាលមានភាព

សាុំជាមួយPenicillinដរ សាកល្បង

ើ Cotrimoxazole

(ទំ.៣៥៨) ឬ Erythromycin(ទំ.៣៥៥)។

Penicillinជាថាំលប
Penicillin V
ះ__________________តម្ល_____ស
ជា

ប់ ២៥០ម.ក (៤០០.០០០អ៊ុយនីត)។ ក៏អាចជា

ទឹកខាប់ៗ ឬជាម ស

១សាប

ប់_____

កាហ្វ។

ប់លាយ ១២៥ ឬ២៥០ម.ក ក្នុង
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Penicillinជាថាំលប(ជាជាងការចាក់)គួរត

ការបង្ក

គ

ើស

លនិងមធ្យម ដូចជា ៈ

អាប់ស ឬការបង្ក
ការបង្ក

គ

ការបង្ក

គក្នុង

ឈឺបំពង់ក

ជើងធ្មញ

ស្បក

erysipelas
រលាក

គ

Penicillinចាក់

ប់
Penicillinចាក់ គួរ

ើតចំ

ជំងឺរលាក

មខួរក ល

ដូចជា ៈ

ចៀក

ងឆ្អឹង

មុះ

យមាន

ការបង្ក
ុន

ករណីខ្លះនជំងឺរលាកទងសួត

ះការបង្ក

គធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន

គក្នុងឈាម

តតាណុស

ភាមៗ

ជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ
របួសដលមានបង្ក

ុនរលាកសនាក់

ដំ

ជំងឺរលាកសួត

រលួយ

ការបង្ក

គ

គធ្ងន់ធ្ងរ

ឆ្អឹង និងដើម្បីបងា្ករការបង្ក

គ

ពលបាក់ឆឹង
្អ ធ្លុះស្បក

ក្នុងករណីបង្ក

គធ្ងន់ ជាការ

សើរគួរចាប់ផ្តើម

Penicillinចាក់។ ប៉ុន្តបើមានការធូរ
Penicillinជាថាំលបជំនួសវិញ។

ជំងឺសាយ

យ

ជំងឺរលាកអាង

លហើយ គអាចឲ្យ

គាក

Penicillinចាក់ មានទ

បើគានការធូរ

លក្នុងរវាង២ឬ៣ថ្ងទ ពិចារណា

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកផ្សងទៀត និងពិ

ក ិត

ើ Penicillinស

ះជាមួយ

ប់ការបង្ក

គ

ូពទ្យ។

ើ

Penicillinណាមួយ

ើសរីស

ើនយា៉ង។ មុននឹងចាក់

ូវពិនិត្យឲ្យច ស់នូវ ក

ថាំ។

ការ

លៈ

ង់ជា

ភទPenicillinដ៏

ឹម

ិត និង

ភទ

ូវមួយដើម្បីចាក់ ៈ

ភទPenicillinខ្លះមានសកម្មភាពយា៉ងលឿន ប៉ុន្តមិន

២៥-៦០ម.ក/គ.ក/ថ្ង រយៈពល១០ថ្ង

មនុស្សចាស់និងកុមារអាយុលើសពី១២ឆាំ ៈ ១២៥-២៥០
ម.ក ៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល១០ថ្ង

កុមារអាយុពី ៦-១២ឆាំ ៈ ១២៥-២៥០ម.ក ៤ដងក្នុង១ថ្ង
រយៈពល១០ថ្ង

បានយូរទ។

ភទផ្សងទៀតមានសកម្មភាពយឺត តមាន

រយៈពលយូរ។ ដូច្នះមានពលខ្លះដលយើង

Penicillin

ូវ

ើ

ភទណាមួយជាក់លាក់ ដលវាសមរម្យជាង

ភទដទ។

កុមារអាយុពី ១-៥ឆាំ ៈ ១២៥ម.ក ៤ដងក្នុង១ថ្ង
រយៈពល១០ថ្ង

Penicillinដលមានសកម្មភាពខ្លី ៈ មាន

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ ៦២,៥ម.ក ៤ដងក្នុង១ថ្ង

ះជា

ើន

ដូចជា Crystallin penicillin, benzylpenicillin, Penicillinទឹក

រយៈពល១០ថ្ង

Penicillinស

ប់លាយ, Sodium penicillin, potassium

penicillin និង Penicillin G។ Penicillinទាំងនះ មានសកម្ម
ស

លើ។

ប់ការបង្ក

គធ្ងន់ធ្ងរ ៈ

ដើម្បីជួយឲ្យទទួលបាន
ពលកពះទទ គឺមួយ

មុនពលបាយ។

ើមួយទ្វរជាពីរនក
សិទ្ធភាពខ្ពស់់ គួរ

ិតខាង

ើPenicillin

៉ងកយពលបាយ ឬ២

៉ង

ភាពយា៉ងលឿន ប៉ុន្តស្ថិត

ក្នុងខ្លួនរយៈពលខ្លី ដូច្នះគ

ចាក់រាល់៦

៉ងម្តង(៤ដងក្នុង១ថ្ង)។ Penicillinដលមាន

ធ្ងន់ធ្ងរ ដល

ូវការPenicillinក្នុងក

សកម្មភាពខ្លី គឺជាជ

ដូចជាក្នុងករណីដំ

ស្បក ឬជំងឺរលាក

ើសដ៏

សើរបំផុតស

ប់ការបង្ក

ូវ

គ

ិតខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍

រលួយ ឬការបាក់ឆ្អឹងដលមានធាយ
មខួរ ជាដើម។

Penicillinមានសកម្មភាពមធ្យម ៈ Procaine penicillin ឬ

Procaine penicillin aluminum monostearate(PAM)។
ថាំនះមានសកម្មភាពយឺតបន្តិច ហើយស្ថិត
ពល

penicillin ឬការរួមផ្សំ
សកម្មភាពខ្លី គឺជាជ
ភាគ

ក្នុងខ្លួនរយៈ

ហល១ថ្ង ដូច្នះគគួរចាក់មួយថ្ងម្តង។ Procaine

ើន ដល

ូកាអីុនជាមួយPenicillinដលមាន

ើសដ៏

សើរបំផុតស

ូវការPenicillinចាក់។

ប់ការបង្ក

គ
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ជា

Penicillinដលមានសកម្មវង ៈ Benzathine penicillin។
ភទPenicillinដលមានសកម្មភាពយឺតៗ

មនុស្ស ហើយមាន

សិទ្ធភាពដល់

ក្នង
ុ ខ្លន
ួ

១ខ។ ការ

ើ

ស់ជា

ចំបងនPenicillin

ភទនះ គឺស

ស

ឆាយពីអ្នកដលអាចធ្វើការចាក់ថាំ ឬអ្នក

បំពង់ក ជំងឺសាយ និង
ប់អ្នកដល

ប់ព បាលជំងឺរលាក

ុនរលាកសនាក់។ វាមាន

ជំងឺដលមិនអាចលបថាំតាមមាត់បាន។ ចំ
ល ការចាក់ត១ម្ចុលអាច

penicillin
លឿន។

ប់

ះការបង្ក

ន់។ Benzathine

ជន៍
គ

ើនលាយជាមួយPenicillinដលមានសកម្មភាព

Crystallin penicillin (Penicillinដលមានកម្មរយៈពលខ្លី)
ះ_____________តម្ល________ស

ប់_______

ចាក់រាល់ ៤

ប់ជំងឺធ្ងន់ ៈ

កុមារអាយុពី៣-៥ឆាំ ៈ ៥០០.០០០អ៊ុយនីត

មខួរ និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនទៀត

ិតនះ។

ប់_______

ើនតជាដប ៣០០.០០០អ៊ុយនីត ៤០០.០០០អ៊ុយនីត ឬ

លើសពីនះ

ក ិត

ើ Procaine penicillin ស

ចាក់១ថ្ង ១ម្ចុល រយៈពល១០
មនុស្សធំ ៈ ៦០០.០០០

១.២០០.០០០អ៊ុយនីត

ើ លើកលងតគានPenicillin ឬ

Ampicillinផ្សងទៀត។ ក្នុងពលអាសន្ន សូម

៧៥.០០០អ៊ុយនីត។
ប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ូវ

ើដូចគានឹងជំងឺ

មះទឹក

ប់_______

ើនតជាដប ១.២០០.០០០ ឬ ២.៤០០.០០០អ៊ុយនីត

ក ិត

ើ Benzathine penicillin ស

ចាក់រាល់ ៤

ប់

ន់។

៉ងម្តង។ ចំ

ប់ជំងឺ

ះជំងឺ

ល

ធ្ងន់ៈ

ល ១ម្ចុល អាច

២.៤០០.៤០០អ៊ុយនីត

កុមារអាយុពី១-៧ឆាំ ៈ ៣០០.០០០

អ៊ុយនីត

៦០០.០០០

ះជំងឺរលាកបំពង់ក ចាក់១ម្ចុល ក្នុងក

រលាកសនាក់ ចាក់ក

ិតខាងលើ។

ះអ្នកធាប់កើតជំងឺ

ិតខាងលើ រៀងរាល់៤សបាហ៍ម្តង

(មើលទំ.៣១០)។

ះការព បាលជំងឺសាយ Benzathine
ើសល្អជាងគ។ ចំ

benzylpenicillin គឺជាជ

សូមមើលទំ.២៣៨។

មាន

ះក

ុន

ិត

ើ

សិទ្ធភាពទូលំទូលាយ

Ampicillin
ើនជាថាំទឹកស

ប់ផឹក ៈ

ប់ ៈ ២៥០ម.ក

ថាំចាក់ ៈ ៥០០ម.ក

ើនជាថាំ

កាហ្វ តម្ល___ស
តម្ល___ស

តម្ល___ស

ប់ ៈ

២៥០ ឬ ៥០០ម.ក
ើ

ិតខាងលើ។

ើPenicillinដលមានកម្មភាព

Procaine penicillinដលផ្សំជាមួយPenicillinដលមាន
សកម្មភាពខ្លី មានក ិត ើ ដូចគានឹងProcaine penicillin

តឯង។

ិត

ះ_____________តម្ល________ស

តម្ល_____ស

ថាំទឹក ៈ

១២៥ម.ក ក្នុង៥ម.ល

ើមួយទ្វរជាពីរនក

យ គួរ

សើរបំផុត។ គ

ើ សូមអានទំ.៣៦០។

ប់___

ប់____

ប់____

Amoxicillin

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ១៥០.០០០អ៊ុយនីត

ះជាយា៉ងនះក៏
ខ្លី។

ិត

Benzathine benzylpenicillin(សកម្ម
benzylpenicillin
ភាពយូរ)

ថាំ

១៥ថ្ង។ ចាក់ម្តង ៈ

កុមារអាយុពី៨-១២ឆាំ ៈ ៦០០.០០០អ៊ុយនីត

ស

គាក ក

បាយ។

១២៥ ឬ២៥០ម.ក/សាប

ប់ជំងឺមធ្យម ៈ

កុមារអាយុពី៣-៧ឆាំ ៈ ៣០០.០០០អ៊ុយនីត

ទារក សូមកុំ

ះជំងឺរលាកអាង

ះក

Ampicillin និង Amoxicillin ៈ Penicillinដល

Procaine penicillin (សកម្មភាពមធ្យម)
ះ_____________តម្ល________ស

ចំ

ិតយា៉ងខ្ពស់។ ចំ

ចំ

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ២៥០.០០០អ៊ុយនីត
គួរឲ្យទ្វរដងនក

ការក

ដើម្បីបងា្ករការលាប់ឡើងវិញ ចំ

មនុស្សធំឬកុមារអាយុលើសពី៨ឆាំ ៈ ១លានអ៊ុយនីត

ប់ជំងឺរលាក

Penicillin Procaine penicillinគឺជាការ

ចំ

៉ងម្តង រយៈពល១០-១៤ថ្ង។

រាល់ពលចាក់ សូមឲ្យ ៈ

ស

មះទឹកបាយដលមិនសាុំជាមួយ

កុមារអាយុពី៨-១២ឆាំ ៈ ៩០០.០០០អ៊ុយនីត

ើ Crystallin penicillin ឬ ប់ ភទ Penicillinដល

មានសកម្មភាពខ្លី ស

ះការព បាលជំងឺ

មនុស្សធំ ៈ ១.២០០.០០០

ើនតជាដប ១លានអ៊ុយនីត(៦២៥ម.ក) ឬ ៥លាន

អ៊ុយនីត (៣១២៥ម.ក)

ក ិត

ចំ

ឬ ២៥០ម.ក ក្នុង៥ម.ល
Penicillinដលមាន

សមាប់ម

គជា

ើន

តម្ល_____ស

តម្ល_____ស

កុមារតូចៗ។

ប់______

ប់______

សិទ្ធភាពទូលាយទាំងនះ អាច

ភទ ជាងPenicillinដទទៀត។ វា

មានសុវត្ថិភាពជាងអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដលមាន
ផ្សងៗទៀត ហើយមាន

ប់______

សិទ្ធភាពទូលាយ

ជន៍ពិសសស

ប់ទារកនិង
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Ampicillin និងAmoxicillin តងតអាច
ពលដលអ្នកឃើញការសំណូមពរឲ្យ

ក

ក្នុងសៀវ

នះ អ្នកតងតអាច

ិតដល

ឹម

ើ

ស់Ampicillin

ើAmoxicillinជំនួស ក្នុង

ូវមួយ(មើលខាងកម)។ ប៉ុនមិ
្ត ន

Amoxicillinជាថាំលបទ
ចាក់

ើជំនួសគាបាន។

ពលគត

ូវឲ្យ

ូវ

ើ

ើAmpicillin

នឹងការបង្ក

គ

យសុីហ្សលឡា។

ប៊ីយ៉ូទិកផ្សងទៀតវិញ(មើលទំ.១៥៨)។

សិទ្ធភាព

ការបង្ក

គដលអាចព បាល

៥៨)។

Ampicillinមាន

ចាក់គួរត

ើស

ប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុ

ឬ

ម

Ampicillin និងAmoxicillin

ព បាលជំងឺរលាកសួត ឬការបង្ក

ើនមាន

គក្នុង

ះការព បាលការបង្ក

អ្នកដលមាន

ជន៍ចំ
ម

ម.ក)

កុមារអាយុពី៣-៧ឆាំ ៈ ២៥ម.ក(១/៤នដប ៥០០
ម.ក)

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ៦២ម.ក(១/៨នដប ៥០០
ម.ក)

ទារក ១២៥ម.ក(១/៤នដប៥០០ម.ក) ចំនួនត
២ដង ក្នុង១ថ្ងប៉ុ

គក្នុង

ះ។

Penicillin ជាមួយ Streptomycin

តិកម្មជាមួយPenicillin មិនគួរ

ះPenicillin

ប់

ភទ

ះវៀន។

ើ

ះថាក់និងការ

ទំ.៣៥១។

ុង

ថាំដលរួមបញ្ចូលPenicillinជាមួយ Streptomycin ជាថាំ

Penicillinជាមួយ គឺមាន
ើ

ើស

ប់Ampicillin និងAmoxicillin ៈ

ជាថាំលប (២៥-៥០ម.ក/គ.ក/ថ្ង):
សុីរ៉ូ ១២៥ម.ក ក្នុង១សាប

ប់ ២៥០ម.ក

កាហ្វ(៥ម.ល)

ូវបាន

(២៥០ម.ក)

កាហ្វ(៥០០ម.ក)

ប់ ឬ១សាបពា្រកាហ្វ

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ១/៤

ប់ ឬពាក់កណា្ខល

សាប

កាហ្វ(៦២ម.ក)

ទារក ៈ ឲ្យដូចកុមារអាយុកម៣ឆាំ
ះជំងឺ

ុន

មថាំទាំង

ះ ធាតុផ្សំ និងតម្លរបស់វាក្នុងច

ះខាងកម ៈ

ប់____

ើចូលគាតក្នុងករណី

ធម្មតាទ។

ើស

ប់ការបង្ក

គបន្តិចបន្តួច ឬជំងឺផាសាយ

កាហ្វ

កុមារអាយុពី៣-៧ឆាំ ៈ កន្លះ
(១២៥ម.ក)

ូវបាន

ក្នុងតំបន់របស់អ្នក សូម

Streptomycinប៉ុនានម.ក______តម្ល_____ស

ូវបាន

ប់ ឬ២សាប

ើន និង

សំខាន់ដលមិនអាចរកAmpicillinបាន ឬថ្លពក។ វាមិនគួរ

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
ប់ ឬ៤សាប

ើយា៉ងទូលំទូលាយ

Penicillin និង Streptomycin គួរ

Amoxicillin ៈ ឲ្យ៣ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល៧ថ្ង

មនុស្សធំ ៈ ២

ទសជា

ះ_________________Penicillinប៉ុនានម.ក_____

Ampicillin ៈ ឲ្យ៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល៧ថ្ង

កុមារអាយុពី៨-១២ឆាំ ៈ ១

ក្នុង

ស់ជាញឹកញាប់។ បើថាំណាមួយក្នុងចំ

នះ

សរសរ

ចំ

៉ងម្តង រយៈពល១០-១៤ថ្ង។

មះទឹកបាយ

ះ និងជំងឺរលាកខ្នង

Ampicillin ឬAmoxicillinទ។ សូមអាន

ក្នុងក

មខួរ): ដប

ះវៀន (បើវាសាុំជាមួយថាំក្លររំហ្វនីកុល)។

មខួរ ជំងឺរលាក

ក ិត

ប់ជំងឺរលាក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

ឈាម និងជំងឺទារកដលគានមូលហតុច ស់លាស់ ជំងឺរលាក

យ័ត្នចំ

ប់ជំងឺធ្ងន់(៥០-១០០ម.ក/គ.ក/ថ្ង

កុមារអាយុពី៨-១២ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក(១/២ដប ៥០០

ចៀក លើកុមារ

Ampicillinក៏មាន

ើថាំ

ម.ក)

សិទ្ធភាពក្នុងការ

មធ្ងន់ធ្ងរ ជំងឺ

ិត

មនុស្សធំ ៈ ៥០០-១០០០ម.ក (១ឬ២ដប ២៥០

ប់

ះវៀន

អាយុកម៦ឆាំ ជំងឺរលាកផ្លូវ
ុន

ក្នុងក

ះ ដូចជាជំងឺរលាក

ះ និងជំងឺរលាកខ្នង

មះទឹកថា មើលក

ើ ថាំAmpicillin ៈ

តាមការចាក់ ៈ ស

ើជាថាំលប។ ការ

ពលដលអ្នកជំងឺក្អួត ឬមិនអាចលបថាំបាន។

និងជំងឺ

ក ិត

យPenicillinទ(មើលទំ.

សិទ្ធភាពល្អ ពល

មខួរ និងរលាក

ទំ.៣៦០។

យ

ឲ្យ ៤ដងក្នុង១ថ្ង ៦

Ampicillin និងAmoxicillin ថ្លជាងPenicillin ហើយវាអាច
ើវាស

គ

៥០០ម.ក

ឆាំង

ើAmpicillin ឬអង់ទី

ធ្វើឲ្យមានរាក ឬផ្សិតក្នុងមាត់។ ដូច្នះ គមិនគួរ

ះការបង្ក

ដល់ ៣០០ម.ក/គ.ក/ថ្ង ស

ះ(Amoxicillinមិនមានជាថាំចាក់ទ)។ ហើយក៏សូម

ចំណាំដរថា Amoxicillinអាចមិនសូវមាន

ចំ

ះវៀនដលសាុំនឹងថាំChloramphenicol

បើគានAmpicillinចាក់ទ ឲ្យAmpicillinលបចំនួន ២០០ម.

ក/គ.ក/ថ្ង ឬAmoxicillin ១០០ម.ក/គ.ក/ថ្ង បាន។

ការ

ើStreptomycinជាញឹកញាប់ជាមួយជំងឺផ្សងៗ ក

ពីជំងឺរបង ធ្វើឲ្យបាក់តរីជំងឺរបង

ក្នុងសហគមន៍ មានភាព

សាុំជាមួយStreptomycin ហើយធ្វើឲ្យកាន់តពិបាកព បាល។

ម ៉ងទៀត Streptomycinអាចធ្វើឲ្យថ្លង់បាន។
PenicillinជាមួយStreptomycinអាច
ើនដលព បាល

ើបានចំ

ះជំងឺជា

យAmpicillin(មើលទំ.៣៥៣) ប៉ុន្ត

Ampicillinមានសុវត្ថិភាពជាង ជាពិសសចំ

ះទារក។
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តាមធម្មតា វាមានតំល

គណនាក

ិតនការ

កជាង ហើយងាយជាងក្នុងការ

ើថាំ បើStreptomycinនិងPenicillin

បានចាក់ដាច់ពីគា ជាជាងការចាក់រួមចូលគា។

ក ិត

ើ Penicillin ជាមួយ Streptomycin ស

ធ្ងន់ធ្ងរ ៈ

ះ____________________________________
ើនតជា ៈ

ចណាស់

២៥.០០០អ៊ុយនីត/គ.ក ៤ដងក្នុង១ថ្ង ហើយStreptomycin

មិនឲ្យលើស ៣០-៥០ម.ក/គ.ក/ថ្ង។
ចំ

ើជំនួសPenicillin
Erythromycin

ប់ជំងឺ

ឲ្យPenicillinដលមានសកម្មភាពខ្លី យា៉ង

Erythromycin ៈ

ូវ

ះទារក ឲ្យPenicillinដលមានសកម្មភាពខ្លី

ថាំ

ប់ ២៥០ម.ក

តម្ល___ស

ប់__

សុីរ៉ូ ១២៥ ឬ ២០០ម.ក ក្នុង ៥ម.ល តម្ល___ស

ប់__

កមួនភ្នក ពី០.៥%

១%

ប់__

Erythromycinមាន

សិទ្ធិភាពចំ

តម្ល___ស

៥០.០០០អ៊ុយនីត/គ.ក ២ដង ១ថ្ង ជាមួយនឹង

Streptomycin ២០ម.ក/ គ.ក ១ដង ១ថ្ង។
Penicillinដលមាន

Streptomycin

សកម្មភាពខ្លី
មនុស្សធំ

នីត ៤-៦ដង ១ថ្ង

កុមារ អាយុ

៥.០០០ម.ក

និងកុមារដលមិនគួរ

១ថ្ង

សូមមើលក្នុងសៀវ

ម.ល) ១ដង ១ថ្ង

ទារក

១២៥.០០០ អ៊ុយ

៦០ម.

ះវៀន រលាក

ឆ្អឹង(រលាកឆ្អឹង)

យ័ត្នក្នុងការ
លើ។ មិន

ក(១/៨ម.ល)

មខួរ ឬការបង្ក

ូវឲ្យPenicillin ក្នុងក

Streptomycin គឺមិនអាចឲ្យលើសពីក

គ

ម

ួច

វ

ះ

ិតខាងលើនះទ។

ក ិត

ស

ប់ជំងឺមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរ ដលត

ូវឲ្យ

ើPenicillin

ះ អាច

សូមមើលទំ.៣៥៣។ ក

ិតនStreptomycinគឺដូចគានឹង

ជាមួយStreptomycin។ ចំ
ក

ិតខាងលើនះ។

ះក

ើProcaine penicillin
ិត

ើTetracycline។ ក្នុងករណីខ្លះ
ប់

ជ
ើ ន
ំ ស
ួ Tetracycline

ះទ។

ដលនិយាយពីជំងឺនីមួយៗ។

ើឲ្យ

ូវតាមក

ូវមានការ

ើProcaine penicillin

ើErythromycinលើសពី២សបាហ៍ទ

លបអារី

ូមីសុីន

ះ

ពលបាយ ដើម្បីកុំឲ្យកពះធ្វើទុក្ខ។

ឲ្យ ៤ដងក្នុង ១ថ្ង
ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥០០ម.ក (២

ប់ ឬ៤សាប

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១
ឬ២សាប

កាហ្វ)

ប់

កាហ្វ)

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ១៥០ម.ក (១/២
សាប

ះថាក់និងការ ុង យ័ត្ន ចំ

និងStreptomycin

ទំ.៣៥១ និង៣៦៣។

ុង

ិតថាំដលបានរៀបរាប់ខាង

ប់ ឬ១

កាហ្វ)

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ៧៥-១៥០ម.ក (១/៤
សូមអាន

ះ

ើ Erythromycin ៈ

ក្នុងក
ជាមួយStreptomycin

្តីមានផ្ទ

អាចបណា្ខលឲ្យកើតលឿង ។

ះ រលាក

ិតខ្ពស់ ប៉ុនចំ
្ត

ូវ

សិនបើ

ះអ្នកដល

Erythromycinមានសុវត្ថិភាពគួរសម ប៉ុន្ត

១ដង ១ថ្ង

ប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ៈ ដូចជា ជំងឺរលាក

ើចំ

តិកម្មនឹងTetracyclineផងដរ ក៏ដូចជា

Erythromycinមិនល្អស

២៥០ម.ក(១/២

នីត ៤-៦ដង ១ថ្ង

ខ្នង

មាន

(១ម.ល) ១ដង

នីត ២ដង ១ថ្ង

ើជំនួសPenicillin

អ្នកជំងឺមានទំនាស់នឹងPenicillin។ វាអាច

១ថ្ង

១២៥.០០០ អ៊ុយ

ូវបាន

១/២ ម.ល) ១ដង

កម៣ឆាំ

ស

Erythromycinអាច

៧៥០ម.ក (១

នីត ៤-៦ដង ១ថ្ង

ើន សព្វថ្ងនះErythromycinមាន

ជំងឺសើស្បកមួយចំនួនទៀត។

ម.ល)១ដង ១ថ្ង

នីត ៤-៦ដង ១ថ្ង

ទសជា

សិទ្ធភាពជាងPenicillinក្នុងការព បាលជំងឺរលាកសួត និង

១.០០០.០០០ អ៊ុយ ១ក (ធម្មតា២

កុមារ អាយុពី ២៥០.០០០ អ៊ុយ
៣-៧ឆាំ

ើPenicillin និងTetracycline ប៉ុន្តErythromycin

ថ្លជាង។

កុមារ អាយុពី ៥០០.០០០ អ៊ុយ
៨-១២ឆាំ

ដលគ

ះជំងឺទាំងឡាយណា

ះPenicillin

១/២

ប់ ឬ ១/២

១សាប

កាហ្វ)

356
៤. ដើម្បីឲ្យថាំមាន

Tetracycline ៈ
អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមាន

អង់តាសុីត(ថាំទប់ការប

សិទ្ធិភាពទូលំទូលាយ

១

Tetracycline (tetracycline HCI, oxytetracycline ។ល។)
ះ____________________________________
ើនជា ៈ
ប់ ២៥០ម.ក

តម្ល_____ស

ប់____

ថាំទឹក ១២៥ម.ក ក្នុង៥ម.ល តម្ល_____ស

កមួនភ្នក ១%

តម្ល_____ស

Tetracyclineជាអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមាន

ទូលាយ។ វា

ប់____

ឆាំងនឹងម

Tetracyclineគួរ

គ

ូវបាន

កំ

ក ិត

ើស

ងឆ្អឹង

ក្នុងក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥០ម.ក (១

ភទខុសៗគា។

ប់ ឬ១

កុមារអាយុកម៨ឆាំ ៈ តាមក្បួនទូ

ូវ

សាប

ជំងឺ

ប់ ៈ

មុះ

គ

ជំងឺរលាក

ក

ជំងឺ

ជំងឺ

ជំងឺ

កូម

មះទឹកថា

ជំងឺ

ម

មះទឹកថា ជំងឺរលាកអាង

ទីហ្វុស និង

ះជំងឺធម្មតា

ស់មានកំណត់ទៀត។

ះមិនគួរ

ើTetracyclineទ

ើ

ះ

ើតមួយ

ើក្នុងរយៈពលយូរ។

ះថាក់ណាស់ដល

កំណត់ការ

ើ

កាហ្វ)

ប់ ឬ

ស់។

ើថាំត

គាក ជំងឺអាសន្ន

គស

។ ជំងឺមួយចំនួន

មះទឹកបាយ
គ ជំងឺ

ិតខាងលើ

ើន Tetracyclineគួរបានបន្ត
្ញ

ើ១ឬ២ថ្ង

ូវបានបាត់(ជាធម្មតាសរុបគឺ៧ថ្ង)

ូវការការព បាលយូរ ៈ ទីហ្វុស ៦-១០ថ្ង
មះទឹកបាយ

មះទឹកថា

គាក ១០-១៤ថ្ង។ ជំងឺអាសន្ន

ូវការការព បាលខ្លីជាង ៈ ៣-៥ថ្ង។

គ

ះវាអាច

២. Tetracyclineអាចបណា្ខលឲ្យរាក ឬធ្វើទុក្ខកពះ ជា
៣. ជាការ

ទៀតបនាប់ពី

ជាធម្មតា

ើErythromycinជំនួសវិញ។

ពលដល

ះជំងឺភាគ

៧-១០ថ្ង ជំងឺរលាកអាង

Tetracyclineតពលចាំបាច់បំផុត ហើយ

ពិសស

ចំ

ះជំងឺដូចជាជំងឺ

ះកុមារតូចៗ)។

៊ុយសឡូស ២-៣សបាហ៍

មូលហតុដដលនះ កុមារអាយុកម៨ឆាំគួរ
ះ។

ប់ ឬ ១/៥ សាប

៊ុយសឡូស គួរឲ្យទ្វរដងនក

(លើកលងតចំ

បំផាញ ឬធ្វើឲ្យធ្មញទារកមានពណ៌មិនល្អ។ ចំ

រយៈខ្លីប៉ុ

កាហ្វ)

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ និងចំ

ើន TetracyclineមិនកបដូចជាPenicillinឬSulfaទ។

្តីមានផ្ទ

១/២ សាប

ផ្សងទៀតបាន): ៨ម.ក (១/៣០

ះថាក់ និងការ ុង យ័ត្ន ៈ
១.

ប់ ឬ

កាហ្វ)

៦ដំណក់ថាំទឹក)

គាក

ើ

កុមារអាយុ១-៣ឆាំ ៈ ៦០ម.ក (១/៤

២/៣ សាប

ទារកទើបកើត(ករណីមិនអាចរកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

ុនចាញ់(សាុំនឹងថាំChloroquine)

វាថ្លជាង ហើយការ

ើសទ សូមឲ្យ ៈ

ប់ ឬ

(១/១០

Tetracyclineមិនកបនឹងជំងឺផាសាយទ។ ចំ

ភាគ

ើ

កុមារអាយុ៤-៧ឆាំ ៈ ៨០ម.ក (១/៣

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ ២៥ម.ក

មះទឹកបាយ

ជំងឺរលាកអាង

មិន

ើ cotrimoxazole ឬ

erythromycin។ បើគានជ

៊ុយសឡូសស

ជំងឺអាសន្ន

កាហ្វ)

tetracyclineទ គឺ

ះថាវាមាន

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ១២៥ម.ក (១/២

ម

ទីហ្វុស

ប់

ឲ្យTetracyclineជាថាំលប ៤ដងក្នុង១ថ្ង

ជំងឺផ្លូវដង្ហើម(រលាកទងសួត ។ល។)
ជំងឺរលាកផ្លូវ

ើTetracyclineហើយ។

កម

ើ Tetracycline (២០-៤០ម.ក/គ.ក/ថ្ង):

ជំងឺរាក ឬរាកមួលបណា្ខលពីបាក់តរី ឬអាមីប
រលាក

្ចញជាតិអាសុីដក្នុងកពះ)

៉ងកយពលលបថាំទ។

ថ្ង កយពល

តិចជាងការចាក់។

ូវបាន

ឬថាំ

២៥០ម.ក និងថាំទឹក១២៥ម.ក ក្នុង៥ម.ល

សិទ្ធិភាពទូលំ

ើជាថាំលប

សិទ្ធិភាព ហើយអាចមានប
Tetracyclineអាច

ើន

ប់____

៉ងមុន ឬ១

ះ

៥. មនុស្សមួយចំនួនអាចឡើងកន្ទួល ពលស្ថិត

(មា៉កដលធាប់សា្គល់ ប៉ុន្តថ្ល ៈ Terramycin)

ថាំ

សិទ្ធភាព មិនគួរផឹកទឹក

ចាស់ ឬផុត

Doxycyclin (មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Vibramycin)
ះ____________________________________
ើនជា ៈ
ថាំ

ប់ ១០០ម.ក

ជាអំពូល ១០០ម.ក ស

តម្ល____ស

ប់ចាក់ តម្ល____ស

ប់___

ប់___
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Doxycyclinជាទំរង់Tetracyclineមួយដលថ្ល ដលវា

យ័ត្ន ៈ Chloramphenicolធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ឈាម

ូវ

ើ២ដងក្នុង១ថ្ង ជាជាង៤ដងក្នុង១ថ្ង។ ពលដលអាច វា
អាច

ើចំ

ះជំងឺដូចគានឹងTetracyclineដរ។ Doxycyclin

អាចលបជាមួយអាហារ ឬទឹក
ុង

ះ

។

ះថាក់និងការ

យ័ត្នរបស់វា ដូចគានឹងTetracyclineដរ (មើលទំ.

ះមនុស្សមួយចំនួន។ វារឹតតមាន

ចំ

ះទារកទើបនឹងកើត ជាពិសសទារកកើតមិន

ប់ខ។

ចំ

ះទារកទើបកើត ដលមានការបង្ក

ូវ

ជាកិត្យកម សូមកុំ

ើ Doxycyclin ៈ ថាំ

ះថាក់

ទៀត

គធ្ងន់ធ្ងរ

Ampicillin ជាជាងChloramphenicolបើអាចធ្វើ

៣៥៦)។

ក ិត

ចំ

ើChloramphenicolចំ

ើ

បាន។

ះទារកអាយុ

តិចជាង១ខ។

ប់ ១០០ម.ក

ឲ្យDoxycyclinជាថាំលប ២ដងក្នុង១ថ្ង
ក្នុងក

ូវ

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១០០ម.ក (១

ណនាំ។ ចំ

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៥០ម.ក (១/២
កុមារអាយុកម៨ឆាំ ៈ មិន

ូវ

យ័ត្នកុំ

ើChloramphenicolលើសក

ះទារក ក

ប់)

ើថាំនះយូរអង្វង ឬដដលៗ។

Chloramphenicol

Chloramphenicol ៈ

ទាំងមូល គួរ

ះ____________________________________
ើនជា ៈ

ម

ប់___

ថាំទឹក ១៥០ម.ក ក្នុង៥ម.ល តម្ល______ស

ប់___

ថាំចាក់ ១.០០០ម.ក ក្នុង១ដប តម្ល______ស

ប់___

ដរ។

ើន

សិទ្ធិភាពទូលំទូលាយនះ កបនឹង

ភទណាស់។ វា

ក ប៉ុន្តវាមាន

យហតុនះហើយ ការ

Chloramphenicolគួរ
ដលមិនអាចព បាល
ឬampicillin ប៉ុ

ើស

ើវា គួរតមានកំណត់។

មខួរ រលាក

ប់តទីហ្វុស និងជំងឺធ្ងន់

ះវៀន ម

គក្នុងឈាម ឬ

ម
ុន

ូវបាន

ើ

Chloramphenicolជំនួសតម្តង។

ក ិត
ថាំ

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

ប់ ២៥០ម.ក ឬថាំទឹក ១២៥ម.ក ក្នុង៥ម.ល

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥០០-៧៥០ម.ក (២-៣
ុន

២សាប

Chloramphenicol ហើយមានសុវត្ថិភាពជាងទៀត។ តគួរឲ្យ
ូវត

ណាមួយ ដលអ្នកជំងឺមិនអាចលប

ះវៀន ជំងឺរលាក
ូវ

ើក

ម

ប់) ចំ

ើ

ិតខ្ពស់ជាងនះ (៣

ប់ ៤ដង១ថ្ង

ប់ក្នុង១ថ្ង)
ប់ ឬ

កាហ្វថាំទឹក)

កុមារអាយុពី៣-៧ឆាំ ៈ ១២៥ម.ក(១/២
សាប

ះជំងឺ

ះ និងជំងឺធ្ងន់ផ្សង

កុមារអាយុពី៨-១២ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក(១

សើរជាង

សាយ Ampicillinមានតម្លថ្ល ដូច្នះមានពលខ្លះគ

ើជាថាំលប ល្អជាងការចាក់ ហើយក៏

ថាំបាន។

គឺ ១២

ពលថាំដលមាន

សិទ្ធភាពដូច ឬ

ះការព បាល

ះថាក់តិចជាងផងដរ។ សូមកុំចាក់Chloramphenicol

ទៀត

ប់ទារក

ះថាក់តិច (ដូចជា cephalosporins)មិនអាចរកបាន។
ជាធម្មតា Ampicillinមាន

ហើយ

ះវៀន

ើAmpicillin ឬ cotrimoxazole)។

លើកលងតករណីក

ក្នុងក

ះ របួសចាក់ដល់
ធ្ងន់ធ្ងរស

ើ

ុន

ឲ្យជាថាំលប ៤ដងក្នុង១ថ្ង

ះជំងឺដលគំរាមកំហងដល់ជីវិត

ដូចជា រលាក

Chloramphenicolអាច

ះថាក់ខ្លះ

យSulfa, penicillin, tetracycline

ះ។ ចំ

ូវប្តូរពី

Ampicillinភាម បនាប់ពីជំងឺនះធូរ

Chloramphenicol
មាន

តម្ល______ស

គ

ះវៀន

បានសាុំនឹងChloramphenicol

Chloramphenicol (Chloromycetin)

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមាន

ុន

ស្បើយហើយ។ (ក្នុងតំបន់ដលគដឹងថាជំងឺ

ប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន

ប់ ២៥០ម.ក

ះ

ើDoxycyclinទ។

ក្នុងការព បាលជំងឺ

ថាំ

ើថាំ គឺតិចតួចប៉ុ

(មើលខាងកម)។

ចៀសវាងការ

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកស

ិតនការ

ិតដលបាន

កាហ្វ)

ប់ ឬ ១
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ទារកអាយុពី១ខ
ឬ ១/២០ថាំ

ប់)ស

ប់ ១គ.កនទម្ងន់ខ្លួន។

(មានន័យថា ទារកទម្ងន់៥គ.ក នឹង
ដល

ូវនឹង ១/២សាប

នថាំ

ប់ ក្នុងក

ូវ

ើ ៦០ម.ក

កាហ្វនថាំទឹក ឬ ១/៤

ិតនីមួយៗ។ ក្នុង៤ក

ន័យថាទារកទម្ងន់៥គ.ក ្រ

ូវទទួល១

ទារកទើបកើត ៈ ជាកិតកម កុំ
ថាំទឹក)ស
៣គ.ក

ក្នុង១ថ្ង ឬ

ើសទ

ប់ ឬ២សាប

ើChloramphenicol។

ើ៥ម.ក(១/៤ម.ល ឬ ៥ដំណក់

ប់១គ.កនទម្ងន់ទារក។ ចំ

ះទារក

ូវ ឲ្យ១៥ម.ក(១៥តំណក់ថាំទឹក) ៤ដង
ហលនឹង១/៤

ប់ ក្នុង១ថ្ង។ កុំឲ្យ

លើសពីនះ។

ើន យា៉ង

ចណាស់ ៨កវក្នុង១ថ្ង

ដើម្បីបងា្ករការខូចត
បើ

ិត គឺមាន

កាហ្វនថាំទឹក ក្នុង១ថ្ង)។

បើគានជ

យ័ត្ន ៈ ជាការសំខាន់ណាស់ដល ូវផឹកទឹកឲ្យបាន

២ឆាំ ៈ ១២ម.ក(១/២ម.លនថាំទឹក

ុន

ង

ម។

ើSulfaធ្វើឲ្យឡើងកន្ទួល កហម រមាស់ ឈឺសនាក់

ឈឺផ្នកខាងកមចង្កះ ឬ

នះ ហើយ

ូវផឹកទឹកឲ្យ

សូមកុំឲ្យSulfa

ើន។

ះ។

ចំណាំ ៈ ដើម្បីឲ្យមាន
ិត

ឹម

ើនហួស។

ក ិត

ូវ ដលមានក

សិទ្ធិភាព Sulfaទាំងនះ
ិត

ប់៥០០ម.ក ឬ

ិត ក្នុង១ថ្ង ហើយផឹកទឹកឲ្យបាន

ឲ្យ ៤ក

កស

ក្នុងក

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើស១០ឆាំ ៈ ៣-៤ក. (៦-៨

ប់ជំងឺធម្មតា

ប់)ស

ឬ១សាប

sulfa'

ះ____________________________________
ើនជា ៈ
តម្ល_____ស

Sulfa ឬSulfonamide កំចាត់បាក់តរីបាន

វាខ យជាងអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក
បណា្ខលឲ្យមាន
ទៀត។ ប៉ុន្ត

យសារតវា

តមាន

សារ

ជន៍។

ក ហើយអាច

ជន៍សំខាន់ជាងគនការ

ជំងឺរលាកផ្លូវ
ក្នុង

តិកម្មទំនាស់(រមាស់) និងប

ម។ វាក៏អាច

ូវបាន

ចៀក ពងបក និងការបង្ក

មិនមនSulfaទាំងអស់សុទ្ធត

មួយ
ថា

ះទ។

ើវាឲ្យ

លក្ខណៈ

កជាង

ប់ការបង្ក

ូវ ហើយតាមក

មានផលរំខានណាស់។

ូវបានណនាំឲ្យ

ើទ

ើនដលបណា្ខលឲ្យរាកបានសាុំនឹងវា

អាចធ្វើខូចត

ង

គ

ូវ

ិតត

កដ

ះវាងាយ

ិតនីមយ
ួ ៗ។

ប់

ិតថាំស

ប់

ើទ សូមមើលទំព័រ

ប់ទារកអាយុកម១ឆាំ។

(មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Bactrim, Septra)

ើនជា ៈ
ថាំ
ថាំ

ប់Sulfamethoxazole ១០០ម.ក ជាមួយនឹង

trimethoprim២០ម.ក

តម្ល_____ស

ប់Sulfamethoxazole ៤០០ម.ក ជាមួយនឹង

trimethoprim៨០ម.ក

តម្ល_____ស

ប់__
ប់__

ថាំទឹកSulfamethoxazole ២០០ម.ក ជាមួយ
trimethoprim៤០ម.ក ក្នុង៥ម.ល

តម្ល_____ស

ប់___

ចំណាំ ៈ ថាំនះជួនកាលអាចមានជាថាំ

ប់ដលមាន

កំលាំងទ្វរដង(Bactrim DS និងSeptra DS) ដលមាន

Sulfamethoxazole៨០០ម.ក ជាមួយtrimethoprim ១៦០
ះម

គជា

ហើយ។ ម ៉ងវិញ

អ្នកដលខ ះជាតិទឹកបណា្ខលពីរាក

ម។

ះក

Cotrimoxazole(Sulfamethoxazole ជាមួយ trimethoprim)

ិតរបស់វា។ Sulfathiazoleមាន

Sulfaមិនកបនឹងជំងឺរាកដូចកាលពីមុនទ ពី
ទៀត ការឲ្យSulfa

ប់

ហលនឹងSulfaរៀបរាប់ខាងលើ ហើយ

ើន ប៉ុន្តមិន

កាហ្វ)ចំ

ះ____________________________________

គលើស្បកដលមានខ្ទុះ។
ើក្នុងរបៀប ឬក

ទៀត។

សិនបើអ្នកគានថាំផ្សងស

ផ្សង

ើជាថាំលប

សិនបើអ្នកមានតSulfonamide

ហាក់

ើន

ើSulfa គឺស

ើស

ិតកយៗ

ប់)

ប់___

ប់___

ើនយា៉ង ប៉ុន្ត

ើនផ្សងទៀត ហើយ

ិតទី១ បនាប់មក១ក.(២

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ កុំឲ្យSulfa។
្យSulfa
បនាប់អំពីក

ទឹកខាប់ៗ ៥០០ម.ក ក្នុង៥ម.ល តម្ល_____ស

បាន វា

ប់ក

ប់ក

កុមារអាយុ៦-១០ឆាំ ៈ ៧៥០ម.ក (១ ១/២

Sulfadiazine, sulfisoxazole, sulfadimidine ឬ 'triple

ប់ ៥០០ម.ក

ើន

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

ស

ថាំ

ើក្នុង

ើ Sulfadiazine, sulfisoxazole, sulfadimidine ឬ

ថាំទឹក ៥០០ម.កក្នុង៥ម.ល

ថាំមានតម្ល

ូវ

ើន។ ឲ្យថាំឲ្យល្មម តកុំឲ្យ

triple sulfa(២០០ម.ក/គ.ក/ថ្ង): ថាំ

Sulfa (Sulfonamide) ៈ

ូវបញ្ឈប់ថាំ

មឈាម

អ្នកជំងឺដលខ ះទឹកក្នុងខ្លួន ឬទារក

អាយុកម១ឆាំឲ្យ
ក

ពលលបSulfa

ម.ក។

ើតពាក់កណា្ខលក

ិតដលឲ្យខាងកម

បើថាំដលអ្នកមាន ជាថាំដលមានកំលាំងទ្វរដង។
ថាំផ្សំបញ្ចូលគានះ

តម្ល

ឆាំងនឹងបាក់តរីជា

កជាងAmpicillin។

សិន

ើន ហើយមាន
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យ័ត្ន ៈ

្តីដលមានផ្ទ

ះខ្វះត៣ខ និងទារកដល

មានអាយុតិចជាង៨សបាហ៍ មិនគួរ
មិន

ូវឲ្យcotrimoxazole

នឹងថាំក្នុង

Cotrimoxazoleអាច
ជំងឺ

ើcotrimoxazoleទ។

នរណាមាក់ដលមាន

ឡាយSulfaឲ្យ

តិកម្ម

ះ។

ូវបាន

នះគឺជាអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដ៏ខាំងថ្មីមួយ ដល

ើដើម្បីព បាល ៈ

បាក់តរីជា
រកផងដរ។

៊ុយសឡូស

ការបង្ក

គក្នុង

ថាំនះជាជ

ចៀក

ជំងឺរាកលាយឈាម និង

ុន

ទៀត ហើយ

ឲ្យ

ើ cotrimoxazole ៈ

ើន។ ចំ

ុន

ះវៀន

ូវ

ើ១៤ថ្ង។

ភទ អាច
ុន
អាច

ើថាំទឹកខាប់ៗ

ចូរអានទំ.៦១ ស

ប់រងាស់របស់វា)ៈ

កុមារអាយុ៩-១២ឆាំ ៈ ២
កុមារអាយុ៤-៨ឆាំ ៈ ១

ចំ

ប់ ២ដងក្នុង១ថ្ង។
ប់ ២ដងក្នុង១ថ្ង។

Gentamicinជាថាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកចាក់ ដល
ល់។ Gentamicinគួរ

ើ

ើស

ប់ជំងឺ

យបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ជំនាញ និងពលដលថាំមានសុវត្ថិភាពផ្សងទៀតមិនអាចរក

ក

ិត

ស

ើថាំនះខុស អាចធ្វើឲ្យថ្លង់ និងខូច

មយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ យើងមិនបានបញ្ចូលព័ត៌មានន
ើ

ទីនះទ

ភទ ដូចជា cefazolin

គាកឬ

ើន

គផ្លូវទឹក

ះវៀន ការបង្ក

ម

គ

មខួរ។ ថាំខ្លះទៀតដូចជា ceftriaxone

ប់ព បាលជំងឺកាម

គ ដូចជា ទាមឡា ជំងឺភ្នក

មះទឹកបាយ ដលវាសាុំនឹងPenicillin។

ះថាំនះមាន

ះថាក់បំផុត។

ប់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នក យើងសូមណនាំឲ្យ

ដលបានរៀបរាប់ពីទំ.៣៥១

៣៦០វិញ។

ើថាំណាមួយ

ិត

ើ និងផលរំខាននានា មុន

ើថាំទាំងនះ។ ជាមួយគានះដរ សូមកុំ
ះជំងឺ

ើថាំនះ

ល ឬក៏ជំងឺដលអាចព បាលបានដូចគា

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដលមានតម្ល

Gentamicin

ង

ើស

ប់ទារក ឬជំងឺ

ពល

ប់ ២ដងក្នុង១ថ្ង។

ទារកអាយុ២-៨ខ ៈ ១/៤

ះ។ ការ

ះវៀន រលាកអាង

សូមរកការណនាំអំពីក

ប់ ២ដងក្នុង១ថ្ង។

កុមារអាយុ៩ខ-៣ឆាំ ៈ ១/២

បានតប៉ុ

ជន៍ក្នុង

២ដងក្នុង១ថ្ង។

trimethoprim៨០ម.ក ៈ

ត

ស

ប់Sulfamethoxazole៤០០ម.ក ជាមួយ

ួច

ើន

ើជាមួយជំងឺរលាកសួត ការបង្ក

ឆ្អឹង និងរលាក

កុមារអាយុ៨សបាហ៍-១២ឆាំ

ើថាំ

ពលដលរកវាបាន វាអាចមាន

cefurazine (Ceftin), cefoxitin (Mefoxin), ceftriaxone

ចំនួន២ដងក្នុង១ថ្ង។

ការ

យ ថាំទាំង

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

ជាមួយtrimethoprim១៦០ម.ក

១/២ម.ល/ក.

ះជាយា៉ងនះក៏

(Fortaz, Taxidime, Tazicef)។ Cephalosporin

ប់Sulfamethoxazole៨០០ម.ក

(ជាមីលីម៉

ើសទីមួយទ។

ើ

(Rocephin), cefotaxime (Claforan), និង ceftazidime

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើស១២ឆាំ ៈ
ថាំ

វាមានតម្លថ្ល ហើយពិបាក

យហតុនះហើយ យើងមិនបានណនាំឲ្យ

Cephalosporinមាន

ិតក្នុង១ថ្ង រយៈពល៥-៧ថ្ង ហើយផឹកទឹក

ះជំងឺ

ភទ។ ជាទូ

ការព បាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន។

ជំងឺផ្លូវដង្ហើម(រលាកសួត)

សំខាន់ ៈ ឲ្យ២ក

ើន

ឆាំងនឹង

ះថាក់និងផលរំខានតិចជាងអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកផ្សងៗ

នះមាន

(សុីហ្សលឡា)

ពងបក

ក ិត

Cephalosporin

កជាង។

យ
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ប់ជំងឺ
និង

ជំងឺទាំងនះមាន

គស

មះទឹកបាយ

មះទឹកថា
្ញដំបូងដូចគា ហើយជាញឹកញាប់

វាកើតឡើងជាមួយគា(មើលទំ.២៣៦)។
មានការពិបាក ឬមានការចំណាយ
មើលជំងឺ

យសារតអាច

ើនក្នុងការធ្វើតស្ត៍រក

មះទឹកថា ជាការល្អ គួរព បាលជំងឺទាំងពីរនះក្នុង

ពលដំណាលគាតម្តង។

ចំ

នះ

ះជំងឺ មះទឹកបាយ សូម

ើមួយក្នុងចំ

មថាំទាំង

ceftriaxone ថាំចាក់១២៥ម.ក តមួយដងប៉ុ

ចំ

នះ

ះជំងឺ មះទឹកថា សូម

ើមួយក្នុងចំ

មថាំទាំង

Doxycyclin(ទំ.៣៥៦): ១០០ម.ក ជាថាំលប ២ដង
Doxycyclin
ក្នុង១ថ្ង រយៈពល ៧ថ្ង

ឬ
azithromycin ១ក.ជាថាំលប ១ដងប៉ុ

ះ

ឬ

ះ

Amoxicillin ៥០០ម.កជាថាំលប ៣ដងក្នុងមួយថ្ង

ឬ
cefixime ៤០០ម.កជាថាំលប តមួយដងប៉ុ

រយៈពល៧ថ្ង

ះ

ឬ

ឬ
spectinomycin ថាំចាក់២ក. តមួយដងប៉ុ

Erythromycin(ទំ.៣៥៥): ៥០០ម.ក ជាថាំលប ៤ដង
Erythromycin

ះ

ក្នុង១ថ្ង រយៈពល៧ថ្ង។ េលបជាមួយអាហារ។

ឬ
្តីមានផ្ទ

ះ កុមារ និងមនុស្សជំទង់ មិនគួរ

ើថាំ

Ofloxacin ៤០០ម.ក ជាថាំលប ២ដងក្នុង១ថ្ង
រយៈពល ៧ថ្ង។

ciprofloxacinទ។
្តីមានផ្ទ

ះ ឬមាយកំពុងបំ

spectinomycinទ។

ះកូន មិនគួរ

ើថាំ

ឬ
Tetracycline(ទំ.៣៥៦) : ៥០០ម.ក ជាថាំលប
Tetracycline
៤ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល ៧ថ្ង។
សូមកុំលប Doxycyclin, Tetracycline ឬ Ofloxacin បើ
អ្នកមានផ្ទ

ះ ឬកំពុងបំ

កំពុងបំ

ះកូន អាច

amoxicillin។

ះកូន។

្តីមានផ្ទ

ះឬ

ើ azithromycin, erythromycin ឬ
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២. ឲ្យIsoniazid, Rifampicin, Ethambutol និង

ប់ជំងឺរបង

Pyrazinamide ស

ដើម្បីព បាលជំងឺរបង ជាការសំខាន់ ូវ ើថាំ ឆាំងជំងឺ
របង ៤ឬ៥មុខក្នុងពលតមួយ។ សិនបើព បាល យ
ើថាំតមួយមុខ ម គរបងនឹងសាុំនឹងថាំនះ ហើយនាំឲ្យ
ជំងឺនះកាន់តពិបាកព បាល។

៣. ផ្សំIsoniazid, Rifampicin, Streptomycin និង
Pyrazinamide ស
អាច

ះ

៤.

ថាំមួយចំនួនស ប់ព បាលជំងឺរបង មានតម្លថ្ល
(Rifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol) សិនបើអ្នក
ទិញ តាមឱសថសាន។ ប៉ុន្តរដាភិបាលជា ើនមានកម្មវិធី
ផ្តល់ការធ្វើតស្ត៍រកជំងឺរបងនិងផ្តល់ថាំព បាល យមិនគិត
ថ្ល ឬក្នុងតម្លទាបមួយ។

មុខ

ើRifampicinតិច។

ើIsoniazid, Ethambutol និងStreptomycin

ប់រយៈពល២ខ ឬរហូតការធ្វើតស្ត៍បងាញថា

រយៈពល២ខ

ើStreptomycin

មុខទៀត និងឲ្យINH និង

Ethambutol រយៈពល១ឆាំ។
៥. ស

ប់

្តីមានផ្ទ

ដំបូនានពី

ះដលមានជំងឺរបង គួរស្វងរក

ូពទ្យ។ បើមិនអាចទ សូម

ជាមួយនឹងEthambutol, Rifampicin ឬ
Thiacetazoneស

ើIsoniazid

ប់រយៈពល១៨ខ។ ជាមួយគា

ដរ ឲ្យវីតាមីនប៦(Pyridoxine) ៥០ម.ក/ថ្ង។

ដំបូនានពីអ្នកមានបទពិ
ធន៍គឺជាការសំខាន់ ពី
ះការ
ព បាលអាចផាស់ប្តូរ ម គអាចសាុំនឹងថាំ ហើយថាំថ្មីៗអាច

កុំ

ើPyrazinamide ឬStreptomycin ក្នុងពលមាន

ផ្ទ

នឹងរកបាន។ ដូចគាដរ មានកម្មវិធីមួយចំនួនឲ្យថាំត២ដង
ក្នុង១សបាហ៍ ក្នុងក ិតខ្ពស់មួយ។

ិ
ត
ើថាំ ឬប្តូរថាំ ើ។ សិនមានពង
បក ឈប់ ើថាំសិន រហូតទាល់អ្នកបានជួបបុគ្គលិកសុខា
ភិបាល។ ចៀសវាងការផឹក
ពលអ្នក ើថាំរបង ជា
ពិសស INH។

ូវការ

កំហាកអវិជ្ជមាន។ បនាប់មកបន្ត

តាមរយៈអាសយដានលខ ១ ផ្លូវ២៧៨កង៩៥ សងា្កត់បឹង
កងកង២ ខណចំការមន ភ្នំពញ។ ទូរស័ព្ទ ៈ ០២៣ ២១៩
២៧៤, ០២៣ ២១៩ ២៧៥។

សួរអំពីការផាស់បូរ្ត ក

ប់រយៈពល៦ខ

សិនបើRifampicinមិនអាចរកបាន ឬថ្លពក សូម
ស

គរបង និងហង់សិន

សិនបើថាំធ្វើឲ្យរមាស់ ភ្នកនិងស្បកឡើងលឿង (ជំងឺ
លឿង) ឬឈឺចាប់ក្នុងកពះ សូម ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ើThiacetazoneស

ទៀត។ ការព បាលរបៀបនះ នឹងបន្ថយការចំណាយ

ឡើងវិញ ការព បាលរយៈពលយូរពញលញ ជាការសំខាន់
បំផុត។

Isoniazid(INH) គួរ ូវបាន ើក្នុងការព បាលជំងឺរបង
ជានិច្ច។ Rifampicinជាថាំមាន សិទ្ធិភាពមួយដលគួរ ើ
ពលដលមាន ជាពិសសគួរ ើរហូតទាល់តតស្ត៍
កំហាក បងាញលទ្ធផលអវិជ្ជមាន។ Ethambutol និង
Streptomycin ក៏ ូវបាន ើពលខ្លះដរ។ ការ ើ
Pyrazinamide ជាមួយINH និងRifampicin អាចកាត់បន្ថយ
ពលវលាក្នុងការព បាល។ Thiacetazone ជាថាំព បាល
ជំងឺរបងដលមានតម្ល ក ប៉ុន្តវាមានផលរំខានញឹកញាប់
ដលមនុស្សជា ើនមិនអាច ើវាបាន។

ប់រយៈពល២ខ។ បនាប់មកឲ្យ

Isoniazid ជាមួយEthambutol, Streptomycin ឬក៏

ជំងឺរបង ូវការការព បាលរយៈពលយូរ ជាធម្មតាពី៦
៩ខ ឬយូរជាងនះ។ រយៈពលព បាលអា ័យ លើ
ការផ្សំនថាំដលបាន ើ។ ដើម្បីការពារកុំឲ្យជំងឺរបងលាប់

សូមទាក់ទងមជ្ឈមណលជាតិកមាត់

ប់រយៈពល៩ខ។

ះ។

Isoniazid(INH)
ះ_______________តម្ល________ស
ើនជាថាំ

ប់_____

ប់ ១០០ម.ក ឬ ៣០០ម.ក

នះជាថាំ

ឆាំងជំងឺរបងដ៏សាមញ្ញបំផុត។ ដើម្បីព បាល

ជំងឺរបង វាតងត
១មុខ។ ស

ូវបានឲ្យជាមួយថាំផ្សងទៀតយា៉ង

ប់ការបងា្ករ វាអាច

ច

ូវបានផ្តល់តមួយមុខបាន។

ះថាក់ និងការ ុង យ័ត្ន ៈ
ក្នុងករណីក

ឈឺសរស

ខ្លះ Isoniazidធ្វើឲ្យមានភាពស្លកសាំង

ដនិងជើង រមួលសាច់ដុំ ឬថមទាំង

ផង ជាពិសសចំ

កាច់ទៀត

ះមនុស្សដលខ្វះអាហារូប្ថម្ភ។ ផលរំខាន

ទាំងនះ ជាធម្មតាអាចព បាលបាន

យ

ើPyridoxine

(វីតាមីនប៦)រៀងរាល់ថ្ងចំនួន៥០ម.កជាថាំលប

(ទំ.៣៩៤)។
វីធីព បាលដល

ូវបានណនាំ

ើ ំផ្សំបញ្ចូលគាណាមួយក្នុងចំ
ថា
មថាំខាងកម
អា ័យលើចំនួនដលអាចរកបាន ដលទិញ ើបាន
និងដលបានណនាំឲ្យ ើក្នុងតំបន់របស់អ្នក ៈ
១. ឲ្យIsoniazid, Rifampicin, Ethambutol និង
Pyrazinamide ស ប់រយៈពល២ខ។ បនាប់មក
ូវឈប់ ើPyrazinamide ប៉ុន្ត ូវបន្ត ើ
Rifampicin Isoniazid និងEthambutol រយៈពល
៤ខទៀត។

ស

ជួនកាលIsoniazidអាចបំផាញថ្លើម។ អ្នកដលចញ

្ញរលាកថ្លើម(ភ្នកនិងស្បកឡើងលឿង រមាស់ មិនឃាន

ឈឺក្នុង

ះ មើលទំ.១៧២)

គួរឈប់លបថាំនះ។

ក ិត

ក

គ

ពលលបIsoniazid

ើ Isoniazid(៥-១០ម.ក/គ.ក/ថ្ង) :

ឲ្យIsoniazid១ដងក្នុង១ថ្ង។

ើថាំ១០០ម.
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ក្នុងក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៣០០ម.ក (៣

កុមារ ៈ ៥០ម.ក (១/២
គ.ក

ចំ

ក្នុងក

ប់)

ប់) ស

មនុស្សធំ ៈ ៦០០ម.ក (ថាំ៣០០ម.ក ២

ប់ទម្ងន់១៥

១៥០ម.ក ៤

ចំ

ិតខាងលើ រហូតមានការធូរ

ះការបងា្ករការឆ្លង

ជាទូ

គ

ើINHក្នុងក

សមាជិក

គរបង

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ៣០០ម.ក

ល។

ួសារ

កុមារកម៣ឆាំ ៈ ១៥០ម.ក
Pyrazinamide

ិតខាងលើ រយៈពល៦-៩ខ។

ះ_______________តម្ល_______ស
ើនជាថាំ

Rifampicin
ះ______________តម្ល________ស
ើនជាថាំ

ការកមាត់ជំងឺរបង។ មិន

ូវ

ើថាំនះតឯងទ បើមិនដូច្នះ

ទ ជំងឺរបងនឹងសាុំ់នឹងថាំនះ។

Isoniazid និងយា៉ង

ពលដលផ្សំជាមួយ

ចថាំ១មុខផ្សងទៀត វាអាចកាត់

បន្ថយពលវលាព បាលបាន
បាន

ើស

សិទ្ធិភាពក្នុង

ើនខ។ (Rifampicinក៏

ប់ព បាលជំងឺឃ្លង់ដរ មើលទំ.៣៦៤)។

ជាការសំខាន់គឺ

ូវលបRifampicinឲ្យទៀងទាត់

គានការអាក់ខាន។ សូមចាំថា

ះមិនគួរ

ើPyrazinamideទ។

ផលរំខាន ៈ អាចធ្វើឲ្យហើមឬឈឺសនាក់ លងឃានអាហារ
ច

រ និងក្អួត

ក ិត
ើថាំ

មមានការឈឺចាប់ ល្ហិតល្ហ និង

ើ Pyrazinamide(២០-៣០ម.ក/គ.ក/ថ្ង):

ឲ្យ ១ថ្ង១ដង រយៈពល២ខ

យឲ្យជាមួយនូវថាំរបង

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១៥០០-២០០០ម.ក (៣ឬ៤

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ១០០០ម.ក (២

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក (១

Rifampicinអាចធ្វើឲ្យខូចថ្លើមយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកដលមាន

ជំងឺថ្លើម ឬអ្នកដលមានផ្ទ

ះ គួរ

ើថាំនះ

ប់)

ប់)

Ethambutol(មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Myambutol)
Ethambutol
ះ______________តម្ល________ស

យមានការពិ

ភាក ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនាញ។

ប់)

ប់)

កុមារកម៣ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១/២

ះថាក់ និងការ ុង យ័ត្ន ៈ

ុន។

ប់ ៥០០ម.ក

ផ្សងៗទៀត។ ក្នុងក

ូវរកថាំបន្ថមទៀត មុនពល

ដលថាំរបស់អ្នកអស់។

ប់ ៥០០ម.ក។

្តីមានផ្ទ

ូវ

យ

ប់______

ះថាក់ និងការ ុង យ័ត្ន ៈ

ប់______

ប់ ១៥០ ឬ ៣០០ម.ក

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមួយនះមានតម្លថ្ល ប៉ុន្តមាន

ប់ ឬថាំ

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៤៥០ម.ក

ះកុមារដលមានជំងឺរបងធ្ងន់ធ្ងរ ឬអ្នកដលមានរបង

សួត សូមឲ្យទ្វរដងនក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

ើនជាថាំ

ប់______

ប់ ១០០ម.ក ឬ ៤០០ម.ក។

ះថាក់ និងការ ុង យ័ត្ន ៈ
ផលរំខាន ៈ ទឹក

ម ទឹកភ្នក លាមក ទឹកមាត់ សំ

និងញើស គឺមានពណ៌ទឹកកូចកហម

រស្លស

យសារឥទ្ធិពលរបស់

Ethambutolអាចធ្វើឲ្យឈឺ ឬប៉ះពាល់ភ្នក
ើន ហើយយូរ។ គួរបញ្ឈប់ការ

Rifampicin។ ក្នុងករណីតិចតួច Rifampicin អាចធ្វើឲ្យមាន

ប

លើស្បក និងប

ឡើងវិញកយពលឈប់

ុន

បាត់បង់ឬកើនចំណង់អាហារ ក្អួត ច
រដូវ។

Rifampicinកាត់បន្ថយ

កំណើត ដូច្នះ
ូពទ្យស

្តីដល

សិទ្ធភាពរបស់ថាំ

ស្បូន ឬ ដ ៉្រហាម

ថ្ង): ថាំ

ិត

ពល

ើ។ ឬក៏

ើមធ បាយ

មអនាម័យ កងដាក់ក្នុង

ើRifampicin។

ប់ ១៥០ម.ក ឬ៣០០ម.ក
គអាហារ។

៉ងមុន ឬ២

ជាមួយភ្នក ឬការសំឡឹងមើលមានការ

៉ង

សិនបើ

ក ិត

ួល។ ការប៉ះ

ើថាំនះ។

ើ Ethambutol(២៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង ស

បនាប់មក ១៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង): ថាំ

៤០០ម.ក

ើ

ពលដលមាន

ពាល់ភ្នកបណា្ខលមកពីEthambutol ជាធម្មតាមានការ

សើរ

ប់២ខដំបូង

ប់ ១០០ម.ក ឬ

ឲ្យ ១ថ្ង១ដង។
ក្នុងរយៈពល២ខដំបូង ក្នុងក

ើ Rifampicinក្នុងការព បាលរបង(១០ម.ក/គ.ក/

ឲ្យRifampicin១ដងក្នុង១ថ្ង អាច១

កយបរិ

ប់ពន រ

ើថាំពន រកំណើត គួររកដំបូនានពី

ប់ការបង្កើនក

ពន រកំណើតផ្សងទៀតដូចជា

ក ិត

រ វង្វង កន្ទួល

ើថាំនះ

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១២០០ម.ក (ថាំ៤០០ម.ក ៣
១០០ម.ក ១២

ប់)

កុមារ ៈ ឲ្យ ១៥ម.កស
ចំ

ប់ទម្ងន់កុមារ១គ.ក។ ប៉ុន្ត

ះជំងឺរបងសួត ឲ្យ២៥ម.កស

១គ.ក។

ប់ ឬថាំ

ប់ទម្ងន់កុមារ
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បនាប់ពី២ខ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៨០០ម.ក (ថាំ៤០០ម.ក ២
ម.ក ៨

ប់)

កុមារៈ ឲ្យ ១៥ម.កស

ប់ ឬថាំ១០០

ះ______________តម្ល________ស
ើនជាថាំ

ប់ទម្ងន់កុមារ១គ.ក។

ើនជាដបស

ប់______

ប់ចាក់ ៥០០ម.ក ក្នុង១ម.ល។

Streptomycin

ជំងឺរបង។ វាមាន
ើន។

តជាថាំមាន

ជន៍ស

ប់ព បាល

សិទ្ធភាពតិចជាងRifampicinបន្តិច ប៉ុន្ត

ក ិត

ឲ្យថ្លង់់។ បើមានការហុឹង
ហើយ

ូវពិ

ះនឹង

្តីមានផ្ទ

ថាំនះទ។

ក ិត

ើ Thiacetazone (២,៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង) :

ប់៥០ម.ក លាយ ឬមិនលាយជាមួយIsoniazid

ឲ្យ១ថ្ង១ដង។

យ័ត្នខ្ពស់

ើថាំនះ

តិកម្ម

ស្បក។

ថាំ

ុង

ូវ។ ការ

គអដស៍/

ើថាំនះ។ វាអាចធ្វើឲ្យមាន

រ

ទំនាស់យា៉ងខាំងរហូតដល់សាប់បាន ហើយអាចធ្វើរបក

ះថាក់ និងការ ុង យ័ត្ន ៈ
ូវមានការ

លើស្បក ក្អួតច

វិលមុខ ឬមិនឃានបាយ។ អ្នកដលមានម

ជំងឺអដស៍ ដាច់ខាតកុំ

ប់______

ើនតផ្សំជាមួយនិង

ផលរំខាន ៈ អាចធ្វើឲ្យឡើងកន្ទួល

ះ______________តម្ល________ស

ឹម

ប់ ៥០ម.ក (ថាំនះ

Isoniazid ១០០ ឬ១៣៣ម.ក)

Streptomycin

កជាង

Thiacetazone

យមិនឲ្យថាំលើសក

ិត

ក្នុងក

ើន ហើយក្នុងរយៈពលយូរ អាចធ្វើ

មនុស្សធំ ៈ ៣

ចៀក ឬថ្លង់ សូមឈប់លបថាំ
ង

ប់(១៥០ម.ក)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ២

ូពទ្យ។

ះ ឬអ្នកដលមានជំងឺត

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ១

ម មិនគួរ

ប់(១០០ម.ក)

ប់(៥០ម.ក)

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ១/២
ើ

ប់(២៥ម.ក)

ើ Streptomycin(១៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង) : ដប ឬម

ស

ប់លាយទឹក ១ក.នStreptomycin ក្នុង២ម.ល

ស

ប់ការព បាលជំងឺរបង

ថាំស

ប់ជំងឺឃ្លង់

ករណីធ្ងន់ធ្ងរខាំង ៈ ចាក់១ថ្ង១ម្ជុល រយៈពល៣-៨

សបាហ៍

ករណី

២ខ

ល ៈ ចាក់២ឬ៣ម្ចុលក្នុង១សបាហ៍ រយៈពល

ដុំពក

មនុស្សចាស់អាយុលើស៥០ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក(១ម.ល)

បំផុត

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៧៥០ម.ក(១ ១/២ម.ល)

ដូច្នះទារកទម្ងន់៣គ.ក
ក(១/៨ម.ល)

ះការ

ើ

ើថាំ៣មុខ។

សិនបើមាន
សើរ

សិនបើអាច ថាំព បាលជំងឺឃ្លង់គួរ

យមានការណនាំពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬ
ធន៍

យផ្អកលើផនការ

គរបង និងហង់សិន

កងកង២ ខណចំការមន ភ្នំពញ។ ទូរស័ព្ទ ៈ ០២៣ ២១៩

ប់ព បាលជំងឺផ្សងកពីរបង

និងstreptomycin ទំ.៣៥៤)។

កំណត់

ល

តាមរយៈអាសយដានលខ ១ ផ្លូវ២៧៨កង៩៥ សងា្កត់បឹង

ប់ព បាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនបាន(មើលPenicillin

Streptomycinស

ះ។

ះវា អាចជាជំងឺឃ្លង់ lepromatous ហើយ

សូមទាក់ទងមជ្ឈមណលជាតិកមាត់

ូវទទួល៦០ម.

ក្នុងករណីបនាន់ StreptomycinជាមួយនិងPenicillinអាច
ើស

យថាំត២មុខប៉ុ

ជាតិ។

ប់ទម្ងន់១គ.ក

ភទ

ះវាអាចជាជំងឺឃ្លង់ tuberculoid ហើយវា

វជ្ជបណិតដលមានបទពិ

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១/២ម.ល)

ទារកទើបកើត ៈ ឲ្យ២០ម.កស

ូវ

ូវបាន

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក(១ម.ល)

ូវដឹងថាជំងឺឃ្លង់

សិនបើមានសនាកពណ៌

យមានការបាត់បង់ញាណដឹងដឹង ប៉ុន្តមិនមានដុំពក ឬ

ូវការការព បាល

មនុស្សធំ ៈ ១ក. (ឬ២ម.ល)

ើStreptomycinស

ៗ

ស្បកកស់ទ

ក្នុងការចាក់ម្តងៗ ឲ្យ ៈ

ការ

ពលព បាលជំងឺឃ្លង់ ចាំបាច់

ណាមួយដលអ្នកជំងឺមាន។

ះជាយា៉ងនះក្តី ការ

ើ

ប់ព បាលជំងឺផ្សងកពីរបង គួរមាន

ើរបៀបនះយូរៗ

នឹងធ្វើឲ្យ

សាុំនឹងថាំនះ ហើយជាលទ្ធផលគឺពិបាកព បាល។

គរបង

២៧៤, ០២៣ ២១៩ ២៧៥។

ជាធម្មតាការព បាលជំងឺឃ្លង់

ូវតបន្តរហូតយា៉ងតិច៦ខ

ឬពលខ្លះអាចបន្តអស់មួយជីវត
ិ ។ ដើម្បីកុំឲ្យបាក់តរី(បាក់

សុីលីុ) ដលបណា្ខលឲ្យមានជំងឺឃ្លង់ សាុំនឹងថាំ ជាការសំខាន់
ូវលបថាំឲ្យទៀងទាត់

យមិនអាក់ខាន។

អ្នកបានរកថាំបន្ថម មុនពលអស់ថាំ។

ូវ

កដថា
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ការព បាលដល
ចំ

ក ិត

ូវបានណនាំ ៈ

ះ ជំងឺឃ្លង់ tuberculoid ចូរ

ើថាំទាំងពីរនះ យា៉ង

ចណាស់ ៦ខ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១០០ម.ក (ថាំ១០០ម.ក ១

ះ ជំងឺឃ្លង់ lepromatous

Clofazimine ៈ រាល់ថ្ង ហើយបង្កើនក

ិត

Rifampicin ៈ រៀងរាល់ខ

ះបីជាការព បាលជំងឺឃ្លង់

ជួនកាលមានតDapsoneមួយមុខប៉ុ

យ

ើDapsone

ប់)

យ

យា៉ងតិច២ឆាំ ឬអស់មួយជីវិតចំ

ះ ជំងឺឃ្លង់ lepromatous។

ើនជាថាំ

"

តិកម្មជំងឺឃ្លង់"

អ្នកជំងឺអាចមានប

ធ្ងន់ធ្ងរមួយ

ពលដលគ

ថា

ុន

និងហើម

ឡើងសរស។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យឈឺសនាក់ ហើមកូនកណ្ណុរ និង

ពងសាស ហើមដនិងជើង ឬភ្នកឈឺនិងកហម ដលអាច

Rifampicinជាថាំថ្លមួយ ប៉ុន្តគ

តិកម្មជំងឺឃ្លង់" ធ្ងន់ធ្ងរ(ឈឺតាមសរស
ូវបន្ថមថាំ

(cortico-steroid)។ ស្វងរកដំបូនានពី
នះ

ធ្ងន់ធ្ងរដរ។

ះ

ះ

ើ

ូវសុំដំបូនានពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល ឬវជ្ជបណិត

ជំនាញ

ក ិត

ថ្ង):

ស

ស្ពឹក ឬខ យ ឈឺភ្នក ឬពងសាស) ជាធម្មតាគឺ

ប

ូវការវាតបន្តិចប៉ុ

នទ។ សូមមើលទំ.៣៦២ និយាយពីផលរំខាន និង

បណា្ខលឲ្យងងឹតភ្នក។

ព បាលជំងឺឃ្លង់ដដល ប៉ុន្ត

ប់ ១៥០ម.ក និង៣០០ម.ក ។

ពល

ើRifampicin ៈ

ើថាំព បាលជំងឺឃ្លង់

នះ។ វាអាចមានជាដុំពកៗ និងសាមរលាក

ក្នុងករណីមាន "

ប់______

ក្នុងការព បាលជំងឺឃ្លង់ ដូច្នះតម្លសរុបនឹងមិនសូវជាអស់
ថាក់។

ក្នុងករណីក

ះះ។

ះ______________តម្ល________ស

ើវាតមួយមុខ វាមានលទ្ធផលល្អដរ

ើពល

ប់)

Rifampicin

ះដលអាចរកបាន។

ើពលយូរ ហតុនះហើយការព បាលអាច

ប៉ុន្តវា

១/៤

ត៣ដងក្ន
៣ដងក្នុង១សបាហ៍ប៉ុ

ើរៀងរាល់ខ

ជាមួយនឹងថាំផ្សងទៀត ធ្វើឲ្យចំណញពលព បាលក៏
ពល

ប់)

កុមារអាយុ២-៥ឆាំ ៈ ២៥ម.ក(ថាំ១០០ម.ក ១/៤

Dapsone ៈ រៀងរាល់ថ្ង

ជាញឹកញាប់

១/២

កុមារអាយុ៦-១២ឆាំ ៈ ២៥ម.ក(ថាំ១០០ម.ក

ើថាំទាំងបីមុខនះ

៥ឆាំ ៈ

ចំណាំ ៈ

ប់)

កុមារអាយុ១៣-១៨ឆាំ ៈ ៥០ម.ក(ថាំ១០០ម.ក

Rifampicin ៈ រៀងរាល់ខ
រយៈពល២

ប់១០០ម.ក

លបមួយថ្ងម្តង

Dapsone ៈ រៀងរាល់ថ្ង
ចំ

ើ DDS (២ម.ក/គ.ក/ថ្ង): ថាំ

ើ Rifampicinស

ើថាំ

ប់ជំងឺឃ្លង់ (១០-២០ម.ក/គ.ក/

ប់៣០០ម.ក ។

ប់ជំងឺឃ្លង់ ចូរ

វា១

៉ងមុន ឬ២

ក្នុងក

ិត

ើRifampicinម្តងក្នុង១ខ។ គួរលប

៉ងកយពលទទួលទានអាហារ។

ូវបន្តការ

ឆាំងរលាក

ូពទ្យជំនាញ អំពី

ចាំខនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៦០០ម.ក (ថាំ៣០០ម.ក ២

ះcortico-steroid ក៏អាចបណា្ខលឲ្យមានប

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៤៥០ម.ក(ថាំ៣០០ម.ក ១
១/២

ប់)

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ៣០០ម.ក(ថាំ៣០០ម.ក ១

ប់)

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ១៥០ម.ក(ថាំ៣០០ម.ក
១/២

ប់)

Dapsone (diaminodiphenylsulfone, DDS)
ះ______________តម្ល________ស
ើនជាថាំ

ប់______

ប់ ៥០ម.ក ឬ១០០ម.ក ។

Clofazimine(Lamprene)
ះ______________តម្ល________ស

ជួនកាលDapsoneបណា្ខលឲ្យមានស្លកសាំង ឬកន្ទួលលើ

ស្បក ដលអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផង។
ខាំង

ូវឈប់លបថាំ។

យ័ត្ន ៈ DDS គឺជាថាំដលមាន

កុំឲ្យកុមារយកបាន។

សិនបើរបកស្បក

ើនជាថាំ

ប់ ៥០ម.ក និង១០០ម.ក

Clofazimineក៏ជាថាំដលមានថ្លដរ។

ះថាក់។ចូរទុកវាឲ្យឆាយ

ក៏

ះបីជាវាមាន

សិទ្ធិភាពតិចជាងRifampicin ក្នុងការកមាត់ម
យ វាមានគុណសម្បត្តិ

ជំងឺឃ្លង់ ក្នុងក

ប់______

ង់ថាវាជួយក្នុងបញ្ឈប់

ិតមួយ ជាពិសសចំ

lepromatous ។

គឃ្លង់

ះ ជំងឺឃ្លង់

តិកម្ម
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ផលរំខាន ៈ ធ្វើឲ្យស្បក
ជាករណីប

ពណ៌ជាកហមសាយ។ វា

ន់ត

ើថាំនះ។ អាចបណា្ខលឲ្យមានប

កពះ

្ខះអាសន្នទ ហើយនឹងបាត់

កយពលឈប់

ឬការរំលាយអាហារ។ មិន
ផ្ទ

ះទ។

ក ត
ិ

ូវបានណនាំឲ្យ

ើចំ

ើ Clofazimine (១ម.ក/គ.ក/ថ្ង):

ម.ក
ក

វិញក្នុង១ឬ២ឆាំ

ឲ្យClofazimine១ក
ិត

ិត

ថា
ើ ំ

ប់ការបងា្ករ ៈ ដើម្បីទប់សា្កត់ម

អាចមាន

មនុស្សធំ ៈ ៥០ម.ក (ថាំ៥០ម.ក ១

ុនចាញ់ញឹកញាប់

ដើម្បីបងា្ករ
ថាំ

ើផងដរស

ុនចាញ់ហើយគាត់គាន

ូវបានផ្តល់មួយសបាហ៍ម្តង។

ទំ.១៩៧។

ុនចាញ់មួយចំនួន

ើស

ះ ហើយមួយចំនួនទៀត
ើបានស

ើស

ប់តព បាលជំងឺ
ើស

ប់ទាំងពីរតួនាទី។

ប់ព បាល

ភទជំងឺ

ុនចាញ់

ប់)

១/២

ប់)

នឹងថាំChloroquine
hloroquineបានរាយសាយ

១/៤

ប់)

ជាមួយFansidar
Fansidar(ទំ.៣៦៨) ឬ Quinine ជាមួយ

ល់ គួរ

សាុំនឹងថាំជា

ក្នុងក

ិត

ុនចាញ់

ូវបាន

ើផ្សំនឹងថាំផ្សងទៀត

ើនដល

ួច

មនុស្សធំ ៈ ៣០០ម.ក (ថាំ៥០ម.ក ៦

ល់ គួរព បាល

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ២២៥ម.ក(ថាំ៥០ម.ក ៤
កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ១៥០ម.ក(ថាំ៥០ម.ក ៣

Primaquine ជាមួយថាំ

ប់)

ប់)

ប់ព បាលនិងបងា្ករជំងឺ

ឲ្យ

ិតធំនClofazimine ដលអាច

ូវបាន

សើរបំផុត

ូវ

ើរាល់ថ្ង
ើ

យមាន

ការណនាំពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនាញ ឬវជ្ជបណិត។

យ Quinine
Quinine(ទំ.៣៦៦)

ុនចាញ់ដលសាុំនឹង

មានថាំជា

អកុសល

ើនដល

តំបន់ជា

បានសាុំនឹងថាំ
ពិសសគឺ

ប់ជំងឺ

ជំងឺ

ឆាំងនឹងជំងឺ

ើនក្នុងពិភព

ូវបាន

ើម្តងមា្កលក្នុងការព បាលនិងបងា្ករ

ះថា Artemisinin ដលច

អាសុី។ វា

ូវបាន

ញ់ពីរុក្ខជាតិដលមាន

ើជាមួយថាំ

ុនចាញ់ដលខាំងជាងគ

ភទជំងឺ

ចាញ់ដលបង្ក

គ

ហើយ។ ជា

ុនចាញ់ដលធ្ងន់ធ្ងរជាងគ(ជំងឺ

រៀនពីបុគ្គលិកសុខាភិបាល មណលសុខភាពក្នុង
នាយកដានសុខភាព ថាតើថាំ

សិទ្ធភាពក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

សំខាន់ ៈ ជំងឺ

ូវ

ុនចាញ់មួយណាដលមាន

ព័ន្ធការពាររាងកាយ។ កុមារ និងអ្នក

កាន់តំបន់ដលមានជំងឺ

ព បាលភាមៗ។
ប់

ុក ឬ

ុន

ុនចាញ់អាចសមាប់មនុស្សបានយា៉ងឆាប់រហ័ស

សិនបើមិនទាន់ភាព

ដលបាន

ុនចាញ់់

យហាល់សុីបា៉រូម)។ ជាការសំខាន់គឺ

ុនចាញ់អាច

ូវបាន

ុនចាញ់

ូវទទួលការ

ុនចាញ់ដលសាុំនឹងថាំ

ជាធម្មតាថាំ

ើនមុខ។ ប៉ុន្តថាំនះ

ូវបាន

ឡាយArtemisinin

ដទទៀតក្នុងការព បាលជំងឺ
សុីបា៉រូម

តំបន់ជា

ក ិត

ូវបាន

ុនចាញ់ដលបង្ក

តំបន់ដលគដឹងថាម

ើន។

គសាុំនឹងថាំ

ើជាមួយថាំ

យហាល់

ុនចាញ់។

ើ

ឲ្យArtesunate ៣០០ម.ក ជាថាំលប ១ថ្ងម្តង រយៈពល

៧ថ្ង

និង

ឲ្យClindamycin ៦០០ម.ក ជាថាំលប ២ដងក្នុង១ថ្ង

រយៈពល៧ថ្ង

កន្លងខ្លះ ក

ិត

ើនArtemisinin និងArtesunate

ូវបានបន្ថម

យMefloquine ១ក

ិត

្តីមានផ្ទ

ះកម៣ខ មិនគួរ

ើថាំនះទ។ បនាប់ពី

គ.ក)។

ើក្នុងវិធី២យា៉ង ៈ

១. ស ប់ព បាលអ្នកដលមានជំងឺ ុនចាញ់។ ថាំ
ផ្តល់រៀងរាល់ថ្ង រយៈពលត២ឬ៣ថ្ងទ។

ើន

ុនចាញ់ផ្សងទៀត ដើម្បី

Artemisinin (Artesunate, Artemether, Artemotil)

ុនចាញ់។ ជា

កម

ើ

ុនចាញ់(មើលទំ.៣៦៨)។ មានថាំកយមកទៀត

ព បាល

ុនចាញ់

ើ

ុនចាញ់ផ្សងទៀត ដើម្បីការពារមិន

មានតម្លថ្ល ហើយមិនអាចរកបានទ

ថាំស

ើន ដូច្នះជំងឺ

ុនចាញ់កើតឡើងវិញទៀត។

Doxycyclin

តិកម្មជំងឺឃ្លង់ គឺ

យហតុតការសាុំ

តំបន់ជា

Chloroquine។ ជួនកាលកយពីព បាល គ

ប់)

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ៧៥ម.ក(ថាំ៥០ម.ក ១ ១/២

ដើម្បីបញ្ឈប់

គបាន

Mefloquine និងProguanil ជាថាំ២ផ្សងទៀតដល

ស

ចំណាំ ៈ ក

ើញឹកញាប់។

ះម

ួច

Doxycyclin(ទំ.៣៥៦)។
Doxycyclin

ចាំខនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

១/២

ុន

ប់តបងា្ករ។ ថាំ

៣/៤

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ១២ម.ក(ថាំ៥០ម.ក

ថាំស

ប់អ្នកដល

ុនចាញ់ សូមមើលផងដរនូវវិធីចៀសវាង

មូសខាំ

ថាំដល

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ២៥ម.ក(ថាំ៥០ម.ក

ូវ

ព័ន្ធ

ូវបាន

ការពារខ្លួន។ ជាធម្មតាថាំ

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៣៧ម.ក(ថាំ៥០ម.ក

ះថាក់។ ការបងា្ករ

កាន់តំបន់ដលមានជំងឺ

ផ្សងទៀត អាច

ប់)

ុនចាញ់ដល

យមូល

ហតុផ្សងៗ។ វាក៏

ប់ ៥០

គ

ជាពិសសដើម្បីការពារកុមារដលខ យ ឬឈឺ

ចាញ់ប៉ុ

ចាំថ្ងនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

ក្នុងឈាម មិនឲ្យបង្ក

បានធ្វើឡើងក្នុងតំបន់ដលមានជំងឺ

្តីមាន

ិតរាល់ថ្ង ហើយ១ខម្តងឲ្យថាំក្នុង

ើនជាងនះ។

ក្នុងក

ះ

២. ស

៣ខ

ទើបមានសុវត្ថិភាព។

ើ (១៥ម.ក/

366
Chloroquine sulfate (មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Nivaquine
Nivaquine)

Chloroquine
Chloroquineមាន២ទំរង់ គឺ Chloroquine phosphate
និងChloroquine sulfate។ ក ិត ើរបស់វាខុសគា ដូច្នះ
អ្នក ូវដឹងថាChloroquine ភទណាដលអ្នកមាន ហើយ
បរិមាណថាំ(ជាតិChloroquine)មានប៉ុនាន ក្នុងថាំ។

ះ_______________តម្ល_______ស
ើនជាថាំ

បំ

ក ិត
ស

ស

ប់ការព បាលជំងឺ ុនចាញ់

ួច

ប់

ប់ (៥០ម.ក)

ើដូចខាងកម

ើលើកទី១ ១ថ្ងបនាប់ពី

២ថ្ងបនាប់ពីក

ិត

ប់ (៤០០ម.ក)

កុមារអាយុ៦-៩ឆាំ ៈ ១

មនុស្សធំ ៈ ២ ប់ (៥០០ម.ក)
កុមារអាយុ១០-១៥ឆាំ ៈ ១ ១/២ ប់ (៣៧៥ម.ក)
កុមារអាយុ៦-៩ឆាំ ៈ ១ ប់ (២៥០ម.ក)
កុមារអាយុ៣-៥ឆាំ ៈ ១/២ ប់ (១២៥ម.ក)
កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១/៤ ប់ (៦៣ម.ក)

៉ង

ប់ (៣០០ម.ក)

ប់ (១០០ម.ក)

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៨

១សបាហ៍មុនពលចូល កន្លងមានជំងឺ ុនចាញ់ ឲ្យថាំ
១ដង និងបន្តឲ្យថាំក្នុង១សបាហ៍ម្តង រហូតទាល់តចាកចញពី
តំបន់ដលមានជំងឺ ុនចាញ់បាន៤សបាហ៍។

៦

ើលើកទី១ និង

ប់ (២០០ម.ក)

កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១/៤

ស

ិត

ើលើកទី១ ៈ

កុមារអាយុ៣-៥ឆាំ ៈ ១/២

កន្លងដលវាមិនសាុំនឹង

ប់ (៣២ម.ក)

ិត

ប់ (១០០ម.ក)

កុមារអាយុ១០-១៥ឆាំ ៈ ១ ១/២

មនុស្សធំ ៈ ២ ប់ (៥០០ម.ក)
កុមារអាយុ១០-១៥ឆាំ ៈ ១ ១/២ ប់ (៣៧៥ម.ក)
កុមារអាយុ៦-៩ឆាំ ៈ ១ ប់ (២៥០ម.ក)
កុមារអាយុ៣-៥ឆាំ ៈ ១/២ ប់ (១២៥ម.ក)
កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១/៤ ប់ (៦៣ម.ក)
ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៨ ប់ (៣២ម.ក)

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៨

ប់ (៦០០ម.ក)

ប់ (២០០ម.ក)

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៤
ិត

ល់ ៈ

ប់ (៤០០ម.ក)

កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១/២

បនាប់ពីក

ប់

ប់ (៨០០ម.ក)

កុមារអាយុ៣-៥ឆាំ ៈ ១

មនុស្សធំ ៈ ២

៦
ើ ក
លើ

ើថាំ

ើលើកទី១ ឲ្យ ៈ

បនាប់មកទៀតឲ្យតាមក

ប់ក ិត ើលើកទី១ ឲ្យ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៤ ប់ (១០០០ម.ក)
កុមារអាយុ១០-១៥ឆាំ ៈ ៣ ប់ (៧៥០ម.ក)
កុមារអាយុ៦-៩ឆាំ ៈ ២ ប់ (៥០០ម.ក)
កុមារអាយុ៣-៥ឆាំ ៈ ១ ប់ (២៥០ម.ក)
កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១/២ ប់ (១២៥ម.ក)
ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៤ ប់ (៦៣ម.ក)

ស ប់ការបងា្ករជំងឺ ុនចាញ់ (
Chloroquine) :

ិត

កុមារអាយុ៦-៩ឆាំ ៈ ២

ល់ ៈ

បនាប់មកទៀតឲ្យថាំតាមក ិត ើដូចខាងកម
៉ងបនាប់ពីក ិត ើលើកទី១ ១ថ្ងបនាប់ពីក ិត
ទី១ និង ២ថ្ងបនាប់ពីក ិត ើលើកទី១:

ប់ក

ួច

កុមារអាយុ១០-១៥ឆាំ ៈ ៣

ើ ជាថាំ ប់ ២៥០ម.ក(ដលមានជាតិChloroquine
ន
១៥០ម.កក្នុង ះ) ឬ ៥០០ម.ក(មានជាតិ
Chloroquine៣០០ម.កក្នុង ះ)

ស

ប់ការព បាលជំងឺ ុនចាញ់
មនុស្សធំ ៈ ៤

ប់______

ើថាំ

ើ Chloroquine sulfateជាថាំលប ៈ

ស

Chloroquine phosphate (មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Aralen,
Resochin, Avlochlor)

ក ិត ើ Chloroquine phosphateជាថាំលប ៈ
២៥០ម.ក ។

ះ)

២០០ម.ក

Chloroquineមានសុវត្ថិភាពចំ ះ ្តីមានផ្ទ ះ ឬកំពុង
ះកូន ក្នុងការព បាល និងបងា្ករជំងឺ ុនចាញ់។

ះ______________តម្ល________ស

ប់ ២០០ម.ក(មានជាតិChloroquine១៥០

ម.កក្នុង

ស្ទើរត ប់កន្លងក្នុងពិភព
ក ុនចាញ់បានសាុំនឹង
Chloroquineដល ើតឯង ហើយ។ Chloroquineគួរបាន
ើជាមួយថាំផ្សងទៀត។ ចូរពិភាក ជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិ
បាលអំពថា
ី ណា
ំ
ដលមាន សិទភា
្ធ ពបំផត
ុ ក្នង
ុ តំបន់របស់អ្នក។

ប់______

ប់ (៥០ម.ក)

ប់ (២៥ម.ក)

ប់ការបងា្ករជំងឺ ុនចាញ់ ៈ
១សបាហ៍មុនពលចូល

កន្លងមានជំងឺ

ុនចាញ់ ឲ្យថាំ

១ដង និងបន្តឲ្យថាំក្នុង១សបាហ៍ម្តង រហូតទាល់តចាកចញពី
តំបន់ដលមានជំងឺ
មនុស្សធំ ៈ ២

ុនចាញ់បាន៤សបាហ៍។

ប់ (៤០០ម.ក)

កុមារអាយុ១០-១៥ឆាំ ៈ ១ ១/២
កុមារអាយុ៦-៩ឆាំ ៈ ១

កុមារអាយុ៣-៥ឆាំ ៈ ១/២

កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១/៤

ប់ (៣០០ម.ក)

ប់ (២០០ម.ក)

ប់ (១០០ម.ក)

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៨

ប់ (៥០ម.ក)

ប់ (២៥ម.ក)

Quinine (Quinine sulfate ឬQuinine bisulfate)
ះ______________តម្ល________ស
ើនជាថាំ

ប់ ៣០០ម.ក ឬ ៦៥០ម.ក

Quinine

ូវបាន

នឹងថាំ(

ចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំង
សើរបំផុតគឺ

ឲ្យក្អួតច

បាន។

ើស

ុនចាញ់ដលមិន

ប់ព បាល

ប់______

ុនចាញ់ដលសាុំ

មចាញ់ថាំដទទៀត) និង

ុន

ុនចាញ់ដលប៉ះពាល់ដល់ខួរក ល។

ូវឲ្យជាថាំលប។

សិនបើលបQuinine ធ្វើ

រ ថាំផ្សងទៀតដូចជាPromethazineអាចជួយ
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ផលរំខាន ៈ ជួនកាលQuinineធ្វើឲ្យស្បកហូរញើស ហុឹង
ចៀក ឬសាប់មិនសូវឮ

ក ិត
ៈ

ើ Quinineស

ើថាំ

វាំងភ្នក វិលមុខ ច

ប់ព បាលជំងឺ

ការចាក់Chloroquine ២០០ម.ក ក្នុង៥ម.ល :

រ និងរាក។

ុនចាញ់

ួច

ចាក់ត១ក ិត
គូថសងខាង):

ឲ្យ៣ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល៣ថ្ង ៈ

អាចចាក់១ក

ប់ (៦០០ម.ក)

កុមារអាយុ១០-១៥ឆាំ ៈ ១ ១/២
កុមារអាយុ៦-៩ឆាំ ៈ ១

ប់ (៤៥០ម.ក)

ប់ (៣០០ម.ក)

កុមារអាយុ៣-៥ឆាំ ៈ ១/២

ប់ (១៥០ម.ក)

កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១/៤

ប់ (៧៥ម.ក)

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៨

ចំណាំ ៈ

តំបន់ខ្លះក្នុងពិភព

ជាដើម ជាការចាំបាច់គឺ

ូវ

ទាន់ធូរ

ើនជាថាំ

ចាញ់់ ឬរស់
១៨៥)

ើតិចតួចបំផុត
ុន

មខួរ(មើលទំ.

ការ

ើ
ក

ិតថាំឲ្យ

ឹម

ូវ។

ុង

ូវរកជំនួយពី

យ័ត្នបំផុតក្នុង
ូពទ្យ។

ង
ូវ

ូវចាក់យឺតៗបំផុត ហើយមិន

ក្នុងសរសវ៉នទ វាអាចធ្វើឲ្យ
ុង

យ័ត្នបំផុតចំ

ចាក់ពាក់កណា្ខលក

ខាង។ មុនពលចាក់ថាំបញ្ចូល
សិនបើមានឈាម
ើដដលនះ

ើនះ

ូវឈប់

ឈឺក ល និងប

ចក្ខុ។ ការ

ក

ស

ើក

ិតថាំខ្ពស់ នឹងឆាប់ធ្វើឲ្យ

ើនតធ្ងន់ធ្ងរ។

ើ Mefloquine ៈ

ប់ការព បាលជំងឺ ុនចាញ់

ួច

ល់ ៈ

ប់ (១២៥០ម.ក)

កុមារអាយុ៨-១១ឆាំ ៈ ៣
កុមារអាយុ៥-៧ឆាំ ៈ ២
កុមារអាយុ១-៤ឆាំ ៈ ១

ប់ (១០០០ម.ក)

ប់ (៧៥០ម.ក)

ប់ (៥០០ម.ក)

ប់ (២៥០ម.ក)

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/២

លើកំបះគូថសង

ូវទាញសឺរាុំងបឺតថយកយ
ិត

៉ងបនាប់ទៀត ៈ

ស

ប់

ប់ (១២៥ម.ក)

ប់ការបងា្ករជំងឺ ុនចាញ់ ៈ
ឲ្យ ១ដង ៈ
មនុស្សធំ ៈ ១

ទម្ងន់កុមារ១គ.ក។ (កុមារអាយុ១ឆាំ ដលមានទម្ងន់
ូវទទួល ០,៧០ម.ល)

សិនបើមានស

ើMefloquineជាបនាន់។

កុមារអាយុ១២-១៥ឆាំ ៈ ៤

ូវចាក់

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

១០គ.ក នឹង

ិត

មនុស្សធំ ៈ ៥

ះថាក់ដល់បះដូង។

កុមារ ៈ ០៧ម.ល (១/១៥ម.ល ឬ១០ម.ក) ស

ះ។

ើ

ឲ្យ ១ដង ៈ

ូវចាក់កន្លងផ្សងទៀត។ ចាក់តាមក
១២

ះអាច

ើថាំនះជាមួយអាហារ

កិរិយាចំឡកៗ វង្វង ធុញថប់ ឬសន្លប់។

ះការចាក់ឲ្យកុមារ។
ិត

ើថាំផ្សងបានប៉ុ

ើថាំនះ។

ទាំងនះណាមួយ

ការចាក់Quinine Dihydrochloride ៣០០ម.ក ក្នុង២ម.ល :
ការចាក់Quinineគឺ

្តីមានផ្ទ

ើន។ ជួនកាលMefloquineអាចធ្វើឲ្យមានអាកប្ប

យា៉ង

មានផលរំខាន ហើយ

ូវចាក់ថាំQuinineជាបនាន់ (ឬបើអ្នកគានថាំផ្សងទៀតទ
ូវ

ួច

ផលរំខានផ្សងៗទៀតអាចមានជា វិលមុខ ធ្វើទុក្ខក្នុងកពះ

ុនចាញ់ មានក្អួត

ុនចាញ់ក្នុងខួរក ល។

សូមសាកល្បងចាក់Chloroquine)។

ុនចាញ់

បះដូង គួរសុំដំបូនានពីបុគ្គលិកសុខាភិ

បាលជំនាញ មុននឹង

្ញផ្សងទៀតនជំងឺរលាក
គ

ូក ឬជំងឺផ្លូវចិត្តទ។

អ្នកដលមានប

្ញ

ប់______

ប់ ២៥០ម.ក។

ថាំនះតក្នុងករណីគាត់មិនអាច

គស

សិនបើមិន

ការ ុង យ័ត្ន និងផលរំខាន ៈ Mefloquineមិនគួរផ្តល់ឲ្យ

ូវចាក់ ៈ

ះគាត់អាចមានម

ថ្ងបនាប់

ល់ដលសាុំនឹងChloroquine។

ើQuinineរយៈពល ៧ថ្ង។

ក្នុងតំបន់ដលសំបូរជំងឺ

កាច់ ឬស

ើ ម្តងទៀត

Mefloquineអាចបងា្ករ និងបញ្ឈប់ជំងឺ

ក ដូចជាអាសុីអាគ្នយ៍

សិនអ្នកណាមាន

ើ លើកំប៉ះ

ះ_______________តម្ល_______ស

ប់ (៣៨ម.ក)

ការចាក់ថាំQuinine ឬChloroquineគួរត

ិត

Mefloquine (មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Lariam)

ការចាក់ថាំQuinine ឬChloroquine ៈ

ក្នុងករណីបនាន់ខាំង។

ិត

ល។

អ្នកជំងឺជំងឹឆ្កួត

ពលណាដល

ះ (ចាក់១/២ក

មនុស្សធំ ៈ ២០០ម.ក (អំពូលចំណុះ៥ម.ល ១អំពូល
ពញ)
កុមារ ៈ ០,១ម.ល (១/១០ម.ល)ស ប់ទម្ងន់កុមារ ១
គ.ក។ (កុមារអាយុ១ឆាំ ដលមានទម្ងន់១០គ.ក
នឹង ូវទទួល ១ម.ល)

ល់

ប់ ៣០០ម.ក។

មនុស្សធំ ៈ ២

ើប៉ុ

ប់ (២៥០ម.ក)

កុមារទម្ងន់លើសពី៤៥គ.ក : ១

កុមារទម្ងន់៣១-៤៥គ.ក : ៣/៤

កុមារទម្ងន់២០-៣០គ.ក : ១/២

កុមារទម្ងន់១៥-១៩គ.ក : ១/៤

កុមារទម្ងន់កម១៥គ.ក : មិនគួរ

ប់ (២៥០ម.ក)
ប់ (១៨៨ម.ក)

ប់ (១២៥ម.ក)

ប់ (៦៣ម.ក)
ើទ។

្ញ
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Pyrimethamine ជាមួយ Sulfadoxine (Fansidar)
ះ_______________តម្ល_______ស
ើនជាថាំ

ប់ ផ្សំឡើង

ជាធម្មតាPrimaquine

ប់______

យ Pyrimethamine ២៥០ម.ក

និងSulfadoxine ៥០០ម.ក។

Fansidar

ូវបាន

សាុំនឹងថាំ។

ើស

ប់ព បាលជំងឺ

ុនចាញ់ដល

ុនចាញ់

ទប់សា្កត់
ចាញ់

ច
ួ

ទ។

ូវបានណនាំឲ្យ

យ័ត្ន ៈ Fansidarមិនគួរ

នឹងថាំSulfaពីមុនមកទ។
រមាស់

ូវផឹកទឹកឲ្យ

ក ិត

ើស

ើចំ

ើចំ

ះ

យChloroquine ឬថាំ

ួច

ល់ Primaquineមិនអាចធ្វកា
ើ រតមាក់វាបានទ។

គានសុ
ន វត្ថិភាពចំ
Primaquineគា

កំពុងបំ

កុមារអាយុ៤-៨ឆាំ ៈ ១

ប់

ក ិត

ើ Primaquine

ូពទ្យ។

ឲ្យថាំនះ១ថ្ងម្តង រយៈពល១៤ថ្ង។
ក្នុងក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១

ល់ ៈ

ប់

Doxycyclinអាច

ះ_______________តម្ល_______ស

ប់______

ើជាមួយChloroquineដើម្បីបងា្ករកុំឲ្យ

ុនចាញ់សាុំនឹងChloroquine។ Proguanilមិន
ប់ព បាល

ុនចាញ់

ួច

ល់

គានសុ
ន វត្ថិភាពចំ
Proguanilគា

ក ិត

ើ Proguanilស

ះ

ះទ។

្តីមានផ្ទ

ើ

ប់ព បាល

ចាញ់ រហូតដល់ ២៨ថ្ង កយពីចញពីតំបន់

តំបន់
ះ។

កុមារអាយុ៩-១៤ឆាំ ៈ ១ ១/២

កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១/២

្តីមានផ្ទ

មន
ិ
ថាំនះក៏មិ

ុន

ប់ (១៥០ម.ក)

ចំ

ិត

ះ ឬកំពុងបំ

ូវបានណនាំឲ្យ

ើសប៉ុ

ុន

ើនជាថាំ

ប់Primaquine phosphate ២៦,៣ម.ក ដល

មានជាតិPrimaquine ១៥គ.ក។

ើថាំនះទ។

ះកុមារអាយុកម៨ឆាំ

ះ។

រយា៉ង

ះវៀន ប៉ុន្តគានឬ

Tinidazole/Metronidazole ជាមួយ
យTinidazole

អាចព បាល

Diloxanide furoate ឬ Tetracycline
Tetracycline។ Chloroquine
Chloroquineអាច
ើ

ពលដលគរកMetronidazoleមិនបាន ឬក្នុង
ើស

ប់ព បាលរាកមួលបណា្ខលពីអាមីប
ះថាក់។

ក្នុង

ះវៀន គចាំបាច់

ព បាលរយៈពលយូរ (២-៣សបាហ៍) ហើយ
ក់

ើនទៀតផង។ គគួរតបញ្ឈប់ការឲ្យថាំ

អ្នកជំងឺគាន

គស

ូវ

យពួកអាមីប។ lodoqulnol ជាថាំ

ដើម្បីសមាប់អាមីបទាំងអស់

ប់______

ះកូន មិនគួរ

បន្តិចបន្តួច។ រាកមួលបណា្ខលមកពីអាមីបនះ

ប៉ុន្តវាអាចមានផលរំខានដ៏មាន

ះ______________តម្ល________ស

ើចំ

ះថាក់ និងការ

ជុះញឹកញាប់ និងមានលាយឈាមនិងសំ

មួយទៀតដល

Primaquine

លង

ប់អាមីប និងចាដ ៉

ករណីមានអាប់សបង្ក

ប់ (២៥ម.ក)

ើDoxycyclin

ើន។ ជារឿយៗមានការឈឺចាប់ក្នុង

បាន

ប់ (៥០ម.ក)

ះ។ អ្នកដល

ះជំងឺរាក ឬរាកមួលដលបណា្ខលមកពីអាមីប

ជាទូ

មាន

ួច

ើDoxycyclinរាល់ថ្ងដើម្បីការពារ។ មើល

ថាំស

ប់ (១០០ម.ក)

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៤

ប់ក

យ័ត្ន។

ះទ។

ប់ (២០០ម.ក)

កុមារអាយុ៣-៨ឆាំ ៈ ១

ទំ.៣៥៦ ស

ុនចាញ់

ើជាមួយQuinine និងតក្នុងតំបន់ដល

ដរ លើកលងតគានជ

ប់ការបងា្ករ ៈ

ឲ្យថាំនះរាល់ថ្ង ចាប់ពីថ្ងដលបានចូល
មនុស្សធំ ៈ ២

ើស

ូវ

តំបន់នះ គអាច
ុង

ប់ ១០០ម.ក។
ូវបាន

ប់ (ជាតិPrimaquine

ុនចាញ់សាុំនឹងChloroquineប៉ុ

Proguanil (Paludrine)

ស

ប់ (ជាតិPrimaquine

Doxycyclin
ល់បាន ប៉ុន្ត

ជំងឺ

ប់ (ជាតិPrimaquine ១៥ម.ក)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ១/២

ប់

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ ១/៤

្តី

តិកម្ម

ដំបូនានពី

៤ម.ក)

ប់

ះឬ

ះមនុស្សមួយចំនួន ជាពិសសអ្នកដលមាន

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ១/៤

ប់

កុមារអាយុ១-៣ឆាំ ៈ ១/២

Proguanil

្តីមានផ្ទ

៧ម.ក)

កុមារអាយុ៩-១៤ឆាំ ៈ ២

ើនជាថាំ

ះ

ះកូនទ។

ឲ្យ ១ដង ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៣

ុន

ះ

ើន ហើយឈប់លបថាំនះ។
ុនចាញ់

ះ

ថាំនះអាចបណា្ខលឲ្យមានភាពស្លកសាំង។ ចូររក

សិនបើថាំនះធ្វើឲ្យមានកន្ទួល

ប់ការព បាលជំងឺ

ុនចាញ់ដទទៀត ដើម្បី

ស្បក

្តីមានផ្ទ

ះអ្នកដលធាប់មាន

ើបនាប់ពីបានព បាលជំងឺ

ុនចាញ់មួយចំនួនមិនឲ្យកើតឡើងវិញ។ ចំ

ផលរំខាន ៈ ចំ

Fansidarមិ
មិន

ូវបាន

្ញទៀតទ ហើយអាមីបដល

តួច គួរទុកឲ្យរាងកាយការពារ
តំបន់ដលឱកាសនការឆ្លង

ូវចំណាយ

ពលដល
សល់តិច

យខ្លួនឯង។ ជាពិសសក្នុង

គថ្មី មានក

ូវ

ិតខ្ពស់។
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ចំ

ះរាកបណា្ខលមកពីចាដ ៉ លាមក

លឿង ហើយពពុះៗ ប៉ុន្តគានឈាមឬសំ

យ័ត្ន ៈ ហាមពិសារជាតិ

ើនមានពណ៌

រទ។

Metronidazole

ប

Tinidazole
ះ____________________________________
ើនជា ថាំ

ប់ ២៥០ និង ៥០០ម.ក

បំផុត ស

ប់ព បាលការបង្ក

គ

យពពួកអាមីប និង

ចាដ ៉។ ដូចMetronidazoleដរ វាក៏មានសារសំខាន់ស
ព បាលការបង្ក

គក្នុងទារមាស

ប់ថាំTinidazoleអាច

ប់លក្ខណៈ។ បើអាច

យពពួក

ីកូម៉ូណាស។

ក ិត

ះ។

ក្នុងក

ប

ើស

ប់ការបង្ក

Tinidazoleតម្តងគត់

គ

យចាដ ៉ ៈ ឲ្យ

ក

២០០០ម.ក
ើស

ប់ការបង្ក

គ

ប់ការបង្ក

គក្នុងទារមាស

យ

្តីគួរលប២ក. តម្តងគត់ (ជាទូ

៥០០ម.ក ចំនួន ៨

លប

ប់)។ គួរព បាលទាំងបុរសនិង

ក្នុងពលជាមួយគា (បុរសក៏ទទួលការព បាលនះដរ
ជាគាត់គាន

ចម្លងជំងឺនះ

គស

្ញក៏

្តី

ះបី

យ ឬបើមិនដូច្នះទ គាត់នឹងអាច

្តីវិញទៀត)។

ើនជា ៈ

ប់ ២០០ ២៥០ ឬ ៥០០ម.ក តម្ល____ស

Metronidazoleមាន

ជន៍ចំ

តម្ល____ស

ះការបង្ក

គក្នុង

វៀនដលបណា្ខលពីអាមីប និងចាដ ៉ ហើយពលខ្លះចំ
រាកដលបណា្ខលមកពី

ើអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដលមាន

ទូលាយ(ដូចជា Ampicillin)។ វាក៏មាន
ឬ

ះការបង្ក

គក្នុងទារមាសដលបណា្ខលពី

យបាក់តរីណាមួយ។

ើស

ីកូម៉ូណាស ៈ

ប់ការបង្ក

ប់)

ប់)

ប់)

គក្នុងទារមាសដលបណា្ខលមកពី

ប់(២ក.) ក្នុង១ក

គមិនសូវជាធ្ងន់ទ គាត់អាច

ស

ប់__

ប់__

ះ

ះ

សិទិភា
្ធ ព

ជន៍ផងដរចំ
ីកូម៉ូណាស

ើ។ ឬបើការបង្ក

ើថាំសុលតាមទារមាស

្តីគួរទទួលការព បាល

្ញក៏

យ បើមិនដូ

ខាន)។

ក

ិត

ប់ (៥០០ម.ក) ២ដង ក្នុង១ថ្ង រយៈពល១០ថ្ង។ ទាំង

ិត

ពីបាក់តរី

ើស

ប់ការបង្ក

ះទាំងបុរសនិង

ក

ើស

ិត

ះជាគាត់មិនមាន

ប់(៥០០ម.ក) ២ដង

សិនបើការបង្ក

គ

ះកើតម្តង

្តីគួរទទួលការព បាលជាមួយគា

ប់រាកមួលបណា្ខលមកពីអាមីម (២៥

៥០ម.ក/គ.ក/ថ្ង) ៈ

ើថាំ

ប់ ២៥០ម.ក។

ឲ្យMetronidazole ៣ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល៥-១០ថ្ង
ក្នុងក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៧៥០ម.ក (៣

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក (២

ប់)

កុមារអាយុ៤-៧ឆាំ ៈ ៣៧៥ម.ក (១ ១/២

កុមារអាយុ២-៣ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១

ប់

ប់)

កុមារអាយុកម២ឆាំ ៈ ៨០-១២៥ម.ក (១/៣ ១/២ម.ក)

គ

្តីវិញជាមិន

គក្នុងទារមាសដលបណា្ខលមក

្តីគួរលបMetronidazole ២

ទៀត

ីកូមីណាសជាមួយគា ក្នុង

ះទ គាត់នឹងចម្លង

ក្នុងពលតមួយ។

ះ____________________________________

ប់ដាក់ក្នុងទារ ៥០០ម.ក

ិត

ក្នុង១ថ្ង រយៈពល៥ថ្ង។

Metronidazole (មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Flagyl)

ថាំ

គដលបណា្ខលមកពីចាដ ៉ ៈ

ពលតមួយ។ (បុរសគួរធ្វើបបនះ

កុមារអាយុលើស៣ឆាំ ៥០ម.ក/គ.ក រហូតដល់ ២ក.

ើស

ប់ការបង្ក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

បុរសនិង

មនុស្សធំ ២ក.

ក ិត

ើថាំនះទ។

្តីគួរលប ៨

២

យពពួកអាមីប ៈ ឲ្យ

Tinidazole ម្តងក្នុងមួយថ្ង រយៈពល៣ថ្ង ៈ

ីកូម៉ូណាស ៈ

កូនក្នុងអំឡុង

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ១២៥ម.ក (១/២

កុមារអាយុលើសពី៣ឆាំ ឲ្យ ៥០ម.ក/គ.ក រហូតដល់
ិត

ើន មិនគួរបំ

ើថាំ

្តីកំពុង

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ៦២ម.ក (១/៤ម.ក)

មនុស្សធំ ឲ្យ ២ក.

ក

ះ។

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១

ម ៈ (ដូចMetronidazoleដរ)។

ក ិត

ើថាំនះ

មនុស្សធំ ៈ ២៥០ម.ក (១

ះវាអាចបណា្ខលឲ្យមានការ

ក្អួតយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

ះគួរតចៀសវាង

៉ងកយពីលបថាំនះរួច។ អ្នកដលមានប

ើស

យ័ត្ន ៈ (ដូចMetronidazoleដរ) មិន ូវផឹក

ពលលបថាំTinidazoleទ

្តីមានផ្ទ

ឲ្យMetronidazole ៣ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល៥ថ្ង។

ូវបានកិនបំបក និងលាយ

ជាមួយអាហារ ហើយលបជាមួយអាហារ

ះកូន ដល

ថ្លើម មិនគួរ

ប់

ះថាវានឹងធ្វើឲ្យក្អួតយា៉ងខាំង។

នះ ជាពិសសក្នុងរយៈពល៣ខដំបូងនផ្ទ
ពល២៤

ក

ើថាំ

ម ៈ Metronidazoleអាចបណា្ខលឲ្យទារកកើតមកមិន

បំ

Tinidazoleគឺជាថាំដលសាមញ្ញបំផុត និងមានតម្ល

វឹង ពលដល
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ក្នុងការព បាល

គមួលបណា្ខលពីអាមីប គគួរត

ើ

MetronidazoleជាមួយDiloxanide furoate ឬ

កុមារអាយុកម១០ឆាំ ៈ ៥០ម.ក (១/២

.)

Tetracycline។

Diloxanide furoate (Furamide)
ះ______________តម្ល________ស

ប់______

ក ិត

ើនជា ៈ

ថាំ

ប់ ៥០០ម.ក និងសុីរ៉ូ ១២៥ម.ក ក្នុង៥ម.ល

ផលរំខាន ៈ ករណីក

ឈឺចាប់ក្នុងកពះ ឬច
ក

ថាំ

ិត

ខ្លះវាអាចបណា្ខលឲ្យឆ្អល់

រ។

ើ Quinacrineស

(

កន្លះ

ក្នុងក

ូវលបរយៈពល១០ថ្ង។

ិតធំប៉ុ

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ៤០០ម.ក (៤

ប់ការព បាលឲ្យ

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ១/២

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ១/៨
នះ អា

ះថាក់! ហាម

ប់ (៥០០ម.ក)

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ១/៤

ប់ (២៥០ម.ក)

ប់ (១២៥ម.ក)

័យលើទម្ងន់កុមារ

ប់ (៦២ក.) ឬតិចជាង

បណា្ខលពីអាមីប

ើថាំ

ប់Chloroquine phosphate

២៥០ម.ក ឬថាំChloroquine sulfate ២០០ម.ក ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៣ឬ៤

៣សបាហ៍។ ចំ

ប់ ឬ២

ះកុមារ

ថាំទាំងនះធាប់

ើស

ះថាក់ទាំងនះឲ្យ

ការបង្ក

ើវា

ប់ព បាលចាដ ៉

ះវាមានតម្ល

ធ្វើឲ្យឈឺក ល វិលមុខ និងក្អួត។

ើ Quinacrineស

ប់______

ុនចាញ់ និង

ើថាំដល

គក្នុងទារមាស

ជាងគគឺ

គផ្សងៗគា តការបង្ក
ីកូម៉ូណាស និង

ប់ការព បាលចា
ចាដ ៉ ៈ

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ
ប់ (១០០ម.ក)

ួល កើតបណា្ខលមកពី

គដលកើតមានញឹកញាប់

គផ្សិត(ម

គផ្សិត ម៉ូនីលី

យា៉សុីស) និងបាក់តរី ។ ការសមាត និងលាង

បង្ក

គទាំងនះ មួយចំនួន

គជា

ើន។ ថាំស

នី

យ

ប់ការ

ូវបានរៀបរាប់ខាងកមនះ។

ប់ជំងឺទាំង

ក។ Quinacrine

ឲ្យ Quinacrine ៣ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល១សបាហ៍។

មនុស្សធំ ៈ ១

ះ(មើលទំ.៥១)។

ទឹកខ្មះ អាចជួយបងា្ករការបង្ក

ូនទំពក់ ប៉ុន្តវាមិនមនជាថាំដលល្អបំផុតស

នះទ។ គ

ើញឹកញាប់ក្នុងការព បាលជំងឺ

រាក។ សព្វថ្ង គរកឃើញថាវាអាចបណា្ខលឲ្យខ្វិនអស់មួយ

ការបង្ក

ប់ ១០០ម.ក។

Quinacrineអាច

ូវបាន

ការធាក់ស រមាស់ និងភាពមិន

ះ______________តម្ល________ស
ើនជាថាំ

ើនទៀត)

ូវឲ្យតិចជាងនះ

(មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Atabrine)

ក្នុងក

(មា៉កដលធាប់សា្គល់ ៈ Diodoquin, Amicline, Floraquin,

ប់រាល់ថ្ង រយៈពល

Quinacrine (mepacrine)

ក ិត

iodohydroxyquinoline, halquinol, broxyquinoline)

័យតាមអាយុ ឬទម្ងន់(មើលទំ.៣៦៦)។

អា

ើ!

ជីវិត ងងឹតភ្នក ហើយអាចដល់សាប់។ សូមកុំ

ប់ ២ដងក្នុង១ថ្ង រយៈពល២ថ្ង

បនាប់មកឲ្យ ១ ១/២

ប់)

Hydroxyquinolines (clioquinol, iodoquinol, di-

Vioform, និង ភទជា

ប់ការព បាលអាប់សថ្លើម ដល

ូវ

ប់)

Enteroquinol, Chlorambin, Nivembin, Quogyl, Entero-

Tetracycline (មើលទំ.៣៥៦)
Chloroquine ស

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៦០០ម.ក (៦

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១

ូវឲ្យ

ះ:

មនុស្សធំ ៈ ១ក. (១០

ប់ ៥០០ម.ក។
ប់

ូនទំពក់ ៈ

Antihistamine ដូចជា Promethazine ដើម្បីកុំឲ្យក្អួត)។

ះ

ើ Diloxanide furoate់ (២០ម.ក/គ.ក/ថ្ង):

ចប់សព្វ

៉ងមុននឹងឲ្យQuinacrine

ឲ្យត ១ក

ឲ្យ ៣ដងក្នុង១ថ្ង ជាមួយអាហារ។ ស

ប់ការព បាល

ើនត

ទឹកខ្មះស

ប់លាងទារមាស ៈ

តម្ល___________ស

ប់________

លាយទឹកខ្មះ ២ឬ៣សាប

ដូចបានបងាញ

ទំ.២៤១ លាង១

ពល១សបាហ៍ បនាប់ពី

មាន

យបាក់តរី។

។

៣ដងក្នុង១ថ្ង រយៈ

ះមក លាង១ដងក្នុង១ថ្ង។ វិធីនះ

សិទ្ធភាពជាពិសសចំ

ដលបង្ក

បាយ និងទឹកឆ្អិន១លី

ះការបង្ក

គក្នុងទារមាស
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Metronidazole ជាថាំ

ប់ស

ប់លប និងថាំស

ក្នុងទារមាស (មើលទំ.៣៦៩):
ស

ប់ការបង្ក

កក្នុងទារមាសបង្ក

និងបាក់តរី។ (ចូរ
ការបង្ក

គ

ើតMetronidazoleប៉ុ

យបាក់តរី

ទឹកខ្មះនិងទឹក គាន

ះស

ើនមានជាម ពណ៌លឿង
តម្ល____________________ស

ប់

សិនបើការលាងសមាត

យ

ក៏មានជា

ប់ការបង្ក

គផ្សិត។

ជន៍ក្នុងការព បាលជំងឺសើស្បក

ភទ ៈ

គក្នុងទារមាស

ប់__________

ងលាបស្បក និងកមួនផងដរ។

Sulfurមាន

ប់ កម និងថាំដាក់ក្នុង

ទារមាស (មើលទំ.៣៧៣): ស
យម

Sulfur

ីកូម៉ូណាស

សិទ្ធភាព)។

Nystatin ឬ Miconazole ជាថាំ
បង្ក

យ

ប់ដាក់

១. ស

ប់កុំឲ្យកើតតឹកក តឹកកខ ច់ ចពស់

ច។ មុននឹងចូល

ក្នុងចំការ ឬ

មើល

ដលសំបូរសត្វ

ល្អិតទាំងនះ សូមលាបSulfurនះ ជាពិសស

កជើង កដ ចង្កះ និងក។

Gentian violet (crystal violet) ជាទឹកលាយថាំ ១ភាគរយ

(មើលទំ. ៣៧១):

តម្ល___________ស
ម

ស

២. ជួយព បាលកមរមាស់ ដំ

ប់________

ប់ព បាលការបង្ក

ស្បក (មើលទំ.២០០)។
៣. ចំ

លាយ Povidone iodine ២សាប

ឧណៗ ១លី

យម

បាយ និងទឹក

ដលដាំពុះហើយ។ ដូចបានបងាញ

២៤១ លាង១ថ្ងម្តង រយៈពល១០-១៤ថ្ង។

ះអង្គ ខាញ់រងើមស្បក អាច

គផ្សិត ចូរ
ើ

ង

ើថាំកមួនដដល

ឬលាបSulfurលើស្បកក ល។

គក្នុងទារមាសបណា្ខលមកពី

បាក់តរី។

ង ជំងឺផ្សងៗដលបង្ក

ើថាំកមួនដដល ៣ឬ៤ដង ក្នុង១ថ្ង ឬ

៤. ចំ

ប់________

ប់ព បាលការបង្ក

ះ

លាបស្បកធ្វើពីSulfur និងទឹកខ្មះ (មើលទំ.២០៥)។

Povidone iodine (Betadine)

ស

មកពីច ឬសត្វដូចរៀប

ងរំអិល(Vaseline) ឬខាញ់ ហើយលាបលើ

ន

លាបថាំនះ ១ថ្ងម្តង រយៈពល៣សបាហ៍។

តម្ល___________ស

ជើង

រាប់ខាងលើ។ ធ្វើថាំកមួន ៈ លាយSulfur ១ភាគ១០

គក្នុងទារមាសបណា្ខលមកពី

គផ្សិត។

ើន

Gentian violet (crystal violet)

ទំ.

ើនមានជាដុំពណ៌ខៀវក

តម្ល____ស

ប់___

Gentian violetជួយកំចាត់ជំងឺសើស្បកមួយចំនួន រួមមាន

ពងបក ដំ

មានខ្ទុះ។ វាក៏អាច

ើក្នុងការព បាលការបង្ក

លាយGentian violet ១សាប

កាហ្វ ជាមួយទឹកកន្លះ

គ

ស

ប់ជំងឺសើស្បក

ការលាងសមាតដ និងងូតទឹកញឹកញាប់

ជួយការពារការបង្ក
វៀន។ ដំ

បិទឬរុំបង់។

គជា

លី

មធ បាយតមួយគត់ដលចាំបាច់ស
រងើម ពងលើស្បក ពងបកក

ិត

បង្កឡើង

យប

រមាស់ និងការបង្ក
សើរ

យម

គផ្សិត។

សិនបើសាប៊ូដលយើង

ទាំងនះ ជាការ

ើមានជាតិអង់ទីសិបទិក

Betadine អាចធ្វើឲ្យរមាស់ជាលិកា និងមិនគួរ
យចំហ

ង

គផ្សងៗទៀតលើស្បកនិងក លដល

ដូចiodine ដូចជា Povidone iodine (Betadine)។ ប៉ុន្ត

ផាល់

ើនជា

ប់កំចាត់អង្គ ខាញ់

ល ក៏ដូចជាជំងឺ

ះទ។

ើ

នី និងតាមផ្នត់ស្បក។

។ ធ្វើដូចនះនឹងទទួលបានទឹកលាយថាំ ២ភាគរយ។
នី។

ះ

ូវលាងឲ្យសាតនឹងទឹកឆ្អិនជាមួយសាប៊ូ មុននឹង

ការដុសលាងជាញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹក ភាគ

ក្នុងមាត់

លាបលើស្បក ក្នុងមាត់ និងលើបបូរ

យដុះសាប៊ូ

ើន ទាំងសើស្បក និងលើ

យជាតិផ្សិត

ស្បក

កមួនអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក
ះ_____________តម្ល_______ស
ថាំនះមានតម្លថ្ល ហើយភាគ

Gentian violetដរ។
បណា្ខលឲ្យ
ើបានស

ើនក៏គាន

ះជាយា៉ងនះក៏

ប់______

សិទ្ធិភាពជាង

យ ថាំនះមិន

ឡាក់ស្បក ឬសំលៀកបំពាក់ទ ហើយវាអាច

ប់ព បាលជំងឺសើស្បកតូចតាច ដូចជាពង

បក។ ថាំកមួនដលល្អគឺមានជាតិneomycin លាយជាមួយ
polymyxin (ឧ. Neosporin ឬ Polysporin)។ ថាំកមួន

Tetracyclineក៏អាច

ើបានដរ។
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កមួន ឬ

ង Cortico-steroid

អ្នកនឹងចំណាយអស់តិចបើអ្នកធ្វើកមួន ឬ

ះ______________តម្ល________ស
ថាំនះស

ប់

ើចំ

ប់______

ះការចញទឹករង ឬរមាស់លើ

ឯង។ ចូរលាយអាសុីតsalicylic ៣ភាគ និង/ឬ អាសុីត
benzoic ៦ភាគ ជាមួយវា៉សឺលីន ១០០ភាគ
ងរ៉ ខាញ់

ស្បកយា៉ងខាំងបណា្ខលមកពីសត្វល្អិតខាំ ឬប៉ះនឹងរុក្ខជាតិ
ជំងឺរីមធ្ងន់ធ្ងរ (មើលទំ.២១៦) និង

Sulfur និងទឹកខ្មះ

ើ៣

ជន៍ក្នុងការព បាល

៤ដងក្នុង១ថ្ង។ ចៀសវាង

ឬលាបលើបរិវណស្បកធំពក។

ង (មើលទំ.២១៦)។
ើវាក្នុងរយៈពលយូរ

ះ______________តម្ល________ស
ើន

ើស

ព បាល

ប់ធ្វើថាំកមួន ឬស

ប់រុំ

ប់______
ក្នុងការ

យស្ព័នធ័រមួយភាគ និងខាញ់

ើនមានជាដុំពណ៌ស
ើស

ូនទំពក់(មើលទំ.១៤១

ដំ

ស្បក

ូង(មើលទំ.៩១)។

ូក ១០ភាគបានដរ។

ះ 'hypo' ដលមានលក់

តម្ល_______ស

ប់______

ប់់ជំងឺភ្លឺ (មើលទំ.២០៦)។

លាយថាំនះ ១សាប

រលាក(មើលទំ.៩៦ និង៩៧)

យ

Sodium thiosulfate ('hypo')

ង(មើលទំ.៣៧២
យសារ

គលើស្បកដលបណា្ខលមកពី

គផ្សិត។ ទុកវាឲ្យស្ងួតលើស្បក។ ថាំកមួនក៏អាចផ្សំ

ហាងលក់មា៉សុីនថតរូប។

កមរមាស់(មើលទំ.១៩៩ និង៣៧៣)

រមាស់

យSulfur ៥ភាគ និងទឹកខ្មះ ១០០ភាគ

ជួយកំចាត់ការបង្ក

ចាហ៊ួយរំអិល (petrolatum, Vaseline)

ងកាត

៤ដងក្នុង១ថ្ង។

ងដលផ្សំ

ម

យខ្លួន

ូក ឬអាល់កុល ៤០ភាគរយ។ លាបលើស្បក

៣

ពុល និងវត្ថុអ្វីផ្សងទៀត។ វាក៏មាន

ង

យ

បាយនឹងទឹកកន្លះពង ហើយលាប

ើសំឡី ឬកណាត់។ រួចដុសស្បកនឹងសំឡី

លក់ទឹកខ្មះ។ ធ្វើដូចនះ ២ដង១ថ្ង រហូតដល់បាត់ចំណុចភ្លឺ

អស់ បនាប់មកលាប១ដងរៀងរាល់២សបាហ៍ ដើម្បីកុំឲ្យវាកើត
ឡើងវិញ។

ស

ប់

ង និងការបង្ក

យម

គ

Sodium thiosulfate (Selsun, Exsel)

គផ្សិតផ្សងៗទៀត

ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជា

ការបង្ក

គ

យម

គផ្សិតជា

ើន

ភទ មានការ

ពិបាកក្នុងការព បាលណាស់។ ដើម្បីបញ្ឈប់វាទាំង
ព បាល

បាត់អស់

ូវបន្ត

ើនថ្ង ឬ

ើនសបាហ៍ បនាប់ពី

ុង ការ

គស

្ញ

។ ការងូតទឹក និងដុសលាងសមាត ក៏ជាការ

ប់______

ងដលមានselenium sulfide ១ ឬ ២,៥%។

ងដលមានselenium sulfide មាន

ជន៍ក្នុងការ

ព បាលជំងឺភ្លឺ។ លាបលើកន្លងដលកើត ហើយលាងទឹក
ចញ

៣០នាទីបនាប់។ លាប១ថ្ងម្តង រយៈពល១

សបាហ៍។

សំខាន់ដរ។

Tolnaftate (Tinactin
Tinactin)
ថាំកមួនមានជាតិអាសុីតundecylenic, benzoic, ឬ salicylic

ះ______________តម្ល________ស

acid

ះ______________តម្ល________ស
ថាំកមួនដលមានជាតិអាសុីតទាំងនះ អាច

ព បាលជំងឺ
ម

ង កមរមាស់ និងការបង្ក

ប់______
ើស

គលើស្បក

គផ្សិតផ្សងទៀត។ ជាញឹកញាប់វាអាច

ប់

យ

ូវបានផ្សំជាមួយ

នឹងSulfur។ ថាំកមួនដលផ្សំជាមួយអាសុីតsalicylic និង

Sulfur ក៏អាច

ើស

អាសុីតbenzoic។ វាមាន
យម

រយៈពល២

ើនមានជាកម ម និងទឹកលាយថាំដលមានTolnaftate

១%។

ថាំនះអាចមាន

ចញ

ង

ជន៍ស

តាមជើង ក្បរ

ប់កមាត់ម

គដលធ្វើឲ្យ

ដាប់ភទ លលាដ៏ក ល ដ

និងតាមដងខ្លួន។ លាប២ដងក្នុង១ថ្ង។ បនាប់ពីបាត់

ស

្ញអស់

ូវបន្តលាបរយៈពល២សបាហ៍ទៀត។

គ

ប់ព បាលកមរមាស់បានដរ។

ថាំកមួនWhitfield's ផ្សំឡើង

គ

ប់______

យ អាសុីតsalicylic និង

ជន៍ស

ប់ព បាលការបង្ក

គផ្សិត រួមទាំងភ្លឺផងដរ។ លាប១ថ្ង២ដង

៤សបាហ៍។

Griseofulvin
ះ_____________តម្ល________ស
ើនមានជាថាំ
ថាំជាទំរង់

ប់ ២៥០ ឬ៥០០ម.ក។
ប់ "តូចៗ" គឺជាការល្អបំផុត។

ប់_______
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ថាំនះមានតម្លថ្លណាស់ ហើយគួរ

ការបង្ក
តាម

គលើស្បក

ទាប់

យម

ប់ព បាល

ចៀសវាង

ើGriseofulvin។

ើនខ ហើយមិន

វលា

ក ិត

ប់ព បាល

គផ្សិតធ្ងន់ធ្ងរ និង

នលលាដ៏ក លប៉ុ

ផងដរស

ើស

ះ។ វាក៏

គផ្សិតកចក ប៉ុន្តវា
កដថាជាទ។

គរមាស់

ូវបាន

ើ

ូវការពល

្តីមានផ្ទ

ើ Griseofulvin (១៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង): ស

ះគួរ

ប់មនុស្ស និងតម្ល

សត្វពាហនៈដលវាមាន

សិទ្ធិភាពចំ

ថាំដំណក់lindaneដល
ទៀត មានតម្ល
១៥% ហើយ

ើស

កស

ប់ចៀម ឬសត្វ

ក ប៉ុន្តវា

ប់

ះមនុស្សដូចគាដរ។
ុកផ្សង

ើនមានជាកំហាប់សូលុយស្យុង

ូវលាយទឹករហូត

សល់១%។ លាយកំហាប់

lindane១៥% ចំនួន១ភាគ ជាមួយនឹងទឹកឬ វា៉សឺលីន១៥ភាគ

រួចលាបលើកមរមាស់ ដូចបានបងាញ
ស

ប់់ថាំ

ប់ ២៥០ម.ក។

ថាំនះមានតម្លថ្លស

ក្នុងទំ.១៩៩។

ប់ចក ល មើលទំ.២០០។

យ័ត្ន ៈ lindaneមានជាតិពុល ហើយអាចបណា្ខលឲ្យមាន

ផលរំខានដ៏

ចូរឲ្យ១ថ្ងម្តង រយៈពលយា៉ងតិច១ខ ៈ
មនុស្សធំ ៈ ៥០០-១០០០ម.ក (២-៤

កុំ

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ២៥០-៥០០ម.ក (១-២

ប់)

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ១២៥-២៥០ម.ក (១/២១

ប់)

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ១២៥ម.ក (១/២
Gentian violet ស

ប់

ះថាក់ ដូចជា

ើlindaneលើសក

ិតឲ្យ

ឬបើចាំបាច់ លាបម្តងទៀត

កាច់ ជាពិសសចំ

សបាហ៍បនាប់។

Benzyl benzoate ជាកមលាប ឬ

ប់)

ងលាបស្បក

ះ______________តម្ល________ស
ើដូចគានឹងកមលាប ឬ

ំង (មើលទំ.៣៧១)។

ះទារក។

ះ។ លាបតម្តងបានហើយ

ប់______

ងលាបស្បក gamma

benzene hexachloride (lindane) ដរ។

Nystatin ឬ Miconazole
ះ______________តម្ល________ស
ើនជាទឹកលាយថាំ ម ម៉ត់
ប់ព បាល

ំង

ក្នុងមាត់ ទារមាស ឬ

ផ្នត់ស្បក។ Nystatin កបនឹងជំងឺដលបង្ក
ះ ប៉ុន្ត Miconazole ក៏កបនឹងម

ងដរ។

ក ិត

យម

តាម

គផ្សិតប៉ុ

ប់កមរមាស់ បើរកថាំខាងលើមិនបានទ។

លាយSulfur១ភាគ នឹងវា៉សឺលីន ឬ

ងរ៉ ឬខាញ់

២០ភាគ ដើម្បីទទួលបានជាកមួនSulfur ៥%។

គផ្សិតផ្សងៗទៀតផ

ើ Nystatin និងMiconazole

១នាទី មុននឹងលប។ ធ្វើយា៉ងនះ៣ឬ៤ដងក្នុង១ថ្ង។
ការបង្ក

គ

លើស្បក

យម

គផ្សិត ៈ

ើម ឬ

កមួនNystatin ឬ Miconazole លាបលើស្បកដលស្ងួត
៤ដងក្នុង១ថ្ង។

ការបង្ក

គផ្សិត

ក្នុងទារមាស

ថាំកមក្នុងទារមាស ២ដងក្នុង១ថ្ង ឬ

មាសរៀងរាល់យប់ រយៈពល១០

ស

ះ______________តម្ល________ស

ើដូចគាទាំងកុមារ និង

ំងក្នុងមាត់ ៈ បៀមថាំទឹក១ម.លក្នុងមាត់ យា៉ងតិច

យម
ើថាំ

គផ្សិត ៈ លាប

១៤ថ្ង។

ប់ដាក់ក្នុងទារ

ប់កមរមាស់ និងច
ថាំសមាប់សត្វល្អិត

និងpiperonyl butoxide។
មាន

សិទ្ធិភាពចំ

ះ

ប់

ភទច និងមានសុវត្ថិភាព

ជាងgamma benzene hexachloride (lindane)។ កុំលាយ
ទឹកបន្ថម រួចលាបលើសក់ដលបានសម្ងួតហើយ រហូតទាល់
សើម

គសព្វកន្លង។ (កុំលាបលើចិ

្ចើម ឬ

បកភ្នក)។

ទុក១០នាទី ហើយកុំឲ្យយូរជាងនះ។ លាងសក់ចញនឹងទឹក
ឧណៗជាមួយសាប៊ូ។ លាបម្តងទៀត

សបាហ៍បនាប់។

ផាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់ពូកខ្នើយកយពលព បាលរួច។
ចំ

ះការកំចាត់ពងច មើលទំ.២០០។

Crotamiton (Eurax)

Crotamiton ១០%។
ប់______

ប់______

ប់លាយ ដលមានPyrethrins

ើនមានជាកមលាប ឬ

ះពាណិជ្ជកម្មៈ Kwell, Gammezane)

ះ______________តម្ល________ស

ើនជាថាំទឹកស

ះ______________តម្ល________ស

Gamma benzene hexachloride (lindane)
(

ើស

Pyrethrins ជាមួយនឹង piperonyl (RID)

មនុស្សធំ ៈ

៣

Sulfurជាចាហ៊ួយរំអិល (វា៉
វា៉សឺលីន) ឬខាញ់

ប់សុលតាមទារមាស កមួន

និងកម។
ើស

ប់______

ប់______

ងលាបស្បក ដលមានជាតិ
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Crotamiton

ើស

ប់ព បាលកមរមាស់ប៉ុ

ះ មិន

មនចទ។ កយពលងូតទឹករួច លាបពញខ្លួនទាំងអស់
ចាប់ពីចងា្ករដល់មជើង។ កុំរំលងកន្លងផ្នត់ឬ

ួញ! អាចលាប

លើកចុងកយ ដើម្បីជំរះឲ្យអស់នូវកម ឬ

ងលាប។ គួរ

ម្តងទៀត

ថ្ងបនាប់។ ងូតទឹក

២ថ្ងកយបនាប់ពីលាប

ផាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់ពួកខ្នើយនាពលនះ។

យ័ត្ន ៈ អាសុីដមួយនះអាចធ្វើឲ្យរលាកយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ ចូរ

ការពារដនិងស្បកធម្មតា កុំឲ្យប៉ះនឹងអាសុីដនះ ហើយលាង
ទឹកចញជាបនាន់

សិនបើអាសុីដប៉ះនឹងស្បក។

ស
ស

ប់ការដុះដុំសាច់លើ

ដាប់ភទ

(សមាន់)

ថាំពទ្យតមួយមុខមិន

ពលវងទ។

ប់______

ើនមានជាថាំទឹក ដលមានPodophyllin ១០-២៥%

ើស

ប់ប

ូវ

ពលលាប គួរការពារស្បកជុំវិញសមាន់
រំអល
ិ (វា៉សឺលីន) ឬកមួនជាតិ

ើ

ះ

យចាហ៊ួយ

ុង។ (វាជាការ

ះស្បកធម្មតាដលវាអាចប៉ះ

នឹងដុំសាច់នះ ដូចជាស្បកលិង្គ)។ លាងទឹកចញឲ្យសាត
បនាប់ពី៤

ជាធម្មតាគ

យ័ត្ន ៈ

៦

៉ង។ អាចលាបម្តងទៀត

ូវការព បាល

មានហូរឈាមទ។
គួរ

្តីមានផ្ទ

លើសមាន់ដល

ះ ឬកំពុងបំ

ើPodophyllinទ។

ញ
ួ សមាន់។ វាក៏ធឲ
ើ្វ ្យប៉ះពាល់

ូវត

ជុំវិញសមាន់

យ

ុង

ថាំនះ រួចលាបលើសមាន់

ះម

គ

ើន

មានtrichinosis។

សារ

ើ

យ

យ័ត្ន។

ូន

ើន

យ័ត្នបំផុត។

យវា៉សឺលីន ឬកមួន
ើឈើចាក់ធ្មញ

ះថ្នមៗ។ អាចលាប

ក្នុងការព បាលនះ ហើយលាបមួយសបាហ៍ម្តង។

ភទ

ូនទំពក់

ូនមូលធំៗ

ូនមូល និង
សិទ្ធ

ភទ។ វាអាចកបផងដរ ក្នុងករណី

ពលព បាលការបង្ក

ូនវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺ

គធ្ងន់ធ្ងរ

ើ Mebendazole ៈ
ើបរិមាណស្មើគាស

យ

ះវៀន ឬរាក ប៉ុន្តផល

យ័ត្ន ៈ មិន ូវឲ្យថាំMebendazole

ក ិត

ប់______

ថា Strongyloides។ មាន

រំខានមិនសូវជាមានទ។

ើថាំ

្តីមានផ្ទ

ះ

ប់ ១០០ម.ក។

ប់កុមារ និងមនុស្សធំ។

ចំ

ះ

ូនមូល : ១សបាហ៍១

ចំ

ះ

ូនមូល (Ascaris),

ូនទំពក់ និង Strongyloides : ១

ប់ រយៈពល៣សបាហ៍។
ូនមូលធំៗ (Trichuris)
ប់ ២ដងក្នុង១ថ្ង

ឹកនិងយប់) រយៈពល៣ថ្ង (សរុប៦

ប់)។

លក់

ើនសារ

ប់

ូន

ើន

ភទ

ះ______________តម្ល________ស

ើ

ងផ្សងទៀត។ កាត់ស្បកដលងាប់ចញពីសមាន់

ដលធំឬកស់

ប់កំចាត់

Albendazole (Zentel) ស

សិនបើមិនអាចរកPodophyllinបានទ គអាច

ដល់ស្បកធម្មតាដរ ដូច្នះ

ប់

ួសារ

ប់______

មានជាថាំទឹកគានពណ៌។

ជាតិ

ភាពចំ

(

ះ______________តម្ល________ស

ការពារស្បកដល

ថាំនះស

ះកូន មិន

Trichloroacetic acid

Trichloroacetic acidដើម្បីប

ូន គួរព បាលកុម

ឬកុមារអាយុកម២ឆាំទ។

សិនបើមានការកហាយដល់ស្បកយា៉ងខាំង ចូរ

ឈប់លាបវា។ Podophyllin មិនគួរលាប

ពលដលមាន

ប់ ១០០ម.ក។

ូនផ្សងទៀតដល

សបាហ៍បនាប់។

ើនសបាហ៍។

លការណ៍ណនាំអំពីអនាម័យ

ួសារមួយកើត

ើនមានជាថាំ

យ័ត្ន។ មុន

ងផ្សងទៀត។ លាបថាំទឹក

នះលើសមាន់ ហើយទុកវាឲ្យស្ងួតទាំង
សំខាន់ណាស់ ជាពិសសចំ

យ

ូនក្នុងរយៈ

ះ______________តម្ល________ស

ួញសមាន់។ Podophyllinធ្វើឲ្យកហាយ

ដល់ស្បកដលមិនមានជំងឺ ដូច្នះ

ន់ដើម្បីកមាត់

Mebendazole (Vermox) ស

ជាមួយbenzoin។
វា

ូវអនុវត្តតាម

ទាំងមូលតម្តង។

ះ______________តម្ល________ស

ប់

ូន

ផាល់ខ្លួន និងតាមទីសាធារណថមទៀត។
មនុស្សមាក់ក្នុង

Podophyllin

ប់

ើនមានជាថាំ
ថាំនះ

ហាក់

ប់ ២០០ និង៤០០ម.ក។
ហលនឹងMebendazoleដរ ប៉ុន្ត

តថ្លជាង។ វាកបនឹង
និង

ូនមូល។ ក

ប់______

ូនទំពក់

ើន

ូនមូលធំៗ Strongyloides

មានផលរំខានណាស់។

យ័ត្ន ៈ មិន ូវឲ្យAlbendazole

កុមារអាយុកម២ឆាំ

ះទ។

្តីមានផ្ទ

ះឬ
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ក ិត

ើ Albendazole

ឲ្យថាំក្នុងក
២

ចំ

ះ

ើថាំ

ិតស្មើគាទាំងចំ

ូនទំពក់

ូនមូល,

ប់ (៤០០ម.ក) ១ដង។

ចំ

ប់ ២០០ម.ក

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១/២
ឬ១/២សាប

ះកុមារ និងមនុស្សធំ។
ូនមូលធំៗ, និង

ះ Strongyloides : ២

ូនទំពក់ ៈ

Thiabendazole ស

ប់ (៤០០ម.ក) ២ដង

ក្នុង១ថ្ង រយៈពល៣ថ្ង ហើយលបម្តងទៀត

ជាមានជាថាំ
Piperazine ស

ប់

Enterobius)

ូនមូល (Ascaris) និង(threadworm,

ះ______________តម្ល________ស

ប់______

មានដូចជា piperazine citrate, tartrate, hydrate,
ើនមានជាថាំ

ប់ ៥០០ម.ក តម្ល____ស

ថាំទឹក ៥០០ម.ក ក្នុង ៥ម.ល
ូវ

ើក

មូល។ អាច

ប់___

តម្ល____ស

ប់___

ិតធំមួយ រយៈពល២ថ្ង ដើម្បីព បាល
ើក

ូន

ិតតូចរាល់ថ្ង រយៈពល១សបាហ៍បាន

ដរ។ ថាំនះមានផលរំខានបន្តិចបន្តួចទ។

ក ិត

ើ Piperazineស

ម.ក/គ.ក/ថ្ង): ថាំ

ូនមូល (Ascaris) (៧៥

ឬ៧សាប

កាហ្វ)

ឬ៥សាប

កាហ្វ)

ប់ ឬ២

កាហ្វ)

ឬ១សាប

កាហ្វ)

ើ Piperazineស

ម.ក/គ.ក/ថ្ង):
ឲ្យ១ថ្ង២ក

ប់

ប់

ូនមូល (Enterobius) (៤០

ប់កំចាត់

ើស

្រាកាហ្វ)

កាហ្វ)

ូនទំពក់

ើចំ

ូនមូលធំៗ

(Trichuris) និង Strongyloides ។ វាក៏អាចកំចាត់

ប់

ះត

ូនមូល

បានដរ ប៉ុន្តPiperazineមានផលរំខានតិចជាង។ វាអាចមាន
ជន៍ក្នុងការព បាល guinea worm ហើយក៏អាចមាន

យ័ត្ន ៈ Thiabendazoleអាចធ្វើឲ្យ ូនមូល (Ascaris) វារ

ឡើងមកបំពង់ក។ ពល

ះវាអាចធ្វើឲ្យស្ទះដង្ហើម។ ដូច្នះ
ូនមូល និង

ូន

សើរអ្នកគួរតព បាលនឹងPiperazine

ប់ ឬ១

ើនបណា្ខលឲ្យអស់កំលាំង

ឈឺ និងជួលកាលក្អួតផង។

ក ិត

ើ Thiabendazole (២៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង) : ថាំ

ក្នុងក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១៥០០ម.ក (៣

កាហ្វ)

ប់ ឬ១

ប់

ូវទំពារថាំឲ្យម៉ត់។

ប់ ឬ ១ ១/២ សាប

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ១០០ម.ក (២

ប់ ឬ២សាបព

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក (១

ើស

ះវៀន។

កាហ្វ)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៧៥០ម.ក (១ ១/២

កាហ្វ)

វាអាច

ក

ឲ្យ១ថ្ង២ដង រយៈពល៣ថ្ង។

មនុស្សធំ ៈ ១០០០ម.ក (២

សាប

ពលដលមិនអាចរកថាំទាំងនះបាន ឬ

ូវ

៥០០ម.ក ឬថាំទឹក១ក. ក្នុង៥ម.ល

ិត រយៈពល១សបាហ៍

១/២ សាប

ូន

ផលរំខាន ៈ Thiabendazoleភាគ

កុមារអាយុ១-៣ឆាំ ៈ ១០០០ម.ក (២
កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក (១

ក ិត

ប់
ប់ ឬ៣

សាប

ជាងMebendazole ឬ Albendazole វាគួរត

ើន

សិន មុននឹងឲ្យThiabendazole។

ប់

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ១៥០០ម.ក (៣
កាហ្វ)

ប់______

ប់ ៥០០ម.ក ឬថាំទឹក១ក. ក្នុង៥ម.ល

ផ្សងទៀត ជាការ

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ២៥០០ម.ក (៥

សាប

ភទ

សិនបើអ្នកសង្ស័យថាអ្នកណាមាក់មាន

ិត រយៈពល២ថ្ង

មនុស្សធំ ៈ ៣៥០០ម.ក (៧

ើន

សិទ្ធភាពផងដរ ក្នុងករណីមាន trichinosis ។

ប់ ៥០០ម.ក ឬថាំទឹក ៥០០ម.ក

ក្នុង៥ម.ល

ឲ្យ១ថ្ង១ក

ប់

ូន

យសារតThiabendazoleធ្វើឲ្យមានផលរំខាន

ូនដល

adipate, ឬ phosphate ៈ

កាហ្វ)

ះ______________តម្ល________ស

សបាហ៍

បនាប់។

ប់

ប់

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក (១
សាប

កាហ្វ)

សាប

កាហ្វ)

ប់ ឬ១សាប
ប់ ឬ១/២

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១/២

ប់ ឬ១/៤
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Pyrantel (Antiminth, Cobrantril, Helmex)

ក ិត

ះ______________តម្ល________ស

ប់______

ថាំ

ប់ ២៥០ម.ក

សិទ្ធិភាពចំ

ឬ ឈឺក ល។

ក ិត

ះ

ូនទំពក់

ូនមូល ប៉ុន្តវា

ូវឲ្យម្តងទៀត

ប់)

ះ______________តម្ល________ស
ើថាំ

ប់ ២៥០

ះ

ូនទំពក់ និង

ូនមូល។ ចំ

ះ

២សបាហ៍កយ។

ើនជាថាំ

ប់______

ប់ ១៥០ម.ក និង ៦០០ម.ក

Praziquantel មានឥទ្វិលពលក្នុងការកំចាត់តនញា៉ស្ទើរ
ភទ ប៉ុន្តវាមានតម្លថ្លជាងNiclosamide។

យ័ត្ន ៈ

ូនទំពក់

្តីមានផ្ទ

ើ Praziquantelទ។

ពល

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

ប់)

Praziquantel (Biltricide,
Biltricide, Droncit)
Droncit

ះនិងកុមារអាយុកម៤ឆាំ មិនគួរ

ើថាំនះ និងឈប់បំ

ពល

ក្នុងក

ប់)

កុមារអាយុកម២ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក (១

ប់

ឲ្យ១ដង ចំ

ូវ

៉ង មុនពល និងកយពលលបថាំ។

កុមារអាយុ២-៨ឆាំ ៈ ១ក. (២

ប់____

Pyrantelបណា្ខលឲ្យក្អួត វិលមុខ

ើ Pyrantel (១០ម.ក/គ.ក):

ម.ក

ះ។ មិន

មនុស្សធំ និងកុមារអាយុលើស៨ឆាំ ៈ ២ក. (៤

ប់____

ថាំទឹក ២៥០ម.ក ក្នុង ៥ម.ល តម្ល_____ស
ថាំនះមាន

២

ិតប៉ុ

ប់៥០០ម.ក ៈ

ការឲ្យថាំបញ្ចុះ អាចជួយក្នុងការកំចាត់តនញា៉បាន។

តម្ល_____ស

មានតម្លថ្ល។ ក្នុងករណីក

ប់តនញា៉ ថាំ

ទំពារឲ្យម៉ត់ល្អ ហើយលប១ក

ពិសារអ្វីទ

មានមកជា pamoate ឬ embonate
ើនជា

ើ Niclosamideស

ើថាំ(

្តីកំពុងបំ

បាច់យកទឹក

ះកូន

រយៈពល៧២

ះចញ ហើយ

ូវឈប់បំ

៉ងកយ
លវា)។

ផលរំខាន ៈ Praziquantelអាចធ្វើឲ្យអស់កំលាំង វិលមុខ

មនុស្សធំ ៈ ៧៥០ម.ក (៣

ឈឺក ល មិនឃានបាយ ប៉ុន្តផលរំខានទាំងនះមិនសូវជា

ប់)

កុមារអាយុ១០-១៤ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក (២

កុមារអាយុ៦-៩ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១

កុមារអាយុ២-៥ឆាំ ៈ ១២៥ម.ក (១/២

ប់)

កុមារអាយុកម២ឆាំ ៈ ៦២ម.ក (១/៤

ប់)

ប់)

ប់)

មានទ បើ

ក ិត

ើ

ឹមក

ិតទាប

ើ Praziquantel ស

រួមទាំងតនញា៉ពីសាច់
គ.ក):

ឹមកំចាត់តនញា៉

ើថាំ

ប់តនញា៉ស្ទើរ

និងសាច់

ប់ ៦០០ម.ក

ះ។
ប់

ភទ

ូក (១០-២០ម.ក/

ើត១ដងគត់។
មនុស្សធំ ៈ ៦០០ម.ក (១

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៣០០ក. (១/២

កុមារអាយុ៤-៧ឆាំ ៈ ១៥០ក. (១/៤

ស

ប់តនញា៉

ចំ
ើ

តនញា៉មាន

ើន

ភទ។ Niclosamide មាន

ជាងគក្នុងការកំចាត់តនញា៉

ើន

Praziquantel។

ើថាំក្នុងក

ិតខ្ពស់ជាងនះ :

សិទ្ធិភាព

ភទ បនាប់មកគឺ

ើត១ដងគត់។

ើនមានជាថាំ

វាកបនឹងតនញា៉ស្ទើរ
នឹងគីសដល

ប់______

ក

ប់

ភទ

ះវៀនទ។

ក្នុង

(១-២

ប់កំចាត់តនញា៉។

ះវៀន ប៉ុន្តមិនកប

ប់)

កុមារអាយុ៤-៧ឆាំ ៈ ៣០០-៦០០ម.ក (១/២១

ប់ទំពារ ៥០០ម.ក

Niclosamideទំនងជាថាំល្អបំផុតស

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៦០០-១២០០ម.ក

ប់តនញា៉

ះ______________តម្ល________ស

ប់)

ះការព បាលតនញា៉ dwarf (H. nana) ទាមទារឲ្យ

មនុស្សធំ ៈ ១៥០០ម.ក (២ ១/២

Niclosamide (Yomesan
Yomesan) ស

ប់)

ប់)

Quinacrine (mepacrine, Atabrine) ស
មើលទំ.៣៧០

ប់តនញា៉
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ប់សុីស្តូសូម្ញ៉ា

Metrifonate (Metrifonate, Bilarcil)

គក្នុងឈាម, ប៊ីឡាហ )

Metrifonateជាថាំដលមានតម្ល

ស
(ម

ក្នុងតំបន់ផ្សងៗពីគាក្នុងពិភព

ស

ក មានសុីស្តូសូម្ញ៉ា

ើន

ភទ ដលទាមទារការព បាលខុសៗគាដរ។

Praziquantel ជាថាំដល

ឆាំងនឹងជំងឺ

Metrifonate និងOxamniquine មាន
ដលបង្កម

ប់

ភទ។

សិទ្ធិភាពចំ

គ សុីស្តូសូម្ញ៉ាមួយចំនួន។ ថាំទាំងនះគួរ

(សុីស្តូសូម្ញ៉ា អមា៉តូប្យូម) ។

ើនមានជាថាំ
បំ

្តីមានផ្ទ

ះមិនគួរ

ើនមានជាថាំ

ើ

ក ិត

ប់______

ះកូន គួរឈប់បំ

៉ងកយពល

ថាំPraziquantel ចំ

ើថាំ(

ើថាំនះទ។

កូន ពលដល
បាច់ទឹក

ះកុមារអាយុកម៤ឆាំ។

ផលរំខាន ៈ ជាញឹកញាប់ Praziquantelធ្វើឲ្យអស់កំលាំង

បាយ។

សើរបំផុតគឺ

ិតនីមួយៗ):

ក ិត
ើ

៦០០ម.ក (៤

៦

កុមារអាយុ៣-៥ឆាំ ៈ ១០០ម.ក (១

ប់)

ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជាថាំ

ប់សុីស្តូសូម្ញ៉ា (៤០ម.ក/

ប់ ៦០០ម.ក

(២ ឬ៣

ប់)

កុមារអាយុ៤-៧ឆាំ ៈ ៦០០ម.ក (១
ិត

សូម្ញ៉ាមួយ

ើខាងលើនះ ក៏អាច

ប់)

ខាងកើត និងអាមរិកខាងត្បូង ដលវាបណា្ខលឲ្យមានឈាម
អាសុីភាគខាង

កើតវិញ សុីស្តូសូម្ញ៉ាដលធ្វើឲ្យមានឈាមក្នុងលាមក (សុីស្តូ
សូម្ញ៉ា ហ ប៉ុនីកូម) ទាមទារការ

ើថាំក្នុងក

ម.ក/គ.ក) :

មនុស្សធំ ៈ ៣៦០០

ិតធំមួយ(៦០

៤២០០ម.ក (៦ ឬ៧

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ១៨០០
ប់)

២៤០០ម.ក

កុមារអាយុ៤-៧ឆាំ ៈ ៩០០ម.ក (១ ១/២
(ដើម្បីកាត់បន្ថយផលរំខាន ក

ជា៣ពលបាន ហើយ

ើ

ូវការ

ការ

ើក

ិតថាំ

ើ)។ ថាំនះគួរត
្តីមានផ្ទ

ក

ើនជាងនះ។ សូមរកការណនាំក្នុង
ើកយពលបាយទើប
ះមិនគួរ

)។ អ្នកដលមានជំងឺឆ្កួត

ើថាំឆ្កួត

ក ិត

ូកដរប៉ុ

អា្រហ្វិកវិញ

ះ។

ូក គួរ

កាច់(ករណី

ើថាំនះត

ឲ្យត១ថ្ងប៉ុ

ិតថាំដ៏

ើក្នុង១ថ្ងដដល)។

ក្នុង១ក

ប់)

ើននះ អាចចក

ចំ

ពល

ើ Oxamniquine (មនុស្សធំ ៈ ១៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង

កុមារ ៈ ១០ម.ក/គ.ក/២ដងក្នុង១ថ្ង):

ប់)

សើរ។

ើថាំនះទ។ ថាំនះអាច

ប់ ២៥០ម.ក

ះៈ

មនុស្សធំ ៈ ឲ្យ ៧៥០-១០០០ម.ក (៣ឬ៤

ឲ្យក្នុង១ថ្ង ៈ

ប់___

ប់ព បាលសុីស្តូសូម្ញ៉ា ដលបណា្ខលឲ្យ

បណា្ខលឲ្យមានការវិលមុខ ងងុយដក និង

ើក្នុងការព បាលសុីស្តូ

ក្នុងលាមក(សុីស្តូសូម្ញ៉ា មា៉ន់សូនី)។ ប៉ុន្ត

គ

យ័ត្ន ៈ

ប់)

ភទដលរកឃើញក្នុងអា្រហ្វិកភាគកណា្ខលនិង

(៣ ឬ៤

តម្ល_____ស

ព បាលសុីស្តូសូម្ញ៉ា មា៉ន់សូនី ដលរកឃើញ

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ១២០០-១៨០០ម.ក

ប់___

មានឈាមក្នុងលាមក(សុីស្តូសូម្ញ៉ា មា៉ន់សូនី) ។ (ដើម្បី

ម ចូរឲ្យក្នុង១កំរិត ៈ

៣០០០ម.ក (៤ ឬ៥

ប់______

ប់ ២៥០ម.ក តម្ល_____ស

អាមរិកភាគកណា្ខលនិងខាងត្បូង គ

Oxamniquineស

ដើម្បីព បាលសុីស្តូសូម្ញ៉ា ដលធ្វើឲ្យមានឈាមក្នុងទឹក
មនុស្សធំ ៈ ២៤០០

ប់)

ប់)

Oxamniquine (Vansil,
Vansil, Mansil)

ើPraziquantelក្នុងពល

ើ Praziquantel ស

ប់ ១០០ម.ក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

សរ៉ូ ២៥០ម.ក ក្នុង៥ម.ល

គ.ក) :

ើថាំនះ

ប់______

កុមារអាយុ៦-១២ឆាំ ៈ ៣០០ម.ក (៣

សិនបើមានផលរំខានទាំងនះ។ ដើម្បីកាត់

បន្ថយផលរំខាន

ក

ះពល ២សបាហ៍។

ិត ក្នុងច

មនុស្សធំ ៈ ៤០០

ឈឺក ល វិលមុខ មិនឃានបាយ ប៉ុន្តមិនគួរបញ្ឈប់ការ
ព បាលទ

ឲ្យ ៣ក

ើ

ម

ប់ព បាលសុីស្តូសូម្ញ៉ា (៧,៥

ប់ក

្តីកំពុង

ល)។ ហាម

ើ Metrifonateស

ក្នុងក

ើ

ប់ ១០០មក

១០ម.ក/គ.ក ស

ើថាំនះ និង៧២

ះ

ះ មិនគួរ

ះ______________តម្ល________ស

ប់ ១៥០ម.ក ឬ៦០០ម.ក

យ័ត្ន ៈ

្តីមានផ្ទ

ទ។

Praziquantel (Biltricide, Droncit)
ះ______________តម្ល________ស

ប់ព បាលសុីស្តូសូម្ញ៉ា ដលធ្វើឲ្យមានឈាមក្នុងទឹក

ះជំងឺ

កមការណនាំពីបុគលិ
្គ កសុខាភិបាលជំនាញ។

កមួយ ដលអាច

ះកុមារ ឲ្យក

ិត

ប់)

ិតខាងកមនះ២ដងក្នុង១ថ្ង ៈ

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១

កុមារអាយុ៤-៧ឆាំ ៈ ១២៥ម.ក (១/២

កុមារអាយុ១-៣ឆាំ ៈ ៦៣ម.ក (១/៤

ប់)

ប់)

ប់)
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ព័ត៌មានអំពីថាំព បាលជំងឺ river blindness

ូវបានដកចញ

ក្នុងការ

ស
កមួនភ្នកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ស
(ការរលាកផ្នកសនភ្នក)

ះពុម្ពថ្មីនះ។

ប់ភ្នក
ប់ជំងឺភ្នកកហម

ដូចជាកមួនភ្នកOxytetracycline ឬChlortetracycline ។
ះ______________តម្ល_______ស

ប់_______
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ថាំកមួនភ្នកទាំងនះអាច

ើស

ប់ព បាលជំងឺភ្នក

កហមបណា្ខលមកពីបាក់តរី និងស
កូម។ ដើម្បីព បាល

ប់ព បាលជំងឺ

កូមឲ្យបានទាំង

ុង គួរលបថាំ

Tetracycline(ទំ.៣៥៦) ឬ Erythromycin(ទំ.៣៥៥)
ថមទៀត។

ដើម្បីឲ្យកមួនភ្នកមាន

សិទ្ធភាព

បកភ្នក មិនមនខាងកទ។ ដាក់ភ្នក៣

៤ដង

ក្នុង១ថ្ង។

០,៥%

ខាងក្នុង

ូវដាក់ថាំ

Aspirinជាថាំបំបាត់ការឈឺចាប់ ឬថាំស្ពឹកដលមានតម្ល
កំ

កមាន

បន្ថយការក្អកនិងរមាស់។

មានថាំជា

ះទារកទើបកើត)។

១. មិន

សិនបើគាន

ផ្សងទៀត) បងា្ករជំងឺភ្នកដលបង្ក

ប៉ុន្តមិនអាចបងា្ករជំងឺភ្នកដលបណា្ខលមកពី

២. ចំ

លបAspirinជាមួយទឹក
បាយ។

៣. សូមកុំ

ះវាអាចធ្វើឲ្យរលាកភ្នក

ះ

ើAspirinឲ្យលើសពី១ក

ិតឲ្យ

ើនមាន

ើន

A
មានសុវត្ថិភាព ដូចជាថាAspirin
ំ spirin Paracetamol

ធ្វើឲ្យកុមារពុលបាន។

៦. មិន

ក ិត

ថាំ

ើ Aspirin ស

ប់ ៣០០ម.ក

្តីមានផ្ទ

ះទ។

ប់បំបាត់ការឈឺចាប់ និង
៦

មនុស្សធំ ៈ ១ឬ២

Aspirin (Acetylsalicylic acid)
ើនមានជា ៈ
តម្ល_____ស

ប់កុមារ តម្ល_____ស

ប់កុមារ)

ូវឲ្យថាំនះ

លប១ដង រាល់៤

(ទំ.៣៨៤)។

(ឬAspirinស

ើន អាច

កដថាវា

បំបាត់ការឈឺចាប់ដលខាំងជាងនះ សូមមើល Codeine

ប់ ៧៥ម.ក ស

កុមារអាយុកម១

៥. សូមទុកដាក់Aspirinឲ្យឆាយពីដកុមារ។ ថាំ

(Acetaminophen) ឬ Ibuprofen
Ibuprofen(ទំ.៣៨០)។ ចំពោះថាំ

ប់ ៣០០ម.ក

ះ

បណា្ខលឲ្យធ្វើទុក្ខ)។

ភទខុសៗគា

ើថាំណាដលអ្នក

ះ ចំ

ះចាប់ផ្តើម

ភាពជាង) ឬអ្នកដលមានជំងឺហឺត (វាអាចនឹង

ះថាក់ណាស់(ជាពិសសថាំដល

Dipyrone)។ សូម
មានជាតិDipyrone

សើរ មិនគួរឲ្យAspirin

ពលពិសារ

២ឆាំទ ជាពិសសទារក (Paracetamolមានសុវត្ថិ

ប់ការឈឺចាប់ ៈ

ចំណាំ ៈ ថាំបំបាត់ការឈឺចាប់មាន

ូវ

សូដាប៊ីកាបូណាត

ើន ឬលប

អ្នកខ ះជាតិទឹកក្នុងខ្លួន រហូតដល់អ្នក

ថាំបំបាត់ការឈឺចាប់

ដលថាំជា

ើ

ះមនុស្សមួយចំនួន Aspirinធ្វើឲ្យឈឺកពះ ឬ

មធម្មតាវិញ។

ស

ូវ

កហាយចុងដង្ហើម ។ ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហនះ

មះទឹកថា

ើទឹកថាំដាក់ភ្នកSilver nitrate ដល

យវាបានហួត) ទ

កពះ មិន

Aspirinឡើយ។

ក់"

៤. ជាការ

ថាំ

កាន់តធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្នុងហតុផល

បន្តិចបន្តួច ឬជាមួយទឹកដ៏

យ័ត្ន ៈ មិន ូវ

ថាំ

ប់ការឈឺកពះ ឬការពិបាក

ដដលនះ អ្នកដលមានដំ

មះទឹកបាយ

បានទ។

ើAspirinស

អាចធ្វើឲ្យមានប

ក្នុងភ្នកទាំងសង

យជំងឺ

ូវ

រំលាយអាហារទ។ Aspirinគឺជាជាតិអាសុីដ ហើយ

Povidone-iodine ២៥% ចំនួន១ដំណក់ ឬសូ
សូលុយស្យុង
ខាង។ ទឹកថាំដាក់ភ្នកSilver nitrate (ឬថាំភ្នក"ទឹក

ប់

ះថាក់ និងការ ុង យ័ត្ន ៈ

មះទឹក

សល
ូ ុយស្យុង
កមួនភ្នកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកទ អ្នកអាចបន្តក់សូ

Silver nitrate ១% ចំនួន១ដំណក់ ចូល

ូវបានលក់ស

សិទ្ធិភាពល្អជាងAspirinតឯង

ហើយជាញឹកញាប់មិនមាន

មះទឹកថា។ (មើលទំ.២២១ ពីព័ត៌មាននការ

ព បាលជំងឺទាំងនះចំ

ទារក។

ើនដលមានជាតិAspirin

បំបាត់ការឈឺចាប់ រលាកសនាក់ ឬផាសាយ ប៉ុន្តវាមានតម្លថ្ល

Tetracycline១% ឬ Erythromycin
ើថាំកមួនភ្នកTetracycline១%
១% ដើម្បីការពារភ្នករបស់ទារកពីជំងឺ

លការឈឺចាប់ បន្ថយ

និងបន្ថយការរលាក។ វាក៏ជួយខ្លះដរ ក្នុងការកាត់

ទ។

បាយ និង

ខាប់ (

ជន៍មួយ។ វាជួយស

ប់___

ប់___

(ក

ិតនះអាច

៉ងម្តង (ឬ ៤
ប់ (៣០០

ើទ្វរដងបាន ចំ

មករដូវ ជំងឺរលាកសនាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ
ិត

ើ។)

ៈ

៦ដងក្នុង១ថ្ង)
៦០០ម.ក)

ះការឈឺចាប់ពល

ុនរលាកសនាក់។ ឬឲ្យ

១០០ម.ក/គ.ក/ថ្ង។ បើមានការហុឹង

ក

ុន

ចៀក

ូវបន្ថយ
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ថាំ

ប់Aspirinស

ឲ្យAspirin

ប់កុមារ ៧៥ម.ក

ូវឲ្យAspirin

ប់(១៥០-២២៥ម.ក)

កុមារអាយុកម១ឆាំទ។

ុន

ះ______________តម្ល________ស

ស

សិនបើ

ទ គួរ

ប់ការឈឺចាប់ និង
ប់______

ប់ ៥០០ម.ក ក៏មានជាសរ៉ូផងដរ

ប់

ក ិត

ប់អ្នកដលមានដំ

្តីដលមានផ្ទ

ះបានដរ។

ើ Paracetamol ស

កពះ។ វាក៏អាច

ុន

ក ល

ក ិត
ក ល

ប់)

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៥០០ម.ក (១

ប់)

កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១២៥ម.ក(១/៤

ប់)

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ២៥០ម.ក (១/២

បាត់ឈឺ។ ប៉ុន្តមិន

ះ។

ូវ

រាល់កន្លះ

គស

ើលើសពី៦

្ញដំបូង

៉ងម្តង រហូត
ប់ទ។

ើចំ

ះ

ប់ការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរ មើលទំ.៣៨៤។

ប់)

ចំ

ះបំបាត់ការឈឺចាប់

ពលដរមុខរបួស ៈ
ថាំស្ពឹក

ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជា ៈ

ប់______

ប់ ២០០ម.ក ឬ៤០០ម.ក

Ibuprofenមាន

សិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់សាច់ដុំ

Lidocaine (xylocaine
xylocaine) ២% (លាយឬមិនលាយ
Epinephrine)

ះ______________តម្ល________ស

៉ង និង

ើនមានជា ៈ អំពូល ឬដបស

ការឈឺចាប់ ឈឺសនាក់បណា្ខលមកពីការរលាកសនាក់ ឈឺ
ចាប់ពលមានរដូវ ឈឺក ល និងបន្ថយ

ថ្លជាងAspirin។

យ័ត្ន ៈ Ibuprofenមិនគួរ

ថាំ

ប់

ពលមាន

ើថាំនះញឹកញាប់ពកទ។ ហាម

Ibuprofen

ក ិត

ប់

ប់)

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ ៦២ម.ក(១/៨

Aspirinទ។

ប់______

ប់ការឈឺ

កាំង ៈ

Codeine ស

ប់ ក្នុង

ប់ការឈឺ

ើ Ergotamine ជាមួយcaffeine ស

្តីមានផ្ទ

ុន

ប់Ergotamine ១ម.ក

យ័ត្ន ៈ មិន ូវ

១ក. (១ឬ២

ូវលបថាំលើសពី៦

កាំង

បនាប់មកលប១

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥០០ម.ក

ប់។ មិន

ើនមានជា ៈ

ៈ

ឲ្យParacetamolជាថាំលប ៤ដងក្នុង១ថ្ង
ក្នុងក

ប់មិនអាចបន្ថយការឈឺចាប់ឬ

មនុស្សធំ ៈ លប២

ប់ការឈឺចាប់ និង

ប់ ៥០០ម.ក

ើ២

៉ងទ។

ើទ

Ergotamine ជាមួយ caffeine (Cafergot
Cafergot) ស

ប់កុមារ Paracetamol(Acetaminophen) មាន

ើស

ថាំ

២៤

ើថាំ១

ូវ

ះ______________តម្ល________ស

សុវត្ថិភាពជាងAspirin។ វាមិនធ្វើឲ្យឈឺកពះទ ដូច្នះវាអាច
ើជំនួសAspirin ស

ប់)

កុមារអាយុកម១២ឆាំ ៈ មិន

ប់(៧៥ម.ក)

Paracetamol (Acetaminophen) ស

ើនមានជាថាំ

(១

ប់ (៣០០ម.ក)

កុមារអាយុ៣-៧ឆាំ ៈ ២-៣

កុមារអាយុ១-២ឆាំ ៈ ១

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុចាប់ពី១២ឆាំ ៈ ២០០ម.ក

កុមារ ៤ដងក្នុង១ថ្ង ៈ

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ៤

មិន

ក្នុងក

្តីមានផ្ទ

ើ Ibuprofen ស

ប់ ២០០ម.ក

ុន

។ វាមានតម្ល

Lidocaineអាច

ើចំ

ះអ្នកដល

ប់ការឈឺចាប់ និង

ឲ្យIbuprofenជាថាំលប រាល់៤ឬ៦

តិកម្មនឹង

ើIbuprofenដរ។
ុន

៉ងម្តង។

ូវលបIbuprofenជាមួយបាយ ឬទឹកមួយកវធំ។

ៈ

គា

ប់ចាក់។

ូវបានចាក់

ជុំវិញមុខរបួសមុននឹងដរវា

ចាក់ក្នុងនិងចាក់កមស្បក

ើនកន្លងដលឃាតឆាយពី

ដើម្បីឲ្យស្ពឹក
ះក៏មិនគួរ

ប់______

កន្លង

ហល១ស.ម។

ះ ដូច្នះវានឹងមិនធ្វើឲ្យឈឺចាប់។

ូវ

កដថាបានទាញស្នូលសឺរាុំងមើល

សិន មុននឹងចាក់ថាំបញ្ចូល(មើលទំ.៧៣)។ ចាក់យឺតៗ។ ចូរ
ើថាំស្ពឹក១ម.លស

ប់ផ្ទស្បក២ស.ម។ (មិន

សរុបទាំងអស់លើសពី២០ម.លទ)។ បើមុខរបួស

ូវ

ើ

ះសាត

អ្នកអាចចាក់លើមុខរបួសតម្តង។ បើមុខរបួសមិនសាត

ូវ

ចាក់តាមស្បក(បនាប់ពីសមាត)ជុំវិញរបួស បនាប់មកលា
លាងរ

បួស

យ

ុង

យ័ត្នមុននឹងដរភ្ជិត។
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សូម

ភាគ

ើLidocaineមានEpinephrine ស

ប់ដររបួស

ឈាមផង។
សូម

មុខរបួស

ើLidocaineដលគានលាយEpinephrine ស
មដ

មជើង លិង្គ

ជាការសំខាន់ណាស់
ឈាមរត់
ធ្ងន់ធ្ងរ។
ការ

ចៀក និង

ប់

មុះ។ នះ

កន្លង

ះ ហើយបណា្ខលឲ្យមាន

ប់ការឈាម

លក់នឹងថាំស្ពឹកនះ ហើយញាត់ក្នុងរន្ធ

មុះ។

Epinephrineនឹងធ្វើឲ្យសរសវ៉នរួម និងជួយឃាត់មិនឲ្យ
ឈាមហូរបាន។

កពះ

ះMagnesia)

ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជាថាំ

ប់ ៥០០

ជួនកាលថាំទាំងនះ

trisilicate។

មា្កលស
ឬ

ូវបានលាយជាមួយMagnesium

សិនបើបានបន្ថមSimethicone វានឹងជួយ

បញ្ឈប់ឆ្អល់
ថាំ

ះ។

ឆាំងជាតិអាសីុតក្នុងកពះទាង
ំ នះ

ដលល្អបំផុតក្នុងការលបថាំ

ប់ការឈឺចាប់ក្នុង

ះដំ

(ឬសាប

ះវៀន

កពះ។ ពលវលា

ឆាំងជាតិអាសីុតក្នុងកពះ

កពះធ្ងន់ធ្ងរ អាច

កាហ្វ) រៀងរាល់

៉ង។

យ័ត្ន ៈ មិន ូវលបថាំនះទ

Tetracyclineដរ។ ជួនកាលថាំ

Antispasmodics

ើម្តង

៉ងកយពលហូបបាយ និងពលដក។ ទំពារ ២ឬ៣

ប់។ ចំ

ស

ូវបាន

ប់ការមិនរំលាយអាហារ ឬកហាយចុងដង្ហើម

ើជាផ្នកមួយក្នុងការព បាលដំ

គឺ១

ប់______

៧៥០ម.ក ឬជាថាំទឹក ៣០០

៥០០ម.ក ក្នុង៥ម.ល។

ល

មុះធ្ងន់ធ្ងរ ចូរយក

និងដំ

(ទឹក

ះថាក់

ើLidocaineមានលាយEpinephrineក្នុង

ប់ការមិនរំលាយអាហារ កហាយចុងដង្ហើម

Aluminum hydroxide ឬ Magnesium hydroxide

ះEpinephrineអាចបញ្ឈប់ដំណើរ

បំណងផ្សងទៀត ៈ ស

សំឡី

ស

ើន។ Epinephrineធ្វើឲ្យស្ពឹកបានយូរ ហើយជួយឃាត់

ូវ

ើ៣

៦

ប់

សិនបើអ្នកកំពុង

ើថាំ

ឆាំងជាតិអាសីុតក្នុងកពះ

ដលមានជាតិMagnesium អាចធ្វើឲ្យរាក ហើយថាំមានជាតិ
Aluminum អាចធ្វើឲ្យទល់លាមក។

Belladonna (មានឬគាន Phenobarbital)
ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជា ៈ

ប់______

មានជាម ពណ៌ស

ប់ ៨ម.ក Belladonna

ថាំAntispasmodics មាន

ើន

ភទ។ ភាគ

ើនមាន

ជាតិBelladonna ឬជាតិដលដូចនឹងBelladonna (atropine,
hyoscyamine) និងជាញឹកញាប់មានជាតិPhenobarbital។
ថាំទាំងនះមិនគួរយក
ស

ើជាទូ

ទ ប៉ុន្តគួរ

ប់ព បាលការឈឺចុកចាប់ក្នុង

ជួយស

លការឈឺចាប់នជំងឺរលាក

មាត់។ ជួនកាលគ

ក ិត
ថាំ

ប់Belladonna ៨ម.ក

មនុស្សធំ ៈ ១

កុមារអាយុ៥-៧ឆាំ ៈ ១/២
ូវឲ្យថាំនះ

ះវៀនឬកពះ។ វាអាច
ក

ម ឬរលាកថង់
កពះ។

ប់ការចុកចាប់ក្នុង

ះវៀន :

តម្ល_____ស

យសារវាជាថាំបន បជាតិអាសុីដ គួរ

កំណត់

ប់_______
ើវាឲ្យមាន

ពលម្តងមា្កលមានការធ្វើទុក្ខកពះ កហាយចុង

ដង្ហើម ឬការមិនរំលាយអាហារ។ មិនគួរ

ើវាស

ប់ព បាល

ជំងឺមិនរំលាយអាហារ ឬជំងឺលាកកពះ ដលរាុំរទ។
ថាំនះហាក់ដូចជាជួយស

យ វាបណា្ខលឲ្យកពះប

ដលនឹងបណា្ខលឲ្យមានប
ជន៍ដរក្នុងការស

អ្នកដលផឹក
ស

លការចុកចាប់

្ចញជាតិអាសុីដ

លើកដំបូងក៏
ើនទៀត

កាន់តខាំងឡើង។ សូដាក៏មាន

លការឈឺក លធីង

ង ចំ

ប់ការមិនរំលាយអាហារទ) វាអាច

ូវបាន

Sodium bicarbonate និងAspirin។ បើចង់

ប់ ២ឬ៣ដងក្នុង១ថ្ង

ប់ ២ឬ៣ដងក្នុង១ថ្ង

កុមារអាយុកម៥ឆាំទ។

ជាពុល កាលណា

សូមទុកដាក់ឲ្យឆាយពីដកុមារ។

អ្នកដលមានកើតជំងឺក្លូកូម មិនគួរ

Belladonna ឬatropineទ។

ះ

វឹងកាលពីយប់។ ក្នុងបំណងនះ(ប៉ុន្តមិនមន
ើជាមួយ

ើថាំ

ឆាំងជាតិ

អាសីុតក្នុងកពះម្ត
ម្តងមា្កល ចូរលាយSodium bicarbonate

កន្លះសាប

ញឹកញាប់។

កាហ្វ ជាមួយទឹក ហើយពិសារ។ ចូរកុំ

ដើម្បីសមាតធ្មញ សូដា ឬសូដាលាយអំបិល អាច

យ័ត្ន ៈ ថាំនះនឹង

ះជា

Acetaminophen ឬAspirin។ Alka-Seltzer ជាបន្សំរវាង

ប់ ៣-៦ដងក្នុង១ថ្ង

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ១

មិន

ើម្តងមា្កល

ើវាដើម្បីព បាលជំងឺដំ

ើ Belladonna ស

Sodium bicarbonate (ប៊ីកាបូណាតសូដា, សូដា)

ើ

ើនពក។

ជំនួសថាំដុសធ្មញបាន (មើលទំ.២៣២)។

ើវា
ើ

យ័ត្ន ៈ អ្នកដលមានជំងឺខ យបះដូង ហើមជើង ឬហើម

ើថាំដលមានជាតិ

មុខ មិនគួរ

ើSodium bicarbonate ឬផលិតផលផ្សងទៀត

ដលមានជាតិSodiumខ្ពស់ទ(ដូចជាអំបិល)។
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Calcium carbonate
ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជាថាំ

ប់ ៣៥០ម.ក

ប់______

ប់ការមិនរំលាយអាហារ ឬកហាយចុង

ដង្ហើមម្តងមា្កល ប៉ុន្តមិនគួរ

ើរយៈពលយូរ ឬស

ឬ

ប់

ព បាលដំ

កពះទ។ ទំពារ

ប់៣៥០ម.ក ចំនួន២

ទំពារម្តងទៀត

២

ប់ការខ ះជាតិទឹក ៈ
ទឹកអូរា៉លីត

៨៥០ម.ក

ថាំនះធ្វើការយឺតជាងsodium bicarbonate។ វាមាន

សិទ្ធិភាពខាំងស

ស

ប់

ប់៨៥០ម.ក ចំនួន១
ពលមាន

៉ងកយ បើចាំបាច់។

គស

ការពន្យល់អំពីការធ្វើទឹកអូរា៉លីត
ឬស្ករធម្មតា មាន

ប់

្ញ។

ើនមានជា ៈ ថាំ

ប់______

ប់ ១៥០ម.ក ឬ៣០០ម.ក

អំបិល ស

ប់ធ្វើទឹកអូរា៉លីត មានលក់

កពះ។ ប៉ុន្ត

ូវ

កដថាបានធ្វើតាមការណនាំ

និង១២៩ អំពីការព បាល និងបងា្ករដំ

កពះ។

ទំ.១២៨

ផ្ទះ

ធញ្ញជាតិ(បានបងាញ
ដរ ឬ

កន្លងចកចាយថាំ

យខ្លួនឯង

យ

ើ

ើ Ranitidine ស

ប់ការព បាលជំងឺដំ

ប់១៥០ម.ក ២ដងក្នុង១ថ្ង ឬ

លាច រយៈពល៦

ក ត
ិ

ើស

៨សបាហ៍។

ប់បងា្ករជំងដ
ឺ ំ

ប់១៥០ម.ក (១

រយៈពល ៦

កពះ :

ប់៣០០ម.ក ពលបាយ

ូវ

ពលដក

៨សបាហ៍។

ះទិញអាហារល្អៗ

កដថាបានបន្តការបំ

កូនដលកំពុង

ើនមានជា ៈ ថាំ

យ័ត្ន ៈ

ទសខ្លះ កញ្ចប់អូរា៉លីត

របៀបផ្សំផ្សងៗគា ដលទាមទារឲ្យ
សិនបើអ្នក

យ័ត្ន ៈ
មន្ទីរពទ្យ

ក ិត
លប

ើ famotidine ស

ដៀងនឹងranitidineដរ។ វា

ប់ព បាលដំ

១ថ្ងម្តង ពលបាយលាច រយៈពល ៦

ក ិត
៦

លប

ើស

ប់បងា្ករដំ

កពះ។

កពះ ៈ

ប់២០ម.ក ២ដងក្នុង១ថ្ង ឬលប

ប់៤០ម.ក

៨សបាហ៍។

ះវៀនកុំឲ្យកើតឡើងវិញ ៈ

ប់២០ម.ក ១ថ្ងម្តង ពលបាយលាច រយៈពល

៨សបាហ៍។

ូវបានលក់ក្នុង

ើបរិមាណទឹកខុសគា

ើកញ្ចប់អូរា៉លីត អ្នក
ូវលាយជាមួយវា។ ការ

ូវដឹងឲ្យច ស់ពី
ើទឹកតិចពក

ះថាក់។

ប់______

ប់ 20ម.ក ឬ 40ម.ក

អាចជួយបន្ថយការឈឺចាប់ និងជួយព បាលដំ

ះកុំឲ្យ

ខ យ។

អាចធ្វើឲ្យមាន

Famotidineមានលក្ខណៈ

ម

ឆាំងនឹងការ

ខ ះជាតិទឹកបានល្អជាង ហើយជួយការពារកុមារ

បរិមាណទឹកដល

ះ______________តម្ល________ស

សើរ

មានជំងឺរាក។ ហើយចាប់ផ្តើមឲ្យអាហារភាម ពលណាវា

ដរ។

Famotidine (Pepcid)

យ

សិទ្ធភាពល្អដរ។ ជាការ

យខ្លួនឯង ហើយទុកលុយ

បន្ថមវិញ។

ះវៀនមិនឲ្យកើតឡើងវិញ ៈ

ប់ថាំ១៥០ម.ក)

ប់

សើរជាងផង។ ទឹកអូរា៉លីតដលធ្វើខ្លួនឯង

គួរលាយវា

យ ក៏

ទំ.១៥២) ក៏អាចព បាលរាកបានល្អ

ញាំុ។ ការឲ្យអាហារនិងទឹកអូរា៉លីត ជាមួយគា

ក ិត

្ញជាតិ

ះជាកញ្ចប់ទាំងនះអាចរកទិញបានក៏

លាយស្ករនិងអំបិលក៏មាន

Ranitidineអាចបន្ថយការឈឺចាប់ និងជួយព បាលដំ

ប់ធ

ទំ.១៥២។

យើងអាចលាយវា

ះ______________តម្ល________ស

ើ

ទសមួយចំនួន កញ្ចប់ស្ករធម្មតា(គ្លុយកូស)និង
ពទ្យនានា។

Ranitidine (Zantac)

យ

សិនបើអ្នកចង់យកកុមារដលមានជំងឺរាក
ូវឲ្យវាផឹកទឹកឲ្យបាន

ើន ឬបើអាច

អូរា៉លីតឲ្យវាផឹកសិន មុននឹងចញដំណើរ។ ហើយ
អាច

ូវយកទឹកអូរា៉លីតខ្លះ (បើគាន

ខ្លួនអ្នក ក្នុងពលធ្វើដំណើរ

ូវធ្វើទឹក
សិនបើ

ូវយកទឹកធម្មតា)តាម

មន្ទីរពទ្យ និងពលរង់ចាំវន

របស់អ្នក។ បញ្ចុកទឹកកុមារឲ្យបានញឹកញាប់ តាមដលវាអាច
ផឹកបាន។

សិនបើកុមារក្អួត បញ្ចុកតិចៗ រៀងរាល់នាទី។

ទឹកមួយចំនួន នឹង
ដរ។

ក្នុងខ្លួនកុមារ ហើយក៏ជួយបន្ថយការក្អួត
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ក ិត

ប់លាមករឹង

ើ អំបិលMagnesium sulfate ៈ

ជាថាំបញ្ចុះលាមក លាយអំបិលជាតិMagnesium sulfate

(ការទល់លាមក) ៈ ថាំបញ្ចុះលាមក

តាមបរិមាណខាងកម ជាមួយនឹងទឹក១កវ (ល្អបំផុតគឺផឹក
ពល

ការពិភាក អំពីការ

ើ

ស់

បញ្ចុះលាមក និងថាំបន្ទន់ មាន
លាមក

ូវបាន

ើ

ឹម

ូវ ឬមិន

ឹម

ះទទរ):

ូវនថាំ

មនុស្សធំ ៈ ២សាប

ទំ.១៥។ កន្លងមក ថាំបញ្ចុះ

ើនពកហើយ។ វាគួរ

កុមារអាយុ៦-១២ឆាំ ៈ ១/២

ម្ត
ើ ង

ូវបាន

កុមារអាយុ២-៥ឆាំ ៈ ១/៤

មា្កលដើម្បីបន្ទន់លាមកដលរឹងហើយឈឺ(ទល់លាមក)។
ហាម

ើថាំបញ្ចុះលាមកជាមួយអ្នកជំងឺរាក ឈឺ

អ្នកដលខ ះជាតិទឹកក្នុងខ្លួន។ មិន

ដលមានអាយុតិចជាង២ឆាំឡើយ។
ជាទូ

មិន

ះវៀន ឬ

ើថាំនះចំ

ះកុមារ

អ្វីដលបន្ទន់លាមកបានល្អជាងគ គឺអាហារដល

មានសរស
(យា៉ង

ូវ

ើន ដូចជាកន្ទក់ ឬក្តួច។ ការផឹកទឹកឲ្យបាន

ើន ក៏

ច៨កវក្នុង១ថ្ង) និងហូបផ្លឈើឲ្យបាន

អាចជួយបានដរ។

កាហ្វ

ើស

ូវ

ើថាំនះចំ

១សាប

១/២សាប

ប់ជួយបញ្ឈប់ការរមាស់ លាយអំបិលជាតិ

Magnesium sulfate ៨សាប

ហើយលាបលើកន្លងរមាស់ ជាកុំ

កាហ្វ ជាមួយនឹងទឹក១លី
ស។

ើន
ងរ៉

ើជាថាំបញ្ចុះលាមក

ថាំនះជួនកាល

ះMagnesia (Magnesium
Magnesium hydroxide)

ជាថាំបញ្ចុះលាមក និងថាំ

ើនមានជាថាំទឹកដូចទឹក

ើ។ ផឹកទឹកខ្លះផង រាល់ពល

ើជាថាំ

កាហ្វ ៣ឬ៤ដងក្នុង១ថ្ង

៣ឬ៤ដងក្នុង១ថ្ង

១សាប

កាហ្វ

ិត

កាហ្វ

ល ឲ្យ១ក

កុមារអាយុ៦-១១ឆាំ ៈ ១-២សាប

កុមារអាយុ២-៥ឆាំ ៈ ១/៣
ូវ

ើថាំនះចំ

ច១

ិត

ើន ដូចជាកន្ទក់ ក្តួចជាដើម

ជីវជាតិខ្លះពីអាហារ។

យ័ត្ន ៈ មិន ូវឲ្យថាំនះ

មានផ្ទ

ះឬបំ

កាហ្វ

អំបិលMagnesium sulfate ជាថាំបញ្ចុះលាមក និងស
រមាស់

ះ______________តម្ល________ស

ងនឹងទាញយក

កុមារអាយុតិចជាង១២ឆាំ

ះកូន អ្នកដលមិនអាចកកបាន ឬ

្តី

ក្នុងការលប។

ងរំអិលបញ្ចុះលាមក (Dulcolax)
ះ______________តម្ល________ស

កាហ្វ

១សាប

ះជាតិ

ើ

ះកុមារអាយុកម២ឆាំទ។

ើនមានជាថាំម ឬជាដុំពណ៌ស

ះ។

៉ង បនាប់ពីហូបបាយលាចហើយ។

ើថាំនះពលបាយ ពី

អ្នកដលមានប

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើស១២ឆាំ ៈ ២-៤សាប

មិន

ន់តធ្វើឲ្យរអិលប៉ុ

ក

ងរ៉ ជាថាំបញ្ចុះលាមក ៈ

សូមកុំ

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើស១២ឆាំ ៈ ១-៣សាប

កុមារអាយុ១-១២ឆាំ ៈ ១/២

ើ

កាហ្វ យា៉ង

ឆាំងជាតិអាសីុតក្នុងកពះ :

ពលដក ៈ

អាហារដលមានជាតិសរសៗ

យ ថាំនះមិន

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុចាប់ពី១២ឆាំ ៈ ១-៣សាប

ះMagnesia ៈ

ើជាថាំបញ្ចុះលាមកក

ះជាយា៉ងនះក៏

ដថាជួយឲ្យលាមកទន់ទ វា

ក ិត

ប់______

ះអ្នកកើតឫសដូងបាត ដលមាន

ជាការល្អណាស់។

ើថាំនះ។

ើ ទឹក

ប់______

ះ

កឡុកឲ្យបានល្អ មុននឹង

ក ិត

ើចំ

លាមករឹងនិងឈឺ។

ឆាំងជាតិអាសីុតក្នុងកពះ

ះ______________តម្ល________ស

កាហ្វ

ះកុមារអាយុកម២ឆាំទ។

ះ______________តម្ល________ស
ទឹក

កាហ្វ

ប់

ប់______

វាជាថាំរាងដូច

គូថ។ វាជំរុញ

ក ិត

ើ

ប់កាំភ្លើង

ះវៀនឲ្យធ្វើការប

ើស

ប់______

ប់ញាត់ចូលក្នុងរន្ធ

្ចញលាមកមកក។

ងរំអិលបញ្ចុះលាមក ៈ

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើស១២ឆាំ ៈ ញាត់ថាំនះចូល

ក្នុងរន្ធគូថ ហើយទុកវា

ហល ១៥

៣០នាទី។ កាលណា

អ្នកទុកថាំនះក្នុងរន្ធគូថកាន់តយូរ វាមាន
សើរ។

សិទ្ធិភាពកាន់ត
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ស

ប់ជំងឺរាកក
ថាំ

ិត

ចំ

លៈ

ះថាំបន្តក់

ទំ.៣៨៥។

ឆាំងជំងឺរាក

ស

Kaolin ជាមួយនឹង Pectin (Kaopectate)
ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជាថាំទឹកដូចទឹក
ថាំនះអាច

ះ

រឹង(ទឹកតិច) និងកាត់បន្ថយប

ប់______

។

ើដើម្បីធ្វើឲ្យជំងឺរាកក

មុះធ្វើពីថាំ

ិត

ល មានលាមក

រាក។ វាមិនមនព បាល

មូលហតុនជំងឺរាកទ ហើយក៏មិនជួយការពារ ឬព បាលការ

ប់Ephedrine សូមអាន

ប់ការក្អក

ការក្អកជាមធ បាយមួយរបស់រាងកាយ ក្នុងការសមាត

បំពង់ខ្យល់ដលនាំចូល
ដល

សួត និងបងា្ករម

ក្នុងបំពង់ខ្យល់ កុំឲ្យចូល

ក្នុងសួត។

ដលបំបាត់ឬបន្ថយការក្អក ជួនកាលផ្តល់ផលអាកក់

ល្អ។ ថាំបន្ថយការក្អកទាំងនះ គួរ

ខាយលុយកាក់ប៉ុ

ថា ថាំជួយឲ្យក្អក ដលជួយឲ្យអ្នកជំងឺងាយ

ះ។ វាមិន

ូវ

ើថាំនះ គឺជាការខ្ជះ

ើថាំនះចំ

ឈឺធ្ងន់ ឬកុមារតូចៗទ។ យើងបញ្ចូលថាំនះ
ត

មានពីការ

ក ិត

លប៉ុ

សូម

ើថាំនះប៉ុ

ះ។

ប់ជំ
ជង
ំ ឺរាកក

ះ:

ឲ្យ១ក
ក្នុងក

ទីនះ គឺ

ន់

ើកយពលជុះ ឬ

ួលក្នុងការក្អក

ស្លសចញមក។

ជា

ើ៤

ូវបាន

ើ

ើនដលគនិយម

តម្តង ហើយការ

ប៉ុ

ើនជាងត

ើន និងហិត

ស

កុមារអាយុ៦-១២ឆាំ ៈ ១-២សាប

ូបផ្សងទឹក

កុមារអាយុកម៦ឆាំ ៈ ហាម

ើ

ក់កាស

ះគឺទឹក។ ការផឹកទឹក

ធ្វើឲ្យរលាយស្លស ហើយ

ើនជាងការ

ើសុីរ៉ូក្អក

ទៀត។

ប់សចក្តីណនាំ សូមអានទំ.១៦៨។ ហើយការពន្យល់ពី

ការធ្វើសុីរ៉ូក្អក

បាយ

ទៀត។ ថាំសុីរ៉ូក្អក

សិទ្ធិភាពបន្តិចបន្តួច ឬគាន

ើថាំនះគឺជាការខ្ជះខាយ

ះ។

ជួយបន្ថយការក្អកបាន
បាយ

ូវការ

ើ មាន

ថាំក្អកដលសំខាន់ជាងគបំផុត

៥ដងក្នុង១ថ្ង។

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២-៨សាប

ះការក្អកស្ងួត

ដលអ្នកជំងឺមិនអាចដកបាន។ មានថាំផ្សងៗទៀតដល

ឲ្យក្អក)

ិត

ដូចជាKaopectate។

ិត

ើតចំ

ើនជាង

តាមការពិត សុីរ៉ូក្អកទាំង២យា៉ងនះ (បំបាត់ក្អក និងជួយ

ើ KaolinជាមួយនឹងPectin ស

ើថាំទឹកទូ

ះមនុស្ស

យសារ

ការក្អកគឺជាមធ បាយការពារមួយផ្នកនរាងកាយ ដូចនះថាំ

ខ ះជាតិទឹកក្នុងខ្លួនដរ។ ថាំនះមិនមនជាថាំចាំបាច់ក្នុងការ
ព បាលជំងឺរាកទ។ ហើយការចូលចិត្ត

គនិងស្លស

យខ្លួនឯង ក៏មាន

ទំ.១៧១ ផងដរ។

ថាំបន្ថយការក្អក ៈ Codeine

ស

ប់ការតឹង

ជាញឹកញាប់ ដើម្បីជួយឲ្យធូរ

ះ______________តម្ល________ស

មុះ

ើនមានជា ៈ ថាំសុីរ៉ូ ឬថាំទឹក។ ក៏មានជាថាំ

មុះ អ្វីដលចាំបាច់គឺ

ន់

តហិតទឹកធម្មតា លាយជាមួយអំបិលបន្តិច ដូចបានបងាញ
ទំ.១៦៤។ ម្តងមា្កលថាំបន្តក់

មុះអាច

ើបានខាងកម ៈ

មុះមានជាតិEphedrine ឬ Phenylephrine

(Neo-Synephrine)

ះ______________តម្ល________ស
ថាំនះអាច

ពិសសបើអ្នក
ចៀក។

ក ិត

ើស

ប់ការតឹង

មុះ ឬហៀរសំ

ះមាន (ឬឧស ហ៍មាន)ការបង្ករ

ប់______
រ ជា

គក្នុង

Acetaminophen។

Codeine គឺជាថាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដ៏ខាំងមួយ ហើយក៏ជា

បន្តក់ ១

២ដំណក់ក្នុងរន្ធ

បន្តក់ ៤ដងក្នុង១ថ្ង។ សូមកុំ
ើថាំនះ។

វា។ វា

ើនមានជាសុីរ៉ូ ឬថាំ

ការក្អក គឺ

ន់។ ចំ

ូវ

ះក

ិត

ើ ចូរមើល

ើថាំនះដើម្បីបន្ថយ

ះមនុស្សធំ Codeine ពី ៧

ះកុមារ គួរ

ើឲ្យតិចជាងក

តាមអាយុ ឬទម្ងន់(មើលទំ.៦២)។ ចំ

ទំ.១៦៤។

ើថាំនះលើសពី៣ថ្ង ឬទមាប់

ប់។ ចំ

ូវលបតិចជាងការបំបាត់ការឈឺចាប់។ ដើម្បី

បន្ថយការក្អកចំ
ប់

យសារវាធ្វើ

ហលជាមានការពិបាកក្នុងការរក

សចក្តីណនាំដលភាប់ជាមួយថាំ។ ការ

៉ងម្តង។

មុះ ដូចបងាញ

សិទ្ធិភាពមួយដរ ប៉ុន្ត

ឲ្យធាប់ (ជាតិ narcotic)

មនុស្សធំអាច

ើ ថាំបន្តក់ មុះ :

ប់ ៣០ម.ក

ឬ ៦០ម.កផងដរ ដលផ្សំ ឬមិនផ្សំជាមួយAspirin ឬ

ថាំបន្ថយការក្អកដ៏មាន
ថាំបន្តក់

ប់______

ើCodeineពី ៣០

១៥ម.ក គឺ

ិតនះ អា

ះការឈឺចាប់ខាំង

័យ

៦០ម.ក រៀងរាល់៤

យ័ត្ន ៈ Codeine ជាថាំធ្វើឲ្យធាប់(ជាតិ narcotic) ដូច្នះ
ើវា ២ឬបីថ្ងប៉ុ

ះ។
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ស

ឲ្យរាល់ ៦

ប់ជំងឺហឺត

៉ងម្តង ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២

ដើម្បីបងា្ករ និងថទាំព បាលជំងឺហឺតឲ្យបាន

ឹម

មើលទំ.១៦៧។ អ្នកដលមានជំងឺហឺត គួរមានថាំទុក
ចាប់ផ្តើម
ឬតឹង

ូង។

ើថាំ

ពលមានស

្ញដំបូង

ប់

កុមារអាយុ៧-១២ឆាំ ៈ ១

ូវ សូម

ប់

កុមារអាយុកម៧ឆាំ ៈ ១/២

ផ្ទះ។

ទារក ៈ មិន

យដកដង្ហើមឮសូរ

ូវឲ្យថាំនះទ

ប់

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ឬបើវិធីខាងលើនះមិនអាចបញ្ឈប់ជំងឺ

ហឺតបានទ អាច

ើទ្វរដងនក

ិត

ើខាងលើ ប៉ុន្តកុំឲ្យ

លើសពីនះ។ បើអ្នកជំងឺមិនអាចនិយាយបាន សូមរកជំនួយ
ពី

Ephedrine
ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជាថាំ

ប់______
Salbutamol (Albuterol)

ប់ ១៥ម.ក (ឬ ២៥ម.កដរ)

Ephedrine មាន

ជន៍ស

ះ______________តម្ល________ស

ប់បញ្ឈប់ការធ្វើទុក្ខ

លៗនជំងឺហឺត និងការពារមិនឲ្យជំងឺធ្វើទុក្ខខាំង។ ថាំនះ

ជួយបើកបំពង់ខ្យល់ ដើម្បីឲ្យខ្យល់ចញចូល
ងាយ

ួល។ វាក៏

ើ

ូវបាន

ក្នុងសួតបាន

អាច

ើថាំផ្សំនះ លើកលងតអ្នកមិនអាចរកថាំជំងឺ

ហឺតតឯងបាន។

ក ិត

ប់ជំងឺហឺត (១ម.ក/គ.ក/៣ដង

ពលចាប់ផ្តើមមាន

ើថាំ

គស

ប់១៥ម.ក

៉ងម្តង):

កុមារអាយុ១-៤ឆាំ ៈ ១៥ម.ក (១
កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ មិន
ះការតឹង

មុះ អាច

កាហ្វ។

ទារក ៈ មិន

ប់)

ប់)

ប់

ើថាំបន្តក់

ដង។

មុះEphedrine

ប់ លាយក្នុងទឹក

ក ិត

ប់______

ប់ និងសុីរ៉ូ ដលមានកមាំងខុសៗគា។

១០០ម.ក

៥ម.ក/គ.ក រាល់ ៦

កាហ្វ

ប់ ឬ

ិត

ើខាងលើនះមិនអាចបញ្ឈប់ជំងឺ
ើបន្តិចម្តងៗ រហូតដល់ទ្វរ

Adrenaline (Epinephrine, Adrenaline)
ប់______

ើនមានជាអំពូល ១ម.ក ក្នុង១ម.ល

៉ងម្តង):

Adrenaline គួរ

ប់ :

១. ការធ្វើទុក្ខយា៉ងខាំងនជំងឺហឺត
២.

ើថាំ

ើស

ការដកដង្ហើម។

ប់បញ្ឈប់ជំងឺហឺត និងបងា្ករការធ្វើទុក្ខ។

ើ (៣

១/២

ះ______________តម្ល________ស

ះ______________តម្ល________ស

ស

កាហ្វ

ប់

កាហ្វ

ប់ ឬ ១សាប

ូវឲ្យថាំនះទ

ហឺតបានទ អាចបង្កើនក

ូវឲ្យថាំនះទ

យកិនថាំនះ ១

១សាប

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ឬបើវិធី

Theophylline ឬ Aminophylline

ើនមានជាថាំ

ប់ ឬ ២សាប

កុមារអាយុ២-៥ឆាំ ៈ ១/៤
១/២

កាហ្វ

៉ងម្តង ៈ

មនុស្សធំ ៈ ១

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

បាន។ គអាចធ្វើវាបាន

ប់ ៤ម.ក ឬសុីរ៉ូ ២ម.ក ក្នុង១សាប

កុមារអាយុ៦-១២ឆាំ ៈ ១/២

កុមារអាយុ៥-១០ឆាំ ៈ ១៥-៣០ម.ក (១ឬ២

១សាប

ើជាមួយTheophylline។

ើ Salbutamol (០,១ម.ក/គ.ក រៀងរាល់ ៦-៨

ឲ្យរាល់ ៦-៨

្ញ):

មនុស្សធំ ៈ ១៥-៦០ម.ក (១-៤

ចំ

ប់បញ្ឈប់ជំងឺហឺត និងបងា្ករការធ្វើទុក្ខ។ Salbutamol

ក ិត

ឲ្យថាំលប ៣ដងក្នុង១ថ្ង។
ក្នុងក

ប់ ៤ម.ក និងសុីរ៉ូ ២ម.កក្នុង៥ម.ល

ើដាច់តវា ឬ

ើថាំ

ើ Ephedrineស

ក្នុង១ថ្ង

ប់______

ើនផ្សំជាមួយTheophylline ឬ

Aminophylline និងជួនកាលជាមួយPhenobarbital
Phenobarbital។ សូម

ចៀសវាងការ

ើនមានជា ៈ ថាំ
ស

ពលមានការពិបាកដក

ដង្ហើមដលបណា្ខលមកពីជំងឺរលាកសួត ឬរលាកទងសួត។
Ephedrine

ូពទ្យជាបនាន់។

ប់

តិកម្មទំនាស់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ

ពលមានបញក្នុង

តិកម្មអាល់ឡសុី

យ

សារការចាក់Penicillin ថាំAntitoxinsតតាណូស ឬថាំ
ឆាំងពិសផ្សងៗទៀត ដលធ្វើពីសរ៉ូមសះ (មើល

ទំ.៧០)។
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ក ិត

ើ Adrenalineស

ប់់ជំងឺហឺត ៈ

ក្នុងទឹក១ម.ល
ដំបូង

ើថាំអំពូល ១ម.ក

ូវវាស់ជីពចរសិន។ បនាប់មកចាក់

កមស្បក

(មើលទំ.១៦៧) :

ការរមាស់

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ មិន

ើ Adrenalineស

ប់

ើ។ មិនគួរ

ើថាំ

ះទ។ វា

ើថាំនះ

ថាំAntihistamine មិនគួរ

ើចំ

គួរមានថាំAntihistamineតមួយ

មនុស្សធំ ៈ ១/២ម.ល

ថាំពទ្យ គឺ

កុមារអាយុ១-៦ឆាំ ៈ ១/៤ម.ល

ទើបយើងបានដាក់បងាញពីក

ើលើសពីអ្វីដលវាគួរ

ះជំងឺហឺតទ

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ មិន
បើចាំបាច់ អាចចាក់ម្តងទៀត

ូវឲ្យថាំនះទ

កន្លះ

៉ងកយទៀត។ មិន

ទ។ សូមកុំចាក់បន្ថមទៀត

ូវចាក់ឲ្យលើស៣ដង

តលឿនជាង

៣០ដងក្នុង១នាទីបនាប់ពីចាក់លើកទី១។

ដលបានណនាំខាងលើនះ។

ភទ

ន់។ Promethazine ជាជ

ទៀត ក្នុងសៀវ

៉ងបនាប់ និងលើក

សិនបើជីពរច

ើAdrenaline សូម

ប់

ក្នុង

ះវាធ្វើ

អប់

ើសដ៏ល្អមួយ។

យសារមិនអាចរកថាំPromethazine បានរៀងរាល់ពល

កុមារអាយុ៧-១២ឆាំ ៈ ១/៣ម.ល

ក្នុងការ

ូវបាន

ើនពកទ។

ើកបនឹង

ឲ្យស្លសកាន់តស្អិត និងធ្វើឲ្យរឹតតពិបាកដកដង្ហើម។

ក្នុងសាច់ដុំ ៈ

កន្លះ

ជន៍

ះវាធ្វើឲ្យងងុយដក និងធ្វើឲ្យបាត់រមាស់ក្នុង

ជំងឺផាសាយធម្មតា

ូវឲ្យថាំនះទ

តិកម្មអាល់ឡសុី ៈ

អំពូល ១ម.ក ក្នុងទឹក១ម.ល

ើChlorpheniramine ដើម្បីបន្ថយ

ពលថ្ង។ Promethazine មាន

គានភស្តុតាងណាបងាញថាថាំAntihistamine

កុមារអាយុ១-៦ឆាំ ៈ ១/១០ម.ល

ទី៣

ហើយបានជាជូនកាល គ

ពលជាមួយគា។

កុមារអាយុ៧-១២ឆាំ ៈ ១/៥ម.ល

ចាក់

កជាង និងបណា្ខលឲ្យងងុយដកតិចតួចជាង។ ដូចនះ

ពលយប់

មនុស្សធំ ៈ ១/៣ម.ល

ក ិត

Chlorpheniramine គឺជាAntihistamineដលមានតម្ល

យ័ត្នកុំឲ្យលើសពីក

ើថាំAntihistamineដទ

សើរបំផុតគួរ

ើថាំAntihistamineជាថាំ

នះ។

តាមក្បួនទូ

លប។ ការចាក់ថាំនះ គួរធ្វើដើម្បីតបញ្ឈប់ការក្អួតធ្ងន់ធ្ងរ ឬ
មុនពលឲ្យថាំAntitoxinsប៉ុ
។ល។)
ចំ

ិត

ិត

ពលដលមាន

ះកុមារ ជាការល្អគួរ

ះ (តតាណូស ពស់ចឹក

ះថាក់ន

តិកម្មអាល់ឡសុី។

ើថាំសុលតាមរន្ធគូថ។

Promethazine (Phenergan)

ស

ប់

តិកម្មទំនាស់ និងការក្អួត ៈ
ថាំAntihistamine

អំពូលស

របៀបផ្សងៗ :

តិកម្មទំនាស់ ដូចជា កន្ទួល

រមាស់ ដុំពកលើស្បក បនាល
និង

តិកម្មអាល់ឡសុី។

អាក ជំងឺរលាក

យ័ត្ន ៈ

ចាំបាច់ប៉ុ

៣. វា

១២,៥ម.ក

យន្ត ឬការក្អួត។

ក ិត

ើនធ្វើឲ្យងងុយដក។

ពល

ើថាំ

ថាក់ ប

ឿងមា៉សុីន ឬផឹក

។

ះ

Promethazine (Phenergan
Phenergan) និង Diphenhydramine

(Benadryl
Benadryl) ជាថាំAntihistamineក ិតខាំង ដលបណា្ខល

Dramamine) មាន
ឲ្យងងុយដក។ Dimenhydrinate (Dramamine
លក្ខណៈ
ើស

ហលនឹងDimenhydrinateដរ ហើយគនិយម

ប់ការពុលពលធ្វើដំណើរតាមយានយន្ត។

យា៉ងនះក៏

ះជា

យ ការក្អួតដលបណា្ខលមកពីមូលហតុផ្សង

ទៀត Promethazine

ើនមាន

សិទ្ធភាពល្អជាង។

ប់______

តម្ល_______ស

ប់______

តម្ល_______ស

ប់______

ើPromethazine

ពលដល

ប់ចាក់ ២៥ម.កក្នុង១ម.ល

្តីមានផ្ទ

២. វាជួយបងា្ករ ឬបញ្ឈប់ការពុលពលធ្វើដំណើរតាមយាន

Antihistamine ចូរចៀសវាងធ្វើការងារដលមាន

តម្ល_______ស

ថាំសុល ១២,៥ម.ក ២៥ម.ក និង៥០ម.ក

មុះ

ប់______

ើនមានជា ៈ
ប់ ១២,៥ម.ក

ថាំAntihistamine ជាថាំដលប៉ះពាល់ដល់រាងកាយ តាម
១. វាជួយបន្ថយ ឬបងា្ករ

ះ______________តម្ល________ស

ះ។

ះគួរ

ើ Promethazine (១ម.ក/គ.ក/ថ្ង):

ើថាំ

ប់

ឲ្យថាំលប ២ដងក្នុង១ថ្ង
ក្នុងក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥-៥០ម.ក (២-៤

ប់)

កុមារអាយុ៧-១២ឆាំ ៈ ១២,៥-២៥ម.ក
(១ឬ២

ប់)

កុមារអាយុ២-៦ឆាំ ៈ ៦-១២ម.ក (១/២-១
ទារកអាយុ១ឆាំ ៈ ៤ម.ក (១/៣

ប់)

ទារកអាយុកម១ឆាំ ៈ ៣ម.ក (១/៤

ប់)

ប់)
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ើថាំចាក់តាមសាច់ដុំ ២៥ម.ក ក្នុង១ម.ល

ើថាំចាក់តាមសាច់ដុំ ៥០ម.ក ក្នុង១ម.ល

ចាក់ម្តង ហើយបើចាំបាច់អាចចាក់ម្តងទៀត

២ឬ៤

បនាប់។

ក្នុង១ក

៉ង

គួរចាក់Diphenhydramineតក្នុងករណីមាន

អាល់ឡសុីប៉ុ
ទៀត

ិត ចាក់ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២៥-៥០ម.ក (១

៉ងបនាប់ ៈ

កុមារៈ ១០-២៥ម.ក អា

២៥ម.ក (១/២

១ម.ល)

៤

ះ។ ចាក់១ដង ហើយបើចាំបាច់អាចចាក់ម្តង

មនុស្សធំ ៈ ២៥-៥០ម.ក (១/២-១ម.ល)

២ម.ល)

កុមារអាយុ៧-១២ឆាំ ៈ ១២,៥

២

តិកម្ម

័យលើទំហំ (១/៥-១/២ម.ល)

ទារក ៈ ៥ម.ក (១/១០ម.ល)

កុមារអាយុកម៧ឆាំ ៈ ៦-១២ម.ក (១/៤
១/២ម.ល)

ទារកអាយុ១ឆាំ ៈ ២,៥ម.ក (០,១ម.ល)

Chlorpheniramine
ះ______________តម្ល________ស

ើថាំសុលតាមរន្ធគូថ ២៥ម.ក
៤

ើនមានជា ៈ ថាំ

សុលចូលរន្ធគូថ ហើយបើចាំបាច់អាចសុលម្តងទៀត
៦

ទៀត និងសុីរ៉ូ ។ល។)

៉ងបនាប់។

ក្នុងក

ិតនីមួយៗ សុល ៈ

ក ិត

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើស១២ឆាំ ៈ ២៥ម.ក (១

ក្នុងក

កុមារអាយុ៧-១២ឆាំ ៈ ១២,៥ម.ក (១/២
ប់សុល)

ិត ៣ឬ៤ដងក្នុង១ថ្ង។

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៤ម.ក (១

ប់សុល)

ប់ទំហំផ្សង

ើ Chlorpheniramine ៈ
ើ ១ក

ប់សុល)

កុមារអាយុ២-៦ឆាំ ៈ ៦ម.ក (១/៤

ប់ ៤ម.ក (ក៏មានជា

ប់______

ប់)

កុមារអាយុកម១២ឆាំ ៈ ២ម.ក (១/២

ទារក ៈ ១ម.ក (១/៤

ប់)

ប់)

Diphenhydramine (Benadryl)
Dimenhydrinate (Dramamine
Dramamine)

ះ______________________

ះ______________តម្ល________ស

ើនមានជា ៈ

ថាំ

ប់ ២៥ម.ក និង៥០ម.ក

អំពូលស

ឬ

ប់_______

តម្ល_______ស

ប់_______

ប់ចាក់ ១០ម.ក ឬ៥០ម.ក ក្នុង១ម.ល

យ័ត្ន ៈ សូមកុំ
្តី បំ

តម្ល_______ស

ើDiphenhydramineចំ

ះកូន។ ល្អបំផុតមិនគួរ

ទ លើកលងតចាំបាច់បំផុត។

ក ត
ិ

២៥ម.ក

ើចំ

ះទារកទើបកើត
ះ

្តីមានផ្ទ

ក្នុង១សាប
ថាំនះ

កាហ្វ និងក៏មានជាថាំសុលរន្ធគូថផងដរ។

ើនលក់ស

យន្ត ប៉ុន្តក៏អាច

ប់ការពុលពលធ្វើដំណើរតាមយាន

ើដូចថាំAntihistamineឯទៀតដរ ក្នុងការ

តិកម្មទំនាស់ និងធ្វើឲ្យងងុយដក។

បំបាត់
ះ

ប់ ៥០ម.ក ក៏មានជាសុីរ៉ូ ១២,៥ម.ក

ក ិត

ើ Dimenhydrinate ៈ

អាចលបរហូតដល់ ៤ដងក្នុង១ថ្ង។

ើ ហ្វនីដ្រាមីន (៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង):

ថា
ើ ំ

ប់

ក្នុងក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ៥០-១០០ម.ក (១ឬ២

ឲ្យ ៣ឬ៤ដង ក្នុង១ថ្ង ៈ

ប់)

កុមារអាយុ៧-១២ឆាំ ៈ ២៥-៥០ម.ក (១/២-១

មនុស្សធំ ៈ ២៥-៥០ម.ក (១ឬ២

កុមារអាយុ៨-១២ឆាំ ៈ ២៥ម.ក (១
ប់)

កុមារអាយុ២-៦ឆាំ ៈ ១២-២៥ម.ក (១/៤-

ប់)

ប់)

កុមារអាយុ២-៧ឆាំ ៈ ១២,៥ម.ក (១/២
ទារក ៈ ៦ម.ក (១/៤

ើនមានជា ៈ ថាំ

ប់______

ប់)

១/២

ប់)

១/៤

ប់)

កុមារអាយុកម២ឆាំ ៈ ៦-១២ម.ក (១/៨-

ប់)
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ថាំAntitoxins
យ័ត្ន ៈ ថាំAntitoxinsជា

ើន

មានមនុស្ស
ហើយ

ូវបានធ្វើពីសរ៉ូមសះ

ដូចជាថាំAntitoxinsតតាណូសមួយចំនួន និង ថាំ
ពិស ស

ប់ពស់ចិក ឬខ រដំរីទិច។

ថាំទាំងនះអាចធ្វើឲ្យមាន
(ស

ប់

តិកម្មទំនាស់ដ៏

ះថាក់

តិកម្មអាល់ឡសុី សូមមើលទំ.៧០)។ មុននឹងអ្នក

Adrenalineទុកជា

ចស

ូវមាន

ប់ករណីអាសន្ន។ ចំ

ះអ្នក

តិកម្ម ឬអ្នកដលធាប់បានទទួលថាំAntitoxinsធ្វើ

ពីសរ៉ូមសះពីមុនមក ជាការល្អគួរចាក់Antihistamine ដូចជា

ៀម

ចាំបាច់

ូវទុកឲ្យ

Antitoxins។

បណា្ខ

ព បាលពស់ចិក។

ប់______

ទសជា

ើន ថាំAntitoxins ឬថាំផ្សងៗទៀត

សិនបើអ្នករស់

ប់

តំបន់ដលឧស ហ៍

ព័ត៌មានអំពថា
ី ំAntitoxins

ើន រដាភិបាលរបស់គផ្គត់ផ្គង់

ឆាំងពិសខ រដំរី

ទស

ថ ទូរស័ព្ទៈ ៦៦-២២៥៥-៤៦១ ទូរសារ ៈ ៦៦-២២៥២៧៧៩៥ www.redcross.org.th.

ះពស់ចឹក មាន

ញាប់ គ

ូវ

ស

កប

្គះ

ើ

ស់ថាំ

ឆាំងពស់

ក្នុងកញ្ចប់ថាំ។ សូមមើលឲ្យច ស់

ើវា។ បើពស់កាន់តធំ ឬអ្នកដលពស់ចឹកកាន់តតូច
ូវ

ើគឺមានកាន់ត

ើថាំចំនួន ២ដប ឬ
យ

ពិស ឲ្យបានឆាប់រហ័យ
ូវបានបង្កើតឡើងស

ើទូរទឹកកក ឯថាំខ្លះទៀត

ជាក់ជានិច្ច។

ះបរិមាណថាំដល

ប់ចាក់

ដលការពាររាងកាយពីជាតិពុល

យមិនចាំបាច់

ទសថ ៈ សង្គមកាកបាទកហមថ, បាងកក

ពិសចំ

ឆាំងពិសពស់

ទសជា

ឆាំងពស់ពិសមួយចំនួន

ថាំបន ពិសទាំងនះ

មុននឹង

ើនមានជាដបស

ច។ ថាំ

ជាធម្មតា សចក្តីណនាំអំពីការ

(Benadryl) ១៥នាទីមន
ុ នឹងឲ្យថាA
ំ ntitoxins។

ះ______________តម្ល________ស

ឆាំងពស់ពិសទុកជាមុន

ខាងកមនះ គឺជាកន្លងចកចាយផលិតផលថាំ

Promethazine (Phenergan) ឬDiphenhydramine

ថាំAntitoxins

ើឲ្យរួចជា

អាចរក ទុកបាន

យហតុនះហើយ

ចាក់ថាំAntitoxinsដលធ្វើពីសរ៉ូមសះ អ្នក
ដលមាន

ឆាំងពស់

ូវពស់ចឹក ចូររកថាំ

ើន។ ជាញឹក

ើនជាងនះ។ ដើម្បីជួយ

សិទ្ធភាពបំផុត

ូវចាក់ថាំ

ពលដលនរណាមាក់

ឆាំងពស់
ូវពស់

ចឹក។
ូវ
ចៀសវាង

កដថាបានធ្វើតាមការ

ុង

យ័ត្នដលចាំបាច់ ដើម្បី

តិកម្មអាល់ឡសុី (មើលទំ.៧០)។

ូវបានដកចញ

ក្នុងការ

ះពុម្ពថ្មីនះ។
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ថាំAntitoxinsស

ប់តតាណូស

ម ធ្យូងបឺតជាតិពុលដលបានលប ហើយបន្ថយ

ថាំវា៉ក់សាំងតតាណូស (សរ៉ូមមនុស្ស)

ើនមានជា ៈ

កូនដបចំណុះ ២៥០អ៊ុយនីត
ថាំAntitoxinsស

ប់តតាណូស (សរ៉ូមសះ)

ើនមាន

ជា ៈ កូនដបចំណុះ ១.៥០០, ២០.០០០, ៤០.០០០ និង

៥០.០០០អ៊ុយនីត

បនាប់ពីលបថាំពុល។ ហាម

ក ិត

ជាជនមិនបានចាក់ថាក់ការពារតតា

ណូសទ គួរមានថាំAntitoxinsតតាណូស

ក្នុង

ះវាមិនសូវជាធ្វើឲ្យមាន

ប៉ុន្ត

ូវ

ុង

ហឺត ឬ

យ័ត្នពី

សិនបើអ្នកជំងឺមានជំងឺ

ប

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើស១ឆាំ ៈ ២៥-៥០ក.
រាល់ ៤

ឡើង។

១.៥០០

អ៊ុយនីត។

ើនះ រាល់២

៤

សិនបើទារកមានទម្ងន់

ូវឲ្យថាំ ម ធ្យូង ៦ក.ស

និងឲ្យ ៣ក.ទៀត រៀងរាល់២

្ញតតាណូសកើត

ប់ក

៤

ិតទី១

៉ងបនាប់។

៣.០០០អ៊ុយនីត។ បើទារក ចាក់ ៧៥០

៥០.០០០អ៊ុយនីត។ ចាក់ថាំនះតាមសាច់ដុំ
តំបន់សាច់ដុំធំៗលើរាងកាយ (

គៀក និង

ើនកន្លង

)។ ឬអាចចាក់

ពាក់កណា្ខល តាមសរសបាន បើមានអ្នកចះចាក់។
គស

្ញនតតាណូស

ះជាបានទទួលការព បាល

តបន្តមានលក្ខណៈធ្ងន់

យថាំAntitoxinsក្តី។

វិធានការព បាលផ្សងទៀតដលបានរៀបរាប់
និង១៨៤ មានលក្ខណៈ

ទំ.១៨៣

ហល ឬសំខាន់ជាងនះទៀត។

ចូរចាប់ផ្តើមព បាលភាមៗ ហើយរកជំនួយពី
ឆាប់។

ស

្ញតតាណូស សូមចាក់វា៉ក់សាំង

តតាណូស ៥.០០០អ៊ុយនីត ឬចាក់ថាំAntitoxinsតតាណូស

ធ្ងរ

៦គ.ក

ិត

ើថាំAntitoxinsតតាណូស សូមចាក់ពី

សិនបើអ្នកជំងឺមានស

ធម្មតា

៉ងម្តង។ ឧទាហរណ៍

ូវចាក់វា៉ក់សាំងតតាណូស ២៥០

សិនបើអ្នក

៉ងម្តង

បន្ថមពាក់កណា្ខលនក

ធ្ងន់ធ្ងរដលទំនងជានឹងកើតតតាណូស
គស

៦

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ ១ក./គ.ក ១ដង ហើយ

សិនបើអ្នកជំងឺមិនបានចាក់ថាំការពារតតាណូសសព្វ

អ៊ុយនីត (១កូនដប) មុននឹង

ះ

្ចញឥទ្ធិពល ៈ

ូវចាក់ថាំAntihistamine ដូចជា

(មើលទំ.៨៩) ដូច្នះ

ះ ឬ ៥០ក.

ដើម្បីបំបាត់ជាតិពុលចញពីរាងកាយ បនាប់ពីថាំពុលបាន

Promethazine ១៥នាទីសិន មុននឹងចាក់ថាំAntitoxins។
ប់ ហើយមានដំ

ងកាត។

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ ១ក./គ.ក ១ដងប៉ុ

តិកម្មផ្សងៗទៀត ឬធាប់ទទួលថាំAntitoxinsធ្វើពី

សរ៉ូមសះពីមុនមក

ះ

ក្នុងករណីពុលខាំង

តិកម្មទំនាស់ធ្ងន់ធ្ងរទ។

តិកម្មទំនាស់ ៈ

ះ

៉ង បនាប់ពីលបថាំ

កុមារអាយុ១-១២ឆាំ ៈ ២៥ក. ១ដងប៉ុ

ើវា៉ក់សាំងតតាណូស

សិនបើអ្នកមានថាំAntitoxinsតតាណូសសរ៉ូមសះ

សិនបើជន

ើ ម ធ្យូង ក្នុងអំឡុងពល១

១ដងប៉ុ

ភទ ទី១គឺធ្វើពីសរ៉ូមមនុស្ស (វា៉ក់សាំង

សិនបើអាច ចូរ

ើថាំនះ

ើភាមៗ

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុចាប់ពី១២ឆាំ ៈ ៥០-១០០ក.

អប់ថាំ

តតាណូស) និងទី២គឺធ្វើពីសរ៉ូមសះ (ថាំAntitoxins
តតាណូស)។

សិទ្ធិភាពបំផុត ពល

បានលបអាសុីដខាំង ទឹកគីមីសមាត សាំង ឬ

ពុល ៈ

តំបន់ដល

ពទ្យ។ វាមាន២

ថាក់ដលអាចមាន។ វាមាន

ះ

ូពទ្យឲ្យបាន

ស

ប់ការ

កាច់

Phenobarbital និងPhenytoin ជាថាំនិយម
ប់បងា្ករការ

កាច់នជំងឺឆ្កួត

ូក។ ថាំផ្សងទៀតមាន

តម្លថ្ល ជួនកាលអាចរកបានដរ ហើយ
ឲ្យទិញថាំ ២ឬ

១មុខក៏មាន

ើនមុខ។

សើរជាង

ទាំងមានផលរំខានតិចតួច។ ថាំបងា្ករការ

Diazepam អាច
នជំងឺឆ្កួត
កាច់

ើស

ះវា

ូពទ្យ

ើនតបងា្គប់

ះជាយា៉ងនះក្តី ជាធម្មតាថាំត

សិទ្ធភាពល្អដរ ឬក៏

ពលចូលដក

ើញឹកញាប់

កាច់គួរ

ើនតធ្វើឲ្យងងុយដក។

ប់បញ្ឈប់ការ

ូក ប៉ុន្តធម្មតាគមិន

ះទ។

ទៀត

ម

ើល្អបំផុត

កាច់រយៈពលយូរ

ើវារាល់ថ្ងដើម្បីបងា្ករការ

Phenobarbital (phenobarbitone, Luminal)

ស

ះ______________________

ប់ការលបថាំពុល

ើនមានជា ៈ

ថាំ

ម ធ្យូង
ថាំនះមានជាម ។ សូមធ្វើតាមការណនាំមាន

ថាំ ឬលាយតាមក

លើដប

ិតថាំដលបានបងាញ ជាមួយទឹក ឬទឹកផ្ល

ឈើ ១កវ ហើយផឹកឲ្យអស់។

ប់ ១៥ម.ក ៣០ម.ក ៦០ម.ក និង ១០០ម.ក

សុីរ៉ូ ១៥ម.កក្នុង៥ម.ល

តម្ល_____ស

ប់_____

តម្ល_____ស

ប់_____
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ូក)។ ចំ

ះជំងឺឆ្កួត

ូក ភាគ

មួយជីវិត។ ក្នុងករណីនះគគួរ

យ័ត្ន ៈ ការ

ើនគ

ើក

ិត

ើថាំPhenobarbital

ូវ

ក ិត

កាច់ (ជំងឺឆ្កួត
ើថាំនះអស់

បងចកក

លបំផុត។

ឧទាហរណ៍
ក

ើនពក អាចបន្ថយ

ឬបញ្ឈប់ការដកដង្ហើម។ សកម្មភាពរបស់វាចាប់ផ្តើមយឺតៗ ត
មានរយៈពលយូរ (អាចដល់២៤
ជំងឺមិន

ក ិត

ម)។ សូម

៉ង ឬយូរជាងនះ បើអ្នក

យ័ត្ន មិន

ូវឲ្យថាំនះ

ិតនីមួយៗ។

ើដល

ូវជា៥០ម.ក

កុមារអាយុ១០-១៦ឆាំ ៈ ៦-៧ម.ក/គ.ក/ថ្ង

កុមារអាយុ៦ខ-៤ឆាំ ៈ ៨-១០ម.ក/គ.ក/ថ្ង
កុមារអាយុកម៦ខ ៈ ៥ម.ក/គ.ក/ថ្ង

ិតស្មើគា ឬមួយឲ្យ

សិនបើ

កុមារអាយុ១២ឆាំចុះកម ៈ ឲ្យថាំលប ១ក
យប់ អាចឲ្យម្តងទាំងអស់ ឬចកជាពីក
តាមខាងកម ៈ

ិត

ពល

ិតស្មើគា

ទីនះទ

ះថាក់ខាំងណាស់។ វាគួរ

ះ (មើលទំ.១៧៨)។

ិត

ប់ក

គួរ

ូវបានចាក់

ធន៍ក្នុងការចាក់តាម

ើបន្តិចម្តងៗ រៀងរាល់១៥ថ្ងម្តង

ិតអតិបរមាតាមទម្ងន់របស់គ

ើតាមក

ិត

ើ

យចក

ប់១ថ្ង។

ិតនះ ធ្វើការបងា្ករបានល្អហើយ

ើបន្តិចម្តងៗ រហូតដល់ក

យើងមិនបងាញពីក

ិត

ិត

ើអប្បរមា។

ើPhenytoinជាថាំចាក់ទ។ វា

យអ្នកចាក់ដលមានបទពិ

សរសវ៉នប៉ុ

ះ

ិតនះហើយ មិនបានបងា្ករការធ្វើទុក្ខ

ិត

ើថាំនះ ជា៣ចំណកស្មើៗគា ស

សិនបើ

កុមារអាយុកម១ឆាំ ៈ ៥-៨ម.ក/គ.ក/ថ្ង

ះមានបទពិ

រហូតដល់

សូមបន្ថយក

កុមារអាយុ១-៥ឆាំ ៈ ៦-៨ម.ក/គ.ក/ថ្ង

ើនថាំចាក់

ើតាមក

បានល្អទ សូមបង្កើនក
ក

កុមារអាយុ៥-១២ឆាំ ៈ ៤-៦ម.ក/គ.ក/ថ្ង

សរសវ៉នប៉ុ

ិត

ិត

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើសពី១៦ឆាំ ៈ ៤-៦ម.ក/គ.ក/

៥០-១០០ម.ក ២ឬ៣ដងក្នុង១ថ្ង

តក្នុងករណីអ្នកចាក់

យចកវាជា២ក

កុមារអាយុ៤-៦ឆាំ ៈ ៧,៥-៩ម.ក/គ.ក/ថ្ង

ថ្ង ជាថាំលប ចកជា ២ឬ៣ក

ការចាក់ថាំនះ មាន

ចាំថ្ង ជា២ឬ៣ចំណកស្មើគា។

កុមារអាយុ៧-៩ឆាំ ៈ ៧-៨ម.ក/គ.ក/ថ្ង

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើសពី១២ឆាំ ៈ ១-៣ម.ក/គ.ក/

ិត

ើ

ិតនីមួយៗមានថាំ៧៥ម.ក ឬជា៣ក

ក្នុងក

ថ្ង

ើនពកទ!

ិត

សិនកុមារអាយុ៤ឆាំ ដលមានទម្ងន់២០គ.ក

ូវឲ្យ១៥០ម.កក្នុង១ថ្ង

ើ Phenobarbital ៈ

យើងមិនបងាញពីក

ើ Phenytoin ជាថាំលប

ះ(មើលទំ.១៧៨)។

ធន៍ក្នុងការចាក់តាម

Diazepam (Valium
Valium)
ះ______________តម្ល________ស

ប់______

ើនមានជា ៈ
ថាំចាក់ ៥ម.កក្នុងថាំទឹក១ម.ល

ថាំចាក់ ១០ម.កក្នុងថាំទឹក២ម.ល

Phenytoin (diphenylhydantoin, Dilantin)

ថាំ

ះ____________________________________
រ

ើនមានជា ៈ

ថាំ

ថាំនះជួយបងា្ករការ

ថាំនះ
ក
ចំ

ិត

ូវ

តម្ល_____ស

តម្ល_____ស

កាច់នជំងឺឆ្កួត

ើអស់មួយជីវិត។ ក្នុងការ

លបំផុត។

ធ្ងន់ធ្ងរ គួរត

ើថាំPhenytoinយូរពក។

ើថាំផ្សងជំនួសវិញ។ ប

បងា្ករបានមួយផ្នក

ប់_____

ើបបនះ គគួរត

អ

ើ

ជាង១៥នាទី
យមិន

ើDiazepamជាថាំចាក់ទ។ វាគួ

ះ(មើលទំ.១៧៨)។
កាច់នជំងឺឆ្កួត

ូវចាក់ថាំទឹកស

ើម្ជុល ឬអាចកិនថាំ១

ធន៍ក្នុងការចាក់តាម

ូកដលអូសបនាយយូរ

ប់ចាក់ ចូល

ក្នុងរន្ធគូថ

ប់ឲ្យម៉ត់ លាយជាមួយ

ទឹក រួចចាក់ចូលរន្ធគូថ។

ក ិត

ើ ការលាយថាំDiazepam ដាក់ក្នុងរន្ធគូថៈ

មនុស្សធំនិងកុមារទម្ងន់លើស១០គ.ក:
ើ

០,៥ម.ក/គ.ក អាចបង្កើនដល់ ១០ម.កអតិបរមា

កុមារទម្ងន់កម១០គ.ក:

ញធ្មញ

ស

ញធ្មញអាច

ញឲ្យសាត

ិត

យអ្នកចាក់ដលមានបទពិ

ដើម្បីបញ្ឈប់ការ

សិនបើផលរំខាននះ

យការសមាតធ្មញនិងអ

កយពលហូបអ្វីហើយ។

ប់_____

ូក។ ជាញឹកញាប់

ផលរំខាន ៈ ជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យហើម និងរីកអ
ះការ

យើងមិនបងាញពីក

សរសវ៉នប៉ុ

ប់ ២៥ម.ក ៥០ម.ក និង១០០ម.ក

សុីរ៉ូ ២៥០ម.កក្នុង៥ម.ល

ប់ ៥ម.ក និង ១០ម.ក

ក

ប់មនុស្សចាស់ខាំង : ០,២៥ម.ក/គ.ក

សិនបើការ

ិត

ម្តង។

០,២-០,៣ម.ក/គ.ក ឬ ១ម.ក/ក្នុងអាយុ១ឆាំ
កាច់មិនអាច

ើទ អ្នកអាចបន្តក

ប់

ងបាន

យ

ិតបនាប់ទៀត រាល់១២

ើថាំ១
៉ង
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យ័ត្ន ៈ

Ergonovine ឬ Ergometrine maleate (Ergotrate,
Ergotrate,

១. ការ

ើDiazepam

ើនពក អាចបន្ថយឬបញ្ឈប់ការ

ដកដង្ហើម។ សូម

យ័ត្ន មិន

ទ!

២. Diazepamជា
ការ

ចំ

ូវ

ើថាំនះ

អំពូលស

្តាក់សាច់ដុំ

ះមនុស្សធំ និងកុមារអាយុលើស៥ឆាំ ឲ្យលើក

ប៉ុន្តក្នុង១ដងមិន

ូវឲ្យលើស១០ម.ក ឬមិនឲ្យលើស ៥០

ះកុមារអាយុតិចជាង៥ឆាំ ឲ្យ ១
៤

ិតថាំ

ពលកយ បើចាំបាច់

ម.កក្នុង១ថ្ង។ រង់ចាំ ៣០នាទី មុននឹងបន្តក

៣

ើនមានជា ៈ

រ។

ះកុមារ) ហើយឲ្យបន្ថមទៀត

ចំ

ះ______________តម្ល________ស

ើយូរ ឬញឹកញាប់ពក។ ទុកថាំនះក្នុងទូរចាក់

ដំបូងជាថាំលប ឬតាមគូថ ចំនួន៥ម.ក (បន្ថយក
ចំ

ើនពក

ភទថាំដលធ្វើឲ្យញៀន។ ចៀសវាង

ះតតាណូស ឲ្យល្មមតអាចបញ្ឈប់ការក

បាន។ ចំ

Methergine)

ិតថាំថ្មីទៀត។

២ម.ក តាមគូថ រាល់

៉ងម្តង។

ដើម្បីសំរួលសាច់ដុំ និងបន្ថយការឈឺចាប់

ះ

មនុស្សធំ។

ប់ចាក់ ០,២ម.កក្នុង១ម.ល

ប់ ០,២ម.ក

ស

ប់បងា្ករ ឬបញ្ឈប់ការហូរឈាមក
កយពលដលសុ
យពលដល ក

ក ិត
ចំ

ើ Ergonovineចាក ់ៈ
ះការធាក់ឈាមខាំង (លើសពី២ពង) កយពល

(០,២

០,៤ម.ក) (ឬក្នុងករណីបនាន់ជាខាំង អាចចាក់

តាមសរស ១អំពូល)។

ប់ព័ត៌មានស្តីពីការ

ើថាំ

ឹម

តាមក្បួនទូ

គួរ

Oxytocin ។ល។) ប៉ុ

ឹម

ូវ ក្នុង

ល សូមមើលទំ.២៦៦។

ើ

ប់ ០,២ម.ក ៈ

ពលស

លកូនរួច ឬ

១ថ្ង

យចាប់ផ្តើមឲ្យ

ប់ ៣ឬ៤ដងក្នុង

ពលសុកធាក់ហើយ។

ឈាមធាក់ធ្ងន់ធ្ងរ អាចឲ្យថាំ២

ប់ក្នុងក

ះ

សិនបើ

ិតនីមួយៗ។

ះក្នុងការបញ្ឈប់ការធាក់ឈាម

ើថាំនះដើម្បីជួយបង្កើនល្បឿន

ល អាចបណា្ខល

កាលណាទារកមិនទាន់កើត ឬបើសុកមិនទាន់ធាក់អស់។
សិនបើមានឈាមធាក់

ើទ

Oxytocin(Pitocin
Pitocin)
ះ______________តម្ល________ស

ើន មុននឹងសុកធាក់ (ប៉ុន្តកយ

យការចាក់តាមសាច់ដុំ ។ មិន

ូវ

ះវាអាចរារាំងមិនឲ្យធាក់
ហាក់

ើErgonovineទ មុន
វិញទ។

ហលនឹងOxytocinដរ ប៉ុន្តវាមាន

ើនជាង ហើយមិន

ូវ

ើទ លើកលងតក្នុង

ប់______

ើនមានជា ៈ អំពូល១០អ៊ុយនីត ក្នុង១ម.ល

កូនកើតរូច) គអាចឲ្យOxytocin១/២ម.ល (៥អ៊ុយនីត)

ះថាក់

ើ Ergonovineជាថាំលប,

ើតថាំOxytocics (Ergonovine,

ល។ ការ

ីន ក៏

ើ

ពលអាចបញ្ឈប់ការហូរ

មាតាដលមានភាពស្លកសាំង) ចូរឲ្យ ១

ះថាក់ទាំងមាយនិងទារក។ ថាំទាំងនះមិនគួរ

ពីទូអីុ

ូវប្តូរ

ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណឈាមដលធាក់ (ជាពិសសចំ

ូវនិងមិន

ល ឬផ្តល់កមាំងឲ្យមាយក្នុងពលស

សុកធាក់

ប់ភាមៗ

៉ងកយ។

ដើម្បីបងា្ករការធាក់ឈាមខាំង

ល

ការបញ្ឈប់ការធាក់ឈាមកយស

ឲ្យមាន

ក ិត

ប់ការធាក់ឈាមខាំង
កយស

ស

សិនបើចាំបាច់ អាចឲ្យម្តងទៀត

បាន ក្នុងរយៈពលកន្លះ ឬ១

ស

ប់_____

បានធាក់។

ឈាមបាន។

កយស

តម្ល_______ស

ប់_____

ថាំ

Ergonovineជាថាំ

ស

តម្ល_______ស

សុកបានធាក់ ចូរចាក់តាមសាច់ដុំនូវErgonovine ១ឬ២អំពូល

ូវឲ្យថាំលប

ចំនួន១០ម.ក ឲ្យបាន៣០នាទី មុនពលដាក់ឆ្អឹងបាក់ចំ

ប់______

ស

ដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរក
កយពល

ពលសុកធាក់។ (អាចជួយឲ្យសុកឆាប់
លរួច និងមុនពល

ធាក់ផងដរ ប៉ុន្តមិនគួរ

ើក្នុង

លបំណងនះទ លើកលង

ក ិត

ប់មាតាដលបានស

តមានធាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានការពន រពលយូរ)។

ករណីធាក់ឈាមខាំង កាលណាគរកOxytocin និង

Ergonovine មិនបាន។
ចំ

ះការធាក់ឈាមនទារកទើបកើត ចូរ

(មើលទំ.៣៩៤)។ មិន
ឈាមពលស

ូវ

ើវីតាមីនកា ជាមួយ

វវីើ តា
ី មីនកា

ល រលូតកូន ឬការរំលូតកូនទ។

្តីដលធាក់

ើ Oxytocinស

លកូនរួច :

ូវចាក់ ១/២ម.ល (៥អ៊ុយនីត)។ បើឈាមមាន

ធ្ងន់ធ្ងរទៀត

ូវចាក់ ១/២ម.លទៀត

ធាក់

១៥នាទីបនាប់។
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ស
ថាំសុលស

អាហារចិញ្ចឹមរាងកាយ គឺជា

ប់ឫសដូងបាត

វីតាមីន។
ប់។

ប់ជំងឺឫសដូងបាត

ះ______________តម្ល________ស
វាជាថាំមានរាងដូច

ូវ

ប់______

ប់កាំភ្លើង ស

ប់សុលតាមរន្ធគូថ។

ើនយា៉ង។ ថាំដលមាន

សិទ្ធិភាពបំផុត ប៉ុន្ត

ើ

ើថាំវីតាមីន

ះមានជាតិវីតាមីនដលអ្នកលប

ើថាំវីតាមីនចំរុះ ១

ជាធម្មតាការ

ប់

ន់។

វីតាមីនអា (retinol) ស

ក៏ជាការសំខាន់ដរ (មើលទំ.១២៦)។

ក ិត

កដថាថាំដល

ូវការ (មើលទំ.១១៨)។

cortisone ឬ cortico-steroid
cortico-steroid។ ក៏មាន
មានតម្លថ្ល មានជាតិcortisone

ជាថាំកមួនពិសសម ៉ងដរ។ របបអាហារដើម្បីបន្ទន់លាមក

ូវការវីតាមីនបន្ថម គួរ

ក្នុងករណីខ្លះនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ វីតាមីនអាចជួយបាន។

វាជួយធ្វើឲ្យឫសដូងបាតរួមតូច និងបន្ថយការឈឺចាប់។ ថាំ
ទាំងនះមាន

សិនបើ

ភពដ៏សំខាន់បំផុតន

ប់ក្នុង១ថ្ង គឺជាការ

ប់ខាក់មាន់ និងភ្នកស្ងួត

ះ______________តម្ល________ស

ើៈ

ចូរសុលតាមគូថឲ្យ

និងម្តងទៀត

ើនមានជា ៈ ថាំ

រៀងរាល់ថ្ង បនាប់ពីបត់ជើងរួច

ប់ ២០០.០០០អ៊ុយនីត, ៦០ម.ក

retinol (ក៏មានក

ពលចូលដក។

ប់______

ិតខ យដរ)

ថាំចាក់ ១០០.០០០អ៊ុយនីត

ស

យ័ត្ន ៈ ការ

ប់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
និងភាពស្លកសាំង

ទឹក

ះ

ប់ទារក ទឹក

ប់______

ះមាយល្អជាងអ្វីទាំងអស់។ ទឹក

មាយសំបូរ

យវីតាមីននិងរ៉សាបនារាងកាយ ។

ផលិតផលទឹក

ះផ្សងទៀតបាន ដូចជាទឹក

ពលដលមិនមានទឹក

ះមាយស

ដើម។ ដើម្បីឲ្យទារកទទួលបាន

អាហាររបស់វា គួរលាយម ទឹក

ប់ទារក

ះ

ដាំស្លបន្តិច (មើលទំ.១២០)។

ះ

ស

ប់ការបងា្ករ ៈ

ើ

ើនពកទ ហើយទុកដាក់វាឲ្យឆាយពីដកុមារ។

ទ អាច

ះ

ម ជា

ជន៍ពញលញពី
ជាមួយស្ករ និង

ះ

ស្ករ ២សាប

តំបន់ដលឧស ហ៍មានកុមារកើតខាក់

ើ

ង

ងដាំស្ល ៣សាប

យលបថាំ

អ៊ុយនីត)
កយស

កជាង និងមាន

ជាចាំបាច់ទ គឺខ្ជះខាយ

ភ្នកកុំឲ្យកើតលើកូនរបស់គាត់

ប់វីតាមីនអា ១

ប់______
ប់មាន

ក់កាស អាចបណា្ខលឲ្យឈឺចាប់

ឥតអំពើ និងជួនកាលកើតអាប់ស។ ថាំទឹកលើកកំលាំងមិន
ទៀត។

ប់(២០០.០០០

ល។

កុមារដលមានជំងឺក

្ចឹល មានការ

ឈមនឹងជំងឺភ្នក

ពលដលចាប់មាន

្ចឹល។

ផុតពីជំងឺក

សិទ្ធភាពល្អ។ ថាំវីតាមីនចាក់ មិនសូវ

សូវជាមានវីតាមីនសំខាន់អីទ ហើយជាទូ

៦ខម្តង

ពលដលទារកកើតរួច ឬក្នុងអំឡុងពល១ខ

ការឲ្យអាហារ ឬថាំ

ង់ ប៉ុន្តតាមធម្មតាថាំ

ជន៍

ប់ រៀងរាល់៤

តំបន់ដលកុមារមិនបានទទួលវីតាមីនអា

កាហ្វ

ះ______________តម្ល________ស

លើសអ្វីដលវាមាន

បាន

យវីតាមីនអា។ ឬអាច

ូវឲ្យលើសពីនះទ។

មាយអាចជួយបងា្ករប

ស

ើនទ

ី សំបូរ

ប់វីតាមីនអា។ ឲ្យ១

ប់ការបងា្ករ មិន

ក

កាហ្វ

វីតាមីនចំរុះ

ថាំទាំងនះមាន

ើថាំ

ងថ្លើម

ស្ងួតខ្ពស់ ហើយគួរឲ្យវីតាមីនអា

ម ១២សាប
កាហ្វ

ថ្លើមផងដរ។

ស

ក្នុងទឹកឆ្អិន ១ពង លាយ ៈ

តម្ល

ូវ

កាច់។

ដលមានស្លឹកពណ៌បតងចាស់ ក៏ដូចជាសាច់សត្វ ស៊ុត និង

ម

ទឹក

មិន

ើនពក អាចធ្វើឲ្យ

មាន់ និងភ្នកស្ងួត ពួកគគួរហូបផ្លឈើពណ៌លឿង និងបន្ល

ះ______________តម្ល________ស
ស

ើវីតាមីនអា

មានតម្លថ្លពក

ប់វីតាមីនអាបន្ថម នឹងជួយឲ្យកុមាររួច

ប់ការព បាល ៈ ឲ្យថាំ

ប់វីតាមីនអា ១

ចំ

ប់ចុងកយ

ះកុមារអាយុកម ១ឆាំ

កណា្ខល។

ប់

ប់លប ឬ ១០០.០០អ៊ុយនីត

ប់ចាក់។ ថ្ងបនាប់ ឲ្យលបថាំ

ទៀត ហើយនិង១
ទៀត។

ន់

្ចឹល និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សងៗទៀត។

(២០០.០០០អ៊ុយនីត) ស
ស

ប់

ប់វីតាមីនអា ១

១

ប់

២សបាហ៍កយ

ូវបន្ថយក

ិត

ើពាក់
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ជាតិដក ស

ប់ភាពស្លកសាំង

Folic acid ស

ះ______________តម្ល________ស
ើនមានជា ៈ ថាំ

ភទខ្លះ

ះ______________តម្ល________ស

ប់______

ើនមានជា ៈ ថាំ

ប់ ២០០, ៣០០, ឬ ៥០០ម.ក (ក៏មាន

ជាថាំបន្តក់ និងថាំទឹក ស

ប់ភាពស្លកសាំង

ប់ ៥ម.ក

ប់កុមារ)
Folic acid អាចមានសារសំខាន់ស

ជាតិដកមាន

ជន៍ក្នុងការព បាល ឬបងា្ករភាពស្លក

សាំងសឹងតទាំងអស់។ ជាធម្មតា ការព បាល
ជាតិដក
ការធូរ
ប

ូវ

ើពលវលាយា៉ងតិច៣ខ។

លទ ភាពស្លកសាំង

យថាំ

ហលជាបណា្ខលមកពី

សិនបើពិបាករក ចូរសាកល្បង

ជាតិដកមាន

ប់

សិនបើមិនមាន

ផ្សងទៀត កពីកង្វះជាតិដក។ សូមរកជំនួយពី

ពទ្យ។

ជាតិដកអាចធ្វើការបាន

សើរបំផុត

សិនបើ

វីតាមីនស (អាចជាផ្លឈើ និងបន្ល ឬថាំវីតាមីន

ជាតិដកជួនកាលធ្វើទុក្ខកពះ ដូច្នះយកល្អ
។ ចំ

ះ

ូវការព បាល

ជាពិសស

ូវបានបំផាញ

ុនចាញ់។ អ្នកជំងឺដលធាក់
យFolic acid

សិនបើភាពស្លកសាំងរបស់គាត់ មិនបានធូរ

យជាតិដកទ។ ជាញឹកញាប់ ទារកដលបំ
ះពព និង

្តីមានផ្ទ

ះដលមានភាពស្លក

ូវការទាំងFolic acid និងជាតិដក។

Folic acid អាចទទួលបាន

យការទទួលទានបន្លស្លឹក

ពណ៌បតងចាស់ សាច់ និងថ្លើម ឬ

យការលបថាំ

ើជាមួយ
ប់ស)។

ូវលបពល

២សបាហ៍ គឺ

ប់

ន់ តក្នុងករណីកុមារមានកើតភាពស្លក

ើនថាំ។ ចំ

ះ

្តីមានផ្ទ

សាំងម ៉ង

ូវព បាលរយៈពល

ះដលមានភាពស្លកសាំង

រាល់ថ្ង ក្នុងអំឡុងពលមានផ្ទ

ក ិត

៥ម.ក

ប់ ឲ្យម៉ត់

ថា តាឡាសមី គ

និងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ គួរលបFolic acid និងថាំ

ើ Folic acid ស

ះ។

ប់ភាពស្លកសាំង ៈ

មនុស្សធំនិងកុមារអាយុលើស៣ឆាំ ៈ ១

ើជាតិដក

កដថាបាន

ើតាមក

ិត

ឹម

ប់ជាតិដក

ើថាំ

ប់

លប ១ដង ក្នុង១ថ្ង

ហើយលាយជាមួយបាយ។

ូវ

ប់

Folic acid។ តាមធម្មតាគព បាលកុមារតក្នុងរយៈពល

ះកុមារអាយុ

កម ៣ឆាំ សូមកិនថាំមួយបំណកនថាំ១

អណ្ណើក ឬកើតលឿង អាច

ក្នុងសរសវ៉ន ដូចក្នុងករណីជំងឺ

សាំង ឬខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ហូបបាយ។ វាក៏អាចបណា្ខលឲ្យមានការទល់លាមកផងដរ
ហើយវាអាចធ្វើឲ្យលាមកមានពណ៌

លិកាឈាម

ល

្តីមានផ្ទ

ះ

ប់ព បាលភាព

ភទខ្លះ ដល

យទឹក

ើFolic acid។

ជន៍ជាពិសស ចំ

ស្លកសាំង

ូ

ដលអាចមានភាពស្លកសាំង ឬខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភ។

យ័ត្ន ៈ

ប់______

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ១/២

ូវ។ ការ

ប់ (៥ម.ក)

ប់ (២ ១/២ម.ក)

ើនពកអាចធ្វើឲ្យពុល។ ទុកដាក់ថាំឲ្យផុតពីដ

កុមារ។ សូមកុំឲ្យថាំជាតិដក

អ្នកដលមានកង្វះអាហារូប

ត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។

ក ិត

ើ ជាតិដក ស

ប់ភាពស្លកសាំង ៈ

ើថាំ

២០០ម.ក

យើងនិយាយពីវីតាមីនប១២
ើវាប៉ុ

៤០០ម.ក (១ ឬ២

ប់)
ប់)

កុមារអាយុ៣-៦ឆាំ ៈ ១០០ម.ក (១/២

ប់)

កុមារអាយុកម៣ឆាំ ៈ ២៥

៥០ម.ក (១/៨

ប់) កិនឲ្យម៉ត់ រួចលាយជាមួយបាយ

របស់គាត់ចញពី
ជា

ប់ភាពស្លកសាំង

ទីនះ គឺ

ន់តមិនចង់

ះ។ វីតាមីនប១២ មាន

លើកលងតអ្នក

កុមារអាយុលើស៦ឆាំ ៈ ២០០ម.ក (១

១/៤

ះ

ភាពស្លកសាំងដ៏ក

ិតនីមួយៗ ឲ្យ ៈ

មនុស្សធំ ៈ ២០០

ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុ
ឲ្យ

ើ ៣ដង ក្នុង១ថ្ង ជាមួយបាយ
ក្នុងក

ប់

វីតាមីនប១២ (cyanocobalamin) ស

មានមួយ

ជន៍តចំ

ភទ ដលស្ទើរតរកគាន

ះអាយុលើស ៣៥ឆាំ ហើយដលបុព្វបុរស

ទសអឺរ៉ុបភាគខាងជើងមក។ មាន

ើនបានបងា្គប់ឲ្យទិញថាំនះ ដលវាមិនចាំបាច់

ន់តឲ្យដើម្បីឲ្យតបាន។ សូមកុំចំណាយ

លើវីតាមីនប១២ ឬកុំទទួលថាំនះ

សិនបើ

បុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យថាំនះមកអ្នក លុះ
ឈាមប

ះ

ក់ថា អ្នកពិតជាមានជំងឺនះមន។

ូពទ្យ

ះ គឺ

ក់របស់អ្នក
ូពទ្យ ឬ

តលទ្ធផល
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ថាំ

វីតាមីនកា (phytomenadione, phytonadione)
ះ______________តម្ល________ស

ប់______

ើនមានជា ៈ អំពូល ១ម.កក្នុង២,៥ម.ល នថាំទឹកពណ៌ដូច

ទឹក

ះ

។

បើទារកទើបកើតមានហូរឈាម

កាយ (មាត់ ផ្ចិត គូថ) នះ

ង់កន្លងណាមួយនរាង

ហលជាបណា្ខលមកពីកង្វះវីតា

មីនកា។ ចូរចាក់វីតាមីនកា ១ម.ក (១អំពូល)

ចំហៀង

។ មិន

មានចញក៏

ូវចាក់ថមទៀតទ

យ។ ចំ

ផ្នក

ះបីជាឈាម

ត

ះទារកដលកើតមកមានរាងកាយ

តូច (ទម្ងន់តិចជាង ២គ.ក) ការចាក់វីតាមីនកា ១ម្ជុល អាច
បន្ថយការ
ចំ

ឈមនឹងការឈាមហូរបាន។

វីតាមីនកាគាន
ះ

ប់______

ប់ ២៥ម.ក
Isoniazid ជួន
យIsoniazid

កាលបណា្ខលឲ្យមានកង្វះវីតាមីនប៦។ ដើម្បីបងា្ករប
ើIsoniazid។ ឬអាចឲ្យតចំ

យ

លក់។

ជាធម្មតា ថាំដលមានជាតិអ័រម៉ូនទាំង២តិច គឺមាន

សុវត្ថិភាពបំផុត ហើយមាន
ើន។ ថាំ

នះ

ះ។

គស

ះអ្នកជំងឺណាដលមាន

កុម ១, ២ និង ៣។
កុម ១ - ថាំ

ើ វីតាមីនប៦ ក្នុងពល
ប់ ២៥ម.ក ២

ស

កុម ២ - ថាំ

ប់Triphasic

ប់ក

ូវលបថាំតាម

ើន ៈ

ិត

ល

និងជាតិprogestinផ្សំគា ក្នុងបរិមាណទាប ដលបរិមាណនះ
មិន

ួលទ ក្នុងពល១ខ។

មា៉កដលសា្គល់

Brevicon 1+35
ប់ក

ើន ៈ

ិត

Diane
ល

(៣០ ឬ៣៥មីកូកមនestrogen "ethinyl estradiol")។

ើIsoniazid ៈ

មា៉កដលសា្គល់

ប់ រាល់ថ្ង។

ប់ផនការ

ព័ត៌មានអំពីការ

ើ

ព័ត៌មានបន្តបនាប់នះ និយាយអំពីការ
ប់

កុមថាំ

ុង

ទំ.២៨៦

COC

យ័ត្ន ចំ

ះ

២៨៩។

ើសរីសថាំលបដល

នរណាមាក់ធ្វើការជាមួយអ្នក
យ័ត្នកុំឲ្យ

ឡំ

ើសៀវ

ភទថាំឲ្យ

ប់ពន រកំណើតភាគ

ដូចគានឹងអ័រម៉ូនក្នុងខ្លួន

ក្នុងផ្នកនះ។
ះ!)

សិនបើ

ះពុម្ពលើកមុន

progesterone(progestin)។

ដើម្បីកាត់បន្ថយការធាក់ឈាមក្នុងបរិមាណតិចតួច

ពលណាផ្សងពីពលធាក់ឈាមរដូវ សូមលបថាំឲ្យទៀង
ទាត់ពលវលារាល់ថ្ង ជាពិសសថាំដលមានជាតិអ័រម៉ូន
តិច។

សិនបើមានការធាក់ឈាមក្នុងបរិមាណតិចតួច

ពលណាផ្សងពីពលធាក់ឈាមរដូវ កយពល

សូមសាកល្បង

ើថាំមា៉កផ្សងទៀត ក្នុងកុម៣។

ើ៣ឬ៤ខ

សិនបើ

តដដល បនាប់ពីបាន៣ខ ចូរសាកល្បងថាំក្នុងកុម៤។

តាមក្បួនទូ

្តីដល

ើថាំ

ប់ពន រកំណើត តង

ើន មានជាតិអ័រម៉ូន២យា៉ង

មានឈាមរដូវតិច។ នះអាចជារឿងល្អ ជាពិសសចំ

ថាestrogen និង

ឬឈាមរដូវតិច គាត់អាចប្តូរ

្តីដលបញ្ឈប់ការហូរឈាមពល

មានរដូវដរ។ អ័រម៉ូនទាំងនះ

ីព

Jasmine

្តីមាក់ៗ។ (ក្នុងឆាំ២០០២ ខមករា យើងបានក

ប់ពន រកំណើត

ើន ៈ

Microgynon 30

ួសារ

ះថាក់ និងការ

ប់ពន រកំណើត អាចរកបាន

ថាំ

្តីភាគ

ថាំទាំងនះមានជាតិestrogen (estrogen ៣៥មីកូកម

កុម ៣ - ថាំ

ប់ពន រកំណើត

ូវ

ះ

ហើយបរិមាណអ័រម៉ូនទាំងពីរផាស់ប្តូរជានិច្ច ពញ១ខ។

OK

កបស

សិទ្ធភាពបំផុតចំ

ល" ទាំងនះ អាចរកឃើញក្នុង

ថាំទាំងនះមានជាតិprogestinខ្ពស់ និងestrogenទាប

ើថាំ

ថាំ

ិត

ថាំទាំងនះមានជាតិestrogen និងprogestin តិចដូចគា

្ញមានដូចជា ចុកចាប់

ពន់ដជើង រមួលសាច់ដុំ រសាប់រសល់ និងដកមិន

ក ិត

ថាំ

ប់ "ក

"ethinyl estradiol" ឬestrogen ៥០មីកូកម "mestranol")

គគួរឲ្យវីតាមីនប៦ ៥០ម.ករៀងរាល់ថ្ង ជាមួយគាពល
កង្វះវីតាមីននះប៉ុ

ះដលមានរៀបរាប់ក្នុងកុមដូចខាងកម។

មា៉កដលសា្គល់

អ្នកជំងឺរបងដលកំពុងព បាល

កំពុង

ប៉ុ

Trinordiol

វីតាមីនប៦ (pyridoxine)

ើនមានជា ៈ ថាំ

និងធាតុផ្សំរវាងអ័រម៉ូនទាំង២ ក៏ខុសគាដរ។ មា៉កថាំមួយចំនួន

លំដាប់។

លទ។

ះ______________តម្ល________ស

ើន ហើយកំលាំង

យសារបរិមាណផាស់ប្តូរ ជាការសំខាន់គឺ

សិទ្ធភាពក្នុងការបញ្ឈប់ការហូរឈាម

្តីទើបស

ប់ទាំងនះមានមា៉កផ្សងៗគាជា

ដលមានភាពស្លកសាំង។ ប៉ុន្ត
ើន

ក្នុងកុម៤។

សិនបើ

្តីបាត់រដូវ

ះ

្តី

ើនខ

ើថាំដលមានជាតិestrogen
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ចំ

ះ

្តីដលធាក់ឈាមរដូវ

ឈឺ មុនពលមានរដូវ ជាការ

ើន ឬ

្តីដលមាន

សើរគួរត

ះ

ើថាំដលមានជាតិ

(ថាំ

estrogenទាប ប៉ុន្តមានជាតិprogestinខ្ពស់។ ថាំទាំងនះមាន

តួច

ះ

្តីដល

តមានការធាក់ឈាមក្នុងបរិមាណតិច

ពលណាផ្សងពីពលធាក់ឈាមរដូវ ឬបាត់រដូវពល

ើថាំក្នុងកុម៣, ឬ

្តីដលកាយជាមានផ្ទ

ភទផ្សងទៀត, អាចប្តូរ
ើនបន្តិច។ ថាំក

កុម ៤ - ថាំ

ើថាំដលមានជាតិestrogen

ិតខ្ពស់ទាំងនះ មាន

ប់ក

ះពល

ើថាំ

ិតខ្ពស់

ថាំទាំងនះមានជាតិestrogenខ្ពស់ ("ethinyl estradiol"
ើនមានជាតិ

progestinខ្ពស់ដរ។
មា៉កដលសា្គល់

ើន ៈ

Eugynon

សិនបើ

ើថាំក្នុងកុម ៤ហើយ

ក្នុងបរិមាណតិចតួច

តមានការធាក់ឈាម

ពលណាផ្សងពីពលធាក់ឈាមរដូវ

ះថាំ Ovulen និងDemulenជាញឹកញាប់អាចបញ្ឈប់វា

បាន។ ប៉ុន្តថាំនះមានជាតិestrogenខ្ពស់ខាំងណាស់ ដូច្នះវា
ើទ។ ថាំទាំងនះជួនកាលមាន

មិនសូវបានណនាំឲ្យ
ជន៍ចំ

ះ

្តីដលមានកើតមុនធ្ងន់ធ្ងរ។

្តីដលមានប

ជាមួយនឹងការចាញ់កូន ឬផលរំខាន

ផ្សងទៀតកយពល
្តីដល

ើថាំពន រកំណើតបាន២ឬ៣ខ, និង

ឈមខ្ពស់នឹងកំណកឈាម គួរសាកល្បង

ើថាំ

ប់ពន រកំណើត Triphasic ដលមានជាតិestrogen និង

progestinទាប ដលស្ថិតក្នុងកុម ១។
ចំ
ថាំ

ះ

្តីបំ

ះកូន ឬ

្តីដលមិនគួរ

យសារឈឺក ល ឬសំពាធឈាមខ្ពស់ក

មាន

ិត

ើថាំទៀងទាត់
ល, គួរ

ប់ដលមានតជាតិ Progestin បានហើយ។ ថាំទាំងនះ
ក្នុងកុម ៥ ហើយជួនកាល

កុម ៥ - ថាំ

ថា "ថាំ

ប់តូចៗ"។

ប់ដលមានតជាតិProgestin

ថាំទាំងនះ ជួនកាល

ជាតិProgestinប៉ុ

ះ។

ថា "ថាំ

ប់តូចៗ" ដលមានត

ថាំទាំងនះគួរតលបឲ្យទៀងពលរាល់ថ្ង សូម្បីតក្នុង

ពលមានរដូវក៏

យ។ ការធាក់រដូវមិនសូវជាទៀងទាត់ទ។

សិនបើភ្លចលបថាំនះតមួយ

បានដរ។

មា៉កដលសា្គល់

POP

ះ

ើន ៈ

Microval

Ovrette

ប់ ក៏អាចមានផ្ទ

ថាំនះក៏អាច ើស ប់
ការពន រកំណើតបនាន់
បានដរ, សូមមើលផ្នក
បនាប់នះ

ប់ពន រកំណើតបនាន់)

កំរិត ើ ៖ ថាំ ប់ពន រកំណើតបនាន់ ូវលបក្នុង
អំឡុងពល ៥ថ្ង បនាប់ពីបានរួមភទ យមិនបានការពារ។
សិនបើអ្នកលបថាំ ប់នះបានកាន់តឆាប់កយពីរួម
ភទ យមិនបាច់ការពារ
ះអ្នកកាន់តមិនអាចមានកូន
បាន។ ស ប់ការពន រកំណើតបនាន់ ចូរអនុវត្តតាមសចក្តី
ណនាំខាងកម យ ុង យ័ត្ន ៈ

ក្នុងកុម ៤។

៥០មីកូកមនestrogen) ហើយភាគ

ួសារបនាន់

ថាំ ប់ពន រកំណើតបនាន់ គឺជាថាំ ប់ពន រកំណើត
ក ិតពិសសមួយ ស ប់ ្តីដលបានរួមភទ យមិនបាន
ការពារ ហើយចង់ចៀសវាងពីការមានកូន។ ការ ើថាំ ប់
ពន រកំណើតបបនះ គឺមានសុវត្ថិភាព សូម្បីតចំ ះ ្តី
ដលមិនគួរ ើថាំ ប់ពលក៏ យ។

ក្នុងកុម៣។

ចំ

ផនការ

ើ

លបថាំ ប់ពន រកំណើត "ក ិតខ្ពស់"
ក្នុងកុម៤
ចំនួន ២ ប់ ក្នុងអំឡុងពល៥ថ្ងបនាន់ពីបានរួមភទ
យមិនបានការពារ បនាប់មកលបថាំ ក្នុងកុម៤
ចំនួន២ ប់ទៀត
១២ ៉ងបនាប់។
ឬ
លបថាំ ប់ពន រកំណើត "ក ិតទាប" ក្នុងកុម២ ឬកុម
៣ ចំនួន ៤ ប់ ក្នុងអំឡុងពល៥ថ្ង បនាប់ពីបានរួមភទ
យមិនបានការពារ បនាប់មកលបថាំក្នុងកុម២ឬកុម៣
ចំនួន ៤ ប់ទៀត
១២ ៉ងបនាប់។
ឬ
លប "ថាំ ប់តូចៗ" ឬថាំ ប់progestinសុទ្ធ ក្នុងកុម៥
ចំនួន ២៥ ប់ ដលមានក ិតprogestin ០,០៣ម.ក
ថា levonorgestrel ក្នុងអំឡុងពល៥ថ្ងបនាប់ពល
បានរួមភទ យមិនបានការពារ បនាប់មក លបថាំដដល
ចំនួន២៥ ប់ទៀត
១២ ៉ងបនាប់។
ឬ
លបថាំOvrette ឬថាំ ប់តូចៗផ្សងទៀតដលមាន
levonorgestrel ០.០៣៧៥ មក ចំនួន ២០ ប់ ក្នុង
អំឡុងពល៥ថ្ងបនាប់ពីបានរួមភទ យមិនបានការពារ
បនាប់មកលបថាំដដលនះ ២០ ប់ទៀត
១២ ៉ង
បនាប់។
ថាំ ប់ពន រកំណើតបនាន់ថ្មីៗ ូវបានបង្កើតឡើង
ន់
តស ប់ការពន រកំណើតភាមៗប៉ុ
ះ ហើយអាចរកទិញ
បានក្នុងតំបន់របស់អ្នក។
ះថាំមួយចំនួន ះរួមមាន ៖
Norlevo, Postinor-2 ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ការ ើ
Postinor-2 ដលមានតជាតិprogestin អ្នកលបចំនួន
១ ប់ ក្នុងអំឡុងពល៥ថ្ងបនាប់ពីបានរួមភទ យមិនបាន
ការពារ បនាប់មកលប១ ប់ទៀត ១២ ៉ងបនាន់។

ផលរំខាន ៖ តិចជាងពាក់កណា្ខលន ្តីដល ើ ស់ថាំ
ប់ពន រកំណើតបនាន់ មានច រ ឬក្អួត។ សិនបើមាន
ក្អួត ក្នុងអំឡុងពល៣ ៉ងបនាប់ពីលបថាំ ូវលបថមមួយ
ដងទៀត។ សិនបើអ្នកមានប ក្អួត អ្នកអាចលបថាំ
Promethazine ក្នុងក ិត ២៥មក ២ដង ក្នុងមួយថ្ង។ ឬ
ជំនួសឲ្យការលបថាំពន រកំណើតបនាន់តាមមាត់ អ្នកអាច
សុលវាតាមទារមាស។ វិធីនះ ក៏មាន សិទ្ធិភាពល្អដូចគាក្នុង
ការបងា្ករកុំឲ្យមានផ្ទ ះ។ការធ្វើរបៀបនះ មិនមនបងា្ករ
មិនឲ្យមានផលរំខានដូចជាច រ ឬក្អួត ះទ តវាអាច
ការពារមិនឲ្យក្អួតថាំចញមក។
ថាំ ប់ដលមានតជាតិprogestin ធ្វើឲ្យមានការច រ
និងក្អួតតិចតួចជាងការ ើថាំ ប់ដលផ្សំគា។
្តីដលមាន
ជំងឺបះដូង ជំងឺកំណកឈាម ឬដាច់សរសឈាមខួរក ល
គួរ ើថាំ
ប់ដលមានតprogestinបានហើយ។

396
មអនាម័យ

កងដាក់ក្នុងស្បូន

ះ__________________តម្ល_____ស
ើនមានជា ៈ កញ្ចប់ដលមាន

ើន។

មអនាម័យ

មួយចំនួន មានជាតិរំអិល ខ្លះមានពណ៍ខុសៗគា និងមួយចំនួន
ល។

បន្ថមលើការបងា្ករមិនឲ្យមានផ្ទ
អាចជួយបងា្ករការឆ្លង
ម

ះ

មអនាម័យក៏

លដាលនជំងឺកាម

គអដស៍/ជំងឺអដស៍។ មនុស្សជា

អនាម័យជាមួយនឹងថាំ

គផងដរ ដូចជា

ើន

ើ

ម

ប់ពន រកំណើតក្នុងទំរង់ណាមួយ

ទៀត។
ើ

ស់ និងការថទាំ

មអនាម័យ

ើនជាងធម្មតា ប៉ុនវា
្ត នឹងបាត់

និង

រយៈពល ៣ខដំបូង។ ករណីក
ចញពីកន្លងរបស់វា។
ឡើង វានឹងមិនមាន

ះ

្តី

ះ

ើកងក្នុងស្បូន ចះ

្តីគួរពិនិត្យមើលខ្សទាំងពីរ

រាល់ពលធាក់ឈាមរដូវរួច។ ដើម្បីពិនិត្យមើលខ្ស
ូវលាងដឲ្យសាត បនាប់មកលូក
ះឡើង។

មដពីរចូល

ហើយសាបរកខ្សរបស់កង។ ហាម
សិនបើសាបរកខ្សមិនប៉ះ ឬប៉ះ

ះ គាត់ចាំបាច់

ើ

មអនាម័យ ឬមធ

បាយពន រកំណើតផ្សងទៀត រហូតដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

ដលបានទទួលការបណ្ណុះបណា្ខល ពិនិត្យមើលកងរបស់

ប់____

សិទ្ធិភាពបំផុត

ពល

ើជាមួយ

លើគមដ ៉្រហាមផងដរ មុនពលស៊កវា

បញ្ចូលក្នុងទារមាស (ចូរអានទំព័រ ២៩០)។
ះចាហ៊ួយឬកមលាប ៈ____________តម្ល____

២៩០។

ជំងឺរលាកអាង

ថាំពពុះពន រកំណើត (មា៉កល្បី ៖ Emko, Lempko, Delfen)
ះ__________________________តម្ល_______
ើ

ស់ថាំពពុះនះ

ពី

្តី

ះ មានការបង្ក

ចូល។ ឬវាអាចកើតឡើង
ដាក់កង

សិនបើ

ជិតក

ស្បូន។ ថាំនះ គួរសុលឲ្យបាន ១៥នាទី មុនពលរួមភទ។
(ចូរធ្វើតាមការណនាំដលមាន
បាយពន រកំណត
ើ ដលមាន

លើកញ្ចប់)។ វាគឺជាមធ
សិទ្ធភាពគួរសម ជាពិសស

មអនាម័យបន្ថម។

ជួបបុគ្គលិកសុខា

ថាំចាក់ពន រកំណើត
(មា៉កដលគនិយម

ើ ៖ ថាំចាក់ពន រកំណើតOK)

ថាំចាក់ពន រកំណើត ធ្វើការទប់សា្កត់
ញពង។ អ័រម៉ូន ក៏ធ្វើឲ្យភាសរំអិល

លើអូវរ

្តី កុំឲ្យ

មាត់ស្បូនឡើង

ល មិនឲ្យចូល

ក្នុង

ការចាក់ថាំពន រកំណើតដលមានផ្ទុកតអ័រម៉ូនprogestin

ប់ដលមានផ្ទុកជាតិសមាប់មជីវិត
ក្នុងទាមាស

្តីដលដាក់កង

គណាមួយ គាត់គួរត

ស្បូនបាន។

ះ__________________________តម្ល_______

្តីសុលវាបញ្ចូលឲ្យ

បណា្ខលមក

យសារបុគ្គលិកសុខាភិបាលបាន

យគានអនាម័យ។

្ញបង្ក

ើន

ពលដលដាក់កង

កស់ ដលជួយទប់សា្កត់មជីវិត
ើ ៖ Neo Sampoon)

ើ

ប់

គភាគ

ះ_____________តម្ល________

ថាំសុលពន រកំណើត

ពន្ធ

គ

ភិបាលជាបនាន់។ ចូរអានទំព័រទី ២៤៣។

ប

ភទថាំ

ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដលអាច

កើតឡើងក្នុងអំឡុងពល៣ខដំបូង ដលជាទូ

សូមអានទំ.២៩០។

(មា៉កដលគនិយម

គាក គឺជាប

បណា្ខលមកពីការដាក់កងក្នុងស្បូន។ ការបង្ក

មានស

ះការពិភាក ពីការ

ប់ពត៌មានស្តីពីកងដាក់ក្នុងស្បូន សូមអានទំ.

គាត់។ ស

កមលាប ឬចាហ៊ួយសមាប់មជីវិត។ ចូរលាបក្នុងដ ៉្រហាម

សិនបើប្តី

្តី

ើនមានសរសដូចខ្ស២ភាប់ជាមួយ ដល

ផ្នករឹងរបស់កង

ដ ៉្រហាម មាន

ដល

ប់

ះ

ចំកន្លងដដលឬអត់។ កងដាក

ក្នុងទារមាស។

ក្នុងទារមាសយា៉ង

ះ__________តម្ល____ស

វាគឺជា

សិនបើមានហតុការណ៍នះកើត

ទ ដូចនះ វាជាការសំខាន់ស

ក្នុងស្បូនភាគ

វិញបនាប់ពីដាក់បាន

កងដាក់ក្នុងស្បូនអាចរអិល

សិទ្ធភាពក្នុងការបងា្ករកុំឲ្យមានផ្ទ

ពិនិត្យមើលឲ្យដឹងថាវាស្ថិត

ូវបានរៀប

ដ ៉្រហាម

យបុគ្គ

កើតឡើងញឹកញាប់បំផុតគឺ ការមករដូវរយៈពលយូរ ឈឺចាប់

ទាញខ្សទាំង

ចំ

ូវតស៊កចូល និងដកចញ

លិកសុខាភិបាលដលទទួលការហាត់រៀន។ ផលរំខានដល

ទំព័រ ២៩០។

ហើយលាប

ប់ការដាក់កងៈ___________________

កងដាក់ក្នុងស្បូន

សំយ៉ុងចុះ

ការ
រាប់

ក់ឈ្នួលស

មអនាម័យចំនួន ៣។

មអនាម័យមា៉កខុសៗគាជា
ទៀត មានថាំសមាប់មជីវិត

ះ__________________________តម្ល_______

ប់_____

ដូចជា Depo-Provera៉ា និងNoristerat មានតជាតិprogestin

តប៉ុ
ដល់

ះ។ ការ

្តីដលកំពុងបំ

ដលមានប

ើថាំពន រកំណើត

ភទនះ ផ្តល់ផលល្អ

ះកូន ប៉ុន្តវាមិនគួរ

ើ

យ

សុខភាពណាមួយ ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងទំព័រ

២៨៨ ទ។ ថាំចាក់ពន រកំណើត
រដូវមកមិនទៀង។

្តីដល

ភទនះ ភាគ

ើថាំចាក់ពន រកំណើត

្តី

ើនធ្វើឲ្យ
ភទ

នះ អាចធ្វើមានឈាមរដូវតិចៗរៀងរាល់ថ្ង ឬយូរៗម្តង។ គាត់
នឹងអាចលងមានឈាមរដូវ

ទាំងនះ គឺជាការធម្មតាទ។

ចុងឆាំដំបូង។ ការ

ួល

397
ថាំចាក់ពន រកំណើតដលផ្សំបញ្ចូលគា ដូចជា Lunelle ឬ

កងដាក់

Cyclofem មានផ្ទុកទាំងអ័រម៉ូន estrogen និង progestin។
ការចាក់ថាំពន រកំណើត
បានរដូវមកទៀង។ ចំ

ភទនះ ល្អចំ
ះ

ះ

ះកូន និង

ដលមានប

សុខភាពណាមួយ ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងទំពរ័ ទី

២៨៨ មិនគួរ

ើថាំចាក់ពន រកំណើតផ្សំទ។ ថាំចាក់ពន រ

កំណើតផ្សំ

(មា៉កដលគនិយម

្តីដលចង់

្តីដលកំពុងបំ

្តី

ូវចាក់រៀងរាល់ខ មានតំលថ្លជាងថាំចាក់ដល

មានតអ័រម៉ូនprogestin ហើយវាមានការលំបាកក្នុងការរកទិញ
ទៀតផង។
្តីដល

ើថាំចាក់ពន រកំណើតពីរ

ភទខាងលើនះ

ជួនកាលឡើងទម្ងន់ និងឈឺក ល ប៉ុន្តផលរំខានទាំងនះ នឹង
បាត់

វិញ កយពីចាក់បានពីរបីដង។

មធ បាយចាក់ថាំពន រកំណើត

ើនជាងនះ ដើម្បីអាចមានផ្ទ

ខវិញបានដូចធម្មតា។

ើ

ប់ពលដលគាត់ចង់

បាន។ ប៉ុន្តកយពលគាត់ឈប់ចាក់ គាត់
មួយឆាំ ឬ

្តីអាចឈប់

ូវការរយៈពល
ះ និងមករដូវរាល់

សិនបើគាត់ឈប់ចាក់ថាំពន រ

កំណើត ហើយមិនទាន់ចង់បានកូនភាមៗ

ះគាត់

មធ បាយពន រកំណើតណាមួយផ្សងទៀត។

ូវ

ដ

កងដាក់

ើ ៖ Norplant, Implanon, Jadelle)

ដ ធ្វើការទប់សា្កត់

ពង។ អ័រម៉ូនក៏ធ្វើឲ្យភាសរំអិល
ដ អាច

ះកូន ប៉ុន្តមិនគួរ
មួយ ដូចបានរៀបរាប់

ើចំ

្តី កុំឲ្យប

្ចញ

មាត់ស្បូន ឡើងកស់ផង

ដរ ដលជួយទប់សា្កត់មជីវិត
បាន។ កងដាក់

លើអូវរ

ល មិនឲ្យចូល
ើបានចំ

ះ

ះ

ក្នុងស្បូន

្តីដលកំពុងបំ

្តីដលមានប

សុខភាពណា

ទំព័រទី ២៨៨ ទ។ Norplant មាន

៦បំពង់ ហើយការពារកុំឲ្យមានផ្ទ

ះរយៈពល ៥-៧ ឆាំ។

Jadelle មាន ២បំពង់ ហើយអាចការពារកុំឲ្យមានផ្ទ

ះ

រយៈពល ៥ ឆាំ។ Implanon មាន១បំពង់ ហើយការពារកុំឲ្យ
មានផ្ទ

ះរយៈពល៣ឆាំ។

តាមបណា្ខ

ទសជា

ើន

Jadelle និងImplanon ពិបាករកទិញជាង Norplant។
ក្នុងអំឡុងពល ១ ឆាំ ដំបូង កងដាក់

ដ អាចធ្វើឲ្យ

មានការធាក់ឈាមរដូវមិនទៀង ឬ ធាក់ឈាម
មករដូវ។

ើនថ្ងក្នុងពល

្តីអាចលងមានការធាក់ឈាមរដូវ ប៉ុន្តនះមិន

មនមានន័យថា គាត់មានផ្ទ

ះ ឬមានប

អ្វី

ះឡើយ។

្តីក៏អាចឡើងទម្ងន់ ឬឈឺក ល ប៉ុន្តការផាស់ប្តូរទាំងនះ
តងតបាត់
នឹងអ័រម៉ូន
្តីអាចស

វិញ
ភទ

ះ។

ចចិត្តយកកងដាក់

ណាក៏បាន ប៉ុន្តគាត់
យកវាចញ

ពលដលរាងកាយរបស់គាត់ ទមាប់

ដ

ះចញ

ពល

ូវរកបុគ្គលិកសុខាភិបាលណាដលចះ

យសុវត្ថិភាព។ បនាប់ពីយកវាចញហើយ

អាចមានទម្ងន់វិញភាមៗ ដូចនះគាត់នឹង

ូវ

ើមធ បាយ

ពន រកំណើតផ្សងទៀត បើគាត់មិនទាន់ចង់បានកូនទ។

្តី
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ចូរសរសរ

របស់អ្នក។

ង់ទំព័រនះ អំពីព័ត៌មានថាំពទ្យ ឬឱសថបុរាណផ្សងទៀត ដលមាន

ជន៍

ក្នុងតំបន់

