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មកដល់អ្នកផ្តល់េស កម្ម 
អ្នកជំងឺ _____________________________េនះ ្របែហល ្រតវ នរងប៉ះ ល់នឹង_______________។    
្ន  ំdoxycycline ឬ ciprofloxacin  ្រតវ ន ត់ទុក ជេ្រមើសដំបូងស្រ ប់ការប ្ក រេ យ ្ន ផំ ះេ្រកាយការរងប៉ះ ល់ជំងឺ។  
ងសុខ ព រណៈ ន យតៃម្លអ្នកជំងឺេនះរកេមើលការព លប ្ក រេ្រកាយការរងប៉ះ ល់នឹងជំងឺ េហើយ្រតវការជំនួយរបស់អ្នកេ ក៉ងការ

េចញេវជ្ជប ្ជ  ឬ ត់ែចងការព លប ្ក រែដលសម្រសប។ 
េ  _______________ អ្នកជំងឺេនះ នទទួលការព លប ្ក រេ្រកាយការរងប៉ះ ល់នឹងជំងឺ នូវ៖ 
       (កាលបរេិច្ឆទ) 

 Doxycycline 100mg េលប 
មួយៃថ្ងពីរដង x 10 ៃថ្ង 

 Ciprofloxacin 500mg េលប 
មួយៃថ្ងពីរដង x 10 ៃថ្ង 

 

 មិន នផ្តល់ ្ន ផំ ះេទ 
 

ែផ
្នក
ទ
ី 1 

អ្នកជំងឺេនះ ន្របតិកម្ម មួយ ្ន  ំdoxy 
េហើយ 

ស្រ ប់េ្របើេ យែផ្នកេវជ្ជ ្រស្ត ែតបុ៉េ ្ណ ះ 

 ក៏ ន្របតិកម្ម មួយ ្ន  ំcipro ផង
ែដរ ។  

សូមេមើល ង 1 េហើយេចញេវជ្ជប ្ជ របប ្ន ផំ ះជេ្រមើសេផ ងជំនួស េបើក
ឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង 

 កំពុងេ្របើ្រ ស់ ្ន  ំtizanidine 
(Zanaflex) ។  

្ន  ំCipro ្រតវ ន មេ្របើេ យ រអន្ត រកម្មឱសថធ្ងន់ធ្ងរ។ កាត់បន្ថយ ឬ
បញ ប់ការេ្របើ ្ន  ំtizanidine ក៉ងអំឡុងេពលៃនការព លប ្ក រេដើម ីបន្ថយ
និភ័យឲ ដល់ក្រមិតអប បរ  ឬ េមើល ង 1 ស្រ ប់របប ្ន ផំ ះជេ្រមើស

េផ ងជំនួស េហើយ េបើកឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 
 ន វបិត្ត ិេខ យ ច់ដំុ (myasthenia 

gravis) ។ 
្ន  ំCipro ចនឹងេធ្វឲ  វបិត្ត ិេខ យ ច់ដំុកាន់ែតធ្ងន់ធ្ងរ (ការ្រព នែដល

្រតវ នសរេសរ ក់ក៉ង្របអប់ – ការេច ស ងគឺការ្របងុ្របយ័ត្ន)។ 
សូមេមើល ង 1 ស្រ ប់របប ្ន ផំ ះជេ្រមើសេផ ងជំនួស េហើយេបើក
ឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង ឬេចញេវជ្ជប ្ជ ្ន  ំcipro (500 ម.ក េលប ពីរដង
មួយៃថ្ង x 10 ៃថ្ង) េហើយពិនិត ម ន ៉ ង្របងុ្របយ័ត្ន។ 

 នជំងឺត្រមងេ ម ។ សូមេមើល ង 2 គណ ក្រមិតេ្របើ ្ន  ំcipro េ យៃលត្រមវស្រ ប់អ្នក នជំងឺ
ត្រមងេ ម េបើកឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 ន្របវត្ត ិ្របកាច់/ស្ក ន់ ។  ្ន  ំCipro បេង្ក ើន និភ័យៃនការ្របកាច់។ េចញេវជ្ជប ្ជ ្ន  ំcipro (500 ម.ក 
េលប មួយៃថ្ងពីរដង x 10 ៃថ្ង) េហើយពិនិត ម ន ឬេមើល ង 1 ស្រ ប់
របប ្ន ផំ ះជេ្រមើសេផ ងជំនួស េហើយ េបើកឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 មិន ចេលប ្ន ្ំរ ប់ ន ។  េចញេវជ្ជប ្ជ ្ន  ំcipro ្របេភទទឹក ប់ស្រ ប់េលបេ យែផ្អកេលើ 15 ម.ក/
គ.ក/ក្រមិតេ្របើ (អតិបរ  500 ម.ក/ក្រមិតេ្របើ) េរ ង ល់ 12 េ ៉ ងម្តង េបើក
ឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 ទម្ងន់តិច ង 67 េ ន ។  គណ ក្រមិតេ្របើ្រ ស់ ្ន  ំcipro សម្រសបែផ្អកេលើ 15 ម.ក/គ.ក/ក្រមិតេ្របើ 
(អតិបរ  500 ម.ក/ក្រមិតេ្របើ) េរ ង ល់ 12 េ ៉ ងម្តង េបើកឱ េ្របើស្រ ប់
រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 

ែផ
្នក
ទ
ី 2 

អ្នកជំងឺេនះ នៃផ្ទេ ះ េហើយ ស្រ ប់េ្របើេ យែផ្នកេវជ្ជ ្រស្ត ែតបុ៉េ ្ណ ះ 
 ន្របតិកម្ម មួយ Cipro 

េហើយ្រតវ នេចញេវជ្ជប ្ជ  
Doxycycline ជូន ។ 

្ន  ំDoxy ចប ្ត លឲ នេធ្មញេឡើងពណ៌ និងេធ្មញដុះមិនល្អ ចំេ ះកុ រ
ែដល ្ត យរបស់ពួកេគេ្របើ្រ ស់ ក៉ងអំឡុងេពល នៃផ្ទេ ះ។ និភ័យគឺ
្រស័យ េតើផ្តល់ េ េពល  និងស្រ ប់រយៈេពលបុ៉ ្ម ន។ បន្ត ្ន  ំdoxy ឬ 

េមើល ង 1 ស្រ ប់របប ្ន ផំ ះជេ្រមើសេផ ងជំនួស េបើកឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 
10 ៃថ្ង។ 

 កំពុងេ្របើ្រ ស់ ្ន  ំtizanidine 
(Zanaflex) ។  

្ន  ំCipro ្រតវ ន មេ្របើេ យ រអន្ត រកម្មឱសថធ្ងន់ធ្ងរ។ កាត់បន្ថយ ឬ
បឈប់ការេ្របើ ្ន  ំtizanidine ក៉ងអំឡុងេពលៃនការព ល
ប ្ក រេដើម ីបន្ថយឱ ដល់ក្រមិតអប បរ នូវ និភ័យ ឬ េមើល ង 1 ស្រ ប់
របប ្ន ផំ ះជេ្រមើសេផ ងជំនួស េហើយេបើកឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 នវបិត្ត ិេខ យ ច់ដំុ (myasthenia 
gravis) ។  

្ន  ំCipro ចនឹងេធ្វឲ ការេខ យ ច់ដំុ នស ពកាន់ែតធ្ងន់ធ្ងរ (ការ្រព
នែដល្រតវ នសរេសរ ក់ក៉ង្របអប់ – ការេច ស ងគឺការ្របងុ្របយ័ត្ន)។ 

សូមេមើល ង 1 ស្រ ប់របប ្ន ផំ ះជេ្រមើសេផ ងជំនួស េហើយេបើកឲ
ការផ្គត់ផ្គង់រយៈេពល 10 ៃថ្ង ឬេចញេវជ្ជប ្ជ ្ន  ំcipro (500 ម.ក េលប ពីរដង
មួយៃថ្ង x 10 ៃថ្ង) េហើយពិនិត ម ន ៉ ង្របងុ្របយ័ត្ន។  

 នជំងឺត្រមងេ ម ។ សូមេមើល ង 2 គណ ការកំណត់ក្រមិតេ្របើឱសថេ យៃលត្រមវស្រ ប់
អ្នកជំងឺត្រមងេ មៃនឱសថ cipro េបើកឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 ន្របវត្ត ិ្របកាច់/ស្ក ន់ ។  ្ន  ំCipro បេង្ក ើន និភ័យៃនការ្របកាច់។ េចញេវជ្ជបញ្ជ ្ន  ំcipro (500 ម.ក េលប 
មួយៃថ្ងពីរដង x 10 ៃថ្ង) េហើយពិនិត ម ន ឬ េមើល ង 1 ស្រ ប់
របប ្ន ផំ ះជេ្រមើសេផ ងជំនួស េហើយេបើកឲ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 មិន ចេលប ្ន ្ំរ ប់ ន ។  េចញេវជ្ជប ្ជ ្ន  ំcipro ្របេភទឹក ប់ស្រ ប់េលបែផ្អកេលើ 15 ម.ក/
គ.ក/ក្រមិតេ្របើ (អតិបរ  500 ម.ក/ ក្រមិតេ្របើ) េរ ង ល់ 12 េ ៉ ងម្តង 
េបើកឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 នបដិេសធចំេ ះឱសថ ។ សូមេមើល ង 1 េចញេវជ្ជប ្ជ របប ្ន ផំ ះជេ្រមើសេផ ងជំនួស 
េបើកឱ េ្របើស្រ ប់រយៈេពល 10 ៃថ្ង។ 

 

ស្រ ប់សំណួរ សូម ក់ទងែខ ទូរស័ព្ទប ្ទ ន់របស់ែផ្នកសុ ភិ ល មរយៈេលខ៖   _________________ 

 

hotline # to go here 
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ស្រ ប់េ្របើ្រ ស់ ងែផ្នកេវជ្ជ ្រស្ត ែតប៉ុេ ្ណ ះ 
 
ែផ្នកែដលេ សល់ៃនលខិិតែណ ំបញនេនះ នពត័៌ នបេច្ចកេទសស្រ បអ់្នកផ្តល់េស កម្មេវជ្ជ ្រស្ត របស់អ្នក  
េហើយមនិ្រតវ នបកែ្របេទ។ 
 


