
 

 

KHMER 
ការបន្តបបងបែកពេលសម្អា តព ោះព ៀន្ព ើម្បើឆ្លោះេនិ្តិយបនែកខាងកែលងព ោះព ៀន្ធ ំពោយព្បើថ្ែ  ំMOVIPREP - បញ្ជ ើពេល្េកឹ 
(Extended Split Bowel Preparation Colonoscopy using MOVIPREP – MORNING LIST) 
  

ម្យួសប្តត ហ៍ម្លន្ការឆ្លោះេនិ្តិយបនែកខាងកែលងព ោះព ៀន្ធរំបស់អន្្ក៖ ការព្តៀម្ខ្្ួន្  

1. ទិញថ្ែ  ំMovicol ម្យួ្បអប ់និ្ងថ្ែ  ំMoviprep ម្យួ្បអប ់(ម្អន្៖ 2 កញ្ចប់ - កញ្ចបន់្ើម្យួៗម្អន្កញ្ចបតូ់ែ A និ្ង B) 
េើឱសថស្ថា ន្កែលងតំបន្រ់បសអ់ែក (មិ្ន្ចបំ្តែម់្អន្ព ជ្ជបញ្ជជ ពទ)។ 

2. ឈបព់លប្ាបថ់្ែ ជំាតិប ក Imodium/Lomotil/Gastrostop។ 
3. ្បសិន្ពបើអែកព្បើថ្ែ ពំធវើឱយឈាម្រា   ូែជា Warfarin, Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis 

(Apixaban), Brilinta (Ticagrelor), Plavix, Iscover ឬ Piax (Clopidogrel) សូម្ជូ្ន្ ំណឹង លគិ់លាន្លបោា ក 
ឬព ជ្ជបណឌិ តរបសអ់ែក។ អែកអាែបន្តព្បើថ្ែ អំាសពើរ ើន្ កែលងអំឡលងពេលឆ្លោះេិនិ្តយបនែកខាងកែលងព ោះព ៀន្ធំ។ 

4. ្បសិន្ពបើអែកពលបថ្ែ កំារ រជំ្ងឺទឹកពោម្បនាម្ សូម្ជូ្ន្ ំណឹង ល់គិលាន្លបោា ក ឬព ជ្ជបណឌិ តរបសអ់ែក។ 
5. ្បសិន្ពបើអែកម្អន្ជំ្ងឺពខ្ោយពបោះ ូង ពថ្ើម្ ឬត្ម្ងពោម្ សូម្ជូ្ន្ ំណឹង លគិ់លាន្លបោា ក ឬព ជ្ជបណឌិ តរបសអ់ែក។ 

ការសម្អា តព ោះព ៀន្ពន្ោះ ្បបហលជាមិ្ន្សម្្សបែំព ោះអែកពទ។ 
6. ្បសិន្ពបើអែកព្បើថ្ែ បំញ្ចល ោះលាម្កជាពទៀងទាត ់សូម្បន្តព្បើថ្ែ ពំន្ោះ។ 
7. ម្យួសប្តត ហ៍ម្លន្ការឆ្លោះេិនិ្តយបនែកខាងកែលងព ោះព ៀន្ធំរបសអ់ែក សូម្ចបព់នតើម្ព្បើថ្ែ  ំMovicol 1 កញ្ចបតូ់ែ េើរ ងកែលងម្ួយថ្ថៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
បើថ្ថៃម្លន្ការឆ្លោះេនិ្តិយបនែកខាងកែលងព ោះព ៀន្ធរំបស់អែក៖ បកប្បរបបអាររររបស់អែក 
ពជ្ៀសវាងអារររប លម្អន្ស្ថរជាតិសរថ្សខ្ពស ់ ូែជា្ាប់ធញ្ញជាតិទាងំមូ្ល នំ្បល៉័ងពធវើេើ្ាប់្ សូ ស្ថលើទាងំមូ្ល និ្ង្ាបធ់ញ្ញជាតិ ្ាបប់ន្ពឈើ 
(nuts) ្ាបេូ់ជ្(seeds) េេកួសបណត ក  បន្ពឈើ្ សស ់និ្ងសៃួត ស្ថឡាត ់និ្ងបបន្្ឆាិន្ ពហើយនិ្ងអារររម្អន្ជាតិខ្ាញ់ទាងំអស់។ 

អារររគំរូប លម្អន្ស្ថរជាតិសរថ្សទាប្តូ ប្តន្អន្លញ្ជញ តឱយបរពិោគ រមួ្ម្អន្នំ្បល៉័ងស នំ្បល៉័ងអាងំ ស លបថ្្ ឈើស ស្ថែព់ល្្ជូ្ក ស លត ្តើធូណា 
ស្ថែម់្អន្ ់ស្ថែា់ា ន្ជាតិខ្ាញ់ ្តើ  ំឡូងប្តរាងំ អងករស ពពព  និ្ងកាពរ ៉េម្។ 

ម្យួថ្ថៃម្លន្ការឆ្លោះេនិ្តិយបនែកខាងកែលងព ោះព ៀន្ធរំបស់អែក៖ សម្អា តព ោះព ៀន្ធរំបស់អែកជាម្យួថ្ែ  ំMOVIPREP  

ពៅថ្ថៃពន្ោះ - នឹកបត តាលរា ថ្្ប៉េលពណាណ ោះ ម្ិន្្តូ េសិ្ថអាររររងឹពទ 

នឹកបត តាលរា ថ្្ប លប្តន្យល់្ េម្ប៉េលពណាណ ោះ ទឹក ស លបថ្្ ស លបម្អន្ថ្់្ ទឹកបន្ពឈើ ចហួយ បតពមា  និ្ងកាពហវ (កលំេិស្ថទឹកពោោះពា ឬនលិតនលពធវើេើ 
ទឹកពោោះពា) ពេសជ្ជៈកើឡា ពេសជ្ជៈកាបូណាត   តាលលាយស្ម្អបនឹ់កជំ្ន្សួការប្តតប់ងជ់ាតិអំបិល និ្ងទឹក (oral rehydration salts) 
ឧទាហរណ៍ Hydrolyte និ្ង ORS។ នឹក តាលរា ថ្្ឱយប្តន្យ៉េ ងពររែណាស់ 10 បក  ព ើម្បើរកោជាតិទឹកកែលង ងខួ្្ន្។ 
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 ពម្អ៉េ ង 5 លាៃ ែ (្បបហល)៖ ក្មិ្ត ំបូងថ្ន្ថ្ែ  ំMoviprep៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

បបន្ាម្ែំណល ោះកញ្ចបទ់ាងំមូ្ល (ម្អន្កញ្ចបតូ់ែ A និ្ង B) កែលងទឹកពតត ឧណហ ៗ 1 លើ្ ត ពហើយកូររហូត លរ់លាយ។ ោកក់ែលងទូទឹកកឱយ្តជាក ់
រយៈពេលកន្្ោះពម្អ៉េ ងម្លន្នឹ្ងនឹក។ 

នឹក តាលលាយពន្ោះយតឺ ៗ ប៉េលបន្តបតឱយប្តន្អសទ់ាងំ្សុងកែលងរយៈពេល 2 ពៅ 3 ពម្អ៉េ ងបោា ប។់ 

ការសម្អា តព ោះព ៀន្ពន្ោះអាែបណាត លឱយម្អន្ការែលោះរាគព្ែើន្ ងកែលងរយៈពេល 2 ពៅ 3 ពម្អ៉េ ង បោា បេ់ើប្តន្នឹកក្មិ្តថ្ែ  ំំបូង។ 

ការែលោះរាគែំព ោះបលគគលម្អែ ក់ៗ អាែពកើតម្អន្ខ្លសាែ ។ រកោពៅទើកបន្្ងប លអាែពៅបងគន្ប់្តន្ពោយងាយ្សួល។  

ពៅថ្ថៃឆ្លោះេនិ្តិយបនែកខាងកែលងព ោះព ៀន្ធរំបស់អែក   
ពម្អ៉េ ង 4 ្េឹក ក្មិ្តថ្ែ ទំើេើរ៖ សូម្ពធវើតាម្ការបណោ ូំែក្មិ្តថ្ែ ទំើម្យួខាងពលើ។ 

បន្តនឹក តាលរា ថ្្ ពហើយតម្អារររចបេ់ើពម្អ៉េ ង 6 ្េឹក។ 

ឈប់នឹក តាលរា ពៅពម្អ៉េ ង 6 ្េឹក 

 

 

 

 

 

 

 

 

្បសិន្ពបើអែកម្អន្សំណួរណាម្ួយ អំេើការបណោសំតើេើការសម្អា តព ោះព ៀន្ 
សូម្ទូរស៉័េាម្កម្ន្ាើរសិកោេើ្ កេោះព ោះព ៀន្ ពៅម្ន្ាើរពេទយ Liverpool តាម្ទូរស៉័េាពលខ្ 8738 4085។ 
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