
ដំណតំ្រសក់ចំណរ 

 

 

I. ការជត្រើសជរើសពូរៈ  
 គេគ្រើ្ាស់ពូជ ២្រគេទេពឺជូនាំចូលគោយ្រុមហ ៊ុនគ្ៅ្រគទស និង ពូជ្រពពណីដែលគេសនស ាំទ៊ុរពីមួយឆ្ន ាំ 

គៅមួយឆ្ន ាំគ្ចើនជាំនន់មរគហើយ ។  

១. ពជូនាំចូលឬពជូ្រុមហ ៊ុនៈ  

- ពជូស្ថា នីយ៍រាលគ ោះ KK1 

- ពជូគៅទីផ្សារមរព ីអ៊ុីសដគ ៉េស៊ុែី និង ពូជជាពៃមរពី្រគទសពៃ 

 ២. ពជូ្រពពណឬីពូជរនុង្សុរៈ 

ពូជគនោះមានអាយ៊ុ លលៃូលាស់ខ្ល ីែងគែើមលៃូលាសយ់ៃឺរាំពស់គែើមទារមានគែើមៃូចសលឹរល អៃិៗ ដផ្ស លមាន 

គ្ចើនសណ្ឋា នស្ថច់្ជាយទាន់ឆ្រ់ដ្រពណព៌ីពរៃងគៅគលឿងគ្ យគពល្រមលូផ្សលវាមាន្ារ់គ្ចើនស្ថច់គសដើង 

សាំររគសដើង រ ៊ុដន ដវាឆ្រទ់ទួលានផ្សលរនុងររណី្ារព់ូជទ៊ុរគលើសព ី៥ដខ្គ ើងគៅ ។ 

   

 

 

  

 

               

 ពជូរនុង្សរុ           ពជូរនូ ៃ ់

II. វិ ធ សីាស្ដ្សដាំដំុះក្ត្កសក់ 

 គែើមបីទទលួានទិន នផ្សលល អ អនរោាំែ៊ុោះ្ៃ ូយល់ែឹងនូ រទពិគស្ថធន៍ល អៗ ជាគ្ចើនែូចជាៈ 

 ១. ការជរៀបចំដសាវនិងរង 

 ែីដែលោា្ំ ៃសរ់ពីរែូ ម៊ុនមិន្ៃូ យរមរោា្ំ ៃសរ់គ ើយ ែាំរូង្ៃ ូ្រមូលយរគមៅ គចញគអាយស្ថអ ៃ េជួរែីហាល

គអាយានគ្ចើនែង និងគ្ចើនពៃ ៃម៊ុននឹងគលើររងសាំរារោ់ាំ ។ រគរៀរគលើររង្ៃ ូគលើររងតាមទិសទឹរហូរគៅរែូ  សា

រាំពស់រងជាមធយម ២៥-៣០សម ទទងឹរង ១ម ្រដ ង ១០-១៥ម គ្ យមរយរជីរ៊ុាំរ ៊ុសដ ឬ ជលីាមរសៃវចាំនួន ២-៣ រងគី 

ជី ១៥-១៥-១៥ ទាំងន់ ១០០្ ម  ជី ០-០-៤៦ ទាំងន់ ១០០្ ម ជីទាាំង៣ម៊ុខ្គនោះគៅាចគលើពផ្ស ៃមយួរង គហើយ្ជុាំលរ់

ជីគនោះគៅរនុងែីគរៀររងគអាយគសៅើរង្ហា រ់ដេមរងគអាយហារគ់ទើរ្េរគៅស ូគលើរង និងគ ោះរនធសាំរារោ់ាំតាមគនល ោះជួរ និង េ៊ុមព 

៦០សម × ៤០សម ។ 



២. រជបៀបាំតំ្រសក់ 

     

 

 

 

 

                        រ្េររងសាំរារោ់ាំ    ថ្ន ាំផ្សសៃិសាំរារល់ាយ្េរព់ជូម៊ុនោាំ 

 

  ម៊ុននឹងោាំគេ្ៃូ យរ្ារព់ជូមរហាលពៃៃគអាយគៅដ  រនៃ រ់មរយរគៅោរ់្តាាំទឹរធមៅតារយៈគពល៦-១០គមា ង 

រួចយរ្ារ់គៅផ្អអ រគ់ោយខ្ចរនឹ់ង្រណ្ឋរ់ស្ថអ ៃគសើមោរ់ទ៊ុរមួយយរ់រនុងធ៊ុងទឹររររិទជិៃ ។  

គ្ យពីពិនិៃយគ ើញ្ារ់្ៃសរ់ែ៊ុោះពនលររនដិចៗ គេយរថ្ន ាំ រពារជាំងឺផ្សសិៃ្រគេទខ្៊ុរគេើហាយ្ែុរស្ថយ

ចាំនួនមួយស្ថល រ្ពាាយគៅលាយជាមួយ្ារ់្ៃសរ់ចាំនួន្រដហល ២ រាំរ ៊ុងទឹរគោោះគា គទើរយរ្ារ់គៅោាំ ។ 

រគរៀរោាំោរ់្ារ់្ៃសរ់គៅតាមរនធដែលគ ោះចាំនួន៣្ារ់រនុងមយួេ៊ុមពរនុងជាំគៅ២-៣សមរនៃ រម់រយរគផ្សោះ

អង្ហា មដែល្តាាំទឹរគអាយស្ថរមរ្េរពគីលើ្ារ់្ៃសរ់ គហើយគ្ស្ថចទឹរគអាយគជាេភ្លល ម ។ 

III. ការថែទដំំណតំ្រសក ់

រនៃ រ់ពីគពលោាំែ៊ុោះ្ៃសរ់រហូៃែល់គពល្រមូលផ្សលគេ្ៃូ ែឹងរញ្ហា សាំរារទ់រ់ស្ថា ៃ់ែូចជា ៖ 

 ១. ការជត្ស្ដចទឹក 

 ្ៃសរ់ជា្រគេទែាំណ្ឋ ា្ំ ៃ ូ រទឹររាលព់ៃ ៃ រ ៊ុដន ដវាមិនទាមទានូ ភ្លពគជាេជាាំខ្ល ាំងគទ វានឹងរណ្ឋដ លគអាយ្ៃសរ់

គរើៃជាំងឺគលឿងសលឹរ ែូចគនោះ្រសិនគរើាៅ នគេលៀ គេ្ៃូ គ្ស្ថច្ៃសរ់រាលព់ៃ ៃមយួពៃ ៃ១-២ែង រ ៊ុដន ដគរើមានគេលៀង្ៃូ រងារូ

ទឹរែរ់គនោះគចញគអាយអស់ពីាៃរងភ្លល មៗ។្ៃសរ់្ៃូ  រទឹរខ្ល ាំងរនុង េាគចញផ្អា រងវោះទឹររនុង េគគនោះគធវើគអាយផ្អា ្ៃសរ់

្ជុោះគ្ចើន ។ 

 ២. ការដកជមៅ វនិងបថនែមរសា 

 គ្ យពីមានគមៅ ែ៊ុោះតាមចគនល ោះរង ឬតាមរនធេ៊ុមព ្ៃូ ែរគមៅ គចញគអាយស្ថអ ៃ្េរ់ែាំណ្ឋរ់ លពន រលូៃលាស់ 

ររស់្ៃសរ់ ។  ចាំគពាោះ រោរ់ជីរាំរ នរដនាម្ៃ ូដចរគចញជា៣ េគធាំៗ េឺៈ 

 -  េគលៃូលាសគ់្ យពោីាំាន ១០-១៥ពៃ ៃ្ ៃសរ់មានសលរឹចាំនួន២-៣ គេ្ៃូ គ្ស្ថចជអី ៊ុយគរ៉េរាំរ នរនដិចៗ េឺ

ជីមយួស្ថល រ្ពាាយលាយទឹរមយួ ធ៊ុង ១៥-១៨លី្ៃ គ្ស្ថចចាំេ៊ុមព្ ៃសរ់ ។ រនៃ រ់មរគទៀៃចគនល ោះព ី១៥-២០ពៃ ៃ ្ៃូ 

គ្ស្ថចមដងគទៀៃ ។  



 -  េគគចញផ្អា  គ្ យពី្ ៃសរ់គចញផ្អា ្រព៊ុាៗំ  គេ្ៃូ រដនាមជី្រគេទ ១៥-១៥-១៥ មួយរងចាំនួន ១៥០្ ម គោយ 

គាោះចូលគ្ មគៅស តូាមចគនល ោះេ៊ុមព ។ 

 -  េគ្ រមលូផ្សល គ្ យពី្ៃសរ់គរោះាន ១-២គលើរ្ៃូ យរជីអ ៊ុយគរ៉េចាំនួន ៥០្ ម ជី ១៥-១៥-១៥ ចាំនួន 

៥០្ ម លាយរញ្ចលូាន  គហើយគាោះចូលគ្ មគៅស តូាមចគនល ោះជួរ ។ 

 ៣. ការជាំរចំណរ 

 គៅគពលគរៀរចាំោា្ំ ៃសរ់ គេ្ៃូ គ្ៃៀមនូ ចាំណ្ឋរដមរគ ើទ៊ុរជាម៊ុន (ដមរគ ើសៃៃួៗ) គៅគពល្ៃសរ់មានសលឹរ 

ចាំនួន ៣-៤ សនលឹរ គចញពែសាំរារ់គតាងគេ រ់គផ្ស ដើមយរដមរគ ើគនោះមរគោៃគអាយញឹរតាមេ៊ុមពនិមួយៗ គហើយចងារ 

ចាំណ្ឋរគនោះគអាយជារ់គែើមបីគអាយ្ៃសរ់គតាងគ ើង ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ការត្រប់ត្រងរំងឺសរវល្អរិចង្ត្ង 

 ្ៃសរ់ជួរនូ រញ្ហា ជាំងឺនិងសៃវល អិៃចព្ង គ្ចើន្រគេទ រ់ពីវាែ៊ុោះពនលររហូៃែល់ េគ្ រមូលផ្សលរួមមាន ៖ 

 ១. អំពសារំងឺសំខាន់ៗ និងការត្រប់ត្រង 

 ជាំងឺដែលជរួ្រទោះមាន្រុមរងាគ ើងគោយ គមគរាេផ្សសិៃ និង ីរ៊ុសដែលចាំលងគោយរតាដ ជាគ្ចើនៈ 

 - ជាំងឺផ្សសិៃ គមគរាេផ្សសិៃគ្ចើន្រគេទគហើយគរើៃគលើ ឬស គលើេល ់គលើសលឹរ គលើផ្អា ។ គរើៃគលើឬសគៅថ្ជាំងឺព៊ុរឬស 

គរើៃគលើេល់ គលើសាឹរគៅថ្ជាំងឺសលឹរគមៅ និងមួយគទៀៃគៅថ្ជាំងឺទ៊ុាំសលឹរ ។ 

 

 

 

 

 

                    ជាំងទឺ៊ុាំសលរឹ     ដផ្ស លានពគីែើមរញួ 

 គែើមបីទ៊ុរទល់នឹងជាំងឺគនោះ គេគ្រើថ្ន ាំ រពារជាំងឺផ្សសិៃ្រគេទ រត់ាាំង (Captin) ឬគៅានមយ ងគទៀៃថ្

អរៃូស្ថយ (Orthocide) មរលាយទឹរាញ់គអាយានញីរញារ ់៥-៧ពៃ ៃមដងៗ ។ 



 - ជាំងឺរង ាគ ើងគោយ ីរ៊ុស ភ្លេគ្ចើនគលចគចញរនុង េគគចញផ្អា  រ ៊ុដន ដគមគរាេវាចូលគៅរនុងគែើម្ៃសរ់ រត់ាាំងព ី

្ៃសរ់ែ៊ុោះែាំរូង វាចាំលងគោយ្រុមសៃវល អៃិជាភ្លន រ់ង្ហរមាន ពច មមាច មមង ់ រ៊ុយស និងពីងពាង្រហមជាអនររងាគអាយ

គរើៃជាំងឺរួញ គៅថ្មូស្ថអ៊ុិច រី៊ុស គៅគពលមានជាំងឺគនោះគរើៃគ ើង្ៃ ូែរគែើមគចញអន៊ុ ៃដ ធិាន ររាំ ៃ់សៃវទាាំងគនោះ រ់

ពី្ៃសរ់ែ៊ុោះម៊ុនជាំងឺគរើៃ ។ 

២. សរវល្អិរចថត្ងសំខាន់ៗ 

 សៃវល អិៃសាំខ្ន់មាន៣្រគេទដែលដៃងស៊ុីរាំផ្អល ញ សលឹរ គែើម ផ្អា  និងដផ្ស លែូចជា ៖ 

 - អគណដ ើៃមាសរដ ង ពណគ៌លឿងដៃងស៊ុរីាំផ្អល ញសលឹរែាំរូងពន្ៃសរ់ (សលឹរ រូទគី ែ៊ុង) គ្ៅពីគនោះគទៀៃវាស៊ុសីលឹរ

ពៃិែាំរូង និងស៊ុផី្អា គមៅ លផ្អា ញី ។ គេយរថ្ន ា្ំ រគេទហ វយួរា៉េ ែង់  រី ហ វរួ៉េង ឬ ីាមមរគរាយដរបរៗេ៊ុមព គ្ យពគី្ស្ថចទឹរ

គជាេរួចគហើយ ។ 

 - ែងា ូ ៃ់េល ់ ែងា ូគនោះញាស់គចញពីែី ឬ គមៅ រនុងចាំ រគពលម៊ុនោាំគ្ពាោះគមអាំគៅពងោរ់គលើគមៅ គពលរូនែងា ូ 

ញាស់ែាំណ្ឋ ាំរ៏ែ៊ុោះ ល យជាចាំណីររស់វា  វា ៃេ់ល់្ៃសរ់ស៊ុីជាអាហារគៅគពលយរ់ គពលពៃ ៃលារ់ខ្ួនរនុងែីជាំគៅ្រមាណ ៤-៥ 

សម  ចាំង្ហយពីេល់ែាំណ្ឋ ាំ ១៨-២៥សម ។   ិធាន រ រពារ និងរាំ ៃ់េឺគរាយថ្ន ាំែូចអគណដ ើៃមាសដែរ ។ 

  - ែងា ូមូលស៊ុី្ៃយួ គមអាំគៅែងា ូគនោះពងោរ់ ចាំណ ៊ុចរាំពូង្ៃយួ្ៃសរ់គពលវាញាស់វា រ់គផ្ស ដើមស៊ុី ្ៃយួ្ៃសរ់ខ្ចីៗ  

 េគគចញផ្អា ែង ា ូគនោះ ស៊ុីផ្អា ្ៃសរ់រំខ្នែល់ ររនដពូជ ។   ិធាន ររាំ ៃ់េឺាញ់ថ្ន ាំព៊ុល្រគេទុ៊ុយរ ៊ុង (Dupont) ចាំនួនពីរ
ស្ថល រ្ពាាយលាយជាមយួថ្ន ាំគមវាាំងហ វលួ ៣០គសគស លាយទរឹ ១៨ លី្ៃាញ់គពល្ពឹរម៊ុនពៃ ៃរោះជា រល អ ។ 

V. ការត្បមូល្ផល្ 

 ្ៃសរ់ចាំណ្ឋរគេយរដផ្សលខ្ចីៗ គធវើជារដនលសាំរារ់ររិគភ្លេ និងសាំរារ់ដរពច នគធវើជាអាហារគផ្សសងៗគទៀៃ ។ 

គេអាចគរោះដផ្ស ល្ ៃសរ់ខ្ចីៗ  គោយគ្រើរព្នដ ៃទ់ងដផ្ស លគៅ

គពលដផ្សល្ ៃសរ់មានទាំហ៊ុាំ ២,៥-៣ ស.ម មានជារ់់គោយ
គមៅគសដើងៗគលើដផ្ស ល ។  រ្រមលូផ្សលអា្សយត័ាម្រគេទ

ពូជរនុងគនោះពូជ្ស្ថលអាយ៊ុគ្ យោា្ំ រមាណ ៣២-៣៨

ពៃៃ ពជូរណ្ឋដ លរយៈគពល ៤៥-៥០ពៃ ៃ គ្ យោាំ គហើយ 

ពជូធៃន់អាយ៊ុ ៥៥-៦០ពៃ ៃ។ ពជូ្ស្ថលទិននផ្សល១០-១៥គតាន 

/ហ.ៃ ពជូរណ្ឋដ ល ១៨-២០ ន/ហ.ៃពូជធៃន់ ២២-២៤ គតាន

/ហ.ៃ ។ 

 

 

 

 


