
បច្ចេកច្េសចញឹ្េ មឹកង្កែប 



មាតិកា 
 ១.សេចក្តីសផតើ ម 
 
 ២.លក្ខណៈជីវសាស្រេតរបេ់បង្ងែប 
  ក្.ចំណាត់ថ្នា ក្់ 
  ខ.ប្រភព 
  គ.ការវិវតតន៍របេ់បង្ងែប 
  ឃ.ចរកិ្េុីចំណី 
 
 ៣.រូបភាពននការចឹញ្ច ឹមក្ង្ងែប   ក្.ចិញ្ច ឹមក្ង្ងែបក្ាុងអាងប្កាលប្ក្ណាត់សៅេ៊ ូ
 
  ខ.ចិញ្ច ឹមក្ង្ងែបក្ាុងអាងេុមី៉ង ់ 
  គ.ចិញ្ច ឹមក្ង្ងែបក្ាុងប្េះ  
  ឃ.ចិញ្ច ឹមក្ង្ងែបក្ាុងនេៃមុង  
  ង.ចិញ្ច ឹមក្ង្ងែបក្ាុងវាលង្ប្េ 
 
 ៤.ការសប្រើប្ាេ់ចំណីនិងការផតល់ចំណី 
 ៥.ប្រសភទជំងងឺ្ែលបានជួបប្រទះវិធីការពារនិងពាបាល  



១.សេចក្តីសផតើម 
 បសចចក្សេេចិញ្ច ឹមក្ង្កែបជាចំស េះដឹកមួយង្ផនក្ជួយដល់របជាក្េិក្រសៅតាម
ជនបេ ក៏្ដូចរបជាជនក្មពុជាេូទំករបសេេ ក្នុកឧកាេបសកែើនការងារ និករក្រាក់្ចំ ូល
បង្នថម រមួចំង្ ក្សលើក្ក្មពេ់ជីវភាព និកបំសពញបង្នថមនូវអាហាររបូត្ថមភ សដើមបីកាត់្បនថយការ
ចាប់ក្ង្កែបពីធមមជាតិ្។ 
 
 
  មិនង្ត្ប ុស ណ្ េះចំស េះដឹកសនេះនឹករមួចំង្ ក្ជួយដល់ក្េិក្រក្មពុជា  ង្ដលមាន
ចំ្ប់អារមម ៍សលើបសចចក្សេេចិញ្ច ឹមក្ង្កែប ង្ដលអាចយក្សៅអនុវត្តការចិញ្ច ឹមសោយខ្លួនឯក 
ានយ កងាយ។ 
 
 ម ាកវញិសេៀត្ការចិញ្ច ឹមក្ង្កែប មិនរត្ូវការេំហំដីធំសពក្សេ និកមិនចំ្យសដើមេុន
សរចើនក្នុកការសាកេក់អាក ដូចជា សយើកអាចសាកេក់សៅជាប់របកផទេះ សៅសរកាមសដើមស ើ 
តាមស្េេះេឹក្ តាមវាលង្ស្េ។ 
 
 
 ពូជក្ង្កែបង្ដលយក្មក្ចិញ្ច ឹមសនេះ គឺជាក្ង្កែកង្ដលអាចផលិត្ានសៅក្នុកស្េកុ្ ។ 
របសភេក្ង្កែបសនេះងាយស្េលួចិញ្ច ឹម ឆាប់ធំធាត់្ក្នុករយៈសពលខ្លី  សហើយឆាប់េេួលផល ពិសេេ
វាមានភាពេមស្េបេំរាប់ក្េិក្រ  ង្ដលមានរបភពេឹក្តិ្ច និកពំុមានដីធំេូលាយ ។  
  



២.លក្ខ ៈជីវសាស្រេតរបេ់ក្ង្កែប 
 ក្.ចំ្ត់្ថ្នន ក់្ 
 
 -ង្ផនក្ : Chordata 
 
       -ថ្នន ក់្  :  Amphibia 
 
             -លំោប់  :  Anura 
 
        -អំបូរ  :  Ranidea 
 
              -ពូជ  :  Rana 
 
     -របសភេ  :  H.tigerinus 
 
              -ស ម្ េះសៅរបសេេក្មពុជា  : ក្ង្កែបមាឌធំ 
 
         -ស ម្ េះភាសារបរសេេ  :  Rana tigerina 



២.លក្ខ ៈជីវសាស្រេតរបេ់ក្ង្កែប (ត្ ) 
 ខ្.របភព 
   
 អំបូរ Rana មានយ កតិ្ចបំផុត្ ១៩ អំបូរននក្ង្កែប។ របសភេក្ង្កែបដំបូកានសក្ើត្ស ើកសលើង្ផន
ដី តំាកពី១៨០ លានឆាន ំមុនសមលេះ សគរបេេះស ើញមានក្ង្កែប និកគីកគក់្របង្ហល ២៧០០ របសភេានរកី្ចំសរ ើន
តំាកពីយូរយរ្េ់មក្សហើយ ក្នុកចំស្មរបសភេក្ង្កែប  មានពពួក្ក្ង្កែបជាសរចើនង្ដលសគនិយម
បរសិភាគ ។ 
 
 សោយង្ ក្សៅរបសេេក្មពុជាសគរបេេះស ើញមានរបសភេក្ង្កែបជាសរចើនដូចជា ៖ ក្ង្កែបកូ្ប,
ក្ង្កែបកាា ត់្,ក្ង្កែបអាចម៌សោ,ក្ង្កែបស្េវូ...។   
 
 គ.ការវវិត្តិ 
  
 កូ្នក្ាុក្សេើបនឹកញាេ់ភាល មមានស្េកី្ មានវកវក់ង្ភនក្ មានក្នទុយមានរាកេំង្ប ត្ មាត់្ចំហរ ។ 
ក្នុកដំ្ក់្កាលកូ្នក្ាុក្ ស្េកី្មានមុខ្ងារេរមាប់ដក្ដសកហើម។ បន្ទទ ប់មក្មានដុេះសជើកមុខ្ សពលសនេះកូ្ន
ក្ាុក្លូត្លាេ់េួត្ជំនួេស្េកី្ សហើយរយៈសពលពីរេាត ហ៍មក្សេៀត្មានដុេះសជើកសរកាយ រមួនិកមានការ
រញួក្នទុយ សៅថ្នោច់ក្នទុយ ក៏្កាល យជាកូ្នក្ង្កែប សពញសលញ។ 
 
  .ចរកឹ្េីុចំ ី 
  
 ក្ង្កែបចាប់ពីធមមជាតិ្ក្យមក្ចឹញ្ច ឹមមានការសអៀនខ្មម េ់សរចើនសៅសពលមាន រសមើល  ។  សោយ
ង្ ក្ចំស េះក្ង្កែបង្ដលចិញ្ច ឹមសនេះ ពពួក្វាកាល ហា៊ា ន្េ់ សៅសពលផតល់ចំ ីវាសលាត្ចាប់ចំ ី ។  
 សៅក្នុកធមមជំាតិ្ក្ង្កែបចូលចិត្តេីុដូចជា ខ្យក កាត ម (កូ្នកាត ម កាត មេក្) ក្ តូ ប សមអំសៅ 
សមសភលៀក េត្វជសនលន កំ្ពឹេ កូ្នរតី្ ចរកិត្ ដកែូវជាសដើម ។ 
  



ការវិវតតរបេ់ក្ង្ងែប  



៣.របូភាពននការចឹញ្ច ឹមក្ង្កែប 
  
 ក្.ការចិញ្ច ឹមក្ង្កែបក្នុកអាករកាលរក្្ត់្សៅេ៊ាូ 
 

 នផទអាកមានេំហំពី ២ សៅ ម២ 
  
កំ្ពេ់អាក ៨០ េម 
  
កំ្ពេ់េឹក្ក្នុកអាក ១០េម  

 
 មានបំពក់េឹក្បកហូរសចញ ចូល 

 
 របក្ដំបូលសោយរក្្ត់្សៅេ៊ាូបនថយកំ្សៅនងៃ 

 
 ដក់េីុសត្ោក់្ចិញ្ច ឹម ពី ៨០ សៅ ១០០ ក្ាលក្នុកមួយង្ម រត្កាសរ   

 
 រត្ូវចាប់កូ្នក្ង្កែប្ង្ដលធំយក្សៅោក់្ចិញ្ច ឹមអាកសផេក  

 
 បតូរេឹក្សរៀករាល់មុនសអាយចំ ី គឺសពលរពឹក្ និកសពលលាៃ ច ។ 

 
 សបើមានសភលៀកខ្មល ំកសយើករត្វូបកហូរេឹក្ក្នុកអាកសចាល 

  



 ៣.របូភាពននការចឹញ្ច ឹមក្ង្កែប (ត្) 
  
 ខ្).ចិញ្ច ឹមក្ង្កែបក្នុកអាកេីុម ក់ 
 

 នផទអាកមានេំហំពី ២សៅ ៥០ម២ 
 
 កំ្ពេ់អាក ៨០ េម 
 
 ាត្អាករត្ូវសធវើសអាយមាននផទរសលាក និកជរមាលសៅមាខ ក 
  
 កំ្ពេ់េឹក្ក្នុកអាក ១០េម 
  
 មានបំពក់បកហូរេឹក្សចញ ចូល 
  
 របក់្ដំបូលសោយរក្្ត់្សៅេ៊ាូបនថយកំ្សៅនងៃ 
  
 ដក់េីុសត្ោក់្ចិញ្ច ឹម ពី ៨០ សៅ ១០០ ក្ាលក្នុកមួយង្ម រត្កាសរ   
  
 រត្ូវឧេាហ៍ពិនិត្យសមើលចាប់កូ្នក្ង្កែប្ង្ដលធំយក្សៅោក់្ចិញ្ច ឹមអាកសផេក  
 
 បតូរេឹក្សរៀករាល់មុនការសអាយចំ ី គឺសពលរពឹក្ និកសពលលាៃ ច  
  
 សបើមានសភលៀកខ្មល ំកសយើករត្ូវបកហូរេឹក្ក្នុកអាកសចាល 

  



លក្ខណៈអាងេុីម៉ងច់ិញ្ច ឹមក្ង្ងែប 



លក្ខ ៈអាករកាលត្ក់សៅេ៊ាូេរមាប់ចិញ្ច ឹមក្ង្កែប 



ដំស ើ រការសរៀបចំអាកសៅេ៊ាូេរមាប់ចិញ្ច ឹមក្ង្កែប 

គ្រោងឆអឹងគ្ ើ ការពាស់ររណាតគ់្ៅស ៊ូ 

ការចងបំពងប់ងហ៊ូរទរឹគ្ចញ ការចងសែសបមុង 



៣.របូភាពននការចិញ្ច ឹមក្ង្កែប (ត្) 

 គ.ការចិញ្ច ឹមក្ង្កែបក្នុកស្េេះ 
 

 នផទស្េេះមានេំហំពី ២០ សៅ ៣០០ម២ 
  
ជសរៅេឹក្ក្នុកស្េេះកំ្ពេ់អាក ៣០ សៅ ៥០ េម 
 
ាត្ស្េេះរាបសេមើ និកជរមាលសៅមាខ ក 

 
 រត្ូវមានបំពក់េឹក្បកហូរេឹក្សចញ ចូល 
 
រត្ូវព័េធ នេប ឬ េកែេីជំុវញិស្េេះ សដើមបីការ រកំុ្ឲ្យក្ង្កែបសលាត្សចញាន 
 
របក់្នេបកាត់្បនតយកំ្សៅនងៃ 
ដក់េីុសត្ោក់្ចិញ្ច ឹម ពី ៨០ សៅ ១០០ ក្ាលក្នុកមួយង្ម រត្កាសរ    
  
 សបើេឹក្ក្នុកស្េេះមានក្លិនេាុយ រត្ូវបតូរេឹក្។ 



លក្ខ ៈស្េេះចិញ្ច ឹមក្ង្កែប 



៣. របូភាពននការចិញ្ច ឹមក្ង្កែប (ត្) 

  .ការចិញ្ច ឹមក្ង្កែបក្នុកនេបមុក 
 

 នផទនេបមុកមានេំហំពី ៦សៅ ៣០ម២ 
 

 កំ្ពេ់នេបមុកពី ៨០  សៅ ១០០េម និកមានគំរប 
 
 ក្នុកនេបមុកមានោក់្បនទេះសសាន រ សដើមីបេុក្ឲ្យកូ្នក្ង្កែបសលាត្េំ និកេីុចំ ី 

 
 រត្ូវសាេះបសងាគ លឲ្យរកឹមំា 
  
ដក់េីុសត្ោក់្ចិញ្ច ឹម ពី ៥០ សៅ ៨០ ក្ាលក្នុកមួយង្ម រត្កាសរ    
  
 រត្ូវឧេាហ៍រត្តួ្ពិនិត្យជំុវញិនេបមុក សរៀករាល់នងៃ 
  
សបើមានសភលៀកខ្មល ំកសយើករត្វូពិនិត្យនេបមុក ង្រក្កមានការលិចនេបមុក ។ 

  



លក្ខ ៈចិញ្ច ឹមក្ង្កែបក្នុកនេបមុក 



៣.របូភាពននការចិញ្ច ឹមក្ង្កែប (ត្) 
 ក.ចិញ្ច ឹមក្ង្កែបក្នុកង្ស្េ 
 

 នផទមានេំហំពី ១០០សៅ ១៥០ម២   
 េឹក្ក្នុកង្ស្េគួរមានជំសៅ ពី ៣០ សៅ ៥០ េម 
 
 សរបើនេបមុកព័េធជំុវញិ ការ រកំុ្ឲ្យក្ង្កែបសលាត្សចញាន 

 
 រត្ូវសរៀបចំេីក្ង្កលកោក់្ចំ ីឲ្យាន សរចើន ក្ង្នលក 
  
ដក់េីុសត្ោក់្ចិញ្ច ឹម ពី ៨០ សៅ ១០០ ក្ាលក្នុកមួយង្ម រត្កាសរ    

 
 រកចំាេនទូករកឹសដើម និកមានេឹក្ក្នុកង្ស្េពី ១០េម ស ើកសៅ 
  
 រត្ូវឧេាហ៍រត្តួ្ពិនិត្យជំុវញិនេបមុក សរៀករាល់នងៃ ។ 
  
សបើមានសភលៀកខ្មល ំកសយើករត្វូពិនិត្យនេបមុក ង្រក្កមានការលិចនេបមុក ង្ដលសធវើ
ឲ្យក្ង្កែបសចញរចួ។ 

  



លក្ខណៈចិញ្ច ឹមក្ង្ងែបក្ាុងង្ប្េ 

ភលឺង្ប្េ 

េនទូង 

នេៃមុង ទីក្ង្នលងដាក្់ចំណី 



៤.ការសរបើរាេ់ចំ ី និកការផតល់ចំ ី 
 ក្.ការសរបើរាេ់ចំ ីរោប់ 

េំហំគ្រាបចំ់ណី កំរតិគ្របូច្តអ ីន ដំណាក់កាល (អាយ ) កំរតិផតលនិ់កការផតល ់

១ មម ៣៥% ១៥ នងៃដំបូក ៧ សៅ ១០% ផតល់ពី ៤ សៅ ៦
ដក 

២ សៅ ២.៥ មម ៣០% ៣០នងៃបន្ទទ ប់ ៥  សៅ ៧% ផតល់ពី ៤ សៅ ៦ដក 

៣ សៅ ៥ មម ២៥% ៣០នងៃបន្ទទ ប់ ៣ សៅ ៥% ផតល់ពី ២ សៅ ៤ដក 

៨ សៅ ១០ មម ២២% សលើេពី៧៥នងៃស ើកសៅ ៣  សៅ ៥% ផតល់ពី ២ សៅ ៤ដក 

េំោល់ៈ ចំ ីសរបើអេ់ពី ១.៣ សៅ ១.៥ គ.រក្ េេួលានក្ង្កែបសាច់ ១គ.រក្ ។ 



៤.ការសរបើរាេ់ចំ ី និកការផតល់ចំ ី (ត្) 
 ខ្.ចំ ីង្ក្នចន 

សមាសធាត ផស ំ ភាគរយសមាធាត ផស ំ(គ.គ្រក) កំរតិគ្របូច្តអ ីន (%) 

ក្នទក់្ ៤០ 

៣១ 

សមៅរតី្ ៤០ 
េង្ ត ក្សេៀក ៥ 
ស ត្រក្ហម ១៥ 

អំបិល ១ 
េរបុ ១០១ 

េំោល់ៈ រាល់េមាេធាតុ្ផេំននចំ ីរត្វូចំអិនសអាយឆ្ាិន សហើយកូ្រសអាយ េពវលា រចួេុក្សអាយរត្ជាក់្សេើបោក់្សអាយេីុ។ 



៥.របសភេជំកឺង្ដលានជួបរបេេះ 
  
 ជំកឺសរចើនបកែស ើកសោយសារមជឈោា នេឹក្មិនសាា ត្ និកគុ ភាពចំ ីមិនលា ដូច  
              ជាៈ សហើមស េះ. រលាក្ង្េបក្. 
   
  ក្.ជំកឺសហើមស េះ  
 
 

 េមាគ ល់ៈ  
 ក្ង្កែបមានស េះរកី្ធំ មិនស្េូវមានចលន្ទ មិនេូវេីុចំ ី។ 
 ក្ង្កែបមានលានរក្សាលគូេសចញមក្សរៅ ។ 

 
 

 
មូលសហតុ្ៈ  

 ក្ង្កែបេីុចំ ីផាូម(ចំ ីេល់) ឬេីុចំ ីសរចើនសពក្ មិនបសញ្ចញ
លាមក្ ។ 
 េឹក្ក្នុកអាកចិញ្ច ឹមស ើកក្ខ្វក់្ ប ត្ លពីមិនស្េូវផ្លល េ់បតូរេឹក្ ។ 

 
 
 
 

    
  



៥.សរបភេជំកឺង្ដលានជួបរបេេះ (ត្) 
 

ក្.ជំកឺសហើមស េះ (ត្) 
 
 រសបៀបពាាលៈ  

 ចាប់យក្ក្ង្កែបមានជំកឺសៅោក់្ក្នុកអាកសផេក រចួបកាត់្ចំ ីរយៈ
សពលពី ១ សៅ ២ នងៃ ។ 
 រត្ូវលាកេំអាត្អាកចិញ្ច ឹមឲ្យានសេៀកទត់្ ។ 
 លាយថ្នន ំ  Sulshadiazin ឬ Trimathroprim (៤-៥ រក្/គ.រក្ចំ ី ) 
សោយផតល់រយៈសពល ៥នងៃជាប់ៗោន  ។ 

 
 

 
 

 ការការ រៈ 
 រត្វូឧេាហ៍ផ្លល េ់បតូរេឹក្ឲ្យានសេៀកទត់្ និករក្ាគុ ភាពេឹក្
ក្នុកឲ្យានលា ។ 
 រត្វូលាយថ្នន ំ Enzymes ឬ Lactobacillus(២-៣រក្/គ.រក្ចំ ី) សរបើរ
យៈសពល៤-៥នងៃមតក។ 
    

  



ជំងឺស ើមសពាះ 



៥.សរបភេជំកឺង្ដលានជួបរបេេះ(ត្) 
  
   
 ខ្.ជំកឺរលាក្ង្េបក្  
 
 

  េមាគ ល់ៈ  
 ក្ង្កែបមិនស្េូវេីុចំ ី មានចលន្ទយឺត្ៗ។ 

 
 សជើកក្ង្កែបស ើកសហើម ង្េបក្ស េះមានសាន មរក្ហម ពិសេេសៅ
រត្ក់ាត្សជើកទំកបួន។ 
   

 
 
 

មូលសហតុ្ៈ  
 ាត្អាកចិញ្ច ឹមក្ង្កែប មានលក្ខ ៈង្រគម (អាកេីុម ក់) ។ 

 
េឹក្ក្នុកអាកចិញ្ច ឹមស ើកក្ខ្វក់្ សមសរាគរជាបចូលតាមរយៈសាន មរបួេ
បកែឲ្យមានជំកឺ ។ 

 
 
 
 

  



៥.របសភេជំកឺង្ដលានជួបរបេេះ (ត្) 
 

ខ្.ជំកឺរលាក្ង្េបក្ (ត្) 
 
 រសបៀបពាាលៈ  

 សបើមានជំកឺសនេះសក្ើត្ស ើក រត្វូពាាលជាបន្ទទ ន់ សេើបេេួលលេធ
ផលលា ។ 
 លាយថ្នន ំ  Norfloxaxine (៥រក្/គ.រក្ចំ ី) ឬ Trimathroprim (៣-៥ 
រក្/គ.រក្ចំ ី ) សោយ  ផតល់រយៈសពល ៣នងៃជាប់ៗោន  ។ 

 
 

 
 

 ការការ រៈ 
 រត្វូឧេាហ៍ផ្លល េ់បតូរេឹក្ឲ្យានសេៀកទត់្ និករក្ាគុ ភាពេឹក្
ក្នុកឲ្យានលា ។ 
 នផទាត្អាករត្ូវមានលក្ខ ៈរសលាក  
 រត្ូវលាកេំអាត្អាកចិញ្ច ឹមឲ្យានញឹក្ញាប់។ 
    

  



ជំកឺរលាក្ង្េបក្ 



៦.ការរបមូលផល 
 

    
  
  
 ការរបមូលផលរសកាយការចិញ្ច ឹមានរយៈសពលពី ៣-៤ង្ខ្  ដូសចនេះក្នុកមួយឆាន ំ អាច
ចិញ្ច ឹមានពី ២-៣ ដក ។ 
 
 
សំណូមពរៈ 
  ក្នុកការចិញ្ច ឹមក្ង្កែប គួរង្ត្ចិញ្ច ឹមក្នុករយៈសពលពី ៣-៤ង្ខ្ានសហើយ សបើសយើក
ចិញ្ច ឹមហួេរយៈសនេះ វានឹកសធវើឲ្យសយើកចំ្យចំ ី .ចំ្យសពលសវលា . ពិសេេការលូត្
លាេ់របេ់ក្ង្កែបមានការធំធាត់្យឺត្ ឬមិនសក្ើនេមៃន់ ។  



េូមអរគុ  


