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ច្សចកតីប្ថែងអំណរគុណ 
         ពយើងែ្ុ ំសូមសខមដងនូវកត្ញ្ញូ តាធម ៌និង ដឹងគុ្ណោ ងរជាលពរៅចំពពាោះាច ស់ជំនយួ មូលនិធិអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមអនតរជាតិ្ ( IFAD) ខដលបានផតល់កមចដីល់

រកសួងកសិកមមរកុាា របាញ់ និងពនសាទកនុងការអនុវត្ត កមមវធីិផសពវផាយបពចចកពទសកសិកមមលមីខដលធនព់ៅនឹងការខរបរបួលអាកាសធាតុ្ ( ASPIRE) ាន

ពោលបំណង កាត្ប់នថយភាពរកីរក និងបពងកើនភាពធន ់របស់រគួ្សារ កសិកររកីរក និង អនកងាយរងពរោោះកសិករខ្នន ត្តូ្ចពៅកមពុជា។ កមមវធីិបានផតល់លវកិា ដល់

អគ្គនាយកដ្ឋឋ នកសិកមម/នាយកដ្ឋឋ នផសពវផាយកសិកមម កនុងការអនុវត្ត  សាសភាពទី២ ននកមមវធីិគឺ្អភវិឌ្ឍសមត្ថភាពពសវាផសពវផាយកសិកមម ពដើមបជីយួ ោរំទ

ការខកលមអពសវាផសពវផាយកសិកមម ពៅថ្នន កព់រកាមជាតិ្ និងមូលដ្ឋឋ នតាមរយៈបពងកើនគុ្ណភាពផសពវផាយកសិកមម និងរគ្បរ់គ្ងចំពណោះដឹង និងពរងឹងធនធាន

មនុសសសរាប ់ផសពវផាយកសិកមម។  

បខរមបរមួលអាកាសធាតុ្ ានការខរបរបួលខ្នល ងំ រដូវខដលបាល ស់បតូរ បងកឲ្យានផលប ោះពាល់ដល់ជីវភាព រស់ពៅរបស់កសិករ និងផលប ោះពាល់ដល់របរ

កសិកមម ទទលួរបាកចំ់ណូលទបដូពចនោះព ើយពទើបកមមវធីិផសពវផាយបពចចកពទសកសិកមមលមីខដលធនព់ៅនឹងការខរបរបួលអាកាសធាតុ្ ពរៀបចំឯកសារផតល់ចំពណោះដឹង

ពនោះពទប ើងពដើមបពីឆលើយត្បនឹងបខរមបរមួលអាកាសធាតុ្ ឲ្យបានទនព់ពលពវលា ខដលជាត្រមូវការរបស់កសិករខ្នន ត្តូ្ចរគ្ប់ៗ ោន  ទងំកនុងនឹងពរៅគ្ពរាងផងខដរ ។  

ពយើងសងឃមឹថ្នឯកសារពនោះ និងជយួ ដល់ មន្រនតីផសពវផាយ ភាន កង់ារផសពវផាយ បងាា ត្ពី់បពចចកពទស ការចិញ្ច ឹមរជូកជាលកាណៈរគួ្សារខដលពឆលើយត្បពៅ 

នឹងការខរបរបួលអាកាសធាតុ្ វាជាវធីិសាន្រសតងាយៗ សាមញ្ញកនុងការចិញ្ច ឹមសត្វ ខដលកសិករអាចពធវើបាន និងទទលួរបាកចំ់ណូលពកើនពទើបង ។  

ឯកសារខណនា ំ “ ការចិញ្ច ឹមរជូកជាលកាណៈរគ្ួសារ ធន់ ពៅនឹងការខរបរបួលអាកាសធាតុ្” ពនោះជា សមទិធិផលលមីមយួរបស់កមមវធីិ ASPIRE 

ភាពពជាគ្ជយ័កនុងដំពណើ រ ការពរៀបចំពសៀវពៅពនោះ គឺ្អារស័យទងំរសុងពលើកិចចស របតិ្បត្តិការ និងការចូលរមួរកុមការងារបពចចកពទស របស់កមមវធីិនន 

អគ្គនាយកដ្ឋឋ នកសិកមម/នាយកដ្ឋឋ នផសពវផាយកសិកមម ។   
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ច្មច្រៀនទី១: ការច្ជ្រើសច្រ ើសពូរ 
 

  ១.ពោលបំណង ឲ្យកសិករពចោះ៖ 
 ពរជើសពរ ើសពូជរជូកយកមកចិញ្ច ឹមឲ្យធនន់ឹងអាកាសធាតុ្ខរបរបួលតាមត្ំបន ់ានសុែភាពលអ ធំធាត្ព់លឿន រត្ូវតាមត្រមូវការទីផារ  

  ២.ការពរជើសពរ ើសពូជរជូក 
ានសំខ្ននណ់ាស់សរាបអ់នកចិញ្ច ឹម និងផតល់អត្ថរបពោជនដូ៍ចត្ពៅ៖ 

- ចិញ្ច ឹមឆ្បធ់ំ (ការធំធាត្លូ់ត្លាស់ពលឿន)  
- ឆ្បប់ានលក ់(ចិញ្ច ឹមានរយៈពពលែលី) 
- ធនជ់មង ឺ(មនិងាយទទួលជមង)ឺ 
- លកប់ានត្នមលនលល 

 ពូជរជូកនាចូំលពីបរពទស                
 

 

 

                

                
 

 
  ពូជឌូ្រ  កុ 

 

 ពូជទាយរា យ                                                                   
 

 ពូជពទបនពរដស  
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 ពូជឌូ្រ  កុ៖ ពណ៍រក មរពខលត្ ពជើងខវង ពៅល ចពងអៀត្ ពូខកធនរ់ទនំិងការផ្លល ស់បតូរអាកាសធាតុ្ អរតាសាចព់រចើន រសួលចិញ្ច ឹម ឆ្បធ់ំ ធនជ់មង ឺផតល់សាចរ់ក មពរចើន 
ផតល់កូន ៩ពៅ១០កាល 

 ពូជរជូកកនុងរសុក 
 

 រជូកន ណា៖ំ កាលខវង មុែចពងអៀត្ រត្ពចៀកធាល កព់ៅមុែ រចមុោះទូលាយ ែនងខអន ពជើងែពស់លមម សមបរុពមម  ឬ ស៦០គ្ីឡូរកាម ៧-៩ខែ 
 ពូជរជូកកំពត្៖ រាងដូចរជូកកណដុ រ ែនងខអនខ្នល ងំ រកចកពជើង២ពរកាយប ោះដ ីពណ៌ពមម ទំងន៦់០គ្ីឡូរកាម ពី៨-៩ខែ 
 ពូជរជូកដំរ៖ី  ខសបករជីវរជួញពៅមដុខំភនក សលឹករត្ពចៀកធ ំកាលធំែលួនរកាស់ ពជើងាែំល ី៦០គ្ីឡូរកាម ពី៦-៧ខែ 
 ពូជរជូកកណដុ រ៖ ាឌ្តូ្ច កាលតូ្ចដូចកណដុ រ ែលួនែលីខត្រកាស់ ែនងខអនពដ្ឋោះពបា ងកិត្ដ ីសំបុរពមម ពៅ របពផោះ៦០គ្ីឡូរកាម កនុង ១២ខែ     

 ពូជរជូកកូនកាត្ ់ 
               រជូកបរពទសបងាក ត្ជ់ាមយួពូជកនុងរសុក   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ពូជរជូកកណតុ រកូនកាត្ ់
 

 ពូជរជូកូនកាត្ ់
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គុណសមបតតិ និង គុណវិបតតរបស ់ពូរជ្រូក 
របពភទពូជរជូក គុ្ណសមបត្ត ិ គុ្ណវបិត្ត 
ពូជកនុងរសុក  ងាយចិញ្ច ឹម ធនន់ឹងការខរបរបួលអាកាសធាតុ្  

 មនិពរ ើសចំណី  
 ការលូត្លាស់យឺត្ 
 ានាឌ្តូ្ច 

ពូជនាចូំល  ឆ្បប់ានទទួលផល  
 ការលូត្លាស់ពលឿន  

 ពរ ើសចំណី 
 មនិសូវសរមបែលួននិងការខរបរបួលអាកាសធាតុ្ 

ពូជកូនកាត្ ់  ការលូត្លាស់ពលឿន  
 មនិពរ ើសចំណី នឹងធនន់ិងការខរបរបួលអាកាសធាតុ្ 

 

 
៣.លកាណៈទូពៅកនុងការពរជើសពរ ើសពូជ   
 ការពរជើសពមរកមុ ំឬកូនផ្លត ចព់ដ្ឋោះទុកពធវើពម 

 ាឌ្ធំាសុំែភាពលអ ពូជសាយកូន    ចរកិសលូត្បូត្ ពូខកចិញ្ច ឹមកូន ពជើង នដ ធំា ំជំ ររត្ង សំបុកពពាោះធាល ក ់ពដ្ឋោះពរចើន  រត្ពកៀកសាយ របដ្ឋបប់នដពូជធ ំ  
 សាគ ល់របវត្ដិពមបា ចាស់លាស់ (មនិជានឈ់ាម) ជាពូជកូនកាត្២់ឈាម 

  
   

 

 

 

 

 
  ពូជពម 
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 ការពរជើសពរ ើសបា មកបងាក ត្ ់ឬកូនទុកពធវើបា 
 ាឌ្ធំា ំសមជាមយួពម សុែភាពលអ ធនជ់មង ឺពងសាវ សទងំពីរធំពសមើោន  ពជើងរងឹា ំចរកិសលូត្បូត្ ជំ ររត្ង ់  
 ពូខកពាកព់ម សាគ ល់របវត្ដិពមបា ចាស់លាស់ (មនិជានឈ់ាម) ជាពូជសុទធ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ករពរជើសពរ ើសកូនរជូកផ្លត ចព់ដ្ឋោះ 

 ទំងនម់ធយម ៥គ្ីឡូរកាម ភាពកាល ហាន ខភនកសថ្នល ោម នពពឹកខភនក  
 ពរាមទនរ់សទបនូ សមបរុសាអ ត្ ពថ្នល សលអ ខភនកភលរឺពលាង សុែភាពលអ ពូខកសីុចំណី  
 ានកំពៅសីតុ្ណា ភាព ៣៨ អងាពស(ពបើពៅរដូវពៅត វាអាចសីតុ្ណា ភាពពកើនពទប ើងដល់៣៩.៥ អងាពស) 
 សាគ ល់របវត្ដិពមបា ចាស់លាស់ (មនិជានឈ់ាម) កូនកាត្៣់ឈាម(លអបំផុត្)                                             

 បាកូនកាត្ក់នុងរសុក 
 

 បាបរពទស 
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 កូនរជូកពូជ រកុម  ុន 
សីុភ ី

 

 ពូជកូនកាត្ ់
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ច្មច្រៀនទី២ : ការសាងសងជ់្ទុង 
 
១. ពោលបំណង ពរកាយវគ្គបណតុ ោះបណាត លសិកាា កាម និងពចោះពីបពចចកពទស៖ 

 ការសាងសងរ់ទុងតាមបពចចកពទសសរាបក់ារចិញ្ច ឹម ពដើមបរីជូកានសុែភាពលអ និងទបទ់ល់នឹងកំពណើ នសីតុ្ណា ភាព  
២.ការពរៀបចំកខនលងសាងសងរ់ទុង 
    ានសារសំខ្នន ់សរាបអ់នកចិញ្ច ឹមជួយ ឲ្យរជូកានសុែភាពលអ ការពារកំពៅនលង ពភលៀងែយល់  សត្វលអិត្ទិចខ្ន ំពយើងរត្ូវគ្ិត្ពលើហានិភយ័ 
    ពពលានបខរមបរមួលអាកាសធាតុ្ផងខដរ។ រត្ូវពរជើសពរ ើសទីតាងំសងរ់ទុង៖ 

    កខនលងទីទួលានសុវត្ថិភាព ដីានសំពណើ មទឹក 
 ានរបភពទឹកសាអ ត្  
 ឆ្ង យពីទីរបជុំជន និងពីផទោះបនដិច  
 ានពនលឺរពោះអាទិត្យជោះចូលពពលរពឹក និងលាង ច  
 រត្ូវពធវើរពតត ជីកំប ុសតចំងាយ៣ពៅ៤ខម រត្ពីរទុង  
 កនុងរទុង ពធវើសនូកចំណី សនូកទឹក ឬកាលបឺត្ទឹក 
 ជុំវញិជញ្ជ ំងរទុងានសំណាញ់ការពារមុែ  

សត្វលអិត្ចនរងទិចឬខ្នរំជូក 
 ករាលនផទរទុងរាបពសមើលអ និងជពរមលបនតិច 
 ដំបូលានសំោបខវងបនតិច យកលអរបកសបវូ សលឹកពតាន ត្ សលឹកដូង 
 រទុងានែយល់អាកាសពចញចូលលអ ទងំរដូវរបាងំ និងរដូវវសា 
 ពៅរដូវវសា រទុងរត្ូវការពារែយល់ពបាកបកខ់្នល ងំ ជោះពភលៀងចូល និងពធវើឲ្យានកំពៅកនុងរទុង (ដូចជាដុត្ធយងូកនុងកអម ឬន្រងាក ន ឬអំពូលពភលើងអគ្គីសនី) 

 ការសាងសងរ់ទុង 
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 ពៅរដូវរបាងំ កនុងរទុងរត្ូវខត្រត្ជាក ់គ្ួរដ្ឋពំដើមពឈើ ូបខផល ឬពដើមពចកពៅខកបរៗរទុង និងដ្ឋពំមម ពែៀវែចីពទ័ធជុំវញិរទុង ពរពាោះវាជួយ ឲ្យដីានសំពណើ ម ជួយ កាត្់
បនថយការបំភាយឧសម័នការបូនិក ពចញពីដី ជួយ ដីរកាសីតុ្ណណ ភាពមនិឲ្យពកើនពទប ើងខ្នល ងំ ។ រទុងរត្ូវបាញ់ទឹកពលើដំបូល ជុំវញិរទុងពៅពពល ពា ង៩រពឹក  
និងពា ង២រពសៀលបាញ់ទឹកឲ្យពជាគ្ជាពំទើបានធាតុ្រត្ជាកជ់ោះចូលរទុងនិងដ្ឋកក់ងាា បខនថម។ 

 ពៅរដូវរបាងំពៅត សងួត្ងួត្ខ ងរត្ូវានអាងទឹកសរាបរ់ជូកពដករតា។ំ 
     

៣.របូភាពគំ្នូសបំរពួញរទុងរជូក (ដំបូលរបកស់លឹកពតាន ត្ ឬ សបវូ ករាលសីុម ងត់្)៍ 
 សាភ រៈ សីុម ងត់្ ៍ែាច ់លម ឥដឋ ខប ល ខម រត្ ពឈើសរាបព់កៀរ សាល បរពាសរាបប់ូក  

ពឈើសបវូខដកពោល 
 ដំបូលពោត្លមមសមពៅនឹង ទំ ំរទុង ានពជើងពរៀងសងខ្នង  
     របទាយទឹក ានរពតត សរាបប់ងាូរទឹកលាមកពចញ 
 ោកស់ាប ពធវើសនូកជាបព់ៅកនុងរទុង (ទទឹង៣សម បពណាត យ១,២ម  
     ជំពៅ២សម ) 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

គំ្នូសបំរពួញរទុងរជូក 

 



10 

 

ក.រទុងរជូកពម  
 រទុងពមពផើម         

 ទំ  ំ២.៥០ខម រត្កាពរ   សរាប ់ 
ពមរជូក១កាល (រទុងលាត្) 

 រទុងពមពផើមដ្ឋករ់ជូកពូជទទឹង ០.៦ខម រត្  
បពណាដ យ ២.២០ខម រត្ កំពស់ ១.១០ខម រត្  
សរាប ់ពម ១កាល  

   
 រទុងពមបំពៅកូន 

 ទំ ១ំ០ខម រត្កាពរ   ដ្ឋកព់មមយួកាលានកូនព ី៨ ពៅ ១២កាល ។ រត្ូវានឃលុបដ្ឋកកូ់ន ឬកំពៅកូន។  
  

 
 

រទុងពមពផើម 

(រពបៀបទី១)រទុងពមបំពៅកូនានឃលុបកំពៅ 
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 រទុងរជូកបា 
រទុងរជូកបាបរពទស  និងរជូកបា កនុងរសុក ដូចោន គ្ឹ៖ 

- ទំ  ំ៤ខម រត្ គុ្ណ ៥ខម រត្ ពសមើ២០ខម រត្ ដ្ឋកប់ាមយួកាល 
- សងជ់ញ្ច ំងរទុងឱ្យែពស់បនដិច ពដើមបកីារពាររជូកពលាត្- កពចញពរៅ 
- ដ្ឋកស់នូកទឹក ចំណីឲ្យជាបព់រពាោះការពាររជូកបាខ្ន ំ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(រពបៀបទី២) រទុងលាត្ានឃលុបសរាបប់ំពៅកូន 
 

ទំ ំរទុងរជូកបា 
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 រទុងរជូកសាច ់(រជូកសាចគិ់្ត្ោបពី់ផ្លដ ចព់ដ្ឋោះ រ ូត្ដល់លក)់  
 រទុងានែយល់អាកាសពចញចូលលអ និងកុំឱ្យែយល់ពបាកបកខ់្នល ងំជៈពភលៀងចូល ។ ទំ  ំ៤ខម រត្ គុ្ណ ៥ខម រត្ ពសមើ២០ខម រត្កាពរ  ។ 
 ដ្ឋកកូ់នរជូកបាន២០កាល (ទំងន ់២០-៥០គ្ីឡូរកាម)  
 ដ្ឋករ់ជូកសាចប់ាន ១០កាល (ទំងន៥់០-១០០គ្ីឡូរកាម)    
 ដ្ឋកព់មរកមុបំាន ៨កាល 

 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
រទុងរជូកសាច ់

ប ដុីង និងកាលបឺត្ទឹក 
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ច្មច្រៀនទី៣: ចំណី-ទកឹ 

 
១. ពោលបំណង ពរកាយវគ្គបណតុ ោះបណាត លសិកាា កាម និងដឹងពី៖ 

 របពភទចំណីផតល់ការលូត្លាស់ ធំធាត្ ់ទទួលបានសុែភាពលអសរាបរ់ជូក ធនន់ឹងអាកាសធាតុ្ខរបរបួល 
 ពចោះផសចំំណីខដលអាចរកបានពៅមូលដ្ឋឋ ន និងានត្នមលពថ្នក 

២. ចំណី និងទឹក 
     រជូករត្ូវានចំណីអាហារាន៖ ជាត្ិសាច ់ជាត្ិសករ ជាត្ិខរ   ជាត្ិវតិាមនី នឹងជាត្ិទឹក ពដើមបកីារលូត្លាស់ ធំធាត្ន់ិងសុែភាពលអរបស់វា។  

របពភទ ានពៅកនុង អត្ថរបពោជន ៍
 
១.ចំណីផដលជ់ាតិសាច ់

 

        សាច ់                      កាកសខណត កពសៀង           កូនបងាគ រ 
 

 

វាជួយ រទរទងជ់ីវតិ្ ការធំធាត្ ់
បពងកើត្សាច ់កូន ទឹកពដ្ឋោះ  

         កូនរត្ី                         សាចា់ន ់                   កាកដូង 
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២.ចំណីផដលជ់ាតិសករ 
(ថាមពល) 
 

      សខណត កពសៀង            កាកសំណល់ផទោះបាយ   កាកបាយរសា       
                         
  

វាជារបភពផតល់កំពៅជួយ រកាកំពៅកនុង
ែលួន ធំធាត្ ់ផលិត្កូន  

 
 
 

ចុងអងករ                           កនទកម់ ត្ ់                         ពពាត្        
 

 
 
 
 

 
៣.ចំណីផដលជ់ាតិប្រ ៉ែ 

សំបកែយង                                                                    អំបិល 
 
 

 
បពងកើនការលូត្លាស់របស់ឆអឹង និង
ឲ្យឆអឹងសត្វរងឹាុ ំ 
អំបិលវាជួយ ផតល់រសជាត្ិដល់ 
ចំណីនិងជុំរញុឲ្យសីុឆ្ង ញ់         

 
 
 
៤.ចំណីផដលវ់ីតាមីន                                      

សលឹកកនធំពលត្                            រត្កួន                            ពដើមរតាវ 
 
 

  
សរាបក់ារធំធាត្ ់ការបនតពូជ 
ការពារខសបក និងសុែភាពលអ 
 

 
 
៥. ទឹក 

ទឹកសាអ ត្ 
 
 
 

បញ្ជូ នសារជាត្ិចិញ្ច ឹម កនុងសារ
ពាងគកាយសត្វ  ដឹកជញ្ជូ នជាត្ិពុល 
ពចញពៅពរៅសររីាងគ រកាកំពៅ 
កនុងែលួនសត្វ ពធវើឲ្យដងែលួនសត្វធំធាត្ល់អ 
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                                                តារាងតជ្មូវការផឹកទឹកកនងុមួយថ្ថៃតាមជ្បច្ភទជ្រូក 
របពភទរជូក  ចំនួនរជូក ត្រមូវការផឹកទឹកកនុង១នលង 
រជូកពមពផើម ១កាល ១០-១២លីរត្ 

រជូកពមបំពៅពដ្ឋោះ ១កាល ២០-៣០លីរត្ 
រជូកសាច ់ ១កាល ៦-៨លីរត្ 
រជូកបា ១កាល ១២ ១៥លីរត្ 

                                                              តារាងផតលច់ំណី សជ្មាប់ជ្រូកសាច់ ច្ម និងបា   
ែំណាក់កាលទី ១ 

ោបព់ី ១០ ពៅ ៣០ រគ្ក 
ែំណាក់កាលទី ២ 
ោបព់ ី៣០ ពៅ ៦០ រគ្ក 

ែំណាក់កាលទី ៣ 
ោបព់ី ៦០ ពៅ ១០០ រគ្ក 

របពភទចំណី ចំនួន គ្រក ចំនួន គ្រក ចំនួន គ្រក 
                               កនទក ់
 

៤០ ៦២ ៧២,៥ 

                               កនធំពលត្សងួត្ 
 

៩ ៩ ១០ 

                               ពពាត្ 
            ពពាត្             

២០ ១០ ០ 

                               កញ្ចុ ងអងករ 
 

២០ ១០ ១០ 

                                ពមៅរត្ ី ១០ ៨ ៦ 

                                ពរបមុចិ 
 

១ ១ ១ 

                                 អំបិល 
 

០,៣ ០,៥ ០,៥ 

បរាិណសរបុ  ១០០,៣គ្រក ១០០,៥ គ្រក ១០០គ្រក 

 ពៅរដូវវសាពភលៀងធាល ក ់
ពជាគ្ជាពំយើងរតូ្វផតល់ចំណី 
ានជាតិ្សករឲ្យបានពរចើន 
ពរពាោះវាជួយ បពងកើនជាកំពៅ
កនុងែលួនសត្វទបទ់ល់និង 
ធាតុ្រត្ជាក។់ 

 
 ពៅរដូវវរបាងំពៅត សងួត្ 

 ួត្ខ ងពយើងរតូ្វកាត្ ់
បនថយចំណីានជាតិ្សករ 
និងបពងកើនជាតិ្វតិាមនី 
កនុងបននលរសស់។ 
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 ការផលិត្ចំណីខបបឧសា កមម   

 ចំណីសពរមច(ផលិត្ពៅពរាងចរក)ាន 
 របូពត្អុីនែពស់លអ 

- ចំណីកូនរជូកកំពងប់ំពៅពដ្ឋោះ   
ពមពផើម  ពមកំពងប់ំពៅកូន  
កូនរជូកផ្លដ ចព់ដ្ឋោះ រជូកសាច ់

 ចំណីខបបឧសា កមមលាយជាមយួ 
ចំណីខដលានរសាបព់ៅតាមមូលដ្ឋឋ ន                                     
ពមចំណីរជូកសាច ់ 

                         ពមចំណីរជូកសាច១់លងទ់ំងន ់៥គ្រក  
                         រត្ូវលាយជាមយួ 

 ចុងអងករ ១០គ្ីឡូរកាម 
 កនទក ់៥ គ្ីឡូរកាម     
 ពមចំណី ៥ គ្ីឡូរកាម  
សរបុៈ ២០ គ្ីឡូរកាម 

            សរាបរ់ជូកសាចទ់ំងន ់១៥គ្រក -៣០ គ្រក 
 

 
 

                                          
 

 

 

ចំណីពមពផើម                                ចំណីពមកំពុងបំពៅកូន   ចំណីកូនកំពុងពៅពដ្ឋោះ 

ចំណីកូនរជូកអាយុ៧នលង 
ដល់២៥គ្.រក     

ចំណីរជូកសាច ់
៣០ដល់៦០គ្.រក 

ចំណីរជូកពលើស 
ពី៦០គ្.រកដល់លក់ 
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 របូមនតសរាបក់ារវាស់ទំ ំរទូងរជូកគិ្ត្ជាទំងនរ់ជកូ          ទំ រំទូង (ខម រត្) x ទំ រំទូង (ខម រត្)  x បពណាត យដងែលួន ((ខម រត្)            
វធិីទី ១ : ទំងនរ់ជូក                    ១៤៤០០  

វធិីទី ២ : ទំងនរ់ជូក ³ ទំ រំទូង (ខម រត្) x ទំ រំទូង (ខម រត្) x បពណាត យដងែលួន ((ខម រត្) x ៨៧.៥ 
រយោះពពល 
ចិញ្ច ឹមខែទី២ 

រយោះពពល 
ចិញ្ច ឹមខែទី៣ 

រយោះពពល 
ចិញ្ច ឹមខែទី៤ 

រយោះពពល 
ចិញ្ច ឹមខែទី៥ 

រយោះពពល 
ចិញ្ច ឹមខែទី៦ 

ទំ  ំ 
(សម) 

ទំងន ់ 
(គ្រក) ទំ  ំ 

(សម) 
ទំងន ់ 
(គ្រក) 

ទំ  ំ 
(សម) 

ទំងន ់ 
(គ្រក) 

ទំ  ំ 
(សម) 

ទំងន ់ 
(គ្រក) 

ទំ  ំ
(សម) 

ទំងន ់ 
(គ្រក) 

46 23 74 41 89 62 103 90 117 129 

47 24 75 42 90 64 104 92 118 132 

48 25 76 43 91 66 105 95 119 135 

49 26 77 44 92 68 106 98 120 138 

50 27 78 45 93 70 107 100 121 141 

51 28 79 46 94 72 108 103 122 144 

52 29 80 47 95 74 109 106 123 147 

53 30 81 48 96 76 110 108 124 150 

54 31 82 50 97 78 111 111 125 153 

55 32 83 52 98 80 112 114 126 156 

57 34 84 54 99 82 113 117 127 159 

59 36 85 55 100 84 114 120 128 162 

61 38 86 57 101 86 115 123 129 165 

63 40 97 58 102 88 116 126 130 168 

របូភាព ការវាស់ទំ ំរជូក  
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ច្មច្រៀនទី៤: ការប្ថទ-ំការការពាររមៃឺ 
 

 

     ១. ពោលបំណង ផតល់ចំពណោះដឹងដល់សិកាា កាមអំព៖ី 
 ការខលទរំជូកបា រជូកពម កូនរជូក រជូកសាច ់និងកមមវធិីោកថ់្នន កំារពារ 

     ២.ការខលទរំជូកបា   
            រជូកបាពពញវយ័ពៅអាយុ ៥ ពៅ ៧ខែ ពរកាយពពលពពញវយ័១ខែពទើបឱ្យរជូកពាកព់ម និងខលទ៖ំ 

អាយុបា  ចំនួនដងរត្ូវឲ្យពាកព់ម 
៧ ពៅ ៨ខែ ១អាទិត្យបាន ១ដង 
៩ ពៅ ១២ខែ ១អាទិត្យបាន ២ដង 
១ ពៅ ២ឆ្ន  ំ ១អាទិត្យបាន ៣ដង 
៣ ពៅ ៥ឆ្ន  ំ ១អាទិត្យបាន ៤ដង 
អាយុពលើស ៥ឆ្ន  ំ រត្ូវពរគ្ៀវពធវើជារជូកសាច ់

 
 ផដល់ចំណីានរបូពត្អុីនរគ្បរ់ោន ់និងបខនលរសស់  
 ពិនិត្យតាមដ្ឋន សុែភាពជារបោ ំ។ ងូត្ទឹក ដុសលាងរជូកឱ្យសាអ ត្ជាពរៀងរាល់នលង 
 ដឹករជូកបាពធវើចលនាពរៅរទុងនិង រត្ូវពនលឺនលងពពលរពឹក ឬ លាង ច 
 កាត្ ់ឬ រសូរកចកពជើង ការពារកុឲំ្យមុត្ ពកាសែលួនពមរជូក 
 រងោ់រំជូកបា បាត្ ់ត្ព់រកាយពពលពាកព់មរចួ ពទើបដឹកមកផទោះ ឲ្យសីុចំណីប ូវ ពងាន ់ បបរសខណដ ក  ពងទកូន. . . .។ 
 ចពនាល ោះពពលននការពដ្ឋយពឈាម លពី១ពលើកពៅ១ពលើកានរយៈពពល២១នលង ។ រយៈពពលពដ្ឋយពឈាម លកនុងមយួពលើកាន ៣នលង ។ 
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ការខលទរំជូកបា 

ការលាងសំអាត្រជូកបា 
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២.ការខលទរំជូកពម  
 ការខលទរំជូកពមរកមុ ំរ ូត្ដល់ដ្ឋកប់ា 

 មនិរត្ូវផដល់ចំណីឱ្យរជូកពមរកមុធំាត្ ់ឬ សគមពពកពទ 
 រជូកពមោបព់ពញរកមុពំៅអាយុរបខ ល ៦-៧ខែ 
 ពពលពមរជូករកម ុ(ំពដ្ឋយពឈាម លពលើកទី១) មនិរត្ូវដ្ឋកប់ាភាល មពនាោះពទរត្ូវរងោ់ពំមពដ្ឋយពឈាម លពលើកទី៣ ពទើបលអ។ 
 វដដរដូវននការរកពឈាម លរបស់ពមរជូក (២១នលង) 

  ពពលពវលារត្ូវដ្ឋកប់ា ( បងាក ត្ពូ់ជ)                                      
 ពមរជូកពដ្ឋយពឈាម លនលងទី១មនិរត្ូវដ្ឋកប់ាភាល មពទ 
 ពមរជូកពដ្ឋយពឈាម លនលងទី២ ពពលលាង ចរត្ូវឱ្យបាពាកព់ម 
 ពមរជូកពដ្ឋយពឈាម លនលងទី៣ពពលរពឹករត្ូវឱ្យបាពាកព់ម (ពយើងរត្ូវឱ្យបាពាកព់មរជូកពៅលាង ច 
 នលងទី២ ឬរពឹកនលងទី៣ ពទើបបានកូនពរចើន) បាពាករ់ចួរត្ូវកត្ ់នលង ខែ ឆ្ម (ំនលងដ្ឋកប់ា) 

  សញ្ញ ណរកពឈាម លរបស់ពមរជូក   
 ខរសកពរាទិ៍ ឬ សមងពំសងៀម 
 ពឆលឆ្ល ពឡើងពាករ់ជូកដនទពទៀត្ ឬរទុង ខ្នរំទុង 
 ជួនកាលមនិសូវសីុចំណី 
 ពបើរជូកចិញ្ច ឹមរពខលងរត្ព់ៅរកពឈាម ល    
 របដ្ឋបប់នដពូជ (ញី)ពឡើងព ើមពណ៍រក មពរពឿងៗ 

និងានទឹករអំិល ូរពចញមកពរៅ     
 

 
 

សកមមភាពជំនួយពពលរជូកបាពាកព់ម 
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 ការខលទពំមរជូកពផើមរ ូត្ដល់ពពលពកើត្កូន         
              ពរកាយពពលដ្ឋកប់ារចួបាន២១នលង ពបើមនិរកពឈាម លពឡើងវញិ បញ្ជ កថ់្នពមរជូកពផើម (ានគ្ត៌្) 

 ពមរជូកពផើម គ្ិត្ោបព់ីនលងដ្ឋកប់ារ ូត្ដល់នលងពកើត្កូន ចំនួនមធយមរយៈពពល ៣ខែ ៣អាទិត្យ៣នលង (ពសមើនិង ៣ខែ ២៤នលង ឬ ១១៤នលង) 
 ផដល់ចំណី ទឹកឱ្យបានលអ 
 ពរសាចទឹក ដុសលាងែលួនពមរជូកពពលអាកាសធាតុ្ពៅដ   
 ដ្ឋកប់ារចួ មនិរត្ូវពដញ ទត្ ់ធាក ់ឬចិញ្ច ឹមដ្ឋករ់ទុងជាមយួរជូក ការពារកុំឱ្យពមរជូក ភយ័ ហាមកុំឱ្យពមរជូកពដករតាភំក ់ 
 ហាមោកថ់្នន កំារពារជមង(ឺវាកសំ់ាង)ពលើពមពផើម(ពបើចងោ់ករ់ត្ូវពធវើតាមពវជជបញ្ជ  បសុពពទយ)  
 រត្ូវផដល់ចំណី ទឹកឱ្យបានលអ ពពលអាកាសធាតុ្ពៅត   
 រត្ូវផតល់បខនលរសស់ឲ្យរជូកសីុឲ្យបានពរចើន  
 រត្ូវពរសាចទឹក ដុសលាងែលួនពមរជូកពពលអាកាសធាតុ្ពៅដ   និងបាញ់ទឹកពលើដំបូល ជុំវញិរទុង 
 ករណីអាកាសធាតុ្រត្ជាកព់ពកពយើងរត្ូវដ្ឋកក់ំពៅ (ដូចជាដុត្ធយងូកនុងកអម ឬន្រងាក ន ឬអំពូលពភលើងអគ្គីសនី)។ 

 
 រពបៀបគិ្ត្នលងពមរជូកពកើត្កូន     
ឧទ រណ៍ៈ ពមរជូកដ្ឋកប់ាពៅនលងទ ី៥ ខែ ៣ ឆ្ន ២ំ០១២  ពត្ើពមរជូករត្ូវពកើត្កូនពៅនលងណា? 
ចពមលើយ 

        ៥ - ៣ -២០១២ ២០១២   
    + 
     ២៤ - ៣     
           ពមរជូកពកើត្កូនពៅនលងទីៈ               ២៩      -          ខែ ៦    -ឆ្ន  ំ២០១២   

 

 សាភ រោះពរត្ៀមសរាបប់ពងកើត្កូនរជូក 
 ថ្នន រំក ម ម កនន្រនដកាត្ព់ធមញ បុាងំ ឡាម អំពបាោះ ា ស់ អាល់កុល សំឡី ពរសាមនដ-រកណាត្ស់ាអ ត្ ថ្នន ពំបើកសបនូ (អុកសីុតូ្សីុន) 
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 ថ្នន បំ ូវកាល ងំ វតីាមនី 
 ថ្នន ជំាត្ិខដក សឺរាងំ-មជុល              

      ពពលពមរជូកជិត្ដល់នលងពកើត្កូន 
 ពមរត្ូវពៅមនិពសងៀម រសុត្ពលាង 
 ពបើរជូកចិញ្ច ឹមរពខលងពនាោះវាកាចសំ់បុក 
 កពនាមពដ្ឋោះរកីធំានពចញទឹកពដ្ឋោះថ្នល ៗត្ិច 
 របដ្ឋបប់នដពូជរកីធ ំរជូកែលោះពងៀកពរកាយសំឡឹងពមើលពពាោះខរសកលងូរ 
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 ពពលពមរជូកពកើត្កូន ាច ស់រត្ូវអងគុយរងោ់ពំមើល និងជួយ វា 
 ពិនិត្យលំនាធំមមតារបស់កូនរជូកពពលពកើត្តាមទវ (របដ្ឋបប់នដពូជញី) 
 ពិនិត្យ និងរាបច់ំនួនសុកឱ្យរគ្បច់ំនួនកូន 
 ពិនិត្យចពនាល ោះពពលពកើត្កូនមដង១ៗ(រយៈពពលធមមតា១០-១៥នាទីកូន១) 
 កូនរជូកពកើត្យឺត្ពពករត្ូវោបកូ់នពកើត្មុនឱ្យពៅពដ្ឋោះមុននិងោកថ់្នន ពំបើកសបនូ ថ្នន បំ ូវឱ្យពម 
 ពពលកូនរជូកពកើត្អស់រត្ូវឱ្យពៅទឹកពដ្ឋោះដំបូង 
 កូនរជូកពកើត្មកភាល ម របញាបជូ់ត្សំអាត្ទឹកពភាល ោះកនុងរចមុោះរចួដ្ឋកកូ់នចូលកនុងឃលបក់ំពៅ កាត្ផ់ចិត្កូនរជូក-កនទុយ និងពធមញកូនរជូក។ 
 ពៅរដូវវសារត្ូវផតល់កំពៅរយៈពពល២អាទិត្យទងំយប ់នលងពដ្ឋយពរបើ អំពូល កំពៅឬកអមធយងូ.... 
 ពៅរដូវរបាងំរត្ូវផតល់កំពៅរយៈពពល១អាទិត្យទងំយប ់នលងនិង១អាទិត្យពរកាយផតល់កំពៅពអាយពពលយប ់ពដ្ឋយពរបើអំពូលកំពៅ ឬកអមធយងូ.... 
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ការជូត្សំអាត្ទឹកពភាល ោះកូនរជូក ពមពកើត្កូន ជំនួយពពលពមរជូកពកើត្កូន 

ការរជលកថ់្នន  ំសាល បព់មពរាគ្ កំពៅកូនរជូកកនុងឃលបា់នអំពូលពភលើង ការកាត្ព់ធមញ 
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 សកមមភាពលំអិត្ពីដំពណើ រការជំនួយពពលពកើត្កូន 

 
 
 

 

 

 

 
 

ការកាត្រ់ត្ពចៀក ចពនាល ោះពពលពកើត្កូនមដងៗមយួ  
 

ការជូត្ទឹករអំិលកូន ការចងអំពបាោះផចិត្ពដើមបឃីាត្ឈ់ាម 
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 ការខលទពំមរជូកកំពុងបំពៅកូន   
 របយត័្នពមរជូកពដក ឬឈរ ជានកូ់នងាប ់
 ពិនិត្យពដ្ឋោះពមរជូក ទឹកពដ្ឋោះពចញត្ិច ឬពរចើន និងកពនាមពដ្ឋោះានដំពៅ ឬរលាក 
 ពិនិត្យពមើលរបដ្ឋបប់នដពូជខរកងានដំពៅ ឬធាល កទ់ឹករអំិល-ែទុោះ-ឈាម  
 ឱ្យចំណីានរបូពត្អុីនរគ្បរ់ោន ់និងទឹកសាអ ត្ជារបោ ំ   
 ពិនិត្យពមើលពមរជូកឱ្យកូនពៅខឆអត្ ឬអត្ ់  

 
 
 
 

ការកាត្ផ់ចិត្ ការបំពៅទឹកពដ្ឋោះដំបូង 

កូនរជូកពៅរចួរត្ូវោបព់ចញពីពម 
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តារាងផតលក់ំច្ៅកនូជ្រូកច្ទើបច្កើត រហូតែលផ់្តត ច់ច្ ោះ   
អាយុកូនរជូក កំពៅរត្ូវផតល់ 

១ - ៧ នលង (អាទិត្យទី១) ៣២ អងាពស 
៨ - ១៤ នលង (អាទិត្យទី២) ៣០ អងាពស 
១៥ - ២១ នលង (អាទិត្យទី៣) ២៨ អងាពស 
២២ - ២៨ នលង (អាទិត្យទី៤) ២៦ អងាពស 
២៩ - ៣៥ នលង (អាទិត្យទី៥) ២៤ អងាពស 

 
 

 ការខលទពំមរជូកពរកាយពពលផ្លដ ចព់ដ្ឋោះកូន     
 លាងទឹក សំអាត្រទុងជារបោ ំ
 ផដល់ចំណីអាហារានគុ្ណភាពែពស់ និងរគ្បរ់ោន ់
 គ្ិត្ពីរយៈពពលផ្លដ ចព់ដ្ឋោះរ ូត្ដល់ពពលពដ្ឋយ 

ពឈាម លលមីមដងពទៀត្ ពបើយូរពពករត្ូវពិភាកាជាមយួពពទយសត្វ 
 យកលអរត្ូវចិញ្ច ឹមដ្ឋកព់ៅជាបជ់ញ្ជ ំងរទុងរជូកបា 

(ឱ្យរជូកពមើលពឃើញោន )។    
៣. ការខលទកូំនរជូក  

 ការខលទកូំនកំពុងពៅពដ្ឋោះ 
 ោបកូ់នរជូកពែាយឱ្យពៅពដ្ឋោះជួរមុែ (ជិត្រទូង)  
 ផដល់កំពៅឱ្យកូនរជូកបានលអ  
 ពបើផដល់កំពៅពៅដ ពពក នាឱំ្យកូនរជូករជីវរជួញខសបក ខរសក រត្ ់ពឆលឆ្ល  

     ការោកថ់្នន ជំាត្ិខដក  (ោកស់ាចដុ់ំ)                                       ការោកវ់ា កសំ់ាង (ោកព់សើរខសបក)  
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 ពបើរត្ជាកព់ពកកូនរជូកពដកពលើោន  
 ពបើកំពៅលមម សមរសបកូនរជូកពដក សីុ ផឹក រ ័សរ ួន ធមមតា 

  ពពលកូនរជូកពៅពដ្ឋោះរចួ រត្ូវពដញពចញឱ្យឆ្ង យពីពម  
  ឬោបដ់្ឋកឃ់លុបកំពៅ ពពលកូនរជូកានអាយុោបព់ីៈ 

 អាយុ ៣នលង រត្ូវោកជ់ាត្ិខដក(Fer)ពលើកទី១ ចំនួន១ពសពស  
កនុងកូនរជូកមយួកាល 

 អាយុ១០នលង រត្ូវោកជ់ាត្ិខដក(Fer)ពលើកទី២ ចំនួន១ពសពស 
 កនុងកូនរជូកមយួកាល 
 

 អាយុ១៥-២០នលង រត្ូវពរគ្ៀវកូនរជូកពឈាម ល 
 អាយុ២៥នលងរត្ូវោកវ់ា កសំ់ាងរាគ្ការពារជមងរឺាគ្(សាលម ូពណឡូសីុស)ោក ់២ពសពស ពសើ ខសបក 
 អាយុ៣០នលង រត្ូវោកវ់ា កសំ់ាងសារទឹកការពារជំង ឺ(បា សទីពរ  ឡូសីុស)ោក ់២ពសពស ពសើខសបក 
 អាយុ៣៥នលងរត្ូវោកវ់ា កសំ់ាង ពប សដិ៍ ការពារជមងពឺប សដិ៍ ោក ់២ពសពស ពសើខសបក 

  ការពារខលទកូំនពរកាយពពលផ្លដ ចព់ដ្ឋោះ    
                      ពពលផ្លដ ចព់ដ្ឋោះកូនរជូកពធវើឱ្យកូនរជូកមយួចំនួនមនិសបាយចិត្ដ  
                      ពយើងរត្ូវអនុវត្ដៈ        

 ផ្លដ ចព់ដ្ឋោះកូនរជូកពៅអាយុ៤០-៤៥នលង ជាការលអ (ពូជកូនកាត្)់ 
 កាត្ប់នថយការពៅពដ្ឋោះ (ឃាងំពម និងកូនឱ្យពៅជិត្ោន  ជួបោន  

មដងាក លកនុងមយួនលង)  
 បខនថមចំណីានជីវជាត្ ិឱ្យកូនសីុឱ្យខឆអត្ រចឺំណីទឹកពដ្ឋោះ 
 មនិពធវើឱ្យកូនរជូកភយ័ខ្នល ច 
 ពិនិត្យសុែភាពកូនរជូកជារបោ(ំពមើលលាមកភាពរ ័សរ ួន) 

 ការពរគ្ៀវកូនរជូកពឈាម ល                 ការបាញ់ថ្នន ផំសោះបនាទ បព់ីពរគ្ៀវ 
 

    ការបំខបកកូនរជូកពីពម(ផ្លដ ចព់ដ្ឋោះកូន)  
 

ពិនិត្យសុែភាពកូនពរកាយពពលផ្លដ ចព់ដ្ឋោះ 
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 ពពលកូនរជូកខលងនឹកពមព ើយ ពយើងអាចោប ់
លកប់ានព ើយ ។         

       ៤. ការខលទរំជូកសាចរ់ ូត្ដល់លក់ 
             ពយើងទិញកូនរជូកយកមកចិញ្ច ឹមរត្ូវៈ  

 បាចកំពបារសស ឬ បាញ់ថ្នន (វមីុចី-អុីយូឌ្ីន) ១៥ មលីីលលីរត្ កនុងទឹក៤ លីរត្ 
 សាល បព់មពរាគ្ ពលើរទុង ទុករយៈពពលព ី៣ ពៅ៥នលង  

ពរកាយមក រត្ូវដុស លាងសំអាត្ពទើបដ្ឋករ់ជូកចូលចិញ្ច ឹម  
 ោកវ់ា កសំ់ាងការពារជមង ឺរាគ្  សារទឹក និងជមងពឺប សដិ៍ ោកថ់្នន ទំំលាករ់ពូន ពអៀន អខងករ 
 ពិនិត្យ ការពដក លាមក ការសីុចំណី កំពៅែលួនរជូក ផដល់ចំណី ទឹក តាមអាយុរជូក 
 អនាមយ័រទុង លាងដុសសំអាត្សនូកចំណី-ទឹកជារបោ ំមុជទឹកឱ្យរជូកតាមអាកាសធាតុ្ និង រត្ូវបិទបាងំរទុងពពលានមូស ែយល់ ពភលៀងសាចចូល 
 មនិរត្ូវពធវើឱ្យរជូកពផអើល ភយ័ខ្នល ច នាឱំ្យរជូករកិន រកធ ំ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការបាចកំពបាសរ (សាល បព់មពរាគ្) ការដុសលាងកំពបាមុនដ្ឋករ់ជូក ការផតល់ចំណី 

ថ្នន សំាល បព់មពរាគ្ វមុីអីុីយូឌី្ន 
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 ពពលអាកាសធាតុ្ពៅត  រត្ូវផតល់បខនលរសស់ពអាយបានពរចើនពអាយរជូកសីុ កាត្ប់នថយ ចំណីានជាត្ិសកបនតិច  
 រត្ូវពរសាចទឹកែលួនរជូក បាញ់ទឹកពលើដំបូល ជុំវញិរទុង ពៅពពល ពា ង៩រពឹក  និងពា ង ២រពសៀល បាញ់ទឹកឲ្យពជាគ្ជា ំពទើបានធាតុ្រត្ជាក ់ជោះចូល រទុង នឹងដ្ឋកក់ងាា របខនថម 
 ករណីអាកាសធាតុ្រត្ជាកព់ពកពយើងរត្ូវដ្ឋកក់ំពៅ (ដូចជាដុត្ធយងូកនុងកអម ឬន្រងាក ន ឬអំពូលពភលើងអគ្គីសនី) បិទបាងំជុំវញិរទុងនិងបខនថមចំណី ានជាត្ិសកជួយ បពងកើន 

កំពៅកនុងែលួន។ 
 ការរគ្បរ់គ្ងកាកសំណល់លាមករជូកឲ្យបានលអ កនុងមលបកុ់ំដ្ឋកហ់ាលនលងផ្លទ ល់ ដ្ឋកក់នុងមលប ់ពដើមបកីាត្ប់នថយការបំភាយឧសម័នពមតានពៅកនុងបរោិកាស ខដលពធវើ

ឲ្យបខរមបរមួលអាកាសធាតុ្ 
 ការលាង និងសំអាត្រទុងរជូក រត្ូវរគ្បរ់គ្ងកាកសំណល់ពីការលាងសំអាត្ឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។ 

 
 
 

     ការពរសាចទឹករជូក ការពិនិត្យសុែភាពពពលសីុចំណី ការពបាសសំអាត្រទុង 
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៥. ការខលទ ំនិងការោកថ់្នន កំារពារជមង ឺ 
 

តារាងកមមវិធីការប្ថទ ំនិងចាក់វ៉ែ ក់សាងំកនូជ្រូកច្ទើបច្កើត រហូតែលផ់្តត ច់ច្ ោះ  
អាយុកូនរជូក វធីិសាន្រសតខលទ ំ ពឈាម ោះវា កសំ់ាង ឬថ្នន  ំ ករមតិ្ោក ់ ការោក ់

១ – ២ ពា ង បំពៅទឹកពដ្ឋោះដំបូង ជួយ ពអាយរាងកាយរងឹា ំ   
១ – ៣ នលង ផតល់ជាត្ិខដក ពលើកទី១ ដល់កូនរជូក ខ វរ ពបឌូ្ (Fer B12) ១ ពស.ពស សាចដុ់ ំ
៧ - ១០ នលង ផតល់ជាត្ិខដក ពលើកទី២ដល់កូនរជូក ខ វរ ពបឌូ្ (Fer B12) ១ ពស.ពស សាចដុ់ ំ
១៥ -២០ នលង រត្ូវពរគ្ៀវកូនរជូកពឈាម ល អាណា ាំង+ដិច ា+វតីាមនី  សាចដុ់ំ 
២៥ - ៣០ នលង ោកថ់្នន កំារពារជមងសឺាលម ូពណឡូស សាលម ូពណឡូស ២ ពស.ពស ពសើខសបក 
៣០ - ៣៥ នលង ោកថ់្នន កំារពារជមងសឺារទឹក សារទឹក ២ ពស.ពស ពសើខសបក 
៣៥ - ៤០ នលង ោកថ់្នន កំារពារជមងពឺប សតិ៍ ពប សតិ៍ ២ ពស.ពស ពសើខសបក 
៤៥ – ៥០ នលង ទំលាកស់ត្វលអិត្ (បា រា សីុត្) អុីវ  មូចិ  ពសើខសបក 
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តារាងសច្ងខប ច្លើការចាក់វ៉ែ ក់សាងំជ្រូក   
អាយុរជូក របពភទថ្នន ោំកក់ារពារ ការពារជមង ឺនិងកខនលងោក ់ កំរតិ្ថ្នន  ំ រលឹំកពឡើងវញិ 

អាយុោបព់ី ២៥នលងពទប ើង សាលម  ូ
ពណឡូស 
 
 
 

រាគ្ 
ការោកព់សើរ 
ខសបក(SC) 

២ពសពស/១កាល 
រជូកតូ្ច ឬ ធំោកព់សមើោន  

៣ខែមតង (ផលិត្ពៅពវៀត្ណាម) 

អាយុោបព់ី ៣០នលងពទប ើង សារទឹក 
លាយរាវ 
 
 
 

សារទឹក 
ការោកព់សើរ 
ខសបក(SC) 
 
 

២ពសពស/១កាល 
រជូកតូ្ច ឬ ធំោកស់មីោន  

៣ខែមតង (ផលិត្ពៅពវៀត្ណាម) 

អាយុោបព់ី ៣៥នលងពទប ើង ពប សត 
ពម ៅ+ទឹក 

ពប សត 
ការោកព់សើរ 
ខសបក(SC) 
 
 

២ពសពស/១កាល 
រជូកតូ្ច ឬ ធំោកស់មីោន  

១ឆ្ន មំតង 
(ផលិត្ពៅពវៀត្ណាម) 

 អូព សសគ ី ឆកួត្រជូក  ៦ខែមតង 
(ផលិត្ផលបារាងំ) 

 អ ុត្កាត ម អ ុត្កាត ម  ១ឆ្ន មំតង(ផលិត្ផលបារាងំ) 
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 រត្ូវោកវ់ា កសំ់ាងទងំអស់ខ្នងពលើរលឹំកពឡើងវញិពៅ ៣ខែពរកាយ 
 ោកវ់ា កសំ់ាងពលើរជូកានសុែភាពលអ 
 វា កសំ់ាង១មុែ ការពារជមងបឺានមយួជមង ឺ
 ោកវ់ា កសំ់ាង រគ្បត់ាមការកំណត្(់អាយុរជូក) 
 ខលរកាវា កសំ់ាង សីតុ្ណា ភាព ៤-៨អងាពស 
 ោកវ់ា កសំ់ាង តាមដ្ឋនសុែភាព 

រជូកឱ្យបាន ៣-៥នលងជាប ់ 
 ពិនិត្យ គុ្ណភាព(ផុត្កំណត្)់ វា កសំ់ាង។   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                        

វា កសំ់ាង រាគ្ វា កសំ់ាងសារទឹក  វា កសំ់ាងពប សដិ៍ 

ការបូមវា កសំ់ាង                        
  

ការោកវ់ា កសំ់ាងពរបើមជុលែលី
  

       ការោកវ់ាកសំ់ាងពសើរខសបក  
  

រពបៀបោបរ់ជូកោកថ់្នន  ំ  
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ច្មច្រៀនទី៥: រមៃ ឺនិងការពាបាល 
១.ពោលបំណង 
   ចងឲ់្យកសិករដឹងពីជមងសំឺខ្នន់ៗ  ពកើត្ានពៅកនុងត្ំបន ់និងពចោះការពាបាល និងដឹងពីវធិានការការពារ។ 

ក. រំងឺសាលម់៉ែូច្ណឡសូ (រាគ)    
     ជមងឆឺលង ផ្លទ ល់ពីរជូកឈ ឺពៅរជូកជាតាមរយៈ ទឹក ពនាម លាមក ឬតាម សាភ រៈពរបើរបាស់ ។    
 ពរាគ្សញ្ញ   

 ដំបូងកូនរជូកខលងពៅ ខលងសីុ ពៅដ ខ្នល ងំ  
 កអួត្រាគ្លាមកពណ៍ពលឿង ជួនានឈាម សអុយខ្នល ងំ ពពលជុៈានខរសក  
 ពិបាកដកដពងាើម 
 ពៅរត្ពចៀក ពពាោះ ពៅល  ចពនាល ោះរទូង ានចំណុចរក ម ព ើយខរបពណ៍ពែៀវបនដិចមដងៗ   
 រជូករាគ្រយៈពពល ២-៤នលងនាឱំ្យងាប ់ 

 សត្វសាល បច់្រើនអាយុ ៣ ពៅ៤ ខែ 
 ការពាបាល ពរបើថ្នន ៖ំ 
o ទីពវត្ (Tylovet)  

 ោកស់ាចដុ់ំពរបើកនុងរយោះពពល ៣-៥នលង 
 រជូក ពខព ពចៀម : ១មលីលីលីរត្ កនុង១០ 

ពៅ១៥គ្ីទបសូត្វរស់/១នលង 
o ស ុលហាវ -៣៣ (Solfa-33)  

 ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ១០-២០ គ្ីទបរូកាម 
o វតីាមនីពបឌូ្ (Vitamine B12)   

 ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ៥-៧ គ្ីទបរូកាម 
o វតីាមនីពស (Vitamine C)  

     ថ្នន ទំីទបពូវត្   

     រជូកពកើត្ជមងសឺាល់ម ូខណទបសូ 

     វតីាមុនី ពស ២០០០ 
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 ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ៥-៧ គ្ីទបរូកាម 
 ពបើរជូកពឡើងកំពៅ (រត្ូវោកខ់លម អាណាល់ ា ង (Analgin) 
 រត្ូវខលមពសរ  មូនរប និងពរបើទឹកអូរា លីត្ ឱ្យរជូកផឹក  

 ការការពារជមង ឺ  
 ោកវ់ា កសំ់ាងរាគ្ពលើរជូកានសុែភាពលអ (មុនពកើត្ជមង)ឺ 
 បំខបករជូកឈ ឺនិងជាដ្ឋចព់ដ្ឋយខឡកពីោន   
 បាញ់ថ្នន សំាល បព់មពរាគ្កនុងរទុង។ 

ខ.រមៃឺសារទឹក   
     ជាជមងឆឺលង 

o ករមតិ្ធងន ់
 រជូកសីុត្ិច ឬមនិសីុ ផឹកទឹកពរចើន 
 ពៅដ ែលួនដល់ ៤១-៤២អងាពស 
 ក.មុែ នឹងរចមុោះព ើមពឡើងលឹប  
 កាលសំយ ុង ពិបាកដកដពងាើម 
 រជូកងាបក់នុងកំឡុង១-២នលង 

o ករមតិ្ធមយម   
 សីុត្ិច ឬមនិសីុ ពៅដ ខ្នល ងំ 
 ព ើមបំពងក់ កអកសងួត្ ទឹកាត្ ់សំពបារ ខ្នប ់
 ដំបូងលាមករងឹ ពរកាយមករាគ្លាយឈាម 
 កខនលងខសបកពសដើង(ក.រទូង ពពាោះ ពកៀនពៅល   

ានពណ៍រក ម ឬផ្លទ ងំពែៀវ។ 
 
 

រជូកពកើត្ជមងសឺារទឹក 
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o  ករមតិ្រសាល   
 សួត្រលាករសាល 
 ព ើមសនាល កព់ជើង ខសបករក ម របកទងំផ្លទ ងំ 
 ជមងអឺូសបនាល យ ៥-៦អាទិត្យ-ងាប ់ 

 ការពាបាលពរបើថ្នន ៖ំ 
o កូលីដុក ព សពវ (Colidox  G V)  

 លាយថ្នន ពំមៅជាមយួនឹងទឹក ព ើយោកស់ាចដុ់ ំ
o វតីាមនីពស (Vitamine C) 

 ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ៥-៧ គ្ីទបរូកាម 
o ដិច ា (Dexa)  

 ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ១០ គ្ីទបរូកាម   
o អាណា ាំង (Analgin) 

 ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ១០ គ្ីទបរូកាម 
 ការការពារជមង ឺ

 ោកវ់ា កសំ់ាងពលើរជូកមុនពពលផទុោះជមង ឺ
 បំខបករជូកឈ ឺជាពចញពីោន  
 សាល បព់មពរាគ្កនុងរទុង ពរបើកំពបារស ឬបាញ់ថ្នន រំងំាបព់មពរាគ្ានពឈាម ោះ វមីអីុីយ ូ ឌ្ិន (Vime lodine) ១៥មលីលីលីរត្ កនុងទឹក៤លីរត្  
 រត្ូវដុសលាងសនូកទឹកឱ្យសាអ ត្  
 ឱ្យចំណីានគុ្ណភាពលអ និងអនាមយ័។ 

ថ្នន សំាល បព់មពរាគ្ វមុីយូីឌី្ន 
 

ថ្នន កូំលីដុកព សវ 
 



37 

 

គ.រមៃឺកញ្ជលិ ជាជមងឆឺលង  
 ពរាគ្សញ្ញ   
o ករមតិ្ធងន ់  

 ឆលងរាត្ត្ាត្រ ័សសរាបរ់យៈពពល ២៤ពា ង ។ ពៅដ មនិសិុចំណី។ 
 ខភនករក ម ឆកួត្វកវ់ ីពបាកកាល និងកអួត្ឈាមងាប ់

o  ករមតិ្មធយម   
 រជូករសពពាបរសពពាន សីុត្ិច ឬអត្សីុ់ចំណីលាមកពមម  ដុំៗានសំពបារពទ័ធ  

ចំណុចរក មពលើខសបក (រជូកពកើត្កន្រញ្ជ ិល) 
 ខភនករក ម ឬពែៀវជា ំព ៀទឹកខភនក។ ពិបាកដកដពងាើមព ៀសំពបារ។ 
 ពៅដ ខ្នល ងំ២-៣នលងខសបកសងួត្ពៅពៅល  ពពាោះ រទូង ែនងានសាន មរក ម  

ខរបពណ៍ពៅជា រកព   ពបើរជូកងាបស់ាន មពនោះខរបជាពែៀវជា ំ។ 
o ករមតិ្រសាល   

 រជូករសពពាបរសពពាន សីុត្ិច ែវោះឈាម ចុោះសគម ឈរឺគ្បស់នាល កឆ់អឹង រជូកពដើរបាងំពែងើចៗ 
 ខសបកែនង ពពាោះ សាម  កាល រត្ពចៀក ព ើមរក ម រលាកពចញទឹកសអុយរលួយ  

ឬរបកជារកមរទងំផ្លទ ងំ 
 សត្វសាល ប ់ជាពិពសសសត្វអាយុពី ៦ ពៅ ១២ ខែ 
 ការពាបាល : រត្ូវពរបើថ្នន ៖ំ  

 អំពីសិបរទីល (Ampiseptryl) : រជូកមនិរត្ូវោកថ់្នន ពំលើសពី១០មលីលីលីរត្ កនុងមយួកាលពទ             
 អាណា ាំង (Analgin) : ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ១០ គ្ីទបរូកាម  
 វតីាមនីពស  (Vitamine C ) : ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ៥-៧ គ្ីទបរូកាម    
 ដិច ា (Dexa) : ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ១០ គ្ីទបរូកាម    

 ការពារជមង ឺ 
 រាល់ឆ្ន រំត្ូវោកវ់ា កសំ់ាងការពារ២ដង 

ថ្នន អំំពសិីបរទីល 
 

ថ្នន អំាណាល់ ាំង ២៥% 
 

ចំណុចរក មពលើខសបក រជូកពកើត្កន្រញ្ជ ិល 
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 រទុងរត្ូវសាអ ត្លអានែយល់អាកាសពចញចូល 

ឃ. រមៃឺច្ប៉ែសដិ៍  
 ពរាគ្សញ្ញ  ពឃើញពៅពលើរបដ្ឋបរ់លំាយអាហារ របដ្ឋបដ់កដពងាើម ពៅពលើខសបក និងពៅពលើសរនសរបាសាទ 
o  របដ្ឋបរ់លំាយអាហារ  

 ពៅដ ខ្នល ងំ នាឱំ្យទល់លមក ពរកាយមក រាគ្រសូខ្នល ងំជួនលាយឈាម 
 កនុងាត្ព់ៅពលើពជើងពឆមញ អណាដ ត្ ានដំពៅពលឿងស ឬពលឿងរបពផោះ    

o  របដ្ឋបដ់កដពងាើម 
 ព ៀរសំពបារខ្នប ់ជួនពៅជុំវញិរនុធរចមុោះានដំពៅរលាក 
 កអក ដពងាើមឮសូរឃូស ពរចើនសាង ប 

o របពន័ធសរនសរបាសាទ 
 កន្រនាដ កែ់លួន(ពិពសសពពលសាទ បវា) 
 សពឹកពជើង ពដើរពលវនលវ ពមរជូកអាចរលូត្កូន 

o ពៅពលើខសបក 
 ពៅពពាោះ ចពនាល ោះពៅល  ានចំណុចរក មតូ្ចៗ 

ជួនរក មទងំផ្លទ ងំ  
 រជូកអត្សីុ់ រាគ្ កំពៅចុោះបពណដើ រៗ ញ័រញាករ់ចួងាប ់
 ជួនរជូកងាបភ់ាល មៗោម នបងាា ញពរាគ្សញ្ញ  

 ការពាបាល៖ ពុំទនា់នថ្នន ពំាបាលពឡើយ 
 ការការពារជំង ឺ

 រត្ូវពធវើអនាមយ័ ោកវ់ា កសំ់ាងពៅពលើរជូកានសុែភាពលអ 
 រជូកងាបរ់ត្ូវកប ់ឬដុត្ពោល 
 ហាមពចញចូលត្ំបនព់កើត្ជមងឆឺលង។ 

 
រជូករលាកជាលិកាខកវភនកពដ្ឋយជំងឺពប សត 

 

កូនរជូកពកើត្ជំងឺព ើមរត្បកខភនក 
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ង.រមៃឺអុតកាដ ម   
 ជាជមងឆឺលងពកើត្រគ្បស់ត្វានចខងវកពជើងទងំសត្វរសុក សត្វនរព 
 ពរាគ្សញ្ញ  

 រជូកមនិសូវសីុចំណី ពៅដ ែលួន ពដើរបាងំពែងើចៗ ពរពាោះឈពឺជើង 
 ានពងពដ្ឋរពៅរកអូមាត្ ់ពលើអណាដ ត្ បបូរាត្ ់បំពងក់ ចុងរចមុោះចខងវកពជើង កាលពដ្ឋោះ ពោន ី
 ពងពដ្ឋរពនោះអាចបាត្ព់ៅវញិញ ព ើយកាល យជាដំពៅសីុពរៅ នាឱំ្យរជូករលុងរកចក 
 ពមពផើមបណាដ លឱ្យរលូត្កូន 

 ការពាបាល 
ពុំទនា់នថ្នន ពំាលបាលពឡើយ ខត្ពយើងរត្ូវពាបាល ពលើពរាគ្សញ្ញ ដូចជាដំពៅ រត្ូោក ់ទងំអស់ពនោះ៖ 
o អាម ុកសីុ ១៥    ភាគ្រយ (Amoxi  15%) 

 ោកស់ាចដុ់ំ ោកព់ទប ើងវញិពរកាយពលើកមុន៤៨ ពា ង 
 រជូក: ១មលីីលលីរត្ កនុង៧ គ្ីទបរូកាមទមងនស់ត្វរស់ កនុងមយួពលើក 

o វតីាមនីពស  (Vitamine C ) ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ៥-៧ គ្ីទបរូកាម    
o ដិច ា (Dexa) ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ១០ គ្ីទបរូកាម  
o អាណា ាំង (Analgin) ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ១០ គ្ីទបរូកាម 

 ការការពារជមង ឺ 
 រត្ូវោកវ់ា កសំ់ាង មុនពកើត្ជមង ឺ                   
 រត្ូវបំប នចំណី-ទឹកានគុ្ណភាពែពស់ 
 រត្ូវពធវើអនាមយ័ 
 រត្ូវដុសលាងដំពៅ ពងពដ្ឋរ ពដ្ឋយទឹកមជូរ 
 កំរតិ្ពរបើ៖ ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់ ៥-៧ គ្ីទបរូកាម

ដិច ា 
 

អាម ុកសីុ 
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ច. រំងឹកមរមាស ់
 ជាជមងបឹងកពដ្ឋយបារា សីុត្ជានចពីររបពភទ បណាដ លឱ្យរជូករាស់ដ្ឋចព់រាមដ្ឋចខ់សបក បណាដ លឱ្យពមពរាគ្ពផសងៗ រជាប ចូលបងកជមង ឺ។ 
 ពរាគ្សញ្ញ  

 ពិនិត្យពឃើញពៅពលើរត្ពចៀកជុំវញិាត្ខ់ភនកជាពិពសសកខនលងខសបកពសដើង 
ានកមរាស់ របកខសបកពកើត្ជារកមរពណ៍របពផោះ ឬរកព   ពធវើឱ្យរលាកខសបក  
រកមររបកទងំផ្លទ ងំ  

 កូនរជូកចុោះសគម ខសបករជួញ បិទខភនក រពងាគ ោះពរាម អាចឱ្យកូនរជូកងាប។់ 
 ការពាបាល រត្ូវោកថ់្នន ៖ំ  

 អុីវមូុចិ (IVOMEX) ៖ ោកស់ាចដុ់ំ ១ ពសពស កនុងទំងនរ់ជូករស់  
១៥ គ្ីទបរូកាម  

 ៧-៨ នលងពរកាយោកខ់លម អា .ពដ .អឺ-ពបកំបលិច (A.D.E-Becomplex) ៖  
១ ពសពស កនុងរជូករស់ទំងន ់៥- ៧ គ្រក 

 ការការពារជមង ឺ
 រត្ូវពធវើអនាមយ័ដុសលាងែលួនរជូក-រទុង 
 ផដល់ចំណីទឹក ឱ្យានគុ្ណភាពលអ 
 រត្ូវោកថ់្នន ទំំលាកប់ារា សីុត្ ៣-៦ខែមដង    

 
   
 
 
 

រជូកពកើត្អខងគពៅពលើខសបក 

រជូកពកើត្អខងគពៅពលើរត្ពចៀក 
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ច្មច្រៀនទី ៦: ការបញ្េូលរច្បៀបថមី ច្លើច្ោលគំនិត អារីវកមមកសកិមមខ្នន តតូច 
ប្ផនកការចិញ្េមឹជ្រូក 

 
ពត្ើរត្ូវពធវើដូចពមតចពដើមបោីបព់ផតើមចិញ្ច ឹមរជូក? 
ការពិពណ៌នាជាទូពៅ 
ការចិញ្ច ឹមរជូកអាចជួយ បពងកើនរបាកច់ំណូលបនាទ បប់នស ំបានមយួចំខណកកនុងរគ្ួសារ ពរៅពីការងារពផសងៗកនុងរគ្ួសារ និងផតល់លាមកសរាបដ់្ឋដំំណាផំងខដរ។ 
១. ចំពណោះដឹងអំពីរជូក  

 ការយកចិត្តទុកដ្ឋកព់ីវធិីសាន្រសតអនាមយ័ ការផតល់ចំណី 
 រយោះពពលផតល់កូន ឬអាចលកជ់ារជូកសាចប់ាន 
 ការខលរកាកនុងវដតជីវតិ្របស់រជូក 
 យកចិត្តទុកដ្ឋកច់ិញ្ច ឹមជាលកាណៈរគ្ួសារសិនមុននឹងោបព់ផតើមចិញ្ច ឹមជាកសិដ្ឋឋ នធំ  

 ២. សពរមចចិត្តថ្ន ពូជរជូកណាខដលអនកចងចិ់ញ្ច ឹម និងបានត្នមលនលលពៅពលើទីផារ 
 ពត្ើពោលបំណងអវីែលោះខដលអនកចងប់ានសរាបក់សិដ្ឋឋ នរបស់អនក ? 
 រកពូជខដលរត្ូវតាមពោលបំណងរបស់អនក ពូជរជូកកូនកាត្ា់នសាចព់រចើន ខ្នល ញ់ត្ិច ធំពលឿន និងសុែភាពលអ  

 ៣. អនកផគត្ផ់គងកូ់នរជូក 
 ជាការលអយកកូនរជូកពីាច ស់កសិដ្ឋឋ នផ្លទ ល់ខដលកូនរជូករបស់ោត្ ់ាន ពម បា ចាស់លាស់ និងបានោកថ់្នន កំារពារលអ 
 ពរជើសពរ ើសកូនរជូកខដលានសុែភាពលអ អាចសីុចំណីខដលផសពំៅមូលដ្ឋឋ នបាន ព ើយធនន់ិងអាកាសធាតុ្កនុងត្ំបនរ់បស់អនក  

   ៤. ខផនការលវកិា សរាបរ់បតិ្បត្តិការកសិកដ្ឋឋ នរបស់អនក 
 ទំ លំវកិាខដលរត្ូវការពដើមបដីំពណើ រការកសិដ្ឋឋ ន 
 ចំណាយរបោសំបាត  ៍ សរាបច់ំណី របពន័ធទឹក ថ្នន ោំកក់ារពារ ពាបាល វតីាមុនី សំលាបប់ា រា សីុត្ និងថ្នន សំាល បព់មពរាគ្កនុងរទុង  
 លទធភាពននលវកិាដំពណើ រការកសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមរជូក៖ ានផ្លទ ល់ែលួន ែវោះរត្ូវែចីពីសាចញ់ាត្តិ ឬសាថ បន័មរីកូ ិរញ្ញ វត្ថុ ឬស គ្មន ៍(អារស័យទំ ំននការចិញ្ច ឹម) 
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  ៥. ទីកខនលងសរាបក់សិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមរជូក 
 នផទដីនផទដីតូ្ច ឬធ ំ
 ានបរសិាថ នលអ សរាបស់ាងសងរ់ទុង  
 រកាភាពកកព់ៅត ពៅរដូវរត្ជាក ់និងការពារភាព ួសកំពៅពៅរដូវពៅត  
 រត្ួត្ពិនិត្យសីតុ្ណណ ភាពសរាបក់ារលូត្លាស់ជាអបបរាិ 
 ទឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័សរាបរ់ជូកផឹក 
 គ្ាល ត្សរាបក់ខនលងពដក និងការដ្ឋកច់ំណី 

  ៦. អនាមយ័កសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមរជូក 
 ការអនាមយ័ និងពបាសសំអាត្កាកសំណល់លាមករជូក 
 រកាករាលឥដឋសងួត្ ពដើមបកីាត្ប់នថយកលិន 

  ៧. ការយល់ដឹងពីការោរំទ ការចិញ្ច ឹមរជូករបស់អនក 
 យកកូនរជូកមកពីទីណា ឬអាចផលិត្ពូជកូនរជូកលអៗ  ផ្លទ ល់ែលួនពៅកនុងមូលដ្ឋឋ ន 
 កនុងភូមអិនកានរជូកបាពទ ? ោបំាចរ់ត្ូវចិញ្ច ឹមពដើមបកីាត្ប់នថយត្នមលដ្ឋកប់ាបងាក ត្ពូ់ជ និងពពលពវលា  
 ឈមួញផគត្ផ់គងច់ំណី ឬ ចំណីផសខំដលអាចរកបានពៅកនុងមូលដ្ឋឋ ន និងានត្នមលពថ្នក  
 ការពិភាកាជាមយួ ភាន កង់ារផសពវផាយ ឬភាន កង់ារសុែភាពសត្វភូម ិខដលពៅជិត្អនកបំផុត្ ពី សុែភាពរជូក របពភទចំណី ការពរបើរបាស់ថ្នន ោំកក់ារពារ ថ្នន ពំាបាល 

ការផតល់វតីាមុនីបខនថម ឬអាចអនុវត្តបានពដ្ឋយែលួនឯង 
 កតាត ខដលានឥទធិពលពលើការផគត្ផ់គង ់
 របតិ្ទិននននននការចិញ្ច ឹមាន ់ត្រមូវការទីផារ និងត្នមល 

៨.  ដំពណើ រការខកនឆន ចំណីសត្វ និងរបភពធនធានខដលានពៅមូលដ្ឋឋ ន 
 ខសវងយល់ពីធនធានចំណីខដលអាចរកបានពរចើនពៅមូលដ្ឋឋ ន និងានត្នមលពថ្នក 

៩. ត្នមល -ជំហា នខកនឆន 
 ការរបមូលផល ការទុកដ្ឋក ់និងគុ្ណភាព ននផលិត្ផល  
 ទកទ់ង និងទីសត្តឃាត្ត សាល បព់ ើយលកជ់ាសាចរ់សស់  
 ពធវើសាចរ់កក រជូកនែវ រប ិត្សាចរ់ជូក ឬការខកនឆនពផសងៗ 
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១០. ត្រមូវការសំភារៈ និងបរកិាា សរាបក់សិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមរជូក 
 ា សីុនកិន និងផសចំំណី រជូក  
 សំភារៈពផសងៗ សរាបរ់បមូលកាលសំណល់ការចិញ្ច ឹមរជូក និងអនាមយ័ 
 ដងាា ល់បូមែយល់ពចញ (ពបើចិញ្ច ឹមជាខ្នន ត្ធំ) 
 ការផតល់ចំណីបខនថម (សារធាតុ្ខរ   ពរបមុចិ)  
 សនូកចំណី ធុងទឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័ កាលរ  បូីពនបឺត្ទឹក 

១១. ការភាជ បប់ណាត ញ និងភាពជានដគូ្រ 
 កនុងពែត្ត ពភាជនីយដ្ឋឋ ន សណាឋ ោរ ឈមួញកនុងរសុក អនកខកនឆនសាច ់
 ភាជ បប់ណាត ញជាមយួអងគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភបិាលកនុងរសុក រាជរដ្ឋឋ ភបិាល និងខផនកឯកជន សរាបទ់ីផារឲ្យបានពរចើនកខនលង ឬ នាពំចញ  

១២. លំ ូរននពត្ា៌នទីផារ (របពន័ធទីផារនវឆ្ល ត្ ឬ ពសវាកមមពត្ា៌នទីផារ) 
 ពរបើរបាស់របពន័ធពត្ា៌នខដលបានចងរកង ពធវើការវភិាគ្ និងការផសពវផាយអំពីត្នមលទកទ់ងនឹង កសិករខ្នន ត្តូ្ចខដលចិញ្ច ឹមសត្វ ឈមួញ អនកខកនឆន អនកខដលាន 

ទំនាកទ់ំនងពផសងពទៀត្កនុងការពរបើផលិផលកសិកមម។ 
១៣. ទីផារ 

 ឈមួញមកទិញដល់ផទោះ លកព់ៅទីសត្តឃាត្ 
 របជាជនមកទិញដល់ផទោះ 
 ការចិញ្ច ឹមរយៈពពល៦ខែទទួលបានទំងនខ់ដលទីផារចងប់ាន 
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ជ្បតិទិនរែូវកាល ថ្នការចិញ្េមឹជ្រូក តជ្មូវការទីផារ និងតថ្មែ 

លរ សកមមភាព របត្ិទិន 
មករា កុមភោះ មនីា ពមសា ឧសភា មលុិនា កកកដ្ឋ សីហា កញ្ញ  តុ្លា វចិឆិ

កា 
ធនូ 

១ ការងារច្យនឌ័រ             
 បុរស ន្រសតី សទូង             
 បុរស ន្រសតី រចូត្កាត្ ់             
 បុរស ន្រសតី ចិញ្ច ឹមាន ់(ខែចិញ្ច ឹមលអ)             
២ ចាក់ថាន កំារពាររំង ឺ             
 ពប សត + សារទឹក +សាល់ម ូខណទបសូ             
 អ ុត្កាត ម             
៣ ជ្រូកច្កើតរំងឺច្ជ្ចើន             
 ពប សត + សារទឹក +សាល់ម ូខណទបសូ             
 ជំងឺផលូវដពងាើម             
 អ ុត្កាត ម +សាល់ម ូខណទបសូ             
៤ តជ្មូវការទីផារផលតិផល និងតថ្មែ             
 រជូកលកប់ាននលល             
 រជូលចុោះនលលពថ្នក             
 កសិករលករ់ជូកពរចើន             
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តារាងប្ផនការអារីវកមម ការចិញ្េមឹជ្រូក 
                    កាលបរចិឆពទសោបព់ផតើមអាជីវកមម៖......................................................... 
                    ១.ចំណាយនលលវត្ថុធាតុ្ពដើម 

រាយមុែទំនិញ ឯកតា ចំនួន ត្នមល១ឯកតា(ពរៀល) ត្នមលសរបុ(ពរៀល) 
ពូជរជូក 
 

កាល    

ចំណី 
 

គ្រក    

ចំណីឧសា កមម         
 

គ្រក    

វា កសំ់ាង និងថ្នន ពំាបាល 
 

សរបុ    

សរបុចំណាយនលលវត្ថុធាតុ្ពដើម     
                   ២.ចំណាយនលលឧបករណ៍/សាភ រោះ 

រាយមុែឧបករណ៍/សាភ រោះ ឯកតា ចំនួន ត្នមល១ឯកតា(ពរៀល) ត្នមលសរបុ(ពរៀល) 
ពឈើពធវើរទុង 
 

សរបុ    

សលឹកកណត ប ខដកពោល  
 

សរបុ    

ឥដឋ សីុម ង ់ សរបុ    
ធុងទឹកសុទធ និងកាលបឺត្ សរបុ    
សរបុចំណាយនលលឧបករណ៍/សាភ រោះ     

                  សរបុចំណាយទងំអស់ ................................... + ................................... = .................................. 
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តារាង ការវិភាគចំណូលចំណាយ កនងុការចិញ្េមឹជ្រូក  
រាយមុែទំនិញ ឯកតា ចំនួន ត្នមល១ឯកតា(ពរៀល) ត្នមលសរបុ(ពរៀល) 

១.ចំណាយផលិត្កមម     
ក.នលលវត្ថុធាតុ្ពដើម     
ពូជរជូក 
 

កាល    

ឈនួលដ្ឋកប់ា     

ចំណី 
 

រគ្    

ចំណីឧសា កមម         
 

គ្រក    

វា កសំ់ាង និងថ្នន ពំាបាល 
 

សរបុ    

សរបុរងនលលវត្ថុធាតុ្ពដើម     
ែ.នលលឧបករណ៍/សំភារៈ     
រទុងរជូក (រពំលាោះ ៣ឆ្ន )ំ 
 

រទុង    

បីដុងទឹក កាលបឺត្ ទុយពោ សរបុ    
សរបុរងនលលឧបករណ៍/សំភារៈ     
គ្.នលលពលកមម     
នលលពលកមមផតល់ចំណី និងខលទរំជូក នាក/់ល    
សរបុរងនលលពលកមម     



47 

 

សរបុចំណាយផលិត្កមម (នលលវត្ថុធាតុ្ពដើម +សំភារៈ + ពលកមម)     
២.ចំណូល(ផលិត្ផលខដលសពរមចបាន)     
រជូកសាច ់
 

កាល    

កូនរជូកផ្លត ចព់ដ្ឋោះ 
 

កាល    

ពមរជូកជំរោុះ 
 

កាល    

បារជូកជំរោុះ 
 

កាល    

សរបុរងចំណូលផលិត្កមម     
៣.ការពរបើរបាស់កនុងរគ្ួសារ     
អាចកាបល់ក ់ឬ ទុកសាចប់រពិភាគ្ 
 

កាល    

សរបុរងការពរបើរបាស់កនុងរគ្ួសារ     
៤.បរាិណ រជូក ទុកពូជ     
រជូកបា កាល    

រជូកសាច ់
 

កាល    

កូនរជូកផ្លត ចព់ដ្ឋោះ 
 
 

កាល    
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កូនរជូកមនិទនផ់្លត ចព់ដ្ឋោះ 
 

កាល    

សរបុរងបរាិណទុកពូជ     
សរបុចំពណញ = ចំណូលផលិត្កមម -ចំណាយផលិត្កមម     
សរបុរបាកច់ំពណញសុទធ= ចំពណញ -(ពរបើរបាស់កនុងរគ្ួសារ + ទុកពូជ)     

                 បញ្ា ពកើត្ានកនុងការចិញ្ច ឹមរជូក.........................................................................................................................................……………… 
                  ...................................................................................................................................................................................……………… 
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ឯកសារច្ោង 
 
 ១.ពសៀវពៅបណតុ ោះបណាត លបពចចកពទសការចិញ្ច ឹមរជូកតាមស គ្មន ៍គ្ពរាងឱ្កាសអាជីវកមមសរាបន់្រសតីវយ័ពកមង (YWIB) ឆ្ន  ំ២០១៣  
       អងគការខឃរកមពុជាពែត្តពកាោះកុង  

  ២.ឯកសារបណតុ ោះបណាត លសតីពី បពចចកពទសភ្ាស់ស ុត្ានព់ដ្ឋយពរបើ ទូភ្ាស់ ការពរកៀវាននិ់ងពរកៀវរជូក ការចិញ្ច ឹមកូនរជូកពៅពដ្ឋោះ ការចិញ្ច ឹមរជូក 
                បា កតាត ជបួរបទោះពផសងៗកនុងការចិញ្ច ឹមរជូក ាន ់និងវធីិសាន្រសតទបស់ាក ត្ជំ់ងឺឆលងកនុងតំ្បនចំ់ពពាោះរជូក ាន់ភាពជាអនកដឹកនាខំផនកពសដឋកិចចសរាប ់
                ន្រសតីជនបទ (LEL) អងអការខឃរកមពុជា ពែត្តពកាោះកុង ឆ្ន  ំ២០១៤ 

  ៣.ពសៀវពៅកសិករ ករមងបពចចកពទសកសិកមមលអៗ ធននឹ់ងអាកាសធាតុ្ខរបរបួលខែវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៥។ អងគការ Action Aid, PIN, Save the Children,  
               Oxfam និងនាយកដ្ឋឋ នផសពវផាយកសិកមម។ 
             
 

ច្បាោះពុមពច្លើកទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ ច្ យ៖ 
 
នាយកដ្ឋឋ នផសពវផាយកសិកមម ននអគ្គនាយកដ្ឋឋ នកសិកមម ពរកាមមូលនិធិអនតរជាតិ្សរាបអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិកមម(IFAD) និងឧបត្ថមភពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា 
អាសយដ្ឋឋ ន៖ # ២០០ផលូវនពរាត្តម សងាក ត្ទ់ពនលបាសាក ់ែណឌ ចំការមន រាជធានីភនពំពញ កមពុជា 
(រកសួងកសិកមម រកុាា របាញ់ និងពនសាទ) 
ពលែទូរស័ពឌ៖ ០២៣ ២២ ១១ ២០ 
ពគ្ ទំពរ័៖WWW.ASPIREKH.ORG 



50 

 

 



51 

 

 


