ការបង្កើតនិ្ការសាកល្ប្ជំងរើសថ្នំសំលាប់ងមៅសំរាប់កសិករខ្ននតតូចង្បើ្ាស់
ដោយ សូហ្ីវ រប
ូ ឺត ប ោមលីដយ រតាកន អាតាវុទិធគុណ គិឈិតឈឈ សាំបូនសុិនកន និងដោក អារាម បិកសលឺ
១អ្នកសម័រគចិតតដអ្កូ អាសុីជះឥទធិពលដៅអាសុី មមឈអ្ របដទសឈថ
២ព័ត៌មនពី ធានាគារគាប់ពូជដអ្កូអាសុីនិងអ្នកបដចេកដទសរគប់រគងគុ ណភាព
៣ អ្នករគប់រគងធានាគារគាប់ ពូជដអ្កូអាសុី
៤ អ្នករគប់ រគងការផលិតរបស់ធានាគារគាប់ពូជដអ្កូអាសុី
៥ របធានមជឈមណឌលជះឥទធិពលដអ្កូ អាសុី

:
ព័ត៌មនទូដៅ
បុគគលិកមជឈមណឌលជះឥទធិពលដអ្កូ អាសុីជាដាំបូងានលឺអ្ាំពីជាំដរ ើសឈនរូបមនតថ្នាំសាំោប់ដមមមដលដគដរបើដចញពី
ការផ្អាប់រតាាំលុងនិ
ហ
ងមនស់ពីរគូបដរងៀនដៅសោបដចេកដទសមនក់ មដលានចូ លនិ វតតន៍ដហ្ើយ និងកសិករសរ ីរងគ
រគូរាថុម។ ដររះដមមចឈរងជាមផនកដ៏ ធាំមួយឈនជីវ ិតតរបស់កសិករ បុគគលិកធានាគារគាប់ពូជចង់សកលបងថ្នាំសាំ
ោប់ដមមមដលមនហានិភ័យទាបជាងដដើមបីដឹងថ្ដតើវាមនរបសិទិធភាពជាមួ យដមមចឈរងមដលដគរាប់ ដអាយ
ដរបើ រាស់ដនះឬដទ។

ពួកដគក៏ចង់ធានាថ្ថ្នាំសាំោប់ដមមដនះគឺមិនានបណ្ត
ត លដអាយមនហានិភ័យដល់កាំរ ិត

ជាតិដបហាសកនុងដី មីរកូសរជាតិ រទង់រទាយដី និងរុកខជាតិនិងសុខភាពដ

ើយ។ កាំណត់រតារបស់ដអ្កូ អាសុីដនះ

ពិពណ៌នាពីដាំដណើរការមដលរតូវានដរបើ រាស់ដដើមបីបដងកើតថ្នាំសាំោប់ ដមមដនះ
កាំណត់របសិទិធផលរបស់វាដៅដលើដមម។

ក៏ដូជជាបដចេកដទសគាំរូដដើមបី

មសវងរកកាំ ណត់រតាសាំរប់ ឈថៃអ្នាគតទាក់ទងនឹងវ ិធីសស្រសតមដលាន

ដរបើ ដដើមបីជួយកាំណត់ផលបះរល់របស់វាដៅដលើមីរកូសរ ីរងគកុងដី
ន
និងសុខភាព
ការដរបើរាស់ថ្នាំសាំោប់ដមម
ថ្នាំសាំោប់ ដមមគឺ ជាវ ិធី សស្រសតមួយមដលដគដរបើ ដដើមបីរគប់ រគងរុកខជាតិ មដលដគមិនរតូវការដៅកនុងចាំការដាំណ្តាំ សួន
ដាំណ្តាំ និងសួនចារ។ ថ្នាំសាំោប់ដមមរបមហ្លរតូវានដរបើរាស់គួបផសាំជាមួ យនឹង ការដរៀបចាំដី ការជាំ រះដមម

ដោយឈដ ការដុត ការោាំដាំណ្តាំវ ិលជុាំ និងការពនាការោាំដដើមបីរគប់រគងកតាតចឈរង។ ដមមចឈរងអាចបងករដអាយ
មនផលមិ នលាដល់ដសដឋកិចេកសិកមម និងដសដឋកិចេដោយការកាត់បនថយនូវបរ ិមណនិ ងគុណភាពឈនដាំាំណ្តាំមដល

ដគចង់ានដោយវាានរ ាំខានដៅកនុងដាំ ណ្តក់ កាលសាំខាន់ឈនការលូតោស់និងការរ ិកដុះោលឈនដាំ ណ្តាំ

(O’Donovan, 2009).ដមមចឈរងវារបកួតរបមជងជាមួ យនឹងដាំណ្តាំដដើមបីទទួ លានកមនលងទាំដនរ ពនលឺរពះអាទិតយ ទឹក
និងអាហាររូបតថមភ ខណះដពលមដលពូជដមមដឈទដទៀតអាចនឹងបដចេញជាតិពុលដល់ដីមដលដៅជុាំ វ ិញមដលអាច
ដធវើដអាយខូ ចខាតដាំ ណ្តាំ(Swanton, 2009). ការខូចខាតមដលបណ្ត
ត លមកពី ដមមចឈរងមផាកដៅដលើពូជដមមចឈរង
ពូជដាំណ្តាំ និងដាំណ្តក់ កាលឈនការអ្ភិ វឌឍន៍របស់ដាំណ្តាំ
ការរគប់រគងដមមចឈរងគឺមនសរះសាំខានណ្តស់ដៅដពលមដលដាំ ណ្តាំដៅខេីដៅដ

ើយដហ្ើយនិងមិ នខពស់

លមមមដលអាចរបកួតជាមួ យដមមាន។ បរ ិមណដមមតិ ចនឹងមិនបណ្ត
ត លដអាយដាំណ្តាំខូចដទ ដហ្ើយការជាំ រះដមម
ដអាយានទាាំងស្សុងគឺ ទាក់ទងនឹងការចាំ ណ្តយខពស់និដពលដវោដរចើនសាំរប់កសិករ ដហ្ើយការជាំ រះដមមមបបដនះ
ក៏អាចបណ្ត
ត លដអាយខូចខាតដល់របព័ នធដអ្កូ

ូសុីកសិកមមមដរ។ ជាបមនថម ដមមមួយចាំ នួនក៏អាចរតូវានដរបើ

រាស់ជាចាំ ណីអាហារ ជាថ្នាំ និងជាចាំណីសតវ ដូដចនះដហ្ើយដមមខលះក៏អាចជារបដោជន៍ មផនកដសដឋកិចេមដរ។ ដៅ
ដពលមដលដគដរបើ រាស់វាដៅកនុងដពលសមរមយ ដហ្ើយកនុងបរ ិមណរតឹមរតូវ ថ្នាំសាំោប់ ដមមអាចជាឧបករណ៍ដ៏
មនរបដោជន៍ មដលជាមផនកមួយឈនរបព័នធរគបរគងកតាតចឈរង (FAO, 2015) ដដើមបីរគប់ រគងពូជដមមចឈរងដៅ

ដពលមដលវ ិធីសស្រសតដឈទដទៀតានបរជ័ យកនុងការរគប់រគងរបកបដោយរបសិទិធភាពចាំដរះកតាតចឈរង ដហ្ើយមិន
ដូចជាកសិកមមធមមតាដ

ើយ ពួកវាមិនមមនជាវ ិធីសស្រសតបឋមឈនការរគប់រគងដមមចឈរងដ

ើយ។

សុវតថិភាព
រូបមនតជាំដរ ើសដធវើថ្នាំសាំោប់ដមមមដលដគានពិភាកាគានដៅកនុងកាំណត់ រតារបស់ដអ្កូ អាសុីមនលីអ្ុីរដុកសុីត

មដលពិតជាអាចដឆះាន មនន័យថ្ដបើ មនការបះរលវាដោយរងកាយរបស់ដយើងជាមួយនឹងផលិតផលមដល
មិនដធវើដអាយវាដខាយអាចបណ្ត
ត លដអាយដឆះានដហ្ើយដគរតូវមតរបុងរបយ័តនដៅជុាំ វ ិញដទាះបី ជាផលិតផល
ោយគានក៏ ដោយ។ មតងមតោយលីអ្ុីរដុកសុីតឬលាយមដលមន
ជាតិដនះដល់ទឹកឬសរធាតុរវដឈទដទៀត។ សូមកុាំមថមទឹ កដល់លីអ្ុី
រដុកសុីតមដលមនដរចើ នដនាះដ

ើយឬលាយលីអ្ុីរដុកសុីតដ

ើយ

សូមមថមវាកនុងលាំោប់រតឹមរតូវអាចកាត់បនថយការខូចបង់ មដលបណ្ត
ត
លមកពីការាចសច ដោយសរមតការបមនថមលី /ថ្នាំសាំោប់ដមម

ដល់ទឹកមនន័យថ្លាយទឹ កដនះមនលកខណះរវដពក។ ដៅដពល
ណ្តមដលអ្នកកាំពុងដធវើការជាមួយលីអ្ុ រដុកសុីតរ ឹងឬថ្នាំសាំោប់ដមម
១
Cylindrica imperata, Mimosa pudica,
Sphagneticola trilobata, Convolvulus arvensis

សូមរក់ ដស្សមឈដនិងមសបកដជើងកមវង។ ដខាដជើងមវងនិ ងអាចឈដមវង
រតូវានផតល់អ្នុសសន៍ទាាំងការោយនិងការាញ់។ ដដើ មបីការររ

មភនករបស់អ្នកសូមរក់ មវនតាធាំនិងមវនតាដមម។ សូមដធវើការោយនិងចាក់ចូលដៅកនុងកមនលងមដលដបើកចាំ ហ្រនិង

មនខយល់ដចញចូ លានលា កនុងករណីមដលលីអ្ុីរដុកសុីតមនរបតិកមមផតល់ជាទឹកអ្ប់ សូមកុាំោយឬទុកោក់ កុង
ន
ធុងមដកដររះវាអាចបណ្ត
ត លដអាយមនរបតិ កមមមដលមិនរ ាំពឹងទុក។

ដៅកនុងរបិតការណ៍ដនះអ្នកអាចមនការបះរល់ជាមួយនឹងថ្នាំសាំោប់ ដមមឬលីរ ឹង សូមដធវើការោងសាំអាតកមនលង
មដលបះរល់ដនាះជាមួយទឹ ករតជាក់ ោងដហាចណ្តស់ក៏១៥នាទីមដរ។ សូមដធវើការសកលបងរល់ធុងោក់ ទាាំង

អ្ស់ជាមួ យនឹងទឹកោាំពុះ ដដើ មបីធានាថ្វាមិនរោយ ដោយសរដៅដពលមដលទឹកោយគានជាមួ យលីអ្ុីរដុកសុីត
(ដៅដពលមដលលាយរតូវានដរៀបចាំ ) របតិកមមអាចនឹងផតល់នូវបរ ិមណកាំដៅដ៏ដរចើន។
រូបមនតដធវើ
រូបមនតដធវើថ្នាំសាំោប់ដមមដនះរតូវានដឹងលឺជាដាំបូងរបមហ្លមកពីរគូ រតាថុម មដលជាអ្នកអ្បរ ាំកសិករសរ ីរងគ
មនក់ដៅដឈៀងឈម របដទសឈថ ដោយការរបឈមមុខជាមួ យនឹងជាំដរ ើសថ្នាំសាំោប់ ដមមមដលមិនដរបើ ជាតិគីមីមន
ចាំនួនមនកាំ រ ិត នាងក៏សាំដរចចិតតបដងតើតដោយខលួននាងនូវរូបមនតដោយការដរបើ ដរគឿងផសាំមដលនាងធាលប់ មនដឹងលឺ

មនដូចជា មនស់ លហុង អ្ាំបិល និងលី។ មនស់និងលហុងរតូវានដរបើរាស់ដោយសរមតវាមនអ្ង់ សុីមរបូដមឡាំង
(Dubey et al. 2007) មដលអាចបាំមបករបូដតអ្ុីននិងអ្ង់សុីមដឈទដទៀត ាដភនមដលអាចបង្អាក់ដល់សមតថភាព

របស់រក
ុ ខជាតិដល់ការដធវើរសមីសាំដោគ (Itoh et al. 2013) អ្ាំបិលអាចផ្អលស់បូរតុ
ត លយភាពទឹកឈនសលឹងរបស់រក
ុ ខជាតិ ទុក
ដអាយសលឹកស្សូបយកចាំ នួនដ៏ដរចើនឈន Cl (ពីអ្ាំបិល) មដលអាចដធវើការបាំផ្អលញដល់រក
ុ ខជាតិ (Romero-Aranda, &
Syvertsen, 1996).
គឺជាអាល់កាឡាំងខពស់មដលរតូវានដរបើរាស់ដដើ មបីជួយរ ាំោយអ្ាំ បិលនិងអាចបណ្ត
ត លដអាយ
ជាតិគីមីថយចុឈនសលឹករបស់រុកខជាតិ។ មដលដគរពួយារមមណ៍ពីជាំដរ ើសថ្នាំសាំោប់ ដមមដនះគឺធាតុអាល់កាឡាំងដ៏
ខពស់របស់វា ដហ្ើយនិងផល់បះរល់មដលអាចបណ្ត
ត លដអាយខូចខាតរបស់វា វាអាចមនដៅដលើដីតាមតាំបន់និង
ដបហាស។ ដយើងមិនសូមផតល់អ្នុសសន៍ដអាយដរបើរាស់ថ្នាំសាំោប់ ដមមដនះដទ របសិនដបើដីរបស់អ្នកមនជាតិ
អាល់កាឡាំងខពស់ មតអាចមនរបដោជន៍ដរចើនដល់ដីមដលមនជាតិ អាសុីតដរចើ ន កាំរ ិតដបហាសរបស់ដីដៅធានា
គារគាប់ពូជដអ្កូអាសុីជាធមមតាគឺរបមហ្ល 4.8-5.2 ដូដចនះថ្នាំសាំោប់ ដមមមដលជាតិ អាល់កាឡាំងខពស់ដនះអាច
ជួយបដងកើនដបហាសដីដអាយដៅជាកាំ រ ិតធមមជាតិមួយ។

រូបមនតដធវើថ្នាំសាំោប់ដមមជាមូលោឋន
1. មនស់ឬលហុងទាំ មមនមទន ២០គរក(ជាមួ យសាំបក កាត់ជា៣ស.ម គុណ ៣ ស.ម ជាកាំ ណ្តត់ៗ)
2. អ្ាំបិល១០គរក

3. លីអ្ុីរដុកសុីត (សូដយូម អ្ុីរដុកសុីត)
4. ទឹក២០លីរត

សូមបមនថមមផលដឈើ អ្ាំបិល និងទឹកោក់ដៅកនុងធុងផ្អលសទិកបិទជិត សូមបមនថមសូដយូមអ្ុីរដុកសុីតយឺតៗដហ្ើយសូម
កូរវាដោយរបុងរបយ័តនដៅដពលមដលបមនថម។ រគបគាំរបធុ ងជាមួយនឹ ងគាំរបដហ្ើយទុកដអាយលាយដនះសាំរក
ចាំនួន៤៥ឈថៃ។ ដៅឈថៃទី៤៥ សូមយកកាកសាំណល់ពីមផលដឈើ ដចញ ថ្នាំសាំោប់ ដមមអាចដរបើ រាស់ានដហ្ើយ
បនាទប់ពីយកកាកសាំណល់ដចញ។ សូមរកាទុកថ្នាំសាំោប់ ដមមដនះដៅកនុងធុងរហ្ូតដល់អ្នកដរតៀមរួចរល់កុងការ
ន
ោយវាសាំរប់ការដរបើរាស់ សូមកុាំបមនថមទឹកមដលរតូវការសាំរប់ថ្នាំមដលានដរៀបចាំ ដហ្ើយរបសិនដបើអ្នកមិនមន

មផនការដរបើ រាស់វាភាលមដទដនាះ។ សូមរកាគាំ របបិទដអាយជិតតឹងលាដហ្ើយដជៀសវាងទុកវាដៅចាំ កមនលងមដលមន
ពនលឺឈថៃខាលាំង ដហ្ើយថ្នាំដនះអាចទុកានដល់ដៅ៦មខ។
ការដរបើរាស់
1. កាំពស់ដមមចឈរងមដលលាបាំផុតគឺ 8-10cm ឈនកាំពស់រក
ុ ខជាតិ ខីេមតរបសិនដបើអ្នកមនដមមចឈរងមដលចាស់
ជាងដនះ សូមកាត់វាជាមួយនឹ ងរបោប់ កាត់ ដអាយវាមនកាំ ពស់ 8-10cm មុនដពលមដលអ្នកាញ់វាដដើមបី
ដអាយវាបឺតយកានដរចើនជាងនូវថ្នាំសាំោប់ ដនះ។
2. សូមកូរថ្នាំដៅកនុងធុងជាមួ យចងកឹះរយះដពល៣០វ ិនាទី
3. សូមបមនថមទឹក៣លីរត ដៅកនុងធុងសពយ

4. កូរវា ដហ្ើយបនាទប់មកសូមចាក់វាចូលដៅកនងធុងសពយាញ់
5. សូមកាន់ដងាញ់របមហ្លជា៣០ស.មពីដមម ាញ់កមនលងមដលមនដមមចាំនួន ៥០០ម.ល/ម២។ កមនលង
សកលបងរបស់ដយើងគឺ ២ម កាដរ ដហ្ើយរតូវការរបមហ្លជា១នាទីកុនងការាញ់។
ដរគឿងផសាំ

ចាំនួន(kg)

តាំឈលជាលុយាត/

តាំឈលជាដុោល/ kg

តាំឈលជាដុោល ($)

kg
មនស់

20

20

0.56

11.2

លហុង

20

10

0.28

5.60

អ្ាំបិល

10

5

0.14

1.40

សូដយូមអ្ី រដុកសុិត

1

40

1.12

1.12

តារងទី ១ តាំឈលកនុងមួយគរកឈនដរគឿងផសាំជាឈថាត និងដុោលសាំរប់ដរគឿងផសាំថ្នាំសាំោប់ដមម។ ចាំនួនមដលរតូវការឈនដរគឿងផសាំសាំរប់លាយ
២០លឈនថ្នាំសាំោប់ដមម

របដភទថ្នាំ

តាំឈលសរុប ($)

មនស់

8.12

លហុង

13.72

តាំឈលកនុងមួ យលីរត ($)
0.41
0.69

តារងទី ២ តាំឈលចុងដរកាយសាំរប់លាយ២០លីរតឈនថ្នាំសាំោប់ដមមពីមនស់និងលហុ ដោយការដរបើរាស់ដរគឿងផសាំមដលមនដៅកនុងតារងទី១

២

ការដធវើដតសតសកលបង
1. កមនលងមដលមិនដរបើ ការ ដៅធានាគារគាប់ពូជដអ្កូ អាសុីរតូវានកាំ ណត់ជាកមនលងសាំរប់ដធវើការពិដសធន៍
វាមនលាយោយគានឈនដមមសលឹកធាំនិងដមមចឈរង។ ទឹ ករតូវានដរបើ សាំរប់រគប់រគងការការាញ់ដនះ
លាយមនស់គឺ ១ភាគោយជាមួយទឹក៣ភាគ ដហ្ើយថ្នាំលុងគឺ
ហ
១ភាគោយជាមួ យទឹ ក៣ភាគ

2. ៣ឈថៃមុនដពលាញ់ របដភទឈនដមមដផសងៗគានរតូវានកាំ ណត់ដហ្ើយចាំនួនភាគរយគឺ ដធវើការានសមននឹង
មភនក ជាមួយនឹ ងការចាត់ ជាដមមសលឹកធាំឬសលឹកតូច។
3. កមនលងមដលដធវើការពិដសធន៍ គឺមនការដាះបដង្អគល ដហ្ើយការាញ់គឺដធវើការចាប់ដោយឈចដនយដដើមបី
ាញ់កមនលងមដលចាប់ ាន។ ការពិ ដសធន៍ របស់ដយើងគឺ ទាំហ្ាំដី 1X2m
១២ (

៣

X៤

៤

)

4. ភាលមៗមុនដពលាញ់ សូមដកើ បយកដៅគាំ រដូ ដើមបីដធវើដតសតដមើ លជាតិ ដបហាសដីនិងជាតិមីរកុប (ដៅមនទី
ពិដសធន៍ដៅសកលវ ិទាល័យកនុងតាំបន់មួយ) ដហ្ើយដមមរតូវានកាត់ដអាយដៅ១០ស.ម ដោយការដរបើ
មសុីកាត់ដមម។

5. រកោស់ចាំដរះរតូវានថលឹង សូមោក់ថង់នី

ុងដហ្ើយកប់វាជាំដៅ ៨ ស.មដដើមបីអ្ដងកតដមើ លផលបះរល់ឈន

ការាញ់ថ្នាំដៅដលើសុខភាពមីរកុប។ រកោស់តាំរងចាំដរះ គួមតរតូវានបាំមលងដៅជាជី កាំបុសដត ោយមីរកូ
សរ ីរងគមដលដៅកនុងដី ដហ្ើយដបើថ្នាំមនផលបះរល់ជាអ្វ ិជជមនដៅដលើមីរកូសរ ីរងគ រកោស់ចាំដរះពុក
ផុយនិងរតូវានឈប់ឬពនយឺត។

6. គាំរដ
ូ ីរតូវានដធវើការវ ីភាគពិដសធន៍ដៅកនុងសកលវ ិទាល័យកនុងតាំបន់មួយមុនដពលដធវើការាញ់ដដើមបីដធវើ
ដតសតីដីដបហាស់និងសរជាតិ មីរកុប។

ដដើមបីដធវើដតសតពីផល់បះរល់ឈនថ្នាំសាំោប់ដមម ឧបករណ៍បណុត ះ

កូនដឈើ មដលមនោយដីរតូវានោក់ចូលដៅកនុងបលង់1X2m រក់

កណ្ត
ត ល។ សូមដចាះរនធនិងកប់ជាំដៅរបមហ្លជា១០ស.មដៅកមនលង
រនធដហ្ើយបាំ ដពញដីដៅជុាំ វ ិញដដើមបីដអាយវាដមមគានអាចោយជាមួ យ
ដីដផសងាន
7. កមនលងរតូវានាញ់ជាមួយនឹ ងថ្នាំ២របដភទ គឺលុងនិ
ហ
ង

មនស់ ដហ្ើយការាញ់ទឹករតូវានដធវើដ

ើយងដដើមបីរគប់ រគង។

កមនលងនីមួយៗរតូវានាញ់រយះដពល១នាទី ចាំនួន ៥០០ម.ល/
មមរតកាដរ ដរៀងរល់ឈថៃមួយអាទិតយ។
.

8.

២ Xs

រពឹកបនាទប់ពីាញ់ កមនលងមដលាញ់អាចដមើ លដឃើញពីកាំ

រ ិតឈនរបសិទធភាពថ្នាំ ដោយការដរបើ រាស់ជចជីងពី ០ដៅ១០០
ជាមួយនិងពិនុទ ០ គីមិនមនការរងរបួ សដោយថ្នាំដហ្ើយ១០០ គឺ

ង្អប់ទាាំងស្សុង។ ពពួកដមមនី មួយៗកនុងបលង់ានទទួ លពិនុទពីការរង
របួសពី ថ្នាំ។

9. ៣ឈថៃបនាទប់ពីការាញ់ចុងដរកាយ គាំរស
ូ ាំណ្តកដីរតូវានយក
ដចញសាំរប់ ការរកដបហាសដី និងការដធវើដតសតមីរកុបដដើមបីដរបៀបដធៀប
សាំណ្តកមុ នដពលាញ់។ ដៅដពលដនះឧបករណ៍បណុត ះកូនដឈើ ក៏

រតូវានរបមូលវ ិញមដរដហ្ើយរគាប់ សមណតកដមមរតូវានោាំកុងមួ
ន
យរ
នធៗចាំដៅ០.៥សម ដហ្ើយសូមកប់ដីតិចៗ
៣

10. ការបណុត ះរគាប់ពូជរតូវានអ្ដងកតចាំនួន១០ឈថៃ។ កនុងដពល

ដនះ ៥០%ឈនភាពដុះនិងភាគរយឈនការដុះសាំរប់ ការពិដសធន៍
នីមួយៗរតូវានដរបើដដើ មបីវាយតាំឈលផលប់ះរល់ឈនភាពធន់របស់ថ្នាំមដលអាចមនដៅកនុងដី។

11. . ដៅឈថៃទី១០បនាទប់ពីការាញ់ រកោស់ចាំដរះរតូវានទាញយកមកវ ិញដហ្ើយថលឹងដដើមបីរកដអាយដឃើញ
ចាំនួនមស់មដលាត់បង់ (ការវាស់មវងពី ការពុកផុយ) ដដើមបីដរបៀបដធៀបពីទាំងន់រកោស់ដៅដពលចាប់ដផតើ
មឈនការសិកា។

លទធផល
ដយើងានដឃើញថ្ការាញ់ថ្នាំសាំោប់ ដមមដនះពិតជាានដធវើការបាំ ផ្អលញោងធៃន់ធៃរដល់ដមមដៅកនុងបលង់ ដយើង

ដឃើញថ្ទាាំងលហុងនិងមនស់ដធវើការានលាណ្តស់ដៅដលើដមមសលឹងធាំ ជាជាងសលឹកតូច (ដមមរូបទី៤)។ ដយើងមិនាន
ដឃើញភាពខុសគានដរចើនដ

ើយរវាងពិនុទកខូចខាតឈនដមមជាមួយនឹងការដរបើរាស់ថ្នាំពីមនស់និងការាញ់ជាមួ យ

នឹងថ្នាំពីលុង
ហ វាទាាំងពីរមនរបសិទិធភាពដសមើគានចាំ ដរះដមម (រូបទី៥)។ ការរងរបួ សពីថ្នាំានដកើនដ

ើងបនាទប់ពីការ

ាញ់នីមួយៗដហ្ើយបនាទប់ពីការាញ់ចាំនួន៤ដង ដមមសលឹកធាំង្អប់របមហ្ល៩០% ចាំមណកឯសលឹកតូចង្អប់របមហ្ល
៥០%ទាាំងថ្នាំលុងនិ
ហ
ងមនស់។

អ្ត់មនភាពខុសគានមដលអាចវាស់មវងមវងានដ

ដបហាសរបមហ្លជាផ្អលស់បូរអ្ាំ
ត

ើយដៅកនុងជាតិដបហាសរបស់ដីមុននិងដរកាយាញ់។ ជាត់

ុងដពលឈនការាញ់មតមនភាពខុសគានដៅកនុងជាតិ ដបហាស ដបើវាមន គឹវាាន

ដាសសាំអាតដចញពីដីដៅចុ ងបចេប់ឈនការពិដសធន៍រច
ួ ាត់ដៅហ ើយ។

ដយើងានទទួ លលទធផលចាំ រះ
ុ សាំរប់ការវាស់មវងរបស់ដយើងឈនសកមមភាមី រកុបកនុងដី។ រកោសតាំ រងរបស់ដយើង

ានមដលានដធវើដតសតដមើ លពីការកាលយជាជីកាំបុ សតានផតល់ថ្ អ្ត់មនភាពខុ សមបលកគានដទកនុងសកមមភាពមីរកូស
រ ីរងគរវាងដី មដលានាញ់ថ្នាំនិងដីមដលទុកដចាលមិ នានបះរល់អ្ីវ។ ដៅកនុងបនទប់ពិដសធន៍រប់ពីបរ ិមណឈន
ចាំនួនមីរកុប បលង់មដលានាញ់ថ្នាំខលះានផតល់ជាបទពិ ដសធន៍ឈនការដកើនដ
ដឈទដទៀតានកាត់បនថយចាំនួនមីរកុប។ ការពិដសធន៍គឹានដធវើដ
រតូវានរកដឃើញដ

៤

ើងចាំនួនមីរកុ បនិងបទពិ ដសធន៍

ើងចាំនួន២ដងមតគាមនគាំរតា
ូ មធមមតាណ្តមួយ

ើយ។

(

)

(

)

កាំរ ិតឈនភាពពុកផុ យឈនរកោសានផតល់ថ្ថ្នាំពីលុងនិ
ហ
ងមនស់មដលានាញ់ដៅដលើដីគឺមិនមនភាពខុសគាន

ពីការរគប់រគងដ

ើយ ដទាះបី ជាមនស់មនការបាំមលងដៅជាជីកាំបុសតទាប់បាំផុតក៏ ដោយ។ ដយើងានោក់ចាំនួន

លាយរ ាំោយមួយចាំនួនដដើមបីដអាយមី រកុបកនុងដី មនសុខភាពលាដោយខលួនឯង (សូមដមើលការស្សវរជាវរបស់ដអ្
កូអាសុី កាំណត់រតាមដលមនចាំណងដជើងថ្ មីរកូសរ ីរងគកុនងដី) មតលទធផលខុ សគានោងខាលាំងមុននិងដរកាយការ

ោក់ថ្នាំ។ គាំរស
ូ ាំណ្តកដីរតូវានយកដៅសកលិវ ិទាល័យមមចូ សាំរប់រប់ចាំនួនមីរកុបក៏មនភាពខុសគានខាលាំងមដរ។
ភាពខុសគានរវាងបលង់មដលានាញ់គឺអ្សេរយណ្តស់មដលវាមនការពិ ាកកនុងការមបងមចកដអាយោច់រវាងអ្វី

មដលជះផលបះរល់ពីថ្នាំនិងអ្វីមដលរគាន់មតជាការបាំ មរបាំ រល
ួ ដោយមចដនយដៅកនុងដី។ ការដធវើដតសតដលើកដរកាយ

ដទៀតគឺ ទាមទារដអាយមនដដើ មបីដអាយអាចទទួ លានចាស់ជាងមុន ថ្ដតើថ្នាំមនការថមថយ ចាំនួនមីរកុបកនុងដី
ឬអ្ត់មនផល់បះរល់។

រូបទី ៥ ការខូចខាតរបស់ដមមបនាទប់ពីការាញ់៤ដងឈនថ្នាំមដលជាជាំដរ ើស រូបភាពថតដៅឈថៃទី១៧ កកកោ ២០១៥ ។ ជួមុខ
ពីដឆវងដៅសតាំ បលង់មដលាញ់ថ្នាំមនស់ គាររគប់រគងទឹក ថ្នាំលុង។
ហ
ជួរកណ្ត
ត លពីដឆវងដៅសតាំ បលង់មដលានរគប់រគងទឹក
ថ្នាំមនស់ ថ្នាំ លហុង ជួរខាងដរកាម ពីដឆវងដៅសតាំ បលង់ាញ់ថ្នាំលង
ុហ ថ្នាំមនស់និងការរគប់រគងទឹក

កូនរុកខជាតិ មដលានោាំដៅកនុងលាយដី ដៅកនុងថ្សោាំកូនដឈើ មដលានទទួល

ថ្នាំាញ់ពីមនស់ក៏មនអ្រតាឈនការដុះកាំ រ ិតខពស់មដរ។ ការពិ ដសធន៍រតូវានដធវើដ

ើ ង២

ដង ដហ្ើយរគាប់ជាដរចើនដទៀតានដុះដៅកនុងការសកលបងទី២ដៅដពលមដលវាាន
ដភលៀងបនាទប់ពីការាញ់ថ្នាំជាដរចើនដងរួចមក ដោយផតល់ថ្ ការដកើនដ

ើងឈនដភលៀងធាលក់

របមហ្លជាលុបឬោងជាំ រះថ្នាំពីដីោងដលឿនដហ្ើយមនផលពិាកជាអ្វ ិជជមនតិច
៤

១០

តួចជាងសាំរប់ដាំណ្តាំនាដពលអ្នាគត។

ការសននិោឋន
ថ្នាំសាំោប់ ដមមពី លុងនិ
ហ
ងមនស់ទាាំងពី រពិតជាានបាំ ផ្អលញដមមសលឹកធាំ ទាាំងស្សុង។ ដយើងអ្ដងកតដឃើញថ្អ្ត់ មន
ការដធវើដអាយខូចខាតដល់មីរកូសរ ីរងគរបស់ដីដ

ើយ ការរប់ចាំនួនការរោយជាជី កាំបុសតនិងជីវរស់កុងដី
ន
គឺស្ស

ដដៀងគានសាំរប់បលង់មដលានាញ់ជាមួ យនឹងទឹក ថ្នាំពីមនស់ និងថ្នាំពីលុង។
ហ
រគាប់ពូជមដលានោាំកុងដី
ន
បនាទប់ពី
ាញ់រច
ួ ចាំ ណ្តយដពលយូរជាងកនុងការសាំដរចាន៥០%ឈនការដុះមតថ្នាំមិនានបះរល់ដល់កាំរ ិតឈនការដុះដ
ដ

ើង

ើយ។ការធាលក់ដភលៀងក៏ អាចជះឥទធិពលដល់ការធន់នឹងថ្នាំមដរដររះរគាប់ពូជដរចើនជាងមដលានបណុត ះកនុងដី
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