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PREDICT-2 គឺជាផ្នែកមួយនែកម្មវិធីទប់ស្កែត់ការគំរាមកំហែងនែជំងឺរាតតែបាត (EPT) របស់យ៉ូសែដ (USAID) និងមានគោល
បំណងពងែឹងសមត្ថភាពពិភពលោកសមែែប់កំណត់វត្តមាន ការរកឃើញនិងការការពារបែឆាំងនឹងមែរោគដែលមានសកា្តែនុ
ពលរាតតែបាត ជាពិសែសមែរោគដែលអាចឆ្លងរវាងសត្វនិងមនុសែស (មែរោគ zoonotic) ។ ដែគូអនុវត្តសមែែប់ PREDICT-2 
គឺសកលវិទែយាល័យកាលីហ្វញ៉ែ ដាវីស អង្គការ EcoHealth Alliance អង្គការ Metabiota ស្ថែប័ន Smithsonian 
សង្គមអភិរកែសសត្វពែែ (Wildlife Conservation Society) និងស្ថែប័នដែគូរួមទាំងរដា្ឋែភិបាលនែបែទែសចំនួន៣៥ 
ដែលយើងបានធ្វើការជាមួយ។

គោលដៅនែសមាសធាតុឥរិយាបទមានហានិភ័យ របស ់PREDICT-2 គឺបែើលទ្ធផលសែែវជែែវវិទែយាសសែ្តដើមែបីផ្តល់ព័ត៌មាន
អំពីការអភិវឌែឍនែយុទ្ធសសែ្តអន្តរាគមន៍ដែលអាចកាត់បន្ថយការរីកសយភាយ និងការរីករាលដាលនែវីរុសដែលមិនធា្លែប់ឃើ
ញពីមុនមក។ ការវិភាគបឋមបានបង្ហែញពីតមែូវការចាំបាច់ដើមែបីផ្តល់នូវយុទ្ធសសែ្តផ្លែស់ប្តូរឥរិយាបទ ពីពែែះតែវាពាក់ព័ន្ធនឹ
ងការរស់នៅបែកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងសត្វបែចៀវ។ ធនធានបច្ចុបែបន្នតែូវបានអភិវឌែឍឡើងដើមែបីដោះសែែយតមែូវការ
នែះ។

ទមែង់សៀវភៅរូបភាពតែូវបានណែនាំដោយអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់។ អ្នកឯកទែសនែបែធានបទនែះដែលមកពីកែុម PREDICT-2 
បានបង្កើតសែចក្តីពែែងដំបូងដែលតែូវបានធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពដោយផ្អែកលើមតិយោបល់ពីកែុមបែទែសនិងសមាជិកសហគមន៍មូ
លដា្ឋែន។ នៅពែលសៀវភៅរូបភាពតែូវបានបែើនៅទីតាំងថ្មី ការណែនាំឱែយបន្ថែមពីមតិកមែិតមូលដា្ឋែន នឹងតែូវរួមបញ្ចូលដើមែបីកែ
តមែូវមាតិកាទៅតាមបរិបទជាក់លាក់។

សៀវភៅរូបភាពនែះតែូវបានរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដែលគួរជឿទុកចិត្តដើមែបីបង្ហែញ ហើយចំណុ
ចពិភាកែសាតែូវបានផ្តល់សមែែប់រូបភាពនីមួយៗដែលអ្នកនិទានរឿងអាចបែើដើមែបីសមែបសមែួលការពិភាកែសា។ 
ដើមែបីជួយសមែបសមែួលបញ្ហែនែះ ឯកសរគួរតែតែូវបានបោះពុម្ពដូចជាមានរូបមួយនៅផ្នែកមា្ខែងជាមួយចំណុចពិភាកែសានៅមា្ខែ
ងទៀត។ អ្នកសមែបសមែួលអាចបែើរូបភាពដើមែបីបង្ហែញដល់អ្នកស្តែប់ហើយបែើចំណុចពិភាកែសានៅខាងកែែយដើមែបីដឹកនាំ
ការពិភាកែសា។

1 អង្គការ EcoHealth Alliance្ធ
2 អង្គការ Metabiota
3 សកលវិទែយាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ែដាវីស (University of California, Davis)
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ឯកសរនែះតែូវបានបង្កើតឡើងដោយការគាំទែដ៏សបែបុរសរបស់បែជាជនអាមែរិកតាមរយៈកម្មវិធី យ៉ូសែដ (USAID) សំរាប់ទប់ស្កែត់ការគំរាម
កំហែងនែជំងឺរាតតែបាតនែកម្មវិធ ីPREDICT ។ ខ្លឹមសរនែឯកសរនែះគឺជាការទទួលខុសតែូវរបស់អ្នកនិពន្ធហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចែំងពីទសែស
នៈរបស់ យ៉ូសែដ USAID ឬរដា្ឋែភិបាលសហរដ្ឋអាមែរិកទែ។

សមែែប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមាតិកា សូមទាក់ទងតាមរយៈ predict@ucdavis.edu.

រៀបចំដោយ: 
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Karen Saylors 2, Jason Euren2, Jon Epstein1, Brian Bird3, Tracey Goldstein3, David Wolking3, Chris Johnson3, Kevin 
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សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសែសចំពោះកែុមបែទែស PREDICT ក្នុងតំបន់ដែលបានផ្តល់ការណែនាំអំពីមធែយាបាយដើមែបីកែលម្អសៀវភៅ
នែះរួមមានៈ បែទែសបង់កា្លែដែស បែទែសកម្ពុជា បែទែសកាមែរូន បែទែសកូតឌីវ័រ សធារណរដ្ឋបែជាធិបតែយែយកុងហ្គែ បែទែសហា្គែណា 
បែទែសហ្គីណែ បែទែសឥណ្ឌូនែសុី បែទែសឡាវ បែទែសមា៉ែឡែសុី បែទែសភូមា បែទែសនែបា៉ែល់ សធារណរដ្ឋបែជាមានិតចិន 
បែទែសសែណែហា្គែល់ បែទែសសៀរា៉ែឡែអូន បែទែសតង់ហែសានី បែទែសថែនិង បែទែសវៀតណាម។

ការបោះពុម្ពផែសាយ “ការរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងសត្វបែចៀវ” តែូវបានបកបែែដោយកែុម PREDICT បែទែសកម្ពុជា
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សត្វបែចៀវដើរតួយា៉ែងសំខាន់ក្នុងការថែរកែសាយើងនិងបែព័ន្ធអែកូឡូសុីរបស់យើងឱែយមា
នសុខភាពល្អ។ ឧទាហរណ៌ សត្វបែចៀវគឺជាភា្នែក់ងរដែលអាចពងែែយគែែប់ពូជពីដើ
មឈើមួយទៅកន្លែងផែសែងៗដូចជាឈើខ្លឹមនិងឈើហូបផ្លែជាដើម។។

ផ្ន្រកទី១ សត្វប្រចៀវគឺជាផ្ន្រកសំខាន់ន្រប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីរបស់យើង
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ផ្ន្រកទី១ សត្វប្រចៀវគឺជាផ្ន្រកសំខាន់ន្រប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីរបស់យើង

សត្វបែចៀវក៏ដើរតួយា៉ែងសំខាន់ក្នុងការថែរកែសាការពារ បែព័ន្ធអែកូឡូសុីរបស់យើងឱែយមា
នសុខភាពល្អផងដែរតាមរយៈការពងែែយលំអងផ្កែរុក្ខជាតិ។ ផ្លែឈើជាង៣០០ បែភែ
ទពឹងផ្អែកលើពពួកសត្វបែចៀវក្នុងការពងែែយលំអង។ ផ្លែឈើទាំងនែះរួមមានស្វែយ 
ចែក តែបែក ធូរែន គូលែន និងផ្លែមាន។
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ផ្ន្រកទី១ សត្វប្រចៀវគឺជាផ្ន្រកសំខាន់ន្រប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីរបស់យើង

សត្វបែចៀវក៏សុីសត្វល្អិតដូចជា មែអំបៅខ្មែចនិងកញ្ចែរ ដែលជាពពួកសត្វល្អិតបំផ្លែញដំណាំ។
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ខណៈពែលដែលសត្វបែចៀវមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនិងជំងឺដទែទៀត កា
រសំលាប់ឬរំខានដល់ជំរកធម្មជាតិរបស់សត្វបែចៀវអាចធ្វើឱែយជំងឺផែសែងៗកាន់តែរីករា
លដាលទៅមនុសែសកាន់តែចែើន។ ដោយសរហែតុផលនែះហើយ វិធីល្អបំផុតដើមែបី
ជៀសវាងការឆ្លងជំងឺនោះគឺ ជៀសវាងការសំលាប់ ការបរបាញ់ ការលក់ ការចំអិន ឬ 
ការបរិភោគសត្វបែចៀវ។

ផ្ន្រកទី២ វិធីដើម្របីរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយសត្វប្រចៀវ: មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះ
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មធែយាបាយដ៏ល្អបំផុតដើមែបីរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយសត្វបែចៀវគឺជៀ
សវាងការប៉ះពាល់គែប់រូបភាពទាំងអស់ជាមួយសត្វបែចៀវរស់និងស្លែប់ ។ 
វាមានសរៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការចៀសវាងវត្ថុរាវដែលមាននៅក្នុងរាងកាយបែចៀវ 
ដូចជាទឹកមាត់ ឈាម ទឹកនោម ឬលាមក ហើយដើមែបីការពារសត្វបែចៀវមិនឱែយរស់នៅ
ក្នុងផ្ទះនិងអគារ (ហៅថា "ការតាំងលំនៅ" ផងដែរ) ។

ផ្ន្រកទី២ វិធីដើម្របីរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយសត្វប្រចៀវ: មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះ
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មធែយាបាយងយសែួលមួយដើមែបីរកែសាសុវត្ថិភាពគឺជៀសវាងការបរិភោគអាហារឬ
ទឹក ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយទឹកនោមឬលាមករបស់សត្វបែចៀវ។ ឧទាហរណ៍ 
អ្នកអាចគែបអាហារនិងទឹករបស់អ្នក។ បែសិនបើអ្នកធ្វើដូចនែះ អ្នកគួរតែលាងសមា្អែត
គំរបអោយបានទៀងទាត់ជាមួយនឹងសប៊ូនិងទឹកបង្ហូរ។

ផ្ន្រកទី២ វិធីដើម្របីរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយសត្វប្រចៀវ: មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះ
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ដើមែបីកាត់បន្ថយហានិភ័យនែការឆ្លងជម្ងឺរ តែូវចៀសវាងការបរិភោគផ្លែឈើ 
ដែលសល់ពីពពួកសត្វពែែ និងសត្វសែុកសុី។ គួរគបែបីកុបរិភោគអាហារ 
ឬផឹកភែសជ្ជៈណា ដែលអ្នកគិតថាធា្លែប់បានប៉ះពាល់ដោយសត្វបែចៀវ។

កុំពែយាយាមសនែសំសំចែអាហារ ដែលនៅសល់ពីបែចៀវសុី ដោយការកាត់ចែញនៅ
ផ្នែកដែលមានស្នែមខាំ និងមិនតែូវយកផ្នែកទាំងនោះទៅឱែយសត្វរបស់អ្នកសុី។ 
អាហារទាំងនោះ អាចខូចទាំងសែុង និងអាចបង្ករអោយអ្នកឈឺ។

ជាការពិតសមែែប់ទឹកត្នែតសែស់ អ្នកគួរកុំផឹកទឹកត្នែត ដែលតែូវបានប៉ះពាល់ដោយ
សត្វបែចៀវ។ បែសិនបើអ្នកមិនមានវិធីសសែ្ត  ដើមែបីការពារទឹកត្នែតពីសត្វបែចៀវ និង
វត្ថុរាវដែលមាននៅក្នុងរាងកាយបែចៀវ អ្នកគួរជៀសវាងកុំផឹកវា។

ផ្ន្រកទី២ វិធីដើម្របីរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយសត្វប្រចៀវ: មូលដ្ឋ្រនគ្រឹះ
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1 - 2 m



វាគមឺានសរៈសខំានណ់ាស ់ ក ្ន ងុការជៀសវាងន ូ វការបះ៉ពាលដ់ោយផ ្ទែលជ់ាម ួយសត ្វបែ
ចៀវ។ បែសនិប ើគា ្មែនអ ្ន កឯកទែស ដ ើមែប ជី ួយអ ្ន កក ្ន ងុការដោះសែែយជាម ួយបែចៀវង
ប ់ ទាងំនែះគជឺាវធិានការម ួយចនំ ួន ដែលអ ្ន កតែូ វអន ុវត ្តន។៍ ដបំ ូង អ ្ន កតែូ វពាកម់ា ៉ែស 
ដ ើមែបកីារពារមាត ់ នងិចែម ះុ។ កានត់ែបែស ើរគតឺែូ វបែើបែភែទមា ៉ែស ដែលមានសមត ្ថ ភាពបទិបាងំជ ុ វំញិមាត ់ 
នងិចែម ះុបានតងឹណែនល ្អ។ ក ្ន ងុលក័ ្ខខណ ្ឌ ដែលគា ្មែនមា ៉ែស ់ អ ្ន កកអ៏ាច បែើកនែសែងកែមា ៉ែ 
ចងរ ុ ជំនំ ួស។ ជាម ួយគា ្នែនែះដែរ ការពារភ ្នែក ដែរបសអ់ ្ន កជាម ួយនងឹ វែនតា នងិសែែមដែកែែស។់ 
បែសនិប ើគា ្មែនសែែមដែកែែសន់ោះទែ អាចជនំ ួសដោយថងប់ា ្លែស ្ទ ចិ។ ប ើទោះជាអ ្ន កបែើបែែសស់ែែមដែ
កែែសក់ដ៏ោយ អ ្ន កកគ៏ ួ រតែគែបសែែមដែជាម ួយថងប់ា ្លែស ្ទ ចិ ដែលនាឱំែយអ ្ន ក អាចចាបប់ែចៀវងបន់ោះ
ដាកក់ ្ន ងុថង ់ ដោយមនិបែឡាកឈ់ាមជាបន់ងឹសែែមដែ។ គ ួ រចងចាថំា ទោះបជីាបែចៀវនោះងបហ់ើយក ្ត ី 
កវ៏ានៅអាចបង ្ក ររប ួសល ើអ ្ន ក។ កែញ ៉ែបំែចៀវម តុសែួចខា ្លែងំ នងិងយធ ្វ ើឱែយសែបែករបសអ់ ្ន កដាច ់ 
នងិរលាត។់ 

ដ ើមែបចីាបក់ានប់ែចៀវ តែូ វសែែបថងប់ា ្លែស ្ទ ចិពលី ើសែែមដែរបសអ់ ្ន ក បន ្តមកទៀត ចាបប់ែចៀវនោះ 
រ ួចតែឡបថ់ង ់ ដោយឱែយផ ្នែកខាងក ្ន ងុចែញមកកែែ ហើយបែចៀវនៅខាងក ្ន ងុ។ បនា ្ទែបម់ក ខ ្ច បថ់ងន់ោះ 
ដោយថងប់ា ្លែស ្ទ ចិម ួយជានទ់ៀត ពែមទាងំចងឱែយជតិ។

ខណៈដែលចាបប់ែចៀវច ូលក ្ន ងុថង ់ ឬសមា ្ភែរៈវែចខ ្ច បរ់ ួចហើយ យ ើងតែូ វយកវាទៅដ តុកទំែចចោល 
ឬជកីដ ជីមែែ ១ ទៅ២ម ៉ែតែ នងិកបដ់យីា ៉ែងហចណាស ់ ៦០ សងទ់មី ៉ែតែ ដោយបែើចបជកី។ វាគជឺាការចាបំាច ់
ក ្ន ងុការសអំាតចបជកី ជាម ួយទកឹអ ូសវែល បនា ្ទែបព់កីបរ់ ួច។

ផ្ន្រកទី៣ តើធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីបោះចោលសត្វប្រចៀវដ្រលស្ល្រប់

1 - 2 m
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បនា្ទែប់ពីចាត់ចែងជាមួយបែចៀវងប់រួច យើងតែូវលាងដែជាមួយសប៊ូ 
និងបង្ហូរទឹកលាងសំអាត។ បើសិនជាអាច បែើផលិតផលសមែែប់សមា្លែប់មែរោគ 
ដូចជា ជែលឬកែណាត់លាងសមា្អែតដែ (Hand Sanitizer Gel ឬ Wipes) 
ដែលអាចសមា្លែប់វីរ៉ុស។

ផ្ន្រកទី៣ តើធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីបោះចោលសត្វប្រចៀវដ្រលស្ល្រប់
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វិធីសសែ្តល្អបំផុតដើមែបីរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងសត្វបែចៀវ គឺជៀសវាងរា
ល់ការប៉ះពាល់ជាមួយពួកវា។ ទោះបីជាយា៉ែងណា បែសិនបើមិនអាចជៀសពីការចា
ប់កាន់បែចៀវរស់បាន អ្នកចាំបាច់តែូវការពារខ្លួនពី សរធាតុរាវពីរាង្គកាយរបស់ពួកវា 
ដូចជាទឹកមាត់ ឈាម ទឹកនោម និងលាមក។ ទោះបីជាបែចៀវវនោះមើលទៅមិនឈឺ 
តែវានៅតែអាចមានផ្ទុកជម្ងឺ។

បែសិនបើទឹកមាត់ ឈាម ទឹកនោម ឬលាមកបែចៀវវ ចូលភ្នែក ចែមុះ 
ឬមាត់របស់អ្នក តែូវលាងសមា្អែតតំបន់ទាំងនោះជាមួយទឹកស្អែត រយៈពែល៥នាទី។ 
បើសិនជាអ្នកគា្មែននាឡិការ ឬឧបករណ៍ដ៏ទែដែលអាចបែែប់នូវពែលវែលាក្នុងពែលលា
ងសមា្អែត ចូររាប់យឺតៗឱែយគែប់៣០០។ តែូវលាងសែបែករបស់អ្នកឱែយបានស្អែតបំផុតជាមួ
យសប៊ូ និងទឹក បន្ថែមពីលើផ្នែករាងកាយផែសែងៗដែលបានប៉ះជាមួយសរធាតុរាវពីរា
ង្គកាយបែចៀវ។ បើសិនជាអាច ចូរទៅពិគែែះ ជាមួយវែជ្ជបណ្ឌិត។

ផ្ន្រកទី៤ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសត្វប្រចៀវរស់គឺជារឿងចៀ
សមិនផុត
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វីធីសសែ្តសង្គែែះបឋមបែសិនតែូវបែចៀវខាំ ឬខ្ញែ

 • បែសិនបើសត្វបែចៀវខាំ ឬខ្ញែអ្នក ចូរលាងមុខរបួសជាមួយសប៊ូ 
និងបង្ហូរទឹកលាងសំអាត ក្នុងរយៈពែលយា៉ែងហចណាស់ឱែយបាន៥នាទី។ 
បើសិនជាអ្នកគា្មែននាឡិការ ឬឧបករណ៍ដ៏ទែដែលអាចបែែប់នូវពែលវែលាក្នុងពែល
លាងសមា្អែត ចូររាប់យឺតៗឱែយគែប់៣០០។

 • បើសិនជាអាច បែើផលិតផលសមែែប់សមា្លែប់មែរោគ ដូចជា 
ជែលឬកែណាត់លាងសមា្អែតដែ (Hand Sanitizer Gel ឬ Wipes) 
ដែលអាចសមា្លែប់វីរ៉ុស។

ផ្ន្រកទី៤ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសត្វប្រចៀវរស់គឺជារឿងចៀ
សមិនផុត

11
Asia - May 2019 version





វីធីសសែ្តសង្គែែះបឋមបែសិនតែូវបែចៀវខាំ ឬខ្ញែ (ត)

 • ជាមួយគា្នែនែះដែរ បើសិនជាសត្វបែចៀវខាំ ឬខ្ញែអ្នក គួរគបែបីទៅ 
ពិគែែះជាមួយវែជ្ជបណ្ឌិត សមែែប់ការថែទាំវែជ្ជសសែ្ត ដូចជាទទួលការចាក់វាក់សំ
ងការពារជម្ងឺរឆ្កែឆ្គួត។

 • បែសិនបើរោគសញ្ញែនែជម្ងឺរមានការវិវត្តន៍លើខ្លួនអ្
នក បើទោះជាអ្នកមិនតែូវបានបែចៀវខាំ ឬខា្វែចក៏ដោយ 
ចូរទៅជួបពិគែែះជាមួយវែជ្ជបណ្ឌិត និងបែែប់ឱែយពួកគាត់បានដឹងថាអ្នកធា្លែប់បានកា
រប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបែចៀវ។ គួរចងចាំថារាល់ពត៍មានលម្អិតទាក់ទងអំពីកមែិតប៉ះ
ពាល់រវាងអ្នកនិងបែចៀវ នឹងនាំឱែយវែជ្ជបណ្ឌិតសមែែចចិត្តតែឹមតែូវលើវិធីសសែ្តពែយា
បាលជម្ងឺររបស់អ្នក។

ផ្ន្រកទី៤ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសត្វប្រចៀវរស់គឺជារឿងចៀ
សមិនផុត
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សត្វបែចៀវ ដែលរស់នៅជុំវិញភូមិ ឬទីកែុង គឺមានជាចែើនបែភែទ។ 
សមែែប់បែចៀវ ដែលគែឃើញរស់នៅខាងក្នុងផ្នែកនែសំណង់អាគារ 
ឬគែហដា្ឋែនមនុសែសរស់នៅ ភាគចែើនជាពពួកបែចៀវតូចៗ ដែលសុីសត្វល្អិត។ 
ជាទូទៅ សត្វទាំងនោះគឺមិនបង្កររបួស ពែមទាំង មិនខាំ ឬខា្វែចមនុសែសមុនឡើយ 
បែសិនបើមិនទៅប៉ះពាល់វា។ តែទោះជាយា៉ែងណាក្តី ក្នុងករណី សត្វបែចៀវទាំងនោះតែូ
វបានចម្លងជាមួយវីរ៉ុសមួយចំនួន ដូចជា វុីរ៉ុសឆ្កែឆ្គួត (Rabies) នាំឱែយពួកវាកាចសហាវ 
ដូចជាចង់ខាំ និងខា្វែច ដែលធ្វើឱែយវីរ៉ុសទាំងនោះចម្លងទៅកាន់មនុសែស។

ដោយសរតែសត្វបែចៀវដែលមានផ្ទុកជម្ងឺរមួយចំនួន អាចមានអាការៈខុសបែកែតី ដូ
ចនែះតែូវជាសវៀងការប៉ះពាល់ផ្ទែល់ជាមួយបែចៀវទាំងអស់នោះ រួមទាំងសរធាតុរា
វពីរាង្គកាយពួកវា  ។ ការជៀសវាងប៉ះពាល់បែចៀវទាំងអស់នោះ រួមទាំងសរធាតុរាវ
ពីរាង្គកាយពួកវា គឺជាវិធីដែលល្អបំផុត ក្នុងការការពារខ្លួនអ្នក ពីការចម្លងជម្ងឺរផែសែងៗ 
ដែលសត្វបែចៀវទាំងនោះអាចផ្ទុក។

ផ្ន្រកទី៥ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅក្នុងផ្ទះ
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ការយកចែញនូវវត្ថុ ដែលទាក់ទាញសត្វបែចៀវ

បែភពទឹក ឬវត្ថុរាវផែសែងៗ ដែលគា្មែនរនាំងគែប ឬបិតបាំង គឺអាចទាក់ទាញសត្វបែចៀវឱ្
យមកកែបែរ។ នៅពែលសត្វទាំងនោះបានផឹកទឹកទាំងនោះ ទឹកនឹងបែឡាក់ ដោយទឹកមាត់ 
ទឹកនោម ឬលាមករបស់បែចៀវ។ ដើមែបីជៀសវាង ទឹក ឬចំណីអាហារនៅផ្ទះរបស់អ្នក 
ពីសត្វបែចៀវ អ្នកតែូវគែបរបស់ទាំងនោះឱែយជាប់ជាបែចាំ។

ផ្ន្រកទី៥ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅក្នុងផ្ទះ
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វិធីជៀសវាងសត្វបែចៀវចូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក

វិធីសសែ្ត ដែលមានបែសិទ្ធិភាពបំផុត ក្នុងការបញ្ជៀសសត្វបែចៀវកុំឱែយចូលក្នុ
ងអាគារ ឬផ្ទះរបស់អ្នក គឺមិនតែូវឱែយមានបែឡោះបែហង ឬចនោ្លែះនៅជុំវិញទា្វែរ 
បង្អួច ពិដាន និងដំបូល ដែលអាចអនុញ្ញែត្តិឱែយពួកវាចូលបាន។ តែូវដាក់របាំងមាុែំ 
ដែលអាចបែើសមែែប់បាំងបង្អួច ឬទា្វែរ។ តែូវបិតបែឡោះបែហងផែសែងៗ 
ដោយបែើមែស៉ៅកំបោរបិតរ៉ង (Caulk) មែស៉ៅបិតការពារជែែប (Sealant) អំបោះលោហៈ ឬ 
កែដាស់កាស៊ែតសើម។

ផ្ន្រកទី៥ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅក្នុងផ្ទះ
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សត្វបែចៀវជានិច្ចជាកាលពែយួរខ្លួនរបស់វាពីលើពិដាន នៅចំនុចខ្ពស់បំផុតនែបន្ទប់ 
ដូចជាចំនុចមែដំបូល។ បែចៀវភាគចែើន ដែលរស់នៅក្នុងសំណង់អាគារ 
មានទំហំខ្លួនតូច និងសមែបុរពណ៌ខ្មែ ដែលធ្វើអោយយើងពិបាកមើលឃើញ។

ពពួកបែចៀវដែលមានទំហំតូចៗ អាចចែៀតចូលទៅក្នុងចនោ្លែះតូចចង្អៀត ដូចជាចន្
លោះរវាងបន្ទះកា្តែរបា្លែកែរ ឬតាមដំបូលឬជញ្ជែងំសែបវូ នឹងស៊មុឈើ ដូចជាអ្វដីែលពពួកសត្វ
កកែរអាចធ្វើបាន។ ពពួកបែចៀវជារឿយៗរស់នៅដោយពែយួរខ្លួនជាកែុមៗ ដែលកែុមទាំង
នោះអាចមានបែចៀវបែមាណពី ពីរ បីកែបាល ឬចែើនជាងនែះ។  

សញ្ញែ ដែលបង្ហែញថាមានសត្វបែចៀវមាននៅក្នុងគែហដា្ឋែនរបស់អ្នកគឺ 
ដានលាមករបស់វានៅលើកំរាល។ លាមកបែចៀវ មានសណា្ឋែនជាគែែប់តូចៗ 
ពណ៌ខ្មែ ទំហំគែែប់អង្ករ។ នៅទឺនោះក៏អាចមើលឃើញស្នែមទឹកនោម 
ហូរធា្លែក់តាមពិដាន និងជញ្ជែំងផងដែរ។ ចំណែកឯក្លិនលាមក និងទឹកនោម បែចៀវ 
គឺជាសញ្ញែមួយទៀត ដែលអាចឱែយយើងដឹងថាមានបែចៀវរស់នៅក្នុងផ្ទះ។

ផ្ន្រកទី៥ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅក្នុងផ្ទះ
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វិធីបណ្តែញសត្វបែចៀវឱែយចែញពីសំណង់អាគារ ឬគែហដា្ឋែន

បែសិនបើគា្មែនអ្នកជំនាញ ជួយអ្នកក្នុងការបណ្តែញសត្វបែចៀវចែញពីគែហដា្ឋែនរបស់អ្នក 
អ្នកអាចអនុវត្តន៍តាមប៉ុនា្មែនចំនុចដូចខាងកែែម។ ទីមួយ អ្នកតែូវសមា្អែតចែញនូវលាមក 
និងទឹកនោមបែចៀវ ដោយពាក់មា៉ែស់មុខដែលតឹងល្អ ដើមែបីការពារកុំឱែយអ្នកសែូបយកធូ
លី ឬកំទែចកំទីល្អិត ពីកាកសំណល់ទាំងនោះ ដែលអាចប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នក។ 
ក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកមិនមានមា៉ែស់ការពារមុខទាំងនោះទែ ចូរបិទបាំងមុខរបស់អ្នកដោ
យបែើកែណាត់ ឬកែមា៉ែសើម។ បើសិនជាអាច ចូរពាក់សែែមដែ និងវែនតា 
ដើមែបីការពារដែ និងភ្នែករបស់អ្នក។ មុនពែលបោសជូតសមា្អែតកំទែចកំទីធូលី 
ពីលាមកបែចៀវចែញពីកំរាល តែូវផែសើមកំរាលនោះជាមួយទឹកសប៊ូជាមុន ដើមែបីបង្កែរកុំឱ្
យវាហុយតាមខែយល់។

ផ្ន្រកទី៥ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅក្នុងផ្ទះ
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ពែលវែលាដ៏ល្អ ដើមែបីធ្វើការបណ្តែញសត្វបែចៀវចែញពីគែហដា្ឋែន 
គឺបនា្ទែប់ពីមែឃចាប់ផ្តើមងងឹង នៅពែលដែលពួកវាតែងតែចែញកែែដើមែបីស្វែងរកចំណី។ 
សត្វបែចៀវជានិច្ចជាកាល វានៅក្នុងជមែកពែលថ្ងែ តែចាកចែញទៅកែែបនា្ទែប់ពីថ្ងែលិច។ 
វាគឺជាការចាំបាច់ក្នុងការចំណាយពែល មួយ ឬពីរយប់ ដើមែបីឃ្លែំមើលទមា្លែប់នែការ
ចាកចែញរបស់ពួកវា ពែែះសត្វបែចៀវ មិនចែញពីកន្លែងវារស់នៅក្នុងពែលតែមួយ
នោះទែ។ វាគឺមានសរៈសំខាន់ក្នុងការចៀសវាង ការបង្ខែំងសត្វទាំងនែះនៅខាងក្នុង 
ដោយពុំឱែយពួកវាចែញ បនា្ទែប់ពីយើងបិតចែកចែញចូលជមែករបស់វា។

បើសិនជាអាច ចូរបិទបាំងរាល់ចនោ្លែះក្នុងផ្ទះ ដែលមិនអនុញ្ញែតិឱែយចែញចូលបាន នៅក្នុងផ្
ទះដោយយករបាំងមកឱែយជិតតាមចនោ្លែះកែបែរបង្អួច និងទា្វែរ ដើមែបីធានាឱែយបានថាគា្មែនបែឡោះ
ណាក្នុងផ្ទះដែលបែចៀវអាចចូលមកក្នុងផ្ទះបាន។ អ្នកក៏អាចបែើបែែស់នូវបែើមែស៉ៅសុីម៉ងស 
(Caulk) មែស៉ៅបិតការពារជែែប (Sealant) អំបោះលោហៈ ឬ កែដាស់កាស៊ែតសើម ដើមែបីបិត
នូវចនោ្លែះបែហងទាំងនោះ។ ចំពោះពពួកសត្វបែចៀវតូចៗ ដែលសុីសត្វល្អិត វាអាចចូលក្នុ
ងផ្ទះតាមរយៈចនោ្លែះតូចៗ។ តែូវចាំថា បើសិនជាអាចស៊កមែែមដែអ្នកចូលកែឡោះណាមួយ 
នោះពពួកបែចៀវសុីសត្វល្អិតតូចៗ ក៏អាចឆ្លងកាត់តាមបែឡោះនោះដូចគា្នែដែរ។

ផ្ន្រកទី៥ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅក្នុងផ្ទះ
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វិធីបណ្តែញសត្វបែចៀវឱែយចែញពីសំណង់អាគារ ឬគែហដា្ឋែន

សត្វបែចៀវពែលខ្លះតែូវបានគែដឹងថារស់នៅតាមសំណង់អាគារមនុសែសរស់នៅ 
ជាពិសែសពែលវាបង្ករកំណើត (ផើម)។ បែសិនបើមានកូនបែចៀវទើបនឹងកើតនៅក្នុង
ផ្ទះរបស់អ្នក ហើយដើមែបីបណ្តែញពួកវាឱែយអស់ដោយជោគជ័យ អ្នកតែូវរងចាំរហូតដល់
កូនបែចៀវទាំងនោះចែះហើរជាមុនសិន។ កូនបែចៀវ ដែលទើបនឹកកើតអាចកំណត់បា
នតាមរយៈទំហំតូចរបស់វា និងតែងតែអោបជាប់នឹងមែរបស់វានាពែលថ្ងែ។

កូនបែចៀវតូចៗជារឿយៗ តែូវបានទុកចោលឱែយនៅជមែក 
នៅពែលមែរបស់វាចែញទៅរកចំណី។ នៅពែលមែបែចៀវតែូវបានបំបែកពីកូនរបស់វា
ទាំងបង្ខំនោះ វានឹងរកផ្លូវផែសែងៗទៀតដើមែបីចូលមករកកូនវាក្នុងផ្ទះ។ ជាមួយគា្នែនែះដែ 
កូនបែចៀវទាំងនោះ នឹងតែូវដាច់ពោះងប់ នៅពែលតែូវបានចាប់បំបែកពីមែរបស់វា។

ផ្ន្រកទី៥ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅក្នុងផ្ទះ
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វិធីបណ្តែញសត្វបែចៀវឱែយចែញពីសំណង់អាគារ ឬគែហដា្ឋែន

បន្តមកទៀត អ្នកគួរតែគិតគូរអំពីការតម្លើងនូវសែទាប់បា្លែស្ទិច ឬតង់ ផ្នែកខាងក្នុងសែបជាមួយដំបូលផ្ទះរប
ស់អ្នក ដែលវាអាចជួយបញ្ចៀសកុំឱែយសត្វបែចៀវងយសែួលរកកន្លែងតង និងជួយកាត់បន្ថយកមែិតនែ
ការប៉ះពាល់របស់អ្នកជាមួយនឹងកាកសំណល់បញ្ចែញចោលរបស់សត្វបែចៀវទាំងនោះ។ ក៏ពែែះតែផ្ទះនីមួ
យៗមានលក្ខណៈផែសែងៗគា្នែ ដូចនែះអ្នកក៏តែូវរកវិធីផែសែងៗគា្នែដើមែបីតម្លើងសែទាប់ទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍៖ 
បែសិនបើអ្នកមានផ្ទះបែក់ដំបូលសែបូវ ហើយលំហូរខែយល់តែូវចោទជាបញ្ហែនោះ អ្នកតែូវចងសែទាប់បា្លែស្ទិច 
អោយកៀកទៅនឹងកន្លែងមានសត្វបែចៀវនៅ ឬនៅពីលើកកន្លែងដែលមនុសែសរស់នៅ 
បរិភោគអាហារ និងលែង។ សមែែប់គែហដា្ឋែនមានដំបូលបែភែទដ៏ទែ អ្នកអាចចងតង់ខាងក្នុង 
ដោយផ្ទែល់ទល់នឹងដំបូល។

វាចាំបាច់ ក្នុងការតែួតពិនិតែយជាបែចាំទៅលើ ពិដាន និងចំនុចដែលអាចចែញចូលបាន ក៏ដូចជាតែួត
ពិនិតែយទៅលើសែទាប់បា្លែស្ទិច ដើមែបីរកស្លែកស្នែមពីលាមកបែចៀវ ពែែះសត្វបែចៀវទាំងនោះអាចនឹង
ចូលតាមបែហងណាមួយតាមដំបូល និងផ្លែស់ទីនៅចនោ្លែះរវាងដំបូល និង ផ្ទែំងសែទាប់ផ្លែស្ទិច។ 
បែសិនបើនៅតែមានបែចៀវ ចូរសមា្អែតសែទាប់ផ្លែស្ទិចនោះជាបែចាំ ជាមួយទឹក និងសប៊ូ ដោយពាក់មា៉ែស់ 
សែែមដែ និងវែនតា។ ជាងនែះទៅទៀត បន្តបិតបាំងនូវចំនុចចែញចូលដូចដែលបានរៀបរាប់ពីខាងលើ 
រហូតដល់សត្វបែចៀវតែូវបានបណ្តែញចែញទាំងសែុង។

ផ្ន្រកទី៥ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅក្នុងផ្ទះ
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សត្វបែចៀវជារឿយៗរស់នៅ និងបង្ករកូនចៅនៅតាមដើមឈើជុំវិញផ្
ទះ។ នៅពែលសត្វចិញ្ចឹម សុីចំណី ឬដែកកែែមដើមឈើទាំងនោះ ទឹកនោម 
និងលាមកបែចៀវ អាចធា្លែក់ចំសត្វចិញ្ចឹម ឬចូលចំណី របស់ពួកវាដែលអាចប
ង្កអោយសត្វទាំងនោះឈឺ។ ហើយវាគឺមានសរៈសំខាន់ក្នុងការធានាឱែយបានថា 
ពពួកសត្វចិញ្ចឹម ទាំងនោះសុី និងដែកនៅកែែមដើមឈើដែលគា្មែនបែចៀវរស់នៅ។

ផ្ន្រកទី៦ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅជុំវិញខាងក្រ្រផ្ទះរបស់អ្នក
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ចូរចំណាយពែលដើមែបីពនែយល់ដល់កុមារថា ហែតុអ្វីបានជាវាមានសរៈសំខាន់ក្នុងការមិ
នប៉ះពាល់ ឬក៏លែងជាមួយ ឬសមា្លែប់សត្វបែចៀវ ។ កុមារគួរជៀសវាងជាដាច់ខាត កា
រប៉ះពាល់ផ្ទែល់ជាមួយសត្វបែចៀវដែលនៅរស់ ឬស្លែប់ដែលតែូវបានគែបែទះឃើញនៅ
លើដី ជិតដើមឈើ  ដែលជា  សំបុក ឬកន្លែងរស់នៅរបស់សត្វបែចៀវ។ សត្វបែចៀវដែ
លគែបែទះឃើញធា្លែក់នៅលើដីហើយនៅរស់ អាចជាបែចៀវដែលឈឺ ឬតែូវរបួស  ហើ
យក៏អាចជាបែភពនែការចម្លងជំងឺដែរ។ បែសិនបើសត្វបែចៀវងប់តែូវបានបែទះឃើញ
នៅលើដី ចូរចៀសវាងការប៉ះពាល់វាដោយផ្ទែល់។ ផ្ទុយទៅវិញសូមធ្វើតាមដំបូនា្មែនដែ
លយើងបានណែនាំ ពីមុនពីរបៀបក្នុងការចាប់កាន់សត្វបែចៀវដែលស្លែប់។

ផ្ន្រកទី៦ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅជុំវិញខាងក្រ្រផ្ទះរបស់អ្នក
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សត្វបែចៀវមួយចំនួន សុីផ្លែឈើដូចជាផ្លែស្វែយ ឬផ្លែតែបែក។ ផ្លែឈើដែលធា្លែក់មក
លើដីដោយសរសត្វបែចៀវសុីអាចមានទឹកមាត់របស់បែចៀវនៅជាប់លើផ្លែឈើ ការបរិ
ភោគផ្លែឈើទាំងនែះអាចបណា្តែលអោយមនុសែស ឬសត្វឈឺ។ គួរជៀសវាងពីការប៉ះពា
ល់ដោយផ្ទែល់ជាមួយសត្វបែចៀវ ឬបរិភោគផ្លែឈើទាំងទាំងឡាយណាដែលមានកា
រប៉ះពាល់ពីសត្វបែចៀវ វាគឺជាមធែយាបាយដ៏សំខាន់មួយដើមែបីបញែឈប់ការចម្លងនែជម្ងឺពី
សត្វបែចៀវទៅមនុសែស។ សត្វបែចៀវវាចូលចិត្តសុីផ្លែឈើដែលទុំ ដូច្នែះការបែមូលផល
ផ្លែឈើទាន់ពែលវែលា អាចកាត់បន្ថយចំនួនផ្លែឈើដែលតែូវបាន សុីដោយសត្វបែចៀវ 
និងកាត់បន្ថយចំនួនសត្វបែចៀវដែលទៅសុី នៅលើដើមឈើរបស់អ្នក។

សូមចងចាំថា ដើមែបីកាត់បន្ថយការបែឈមទៅនិងការចម្លង នែជំងឺ អ្នកគួរតែជៀស
វាងការបរិភោគផ្លែឈើធា្លែក់មកលើដី ឬក៏អោយផ្លែឈើទាំងនោះទៅសត្វចិញ្ចឹមរប
ស់អ្នកសុី ជាពិសែសផ្លែឈើដែលតែូវបានបែទះឃើញថាតែូវបានសុីដោយសត្វផ្
សែងទៀត ។ អ្នកមិនគួរផឹក ឬបរិភោគអ្វីដែលអ្នកគិតថាសត្វបែចែៀវបានប៉ះពាល់។ 
សូមកុំពែយាយាមសនែសំចំណីអាហារដែល បែចៀវសុីហើយនៅសល់ដោយចិតផ្នែកដែល
បែចៀវសុីចោល  ។ ផ្នែកទាំងមូលនែអាហារអាចនឹងខូចបែសិនបើមានមែរោគ។

ផ្ន្រកទី៦ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅជុំវិញខាងក្រ្រផ្ទះរបស់អ្នក
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ដូចគា្នែនែះដែរ អ្នកគួរគបែបីកុំផឹករាល់អ្វី ដែលសងែស័យថាតែូវបានប៉ះពាល់ដោយបែចៀវ
ឡើយ។ បែសិនបើអ្នកតែងទឹកត្នែត  គួរគបែបីបែើរនាប់កែងធ្វើពីឬសែសី  និងយកទៅដាក់
ពីលើកន្លែងដែលបែចៀវអាចមកប៉ះពាល់បានដើមែបីបញែឈប់ពួកវាកុំឱែបង្ខូចទឹកត្នែតដោយ
សរធាតុរាវចែញពីរាង្គកាយពួកវា។

ផ្ន្រកទី៦ ការគ្រប់គ្រងសត្វប្រចៀវនៅជុំវិញខាងក្រ្រផ្ទះរបស់អ្នក

24
Asia - May 2019 version





សុខភាពល្អរបស់សត្វបែចៀវ គឺមានសរៈសំខាន់សមែែប់សុខាភាពល្អរបស់បរិស្
ថាន ហើយសុខាភាពល្អរបស់បរិស្ថែននាំមកនូវសុខាភាពល្អដល់មនុសែស សត្វចិញ្ចឹម 
និងដំណាំបានផលល្អផងដែរ។ លា្អែងគឺមានសរៈសំខាន់សមែែប់សត្វបែចៀវ និងអាច
ជាផ្ទះនែកែុមសត្វបែចៀវធំៗ ។

ផ្ន្រកទី៧ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលាមកប្រចៀវគឺជារឿងចៀ
សមិនផុត
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ខណៈពែលដែល សត្វបែចៀវមានផលបែយោជន៏ចំពោះបរិស្ថែន ជំងឺពីសត្វបែចៀវក៏
អាចបង្ករគែែះថា្នែក់ដល់សុខភាពរបស់មនុសែស និងសត្វចិញ្ចឹម។

សកម្មភាពទាំងឡាយណា របស់មនុសែស ឬសត្វចិញ្ចឹមដែលប៉ះពាល់ជាមួយ
សត្វបែចៀវ រួមមានលាមករបស់ពួកវា អាចមានលទ្ធភាពបង្ករឱែយ ឈឺបាន។ 
នៅពែលណាដែលអាចធ្វើបាន វាមានសរៈសំខាន់សំរាប់មនុសែស និងសត្វចិញ្ចឹមដើម្
បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបែចៀវ និងលាមករបស់បែចៀវ។

ផ្ន្រកទី៧ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលាមកប្រចៀវគឺជារឿងចៀ
សមិនផុត
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សម្លៀកបំពាក់ការពារ

ការចាត់វិធានការដើមែបីជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយបែចៀវ និងលាមកសត្វ ជាពិសែសក្នុងក
រណីការងររបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់លាមកសត្វ។

សម្លៀកបំពាក់ការពារតែូវតែពាក់ដើមែបីការពារលាមកបែលាក់ភ្នែកមាត់ និងចែមុះរបស់អ្នក។ 
ពាក់មា៉ែស់មុខដែលអាចចែែះមែរោគ រឺរុំមុខរបស់អ្នកដោយកនែសែងសើម 
ឬកែនាត់ដើមែបីការពារលាមក និងធូលី។ ពាក់មួកដែលគែបកែបាល និងស្មែរបស់អ្នក។ ការពា
រដែរបស់អ្នកជាមួយនិងការពាក់សែែមដែ, ការពារភ្នែករបស់អ្នកជាមួយការពាក់វ៉ែនតា, ការ
ពារជើងរបស់អ្នកជាមួយការពាក់សែបែកជើងឃ្លុប, ការពារដែរបស់អ្នកជាមួយនឹងការពាក់អាវ
ដែវែង, និងការពារជើងរបស់អ្នកជាមួយនឹងការពាក់ខវែង។  

សម្លៀកបំពាក់ការពារគួរតែតែូវបានពាក់ការពារនៅពែលធ្វើការជិតសត្វបែចៀវ ឬលា
មករបស់ពួកវាហើយមិនគួរយកសម្លៀកបំពាក់ការពារចូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកទែ។ 
បនា្ទែប់ពីបញ្ចប់ការងរភា្លែមៗ តែូវលាងសំអាតសម្លៀកបំពាក់ការពារដោយបែើសប៊ូ និងទឹក។ 
បនា្ទែប់មកលាងដែ និងរាងកាយរបស់អ្នកដោយបែើសប៊ូ និងបង្ហូរទឹកលាងសំអាត។

ផ្ន្រកទី៧ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលាមកប្រចៀវគឺជារឿងចៀ
សមិនផុត
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ការបែមូលលាមកសត្វនៅក្នុង លា្អែងឬ រូងភ្នំ

ការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបែចៀវ និងការបែមូលលាមកបែចៀវចែញពីលា្អែងថ្ម 
អាចធ្វើអោយមនុសែសឈឺផងដែរ

បែសិនបើអ្នកមិនអាចជៀសវាងការចូលទៅក្នុងរូងភ្នំបានទែ វាគឺមានសរះសំខាន់ណា
ស់ដែលតែូវជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សត្វបែចៀវនិងកូនវា ហើយទាមទារតែូវស្លៀកស
ម្លៀកបំពាក់ការពារ។ ការទទួលរងការកកិតពីគែមមុតសែួចនៅក្នុងរូងភ្នំដែលគែបដណ្ត
ប់ដោយលាមកសត្វអាចធ្វើឱែយអ្នកបែឈមនឹងការឆ្លងជំងឺផងដែរ។

ផ្ន្រកទី៧ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលាមកប្រចៀវគឺជារឿងចៀ
សមិនផុត
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ការធ្វើកសិកម្ម ដោយបែើបែែស់លាមកបែចៀវ

ការបែមូល និងការបោសសំអាតលាមក សត្វបែចៀវ អាចសយភាយធូលី និងលាមកស្ងួត
ៗនៅលើបរិយាកាសដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកពែលអ្នកដកដង្ហើមចូល។ ការប្តូរទី
តាំងឬផ្លែស់ប្តូរស្លឹកដែលជាជំរក បង្កើតឱែយមានធូលីចែើនដែលអាចធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់សុខភា
ពរបស់អ្នកនិងរំខានដល់សត្វបែចៀវនៅក្នុងសំបុកដែលវារស់នៅ។

ជាថ្មីម្តងទៀត អ្នកគួរពាក់មា៉ែស់មុខដែលមានចំរោះឬគែបមុខរបស់អ្នកដោយកនែសែងសើម 
ឬកែណាត់ដើមែបីការពារលាមក និងធូលី។ ពាក់មួកដែលគែបមុខ និងស្មែរបស់អ្នក។ កា
រពារដែរបស់អ្នកជាមួយនិងការពាក់សែែមដែ ការពារភ្នែករបស់អ្នកជាមួយការពាក់វ៉ែន
តា ការពារជើងរបស់អ្នកជាមួយការពាក់សែបែកជើងឃ្លុប ការពារដែរបស់អ្នកជាមួយនឹង
ការពាក់អាវដែវែង និងការពារជើងរបស់អ្នកជាមួយនឹងការពាក់ខវែង។ បនា្ទែប់មកទៀ
តវាជាការសំខាន់ដើមែបីជៀសសវាងការ នាំសំលៀកបំពាក់ទាំងនែះនាំចូលទៅក្នុងផ្ទះ 
និងសមា្អែតឱែយវាបានតែឹមតែូវ។ ព័ត៌មានលំអិតអំពីរបៀបធ្វើរបៀបនែះគឺនៅសំនួរទី ២៧។

ផ្ន្រកទី៧ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលាមកប្រចៀវគឺជារឿងចៀ
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ផ្ន្រកទី៧ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលាមកប្រចៀវគឺជារឿងចៀ
សមិនផុត

សត្វចិញ្ចឹមគួរតែទុកនៅឆា្ងែយពីតំបន់ដែលសត្វបែចៀវរស់នៅ។ 

លាមកសត្វបែចៀវគួរតែូវបានរៀបចំ និងទុកដាក់ចែញឆា្ងែយពីមនុសែស សត្វចិញ្ចឹម 
និងសត្វដ៏ទៀត។
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បែសិនបើអ្នកចង់ជក់បារី ញំអាហារឬផឹកទឹកនៅពែលដែលកំពុងបែមូលលាមកបែ
ចៀវ អ្នកគួរតែដើរចែញអោយឆា្ងែយពីកន្លែងបែមូលលាមក។

មុនពែលជក់បារី ញំអាហារឬផឹកទឹក តែូវដោះរបាំងមុខ និងសែែមដែ រួចលាងសមា្អែត
ដែរបស់អ្នកជាមួយសប៊ូ និងទឹកបង្ហូរស្អែត។

ផ្ន្រកទី៧ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលាមកប្រចៀវគឺជារឿងចៀ
សមិនផុត
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ផ្ន្រកទី៧ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលាមកប្រចៀវគឺជារឿងចៀ
សមិនផុត

បែសិនបើអ្នកមានស្នែមរបួស ឬក៏ដាច់រលាត់ខណៈពែលដែលអ្នកនៅក្នុងរូងភ្នំដែលមា
នសត្វបែជៀវ ឬកំពុងធ្វើការជាមួយលាមកបែចៀវ អ្វីដែលសំខាន់អ្នកតែូវតែលាងសមា្អែ
តមុខរបួសរបស់អ្នកដោយសប៊ូនិងទឹកស្អែតរយៈពែលបែែំនាទី។ បែសិនបើអ្នកមិនមា
ននាឡិកាសមែែប់កំណត់ពែលវែលា អ្នកអាចរាប់យឺតៗ ពីមួយដល់បីរយខណៈពែលកំ
ពុងលាងសមា្អែត។

ពែលដែលអ្នកធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគែូពែទែយនៅពែលដែលអ្នកមានគែែះថា្នែក់ឬ 
ជំងឺផែសែងៗ អ្នកគួរតែបែែប់គែូពែទែយអំពីការងររបស់អ្នកដែលបានធ្វើការនៅជិតសត្វបែ
ចៀវ និងលាមករបស់វា។
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ផ្ន្រកទី៨ មធ្រយោបាយជាមូលដ្ឋ្រនក្នុងការការពារខ្លួនអ្នកនៅក្នុងរូងភ្នំនិង
តំបន់ផ្រស្រងទៀតដ្រលប្រចៀវរស់នៅ

តំបន់សសនា និងកន្លែងទែសចរណ៍ នៅក្នុងរូងភ្នំ

សត្វបែចៀវរស់នៅក្នុងរូងភ្នំនិងអគារដែលទុកចោលគឺដើមែបីសុវត្ថិភាព ក្នុងការស់នៅ  
និងការចិញ្ចឹមកូនរបស់វា។

ពែលខ្លះបែជាជន យកទីកន្លែងទាំងនែះមកធ្វើជាទីកន្លែងសមែែប់គោរពបូជាតាមបែប
សសនា ពែលខ្លះទៀតក៏យករូងភ្នំធ្វើជាកន្លែងទែសចរណ៍ផងដែរ។

វិធីដែលសុវត្ថិភាពបំផុតនោះគឺកុំចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលបែចៀវរស់នៅ។ 
ការប៉ះពាល់ផ្ទែល់ជាមួយបែចៀវ ក៏ដូចជាសរធាតុរាវមួយចំនួនដូចជាទឹកមាត់ 
ទឹកនោម របស់បែជៀវជាដើមដែលទាំងនែះបណា្តែលអោយមានគែែះថា្នែក់ដល់សុខភា
ពរបស់អ្នក ហើយក៏ជៀសវៀងការរំខានពួកវាផងដែរ។
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ផ្ន្រកទី៨ មធ្រយោបាយជាមូលដ្ឋ្រនក្នុងការការពារខ្លួនអ្នកនៅក្នុងរូងភ្នំនិង
តំបន់ផ្រស្រងទៀតដ្រលប្រចៀវរស់នៅ

ការរៀបចំចូលលា្អែងភ្នំ និងកន្លែងផែសែងទៀតដែលបែចៀវរស់នៅ

បែសិនបើអ្នកមិនអាចជៀសវាងពីការចូលទៅកន្លែងដែលបែចៀវរស់នៅបានទែ យើងក៏
មានវិធីមួយចំនួនដែលអាចជួយអោយមានសុវត្ថិភាពជាងនែះ ទាំងខ្លួនអ្នកក៏ដូចជាសត្វ
បែចៀវផងដែរ។

មុនពែលពែលចូល អ្នកគួរតែពាក់មា៉ែស់ដែលមានសុវត្ថិភាព ឬក៏ហ៊ុំមុខរបស់អ្នកជាមួយ
កែណាត់ឬកែណាត់សើម ហើយពាក់មួកការពារដើមែបីជៀសវៀងការហូរសែែចទឹកនោមរ
បស់វាមកលើខ្លួនអ្នក។ ពាក់សែែមដែ វែនតានិង សែបែកជើងឃ្លុបកាពារ។ តែូវបែែកដថា
រាល់ស្នែមរបួសតែូវបិតអោយជិត។

34
Asia - May 2019 version





ផ្ន្រកទី៨ មធ្រយោបាយជាមូលដ្ឋ្រនក្នុងការការពារខ្លួនអ្នកនៅក្នុងរូងភ្នំនិង
តំបន់ផ្រស្រងទៀតដ្រលប្រចៀវរស់នៅ
ក្នុងរូងភ្នំ និង កន្លែងដែលមានសត្វបែចៀវរស់នៅ

ពែលដែលអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងរូងភ្នំដែលមានសត្វបែចៀវរស់នៅ ជៀសវាងដាច់ខាតកុំប៉ះភ្នែកឬក៏មុខរបស់អ្នក។ 
តែូវមានការបែុងបែយ័ត្ននៅពែលដែលអ្នកដើរកុំអោយមានការប៉ះរលាត់ជាមួយវត្ថុមុតសែួចដូចជាជែុងថ្មជាដើម។

បែសិនបើអ្នកចង់បរិភោគអាហារឬភែសជ្ជះ អ្នកគួរតែបរិភោគនៅខាងកែែរូងបែចៀវ។ ដូចគា្នែដែរអ្នកតែូវតែដោះ
សមា្ភែរៈបែើបែែស់ហើយលាងសមា្អែតដែរបស់អ្នកជាមួយសប៊ូ និងទឹកបង្ហូរមុនពែលនិងបនា្ទែប់ពីបរិភោគ។ 
បែសិនអ្នកមិនបានពាក់សែបែកជើងឃ្លុបកាពារ អ្នកតែូវតែលាងសមា្អែតជើងនិងកជើងរបស់អ្នកជាមួយសប៊ូ 
និងទឹកបង្ហូរ។ 

អ្នកមិនគួរចាប់កាន់ សមា្លែប់ ឬក៏បរិភោគបែចៀវក៏ដូចជាសត្វដ៏ទែទៀតដូចជា កណ្ត៉រជាដើម ដែលសត្វទាំងនោះ
មានបែភពមកពីរូងភ្នំដែលមានសត្វបែចៀវរស់នៅ។

បនា្ទែប់ពីចែញពីកន្លែងនីមួយៗដែលមានសត្វបែចៀវ អ្នកគួរតែលាងសមា្អែតសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកពាក់សមែែ
ប់កាពារ ជាមួយសប៊ូ និងទឹកបង្ហូរ។ បែសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកែហាយនៅពែលចូលទសនាសត្វបែចៀវ 
ឬឈឺ ក្នុងកំឡុងពែលពីរសបា្តែហ៍បនា្ទែប់ពីទៅលែងទីនោះ អ្នកគួរតែបែែប់គែូពែទែយថាអ្នកបានមកពីកន្លែងដែលមា
នសត្វបែចៀវរស់នៅ ហើយបានប៉ះពាល់ជាមួយទឹកនោម ឬទឹកមាត់របស់វា។

35
Asia - May 2019 version





បែចៀវពិតជាមានសរៈសំខាន់ ក្នុងការជួយថែរកែសាសុវត្តិភាពបរិស្ថែន ហើយបរិស្ថែនមា
នសុវត្តិភាពក៏មានសរៈសំខាន់ ក្នុងការថែរកែសាសុខភាពរបស់មនុសែសផងដែរ។

នៅពែលយើងជែើសរីសវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដើមែបីរស់នៅជាមួយសត្វបែ
ចៀវ យើងគែប់គា្នែនិងទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ជាចែើន។

ផ្ន្រកទី៨ មធ្រយោបាយជាមូលដ្ឋ្រនក្នុងការការពារខ្លួនអ្នកនៅក្នុងរូងភ្នំនិង
តំបន់ផ្រស្រងទៀតដ្រលប្រចៀវរស់នៅ
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អគុណសម្រ្រប់កាចូលរួមថ្ង្រន្រះក្នុងកាពិភាក្រសាអំពីវិធីមួយចំនួនក្នុងការរស់នៅជាមួយសត្វប្រ
ចៀវដោយ មានសុវត្ថិភាព។

យើងបានរៀនថ្ង្រន្រះគឺ ៖
* សត្វបែចៀវគឺជាផ្នែកសំខាន់នែបែព័ន្ធអែកូរឡូសុីរបស់យើង

* មូលដា្ធែនគែិះមួយចំនួនដែលអាចមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយសត្វបែចៀវ
* របៀបបោះចោលសត្វបែចៀវដែលងប់

* អ្វីអ្នកគួរធ្វើបែសិនបើការប៉ះពាល់ជាមួយបែចៀវមិនអាចជៀសវាងបាន  ។
* វិធីគែប់គែង់បែចៀវក្នុងផ្ទះ

* វិធីគែប់គែង់បែចៀវនៅជុំវិញបរិវែនផ្ទះរបស់អ្នក
* វីធីមួយចំនួនដែលអាចមានសុវត្ថិភាពនៅពែលដែលអ្នកធ្វើការជាមួយលាមកបែចៀវ

* វិធីមួយចំនួនក្នុងកាការពារខ្លួនរបស់អ្នក នៅក្នុងរូងភ្នំដែលមានសត្វបែចៀវ 
ក៏ដូចជាកន្លែងដែលបែចៀវរស់នៅ។

បញ្ចប់

តើអ្នកមានចម្ងល់ ក៏ដូចជាមានសំណួរចង់លើកមកពិភាកែសាដែរទែ?
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