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>ហេតុអ្វីគុណភាពទឹកមានសារៈសំខាន់?

ទឹកស្អាត គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដេលនាំឱេយមនុសេសមានសុខភាពល្អ ជាពិសេសក្នុងពេលមានគេះអាសន្ន។

>តើទឹកមានមេរោគយ៉ាងដូចម្តេច? 
ទឹកអាចមានមេរោគមកពីបេភពទឹក នៅផ្ទះ ឬក្នុងអំទេបុងពេលដឹកជញ្ជូន។
បេភពទឹកមិនបានការពារ ដូចជា ធុងទឹកមិនស្អាត ឬយកដេដេលមិនទាន់លាងទៅដងទឹក គឺងយនឹងធ្វើឱេយទឹកកខ្វក់
បើទោះជាទឹកនោះមើលទៅឃើញថ ថ្លា គ្មានក្លិន ក៏អាចបង្កឱេយអ្នកបេើបេស់ឈឺដេរ។ 
បេភពទឹកអាចមានមេរោគតមរយៈផ្លូវចម្លងដូចតទៅ ៖
■   ការជេបពីអាងទឹកសម្អុយនិងបង្គន់អនាម័យ
■ ទឹកកខ្វក់នៅលើដីជេបចូលទៅក្នុងអណ្តូងនឹងបេភពទឹកផេសេងៗ
■ ការដងទឹកដោយមិនបានលាងដេ ឬធុងដងទឹកកខ្វក់
■ សត្វពាហនៈបេើបេភពទឺកជាមួយមនុសេស
■ វត្ថុផេសេងៗធ្លាក់ចូលអណ្តូង

យ៉ាងណាក៏ដោយការយកទឹកពីបេភពមកបេើបេស់គេន់តេជាដំណាក់កាលទី១ តេបុ៉ណ្ណោះ។ ទោះបីជាទឹកនោះ 
ស្អាតក៏ដោយក៏អាចមានមេរោគបានដេរ អាសេ័យលើការអនុវត្តគ្មានអនាម័យដូចខាងកេម ៖
■ ធុងទឹកមិនស្អាត (ពេលដឹកជញ្ជូន)
■ ធុងរកេសាទុកទឹកចំហ ឬកខ្វក់
■ កេវផឹកទឹក ឧបករណ៍បេើបេស់មិនស្អាត ឬដេកខ្វក់

> ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីគុណភាពទឹក

២

រូបភាពខាងលើនេះ បង្ហាញពីដំណាក់កាលក្នុងការយកទឹកមកបេើបេស់ដេលមានឱកាសធ្វើឱេយទឹកកខ្វក់។



កាកបទកែហមនិងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ
ការបនែសុទ្ធទឹកនិងការរកែសាទុកទឹកបែកបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគែួសរ

៣

>តើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលយើងតែូវចាប់អារម្មណ៍លើគុណភាពទឹក?

មនហែតុផលចែើនយ៉ាងក្នងុការធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវគុណភាពទកឹ។ ជាពិសែសការបបំតស់ររីង្គមែរោគនិងប៉ារ៉ាសុតី ដែល 
បង្កឱែយកើតជំងឺ។ ភាគល្អិតតូចៗ ដែលនាំឱែយទឹកល្អក់ មនរសជាតិអាកែក់ក៏អាចមនមែរោគធ្វើឱែយមនុសែសយើងឈឺដែរ។ 
> តើគុណភាពទឹកអ្វីខ្លះដែលមិនបានលើកមកនិយាយក្នុងសៀវភៅនែះ?

ទឹកអាចបង្កគែះថ្នាក់ដល់សុខភាពបែសិនបើមនសរធាតុមួយចំនួនដូចជា ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលបែើក្នុងការធ្វើកសិកម្ម
ឬមនជាតិអាសែនិចពីធម្មជាតិ។ ទឹកមនជាតិដែកផឹកទៅមិនប៉ះពាល់សុខភាពទែ បុ៉ន្តែមនរសជាតិមិនឆ្ងាញ់ ទើបបែជាជន 
ខំបែឹងស្វែងរកបែភពទឹកផែសែងៗទៀតដែលមនរសជាតិល្អជាងនែះ និងមិនបណ្តាលឲែយមនជំងឺ។ 
ព័ត៌មនបន្ថែមអាចរកមើលតាមវែបសយដូចមននៅក្នុងទំព័រទី៤០នែសៀវភៅនែះ។ 

>តើធ្វើដូចម្តែចទើបខ្ញុំដឹងថាទឹកមានមែរោគ?

មនមធែយោយបយជាចែើនក្នុងការធ្វើពិសោធន៍គុណភាពទឹក ដោយការបែើឧបករណ៍ ឬសរធាតុគីមី។ ការធ្វើពិសោធន៍ 
គុណ ភាពទឹកមិនមននិយយនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនែះទែ។ ព័ត៌មនបន្ថែមអាចរកមើលតាម វែបសយដូចមននៅក្នុង 
ទំព័រទី៤០នែសៀវភៅនែះ។ 

បែសិនបើការពិសោធគុណភាពទឹកមិនអាចធ្វើទៅបនទែ យើងអាចសង្កែតមើលហានិភ័យនែបែភពទឹក និងឥរិយបថរបស់
អ្នកបែើបែស់ ដែលបណ្តាលឱែយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុសែស។

បើចម្លើយណមយួឆ្លើយថ “ មិនមែន ” មនន័យថ របៀបនែការរសន់ៅរបសគ់ែសួរនោះមនបញ្ហាគុណភាពទឹកខ្លាងំ។ ក្នងុ

ករណីមនគែះអាសន្ន បែជាជននឹងងាយបែឈមក្នុងការឆ្លងមែរោគដែលបណ្តាលឱែយមនជំងឺ។ បែសិនបើមនធនធាន 
គែប់គែន់ ជាការបែសើរគឺជួយផ្តល់ទឹកស្អាតដល់ពួកគែដើមែបីកាត់ បន្ថយហានិភ័យនែការផ្ទុះទែបើងជំងឺផែសែងៗ។



>
៤

ស្ចក្តីផ្តើមអំពីការបន្សុទ្ធទឹក និងការរក្សាទុក ទឹកប្កប

 ដោយសុវត្ថិភាព  ជា លក្ខណៈគ្ួសារ 

> តើអ្វីជាការបន្សុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគ្ួសារ?

ការបនែសុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគែួសរ គឺជាសកម្មភាពដើមែបីធ្វើឱែយគុណភាពទឹកបានបែសើរ ឡើងសមែប់បែើបែស់ 
ក្នុង កមែិតគែួសរ។ 

>  តើអ្វីជាការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាព?

ការរកែសាទុកទឹកបែបកដោយសុវត្ថិភាពគឺ រកែសាទុកទឹកក្នុងធុងស្អាតមានគមែប និងអនម័យល្អ ដើមែបីការពារកំុឱែយ 
ឆ្លងមែរោគ ក្នុងពែលដងទឹក ដឹកជញ្ជូនទឹក និងរកែសាទុកទឹកនៅតាមផ្ទះនីមួយៗ។

>  ហ្តុអ្វីបានជាយើងត្ូវផ្សព្វផ្សាយអំពីការបន្សុទ្ធទឹក និង រក្សាទុក ទឹក 

ប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ?

ជាការល្អតែូវបែើទឹកពីបែភពទឹកស្អាត និងរកែសាទុកទឹកឱែយមាន
សុវត្ថិភាព។  បុ៉ន្តែការធ្វើបែបនែះមិនមែនជានិច្ចកាលអាចធ្វើ
បានទែជាពិសែសក្នុងពែលមានគែះអាសន្នអាចមានអ្វីមួយ 
ធ្វើឱែយបែភពទឹកនោះមិនស្អាតឬមិនអាចបែើបែស់បាន។ ជូន
កាល បែជាពលរដ្ឋ មិនមានធុងស្អាតដើមែបី ដក់ទឹកឬអនម័យ
មិនបានល្អ។ 

វិធីមួយដើមែបីដោះសែយបញ្ហាខាងលើនែះគឺការបនែសុទ្ធទឹកជា
លក្ខណៈគែួសរ។ ការណ៍នែះគឺជាវិធានបណ្តោះអាសន្នដែល
តែូវអនុវត្តរហូតដល់បែភពទឹកតែូវបានកែលម្អ។ បច្ចែកទែស
បនែសុទ្ធ ទឹកជាលក្ខណៈគែួសរអាចធ្វើទែបើងដោយសមាជិក
គែសួរនីមួយៗបន្ទាប់ពីទទួលបាននវូការណែននិំងការបណ្តុះ 
បណ្តោលបច្ចែកទែសជា មូលដ្ឋាន។

ការធ្វើឱែយគុណភាពទកឺបែសើរឡើងជាលក្ខណៈគែសួរមានអត្ថបែយោជន៍យ៉ាងចែើនដល់សខុភាព ហើយក្នងុរយៈពែលខ្ល ីធ្វើឱែយបែជាជន
ជាចែើនមានការយល់ដឹង។ 

>   តើការបន្សុទ្ធទឹក និងការរក្សាទុកទឹកប្បកដោយសុវត្ថិភាពជា

លក្ខណៈគ្ួសារត្ូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ត្ចខ្លះ?

សៀវភៅណែនំនែះរៀបរាប់អំពីវិធីសសែ្តផែសែងៗនែការបនែសុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគែួសរនិងរួមបញ្ចូលទាំងការណែ
នំ អំពីរបៀប បែើបែស់នែវិធីសសែ្តទាំងនោះ។ 



កាកបាទកែហមនិងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ
ការបនែសុទ្ធទឹកនិងការរកែសាទុកទឹកបែកបដោយសុវត្ថិភពជាលក្ខណៈគែួសរ

ជាការសំខាន់ណាស់ ដែលអ្នកទទួលបានសម្ភារបនែសុទ្ធទឹកក្នុងពែលឆ្លើយតបគែះអាសន្ន ហើយពួកគែបានដឹងអំពីវិធីបែើ
បែស់សម្ភារទាំងនោះ។ មនវិធីជាចែើនសមែប់អនុវត្តការបនែសុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគែួសរ អាសែ័យលើផលិតផលនិងទំហំ 
ផែសែងៗគ្នា។ តែូវស្វែងយល់អំពីផលិតផលបនែសុទ្ធទឹកទាំងនោះឱែយបានចែបាស់លាស់ និងសកលែបងបែើខ្លួនឯង មុនធ្វើការ 
ចែកចាយ។ ចូរឱែយបែដកថ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលបានសម្ភារ ដូចជាថ្នាំសម្លាប់មែរោគឬធុងទឹក ដោយគ្មានការយល់ 
ដឹងអំពីការបែើបែស់ទែបើយ។ 

ការសមែបសមែួល និងការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកែុមអ្នកចែកចាយអំណោយមនុសែសធ៌ម គឺមនសរៈសំខាន់ណាស់
ដើ មែបីឱែយសមសែបទៅនឹងសម្ភារដ៏មនតម្លែនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការផឹកទឹកដែលមនមែរោគ។  សៀវភៅនែះមន 
ការណែនាំជាមូលដ្ឋាននិងតំណភ្ជាប់ទៅនឹងវែបសយនៅទំព័ រ ទី៤០ផ្នែកខាងកែយនែសៀវភៅអំពី វិ ធី  ចែក ចាយ 
សម្ភារបនែសុទ្ធទឹកក្នុងគែះអាសន្ន ដើមែបីលើកកម្ពស់អនាម័យ ស្តីពីការបែើបែស់ទឹកនិងការរកែសាទុកទឹកជាលក្ខណៈគែួសរ។

> តើការបន្សុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគ្ួសារមានសុវត្ថិភាពដ្រឬទ្?

នៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗនែសៀវភៅនែះមនចែងអំពីសុវត្ថិភពនែការបនែសុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគែួសរ។ និយយជាទូទៅវិធីសសែ្ត
និងផលិតផលដែលបានបង្ហាញក្នុងសៀវភៅណែនាំនែះគឺមនសុវត្ថិភព។ យ៉ាងណាក៏ដោយតែូវតែយកចិត្តទុកដក់បែុង
បែយ័ត្ន ខ្ពស់នៅពែលបែើថ្នាំបនែសុទ្ធទឹកសម្លាប់មែរោគក្នុងទឹក ជាពិសែស ជាមួយកុមរ។

> តើបរិមាណទឹកបុ៉ន្មានដ្លត្ូវការបន្សុទ្ធ?

អាសែ័យលើតមែូវការចាំបាច់ទឹកស្អាតតែងតែខ្វះខាតពែល មនគែះអាសន្ន ហើយរល់វិធីសសែ្តបនែសុទ្ធទឹកទាំង អស់នៅ
ក្នុង សៀវភៅនែះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាយទាំងពែលវែលា និងថវិកា។ ចំនួនអបែបបរមនែចំណុះទឹកដែលតែូវការបនែសុទ្ធ
គឺ ៖ ទឹកសមែប់ផឹក សមែប់លាង និងចម្អិនចំណីអាហារ។  តាមធម្មតាមនុសែសម្នាក់តែូវការទឹកបែមណ៥លីតែក្នុងមួយថ្ងែ
បុ៉ន្តែបរិមណទឹកអាចបែបែួលអាសែ័យទៅតាមអាកាសធតុនិងចំនួនមនុសែសជាក់ស្តែង។ បែសិនបើមើលទៅឃើញថទឹក
នោះថ្លាមិនចំាបាច់បនែសុទ្ធទែ បើគែន់តែបែើសមែប់ងូតឬបោកគក់ក្នុងផ្ទះ ។ 

> តើវិធីសាស្្តបន្សុទ្ធទឹកមានអ្វីខ្លះ? 

ក្នុងសៀវភៅណែនាំនែះ មនវិធីសសែ្តបនែសុទ្ធទឹក៣បែភែទសំខាន់ៗគឺ ៖
■    ការសម្លាប់មែរោគ : ធ្វើឱែយបែកដថទឹកគ្មានមែរោគបង្កជំងឺដោយបែើថ្នាំបនែសុទ្ធទឹក ដំទឹកឱែយពុះឬបែើពន្លឺពែះអាទិតែយ
■    ការទុកទឹកឱែយរង : ទុកឱែយកករធ្លាក់ទៅបាតនែឧបករណ៍រកែសាទុកទឹក។ 
■    ការចែះទឹក : ការយកកករចែញតាមរយៈសម្ភារដូចជា ចមែះសែរ៉ាមិច ឬខែសាច់។ 

> តើគួរជ្ើសរើសវិធីសាស្្តបន្សុទ្ធទឹកតាមរបៀបណា?

សូមមើលគំនូសតាងនែការសមែចចិត្តជែើសរើសវិធីសសែ្តបនែសុទ្ធទឹក និងរកែសាទុកទឹកឱែយមនសុវត្ថិភពជាលក្ខណៈគែួសរ 
នៅក្នុងសៀវភៅនែះ(ទំព័រ២៧)។ ជមែើសនែវិធីសសែ្តនីមួយៗ អាសែ័យលើទីតាំង និងស្ថានភពនែគែះអាសន្ន។
បែហែលជាគ្មានជមែើស ណាមួយបែសើជាងជមែើសណាមួយនោះទែ ពែលខ្លះអាចមនជមែើសតែមួយគត់ សំខាន់បំផុត 
បែជាជនចង់បែើវិធីសសែ្ត ឬផលិតផលណាមួយដែលពួកគែចូលចិត្ត។

៥



>

៦

វិធីសាស្្តបន្សុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគ្ួសារ

>ច្ះដោយក្ណាត់អំបោះ?

ការចៃះទឹកដោយកៃណាត់អំបោះគឺជាជំហានទី១ដ៏មានសរៈសំខាន់ បៃសិនបើធ្វើបានតៃឹមតៃូវវានឹងជួយបង្កើនបៃសិទ្ធ
ភាពនៃវិធីសសៃ្តផៃសៃងៗដៃលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅណៃនាំនៃះ។ 

ចាក់ទឹកល្អក់ឬកខ្វក់ចូលទៅក្នុងកៃណាត់ចៃះស្អាត ដើមៃបីចៃះយកចៃញនូវកករនិងពងសត្វល្អិតចៃញពីទឹក។     ការធ្វើ
ពិសោធន៍បៃបសមញ្ញនៃះដើមៃបីបញ្ជាក់ថា តើបៃភៃទកៃណាត់ណាមួយអាចមានលទ្ធភាពគៃប់គៃន់ក្នុងការចៃះទឹកឱៃយបាន
ស្អាតល្អ។ បៃសិនបើកករមិនអាចឆ្លងកាត់កៃណាត់បានទៃមានន័យថា កៃណាត់នោះគឺអាចបៃើការបាន។ កៃណាត់អំបោះ
គឺបៃសើរជាងគៃក្នុងការចៃះទឹកល្អក់ឬកខ្វក់។ បុ៉ន្តៃកៃណាត់នោះមិនតៃូវដាក់កៃស់ពៃក ទៃពៃះធ្វើឱៃយការចៃះបៃើពៃល
វៃលាយូរ ។ 

បោកគក់កៃណាត់ឱៃយបានស្អាតរាល់ពៃលចៃះម្តងៗ ធ្វើឱៃយការចៃះទឹកកាន់តៃមានបៃសិទ្ធភាព។ 
ការចៃះទឹកតៃមៃយ៉ាងមិនអាចធ្វើឱៃយទឹកមានសុវត្ថិភាពសមៃប់ផឹកនោះទៃបុ៉ន្តៃធ្វើឱៃយមានភាពងាយសៃួលក្នុងការបនៃសុទ្ធទឹក។



> ការសម្លាប់មេរោគក្នុងទឹក

កាកបាទកេហមនិងអឌេឍចន្ទកេហមអន្តរជាតិ
ការបនេសុទ្ធទឹកនិងការរកេសាទុកទឹកបេកបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគេួសារ

៧

ទឹកថ្លា បុ៉ន្តេអាចមនមេរោគតេូវតេសម្លាប់ជាមុន
នៅក្នុងសៀវភៅនេះបានលើកពីវិធីសម្លាប់មេរោគ៣យ៉ាងគឺ ៖
■   ដាំឱេយពុះ
■   ដាក់ហាលថ្ងេ
■   បេើថ្នាំបនេសុទ្ធទឹក

ដាំឱេយពុះ

ដាក់ហាលថ្ងេ  

ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹក

ការសម្លាប់មេរោគអាចប៉ះពាល់ដល់រសជាតិទឹក
■    ការដាំទឹកធ្វើឱេយទឹកពំុមនរសជាតិ
■    ការដាក់ទឹកហាលថ្ងេធ្វើឱេយទឹកក្តៅ
■     ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកធ្វើឱេយទឹកមនរសជាតិអាកេក់ (ក្លិនថ្នាំ)

បញ្ហាខាងលើអាចដោះសេយបានតាមវិធីងាយៗដូចជា ពិភាកេសាជាមួយបេជាជនដេលកំពុងបេើវិធីសាសេ្តសម្លាប់មេរោគ
ក្នុងទឹកឱេយបានចេបាស់ថ ពួកគេមិនបោះបង់ចោលការបនេសុទ្ធទឹក ឬបញេឈប់ការសម្លាប់មេរោគក្នុងទឹកដេលពួកគេដងយកមក
ពីបេភពទឹកគ្មានសុវត្ថិភាពនោះទេ។



៨

ការដាំទឹក>
ការដាំទឹកគឺជាវិធីសាស្្តដ៏សាមញ្ញមួយន្ការបន្សុទ្ធទឹក។ ការដំាទឹកឱ្យបានត្ឹមត្ូវ 
ធ្វើឱ្យទឹកមនសុវត្ថិភាព ដល់សុខភាពប្ជាជន។

គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិន្ការដាំទឹក

▲ ការដាំទឹកអាចសម្លាប់ម្រោគដ្លបង្កជំងឺ
▲ ការដាំទឹកអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯង
● ដើម្បីដាំទឹក១លីត្ក្នុងរយៈព្ល១នាទីត្ូវប្ើឧស១គីឡូក្ម។ 

វិធីន្ះមិនគួរផ្សព្វផ្សាយ នៅកន្ល្ងដ្ល មិនសូវមនឧស និងគ្មានជម្ើស
ផ្ស្ងទៀតសម្ប់ធ្វើការ(ដុត)ដំាទឹក។ 

● ការដាំទឹកមិនធ្វើឱ្យទឹកថ្លាជាងមុនបានទ្។
● ការដាំទឹកមិនអាចការពារការចម្លងម្រោគឡើងវិញសារជាថ្មីបានទ្។ 

ដូច្ន្ះការរក្សាទុកទឹកមិនបានត្ឹមត្ូវអាចបង្កម្រោគឆ្លងឡើងវិញគ្ប់ព្លវ្លា។ 
ទឹកដាំពុះគួររក្សាទុកប្កបដោយសុវត្ថិភាព ហើយអាចផឹកបានត្២ទៅ៣ថ្ង្បុ៉ណ្ណោះ។ 

● ការដាំទឹកអាចមនប្សិទ្ធភាព ប្សិនបើមនសីតុណ្ហភាពកម្តៅខ្ពស់គ្ប់គ្ន់។ ទឹកគ្ន់ត្ដាំចោលមិនពុះមិនអាច
សម្លាប់ម្រោគបានទ្។ ទឹកដាំគ្ន់ត្មនចំហាយ គឺមនន័យថទឹកមិនទាន់ពុះ ដូចន្ះ ការដាំទឹកត្ូវឱ្យដល់សីតុណ្ហ
ភាពខ្ពសទ់ើបមនប្សិទ្ធភាព។ 

ការដាំទឹកឱ្យពុះគឺ ទឹកត្ូវត្ពុះកញ្ជ្ោលឡើងខ្លាំង។



> តើត្ូវដំាទឹកឱ្យពុះរយៈព្លបុ៉ន្មាន?

កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ

ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

៩

យ៉ាងហោចណាស់ទុកទឹកឱ្យពុះបាន១នទីបន្ទាប់ពីដល់ចំណុចរំពុះហើយ។
ការទុកទឹកឱ្យពុះច្ើនបំផុតគឺ៣នទី។

ទឹកដាំពុះធ្វើឱ្យទឹកពំុមានរសជាតិ បុ៉ន្ត្អាចក្ច្ន្បានដោយការដាក់ទឹកក្នុងដបហើយ 
ក្ឡុកឬថ្មអំបិល មួយចឹបទៅក្នុងទឹកដាំមួយលីត្។ 

ចំណាំ



១០

ការសម្លាប់មេរោគដោយដាក់ទឹកហាលថ្ងេ>
ដាក់ទឹកហាលថ្ងៃ អាចសម្លាប់មៃរោគក្នុងទឹកដៃលបង្កជំងឺ។ ការហាលថ្ងៃមន
បៃសិទ្ធភាព អាសៃ័យលើសីតុណ្ហភាពខ្ពស់(សីតុណ្ហភាព កម្តៅមិនតៃូវលើសពី  
៥០អងៃសាសៃទៃ) ។ 

វិធីសសៃ្តងាយសៃួលដើមៃបីសម្លាប់មៃរោគក្នុងទឹកគឺយកដបជ័រ ឬដបធ្វើពីកៃវទៅ 
ហាល ថ្ងៃ។ នៅក្នុងតំបន់តៃូពិចអំឡុងពៃលនៃការ ដាក់ដបទឹកហាលថ្ងៃ មនសុវត្ថិភាព
គឺពៃលថ្ងៃតៃង់ និងមនរយៈពៃលបៃមណ៥ម៉ោង។ 
ពៃលកម្តៅថ្ងៃ មិនពៃញលៃញតៃូ វហាលឱៃយបានពីរដងនៃពៃលវលាដៃលតៃូ វហាល។  បៃសិនបើគ្មានកម្តៅថ្ងៃ
(រដូវវសៃសា) តៃូវចំណាយពៃលវៃលាហាលដប ដាក់ទឹកឱៃយចៃើន ម៉ោង។

> តើតេូវសម្លាប់មេរោគដោយដាក់ទឹកហាលថ្ងេ

យ៉ាងដូចម្តេច?

វិធីសសៃ្តនៃះហៅថបៃព័ន្ធសឌីូស(SODIS)បៃើដបផ្លាស្ទកិឬកៃវថ្លា ដើមៃបីបង្កើនសតុីណ្ហភាពទឹកពៃលដាកទឹ់កចំពន្លថឺ្ងៃ។ 

កន្លៃងហាលថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតគឺនៅលើដំបូលផ្ទះធ្វើពីស័ង្កសី។ 

បៃសិនបើគ្មានដប អ្នកអាចចៃកទឹកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកស្អាតរួចហាលថ្ងៃ។ 

កម្តៅថ្ងៃខ្លាំង
សម្លាប់មៃរោគបាន



កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

១១

ទឹកដាំពុះធ្វើឱ្យទឹកពំុមនរសជាតិ 
បុ៉ន្ត្អាចក្ច្ន្បានដោយការដាក់ទឹក
ក្នុងដបហើយ ក្ឡុកឬថ្មអំបិល មួយចឹប
ទៅក្នុងទឹកដាំមួយលីត្។ 

ចំណាំ

ចំណាំ
មនុស្សមិនចូលចិត្តផឹកទឹកក្តៅឧណ្ហៗ និងទឹកដ្លសម្លាប់ម្រោគនោះទ្
ដូចន្ះត្ូវលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគាត់ទុកទឹកឱ្យត្ជាក់សិនចាំផឹក។  

គុណសម្បតិ្ត និងគុណវិបត្តិន្ការសម្លាប់ម្រោគដោយការហាលថ្ង្ 

▲ ការដាកដ់បដ្លមនទកឹហាលថ្ង ្អាចសម្លាប់ម្រោគដ្លបង្កជំងឺ បស្និបើការហាលនោះក្នងុរយៈព្លយរូគប់្គន់្។
▲ ការសម្លាប់ម្រោគអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងសម្ភារដ្លមន ដូចជា ដបឬថង់ផ្លាស្ទិកថ្លា។ 
● ការសម្លាប់ម្រោគដោយហាលថ្ង្ មិនអាចការពារការចម្លងម្រោគថ្មីក្នុងទឹកបានទ្។ ដូច្ន្ះការរក្សាទុកទឹកមិនបានត្ឹម

ត្វូ អាចមនការចម្លងមរ្ោគឡើងវិញ។   ការបន្សទុ្ធទឹកតាមរយៈការហាលថ្ង ្   តូ្វរក្សាទុកទឹកបក្បដោយសវុត្ថភិាព 
និងប្ើឱ្យអស់ក្នុងរយៈព្លពី២ទៅ៣ថ្ង្។

● ការសម្លាប់ម្រោគដោយការហាលថ្ង្ ត្ូវប្ើព្លយូរជាងវិធីសាស្្តដទ្ និងត្ូវការពន្លឺថ្ង្គ្ប់គ្ន់។  



១២

ការសម្លាប់ម្រោគដោយថ្នាំបន្សុទ្ធទឹក>

> តើត្ូវសម្លាប់ម្រោគក្នុងទឹកដោយថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកតាមរបៀបណា?

មនថ្នាំបនៃសុទ្ធទឹកសម្លាប់មៃរោគក្នុងទឹកចៃើនបៃភៃទហើយថ្នាំទាំងអស់
នោះមនបៃសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពខុសៗគ្នា។ 

សហពន័្ធអន្តរជាតិបៃើក្លរីនគៃប់សមៃប់សម្លាប់មៃរោគក្នងុទឹកជាលក្ខណៈ
គៃួសារពៃលមនគៃះអាសន្ន។ 

របៀបបៃើគៃប់ថ្នាំក្លរីនសម្លាប់មៃរោគក្នុងទឹក

ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹក វ៉តធ័រហ្កាត (WaterGuard)
វ៉តធ័រហ្កាត គឺជាក្លរីនរាវ មនបៃសិទ្ធភាពដូចក្លរីនគៃប់ដៃរ។

តើទឹករបស់អ្នកថ្លាឬទៃ? ដាក់ថ្នាំ១គៃប់ក្នុងធុងរូចបិទ គមៃប រង់ចាំ  ៣០នាទី.               ទឹកអាចផឹកបាន

លាងដៃនឹងសាបូ៊ឬផៃះ

ទឹករបស់អ្នកមើល
ទៅកខ្វក់?

ចៃះនឹងកៃណាត់ ដាក់ថ្នាំ ២គៃប់ក្នុង
ធុងរួចបិទគៃប

ទុក ៣០នាទី ទឹកអាចផឹកបាន

៣០នាទី

X1

X2

៣០នាទី



កាកបាទកេហមនិងអឌេឍចន្ទកេហមអន្តរជាតិ
ការបនេសុទ្ធទឹកនិងការរកេសាទុកទឹកបេកបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគេួសារ

១៣

តើទឹករបស់អ្នកថ្លាឬទេ? ដាក់សារធាតុរាវ១គមេប  ក្នុង
ធុងទឹក ២០លីតេរូចបិទគមេប                                            

រង់ចាំ  ៣០នាទី.               ទឹកអាចផឹកបាន

លាងដេនឹងសាបូ៊ឬផេះ

ទឹកមើលទៅកខ្វក់? ចេះនឹងកេណាត់អំបោះ ដាក់សារធាតុរាវ២គមេបក្នុង
ធុងទឹក២០លីតេរួចបិទគេប

ទុក ៣០នាទី ទឹកអាចផឹកបាន

៣០នាទី

X1

X2

៣០នាទី

វិធីបន្សុទ្ធទឹកដោយសារធាតុរាវវ៉តធ័រហ្កាត (WaterGuard) >

តេូវបេយ័ត្នចំពោះការបេើថ្នាំសម្លាប់មេរោគក្នុងទឹក កំុឱេយថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកប៉ះភ្នេក។ ទុកដាក់ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹក ឱេយខ្ពស់ផុត 
ពីដេក្មេងនិងដាក់នៅកន្លេងស្ងួតមិនតេូវកំដៅថ្ងេ។

ថ្នាសំម្លាប់មេរោគ នៅក្នងុទឹកមនការណេនាពីំរបៀបបេើបេសន់ៅលើកញ្ចប់ផលតិផលបុ៉ន្តេមិនមនសរសេរគេប់ ភាសទេបើយ ។ 

រាល់អ្នកដេលទទួលបានថ្នាបំនេសទុ្ធទឹកតេវូទទួលការបងេៀនពីរបៀបបេើបេស។់ សមេប់ព័ត៌មនលម្អតិសមូមើល មេរៀនអំពី 
ការផេសព្វផេសាយការបនេសុទ្ធទឹកនិងរកេសាទុកទឹកបេកបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគេួសារ។ ដោយសារតេមនការពេួយបារម្ភ 
លើការ គេប់គេងកំហាប់ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹក ដូចនេះទឹកអូសាវេលបេើសមេប់បោកសម្លៀកបំពាក់ មិនអាចបេើជាថ្នាំក្លរីនសមេប់
សម្លាប់ មេរោគក្នុងទឹកផឹកបានទេ។ 

ចំណាំ



១៤

ចំណាំ

ការដាក់បរិមណថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកចំនួនពីរដងធ្វើឱេយទឹកមនរសជាតិដេលអ្នកបេើបេស់មិនចង់ផឹក។
ទាំងអស់នេះជាមូលហេតុធ្វើឱេយបេជាជនបញេឈប់ការបនេសុទ្ធទឹក។ បញ្ហារសជាតិ ទឹកខាងលើនេះ
អាចដោះសេយបានដោយការបេើបរិមណថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកតេឹមតេូវនិងកេឡុកដប ដើមេបីបង្កើន
បរិមណខេយល់បំបាត់ក្លិនថ្នាំបនេសុទ្ធទឹក។

ចំណាំ
ពិភាកេសាជាមួយបេជាជនអំពីផលិតផលដោយសួរថ តើងាយសេួលក្នុងការបេើបេស់ ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹក 
នេះដេរឬទេ? តើមនរសជាតិដូចម្តេច? បេហេលមនតមេូវការផលិតផលផេសេងទៀត 
(សូមមើល ក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ក្នុងសៀវភៅនេះ)

ចំណាំ
ការដាក់ធុងចំហរតេូវកម្តៅ (ការដាក់ធុងហាលថ្ងេ) អាចកាត់បន្ថយបេសិទ្ធភាពថ្នាំបនេសុទ្ធទឹក។ 
លើកទឹកចិត្តបេជាជនឱេយគេបធុងទឹកឱេយជិត និងទុកដាក់កំុឱេយតេូវកំដៅថ្ងេឱេយសោះ។ 

ការសម្លាប់មេរោគដោយបេើថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកមនផលវិជ្ជមន និងអវិជ្ជមន ៖ 

▲ ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកងាយសេួល និងមនសុវត្ថិភាពក្នុងការបេើបេស់។
▲ មនជាតិថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកដេលនៅសេសសល់គឺអាចការពារទឹកពីការចម្លងមេរោគឡើងវិញបានមួយចំនួន។ 
● ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកភាគចេើនទិញមកពីកេ ពេះមិនអាចរកបាននៅក្នុងសហគមន៍។
● ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកមិនអាចសម្លាប់មេរោគបង្កជំងឺគេប់មុខបានទេដូចនេះ តេូវចេះទឹកមុនពេលដាក់ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹកដើមេបី ឱេយថ្នាំ

នោះអាច សម្លាប់មេរោគមនបេសិទ្ធភាព។ 



> ការធ្វើទឹកឱ្យរង

កាកបាទកែហមនិងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ
ការបនែសុទ្ធទឹកនិងការរកែសាទុកទឹកបែកបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគែួសរ

១៥

បែសិនបើទឹកល្អក់ទុកពែលវែលាឱែយទឹកនោះរងដោយខ្លួនឯង ឬបន្ថែមថ្នាំបនែសុទ្ធទឹកឱែយកកររងធ្លាក់ចុះបាតធុង ដើមែបីធ្វើឱែយទឹក 
ថ្លា។ ការចែះទឹកនឹងកែណាត់អំបោះធ្វើឱែយការធ្វើទឹក ឱែយរងកាន់តែមនបែសិទ្ធភាព។ 

ចំណាំ ៖ ទឹកដែលធ្វើឱែយថ្លាតាមរយៈការធ្វើឱែយរងមិនមែនជាទឹកស្អាតទែ គឺតែូវតែសម្លាប់មែរោគដែលបង្កឱែយមនជំងឺ។ ការធ្វើ
ទឹកឱែយថ្លាជាមុន ទើបការដាក់ថ្នាំបនែសុទ្ធទឹកមនបែសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 



១៦

វិធីសាសេ្តក្អម៣>

> តើវិធីសាសេ្តក្អម៣តេូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

វិធីសសេ្តនេះកាត់បន្ថយកករនិងមេរោគបង្កឱេយមនជំងឺដេលមននៅក្នងុធុងរកេសាទុកទឹក។ ទុកកករឱេយរងធ្លាក់ទៅកេម
ហើយផ្ទេរទឺកស្អាតនោះទៅក្អមពីរផេសេងទៀត។ 

វិធីសសេ្តក្អម ៣ 

១
២

៣ ១
២ ២

៣ ៣១

រាល់ថ្ងេនៅពេលដេលដងទឹកថ្មីយកមកផ្ទះអ្នកតេូវ ៖
A ផឹកទឹកដេលយកចេញពីក្អមទី៣
B ចាក់ទឹកយឺតៗចេញពីក្អមទី២ចូលទៅក្អមទី៣
C លាងសម្អាតក្អមទី២ 
D ចាក់ទឹកយឺតៗចេញពីក្អមទី១ ទៅក្អមទី២ 
E លាងសម្អាតក្អមទី១
F ចាក់ទឹកដេលដងបានពីបេភព(ធុងទី៤)ចូលទៅក្អមទី១ បន្ទាប់មកចេះដោយកេណាត់អំបោះបេសិន បើ 

អាចធ្វើទៅបាន។ 

ទុកទឹកនោះឱេយរងមួយថ្ងេសិនបន្ទាប់មកអនុវត្តតាមដំណើរការដូចរៀបរាប់ខាងលើសរទេបើងវិញ។ 

ផឹកទឹកដេលយកចេញពីក្អមទី៣ ហើយទឹកនៅក្នុងក្អមនោះតេូវរកេសាទុកយ៉ាង ហោចណាស់ឱេយបាន២ថ្ងេ ដើមេបី
ឱេយគុណភាពកាន់តេបេសើរ ហើយដាំទឹកនោះឱេយពុះថេមទៀតគឺអាចសម្លាប់ មេរោគបាន។
ការបេើកេបាលរូ៉បី៊ណេបង្ហូរទឹកចេញពីធុងមួយទៅធុងមួយ គឺបេសើរជាងការចាក់ទឹកចេញពីធុង។

ចំណាំ
វិធីសសេ្តនេះ អាចធ្វើឲេយបេសើរ ដោយការចេះទឹកនឹងកេណាត ់អំបោះមុនពេល 
ចាក់ទឹកចូលក្នុងក្អម។



កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

១៧

ចំណាំ
វិធីសាស្្តក្អម៣ គឺជាវធីីសាស្្តបណ្តោះអាសន្នមួយដល៏្អក្នងុពល្មនគ្ះអាសន្ន រហតូដល់មន
ការ ផ្តលជូ់ននូវវិធីសាស្្តឬបភ្ពគុណភាពទកឹផស្ង្ទៀត ដ្លមនលក្ខណៈល្អបស្ើរជាងន្ះ។

ចំណាំ
ព្លមនគ្ះអាសន្ន ប្ជាជនអាចនឹងពិបាករកក្អមធ្វើវិធីសាស្្តក្អម៣។ ដូច្ន្ះវិធីសាស្្តន្ះ
អាចមនប្សិទ្ធភាពតិចជាងវិធីសាស្្តផ្ស្ងៗ ទៀតដ្លបានរៀបរាប់ខាងលើដូចន្ះមន
ត្ក្អម២ក៏អាចប្ើជំនួសក្អម៣បានដ្រ។ ការធ្វើឱ្យកកររងចុះអាចជួយ ធ្វើឱ្យងាប់ម្រោគ។ 

គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិន្វិធីសាស្្តក្អម៣ ៖

▲ ប្ព័ន្ធក្អម៣ កាត់បន្ថយកករ និងម្រោគដ្លនៅក្នុងទឹកបង្កឱ្យមនជំងឺ។ 
▲ វិធីសាស្្តន្ះ ចំណាយលុយតិច ងាយស្ួលប្ើ ហើយប្ជាជនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងដោយប្ើធនធាន អាចរក

បាននៅ ក្នុងសហគមន៍។ 
●    វីធីសាស្្តន្ះអាចកាត់បន្ថយម្រោគ ត្មិនអាចសម្លាប់ម្រោគបានទាំងសុ្ងទ្។ ការសម្លាប់មរោគដោយការដាំទឹក  

ដាក់ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹក ឬ ដាក់ហាលថ្ង្ អាចសម្លាប់ម្រោគបានទាំងសុ្ង។  



១៨

>ថ្នាំធ្វើទឹកឱេយរងនិងសម្លាប់មេរោគ
ករធ្វើទឹកឱ្យរងដោយប្ើថ្នាំ ដើម្បីបង្កើនល្បឿនក្នុងករធ្វើឱ្យកករទឹកធ្លាក់ចុះ។
មនផលិតផល២ប្ភ្ទ ដ្លសហព័ន្ធអន្តរជាតិន្សមគមកកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហម ប្ើប្ស់ញឹកញាប់
នៅក្នុងព្ល មនគ្ះអាសន្នគឺ PUR  និង Watermaker (ដូចមនក្នុងរូបខាងក្ម)។ 

រីឯសារធតុគីមីទី២ សម្លាប់ម្រោគនៅក្នុងទឹករងថ្លា (ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងលើន្ះ)។ 

ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកន្ះមនប្យោជន៍ជាពិស្ស ក្នុងព្លមនទឹកជំនន់ ព្ះវាអាចធ្វើឱ្យទឹករងថ្លានិង សម្លាប់ម្រោគ
បាន។ ផលិតផលទាំងពីរខាងលើន្ះ គឺសមស្បសម្ប់ករបន្សុទ្ធ ទឹកជាលក្ខណៈគ្ួសារក្នុងព្លមន គ្ះ
អាសន្ន។ សហព័ន្ធអន្តរជាតិន្ សមគមកកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហម ចាត់ទុកថផលិតផលទាំងពីរន្ះមន
គុណភាពដូចគ្នា។ 

>តើថ្នាំទំាងពីរបេភេទខាងលើនេះដំណើរការយ៉ាងដូចមេ្តច?

ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកន្ះមនសារធតុគីមីពីរប្ភ្ទ។ ប្ភ្ទទី១ធ្វើឲ្យកករតូចៗឬកម្ទិចកម្ទីស្អិតជាប់គ្នាក្លាយជាដុំធំធ្លាក់ចុះ
មកបាតធុងធ្វើឲ្យទឹករងថ្លាបានលឿន។ 

៥ក្មសម្ប់ទឹក ២០លីត្     ២.៥ក្មសម្ប់ទឹក១០លីត្     ៤ក្មសម្ប់ទឹក១០លីត្



កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសរ

១៩

> ប្សិនបើថ្នាំធ្វើទឹកឱ្យរងនិនសម្លាប់ម្រោគមនប្សិទ្ធភាពខ្លាំងដូច្ន្ះ 

ហ្តុអ្វី បានជាយើងមិនប្ើត្ផលិតផលន្ះទៅ?

ផលតិផលទាំងន្ះមនតម្លថ្្ល ្ហើយពបិាកប្ើជាងវិធីសស្្តដទទ្ៀត។ ក្នងុករណីទឹក ៖ ១. ទឹកថ្លាឬមនល្អក់តិចតួច និង
២. ប្សិនបើមនថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកសូមកំុប្ើថ្នាំធ្វើទឹកឱ្យរង។ 

> តើខ្ញុំប្ើថ្នាំធ្វើឱ្យទឹករងនិងសម្លាប់ម្រោគដូចម្ត្ច?

ប្ភពទឹក                          ដំុកករបន្ទាប់ពី                ដំុកករបន្ទាប់ពីកូររួច             ច្ះទឹកនឹង                  ទឹកថ្លាអាចស្តុកទុក  
 ដាក់ថ្នាំធ្វើទឹកឱ្យរងនិង  ក្ណាត់អំបោះ                     និងប្ើបាន

សម្លាប់ម្រោគ

ចំណាំ
ការធ្វើបង្ហាញត្ូវប្ើធុងថ្លាដើម្បីឱ្យអ្នកចូលរួមឃើញថ ថ្នាំន្ះដំណើរការបានល្អ។ បុ៉ន្ត្អ្នកចូលរួមត្ូវមន
ចំនួនតិចទើបយល់បានល្អ!

ចំណាំ វិធីសស្្តន្ះកាន់ត្ល្អប្សើរ ដោយចាក់ទឹកលើក្ណាត់អំបោះត្ងមត់ធុង។

ថ្នាំភើរ (PUR) មួយកញ្ចប់៤ក្មអាចដាក់ទឹក១០លីត្។ រីឯផលិតផល Watermaker មនទំហំកញ្ចប់ខុសៗគ្នា (៥ក្ម
និង២.៥ក្ម) និងអាចបន្សុទ្ធទឹកបានបរិមណខុសៗគ្នាដ្រ។ មើលការណ្នំបន្ថ្មន្ការប្ើប្ស់លើសំបកកញ្ចប់ 
មុនប្ប់ទៅប្ជាជនអំពីរបៀបប្ើផលិតផលន្ះ។ 

គុណសម្បតិ្ត និងគុណវិបត្តិន្ការប្ើថ្នាំ៖
▲ អាចជួយឱ្យកកររង និងធ្វើទឹកឱ្យមនសុវត្ថិភាពសម្ប់ផឹក
▲ មនសរធាតុការពារម្រោគពីការចម្លងឡើងវិញបន្ទាប់ពីសម្អាតរួច
● មនភាពស្មុគស្មាញក្នុងការប្ើប្ស់ ហើយត្ូវការបង្ៀន និងតាមដានជាប់លាប់។ 
● ការសម្លាប់ម្រោគក្នុងទឹកមួយលីត្ៗគឺមនតម្ល្ថ្ល្ជាងថ្នាំបន្សុទ្ធទឹក។ ថ្នាំន្ះគ្ប្ើសម្ប់ត្ទឹកដ្លល្អក់ខ្លាំង 

ឬនៅព្លដ្លគ្មានផលិតផលដទ្ទៀត។ 
● ប្ជាជនតូ្វការប្ើទឹកលើសពីមួយធុងចំណុះ ២០លីត្ ដូចន្ះ ត្ូវការប្ើថ្នាំចំនួនច្ើនកញ្ចប់។  



>

២០

ការចេះទឹក

ការចេះយកកករចេញពីទឹកតាមរយៈឱេយទឹកហូរកាត់តមេងចេះទឹក ដោយធ្វើឱេយកករជាប់នឹងរន្ធចមេះ
នោះ។ ការចេះទឹកអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការបេើចមេះ ខេសាច់ ឬសេរ៉ាមិច ដេលអាចឱេយកករជាប់តាមរន្ធ 
របស់វា។ 
ការណេនាំអំពីការចេះទឹកដូចរៀបរប់ខងកេមមិនតេូវណេនាំឱេយធ្វើក្នុងពេលមនគេះអាសន្ននោះទេ។
(ព័ត៌មន លម្អិត អំពីតមេងអាចរកបានពីបេភពផេសេងៗព័ត៌មនបន្ថេមអាចរកមើលតាមវេបសយដូចមននៅ
ក្នុងទំព័រទី៤០នេសៀវភៅនេះ)

> តមេងទៀនសេរ៉ាមិច

តមេងនេះធ្វើពីសេរ៉ាមិច។ ទឹកដេលចាក់ចូលទៅក្នុងធុងហូរយឺតៗតាមតមេងទៀន
សេរ៉ាមិច ចូលទៅក្នុងធុងមួយផេសេងទៀត។

បេសិនបើអាចធ្វើទៅបាន ចូរស្ងោរតមេងទៀនសេរ៉ាមិចដើមេបីសម្លាប់មេរោគដេល
នៅជាប់នឹងរន្ធតមេង។

ទឹកកាន់តេកខ្វក់តមេូវការលាងតមេងទៀនសេរ៉ាមិចកាន់តេញឹកញាប់។ 
នៅពេលតមេងទៀនសេរ៉ាមិចសឹករិចរិល តេូវប្តូរចេញ។ 
គុណសមេបត្តិ និងគុណវិបត្តិនេតមេងទៀនសេរ៉ាមិច ៖
▲ ងាយសេួលបេើ និងមនសុវត្ថិភាព
▲ បេសិនបើថេទាំបានតេឹមតេូវ អាចចេះទឹកបានស្អាតល្អរយៈពេលយូរ
● មនតម្លេថ្លេ ហើយងាយបេកបាក់
● បេសិនបើទឹកល្អក់ខ្លាំង ការហូរចេះយឺត
● មិនអាចការពារការចម្លងមេរោគថ្មដូីចនេះ ទឹកដេលចេះរួចតេវូរកេសាទុកក្នងុធុងស្អាតនិង គេបគមេបដើមេបី

ការពារកំុឱេយឆ្លងមេរោគឡើងវិញ។ 
● តេូវថេទាំជួសជុលទៀងទាត់ ហើយតេូវបងេៀនពីរបៀបបេើ និងតាមដានកេយពេលផ្តល់ឱេយ។ 

ពេលតមេងទៀនសេរ៉ាមិចនេះស្ទះ
ធ្វើឱេយទឹកហូរយឺត ដូ ច្នេះតេូវបេើចេស់ដុស

លាងសម្អាតតមេងនោះ។  



កាកបាទកែហមនិងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ
ការបនែសុទ្ធទឹកនិងការរកែសាទុកទឹកបែកបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគែួសារ

២១

> ចម្ះខ្សាច់

> មុនព្លបន្សុទ្ធទឹក

ការចែះទឹកដោយបែើខែសាច់គឺជាជមែើសងាយសែួលនិងលឿនមុន ពែលបនែសទុ្ធ
ទឹក ហើយជួយកាត់បន្ថយចំនួនកករ  នៅក្នុង ទឹកនិងសម្លាប់ មែរោគកាន់តែមន
បែសទិ្ធភាព។  អ្នកបែើបែសច់ាកទឹ់កចូលក្នងុផើង ចមែះឆ្លងកាត់ខែសាច់គែួសរួច
ហូរចែញ តាមបំពង់បង្ហូរនែផ្នែកខង កែម ផើងចមែះទៅធុងខងកែ។   
គុណសមែបត្តិ និងគុណវិបត្តិនែការចែះទឹកមុនពែលបនែសុទ្ធទឹកដោយខែសាច់ ៖ 
▲ វិធីសាសែ្តនែះ សាមញ្ញ និងបានទឹកបែើលឿន។
▲ មនបែសិទ្ធភាពក្នុងការយកកករ និងមែរោគក្នុងទឹក។ 
▲ មនតម្លែថោក ករណីខែសាច់ និងធុងមននៅក្នុងសហគមន៍។ 
● តែូវការធុងចំនួន៣ និងបំពង់បង្ហូរមួយ 

> ចម្ះខ្សាច់ជីវសាស្្ត  

ចមែះខែសាច់ជីវសាសែ្តជាវិធីសាសែ្តមនបែសិទ្ធភាពរយៈពែលវែង
សមែប់ការបនែសុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគែួសារ បុ៉ន្តែមិនសូវបែើក្នុងពែល
មនគែះអាសន្នទែ។  ចមែះខែសាច់ជីវសាសែ្តចែះទឹកតាមរយៈ
ខែសាច់ និងសារជាតិសរីរាង្គដែលដុះនៅផ្នែកខងលើតមែងជីវសាសែ្ត
នែះ។ តែូវលាងសម្អាតនៅពែលដែល តមែងស្ទះ។  ពែលចាប់ផ្តើម
ដំឡើងថ្មី និងកែយពែលលាងសម្អាតរួច  តមែងជីវសាសែ្តមិនទាន់
មនបែសិទ្ធភាពទែ គឺតែូវការពែល វែលា គែប់គែន់ដើមែបីឱែយសារជាតិ
សរីរាង្គរីកលូតលាស់។  ចមែះខែសាច់មនភាពសាមញ្ញ បុ៉ន្តែតែូវការ
បងែៀន ពីរបៀបបែើ និងការដឹកជញ្ជនូមុនពែលចែកចាយ។  ព័ត៌មន
លម្អតិអំពីការរៀបចំ និងថែទាំតមែង ខែសាច់ សមូអានឯកសារបន្ថែម។
▲   បែសិនបើមនការថែទាំតែឹមតែូវចមែះជីវសាសែ្តនែះអាចបនែសុទ្ធ 

ទឹកបានរយៈពែលយូរ
●   ចំណាយពែលយរូដើមែបីបនែសទុ្ធទឹកជាពិសែសពែលទកឹកខ្វក់ខ្លាងំ ។ 
● គ្មានសារធាតុការពារទឹកពីការចម្លងមែរោគសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីចែះ

រួច។ តែូវគែបធុងទឹកដែលចែះរួចឱែយបានតែឹមតែូវ។ 
● តែូវថែទាំចមែះឱែយបានទៀងទាត់ តែូវបងែៀនអំពីរបៀបែីបែស់ 

មុនពែលចែកចាយ និងពិនិតែយតាមដានលើការបែើបែសជ់ាបែចា។ំ

ថាសសាយភាយ

កម្ពស់ទឹកនៅសល់

ខែសាច់ម៉ត់

គែួសបង្ហូរ

គែួសបែងចែក

ទឹកចែះហើយ

ទុយោជ័រ



>

២២

ការប្ើប្ស់និងរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាព

ការខិតខំបេងឹបេងធ្វើឱេយទឹកស្អាតនឹងពំុមនបេសទិ្ធភាពទេ នៅពេលដេលការបេើបេស់
និងរកេសាទុកទឹកមិនបានតេឹមតេូវ។ 

ក្នុងពេលមនគេះអាសន្ន បេជាជនបេើធុងដេលពួកគត់មនសេប់ឬធុងដេលកម្មវិធីចេកជូន។ 
លើកទឹកចិត្តបេជាជនឱេយលាងសម្អាតសម្ភាររកេសាទុកទឹក គេបទឹកឱេយបានតេឹមតេូវ និងដាក់ឱេយឆ្ងាយពីដេក្មេង។
ជាការបេសើរបំផុតគឺ បេើសម្ភារដងទឹកនិងរកេសាទុកទឹកស្អាតផេសេងពីគ្នា។ 

លើកទឹកចិត្តបេជាជនឱេយសម្អាតសម្ភារដាក់ទឹកមនករួមតូចឱេយបានទៀងទាត់ជាមួយនឹងសបូ៊ ថ្នាំបនេសុទ្ធទឹក
សម្លាប់មេរោគ(បើមន)ឬគេប់គេួសតូចៗ។ 

ធុងរកេសាទុកទឹកមនករួមតូចពិបាកសម្អាត។ 
ធុងរកេសា ទុកទឹក មនកធំទូលាយងាយឆ្លងមេរោគតេងាយ 
សេួលសម្អាត។ 

នេះគឺជាបញ្ហា



លើកទឹកចិត្តប្ជាជនគ្បគម្បធុងមនមត់ធំនិង ព្លដង 
ទឹកជៀសវាងកំុឱ្យដ្ប៉ះនឹងទឹកស្អាតក្នុងធុងនោះ។  អាចប្ើ
សម្ភារសម្ប់ដួសទឹកដ្លមនដងវ្ងដើម្បីកំុឱ្យដ្ប៉ះផ្ទាល់
ជាមយួទឹកឬក្បាលរូ៉បី៊ណ្។  លើកទឹកចិត្តបជ្ាជនលាងសម្អាត 
ដ្ឱ្យស្អាតទៀងទាត់។ 

ទោះបីប្ភពទឹកមនគុណភាពប្សើរក៏ដោយគឺ ត្ូវត្មន
យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីការលាងសម្អាតធុង សម្ប់រក្សាទុក
ទឹកនិងការប្ើប្ស់ធុងឱ្យមន សុវត្ថិភាពដើម្បី ប្ជាជនមន
សុខភាពល្អ។ 

លើកទឹកចិត្តប្ជាជនលាងសម្អាតដ្មុនព្លផឹកទឹក។ ក្នុង
ព្លច្កចាយថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកដល់ប្ជាជន គឺជាឱកាសល្អក្នុង
ការច្កចាយសប៊ូ និងផ្តល់សរសំខាន់ៗអំពីការលាងដ្។

កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសរ

២៣



>
២៤

ការផ្សព្វផ្សាយពីការបន្សុទ្ធទឹក និងរក្សាទុកទឹកប្បក

ដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

> ការបណ្តុះបណ្តាល

ថ្នាបំន្សទុ្ធទឹកមិនត្វូផ្តលឱ្់យបជ្ាជនប្ើបស្ដ់ោយគ្មានការ  បង្ៀន 
ពីរបៀបប្ើនោះទ្។ ត្ូវរៀបចំផ្នការ បណ្តុះ បណ្តាលប្ជាជន
មុន  ព្លច្កចាយថ្នាំបន្សុទ្ធទឹក។ តូ្វបង្ៀនបច្ច្ក ទ្សអំពីការ
ប្ើថ្នាំបន្សុទ្ធទឹករួមទាងំការលើកកម្ពស់ អនម័យដូចរៀបរាប់ខាង
ក្ម៖ ការណ្នំអំពីការ ប្ើថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកត្ូវមនធុងតាម ស្តង់ដា
២០ លីត្ ឬ ១០ លីត្ (មើលឯកសារបច្ច្កទ្សបន្ថ្មដូចមន
បញ្ជាក់  ក្នុង ទំព័រទី៤០ន្សៀវភៅន្ះ)។ ប្ជាជន អាចប្ើពាងទឹក
ឬ ក្អម ទឹកដ្លមនទំហំធំ ខុសស្តង់ ដា កំណ ត់ឧទាហរណ៍ ក្អម១៤
លតី។្ ពិភាកស្ាជាមួយ បជ្ាជនដើម្បីរក វិធីក្ឆ្ន ្សាមញ្ញដ្លងយ
យល់ និងអាចបន្តការអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯង។ 

បើប្ជាជនមិនធ្លាប់ប្ើផលិតផលថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកពីមុននោះធ្វើឱ្យពួកគត់ពិបាកនឹងជឿជាក់ណស់។ មធ្យោបាយ
ល្អមួយគឺ ត្ូវសាកប្ើផលិតផលនោះខ្លួនឯងជាមុនសិន។ 
ព្លផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលព្យោយមបង្ហាញពីរបៀបប្ើផលិតផលមុនគ្បង្អស់ បន្ទាប់មកនិយយអំពីការប្ើ
ក្លរីនឬតម្ងសម្ប់បន្សុទ្ធទឹកផឹក ហើយផឹកទឹកនោះនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួម។

> សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអនាម័យ

យកថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកទៅច្កជូនប្ជាជនត្មួយមុខគឺ មិនបានធ្វើឱ្យសុខភាពប្ជាជនប្សើរឡើងនោះទ្។ ការ
គំទ្ប្ជាជនឱ្យទទួលយកការបន្សុទ្ធទឹកជាលក្ខណៈគ្ួសារ និងរក្សាទុកទឹកឱ្យមន សុវត្ថិភាពបង្ហាញអំពីការ
ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់របស់គត់។
ផ្ទុយទៅវិញបើប្ជាជនជឿជាក់នោះ ការផ្លាស់ប្តូរការប្ព្ឹត្តឬទម្លាប់មិនត្ូវការប្ើ ព្លយូរនោះទ្ជាមួយគ្នា
ន្ះដ្រការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈព្លដ៏ខ្លីពិតជាសំខាន់ណស់ជាពិស្សនៅកន្ល្ង ដ្លមនហានិភ័យសុខភាព
ខ្ពស់។
ប្សិនបើប្ជាជនយល់ថខ្លូនគត់ផ្ទាល់មនហានិភ័យខ្ពស់ព្លនោះពួក គត់នឹងផ្លាស់ប្តូរការប្ព្ឹត្តយ៉ាង
ឆាប់បំផុត។ 
បស្និបើបជ្ាជនស្មគ័ចិ្ត្តធ្វើដោយខ្លនួឯងនោះ ការផ្លាសប់្តរូការបព្្តឹ្តនឹងកើតមនឡើងឆាប់បំផុត។ ឧទាហរណ៍
ធុងរក្សាទុកទឹកផ្តល់នូវភាពងយស្ួលសម្ប់ក្ុមគ្ួសារក្នុងការរក្សាទុកទឹកបានត្ឹមត្ូវក្នុងផ្ទះ។ រាល់សកម្ម
ភាពដល្រៀបរាប់ខាងលើគឺ ចង់ឱ្យស្្ត ីបុរស និងកុមរ ចាបផ់្តើមកាត់បន្ថយហានភ័ិយសខុភាព។ ន្ះមនន័យថ
គឺធ្វើឱ្យប្ជាជនអនុវត្តអនម័យបានល្អ ជាជាងការធ្វើបង្ហាញអំពីមូលហ្តុបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺ។ 



មនឯកសារជាចៃើនដៃលអាចយកមកបៃើបៃស់បនសមៃប់ការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនៃការ ធ្វើអនាម័យជាបៃចាំក្នុង
ពៃលមនគៃះអាសន្ន (ព័ត៍មនបន្ថៃមអាចរកមើលតមវៃបសាយដូចមនក្នុងទំព័រ៤០នៃសៀវភៅនៃះ)។
ពៃលចៃកចាយថ្នំាសម្លាប់មៃរោគក្នុងទឹកជាលក្ខណៈគៃួសារ ជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតផ្តល់សាបូ៊សម្ភារអនាម័យផៃសៃងៗ និងផៃសព្វ
ផៃសាយសារគន្លឹះអំពីការបៃើបៃស់ទឹកនិងការរកៃសាទុកទឹកបៃកបដោយសុវត្ថិភាព។ បៃសិនបើបៃជាជនក្នុងសហគមន៍មិន
ទទួលបនព័ត៌មនគៃប់គៃន់អំពីអត្ថបៃយោជន៍នៃសម្ភារៈដៃលចៃកចាយ នោះធ្វើឱៃយឱកាសសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់
អនាម័យសុខភាពតៃូវបត់បង់ទៅវិញ។
ជំហានជាមូលដ្ឋាន៤ សមៃប់ការលើកកម្ពស់អនាម័យក្នុងពៃលមនគៃះអាសន្ន ៖ 
១. ធ្វើការប៉ាន់បៃមណអំពី ទឹក បង្គន់អនាម័យ និងអនាម័យ

កាកបទកៃហមនិងអឌៃឍចន្ទកៃហមអន្តរជាតិ
ការបនៃសុទ្ធទឹកនិងការរកៃសាទុកទឹកបៃកបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគៃួសារ

២៥

ក្នងុពៃលមនគៃះអាសន្ន កត្តាជំរុញដស៏ខំានស់មៃប់ធ្វើការផ្លាស់
ប្តរូការបៃពៃតឹ្ត គឺនិយាយអពីំអត្ថបៃយោជន៍សខុភាព។    បុ៉ន្តៃវាមិន
ដូចគ្នាគៃប់ករណីនោះទៃសំខាន់បំផុត  តៃូវស្វៃងយល់អំពីវបៃបធម៌
បៃពៃណីក្នុងសហគមន៍ដើមៃបីងាយសៃួលក្នុងការលើកទឹកចិត្តឱៃយ
បៃជាជនមនការផ្លាស់ប្តូរការបៃពៃឹត្ត។ ឧទាហរណ៍   ម្តាយម្នាក់
អនុវត្ត វិធីសាសៃ្តសម្លាប់មៃរោគក្នុងទឹកកៃយពីបនដឹងថាអ្នកជិត
ខាងរបស់គតប់នបៃើវា។  ការផ្តលស់ម្ភារ អនាម័យគ ឺជាការលើក
ទឹកចិត្តដល់បៃជាជនឱៃយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការ លើកកម្ពស់
អនាម័យខ្លួនបៃណ។ 

២. ការជៃើសរើសកៃុមគោលដៅ
ក្នុងដំណាក់កាលផ្តួចផ្តើមនៃគៃះអាសន្ន យើងតៃងតៃធ្វើយុទ្ធនាការផៃសព្វផៃសាយដោយគ្មានកៃុមគោល ដៅជាក់លាក់។ ដូច
នៃះយើងតៃូវកំណត់កៃុមគោលដៅឱៃយបនជាក់លាក់ដើមៃបីផ្តល់សារទៅឱៃយកៃុមគោលដៅនោះទទួលខុសតៃូវក្នុងការអនុវត្ត
សកម្មភាពដៃលតៃូវធ្វើ។ 



២៦
ឧទាហរណ ៍កុមរដែលជាអ្នកទទួលខសុតែវូក្នងុករដងទឹក ពួកគែគឺជាកែមុគោលដៅដែលតែវូបានកំណត់នៅក្នងុសរ
ដែលទាក់ទងនឹងករបែមូលនិងដឹកជញ្ជូនទឹក។
៣. បង្កើតសរអនម័យ

A ខ្លឹមសរនែសរអនម័យតែូវផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ៗនែករអនុវត្តមួយឬពីរ កន់តែតិចកន់តែបែសើរ។ 
ករផ្តល់ព៌ត័មនចែើនពែកអាចនំឱែយទទួលបានផលអវិជ្ជមន។

B បង្ហាញសរអនម័យនៅក្នុងន័យវិជ្ជមន និងបរិយាយក្នុងភាពកំប្លែងដើមែបីទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកចូលរួម។
C សរផែសព្វផែសាយអនម័យគួរបែើពាកែយសមញ្ញៗ និងជាភាសក្នុងសែុក។ 

បែសនិបើអាច សមូធ្វើករសកលែបងសរនោះជាមួយកែមុដែលមនអាយ ុកមែតិករអប់រំ និងវបែបធម៌បែហាក់បែហែល
គ្នាសមសែបតាមសរដែលតែូវផែសព្វផែសាយនោះ។ 

៤. ជែើសរើសវិធីសសែ្តនែករបែសែ័យទាក់ទង
ជមែើសវិធីសសែ្តនែករបែសែ័យទាក់ទង គឺអាសែ័យទៅតាមបែភែទ អ្នកចូលរួម និងធន
ធានដែលអាចរកបាន។ ជាទូទៅក្នុងពែលមនគែះអាសន្នសូមបែើវិធីសសែ្តផែសព្វផែសាយ
តាមបែព័ន្ធសរព៌ត័មនជាបន្ទាន់ឱែយបានទូលំទូលាយដល់បែជាជន។
ឱកសដ៏ល្អសមែប់ករផ្តល់សរដល់បែជាជន គឺពែលពួកគត់មករង់ចាំទទួលអំណយ 
មនុសែសធម៌ ពែះពែលនោះបែជាជនមកចូលរួមចែើនដែលយើងអាចផ្តល់សរបានលឿន 
ដល់ពួកគែគែប់ៗគ្នា។
បែើទីតាំងចែកចាយដើមែបីធ្វើករផែសព្វផែសាយទៅតាមសកម្មភាពខុសៗគ្នាដោយបែើវិធី ផែសព្វ
ផែសាយដែលមនបែជាបែិយដូចជា ល្ខោន តុក្កតា ចមែៀង និងនិទានរឿង។ល។ (បញ្ចូល
ករកមែសាន្តជាមយួនងឹករណែនជំាកស់្តែង)ឬបែើបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយចមែុះតាមរយៈឧបករណ៍
បំពងសំទែបែង សន្លឹកបត់ ប័ណ្ណបែកស ផ្ទាំងបែកស ក្តោរព័ត៌មន អាវយឺត។ល។ 

សរដែលបានផ្តល់ឱែយតាមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយចមែុះ អាចធ្វើបានតាមរយៈករចុះជួបជាមួយបែជាជនផ្ទាល់ ដូច
ជាចុះជួបតាមខ្នងផ្ទះ ពែលមនសកម្មភាពចែកចាយសម្ភារមិនមែនសែបៀង។ 
ករចុះជួបតាមខ្នងផ្ទះពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀត ជាឱកសសមែប់អ្នកផែសព្វផែសាយ ធ្វើករវាយតម្លែបរិស្ថាន តាម 
ផ្ទះដើមែបីផែសព្វផែសាយសរអនម័យទៅតាម តមែូវករជាក់លាក់របស់គែួសរនីមួយៗ។
ចំណុចគួរពិចារណពែលចុះតាមខ្នងផ្ទះ :
■   ករចុះជួបតាមខ្នងផ្ទះ តែូវតែមនករបែុងបែយ័ត្នខ្ពស់ សូមែបីតែនៅពែលមនគែះអាសន្ន ក៏តែូវផ្តោតលើ "

សុភាវធម៌ និងករគួរសម " ។
■   ជាមធែយម អ្នកស្ម័គែចិត្ត ១នក់ អាចទៅជួប ៥ទៅ៦ គែួសរក្នុងមួយថ្ងែ (៤ ម៉ោង) ។
■   ផ្តល់សម្ភារដូចជា កែដាសផ្ទាំងធំ ប័ណ្ណបែកសឬប័ណ្ណរូបភាពផែសព្វផែសាយដែលមនសរៈបែយោជន៍ដើមែបី

ជំរុញដល់ករពិភាកែសា។
■   តែូវរៀបចំពែលវែលា រូចផ្តល់ព័ត៌មនជាមុនជូនដល់បែជាជនមុន ពែលចុះតាមផ្ទះ ពែះថាពែលមន

គែះអាសន្នបែជាជនរវល់រកសម្ភារផែសែងៗ សមែប់កររស់នៅរបស់គត់។ 

> ការពិនិត្យតាមដាន
ករបណ្តុះបណ្តាលគែន់តែដឹងអំពីវិធីសសែ្តករបនែសទុ្ធទឹកនិងកររកែសាទុកទឹកតែបុ៉ណ្ណោះ ដូច្នែះតែវូតែមន
វគ្គបំប៉ន និងករពិនិតែយតាមដានបន្ថែមទៀត។

អ្នកផែសព្វផែសាយអំពីអនម័យ តែូវតាមដានអំពីចំណុចផ្លាស់ប្តូរក្នុងសហគមន៍ ដូចខាងកែម ៖
■ ករពែញចិត្តរបស់បែជាជនទៅនឹងផលិតផលដែលបានជែើសរើស
■ ករបែើបែស់ផលិតផលតែឹមតែូវ
■ ករអនុវត្តអនម័យរបស់បែជាជនជាលក្ខណៈគែួសរទាក់ទងទៅនឹងករបែើនិងរកែសាទុកទឹក។



កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

២៧



២៨

មនុស្សជិតមួយពាន់លាននាក់ទូទាំងពិភព
លោកខ្វះទឹកស្អាតសមប់្បរិភោគ។ ជារៀង
រាល់ឆ្នាំមានមនុស្សជាង៤លានបានស្លាប់
ភាគច្ើនជាកុមារ។ 



ក្នុងរយៈព្ល១៥ឆ្នាំចុងក្យន្ះសហព័ន្ធអន្តរជាតិន្
សមាគមកាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមបានជួយ
មនុស្សជាង៩លាននាក់តាមរយៈកម្ម វិធីទឹកស្អាតនិង
អនាម័យ។ 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៥គ្រំពឹងថាមានមនុស្សចំនួន១៤លាននាក់
នឹងទទួលបានផលប្យោជន៍ពីកម្មវិធីន្ះ។ 

កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសរ

២៩



៣០

ប័ណ្ណព័ត៌មាន (Fact sheets)

ប័ណ្ណព័ត៌មនខាងក្មត្ូវបានបោះពុម្ព និងច្កជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដ្លចូលរួមក្នុងការងារអប់រំ និង
ផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីសាស្្តផ្ស្ងៗដ្លមនក្នុងសៀវភៅន្ះ។  

វិធីសាស្រ្តក្អម៣

ទឹកផឹក : ទឹកផឹកត្ូវយកពីក្អមទី៣ ហើយទុកយ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបាន ២ថ្ង្ ដើម្បីឱ្យទឹកថ្លាបន្តិចម្តងៗ។
ត្ូវលាងសម្អាតកំណកនៅក្នុងក្អមទាំងបីជាប្ចាំ ដោយប្ើទឹកក្តៅ។

ប្ើទុយោ ដើម្បីបង្ហរូទឹកចញ្ពកី្អមមួយទៅក្អមមួយទៀត ជៀសវាងកំុឱ្យរញ្ជយួដលក់ករក្នងុបាតក្អម ដោយ
សារការចាក់ទឹក។

ក

១
២

៣១
២

៣

១
២

៣

១ ២

៣

ខ

គ

>



កាកបាទកែហមនិងអឌែឍចន្ទកែហមអន្តរជាតិ
ការបនែសុទ្ធទឹកនិងការរកែសាទុកទឹកបែកបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគែួសារ

៣១

ជារៀងរាល់ថ្ងែពែលដងទឹកមកដល់ផ្ទះ

ចាក់ទឹកយឺតៗ ពីក្អមទី២ ទៅក្អមទី៣ 
រួចលាង សម្អាតក្អមទី២ ។ 

ចាក់ទឹកយឺតៗ ពីក្អមទី១  ទៅក្អមទី២ 
រួចលាងសម្អាតក្អមទី១ ។

សំគាល់ ៖ វីធីសាសែ្តចែះ
ដោយកែណាត់អំបោះ

ខាងលើនែះមនបែសិទ្ធ
ភាពពែលចាក់ទឹក 

ចូលក្នុងក្អម។ 

ចាក់ទឹកដែលទើបដងមក(ធុងទី៤)ចូលទៅក្នុងក្អមទី១។ 
ចែះទឹកនោះដោយកែណាត់អំបោះ។ 



៣២

តើការប្ើ វ៉តធ័រហ្កាត (WaterGuard) បន្សុទ្ធទឹកបានយ៉ាងដូចម្ត្ច?>

ទឹកថ្លា?                    ដាក់ថ្នាំ១គមៃប
ទឹក ២០លីតៃ រួចបិទគមៃប

លាងដៃជាមួយសាប៊ូ ឬផៃះ

ទឹកល្អក់?              ចៃះនឹងកៃណាត់អំបោះ

x 1



កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

៣៣

រង់ចាំ៣០ នាទី ទឹកអាចផឹកបាន

ដាក់ទឹកថ្នាំ២ គម្បក្នុងទឹក
២០លីត្រួចបិទគម្ប

ទឹកអាចផឹកបានរង់ចាំ៣០ នាទី

រង់ចាំ៣០ នាទី

រង់ចាំ៣០ នាទី

x 2
៦០

៣០

៤៥ ១៥

៦០

៣០

៤៥ ១៥



៣៤

តើត្ូវប្ើថ្នាំគ្ប់ក្លរីនបន្សុទ្ធទឹកយ៉ាងដូចម្ត្ច?

ទឹកថ្លា?                    ដាក់ថ្នាំក្លរីន១គៃប់រួច
បិទគមៃប

លាងដៃជាមួយសាប៊ូ ឬផៃះ

ទឹកល្អក់?              ចៃះនឹងកៃណាត់អំបោះ

x 1

>



កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

៣៥

រង់ចាំ៣០ នាទី ទឹកអាចផឹកបាន

ដាក់ថ្នាំក្លរីន ២គ្ប់ទៅក្នុងធុង
រួចបិទគម្ប

ទឹកអាចផឹកបានរង់ចាំ៣០ នាទី

រង់ចាំ៣០ នាទី

រង់ចាំ៣០ នាទី
៦០

៣០

៤៥ ១៥

x 2
៦០

៣០

៤៥ ១៥



៣៦

តើត្ូវបន្សុទ្ធទឹកដោយថ្នាំបន្សុទ្ធទឹក (Watermaker) យ៉ាងដូចម្ត្ច?

ចាក់ថ្នាំបនែសុទ្ធទឹកWatermaker
មួយកញ្ចប់ចូលក្នុងធុង

លាងដែជាមួយសប៊ូ ឬផែះ

ចាក់ទឹកដែលបនែសុទ្ធរួច
តែងដោយកែណាត់អំបោះស្អាត 

ទឹកអាចផឹកបាន

១១ ២

៥ ៦

>



កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

៣៧

កូរឱ្យរលាយ៥នាទី រង់ចាំ ១៥ នាទី

កំុផឹក ប្សិនបើទឹកនោះមានពណ៌លឿង រក្សាទុកទឹកនៅក្នុងធុងបិទជិត

១៥ នាទី

៣ ៤

៧ ៨



៣៨

តើត្ូវប្ើថ្នាំបន្សុទ្ធទឹក PUR យ៉ាងដូចម្ត្ច?

លាងដែជាមួយសាប៊ូ ឬ ផែះ ដាក់ថ្នាំបនែសុទ្ធទឹក១កញ្ចប់សមែប់ទឹក១០លីតែ

ចាក់ទឹកដែលបនែសុទ្ធរួចក្នុងធុង
ដោយតែងនឹងកែណាត់អំបោះ

បែើកែណាត់ 
អំបោះ ១០០%

មិនរហែក

ចោលកាកសំណល់
កខ្វក់ដែលចែះរួច

ឱែយឆ្ងាយពីក្មែង
និងសត្វសត្វពាហនៈ 

១.លាយជាមួយទឹក

៣. ច្ះ

>



កាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ
ការបន្សុទ្ធទឹកនិងការរក្សាទុកទឹកប្កបដោយសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈគ្ួសារ

៣៩

រង់ចាំ ២០នាទី

២០នាទី
កំុផឹកបើទឹកមាន

ពណ៌លឿង

ទឹកបន្សុទ្ធរួច

កូរល្បាយទឹក ៥នាទី រងចំា ៥នាទី

បើមិនថ្លាកូរថ្មទៀតរហូតដល់កកររង

ទុកឱ្យរងកូរឱ្យសព្វ 

៥នាទី
៦០

៣០

៤៥ ១៥

៦០

៣០

៤៥ ១៥

៥នាទី

ទឹកអាចផឹកបាន
កំុផឹកបើទឹកមានពណ៌លឿង

២. កូរ

៤. ការផឹក



៤០

        បែភពព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលក្នុងវែបសាយខាងកែម

Household Water Treatment Fact Sheet

http://www.lboro.ac.uk/well/resources/fact-sheets/fact-sheets-htm/Household%20WT.htm

Field Water Quality Testing in Emergencies

h t t p : / / w w w. l b o r o . a c . u k / w e l l / r e s o u r c e s / f a c t - s h e e t s / f a c t - s h e e t s -

htm/WQ%20in%20emergencies.htm

Hygiene promotion

http://www.ifrc.org/what/health/water/hygiene.asp

Drinking Water Quality

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/ 

>



១- ភាពមនុសៃសធម៌ 

ចលនាអន្តរជតិកាកបាទក្ហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្ហម កើតឡើងដោយ
បំណងប្ថ្នាសំដៅជួយជនរងរបួស នៅក្នុង សមរភូម ិ ដោយមិនប្ងច្ក
ឬរើសអើង។ ខិតខំខ្នះខ្ន្ងទៅតាមសមត្ថភាពជតិ និងអន្តរជតិរបស់ខ្លួនដើម្បី
បង្ការ និងកាត់ បន្ថយទុក្ខលំបាកវ្ទនារបស់មនុស្សលោក គ្ប់ទីកន្ល្ងដ្ល
ជួបបទ្ះ។  គោលបំណងន្ចលនា គឺការពារជវិីត និង សុខភាព ហើយធានាការ
គោរពមនុសស្លោក។ ចលនានឹងលើកកម្ពសក់ារយោគយលគ់្នា ទៅវិញ-ទៅមក
មិត្តភាព សហប្តិបត្តិការ និងសន្តិភាពស្ថិតស្ថ្រក្នុងចំណោមជនគ្ប់រូប។

២-  ភាពមិនលំអៀង

ជភាពមិនប្ងច្ក ឬរើសអើងសញ្ជាតិ ពូជសាសន៍ ជំនឿសាសនា វណ្ណៈ
ឬទស្សនៈនយោបាយ ឡើយ។ ភាពមិនលំអៀង ខិតខំប្ឹងប្ងសម្លការ
ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ជនគ្ប់រូបដោយចំពោះត្អ្នកដ្ល   ត្ូ វការចាំបាច់ 
ឱ្យជួយ និងជូនអាទិភាពដល់ករណីដ្លជគ្ះអាសន្នជងគ្។

៣-  អពៃយាកៃឹតភាព

ដើម្បីបន្តរក្សាក្តីសោមនស្សរើករាយ  និងជំនឿទុកចិត្តពីគ្ប់មជ្ឈដ្ឋានចលនា
មិនគប្បីចូលរមួក្នងុក្នងុការវ្ក ញ្ករក ខុសត្វូក្នងុបញ្ហានយោបាយពជូសាសន៍
ជំនឿសាសនា មនោគមន៍វិជ្ជាឡើយ។ 

៤-   ឯករាជៃយភាព

ចលនាត្ូវត្ឯករាជ្យ សមាគមជតិទោះជជំនួយការក្នុង   ការផ្តល់ស្វា
កម្មមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាល និងស្ថិតនៅ  ក្មច្បាប់របស់ប្ទ្សជតិក៏
ដោយកជ៏នចិ្ចកាលត្វូតរ្ក្សាស្វយ័ភាពរបស ់ខ្លនួ ដើម្បីអាចធ្វើសកម្មភាពបាន
ស្បតាម គោលការណ៍គ្ឹះន្ចលនា។ 

៥-   សៃវាកម្មស្ម័គៃចិត្ត

គឺជអង្គការសង្្គោះដោយស្ម័គ្ចិត្ត ដ្លមិនម្នធ្វើសកម្មភាពដោយសារ
ត្ចង់បានផល ចំណ្ញនោះឡើយ។

៦-   ឯកភាព

នៅក្នុងប្ទ្សមួយ អាចមានសមាគមជតិត្មួយគត់ សមាគមជតិនោះ
ត្ូវត្បើកចំហជូនជនគ្ប់រូបហើយត្ូវ បំព្ញភារកិច្ចមនុស្សធម៌នៅទូទាំង
ប្ទ្ស។

៧-  សកលភាព 

ចលនាអន្តរជតិកាកបាទក្ហម អឌ្ឍចន្ទក្ហម  ក្នុងនោះគ្ប់សមាគម
ជតិទាំងអស់ មានឋានៈស្មើគ្នា មានការ ទទួលខុសត្ូវ និងករណីកិច្ចដូចៗគ្នា
ក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញ-ទៅមក គឺជលក្ខណៈសកល។

គោល ការ ណ៍ គៃឹះ  នៃ ច ល នាអ ន្ត រ ជាតិ កាក បាទ

កៃហម អឌៃឍចន្ទកៃហម
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