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១.ងសចក្ដីង្្ើនុម
មោងតាេអង្គការ ព្ុខភាពពិភពមលាក ជាមរៀង 
រាល់ឆា្ន  ំរាន េនពុ្សេ  ៦០០ លាននាក ់(្រនហល 
១  នាក ់ ក្នពុង ចំមណាេ ១ ០ នាក)់   ធ្ាកខ់្លួនឈ ឺ
មហើយ ៤២០,០០០ នាក ់  ស្ារ ់  មោយសារ 
ទទលួល  ទាន អាហារ គ្្ម ន  ្ ពុ វត្ិភាព។ ជំងឺ ឆ្ង តាេ  
អាហារ ឬ ការ ពពុល អាហារ ១ ម្ចើន រណា្ត ល េក 
ពី ការចេ្ង  បាកម់តរេីនិ ល្  ប៉ារ៉ា្ិត មេមរាគ 
សារធាតពុពពុល ឬសារធាតពុគីេ។ី ការ ពពុល អាហារ 
មកើត  រានជាទហូមៅក្នពុងចំមណាេកពុរារ អាយពុ ម្កាេ 
៥   ឆា្ន  ំ និង េនពុ្សេនៃលរ្់មៅក្នពុង តំរនន់ៃល 
រាន ចំណហូ ល  ក្េតិ ទារ ។  កពុរារអាយពុម្កាេ 
៥ឆា្ន  ំចំនលួន  ៤០% ធ្ាក ់ខ្លួនឈមឺោយសារ ការ 
ពពុល អាហារ មហើយ ១២៥,០០០ នាក ់ស្ារជ់ា  
មរៀង រាល់ ឆា្ន ។ំ រាករហូ្ គឺជា ជំងឺ   នៃល មកើត ម�ើង  
ញរឹកញារ ់ មោយ សារ  ការររមិភាគអាហា រ កខវក ់
នៃល រង្ក  ឱ្យ  េនពុ្សេ ៥៥០ លាន នាក ់ឈ ឺ មហើយ  
២៣០,០០០ នាក ់ស្ារជ់ាមរៀងរាល់ឆា្ន  ំ(្រនហល   
១ ក្នពុង ចំមណាេ ២ នាក ់ ស្ារម់ោយ សារ  រាករហូ្ 
នៃល រង្កម�ើងមោយ សារ ការពពុល   អាហារ)។ ជំងឺ  
រាករហូ្ ចំនលួន ២ ០  ភាគរយ  មកើត ម�ើង   មោយ សារ 
   ការ ពពុល អាហារ  នៃល ជា លទ្ធផល ដនការ ទទលួល 
ទាន  អាហារ េនិ បាន  ្តរឹេ ្តរូវ។

អង្គការ ព្ុខភាពពិភពមលាក   ប៉ាន់្ ររាណថា 
មៅក្នពុងតំរនអ់ា ព្ុីអាមគ្នយ ៍រាន េនពុ្សេ ១៥០ 
លាន នាក ់  ធ្ាក ់ខ្លួន ឈមឺោយសារ  ការ  ពពុល  
អាហារ (២៥% រង ផលរទ៉ះពាល់ ពី   ជំងឺឆ្ង តាេ  
  អាហារ   ទហូទាងំ ពិភពមលាក) ១៧៥,០០០ នាក ់
ស្ារ ់ (្រនហល ៣៦%  ស្ារ ់មោយសារ ជំង ឺ
 ឆ្ង តាេ អាហារមៅ មលើ ពិភពមលាក) ។ ការរកី 
រាលោលដន ការ ពពុល អាហារ   ក្នពុងចំមណាេ កពុរារ 
អាយពុម្កាេ ៥ ឆា្ន  ំ រាន ក្េតិ  ខ្្់ជាង មៅ 
 តំរន ់ឯមទៀត។ ជំងឺរាគគឺជាជំងឺនាេំពុខនៃល 

រណា្ត ល េកពី កងវទះ អនាេយ័ ក្នពុង ការទទលួល ទាន  
អាហារ។ កពុរារ ម្ទាើរនត ៣ នាក ់ក្នពុងចំមណាេ១០ 
នាក ់  ធ្ាកខ់្លួនឈមឺោយសាររាក រហូ្ ជាមរៀងរាល់ 
ឆា្ន  ំ ( ១ / ៣  ដនការស្ារ ់ទហូទាងំ ពិភពមលាក រង្ក 
ម�ើង  មោយសារ ជំងឺរាក ក្នពុង ចំមណាេ កពុរារ 
ម្កាេ  អាយពុ ៥ឆា្ន )ំ ។

ម្រៅពីផលវបិាកមលើ  នផ្នក ្ ពុខភាពសាធារណៈ 
ជំងឺ ឆ្ង តាេ អាហារ  កជ៏ទះឥទ្ធិពលៃល់ការ 
អភវិឌ្ឍន ៍ម្ៃ្ឋកិច្ច ្ ង្គេ  ររ្់ រណា្ត ្រមទ្ 
អភវិឌ្ឍន ៍ក ៏ៃហូចជា ្រមទ្ កំពពុង អភវិឌ្ឍន ៍ផងនៃរ  
មោយ រទ៉ះពាល់ មលើ   ផលិត កេ្ម  ដន វ ិ្ ័យ ក្ិកេ្ម 
ឧ្សាហកេ្ម ចំណីអាហារ ពាណិជ្ជកេ្ម និង 
មទ្ចរណ៍។

មយើង អាច រងា្ក  ការ ពពុល អាហារ  បាន មោយ  អនពុវត្ត 
ជា្រចានំហូវ  វធិាន  ្ ពុ វត្ិភាព  ម្បៀង អាហារ  តាងំ 
ពី មៅ កនន្ង ោ ំៃពុទះ   រហហូត  មៅ ៃល់  មពល   ររមិភាគ  
រាន នយ័ថា  មៅ ្គរ ់ៃំណាក ់កាល ដន នខសេ ្ ងាវ ក ់ 
អាហារ ( ផលិតកេ្ម រកសាទពុក  ៃរឹកជញ្ជហូ ន នកដច្ន  
នចកចាយលក ់  មរៀរចំ  ចេ្និ និង ទទលួលទាន) ។ 

ព្ុវត្ិភាពចំណី អាហារ  គឺជាទំនលួល  ខពុ្្តរូវ ររ្់  
េនពុ្សេ្គរគ់្្ន   នៃល  ពាកព់ន័្ធ មៅ ក្នពុង នខសេ ្ ងាវ ក ់  
អាហារ រលួេទាងំ អ្នក  ទទលួល ទាន  អាហារ  ខ្លួន ឯង ផង   
នៃរ ។ អ្នកផលិត ម្បៀង  អ្នកផ្គត ់ផ្គងនិ់ងអ្នកមផសេង 
មទៀត    នៃល មរៀរចំ ឬ រទ៉ះពាល់   េ្ហូរអាហារ  មៅក្នពុង 
្ងាវ ក ់ អាហារ គឺជាអ្នក ទទលួល ខពុ្្តរូវក្នពុងការ 
ផ្តល់    អាហារ  ្រករ មោយ ្ ពុវត្ិភាព  ៃល់ អ្នក 
ទទលួល ទាន។

ការធានាគពុណភាព និង ព្ុវត្ិភាព អាហារ តាេ 
សាលាមរៀន  គឺជាគន្រឹទះ ក្នពុងការទរស់ា្ក ត ់ ការពពុល 
អាហារ ឬ ជំងឺ  ឆ្ង តាេ អាហារ  នៃល មនទះ គឺ ជា 
ឱកា្   ចារ ់មផ្ើេ  ក្នពុង ការមលើកកេ្្់ការអររ់ ំមលើ 

១  ការ  រទ៉ះពាល់ ៃល់ នផ្នក ណាេលួយ ដន   រំពង ់រលំាយ អាហារ   រណា្ត ល េកពី អាហារ ឬមភ្ជ្ជៈ  រានបាកម់តរ ីេនិល្ ប៉ារ៉ា ព្ុីត មេមរាគ  
ឬសារធាតពុគីេ ីនៃល រង្កម្គ្ទះថា្ន ក។់ មរាគ ្ ញ្ញា  ទហូមៅ ដន ការពពុល ចំណី អាហារ រានៃហូចជា ក្លួត រាគ ឈមឺពាទះ មរៅ្ត ខ្លួន និង 
ញាក។់ មរាគ ្ ញ្ញា  អាច រាន ពី ក្េតិ ្សាល មៅធងៃនធ់ងៃរ និងអាចរានរយៈ មពល ពីររីមរ៉ាង មៅម្ចើន ដ្ងៃ។ ការពពុល អាហារ ខ្ទះ 
រណា្ត ល ឱ្យរាន ផលវបិាកធងៃនធ់ងៃរ មផសេងមទៀត (្រភព៖ េនទាី ្ ពុខាភបិាល និង េនពុ្សេ សាស្្ត ្ ហរៃ្ឋ អាមេរកិ /  វទិយាស្ានជាតិ 
ជំងឺ ទរឹកមនាេនផ្េ និង្រពន័្ធ រលំាយ អាហារ និង ត្េងមនាេ)។

2



្រធានរទ គពុណភាព និង ្ ពុវត្ិភាព ចំណីអាហារ  
មនទះមៅ តាេសាលាមរៀន និង មៅ ក្នពុង្ហគេន។៍ 
នាយកសាលា ្គរូរម្ងៀន ចពុងមៅ នាយឃ្្ងំ 
អ្នកផ្គតផ់្គង ់ និង ្ រាជិកគណៈកេ្មការ ្ទ្ទង ់
សាលា មៃើរតលួនាទីោ៉ង្ំខានក់្នពុងកិច្ច ការ មនទះ។

២.វិសាលភាព
ឯកសារមនទះ ផ្តល់ការនណនា ំៃល់ សាលាមរៀន  
អំពី ្ ពុ វត្ិភាព ចំណីអាហារ ចារ ់តាងំ ពី  មពល   
ទទលួល យកេ្ហូរ ពី អ្នក ផ្គត ់ផ្គង ់ រហហូត ៃល់  មពល  
មរៀរចំ ៃលួ្ េ្ហូរ    ឱ្យ ្ ិ្សេ ទទលួលទាន២ ។ ្ករុេ 
មគ្លមៅ ររ្់ ឯកសារ មនទះ  រាន ៃហូចជា ចពុងមៅ 
សាលា នាយឃ្្ងំ នាយក សាលា  ្គរូរម្ងៀន 
និង ្ រាជិកគណៈកេ្មការ សាលា នៃល ្ ពុទ្ធ នត 
ជា អ្នក នៃល រាន តលួនាទី ្ ំខាន ់ ក្នពុង ការ ធានា នហូវ 
គពុណភាព និង ្ ពុវត្ិភាព អាហារ  មៅ សាលា មរៀន 
និង រាន   ទំនលួល ខពុ្្តរូវ ៃហូចខាង ម្កាេ៖

នាយកសាលា
1> ្្េរ ្ ្េរួល   និងតាេោនការអនពុវត្ត 

វធិាន អនាេយ័ និង ព្ុវត្ិភាព  អាហារ មៅ 
សាលាមរៀន។

2> មរៀរចំ នផនការ និង្្េរ្្េរួល មលើ កិច្ច  
ការ រណ្ពុ ទះរណ្ាល /  ហវរឹកហវឺន   ្ ្រារ ់ចពុងមៅ  និង មលើក កេ្្់  ការយល់ៃរឹង មៅ តាេ សាលា 
មរៀន និងក្នពុង្ហគេន។៍

3> មរៀរចំ នផនការ និងអនពុវត្ត កិច្ចការ  ការ  នកលេ្  
និង ន្ទា ំមហោ្ឋ រចនា្េ្ន័្ធសាលាមរៀន។

នាយឃ្្ងំ (្គរូ)
1> ្ហការ ជាេលួយ្ករុេ ការងារ មធវើេ្ហូរ   មៃើេប ី

រណ្ពុ ទះរណ្ាល / រងវរឹក  ហាត ់ ចពុងមៅ និង 
មធវើ្កេ្មភាព មលើកកេ្្់ ការ យល់ៃរឹងមៅ 
សាលាមរៀន និងក្នពុង្ហគេន។៍

2> ្តរួត ពិនិត្យ  ការអនពុវត្ត វធិាន អនាេយ័  និង ការ 
មរៀរចំ  អាហារ មៅសាលាមរៀន។

3> រាយការណ៍  ជហូន នាយកសាលា ជា ្រចា ំ   
អំពីអនាេយ័ និង ព្ុវត្ិភាព អាហារ    ។

ចពុងមៅ
1> ្រកាន ់ខា្ជ រ ់វធិាន អនាេយ័ និង ព្ុវត្ិភាព 

អាហារ ឱ្យ បាន ្តរឹេ្តរូវ មៅមពល មរៀរចំ 
មធវើេ្ហូរ មៅសាលា។

2> ចហូលរលួេក្នពុង្កេ្មភាព 
មលើកកេ្្់ការយល់ៃរឹង មៅសាលាមរៀន 
និង ក្នពុង្ហគេន ៍អំពី អនាេយ័ ព្ុវត្ិភាព 
អាហារ ការលាងដៃ អនាេយ័ផ្ទា ល់ខ្លួន 
អាហារហូរត្េភា ជាមៃើេ។

្រាជិកគណៈកេ្មការ្ទ្ទងស់ាលា

គ្ំ្ ទ ្ករុេ ការងារមរៀរចំ  មធវើេ្ហូរ មៅ សាលាមៃើេប៖ី
1> ្តរួតពិនិត្យ ការ អនពុវត្ត វធិាន អនាេយ័ និង 

ព្ុវត្ិភាព អាហារ  មៅសាលាមរៀន។

2> មកៀងគរ  ធនធានមៃើេបនីកលេ្ និង ន្រកសា 
មហោ្ឋ រចនា្េ្ន័្ធ ផទាទះបាយ សាលាមរៀន។

3> មរៀរចំ្កេ្មភាព មលើកកេ្្់ការយល់ៃរឹង 
្្តីពី អនាេយ័  និង ្ ពុវត្ិភាព អាហារមៅ 
សាលាមរៀន និង ក្នពុង ្ ហគេន។៍

២ ការទទលួល េ្ហូរ  រកសាទពុក េ្ហូរ   មរៀរចំ មធវើ   និង ចេ្និេ្ហូរ ៃលួ្ បាយ/េ្ហូរ ឱ្យ ្ ិ្សេ  ្រ្ាត  និងអនាេយ័ ជពុំវញិ មរាងបាយ អនាេយ័ 
និង ព្ុខភាព ផ្ទា ល់ ខ្លួន ររ្់ ចពុងមៅ ្រពន័្ធ ផ្គតផ់្គងទ់រឹក ស្ាត និង ការ ្គរ់្ គង្តវចដ្ង  និងកាក្ំណល់។

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 3



៣.ការអននុវត្ត
វិធានអនាម័យ
និងសនុវត្ិភាព
អាហារងៅតាម
សាលាងរៀន



អនាម័យ
ផ្ទា លខ្់លួន
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ងតើអ្កណាជាគករុមការងារងរៀបចំង្វើម្ូបងៅក្នុងកម្មវិ្ដីងសបៀង
អាហារតាមសាលាងរៀន?

្ករុេការងារ មរៀរចំ មធវើេ្ហូរ គឺ ជា  រពុគ្គល ្គរគ់្្ន     នៃល ចារ ់កាន ់េ្ហូរ អាហារ មោយផ្ទា ល់ និង ម្រើ 
្បា្់ ្ រាភា រៈ ររកិាខា រ  មៃើេប ីមធវើេ្ហូរ ឬមរៀរចំ ៃលួ្ េ្ហូរ ឱ្យ ្ ិ្សេ  មៅសាលា នៃល រលួេ  រាន ៃហូចជា 
ចពុងមៅ នាយឃ្្ងំ  និង ជំនលួយ ការ ផទាទះបាយ។ ្ករុេការងារ  ចា ំបាច ់្តរូវ ្រកាន ់ខា្ជ រ ់មៅ តាេ  
វធិាន អនាេយ័។

េពុនមពលចារម់ផ្តើេ មធវើការងារមៅក្នពុងកេ្មវធិី ម្បៀង អាហារ តាេ សាលាមរៀន ចពុងមៅ ្ ្មី ទាងំ 
អ្់ ្តរូវ  ទទលួល ការ រណ្តពុ ទះ រណា្ត លនផ្នកអនាេយ័ និង រមរៀរ មធវើ េ្ហូរ មោយ ្ ពុវត្ិភាព   ្ ិន។

ចពុង មៅ សាលា គលួររាន ្ ពុខភាពល្  និង គលួរនតពិនិត្យ ព្ុខភាពជា្រចា ំោ៉ង តិច  ៦ នខេ្តង។

មនុនងពលនិងអំឡនុងងពលងរៀបចំង្វើម្ូបអាហារសគមាប់សសិ្សចូររកសាអនាម័យ
ផ្ទា ល់ខ្លួនឱ្យបានសាអា តងដ្យអននុវត្តនូវចំណនុ ចបដីយ៉ា ង្ ឺ៖

១ ជានិច្ចជាកាល ្តរូវ ពាកម់អៀេ  ពណ៌ ្សាល ្ទារ ់ការពារ ពីម្រៅ ពាកេ់លួកចពុងមៅ ឬ 
្ករា ( ចង មៅ ម្កាយ ្គរ ្ កឱ់្យជិត)  និង ្តរូវ រាន  កននសេងជហូត ដៃ េលួយ ចំនលួន  មៅ 

ក្នពុង ផទាទះបាយ និង ឃ្្ងំ  ឬទី កនន្ង រកសា េ្ហូរ។

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 7



២ ជានិច្ចជាកាល ្តរូវ លាងដៃ   
ជាេលួយទរឹកស្ាត និងសារ៊ហូ

លាង ដៃ េពុន មពល និង ម្កាយមពល៖

 U ទទលួល ទាន អាហារ ឬ មភ្ជ្ជៈ

 U រទ៉ះ ឬកាន ់សាច ់មៅ ្៊ពុត រនន្ នផ្មឈើ និង ្ តវ រានជីវតិ

 U ចេ្និ និង មរៀរចំ ៃលួ្ េ្ហូរ ឱ្យ ្ ិ្សេ ទទលួល ទាន។

លាង ដៃ ម្កាយមពល៖

 U ម្រើ្បា្់រង្គន់

 U រទ៉ះពាល់   ្ ំរាេ សារ៊ហូលាង្រ្ាត ឬ ជាតិគីេ ីមផសេងៗ

 U ក្ក កណ្ា្់ ឬ មញើ្ ្ ំមបារ

 U មធវើ កិច្ច ការ មបា្ ្ រ្ាតរលួច។

លាង សារ៊ហូ មចញ  
មោយចាក ់ឬ រង្ហូរ ទរឹក

រលា្់ ឬទពុក ដៃ ឱ្យ ្ ងៃលួត 
មោយ េនិ ចាបំាច ់ជហូត

៧ ៨

មផសេើេដៃ ោក ់សារ៊ហូ និង ៃពុទះ ឱ្យ 
ពពពុទះឱ្យ ្ ពវ ដៃ  –  ២០ វនិាទី

ៃពុ្ ដៃ សា្ត ំ មលើខ្នងដៃ មឆវង  
រលួច ដៃមឆវង មលើ ខ្នង ដៃ សា្ត ំវញិ

ៃពុ្ បាត ដៃ ទាងំ ្ ង ខាង 
មោយ ោក ់្រាេ ដៃ ឆ្ា្់ គ្្ន

១ ២ ៣

យក បាត ដៃរាខា ង  ៃពុទះ 
ខ្នង្រាេ ដៃ រាខា ង មទៀត

ៃពុទះ មេដៃ ទាងំ ្ ងខាង 
មោយ រងវិល ចពុទះម�ើង

ៃពុ្ បាត ដៃ មឆវងនរឹង ខ្នង ដៃ សា្ត ំ រលួច 
ៃពុ្ បាត ដៃ សា្ត ំ នរឹង ខ្នង ដៃ មឆវង វញិ

៤ ៥ ៦

រងបៀបលាងដៃឱ្យបានគតរមគតរូវ
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 / ងហូត ទរឹក ្ រ្ាត ខ្លួន ជា ្រចា ំរាល់ដ្ងៃ

 / កាត ់ ្កចក ដៃ ឱ្យខ្ី  រកសា  ឱ្យបាន    
ស្ាត និង មចៀ្វាងម្រើ ថា្ន  ំ ្កចក

 / មរើ រាន  ររល្ួ  សា្ន េ មលើ ដៃ ចហូរ  រិទ 
ឱ្យ ជិត ជាេលួយ  ្កណាត ់រពុរំរល្ួ  ម្រើ 
ម្សាេ ដៃ ការពារ កពុំឱ្យ ទរឹក  ្ជារ 
ចហូល ររល្ួ    និង ផ្្្់រ្តហូរជា្រចាំ

 / ្រ្ិនមរើឈ ឺ(ៃហូចជា ផ្្សាយ 
ន្បក ម�ើង កនទាលួល ធ្ាយ រហូ្ 
មហៀរ ្ ំមបារ ឈ ឺ នភ្នក ឈឺ្ តមចៀក 
រាគរហូ្ និងក្លួត ជាមៃើេ) ចពុង មៅ 
គលួរ ផ្ល់ ៃំណរឹ ង ៃល់ នាយក សាលា 
ឬ នាយ ឃ្្ងំ។

 × កពុំទទលួលទាន ចំណីអាហារ ឬ 
មភ្ជ្ជៈ មស្ាទះទរឹករាត ់ឬ ជក ់បារ ី 
មៅមពលកំពពុង មធវើ េ្ហូរ ឬ មៅ ក្នពុង 
ឃ្្ងំ / កនន្ង ទពុក ម្បៀង

 × េនិ ្តរូវអនពុញ្ញា តឱ្យកពុរារ និង  អ្នក 
នៃល គ្្ម ន ភារកិច្ច   ចហូល ក្នពុង ផទាទះបាយ 
សាលា ម�ើយ ។

 × ្រ្ិន មរើឈ ឺចហូរ កពុំមធវើ េ្ហូរ ឬ មរៀរចំ 
ៃលួ្េ្ហូរឱ្យ ្ ិ្សេ  ។

៣ ្រកាន ់ខា្ជ រ ់នហូវ  អនាេយ័ផ្ទា ល់ ខ្លួន ឱ្យ បាន មទៀង ទាត ់  ៃហូចជា៖

 × កពុំពាក ់ម្គឿងអលងា្ក រ (ចិមញ្ច ៀន 
នខសេដៃ កងដៃ នខសេអំមបាទះ នា�ិកា 
្កវលិ  ជាមៃើេ) មៅ មពលកំពពុងចេ្និ   
ឬ មរៀរចំ  េ្ហូរមៅសាលា

ទំនលួលខនុសគតរូវ
នរណា មធវើ?  ចពុងមៅ
នរណា ពិនិត្យ?  នាយ ឃ្្ងំ (្គរូ) ឬ នាយក សាលា

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 9





ការទទលួលយក
ងសបៀងឬម្ូប
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ចំននុចសខំាន់ៗដៃលគតរូវចងចាំ

 / ចហូរ ទទលួល យក េ្ហូរនត ពីអ្នកផ្គតផ់្គង់
នៃលបានចពុទះកិច្ច្នយា រ៉ពុមណាណ ទះ។ 
េ្ហូរ ្្្់ ទទលួល   ្រចា ំដ្ងៃ  ចំនណក  
ម្បៀង  ្ ងៃលួត ទទលួល  ្រចានំខ (ឧ. 
អង្ករ ម្រងឆា និងអំរិលអពុីយ៉ហូត)

 / ពិនិត្យមេើលគពុណភាព េ្ហូរ   េពុន 
មពល ទទលួល យក

 / េ្ហូរ  គលួរ   មវច ខ្ចរ ់  ឱ្យ បាន ្តរឹេ ្តរូវ 
(ៃហូចជា ្ង ់ឡាងំ  កសន្តក  ជាមៃើេ) 
រលួច  ្គរជិត និងៃរឹកជញ្ជហូ ន មោយ 
េ៉ហូតហូ ឬ េមធយាបាយ មផសេងៗ នៃល 
រាន លកខាណៈ   ស្ាត ្ េរេ្យ។ 

 / កត់្ តា ទពុក  ជា ឯកសារ រាល់ មពល  
អំពី ការ ទទលួល យក ឬ ការ រៃិម្ធ 
េនិទទលួល យក េ្ហូរ ។

 × (១) រនន្ខហូច ជា ំឬរាន ្ តវល្ិត 
សាច ់  ម្្ក ឬ   មរៅ្ត អ៊ពុនៗ និង ្ ៊ពុត 
រាន សា្ន េ ម្រទះ

 × (២) ម្បៀង កញ្ចរ ់នៃល  
ហលួ្   ដ្ងៃ ផពុតកំណត់

 × (៣) ម្បៀងកញ្ចរ ់នៃល  
មលច ធ្ាយ ឬ រិទ េនិ ជិត  ល្

 × មរៀរចំនផនការ និង មពលមវលា 
ទទលួល េ្ហូរ។ េនិ្តរូវឱ្យ មគ ៃរឹក ជញ្ជហូ ន 
េក  ឬ ទទលួលយក  ក្នពុង មពលកំពពុង 
ចេ្និ ឬ មពល មរៀរចំ អាហារ ឱ្យ 
្ិ្សេ ម�ើយ។

 × កពុំទទលួល យក៖
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ងតើងយើងពិនិត្យ្ នុណភាពបដន្សាច់គតដីនិងស៊នុតងដ្យរងបៀបណា?

បដន្គសស់

 U  ពិនិត្យ    រក មេើល លកខាណៈ  ្្្់  ៃហូច ខាង ម្កាេ រ្ឹេ  ទទលួល យក៖

ភ្ថ្ឺា ្្រួយ ឬ តរឹងពណ៌្្្់ }
ទទលួល

 U ពិនិត្យ មេើល មរើរាន លកខាណៈ ៃហូច ខាង ម្កាេ ចហូរ កពុំ ទទលួល យក៖

កញ្ចពុ ំ  ្ តវល្ិត

ៃពុទះផសេតិ

 ោច ់ឬេពុត

្្មពាន

ពណ៌ ម្្ក

ជាំ
}

កពុំយក  

រនន្   ល្ មធៀរ នរឹង រនន្   េនិ ល្

/

/

//

× ×

××

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 13



ម្្ ល្ មធៀរ នរឹង ម្្ េនិ ល្

ល្ពុង ខ្ចី ល្ មធៀរ នរឹង ល្ពុង ខ្ចី េនិ ល្

្តឡាច ល្ មធៀរនរឹង ្តឡាច េនិល្

្តរ ់ល្ មធៀរ នរឹង ្តរ ់េនិ ល្

/

/

/

/

×

×

×

×
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នមនាង ្ជរុង  ល្ មធៀរនរឹង នមនាង ្ជរុង  េនិល្

នមនាង ល្ មធៀរនរឹង នមនាងេនិល្

មឃ្្ក ល្ មធៀរនរឹង មឃ្្ក  េនិល្

្នណ្ក កលួរ  ល្ មធៀរនរឹង ្នណ្ក កលួរ េនិល្

/

/

/

/

×

×

×

×

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 15



សាច់

 U  ពិនិត្យ    រក មេើល លកខាណៈ  ្្្់  ៃហូច ខាង ម្កាេ រ្ឹេ  ទទលួល យក៖

 Uពណ៌  ្កហេ គ្្ម ន ក្ិន្្ពុយ  េនិ មរ្ៅអ៊ពុនៗសាច ់ហារ់ }
ទទលួល

 U ពិនិត្យ មេើល មរើរាន លកខាណៈ ៃហូច ខាង ម្កាេ ចហូរ  កពុំ ទទលួល យក៖

ខហូច រអិល ម ើ្េក្ិន ្ ្ពុយ }
កពុំយក

មគ អាច ពិនិត្យមោយ ចាក ់ ការំិតម្រៅមៅក្នពុងសាច ់រហហូត ៃល់ ឆ្រឹង រនាទា រ ់េក ហិត  មេើល ក្ិន មៅ ជារ ់នរឹង ការំិត។

សាច ់ល្ មធៀរ នរឹង សាច ់េនិ ល្

/ ×

គតដី(រស)់

 U  ពិនិត្យ    រក មេើល លកខាណៈ  ្្្់  ៃហូច ខាង ម្កាេ រ្ឹេ  ទទលួល យក៖

 
មៅ រ្់

ន្បកឬ ្្កា  តរឹង

រហូររាងភ្ថ្ឺា នភ្នកភ្ថ្ឺា

្្កី ពណ៌្កហេ
}

ទទលួល
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 U ពិនិត្យ មេើល មរើរាន លកខាណៈ ៃហូច ខាង ម្កាេ  ចហូរ កពុំ ទទលួល យក៖

្តី ងារ់  ធំក្ិន សា្ន េ េពុត/ ររល្ួ }
កពុំយក

្តី ល្ មធៀរ នរឹង ្តី េនិ ល្

/ ×

ស៊នុត

 U ពិនិត្យ មេើល មរើរាន លកខាណៈ ៃហូច ខាង ម្កាេ ចហូរ  កពុំ ទទលួល យក៖ 

 នរក ម្រទះ ្រឡាក ់  មរាេ  អាចេ៍ពណ៌ ម្្ក }
កពុំយក

្៊ពុត ល្ មធៀរ នរឹង ្៊ពុត េនិ ល្

/ ×

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 17



ងតើងយើងពិនិត្យ្ នុណភាពអងករសដណ្កនិងងសបៀងដកដច្(ងគបងឆាអំបិលអនុដីយ៉ាតូនិង
ងគ្ឿងងទសង្្សងៗ)ងដ្យរងបៀបណា?

អងករនិងសដណ្ត ក

 U ពិនិត្យ មេើល មរើរាន លកខាណៈ ៃហូច ខាង ម្កាេ ចហូរ  កពុំ ទទលួល យក៖  
កញ្ចពុ ំ  ្ តវល្ិត

បាវ មៃរ េនិ ជិត ល្

ៃពុទះផសេតិ  និង ម ើ្េ 
(កក ៃពុំៗ    ពណ៌  ្កម៉៉ 

និងរាន ក្ិនមខា្ម ទះ)
}

កពុំយក

អង្ករ ល្ មធៀរ នរឹង អង្ករ េនិ ល្

/ ×

ងសបៀងដកដច្(ងគបងឆាអំបិលអនុដីយ៉ាតូនិងងគ្ឿងងទសង្្សងៗ)

 U ពិនិត្យមេើល សា្ន េ រនរក/ នហក   ការ មវចខ្ចរ ់រិត េនិ បាន ជិត ល្   ស្ាក្ញ្ញា  រនហក ឬគ្្ម ន ស្ាក ្ ញ្ញា ។

 U ពិនិត្យមេើល ្ ពុពលភាព ម្រើ្បា្់ (ោ៉ង តិច ៣នខ េពុន មពល ដ្ងៃ ផពុត កំណត)់ ជាពិម្្  ទរឹក្ជលក ់
(ៃហូចជា ទរឹក ្ ពុ ីអពុីវ ទរឹក ្តី ម្រង ខ្យង) ផលិតផលកំរ៉ពុង (្តីខ) និងម្រងឆា។

 
 

្គរ េនិ ជិត ល្

ផពុត កំណត ់គ្្ម នដ្ងៃ ផពុត កំណត ់ឬ  
គ្្ម ន ស្ាក ្ ញ្ញា   មផសេងៗ

ៃរ ម្រទះ ឬ មគ បាន 
មរើក រលួច មហើយ

កំរ៉ពុង នៃល មប៉ាង កំពក ធ្ាយ

}
កពុំយក
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ម្គឿង មទ្ ល្ មធៀរ នរឹង ម្គឿង មទ្ េនិ ល្

/ /× ×

ងគបងឆាសញ្ញា ...
ដ ង្ៃ ផពុត កំណត ់ម្រើ ្បា្់  

ដ្ងៃ/នខ/ឆា្ន ំ

ទរកសនុដីអដីវសញ្ញា ...
ដ ង្ៃ ផពុត កំណត ់ម្រើ ្បា្់  

ដ្ងៃ/នខ/ឆា្ន ំ

×/ ×

ទរកគតដីសញ្ញា ...
ដ ង្ៃ ផពុត កំណត ់ម្រើ ្បា្់  

ដ្ងៃ/នខ/ឆា្ន ំ

/

ទំនលួលខនុសគតរូវ
នរណា មធវើ?  នាយ ឃ្្ងំ (្គរូ)
នរណា ពិនិត្យ?   នាយក សាលា

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 19





ការរកសាទនុក
ងសបៀង/ម្ូប
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ចំននុចសខំាន់ៗដៃលគតរូវចងចាំ

 / ្តរូវ រកសា ម្បៀង  ទពុក មៅកនន្ង ស្ាត ្ងៃលួត  
រានខ្យល់អាកា្្គរ់្ គ្ន ់ការ ពារ  ពី 
្តវ កមករ ឬ ្ តវល្ិត  និង ឆាងៃ យ ពីសារ៊ហូ 
និង សារធាតពុគីេ ី។

 / មរៀរចំ ឃ្្ងំ ឬ ទី កនន្ង ទពុកោក ់និង  
្រ្ាត  េពុនមពល ោក ់ ម្បៀង   ចហូល ។

 / រកសាម្បៀង   ៃហូចជា អង្ករ ្នណ្ត ក  ម្រងឆា 
អំរិល អពុីយ៉ហូត  សាច ់ ្តី ្៊ពុត ជាមៃើេ មៅតាេ 
ទី កនន្ង មោយ ន�ក ពីគ្្ន   មៅ ក្នពុង ឃ្្ងំ ឬ 
ផទាទះបាយ ររ្់ សាលា។

 / ្តរូវ ោក ់ម្បៀង មៅ មលើ  មខឿន  មធ្នើរ ឬ តពុ 
 (កំព្់ ោ៉ងតិច ១៥្.េ.) និង រាន 
ចរាងៃ យ ោ៉ង តិច ១៥ មៅ ៣០ ្.េ  
ពី ជញ្្ជ ំង ពិោន ឬ ៃី (្្រារ ់អង្ករ ឬ 
្នណ្ក)  មៃើេប ីងាយ ្្រួល  ្តរួត ពិនិត្យ  និង

   ្ រ្ាត  កៃ៏ហូចជា ឱ្យ រាន  ខ្យល់ មចញ  ចហូល ល្ 
មចៀ្វាង ក្ិន ផ្លួរ ផ្្រ ់ឬ ៃពុទះផសេតិ។

 / ្្រារ ់ េ្ហូរ ្្្់  ចហូរ រកសា ទពុក   ក្នពុង 
រររិាណ    អរបរររា ( ទិញ ក្នពុង  រររិាណ 
ល្មេ  នរឹង រកសា ទពុក  យហូរ  រំផពុត េលួយ យរ)់។ 
ពយាោេ ម្រើ ក្នពុង ដ្ងៃ នៃល បាន ទទលួល។

 × កពុំ ទពុក ម្បៀង/េ្ហូរមៅ នកបរ រង្លួចចំហរ 
មៃើេប ីរងា្ក រ  ការ ឆ្ង មរាគ (ឧ. ្្រឹក 
មឈើ ឬ អាចេ ៍ រកសេ)ី និង ការខហូចខាត 
មោយកំមៅ ្ពទះអាទិត្យ ឬ  មភ្ៀង។

 × កពុំទទលួល ទាន អាហារ ឬ មភ្ជ្ជៈ ឬ ជក ់
បារ ីមៅ ក្នពុង ឃ្្ងំ ឬ កនន្ង  ទពុក េ្ហូរ។

 × េនិ្តរូវ ទពុក ម្បៀង / េ្ហូរ    ផ្ទា ល់ មៅមលើ 
ដផទា ក្រាល  ម�ើយ។

 × េនិ្តរូវចេ្និ សាច ់ ទពុក េពុនរលួច រកសា   ក្នពុង 
្ីតពុណ្ភាព ធេ្មតា េលួយយរ ់ េពុននរឹង     
ម្រើ្បា្់ មៅ ដ្ងៃ រនាទា រ ់  ម�ើយ។

 / ្តរូវ ម្រើ ម្បៀង / េ្ហូរ  នៃល ទិញ ចហូល េពុន ឬ 
នៃល ជិត ផពុត កំណត ់េពុនមគ (អនពុមលាេ 
តាេ មគ្លការណ៍ «ចហូល  េពុន ម្រើ េពុន»)

 / ្តរួតពិនិត្យ  ឃ្្ងំ ឬកនន្ង ទពុក  េ្ហូរ (ធញញាជាតិ 
្នណ្ក ម្រង ឆា និងអំរិល អពុីយ៉ហូត ) ឱ្យ 
បាន  មទៀង ទាត ់រក មេើល ន្កង មលា រាន  ការ 
ខហូច ខាត  ្តវ ចដ្ង ឬៃពុទះផសេតិ។

 / ្តរូវ រិត ទាវ រ ឃ្្ងំ  ចាក ់មសារ និង ឱ្យ ជិត 
ជានិច្ច។
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ងតើងយើងគតរូវរកសាបដន្សាច់គតដីនិងស៊នុតងដ្យរងបៀបណា?

បដន្គសស់

 ទពុក រនន្្្្់ ោច ់មោយ ន�ក  ពីសាច/់ ្តី មៅក្នពុង  ្រោរ ់ផទាពុក 
នៃល  ស្ាត រលួច ោក ់ មៅមលើមខឿន ឬ ទី កនន្ង ផពុត ពីៃី (ឧ. មធ្នើរមឈើ 
តពុ ជាមៃើេ) ផពុត ពីពន្ឺ្ពទះអាទិត្យ ផ្ទា ល់។ 

សាច់

សាច ់នៃល េនិ ទាន ់បាន ម្រើ មៅ ដ្ងៃ ទទលួល ចហូរ  រកសាទពុក វា  មៅក្នពុង ធពុង  
ស្ាត ្តជាក ់ មោយ ម្រើ   ទរឹកកក ស្ាត (ទរឹកកក ផលិត មចញ ពី ្រភព 
ទរឹក ស្ាត អ្នក ផលិត  អនពុវត្តមគ្ល ការណ៍ អនាេយ័)។

 / ម្រើធពុង ្តជាក ់ស្ាត និង្ងៃលួត មៃើេប ីរកសា  សាច ់ (ធពុង រាន គំររ រិទ ជិត ល្ ខ្យល់ េនិ ចហូល)
 / ម្រើទរឹកកកមធវើពីទរឹកស្ាត ឬ ទរឹក កក កញ្ចរ។់ ោកទ់រឹកកក មៅ ្គរ ់្ជរុង  ទាងំរលួន   ខាងមលើ 

និងខាងម្កាេ រលួច រិត ធពុង ឱ្យ ជិត នណន។
 / ្ីតពុណ្ភាព  ក្នពុង ធពុង ជានិច្ច ជាកាល  គលួរ នត មៅ  ចមន្ាទះពី ២ មៅ ៨អងសាម្ នៃល អាចការពារ 

េ្ហូរ  ឱ្យ មៅ ្្្់ បាន  ៦-៨ មរ៉ាង មពល រិទ ធពុង ជិត។
 / ្តរូវ   ទពុក សាច ់មៅក្នពុង្ងប្់ា្ទាិក ថ្ា និង ស្ាត  កពុំឱ្យ 

រទ៉ះផ្ទា ល់  ជាេលួយទរឹកកក។  មរើ ទរឹកកក  រលាយ មនទះ រាន 
នយ័ ថា  ្ ីតពុណ្ភាព មកើន ម�ើង  នៃល  អាចនាឱំ្យ រាន 
ការ រកី ៃពុទះ ោល  ដនពពលួក បាកម់តរ ីឬ មេមរាគ។

 / គលួរ លាង្រ្ាតធពុង  និងទពុក ឱ្យ ្ ងៃលួត មរៀងរាល់ េពុន និង 
ម្កាយមពលម្រើ្បា្់។

គតដីរស់

្តី នៃល   ទទលួល ពី អ្នក លក ់  មហើយ េនិ ទាន ់បាន ម្រើ ចហូរ រកសា វា ទពុក មៅ 
ក្នពុង ធពុង   ស្ាត រាន ទរឹក មោយ ោក ់មៅ មលើ ទី កនន្ង ខ្្់ ផពុត ពី ៃី  (ឧ.  
មខឿន មធ្នើរ មឈើ តពុ) ្្រារ ់ម្រើ    មៅ ដ្ងៃ រនាទា រ។់
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ស៊នុត

ទពុក ្ ៊ពុត មៅក្នពុង ឡាងំ/្រអរ ់ោក ់្ ៊ពុត ឆាងៃ យ ពីពន្ឺ្ពទះអាទិត្យ រលួច 
ម្រើ ឱ្យ  បាន ឆារម់ៅ តាេ ត្េរូវការ។

ងតើងយើងគតរូវរកសាអងករសដណ្កនិងងសបៀងដកដច្(ងគបងឆាអំបិលអនុដីយ៉ាតូនិងងគ្ឿង្ ្ស)ំ
ងដ្យរងបៀបណា?

អងករនិងសដណ្ត ក

ទពុក អង្ករ និង ្ នណ្ក មៅ ក្នពុង បាវ មៅ មលើមធ្នើរ មឈើរ ឬ ទីខ្្់ ពី 
ៃី កពុំឱ្យ ជារ ់ ជញ្្ជ ំង (ោ៉ងតិច  ៣០ ្ ងទី់ នេ៉្ ត ពីជញ្្ជ ំង)។       ◦ 
នរង នចក ទី កនន្ង មផសេងពី  គ្្ន  ្ ្រារ ់ផទាពុក  ម្បៀង ៃហូចជា អង្ករ 
្នណ្ត ក ជាមៃើេ។

ងសបៀងដកដច្និងងគ្ឿងងទស

រកសាទពុក ម្រងឆា អំរិលអពុីយ៉ហូត និង ម្គឿង រមង្កើន រ្ជាតិ មផសេងៗ 
មៅ ក្នពុង ៃរ ឬ ្រអរ ់ ស្ាត មៅ មលើ មធ្នើរមឈើ ឬ ទី ខ្្់ ពី ៃី កពុំឱ្យ ជារ ់
នរឹង ជញ្្ជ ំង។ ពិនិត្យ មេើល   ឱ្យ បាន ញរឹកញារ ់រក មេើល ន្កង មលា រាន 
រញ្្ ខហូច ខាត ណា េលួយ។

ទំនលួលខនុសគតរូវ
នរណា មធវើ?  នាយ ឃ្្ងំ (្គរូ)
នរណា ពិនិត្យ?   នាយក សាលា
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វិធានអនាម័យ
និងសនុវត្ិភាព
សគមាប់ការងរៀបចំ
ង្វើនិងចមអាិនម្ូប

27



អនាម័យគបចាំដ្ងៃក្នុងងពលងរៀបចំង្វើនិងចមអាិនម្ូប

 / ្រ្ាត ផទាទះបាយ កនន្ង មធវើេ្ហូរ និង ្ រាភា រៈចានឆា្ន ងំ េពុន 
និងម្កាយ មពល ម្រើ រលួច។

 / ម្រើទរឹកស្ាត (ោពំពុទះ លាយ  ក្រ ឬ ម្ចាទះ)  ្ ្រារ ់ មរៀរចំ មធវើ 
និង  ចេ្និ េ្ហូរ  និង កិច្ចការ ្ រ្ាត ។

 / លាងដៃជា េលួយសារ៊ហូ និងទរឹកស្ាត រនាទា រពី់៖ ១) មរៀរចំ 
េ្ហូរមៅ ២) ចេ្និ េ្ហូរ ៣) ម្រើរង្គន ់៤) មធវើកិច្ចការ ្ រ្ាត 
៥)    រទ៉ះពាល់  េ្ហូរ ្ ល់ ឬ ្ ំរាេ ។ ល។

 / ្តរូវ ពាក ់ ្ មេ្ៀករំពាក ់ស្ាត ជានិច្ច មោយ ពាក ់មអៀេ និង េលួក 
ឬ្ករា រពុ ំ្ ក ់មៅក្នពុង ផទាទះបាយ និង កនន្ង កពុរារ ទទលួលទាន។

 / លាងស្ារ្ពាភ្ក ់េពុនមពល និងម្កាយមពល    ម្រើ រលួច។ 
មចៀ្វាង  ម្រើដៃទមទ  ភ្ក ់ ឬ រទ៉ះ កាន ់ អាហារ    ចេ្និរលួច។

 / ោក ់ ្ ំរាេ ក្នពុង ធពុង យក មៅ មបាទះ មចាល រាល់ ដ្ងៃ  និង ្ រ្ាត 
ធពុង ្ ំរាេ មៅ មពល ចរ ់ការងារ ។

 / ្គរេ្ហូរ មៅ នៃល កំពពុង មរៀរចំ មធវើ និង េ្ហូរ ឆ្ិន ឱ្យ បាន ្តរឹេ ្តរូវ 
មៃើេប ីការ ពារ  ការចេ្ងមរាគ មផសេងៗ។
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 / មរៀរចំម្គឿង សាច ់ រនន្  មៅមលើតពុ  ស្ាត ្ េរេ្យ។

 / ទពុក  អាហារ មៅ ោច ់មោយ ន�ក ពីអាហារឆ្ិន។

 / ម្រើ ្ជរុញមោយន�កពីគ្្ន  ្ ្រារ ់រនន្មៅ និងសាច/់្តី (មៃើេប ី
ងាយ ្្រួល ចំណាំ ចហូរ ម្រើ ពណ៌ ខពុ្គ្្ន )។ លាង្រ្ាត ្ជរុញ និង 
ការំិត ឱ្យ បាន ស្ាត  េពុនមពល និងម្កាយមពល ម្រើ្បា្់។

 / លាង ដៃ  ជាេលួយសារ៊ហូ និងទរឹកស្ាត រនាទា រ ់ពី  មរៀរចំ មធវើ េ្ហូរ និង  
េពុនពល ចេ្និ េ្ហូរ។

ចំននុចសខំាន់ៗដៃលគតរូវចងចាំ

'

រងបៀបងរៀបចំបដន្សាច់គតដីអងករនិងសដណ្ក

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 29



បដន្ស្រកនិងបដន្ដៃលកាត់រ លួច(ង ព្ៅ គតឡាចជាងៃើម)

 U ជំហានទី១៖ កាត ់ឬ្ នៃល ជារ ់ៃី មចញ មបាទះ មចាល។

 U ជំហានទី២៖ កាត ់មចាល្្រឹក   នៃល  ខហូច មស្ាក/ ្ ងៃលួត ឬ ្ ្ក ពណ៌។

 U ជំហានទី៣៖ លាងឱ្យ បាន ស្ាត យក ល្ លាង ជាេលួយ    ទរឹក ហហូរ មៃើេប ី ្ រ្ាត ៃី ្តវល្ិត ឬ សា្ន េ 
្រឡាក ់។

 U ជំហានទី៤៖ រនាទា រ ់ពី លាង រលួច ភ្ាេ   កាត ់ រនន្មនាទះ  មោយ ពិនិត្យ មេើលមោយ ្ររុង្រយត័្នផង។ 
 ម្រើ ្ជរុញ  ្ ្រាររ់នន្ (្តរូវលាង្រ្ាតេពុន និងម្កាយ មពល ម្រើ)។

សាច់ងៅ

យក ល្ កពុំ លាងសាចម់ៅ (សាច ់រានទ់ា  មគ្  ្ជរូក ។ ល។) េពុនមពល ចេ្និ  ពីម្ពាទះ បាកម់តរមីៅ ក្នពុង 
សាចម់ៅ  អាច  ឆ្ងរាល ោល មៅ កាន ់េ្ហូរ អាហារមផសេង មទៀត ្ំភារៈម្រើ្បា្់ កនន្ង  មធវើេ្ហូរ   ឬ មៅ 

  ក្នពុង  ទរឹក។

 U ជំហានទី១៖ ម្រើ ្ជរុញ   មោយ ន�ក  ពី្ជរុញ រនន្  ្ ្រារ ់កាត ់សាច ់  មៃើេប ីរងា្ក រ ការ ចេ្ងមេមរាគ។

 U ជំហានទី២៖ សាច ់នៃល កាត ់មហើយ ចហូរ ម្រើ វាភ្ាេ  និង កពុំទពុក មចាល យហូរ មោយ េនិ បាន ្គរ។  

W ចហូរ ចងចា!ំ កពុំចេ្និសាច ់ឬ្តី  ទពុកក្នពុង ្ ីតពុណ្ភាព 
ធេ្មតា  េលួយដ្ងៃ/ យរ ់មៃើេប ី ទពុក ចេ្និ  មៅដ្ងៃរនាទា រ។់

គតដីរស់

 U ជំហានទី ១៖ ្រ្ារ់្ តី មៅកនន្ង មោយន�ក ផពុត   ពីកនន្ងមរៀរចំ េ្ហូរ

 U ជំហានទី ២៖ ម្រើ្ជរុញ  មោយន�ក ពី្ជរុញ រនន្ និង ការំិត មៃើេប ីកាត ់្តី 

 U ជំហានទី ៣៖ លាងជ្េទះ រអិំល  ្តី។

 U ជំហានទី ៤៖ កាត ់ ្ពរុយ ្្កី  និង ម្គឿង ក្នពុង ។ ល។ មចញ

 U ជំហានទី ៥៖ កាតក់បាល  ្រ្ិន មរើចាបំាច់

 U ជំហានទី ៦៖ លាងជ្េទះ ឱ្យ បាន ល្ ជាេលួយទរឹកស្ាត រលួច  ចេ្និភ្ាេៗរនាទា រពី់ កាត ់រលួច។
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អងករ

 U ជំហានទី១៖ មរ ើ្   និង ្ រ្ាត   ្តវល្ិត ្ករួ្  ផ្្្ទាិក ឬ កំមទច កំទី មផសេងៗ ។ 

 U ជំហានទី២៖ លាងអង្ករជាេលួយទរឹកស្ាត មៅក្នពុងធពុងស្ាត (ធពុង នៃល អាច ោកច់ំណី បាន) ចាក ់ ទរឹក 
មចញ មហើយ ោក ់ចេ្និវាភ្ាេៗមៅក្នពុងខទាទះ នៃលរានទរឹក្គរ ់ល្មេ ្ ្រារ ់ោបំាយ។

W ចហូរ ចង ចា!ំ ចហូរ ម្រើនតរររិាណទរឹក ល្ម េ ្ ្រារ ់ោ ំបាយ  មចៀ្វាង ការម្រើ  
ទរឹក ម្ចើន រលួច ជាតទ់រឹក មចញ  ជាម្កាយ  ពីម្ពាទះ  ការ ជាត ់ទរឹក បាយ  នា ំឱ្យ  
បាតរ់ងវ់តីាេនី និង  ជាតិនរ ៉ជាពិម្្ មៅ មពលចេ្និអង្ករ េី្ ករូសារជាតិ។

សដណ្ក

 U ជំហានទី១៖ មរ ើ្   និង ្ រ្ាត   ្តវល្ិត ្ករួ្  ផ្្្ទាិក ឬ កំមទច កំទី មផសេងៗ។

 U ជំហានទី២៖  លាងអង្ករជាេលួយទរឹកស្ាត មៅក្នពុងធពុងស្ាត (ធពុង នៃល អាច ោកច់ំណី បាន) រលួច ចាក ់
ទរឹក មចញ។

 U ជំហានទី៣៖ ្តា ំ្ នណ្ត កក្នពុងធពុងស្ាត ជាេលួយទរឹកស្ាត េលួយយរ ់មោយ ទពុក មៅកនន្ងរានខ្យល់ 
មចញចហូលល្។

 U ជំហានទី៤៖ ចាក ់ទរឹក មចញ  រលួច ចេ្និភ្ាេៗ។

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 31



រងបៀបចមអាិនបដន្សាច់គតដីបាយនិងសដណ្ក
ឱ្យបានគតរមគតរូវ

ចេ្និេ្ហូរ  ឱ្យ បាន ្ ពវ ជាពិម្្  សាច ់្តី និង ្ ៊ពុត  
(យក ល្ ្ីតពុណ្ភាព  មលើ្ ពី   ៧០ អងសាម្)។ ការ   
ចេ្និ េ្ហូរ  ក្នពុង ្ ីតពុណ្ភាព ្តរឹេ្តរូវ អាច ករា្ច ត ់មេមរាគ 
និង ជំងឺ នៃល អាច ឆ្ង តាេ អាហារ បាន ។ យក ល្ គលួរ 
ម្រើនទេ៉ហូនេ៉្ ត មៃើេប ីវា្់ ្ ីតពុណ្ភាព  ។ 

 U ្រ្ិន មរើ គ្្ម ន នទេ៉ហូនេ៉្ ត ចហូរ ្ មង្កត មេើល   េ្ហូរ មៅ 
តាេ   លកខាណៈ ឬមពលមវលា ៃហូច ខាង  ម្កាេ៖ 

 / អង្ករ និង ្ នណ្ក៖ ទន់

 /   ចំហពុយ ្េ្ ទរឹក  ្ េ្ខារ ់ឬ ទរឹក ្ជលក៖់ រនាទា រ ់
ពី ទពុក ឱ្យ ពពុទះគគពុក បាន  ោ៉ង តិច ២នាទី

 / រនន្៖ មពល ទរឹក ពពុទះ  និង   រាន នផសេង  ចំហាយ ទរឹក 
ហពុយ ម�ើង

 / ្៊ពុត៖ ទពុក ឱ្យ រ រឹង មរើ មសាងៃ រ ទពុកឱ្យ ពណ៌ រាង ្កម៉៉ 
មរើ មចៀន មហើយ កំមៅ  មរ្ៅ ខ្ាងំ

 / សាច់្ ជរូក៖ ន្រពណ៌ ពី ្កហេ  ផ្្ក ឈហូក មៅជា 
ពណ៌  ្  ទរឹកថ្ា គ្្ម ន ឈាេ 

 / សាចម់គ្៖ ន្រពណ៌ ពី ្កហេ ្កម៉៉ មៅ ជា  
ពណ៌មតា្ន តចា្់ ទរឹក ថ្ា គ្្ម ន ឈាេ

 / សាចរ់ាន៖់  ន្រពណ៌ ពី   ផ្្ក ឈហូក មៅជា ពណ៌  ្  
ទរឹកថ្ា គ្្ម ន ឈាេ

 / ្តី៖ សាច ់ផពុយ (អា្្័យ មៅ តាេ ចំណហូ ល ចិត្ត) 
ទរឹកថ្ា គ្្ម ន ឈាេ និង មរ្ៅ ខ្ាងំ

 U មផទារអាហារឆ្ិន ោក ់ចហូល មៅក្នពុង ឆា្ន  ំង  ស្ាត (ឆា្ន ងំ 
អាលពុយ េញ៉ីហូ េ)   និង្គរ  គ្េរ ។

ទំនលួលខនុសគតរូវ
នរណា មធវើ?  ចពុងមៅ
នរណា ពិនិត្យ?  នាយ ឃ្្ងំ (្គរូ)  នាយក 
សាលា ឬ ្ រាជិក គណៈកេ្មការ ្ទ្ទង ់សាលា
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ការងរៀបចំអាហារ
ឱ្យសសិ្សទទលួលទាន
ងដ្យសនុវត្ិភាព
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 U កនន្ង្ិ្សេ ទទលួល ទាន អាហារ ្តរូវ ស្ាត រាន ៃំរហូល 
ឬ េ្រ ់និង រាន ខ្យល់ មចញ ចហូល ្គរ់្ គ្ន។់   ្រ្ិន 
មរើ ជា ទី កនន្ងមរើ កចំហរ ចហូរ មរៀរចំ ោ៉ង ណាឱ្យ រាន 
េ្រ ់ការពារ ពី ខ្យល់ និងធហូលី និង រាន  ក្រាល។

 U ន្រកសា ទី កនន្ង ទទលួល ទាន អាហារ  ឱ្យបានស្ាត  
និងមរៀរចំឱ្យបាន្តរឹេ្តរូវ េពុន និងម្កាយមពល 
្ិ្សេ ទទលួលទានអាហារ។ 

 U អាហារ គលួរ នត ឆ្ិន ឱ្យ បាន ៣០ នាទីេពុន  មពល មរៀរចំ 
ររមិភាគ។ រកសា អាហារ  ឱ្យ មៅ មរៅ្ត  ( ្ ីតពុណ្ភាព  
មលើ្ពី  ៦០អងសារ ម្ ) និង មរៀរចំ ឱ្យ ្ ិ្សេ ទទលួល 
ទាន ក្នពុង អំ�ពុង  ២មរ៉ាង ឬតិចជាង មនទះ។

 U មផទារអាហារឆ្ិន ោក ់ចហូល មៅក្នពុង ឆា្ន  ំង  ស្ាត   និង រាន  
គ្េរ ។  ្គរ អាហារ ឱ្យ បាន ្តរឹេ្តរូវ  រហហូត ៃល់ 
មពល ៃលួ្ ឱ្យ ្ ិ្សេ ទទលួលទាន។

 U រាននតចពុងមៅ និង រពុគ្គលិក នៃល  បានទទលួល ការ 
រណ្តពុ ទះ រណា្ត ល  រ៉ពុមណាណ ទះ នៃលអាច មរៀរចំ និង ៃលួ្   
អាហារ ឱ្យ ្ ិ្សេ ទទលួល ទាន  បាន។ ្តរូវ  លាងដៃ េពុន 
មពល មរៀរចំ ឬ ៃលួ្ េ្ហូរ  អាហារ។

 U ្ិ្សេ ្តរូវ លាង ដៃេពុន មពល ទទលួលទាន អាហារ ។

ទំនលួលខនុសគតរូវ
នរណា មធវើ? ចពុងមៅ  រពុគ្គលិកសាលា ្ិ្សេ ធំៗ 
។ល។ នៃល បាន ទទលួល ការ រណ្ពុ ទះ រណ្ាល
នរណា ពិនិត្យ?  នាយ ឃ្្ងំ (្គរូ) នាយក សាលា ឬ 
្រាជិក គណៈកេ្មការ ្ទ្ទង ់សាលា
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ការសមាអា ត
និងអនាម័យ

្ទាឹះបាយឃ្្ងំនិង
សមាភា រៈ្ ទាឹះបាយ
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ចំននុចសខំាន់ៗដៃលគតរូវចងចាំ

 × េនិ្តរូវទពុក ្ រាភា រៈ  ឬ ឧរករណ៍ 
ផទាទះបាយមៅមលើ ក្រាល ឬ 
ឥៃ្ឋផ្ទា ល់ មនាទះមទ។ ចហូរ ទពុក  ោក ់
្រាភា រៈ ឬ ឧរករណ៍ ទាងំ មនាទះ  
មៅមលើ មធ្នើរ ឬ មលើតពុ។

 / ្រ្ាត រមណ្ើ រ មពល  មធវើការ រមណ្ើ រ 
(្រ្ាតមពល កំពរ ់ជហូត តពុ មធវើេ្ហូរ  
យក កាក្ំណល់ ោក ់ក្នពុង ធពុង ្ ំរាេ  
លាង្រ្ាត ចាន ឆា្ន ងំ និង ្ រាភា រៈ  
មផសេងៗ ។ល។)

 / ្តរូវ  ម្រើទរឹកស្ាត ជានិច្ច  ្ ្រារ ់កិច្ច ការ 
លាង ្ រ្ាត។
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តគមរូវការចាបំាច់សគមាប់្ ទាឹះបាយសាលាងរៀន

ទដីតាងំ្ទាឹះបាយ
 U ទីកនន្ង ស្ាត ឆាងៃ យ ពីរង្គន ់្ំរាេ ភក ់កនន្ង រង្ហូរទរឹក  លហូទរឹក ្តវ និង ថា្ន កម់រៀន។ 

ងេដ្ឋា រចនាសមពៅ័ន្ធ្ ទាឹះបាយ
 U រានៃំរហូល  ជញ្្ជ ំង ឬ ររង ពទ័្ធជពុំវញិ រាន ខ្យល់ មចញ ចហូល ្គរ់្ គ្ន ់មោយ រាន ដផទា  ក្រាល  
និង ជញ្្ជ ំង  េនិ ្ជារ ទរឹក ងាយ ្្រួល ្ រ្ាត និង រាន ពណ៌ ភ្ ឺ្សាល។

 U គលួរ រានកនន្ង ៃហូច ខាង ម្កាេ៖

 U កនន្ង ្ ្រារ ់ទពុក ម្បៀងអាហារ ្រាភា រៈ ផទាទះបាយ ្រាភា រៈ ្ រ្ាត និង្រាភា រៈមផសេងៗ។

 U កនន្ង លាង ្ រ្ាត េ្ហូរ និង  ្ រាភា រៈ ផទាទះបាយ។

 U កនន្ង  ឬ តពុ មរៀរចំ មធវើ េ្ហូរ មៅ  ោច ់មោយ ន�ក  ពី កនន្ង ចេ្និ ឬចសងា្ក ន។

 U កនន្ង ចេ្និ ឬចសងា្ក ន។

សមាភា រៈនិងឧបករណ៍្ ទាឹះបាយ
 U  ផទាទះបាយ ្ លាមរៀន  គលួរ រានរំពាក ់មៅមោយ៖

 U ្រាភា រៈ ផទាទះបាយ ្ ្រារ ់មរៀរចំ មធវើ និង ចេ្និ  េ្ហូរ ៃហូចជា   ្ជរុញ ជរ័  គពុណភាព ល្   ( ម្រើ ្ជរុញ   
មោយ ន�ក ្ ្រារ ់រនន្  និង ្ ្រារ ់សាច)់ ការំិត នវក ស្ារ្ពា ខទាទះ ឆា្ន ងំ រានគំររ  
្រាភា រៈ ្ ្រារ ់  មពល មរៀរចំ មធវើ េ្ហូរ ្្រារ ់ៃលួ្ េ្ហូរឱ្យ ្ ិ្សេ និង  ្ រាភា រៈ  ្ រ្ាត ។ ល។

 U ចសងា្ក ន ល្ (រាន្រ្ិទ្ធភាព រាន អនាេយ័ និងគ្្ម ន នផសេង)។

 U មធ្នើរ ្ ្រារ ់ទពុកោក ់ចាន ឆា្ន ងំ និង ្ ្រារ ់  ្ រាភា រៈ ្ រ្ាត ោច ់មោយ ន�ក។

គបព័ន្ធទរក
 U មៅ ជិត ផទាទះបាយ រាន កនន្ង  លាងដៃ ្ ្រារ ់ចពុង មៅ ម្រើ ក្នពុង ការ មរៀរចំ មធវើ  និង   ចេ្និ េ្ហូរ    និង 
កិច្ចការ  ្ រ្ាត។

សនុវត្ិភាព
 U វធិានការ រងា្ក  ៖

 U ោ៉ង តិច រាន ខសាច ់ពីរ ធពុង និង ទរឹក េលួយ ធពុង មៅ នកបរ ចសងា្ក ន ្ ្រារ ់ពន្ត ់អគ្គីភយ័។

 U ្រាភា រៈ  ្ មសងា្គ ទះ រឋេ  ្ ្រារ ់រលាក េពុត ជាមៃើេ។
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ការសមាអា តជនុំវិញ្ ទាឹះបាយ

ដ្ទាកគមាល

ជំហាន្តរូវ មធវើ៖

1> ្រ្ាត កាក្ំណល់េ្ហូរ ធហូលី មៅ មលើ ដផទា  ក្រាល និង តាេ មកៀន មកាទះ មោយ ម្រើ អំមបា្ 

2> លាង្ំអា ត ដផទា ក្រាល ជាេលួយ ទរឹក សារ៊ហូ និង ម្រើ អំមបា្ ្ រ្ាត

3> លាងជ្េទះជាេលួយទរឹកធេ្មតា រលួច ម្រើ អំមបា្ មបា្   ទរឹក មចញ  ឱ្យ អ្់ រលួេ ទាងំ តាេ  មកៀនមកាទះ

4> ររាងៃ រ ់មេមរាគ  ជាេលួយ លបាយ    ទរឹកលាយ  ក្រ   (ក្រ ១ ស្ារ្ពា ឬ ៥ េលីីលី្ត    លាយ ជាេលួយ ទរឹក ស្ាត  ៤ លី្ត 
ឬ  ក្រ ២.៥ ស្ា្ពា លាយ ជាេលួយ ទរឹក ១០ លី្ត)

5> ទពុក ឱ្យ ្ ងៃលួត

6> ្រ្ិន មរើ ដផទា បាត គឺ ជា ដផទា ៃី   គ្្ម ន ក្រាល ចហូរ កពុំ មធវើ នររ មនទះ។  កពុំ មបា្ដផទា ៃី រ៉ពុនន្ត គលួរ ្ រ្ាត មោយ ម្រើ  
អំមបា្ និង ្រោរ ់ចហូក ្ ំរាេ មកៀ្ ្ ំរាេ   យក មៅ មចាល ក្នពុង ធពុង។

្រាភា រៈនៃល្តរូវការ៖ អំមបា្ ្រោរ ់ចហូក ្ ំរាេ សារ៊ហូ និង ធពុង ទរឹក។

ជញ្ជា ងំទាវ របងអាលួចនិងពិដ្ន

ជំហាន្តរូវ មធវើ៖

1> ្រ្ាត  ជញ្្ជ ំង  ទាវ រ រង្លួច និង ពិោនមៅ តាេ កាលវភិាគ កំណត់

2> ្រ្ាត  ធហូលី និង កំមទចមផសេងៗ  មចញ  ពីជញ្្ជ ំង ទាវ រ រង្លួច និង ពិោន ក ៏ៃហូច ជា តាេ  មកៀន មកាទះ នានា 
មោយ ម្រើ អំមបា្

3> ម្រើ ្ចា្ និង ទរឹក សារ៊ហូ ៃពុទះ ្ រ្ាត  ជញ្្ជ ំង ឬ ដផទា នៃល អាច ៃពុទះ បាន

4> លាង ្ រ្ាត  ជាេលួយទរឹកធេ្មតា

5> ជហូត  មោយ ម្រើ ្ក ណាតស្់ាត

6> មបាក ្កណាត ់មនាទះ និង រងាងៃ រ ់ មេមរាគ រនាទា រ ់ពី ម្រើ រលួច

7> ម្រើវធិី មនទះ  ្ រ្ាត    អា្្័យ មៅ  តាេ    ្ រាភា រៈ ផទាទះបាយ។

្រាភា រៈនៃល្តរូវការ៖ អំមបា្ ្ចា្ សារ៊ហូ ្កណាត ់ និងធពុង ទរឹក។
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តនុង្វើម្ូប

ជំហាន្តរូវ មធវើ៖

1> ម្រើ ្កណាត ់ស្ាត មៃើេប ី្ រ្ាត កំមទច អាហារ និង កាក ្ ំណល់  ពី មលើ  តពុ  មធវើេ្ហូរ

2> ៃពុ្  ្ រ្ាតជា េលួយ ទរឹក  សារ៊ហូ និង ្ចា្

3> លាង ជ្េទះ ជាេលួយ  ទរឹកធេ្មតា រលួច  ជហូតនរឹង ្កណាតស្់ាត 

4> មបាក គត ់្កណាត ់និង ររាងៃ រ ់មេមរាគ  រនាទា រ ់ពី ម្រើរលួច។

្ំភារៈនៃល្តរូវការ៖ សារ៊ហូ ្កណាត ់្ចា្  និងធពុង ទរឹក។

ការសមាអា តសមាភា រៈ្ ទាឹះបាយនិងឧបករណ៍ងគបើគបាស់ង្្សងៗ

សមាភា រៈ្ ទាឹះបាយ

ជំហាន្តរូវ មធវើ៖

1> ្រ្ាត  ្ ំណល់ េ្ហូរ អាហារ មចញ  ពីចាន  ឆា្ន ងំ ស្ារ្ពា និង ្ រាភា រៈ នានា និង យក មៅ មចាល ក្នពុង ធពុង 
្ំរាេ

2> ៃពុទះ ្ រ្ាត  ជាេលួយ ទរឹក សារ៊ហូ 

3> លាង ្ រ្ាតជាេលួយ  ទរឹកស្ាត

4> ររាងៃ រ ់មេមរាគ  ជាេលួយ លបាយ    ទរឹកលាយ  ក្រ   (ក្រ ១ ស្ារ្ពា ឬ ៥ េលីីលី្ត    លាយ ជាេលួយ ទរឹក ស្ាត  ៤ 
លី្ត ឬ  ក្រ ២.៥ ស្ា្ពា លាយ ជាេលួយ ទរឹក ១០ លី្ត)

5> ទពុក មចាលឱ្យ ្ ងៃលួត (កពុំ ម្រើ ្កណាត ់ជហូត)។

W ចហូរ ចងចា!ំ

 U ម្រើ្បា្់ធពុង មោយន�ក ពីគ្្ន  ្ ្រារោ់ក ់ ទរឹក សារ៊ហូ   ទរឹក ធេ្មតា និង ទរឹក ររាងៃ រ ់មេមរាគ។

 U ហ្ូេ រ្តហូរ ទរឹក ឱ្យ បាន ញរឹក ញារ ់(ទរឹក សារ៊ហូ  ទរឹក ធេ្មតា និង ទរឹក ររាងៃ រ ់មេមរាគ) មៃើេប ីមចៀ្វា ការ ចេ្ង មផសេងៗ។

 U ចហូរ  អនពុវត្ត វធិី មនទះ    រាល់ មពល នៃល ម្រើ  ្បា្់ ្ រាភា រៈ រលួច។

 U ទពុក ោក ់្ រាភា រៈ ផទាទះបាយ នៃល បាន ្ រ្ាត រលួច   នៃល ្ ងៃលួត   មោយ ផ្្ក រ ់ទពុក  មៅកនន្ង ស្ាត   (យក ល្  ោក ់មៅទី   
កនន្ង ខ្្់ ឬ មធ្នើរ ឬ ក្នពុង ទហូរ រិទ ជិត)។

្ំភារៈនៃល្តរូវការ៖ ្កណាត ់លាង ចាន ឆា្ន ងំ  សារ៊ហូ ្ចា្ ទរឹក ររាងៃ រ ់មេមរាគ ធពុងទរឹក ្ ្រារ ់ទរឹក សារ៊ហូ ទរឹក 
ស្ាត និង ទរឹក ររាងៃ រ ់មេមរាគ។

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 43



្នុងគតជាក់

ជំហាន្តរូវ មធវើ៖

1> ្រ្ាត  កាក្ំណល់ អាហារ ឬ កាក្ំណល់ ផសេងមចញ ពី ធពុង

2> ៃពុ្្រ្ាតធពុង  ជាេលួយទរឹក សារ៊ហូ (ទាងំ  ខាងក្នពុង និងខាងម្រៅ) 

3> លាង ្ រ្ាត  ជាេលួយទរឹក

4> ររាងៃ រ ់មេមរាគ (ៃហូចគ្្ន  នរឹង រមរៀរ ររាងៃ រ ់មេមរាគ ្ រាភា រៈ ផទាទះបាយ)

5> ទពុក   ឱ្យ ្ ងៃលួត   (កពុំម្រើ្កណាត ់ជហូត)។ 

W ចហូរ ចងចា!ំ ចហូរ មធវើ ៃហូមច្នទះ រាល់ មពល នៃល ម្រើ រលួច។

្ំភារៈនៃល្តរូវការ៖  ្កណាត ់លាង ចាន  សារ៊ហូ និង ធពុង ទរឹក ្ ្រារ ់ទរឹក សារ៊ហូ ទរឹក ស្ាត និង ទរឹក ររាងៃ រ ់មេមរាគ

្នុងសរំាម

ជំហាន្តរូវ មធវើ៖

1> យក ្ ំរាេ មចញ  ពី ក្នពុង ធពុង ោក ់ ក្នពុង ធពុង ្ ំរាេ ធំ ររ្់ សាលា

2> លាង ធពុង ្ ំរាេ ជាេលួយទរឹក សារ៊ហូ 

3> លាង ធពុង ជ្េទះមោយទរឹកស្ាត

4> ររាងៃ រ ់មេមរាគ (ៃហូចគ្្ន  នរឹង រមរៀរ ររាងៃ រ ់មេមរាគ ្ រាភា រៈ ផទាទះបាយ)

5> ទពុក   ឱ្យ ្ ងៃលួត   (កពុំម្រើ្កណាត ់ជហូត)។

W ចហូរ ចងចា!ំ ចហូរ មធវើ ៃហូមច្នទះ រាល់ មពល នៃល ម្រើ រលួច។

្ំភារៈនៃល្តរូវការ៖ ្ចា្ ធពុង ទរឹក (ម្រើ្្រារ ់នត លាង ធពុង ្ ំរាេ)   សារ៊ហូ និង ទរឹក ររាងៃ រ ់មេមរាគ។

្នុងទរកតូចសគមាប់្ ទាឹះបាយ(្នុងជ័រ)

ជំហាន្តរូវ មធវើ៖

1> េពុនមពល រំមពញ ទរឹក ្ ្មី ក្នពុងធពុង ចហូរ លាង ្ រ្ាតដផទា ខាងក្នពុង មោយ ម្រើ ទរឹក ស្ាត និង សារ៊ហូ

2> លាង សារ៊ហូ ឱ្យ បាន ស្ាត ជាេលួយ ទរឹក ស្ាត

3> ររាងៃ រ ់មេមរាគ (ៃហូចគ្្ន  នរឹង រមរៀរ ររាងៃ រ ់មេមរាគ ្ រាភា រៈ ផទាទះបាយ)

4> រំមពញ ទរឹក ្ ្មី  ចហូល ក្នពុង ធពុង។
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W ចហូរ ចងចា!ំ ចហូរ មធវើ ៃហូមច្នទះ រាល់ មពល នៃល រំមពញ ទរឹក ្ ្មី ក្នពុង ធពុង ឬ មៅ តាេ ចាបំាច។់

្រាភា រៈ នៃល្តរូវការ៖ ្ចា្ ្កណាត ់ សារ៊ហូ និង ទរឹក ររាងៃ រ ់មេមរាគ

W ចហូរចងចា!ំ 

្រ្ាត និងររាងៃ រ ់ មេមរាគ ្កណាត ់លាង ចាន ្ចា្ ្កណាត ់ជហូត មផសេងៗ រនាទា រ ់ពី 
ម្រើ្បា្់ រលួច។ េនិ គលួរ ម្រើ  ្ រាភា រៈ ទាងំ មនទះ មទ ្រ្ិន មរើ េនិ បាន ្ រ្ាត ជា េពុន ។

កាលវិភា្សមាអា តសគមាប់្ ទាឹះបាយនិងឃ្្ងំឬទដីកដន្ងទនុកម្ូប

ទីកនន្ង ដផទាក្រាល ជញ្្ជ ំង ពិោន ទាវ រ រង្លួច មធ្នើរ តពុ

ផទាទះបាយ

រាល់មពល មធវើ កិច្ច 

ការ រលួច និង  មពល 

ចាបំាច់

រាល់ ្ ប្ាហ៍ 

្រ្ិន មរើអាច
រាល់ ១៥ ដ្ងៃ េ្ង

រាល់ ្ ប្ាហ៍ 

្រ្ិន 

មរើអាច 

រាល់ ្ ប្ាហ៍ 

្រ្ិន 

មរើអាច

រាល់មពល មធវើ 

កិច្ច ការ រលួច និង 

មពល ចាបំាច់

ឃ្្ងំ ឬ 

នន្ង ទពុក 

េ្ហូរ

៣ ៃង ក្នពុង េលួយ 

្ប្ាហ៍ និង 

មពល ចាបំាច់

រាល់ ១៥ ដ្ងៃ េ្ង រាល់ ៣ នខ េ្ង
រាល់ ១៥ ដ្ងៃ 

េ្ង
រាល់ ្ ប្ាហ៍ រាល់ ្ ប្ាហ៍

ទំនលួលខនុសគតរូវ
នរណា មធវើ?  ចពុងមៅ
នរណា ពិនិត្យ?  នាយ ឃ្្ងំ (្គរូ)  នាយក សាលា

មូលដ្ឋា នគ រ្ឹះក្នុងការបងងកើន្ នុណភាពនិងសនុវត្ិភាពអាហារតាមសាលាងរៀន 45





ការគ្ប់គ្ង
សតវចដគងនិង
កាកសណំល់
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វិ្ដីសាសស្តលអាក្នុងការគ្ប់គ្ងសតវចដគង

 × េនិ្តរូវ  ឱ្យ ្ តវ ៃដទ មទៀត 
(ៃហូចជា ឆា្ម    នឆ្ក ជាមៃើេ)   
ចហូលក្នពុង ររមិវណ ផទាទះបាយ 
និងឃ្្ងំ ឬ ទីកនន្ង ទពុក 
ម្បៀង / េ្ហូរម�ើយ។

 / រកសាផទាទះបាយ និង ឃ្្ងំ ឬកនន្ង ទពុក 
ម្បៀង/ េ្ហូរ ឱ្យ បាន ស្ាត ជានិច្ច។

 / ្តរូវ រិទទាវ រឱ្យ ជិត ជានិច្ច។

 / រិទ រន្ធ   ឬ ចមន្ាទះ ្រមហាង នៃល ជា ផ្ហូវ ចហូល ររ្់ 
្តវ   ចដ្ង ៃហូចជា កន្ាត  រពុយ  កណ្តពុ រ   រកសា ឃ្្ងំ 
ឬ កនន្ង ទពុក ម្បៀង ឱ្យ ស្ាត ជលួ្ជពុល និង 
ន្ទាឱំ្យ បាន មទៀងទាត ់(ឧ. រន្ធ ជញ្្ជ ំង ឬ តាេ  
ចមន្ាទះ  ទាវ រ)  ោក ់្ ំណាញ់ រង្លួច ឬ ទាវ រ ជាមៃើេ។
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វិ្ដីសាសស្តលអាក្នុងការគ្ប់គ្ងកាកសណំល់

 × មចៀ្វាង មបាទះ មចាល ្ ំរាេ មោយចំហ  និង 
ៃពុត  ជរ័/ប្ា្ទាិច ពីម្ពាទះ នផសេងពីការៃពុតនាឱំ្យ 
ម្គ្ទះថា្ន កៃ់ល់ ព្ុខភាព និង រំពពុលររស្ិាន។ 
ចហូរ ម្រើវធិី នៃល េនិ រទ៉ះពាល់ ៃល់ ររស្ិាន។

ទំនលួលខនុសគតរូវ
នរណា មធវើ? នាយ ឃ្្ងំ (្គរូ) និង ចពុងមៅ
នរណា ពិនិត្យ?  នាយក សាលា ឬ ្ រាជិក 
គណៈកេ្មការ ្ទ្ទង ់សាលា

 / មរៀរចំ ឱ្យ រាន  ធពុង្ំរាេ  ( រាន គ្េរ) មៅ 
ផទាទះបាយ និងកនន្ង កពុរារ ទទលួល ទានអាហារ។ 

 / មរើអាច ចហូរ នរង នចក  កាក្ំណល់ ្ ររីាង្គ 
(កាក ្ ំណល់រលលួយ) និងកាក ្ ំណល់ េនិ 
នេន ្ ររីាង្គ ( ្ ង ់ នកវ បា្ទាិក ឬ ៃរ។ ល។)

 / ពិនិត្យអនាេយ័ធពុង្ំរាេ  មោយយក  ្ ំរាេ 
ចាក ់មចាល និង ្ រ្ាត ធពុង ្ ំរាេ  រាល់ដ្ងៃ។

 / យក ្ ំរាេ មៅ មបាទះមចាល ឱ្យ បាន  ឆារ ់តាេ 
នៃល អាច មធវើ មៅបាន។ 
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