
ការធ្វើកំណត់ត្រាកនងុការចិញ្ចមឹត្ររូក
បណ្ឌិ ត កែវ សាធ  នងិលោែ ធមី សុខា

មហាវទិ្យាល័យលវជ្ជសាស្រសតសតវ សាែលវទិ្យាល័យភូមនិទែសិែមម
លេតតបាត់ដបំង ០១-០៤ លមសា ២០១៩



ធេតុអ្វីចបំាច់មានកំណត់ត្រាកនងុការចិញ្ចមឹត្ររូក?

• ជាឯកសារចាំបាចដ់ែលែឹងពីភាពខ្ល ាំង និងខ្សោយកនុងការចិញ្ច ឹម
• ចងែ់ឹងលាំហូរននសាចប់្របាក់
• ែឹងពីប្ររវត្តិ និងផលិត្ភាពររស់សត្វនីមយួៗ
• ចាំណូល និងចាំណាយកនុងផលិត្កមម
• ជាំងឺដែលជួរប្ររទះ និងែាំខ្ណាះប្រសាយកនុងការពាបាលសត្វ
• ប្ររវត្តិននការខ្ប្ររើប្របាស់ថ្ន ាំ និងរយៈខ្ពលរនោរថ្ន ាំ



ការធ្វើកំណត់ត្រាសខំាន់ៗ

• កាំណត្ប់្រាខ្លើសត្វនីមយួៗ
• កាំណត្ប់្រាខ្លើការរញ្ជា កខ់្ផេងៗ (ការខ្ប្ររើ
ប្របាស់ថ្ន ាំ វ៉ា កស់ាាំង......)

• កាំណត្ប់្រាខ្លើផលិត្កមម



កាំណត្ប់្រាអាំពីខ្មប្រជូក

អត្តសញ្ជា ណ
 ខ្មប្រជូក

ចាំនួនសារ
ដែលបាន
រខ្ងកើត្កូន

នងៃដសឆ្ន ាំ រ ក្ ត្់ នងៃដសឆ្ន ាំនឹងខ្កើត្
(នងៃរ ក្ ត្ ់+ ១១៤ នងៃ)

នងៃដសឆ្ន ាំខ្កើត្ 
(ជាកដ់សតង)

ចាំនួនកូនប្រជូក
ខ្កើត្សររុ

ចាំនួនកូនប្រជូក
ខ្កើត្រស់

នងៃដសឆ្ន ាំ
ផ្តត ចខ់្ ះ

ចាំនួនកូនប្រជូក 
ផ្តត ចខ់្ ះ កាំណត្ស់ម្គា ល់



គណនាថ្ងៃខែធកើតរបសត់្ររូក

ឧ១. ខ្មប្រជូកររស់ពូសុស កប់ា នងៃ ២៥ ដស 
០៣ ឆ្ន ាំ ២០១៩។ ខ្ត្ើខ្មប្រជូកគាត្ខ់្កើត្ខ្ៅនងៃ
ណា?

រយៈខ្ពលខ្ផើមររស់ខ្មប្រជូក គ ឺ១១៤ នងៃ ឬ ៣ ដស ៣អាទតិ្យ ៣នងៃ ឬ ៣ ដស ២៤នងៃ

+

ឧ២. ខ្មប្រជូកររស់ពូសុស កប់ា នងៃ ១១ ដស 
១១ ឆ្ន ាំ ២០១៩។ ខ្ត្ើខ្មប្រជូកគាត្ខ់្កើត្ខ្ៅនងៃ
ណា?

+ចាំខ្លើយ៖នងៃ កប់ា ២៥   ០៣    ២០១៩
២៤   ០៣
៤៩     ០៦    ២០១៩

នងៃខ្កើត្ ១៩     ០៧    ២០១៩

ចាំខ្លើយ៖នងៃ កប់ា ១១    ១១    ២០១៩
២៤      ០៣
៣៥     ០២    ២០២០

នងៃខ្កើត្ ០៥     ០៣    ២០២០



កាំណត្ប់្រាអាំពីខ្មប្រជូក

អត្តសញ្ជា ណ
 ខ្មប្រជូក

ចាំនួនសារ 
ដែលបាន
រខ្ងកើត្កូន

នងៃដសឆ្ន ាំ រ ក្ ត្់ នងៃដសឆ្ន ាំនឹងខ្កើត្
(នងៃរ ក្ ត្ ់+ ១១៤ នងៃ)

នងៃដសឆ្ន ាំខ្កើត្ 
(ជាកដ់សតង)

ចាំនួនកូនប្រជូក
ខ្កើត្សររុ

ចាំនួនកូនប្រជូក
ខ្កើត្រស់

នងៃដសឆ្ន ាំ
ផ្តត ចខ់្ ះ

ចាំនួនកូនប្រជូក 
ផ្តត ចខ់្ ះ កាំណត្ស់ម្គា ល់

ខ្មខ្ល ខ្លល ក 1 8/7/2018 11/29/2018 12/1/2018 12 10 12/29/2018 8 ខ្មម្គនទឹកខ្ ះខ្ប្រចើន ដត្កូនសាម
ខ្ពលផ្តត ចខ់្ ះ

ខ្មចស់ 4 8/15/2018 12/7/2018 12/8/2018 13 12 1/2/2019 7 ខ្មមនិសូវម្គនទឹកខ្ ះ កូនឆ្រខ់្ចះ
សីុចាំណី



ចាំណូល (ពីការលក)់ ចាំណាយ (ទិញ)

នងៃ ដស ឆ្ន ាំ
ប្រជូក

នងៃ ដស ឆ្ន ាំ ប្ររខ្េទចាំណាយ
ចាំណី ទិញកូនប្រជូក ចាំណាយខ្ផេងៗ

ចាំនួន ទមៃន់
(គីឡូប្រកាម)

ងវកិាទទួល
($) គីឡូប្រកាម ងវកិារង ់($) ចាំនួន គីឡូប្រកាមងវកិារង ់($) ងវកិារង ់($)



គណនាលហំាត់ខាងធត្រកាម១
កសិករចិញ្ច ឹមប្រជូកផេ ាំចាំណីប្រជូកាមររូមនតែូចខ្ងខ្ប្រកាម៖

– កនទក ់៩២,៥%
– កាកសដណត កខ្សៀង ៥ %
– បាសមិច ២,៥  %

• ខ្ត្ើចាំណីផេ ាំាមររូមនតខ្ងខ្លើនងល១គ.ប្រករ៉ានុ្មម ន?     
ខ្គែឹងថ្ កនទក ់នងល ៨០០ខ្រៀល/គ.ប្រក, កាកសដណត កខ្សៀង ២៧០០ខ្រៀល/គ.ប្រក និងបាសមិច 
នងល ៥៤០០ខ្រៀល/គ.ប្រក។ 



ដំធ ោះត្រាយ១
គណន្មនងលចាំណីផេ ាំរចួកនុង១គ.ប្រក
គណន្មររមិ្គណកនទកប់្រតូ្វលាយ កនុង១គ.ប្រក៖ (៩២,៥ x ១)/១០០ = ០,៩២៥គ.ប្រក
គណន្មររមិ្គណកាកសដណត កខ្សៀងប្រតូ្វលាយ កនុង១គ.ប្រក ៖ (៥ x ១)/១០០ = ០,០៥គ.ប្រក
គណន្មររមិ្គណកាកសដណត កខ្សៀងប្រតូ្វលាយ កនុង១គ.ប្រក៖ (២,៥ x ១)/១០០ = ០, ០២៥គ.ប្រក
ែូខ្ចនះត្នមលចាំណីផេ ាំរចួកនុង ១គ.ប្រកគឺ
(០,៩២៥ x ៨០០) + (០,០៥ x ២៧០០) + (០,០២៥ x ៥៤០០) = ១០១០ខ្រៀល



គណនាលហំាត់ខាងធត្រកាម២

កសិករចិញ្ច ឹមប្រជកូ១០កាលផតល់ចាំណីផេ ាំាមររូមនត (កនទក៩់២,៥%+កាកសដណត ក
ខ្សៀង៥ %+បាសមិច ២,៥  %) ប្រជូកខ្ន្មះទិញកនុងមយួកាល ៤០ ែុលាល ររមិ្គណប្រជូកសីុ
ជាមធ្យមកនុង១កាលគ ឺ២,៣គ.ប្រក/នងៃ រយៈខ្ពលចិញ្ច ឹមប្រជូកគឺ ៩០នងៃ។ ខ្គែឹងថ្ចាំណី
ផេ ាំខ្ន្មះនងល ០,២៧ែុលាល /គ.ប្រក គាត្ប់ានចាំណាយខ្លើវ៉ា កស់ាាំងអស់ ១០ែុលាល និងខ្សវ
ខ្ពទយសត្វពាបាល ២ែង (៨ែុលាល /ែង) ។ ខ្ត្ើកសិករខ្ន្មះអាចចាំខ្ណញប្របាករ់៉ានុ្មម នកនុង
១កាល ខ្រើប្រជូកគាត្ល់កខ់្ន្មះម្គនទមៃនជ់ាមធ្យម ៨០គ.ប្រក/កាល ខ្ហើយត្នមលប្រជកូរស់
គឺ ២,៥ែុលាល /គ.ប្រក។   



ដំធ ោះត្រាយ២

គណន្មប្របាកច់ាំខ្ណញកនុងប្រជូក ១កាល
គណន្មប្របាកច់ាំណូលសររុ៖ (១០កាល x ៨០គ.ប្រក) x ២,៥ែុលាល = ២០០០ែុលាល
ចាំណាយនងលកូនប្រជូក៖ ១០ កាល x ៤០ ែុលាល  = ៤០០ ែុលាល
ចាំណាយខ្លើចាំណី៖ (២,៣ x ១០ x ៩០ x ០,២៧) = ៥៥៨,៩
ចាំណាយខ្ផេងៗ ៖ វ៉ា កស់ាាំង ១០ែុលាល  + ខ្សវពាបាល (៨ែុលាល  x ២) = ២៦ែុលាល
គណន្មចាំណាយសររុ៖ ៤០០ + ៥៥៨,៩ + ២៦ = ៩៨៤,៩ ែុលាល
ែូខ្ចនះប្របាកច់ាំខ្ណញកនុងប្រជូកមយួកាលគឺ (២០០០-៩៨៤,៩)/១០ = ១០១,៥១ែុលាល



ចាំណូល (ពីការលក)់ ចាំណាយ (ទិញ)

នងៃ ដស ឆ្ន ាំ
ប្រជូក

នងៃ ដស ឆ្ន ាំ ប្ររខ្េទចាំណាយ
ចាំណី ទិញកូនប្រជូក ចាំណាយខ្ផេងៗ

ចាំនួន ទមៃន់
(គីឡូប្រកាម)

ងវកិាទទួល
($) គីឡូប្រកាម ងវកិារង ់($) ចាំនួន គីឡូប្រកាមងវកិារង ់($) ងវកិារង ់($)

6/4/2018 4 85 680 1/4/2019 កនទក់ 30 $5.60

7/8/2018 10 5 380 1/6/2019 កូនប្រជូក 12 6 $480.00

1/10/2018 វ៉ាកស់ាាំង $2.30



កាំណត្ប់្រាអាំពីការពាបាល
នងៃ ដស ឆ្ន ាំ ប្រជូកដែលបាន

ពាបាល មូលខ្ហតុ្ ពាបាលជាមយួនឹង កប្រមតិ្ដែលផតល់ឲ្យ វធិ្ីសាស្រសតផតល់ អនកពាបាល រយៈខ្ពលពាបាល នងៃដែលរញ្ចរក់ារពាបាល



ការបា៉ា ន់ត្របមា៉ា ណទមៃន់ត្ររូកាមរយៈការវាស់
ទមៃនប់្រជូក ៖ ររខិ្វណប្រទូង x ររខិ្វណប្រទូង x ប្ររដវងែងសលួន x ៦៩,៣ = ..........គ.ប្រក



ការបា៉ា ន់ត្របមា៉ា ណទមៃន់ត្ររូកាមរយៈការវាស់

ឧ១. ប្រជូកររស់ពូសុសម្គនររខិ្វណប្រទូង ១,៣
ម និងប្ររដវងែងសលួន ១,១៥ម។ ខ្ត្ើប្រជូកររស់
គាត្ម់្គនទមៃនប់្ររដហលរ៉ាុន្មម ន?

ឧ២. ប្រជូកររស់មងីលីនម្គនររខិ្វណប្រទូង 
១,២៧ម និងប្ររដវងែងសលួន ១,០២ម។ ខ្ត្ើ
ប្រជូកររស់គាត្ម់្គនទមៃនប់្ររដហលរ៉ានុ្មម ន?

ចាំខ្លើយ៖
ទមៃនប់្រជូក ១,៣ x ១,៣ x ១,១៥ x ៦៩,៣

= ១៣៤,៦គ.ប្រក 

ចាំខ្លើយ៖
ទមៃនប់្រជូក ១,២៧ x ១,២៧ x ១,០២ x ៦៩,៣

= ១១៤ គ.ប្រក 



កាំណត្ប់្រាអាំពីការពាបាល
នងៃ ដស ឆ្ន ាំ ប្រជូកដែលបាន

ពាបាល មូលខ្ហតុ្ ពាបាលជាមយួនឹង កប្រមតិ្ដែលផតល់ឲ្យ វធិ្ីសាស្រសតផតល់ អនកពាបាល រយៈខ្ពលពាបាល នងៃដែលរញ្ចរក់ារពាបាល

2/6/2018 ប្រជូក២ រាក Penicillin 2 ml/ប្រជូក ចក់ VAHW-John ៥នងៃ 2/11/2018
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