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ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងសមសរៀនសនះមាន៖

 - កំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ  “ថ្នា ”ំ

 - ដបងដចកថ្នា សំសបចបាប ់និងថ្នា ខំនុសចបាប់

 - សរៀបរាបអ់ំពីផលវបិាកននការសសបើឱសថខនុស

 -   អននុវត្តតាមបសមាបស់នុវត្ិភាពននបសសមើបសមាស់ឱសថ

សមសរៀនសនះសតរូវបសសងៀនរយៈសពល 4 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសសកាម៖

តារាងទី2 ខាងសសកាមបង្ហា ញពីដផនការបសសងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនមលៃ។ ស្រូអននុវត្តសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងសសកាម ស�ើយស្វាើការវាយ

តនមលៃ សិស្ស សៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចស្វាើការសិកសាអំពីថ្នា ។ំ សកម្មភាពទាងំសនះជំរនុញ

សិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដឹងរបស់ពួកស្អំពីថ្នា ។ំ

រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 4 សមាោ ង)
ខលៃឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1

1. សបសភទថ្នា សំផ្សងៗ 

    1. 1. ថ្នា សំសបចបាប់

    1. 2. សស្ឿងសញៀន

    1. 3. ផលិតផលដកនចនា

226- 227

1

2. ឱសថសសបើសបាស់ដផនាកសនុខាភបិាល

    2.1. ឱសថបន្ធូរបន្យការឈចឺាប់

    2.2.ឱសថសបឆាងំនឹងសមសរា្

    2.3. ឱសថបង្កា រជំងឺ 

228

1

3. ការសសបើសបាស់ថ្នា ំ

4. សនុវត្ិភាពននការសសបើសបាស់ថ្នា ំ

5. ឱសថសៅកនានុងរាងកាយ

229 - 231

1 សមសរៀនសសង្ខប 231

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

ងេងរៀនទី 1 ថ្នា ំ

ងេចក្ីផណនាេំ្រាប់ការបង្ងៀន

តារាង ទ1ី បំដណងដចកសមាោ ងបសសងៀន
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ចំណនុ ចននការបសសងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ្ឺ ថ្នា ។ំ ដូសចនាះ ស្រូ្ួរដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបានសសចើន សៅសលើចំណនុ ចខាងសសកាមកនានុងសពលបសសងៀន 

សមសរៀនសនះ។

  •     ឱ្យសិស្សពិភាកសាគ្នា សដើម្យីល់ដឹងពីថ្នា ។ំ វាអាចមានការពិបាកកនានុងការយល់ដឹងពីថ្នា ។ំ ដូចសនះ សសៀវសៅដណនាសំ្រូសនះបាន
 បង្ហា ញពីថ្នា សំដើម្ជីំរនុញការយល់ដឹងដល់សិស្ស។ 

 •     សតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានសសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ផ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ សបសិនសបើអនាករកស�ើញថ្ សិស្សពនុំទានម់ាន 

ចំសណះដឹងស្បស់គ្ន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

 •     បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាសំ្រូសនះ ដណនាសំកម្មភាពសៅតាមសមាោ ងបសសងៀន 

           បោនុដន្តស្រូអាចមានការលំបាកខលៃះចំសពាះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាសំ្រូសនះផ្តល់នូវតសមរុយខលៃះសសមាបក់ារបសសងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជា ចំសណះដឹង 

បដន្មមយួចំនួនអំពីថ្នា  ំសដើម្ជីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិស្សសៅសលើការសិកសាសនះ។

សៅសពលចាបស់ផ្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ  សូមសតរួតពិនិត្យ ថ្សតើសិស្សមានចំសណះដឹងដូចខាងសសកាមស�ើយឬសៅ  សបសិនសបើគ្្ម នសនាះ

សិស្ស នឹងពិបាកសសសមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន។

1. ថ្នា  ំ៖ សបសភទសផ្សងៗននថ្នា ំ

2. មសីករូសារពាង្គកាយ ៖ បាកស់តរ ីវរីនុស

3. សផ្សងៗ ៖ អងទី់ករ វាោ កសំ់ាង

សមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតនមលៃ

ទ1ី

កំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ “ថ្នា ”ំ

សា្គ ល់ពីផលិតផលដកនចនាននថ្នា  ំ

  សិស្សពិភាកសាពីថ្នា សំៅជនុំវញិពួកស្   សិស្សកំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ “ថ្នា ”ំ

  សិស្សសា្គ ល់ពីផលិតផលននថ្នា ំ

ទ2ី

យល់ដឹងពីការសសបើសបាស់ថ្នា  ំ   សិស្សសសជើសសរ ើសថ្នា សំបសភទសផ្សងៗ 
           ដដលពួកស្បានសា្គ ល់ ឬបានសសបើ 
           សៅសពលពួកស្ឈឺ

   សិស្សយល់ដឹងពីការសសបើសបាស់ថ្នា  ំ

ទ3ី

ពណ៌នាពីផលបោះពាល់ 

បណ្្ត លមកពីថ្នា ។ំ 

   សិស្សអានការដណនាពីំរសបៀបសសបើ 
សបាស់ននថ្នា មំយួ។

   សិស្សពិភាកសាពីរសបៀបសដើម្សីសបើ
 

សបាស់ថ្នា ។ំ

   សិស្សពណ៌នាពីផលបោះពាល់ 
បណ្្ត លសដាយសារថ្នា ។ំ 

ទ4ី

សសង្ខបពីឥទ្ធិពលនិងរសបៀប

សសបើសបាស់របស់ថ្នា ។ំ

  សិស្សស្លៃើយសំណួរ    សិស្សសសង្ខបពីឥទ្ធិពលរបស់ថ្នា  ំ

និងរសបៀបសសបើសបាស់ថ្នា ។ំ

ងេចក្ីផណនាេំ្រាប់ការបង្ងៀន

ចំងណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់ងេងរៀនងនះ

តារាង  ទ2ី ដផនការបសសងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនមលៃ
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កំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ “ថ្នា ”ំបានសតឹមសតរូវ 

ស�ើយពួកស្សា្គ ល់ពីផលិតផលដកនចនាននថ្នា ។ំ

សកម្មភាព

ឱ្យសិស្សពិភាកសាគ្នា ជាសករុមសដាយសសបើបណ័្ណ

ពាក្យ៖ “ថ្នា ផំ្្ត សាយ” “ថ្នា សំកពះ” “ថ្នា សំ ្្ត ខលៃួន” 
“ថ្នា រំងំ្បអ់ារម្មណ៍” “ថ្នា សំសសមើប” ជាសដើម (បណ័្ណ  
ពាក្យអាចសសបើស ្្ម ះថ្នា ជំាថ្នា សំសបចបាប ់និងថ្នា មំនិ 
សសបចបាប)់។

កនានុងចំសណ្មស ្្ម ះថ្នា ខំាងសលើ សតើថ្នា ណំ្ខលៃះ

ជាសបសភទថ្នា ដំដលស្អននុញ្ញា តឱ្យសសបើសបាស់ ស�ើយថ្នា  ំ

ណ្ខលៃះស្មនិអននុញ្ញា តឱ្យសសបើសបាស់?

ថ្នា ដំែលអនុញ្ញា តឱ្យប្រើ (ថ្នា ំ្ ្ររច្បារ)់ ថ្នា ដំែលមនិអនុញ្ញា តឱ្យប្រើ (ថ្នា ខុំ្រច្បារ)់

“ថ្នា ផំ្តា សាយ” “ថ្នា ំ្ ្រពះ” “ថ្នា បំ ត្ា ខ្លួន” “ថ្នា រំងំារអ់ារម្មណ៍” “ថ្នា ្ំរប្មើរ”

លទ្ធផលរពឹងទុ្រ

ថ្នា មំានពីរ្របេទ៖ ថ្នា ំ្ ្ររច្បារគឺ់ជាថ្នា ដំែលបគអនុញ្ញា តឱ្យប្រើ្រា្់រ។ ថ្នា ខុំ្រច្បារគឺ់ជាថ្នា ដំែលបគហាមមនិឱ្យប្រើ្រា្់រ។

ឱ្យ្ិរ្រ្ស្រំណតន់ិយមនយ័ពា្រ្យ “ ថ្នា “ំ ។

ចំសណះដឹងបដន្ម

្របេទថ្នា ំ ឥទ្ធិពលរយៈបពលខ្ី ឥទ្ធិពលរយៈបពលដែង ការប�ៀន

នី្ូរទីន របងកើន្រម្ាងំ ច្ង្់រ្លួត រាតរ់ង ់
ការប្្រ្រឃ្្ន

ជំងឺបរះែូង និង្រលួត ្រ្្រធ្ងនធ់្ងរ
ប�ៀន

អាល់្ុរល ថយ្រម្ាងំ តំណររបំោច្បខសោយ 

ច្ង្់រ្លួត 

ខូច្បថ្ើម និងខលួរ្របាល ច្ំណីអាហារមនិ 
្តឹម្តរូែ

ប�ៀន 

ថ្នា រំងំារអ់ារម្មណ៍ ថយ្រម្ាងំ ្ពិលដេនា្រ ងងុយបគង ជំងឺបលើ្រឈាម និងជំងឺបថ្ើម ប�ៀន 

ថ្នា ំ
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កំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ “ថ្នា ”ំ ស�ើយពួកស្

សា្គ ល់ពីផលិតផលដកនចនាននថ្នា ។ំ 

សកម្មភាព

សិស្សពិភាកសាពីខលៃឹមសារ និងផលិតផល

ដកនចនា ននថ្នា សំៅវញិសៅមក។

ចូរដាកព់ាក្យទាងំសនះកនានុងតារាងខាងសសកាម

ឱ្យបានសតឹមសតរូវ៖ បារ ី ថ្នា ជំក ់ សសាសបៀរ វសី្គី កាស�វា 

ដត សូកូឡា

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

សិស្សរឭំកស�ើងវញិពីផលបោះពាល់ននថ្នា  ំ
ខនុស ចបាប ់ ការសានុ ំថ្នា  ំ និងការសញៀនសដាយសបសោ្ 
ខាងសសកាម។

 

 

  ជាទូសៅ ភា្សសចើនននថ្នា ខំនុសចបាប ់សសចើនដតមានសសគ្ះថ្នា ក ់ជាពិសសសសដាយសារដតផលបោះពាល់របស់វាសលឿនសៅសលើខួរ 

កបាល និងដផនាកដនទសទៀតននសបពន័្ធសរនសសបសាទ។ សលើសពីសនះសទៀត ការសសបើសបាស់ថ្នា រំយៈសពលយូរអាចបណ្្ត លឱ្យសញៀន និង 

បោះពាល់ដល់សនុខភាពសផ្សងសទៀត និងបញ្ហា សង្គម។ ឧទា�រណ៍ សស្ឿងសសវងឹអាចបណ្្ត លឱ្យមានការយល់សច�ំ ការសសមបសសមរួល

របស់សាចដ់នុំចនុះសខសាយ និងសសវាងំដភនាក។ ផលបោះពាល់ទាងំសនះ ចំសពាះអនាកសបើកបរអាចបណ្្ត លឱ្យមានសសគ្ះថ្នា ក។់

 ការសានុ ំថ្នា ំ

សបសិនសបើ មននុស្សមានា កស់សបើសបាស់ថ្នា ជំាសបចា ំសារពាង្គកាយអាចវវិត្តសៅរកការសានុ ំននថ្នា សំនាះ។ ការសានុ ំថ្នា ំ្ ឺជាដំណ្កក់ាល

មយួ ដដលអនាកសសបើសបាស់ថ្នា សំតរូវការបរមិាណថ្នា កំានដ់តសសចើនស�ើងៗ សដើម្ឱី្យថ្នា មំានឥទ្ធិពលសៅសលើសារពាង្គកាយ។

 ការសញៀន

ចំសពាះថ្នា មំនិសសបចបាបជ់ាសសចើន ជាទូសៅ ការសសបើសបាស់ម្តងស�ើយម្តងសទៀតអាចបណ្្ត លឱ្យសញៀន។ ការសញៀនរាងកាយបាន 

កាលៃ យសៅជារាងកាយពឹងដផអែកសលើថ្នា ។ំ ថ្នា មំយួចំនួនកអ៏ាចស្វាើឱ្យមននុស្សរសំភើបចិត្តផងដដរ។

នី្ូរទីន អាល់្ុរល កាប្វេអុីន

ថ្នា ជំ្រ ់និង 
រារ ី

្សា ្សាបរៀរ 

និងែ្ីរ្ី

កាប្វេ ដត និង 
្ូរ្ូរឡា
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  វត្នុបំណង

យល់ដឹងពីការសសបើសបាស់ថ្នា  ំ។

សកម្មភាព

សិស្សសសជើសសរ ើសថ្នា សំបសភទសផ្សងៗដដល

ពួកស្បានសា្គ ល់ ឬបានសសបើសៅសពលពួកស្ឈ។ឺ

ឧទា�រណ៍៖

សពលស ្្ត ខលៃួនសលបថ្នា បំាោ រាោ សសតាមនុលសសមាប់

ពយាបាលស ្្ត ខលៃួន។ សពលឈសឺ្្មញ សលបថ្នា បំាោ រាោ សស 
តាមនុល(Paracétamol)។ សពលឈបឺំពងក់ សលបថ្នា ផំ្សះ 

ឬសបៀមថ្នា សំសឹបតូមសីនុីន។  សដើម្កីារពារជំងឺរលាកសថលៃើម 

សតរូវចាកវ់ាោ កសំ់ាងការពារជំងឺរលាកសថលៃើម។ សដើម្កីារពារ 

កនុំឱ្យសកើតកញ្ឹ្ជល សតរូវចាកវ់ាោ កសំ់ាង ការពារកញ្ឹ្ជល 

ជាសដើម។

ស្រូពន្យល់៖

ថ្នា បំាោ រាោ សសតាមនុលជាឱសថសសមាបប់ន្ធូរបន្យ 
ការឈចឺាប។់

ថ្នា ផំ្សះមានដូចជា សបោនីសនុីលីន សសឹបតូមសីនុីន 

ជា ឱសថ សសមាបស់បឆាងំសមសរា្។

           វាោ កសំ់ាង្ឺជាឱសថបង្កា រជំងឺ។ សតើឱសថ

សសបើសបាស់កនានុងដផនាកសនុខាភបិាលដចកជាបោនុនា្ម នោោ ង?

ចំសណះដឹងបដន្ម

“អងទី់ប្ូ៊យទិច”(ឱសថសបឆាងំសមសរា្)

អងទី់ប្ូ៊យទិចជាសារធាតនុដដលបំផ្លៃ ញ ឬរារាងំការលូតលាស់ននមសីករូសារពាង្គកាយ ជាពិសសសជំងឺបងកាស�ើងពីបាកស់តរ ី និងផ្សតិ។ 

 អងទី់ប្ូ៊យទិចទទួលបានពីមសីករូសារពាង្គកាយ ឬការសំសោ្។ អងទី់ប្ូ៊យទិចជាទូសៅរមួមាន “សបោនីសនុីលីន (Penicillin)និង 
សសឹបតូមសីនុីន (Streptomycin) ” ពួកវាសតរូវបានស្សសបើសដើម្ពីយាបាលការ្លៃងសមសរា្សផ្សងៗ។

“ការរកស�ើញននថ្នា សំបោនីសនុីលីន” 

សៅកនានុងឆានា  ំ 1928 ជីវវទូិសកានុតស�ន សលាក អា�ិចសានឌឺ់ ស�វាមងី (Alexander Fleming) បានកំពនុងពិនិត្យសមើលការលូតលាស់របស់

 បាកស់តរដីដលគ្តប់ានដាកក់នានុងសបអបស់បោសទី។ សលាក អា�ិចសានឌឺ់ ស�វាមងីមានការភាញា កស់ផអែើលសដាយបានកតស់មា្គ ល់ស�ើញថ្ កដនលៃង
 មានដនុះផ្សតិផអែួរពណ៌រាងសខៀវនបតងគ្្ម នបាកស់តររីកីលូតលាស់សៅដក្រផ្សតិសនាះសទ។ សលាក អា�ិចសានឌឺ់ ស�វាមងីបានបសងកាើត
 សម្មតិកម្មថ្ផ្សតិសនាះមានស ្្ម ះថ្ សបោនីសនុីល្ូយម (Penecillium) ដដលផលិតសារធាតនុសមាលៃ បប់ាកស់តរសីៅជិតវា។

“វាោ កសំ់ាង” (ឱសថបង្កា រជំងឺ)

វាោ កសំ់ាង្ឺជាសារធាតនុសសមាបច់ាកប់្ូ្ជលសៅកនានុងរាងកាយ សដើម្ជីំរនុញការផលិតសារធាតនុ្ីម ីកំចាតជំ់ងឺជាកល់ាកម់យួដដល 

បណ្្ត ល សដាយវរីនុស និងសមសរា្សផ្សងៗ។ វាោ កសំ់ាងវរីនុសអាចនឹងសតរូវបានស្វាើស�ើងពីវរីនុសដដលចនុះសខសាយ ឬវរីនុសដដលបានដកនចនាស�ើយ។ 

សដាយសារវរីនុសទាងំសនះបានចនុះសខសាយ ឬដកន្នាស�ើយ ពួកវាបានស្វាើឱ្យសបពន័្ធការពារពី្ម្មជាតិរបស់រាងកាយសកើតមានស�ើង។ អនាក 

សបដ�ល ជាធាលៃ បប់ានចាកវ់ាោ កសំ់ាងសបឆាងំនឹងជំងឺមយួចំនួនដូចជាជំងឺស្រុនសវាិតនដសជើង ជំងឺកញ្ឹ្ជល និងជំងឺអនុតសាវា យ។
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   វត្នុបំណង (ត)

យល់ដឹងពីការសសបើសបាស់ថ្នា ។ំ

សិស្សពិភាកសាគ្នា អំពីផលបោះពាល់កនានុង

ករណីដដលពួកស្សលបថ្នា មំនិបានសតឹមសតរូវ។

ឧទា�រណ៍ សិស្សមានា កប់ានសលបថ្នា សំដាយគ្្ម ន 
សវជ្បញ្្ ្ឺសលបថ្នា សំនាះសដាយការសសសមចចិត្ត 
សដាយខលៃួនឯង។ សិស្សមានា កប់ានសលបថ្នា សំលើស 
កសមតិ។ សិស្សឈបស់លបថ្នា សំដាយគ្្ម នការ

ដណនាពីំស្រូសពទ្យបានឈបស់លបថ្នា សំដាយខលៃួន

ឯង។

សបសិនសបើ សិស្សមានា កស់លបថ្នា សំដាយគ្្ម នសវជ្បញ្្ សពលខលៃះថ្នា អំាចនឹងបងកាសសគ្ះថ្នា កដ់ល់ស្ ។

សបសិនសបើ សិស្សមានា កស់លបថ្នា សំលើសកសមតិ សពលខលៃះថ្នា សំនាះកអ៏ាចបងកាសសគ្ះថ្នា កដ់ល់ស្ផងដដរ។

សិស្សឈបស់លបថ្នា សំដាយគ្្ម នការដណនាពីំស្រូសពទ្យបានឈបស់លបថ្នា សំដាយខលៃួនឯង ឥទ្ធិពលរបស់ថ្នា នំឹងគ្្ម នសបសិទ្ធិភាព។

លទ្ធផលរពឹំងទនុក

សកម្មភាព
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ពណ៌នាពីផលបោះពាល់បណ្្ត លមកពីថ្នា ។ំ

សិស្សអានការដណនាសំលើសបអបថ់្នា ំ

សមា្គ ល់៖ ស្រូអាចរកការដណនាពីំសបអបថ់្នា ដំដល 

                    មានសរសសរជាភាសាដខ្មរកប៏ាន។

ការដណនាថំ្នា រំលំាយអាហារ

សសមាបអ់ាយនុ 15 ឆានា  ំ

ពិសារមយួនថងៃ 3 ដង

បនាទា បពី់ញនុ ំអាហាររចួ

ការដណនាថំ្នា ផំ្្ត សាយ

3 សគ្បស់សមាបអ់ាយនុ 15 ឆានា ំ

2 សគ្បស់សមាបអ់ាយនុ 10ឆានា  ំសៅ15 ឆានា ំ

1 សគ្បស់សមាបអ់ាយនុ 5 ឆានា  ំសៅ 10 ឆានា ំ

ហាមសសបើសសកាមអាយនុ 5 ឆានា ំ

សលបមយួនថងៃ 3 ដង

សិស្សពិភាកសាពីរសបៀបសសបើសបាស់ថ្នា បំានសតឹមសតរូវ

     

សបសិនសបើ សយើងសលបថ្នា សំដាយមនិបានអានការដណនា ំសយើងអាចសលបថ្នា សំនាះសលើសកសមតិ ស�ើយសពលខលៃះថ្នា សំនាះនឹងបងកា
 សសគ្ះថ្នា កដ់ល់សយើង ។

សបសិនសបើ សយើងសលបថ្នា ដំដលអនាកមនិសា្គ ល់ឱ្យតាមផលៃូវ ថ្នា សំនះអាចនឹងបងកាសសគ្ះថ្នា កដ់ល់សយើង។

សបសិនសបើ សយើងសបាះសចាលថ្នា ពំនុំបានសតឹមសតរូវ ថ្នា អំាចមានឥទ្ធិពលអាសកកស់សមាបប់រស្ិាន (បំពនុលទឹក និង បំពនុលដី )

ដូចជាសារធាតនុ្ីមកីនានុងថ្នា  ំសំបកថ្នា ជំាផ្លៃ សសទាិច  មនិរលាយជាសដើម ។ 

សបសិនសបើ ឪពនុកមាដា យរកសាថ្នា សំៅជិតកដនលៃងកនុមារសលង កនុមារយកបានថ្នា សំ�ើយសលបថ្នា សំនាះ វាអាចនឹងមានសសគ្ះថ្នា ក ់
សសមាបស់នុខភាពរបស់ពួកស្។

សកម្មភាព

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក
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 វត្នុបំណង

សសង្ខបពីឥទ្ធិពលរបស់ថ្នា  ំនិងរសបៀប

សសបើសបាស់របស់ថ្នា  ំ។

សកម្មភាព

សិស្សពិភាកសាពីរសបៀបទទួលយកថ្នា ចូំលសៅ

កនានុងរាងកាយរបស់មននុស្ស។

 -  ទីមយួថ្នា អំាចចូលសៅកនានុងរាងកាយតាមរយ: 
ការសលប។

 -  ថ្នា អំាចចូលសៅកនានុងរាងកាយតាមរសបៀបសផ្សង 
សទៀត្ឺការចាកថ់្នា សំដាយសឺរាោំ ង។

 -  ថ្នា កំអ៏ាចសសរូបចូលសៅកនានុងរាងកាយបានតាម 
ការបាញ់ថ្នា ចូំលសៅកនានុងសចមនុះផងដដរ។

ឱ្យសិស្សស្លៃើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ 

ទ2ី31សដាយមនិអននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារសផ្សងៗ

ស�ើយ។

 

1. ថ្នា ំ្ ឺជាសារធាតនុ្ីមសីផ្សងពីអាហារ។ ថ្នា ដំចកជាពីរសបសភទ។ ថ្នា សំសបចបាប ់និងថ្នា ខំនុសចបាប។់ 

2. សស្ឿងសញៀនមានដូចជា សសា បារ ីកញ្្ និងអាសភៀនជាសដើម។ 

3. ឱសថដផនាកសនុខាភបិាលមានបីសបសភទសំខាន់ៗ ្ឺ ឱសថបន្ធូរបន្យការឈចឺាប ់ឱសថសបឆាងំនឹងសមសរា្ (អងទី់ប្ូយទិច)

                     និងឱសថបង្កា រជំងឺ (វាោ កសំ់ាង)។

4. ឱសថបន្ធូរបន្យការឈចឺាបម់ានដូចជា បាោ រាោ សសតាមនុលសសមាបប់ំបាតក់ារស ្្ត ខលៃួន នថសលណនុ ល (Tylenol) សសមាប់
 

                     បំបាតក់ារឈកឺបាល បំបាតក់ារឈសឺ្្មញ។ 

     ឱសថសបឆាងំនឹងសមសរា្មានដូចជា អងទី់បាកស់តរសីសមាបស់មាលៃ ប ់ឬ បពា្ឈបក់ារលូតលាស់របស់បាកស់តរ ី

     ឱសថបង្កា រជំងឺមានដូចជា វាោ កសំ់ាងកញ្ិ្ជល វាោ កសំ់ាងសវាិតនដសជើង វាោ កសំ់ាងសថលៃើម។
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កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម (BAC: Blood Alcohol Concentration)

កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម (BAC) ជារង្វា ស់បរមិាណសរនុបននជាតិអាល់កនុលកនានុង្ម 100 មលីីលីសត។ អនាកសបើកបរ

 សសវងឹអាចបងកាឱ្យមានសសគ្ះថ្នា កច់រាចរណ៍។ សៅកនានុងសបសទសជបោនុន កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម (BAC) របស់អនាកសបើកបរ
 

សតរូវបានសតរួតពិនិត្យសៅកដនលៃងសតរួតពិនិត្យសលើដងផលៃូវោោ ងសទៀងទាត។់ អនាកសបើកបរមានកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម 0.10 %

សតរូវបានចាតទ់នុកថ្សសវងឹ។ សកាភចិសនះបង្ហា ញពីបញ្ហា សបឈមននកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មរបស់អនាកសបើកបរទាកទ់ងសៅ
 

នឹងសសគ្ះថ្នា កច់រាចរណ៍ដដលសាលៃ ប់

1.   សតើអនាកសសងកាតស�ើញអសតាននសសគ្ះថ្នា ក់្ ងៃន់្ ងៃរ 
ដដលបងកាស�ើងសដាយអនាកសបើកបរមានអាយនុពី 
17 ឆានា ដំល់អាយនុជាង 66 ឆានា  ំ ដដលមាន 

កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មតិចជាង

0.08- ោោ ងដូចសម្តច?

2.   សតើអនាកសសងកាតស�ើញអសតាននសសគ្ះថ្នា ក់្ ងៃន់្ ងៃរ 
ដដលបងកាស�ើងសដាយអនាកសបើកបរមានអាយនុពី
17 ឆានា ដំល់អាយនុជាង 66 ឆានា  ំ ដដលមាន 

កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មសសចើនជាង

0.10+ោោ ងដូចសម្តច? 
3.   សសបៀបស្ៀបកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មតិចជាង  0.08-   ជាមយួកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មសសចើនជាង   0.10+

សតើការសសបើសបាស់សស្ឿងសសវងឹមានផលបោះពាល់ដល់សសគ្ះថ្នា កន់នការសបើកបរោោ ងដូចសម្តច? 

 

1. ភា្រយននសសគ្ះថ្នា ករ់ថយន្តសាលៃ បស់នះបានថយចនុះចាបពី់អាយនុ 17 សៅ 35ឆានា  ំស�ើយភា្រយសស្មើរ�ូតដល់អាយនុ 50ឆានា  ំបនាទា បម់ក   

    ចាបស់ផ្តើមសកើនស�ើង។ 

2. ភា្រយននសសគ្ះថ្នា ករ់ថយន្តសាលៃ បស់នះបានសកើនស�ើងចាបពី់អាយនុ 17 សៅ 35ឆានា  ំស�ើយភា្រយសស្មើរ�ូតដល់អាយនុ 50ឆានា  ំបនាទា ប ់ 

    មកចាបស់ផ្តើមធាលៃ កច់នុះ។

3. កាលណ្កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មកានដ់តខ្ពស់បញ្ហា សសគ្ះថ្នា កន់នការសបើកបរកក៏ានដ់តខ្ពស់ដដរ។

ចំងណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & ការង្បើ្រាេេ់រាភា ររបេ ់SEAL

ភា
គរ

យ
នន

ប្រ
ះថ្

នា្រ
ែ់ល់

សា
រ់

្រំហារជ់ាតិអាល់្ុរល អាយុអនា្របរើ្រររ
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1.   ចូរសសជើសសរ ើសចសមលៃើយសតឹមសតរូវសសមាបប់ំសពញសបសោ្ខាងសសកាម៖

2.    តារាងខាងសសកាមសនះជាឧទា�រណ៍ បង្ហា ញពីកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម ដដលសកើនស�ើងចំសពាះការសសបើសបាស់សស្ឿងសសវងឹ។
 សសបើសបាស់ពត័ម៌ានកនានុងតារាងសដើម្សី្លៃើយសំណួរខាងសសកាម៖ 

(1)  សតើមននុស្សមានា កម់ានទមងៃន ់63 kg សតរូវផឹកអស់បោនុនា្ម នកនានុងរយៈសពលមយួសមាោ ងសដើម្ឱី្យមានកំហាបជ់ាតិអាល់កនុល 0.08%?

(ក). 1                        (ខ). 2                                (្).  3                  (�).  4

(2)   សបសិនសបើ មននុស្សមានា កម់ានទមងៃន ់54 kg បានផឹកអស់ ចំនួន 3 កនានុងរយៈសពល 1 សមាោ ង សតើគ្តម់ានកំហាបជ់ាតិអាល់កនុល កនានុង្ម 
បោនុនា្ម នភា្រយ? 

(ក). 0.06                   (ខ). 0.08                           (្). 0.09            (�). 0.11

(3)   សបសិនសបើ មននុស្សមានា កម់ានទមងៃន ់72 kg បានផឹកអស់ចំនួន 4 កនានុងរយៈសពល 2 សមាោ ង សតើគ្តម់ានកំហាបជ់ាតិអាល់កនុល កនានុង្ម 

បោនុនា្ម នភា្រយ? 

(ក). 0.03                 (ខ). 0.05                          (្). 0.08             (�). 0.13

(ក). អាល់កនុល (ខ). អាសស្ពៀរនី (្). តាម�ីលៃនុយ (Tamiflu)  (�). នីកូទីន

្របេទថ្នា ំ ឥទ្ធិពលរយៈបពលខ្ី ឥទ្ធិពលរយៈបពលដែង ការប�ៀន

(1) របងកើន្រម្ាងំ ច្ង្់រ្លួត រាតរ់ងក់ារ 
ប្្រ្រឃ្្ន

ជំងឺបរះែូង និង្រលួត ្រ្្រធ្ងនធ់្ងរ ប�ៀន

(2) ថយ្រម្ាងំ តំណររបំោច្បខសោយ ច្ង្់រ្លួត ខូច្បថ្ើម និងខលួរ្របាល ច្ំណីរអាហារមនិ្តឹម្តរូែ ប�ៀន

ថ្នា រំងំារអ់ារម្មណ៍ ថយ្រម្ាងំ ្ពិលដេនា្រ ងងុយបគង ជំងឺបលើ្រឈាម និងជំងឺបថ្ើម ប�ៀន

ច្ំនលួនផឹ្រ្រនាុងមលួយបមាោ ង
ទម្ងនខ់្លួន

54 kg 63 kg 72 kg

1 0.03 0.03 0.02

2 0.06 0.05 0.05

3 0.09 0.08 0.07

4 0.12 0.10 0.09

5 0.15 0.13 0.11

6 0.18 0.15 0.14

ងតេខ្្ីេ្រាប់ថ្នា (ំរយៈងពល 1 ងរាោ ង)
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 មយួចំណនុ ច 10 ពិនទានុ

 1.     (1) (�) នីកូទីន    (2) (ក) អាល់កនុល

 2.     (1) (្) 3            (2)  (្  0.09      (3) (ខ)  0.05

សំណួរនីមយួៗបញ្្កពី់ខលៃឹមសារខាងសសកាម។ សំណួរទី1 ្ឺជាចំសណះដឹងមលួដាឋា នពីថ្នា ។ំ សំណួរទី2 ្ឺការអានតារាងទាកទ់ងសៅនឹង 

ការសសបើសបាស់សស្ឿងសសវងឹ។ សសមាបសំ់ណួរទី2 សិស្សសតរូវដតអានតារាង។ សំណួរសនះវាមានការលំបាកកនានុងការរកចសមលៃើយ។ សូមពន្យល់ពី 

រសបៀប អានតារាង និងការបកសសាយតារាង។ 

សបសិនសបើ ការស្វាើសតស្តមានសពលស្បស់គ្ន ់ស្រូឱ្យសិស្សរឮំកស�ើងវញិកនានុងជំពូកសនះ។

ពិនទានុ លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសសមាបក់ារបសសងៀន

0-20 សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលដាឋា ន និងការយល់ដឹងពីថ្នា ។ំ ពួកស្សតរូវដតបញ្្កពី់ថ្នា ។ំ 

21-30 សិស្សទទួលបានចំសណះដឹងមូលដាឋា ន និងយល់ដឹងពីថ្នា ។ំ សទាះជាោោ ងណ្ ពួកស្សតរូវដតរឮំកស�ើងវញិពីតួនាទី
 របស់ថ្នា នំីមយួៗ។

31-50 សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកសមតិននការយល់ដឹងពីថ្នា សំ្បស់គ្ន។់ ស្រូ្ួរដតឱ្យពួកស្បកដសបតារាង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ចម្លើយ ពិន្ទុ និងការវិនិច្ឆ័យ




