
ែផនករបេ្រងៀន (B752) 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៧ 

• ជំពូកទី២ ៖ អល់កុល និងថា� ំជក់ 

• េមេរៀនទី២ ៖     

• រយៈេពល ៖ ៧េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹងអច ៖ 

- កំណត់និយមន័យករជក់បារេីដយ្របេយាលបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករសេង�តឧបករណ៍អ�កជក់បារ ី

សិប្បនិមិ�ត។ 

- អនុវត�វធីិករពរផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ  ចំេពះកុមារ និងទី្របជំុជនបាន្រតឹម

្រត�វតមរយៈករពិភាក្សោ្រក�ម។  

-  មានទមា� ប់ល�េដយមិនបង�ផលប៉ះពល់េទេលអ�កដៃទេដយករជក់បារ ី  េជៀសឱ្យឆា� យពីែផ្សងបារ ី

និងមិនជក់បារ។ី 

II-ែផនកបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 សធាតុគីមីក�ុងថា� ំជក់ ឬបារ ី 232 

1 2. ឥទ�ិពលៃនសរធាតុគីមីក�ុងថា� ំជក់ ឬបារ ី 233-234 

1 3. ផលប៉ះពល់សុខភាព 

3.1 ករជក់បារ ីនិងជំងឺេបះដូង 
234-235 

1 3.2 ករជក់បារ ីនិងជំងឺសួត 235 

1 4.ករជក់បារេីដយ្របេយាល 

4.1 �ស�ីមានៃផ�េពះ 

4.2  កុមារ និងែផ្សងបារ ី

4.3 ករយិាល័យ និងទី្របជំុជន 

236 

1 5.បង� ករជក់បារ ី 237 

1 6.វធីិស�ស�ប�្ឈប់ករជក់បារ ី

6.1 ករតំងចិត� 

6.2 កលបរេិច�ទឈប់ជក់បារ ី

6.3 ករេ្រត�មខ�ួនឈប់ជក់បារ ី

6.4 េរគស�� េញ�ន 

6.5 វធីិទប់ទល់ នឹងចំណង់ខ� ំង 

237-239 

ថា� ជំក់ និងបារ ី 
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ឯកសរេយាង ៖  

-េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៧ទំព័រទី ……… 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៧ទំព័រទី២៣៦-២៣៧ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១២ 

-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM3 2) 

- េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 3 

- េសៀវេភែណនំា្រគ� VSO  

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

4.ករជក់បារេីដយ្របេយាល 

4.1 �ស�ីមានៃផ�េពះ 

4.2  កុមារ និងែផ្សងបារ ី

4.3 ករយិាល័យ និងទី្របជំុជន 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-ករអនុវត�មានករប៉ះពល់េដយែផ្សងបារ ី

-ករជក់បារេីដយ្របេយាល 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ� ពី VVOB SEAL ពិេសធន៍ជីវវទិ្យោ (ពិេសធន៍ 4.4) 

ឯកសរែណនំា្រគ� ពី VSO (ទំព័រទី៩៧ ៩៨)  

(ពិេសធន៍ពី VVOB និង VSO ្របែហលៗគា� ) 

សមា� រៈ េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ 

សិស្សចូលរមួ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-បារ ី 

-ដបទឹកសុទ� 

ឬសឺរុងំ  

-េឈគូស 

-សំឡី  

-សត�ល�ិត 

-ស�ុតថា�  

 

 

១៥នាទី -ក�ុងជំហនទី៣( ៣៥ នាទី ) 

-សកម�ភាពបង� ញឧបករណ៍

សិប្បនិមិត�(៣នាទី) 

-សម�តិកម�(៧នាទី) 

-ដំេណ រករ 

សកម�ភាព(១២នាទី) 

លទ�ផល(៥នាទី) 

-េសចក�ីសន�ិដ� ន(៨នាទី) 

មធ្យម 

 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

សិស្សេធ� 

សកម�ភាព 

កំណត់សមា� ល់ ៖ េបគា� នសឺរុងំ េ្របដបទឹកសុទ�  
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៧ 

• ជំពូកទី៥ ៖ អល់កុល និងថា� ំជក់ 

• េមេរៀនទី  ៖  ២ 

 

• រយៈេពល  ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី    ៖  ៥(សរបុ ៧ េម៉ាង) 

បេ្រង�នេដយ៖……………………… 

I. វត�ុបំណង៖  

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖ កំណត់និយមន័យ ករជក់បារេីដយ្របេយាលបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិេសធ 

   ពីករជក់បារសិីប្បនិមិ�ត។ 

• បំណិន ៖  អនុវត�វធីិករពរផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ  ចំេពះកុមារ និង 

ទី្របជំុជនបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិភាក្សោ្រក�ម។  

• ឥរយិាបថ  ៖ មានទមា� ប់ល�េដយមិនបង�ផលប៉ះពល់េទេលអ�កដៃទេដយករជក់បារ ី េជៀស 

   ឱ្យឆា� យពីែផ្សងបារ ីនិងមិនជក់បារ។ី 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

  -េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៧ទំព័រទី … 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៧ទំព័រទី២៣៦-២៣៧ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១២ 

-េសៀវេភករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM2) 

- េសៀវេភែណនំា្រគ� (STEPSAM3) 

 -សមា� រឧបេទស៖ 

  - បារ ីដបទឹកសុទ�ឬសឺរុងំ េឈគូស សំឡី និងសត�ល�ិត(ដូចជា រយុ...) ស�ុតថា�  

III- ដំេណ រករបេ្រង�ន ៖ 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី១ រដ�បាលថា� ក់(២នាទី) 

- ្រត�តពិនិត្យ   ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

ថា� ជំក់ និងបារ ី 

3 
 



- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

អវត�មានសិស្ស។ 

 

ជំហនទី២ រឮំកេមេរៀនចស់(៥នាទី) 

-េតេនក�ុង្រក�ម្រគ�សររបស់ប�ូន

មានអ�កជក់បារ ីឬេទ? 

-េតប�ូនគិតថាែផ្សងបារប៉ីះពល់ដល់ 

សុខភាព ឬេទ? 

 

-េបមានផលប៉ះពល់ដល់អ�កជក់ 

េតវមានផលប៉ះពល់ដល់អ�កែដល 

េនែក្បរេនាះែដរ ឬេទ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- មាន ឬគា� ន 

 

- មាន...សិស្សេឆ�យតមចំេណះដឹង

របស់េគ(េយាង៖ ស.ស.វទិ្យោស�ស�

ថា� ក់ទី៧ទំព័រទី២៣៤) 

-មានផលប៉ះពល់ដល់អ�កែដលេន

ែក្បរ 

ជំហនទី៣ េមេរៀនថ�ី(៣០នាទី) 

 

 

្រគ�្រត�វេរៀបចំសិស្សក�ុងថា� ក់េដម្បី

សិស្សទំងអស់អចសេង�តបាន 

- ្រគ�បង� ញឧបករណ៍ អ�កជក់បារ ី

សិប្បនិម�ិតែដលេរៀបចំរចួ បនា� ប់មក 

េធ�បង� ញដល់សិស្ស 

-េតប�ូនសេង�តេឃញមានអ�ីខ�ះេកត 

េឡង? 

 

 

 

 

 

- ្រគ�បិទសំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

 

ថា� ជំក់ និងបារ ី(ត) 

៤. ករជក់បារេីដយ្របេយាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សសេង�ត 

- មានែផ្សងពណ៌ស�សអប់មួយ

ចំែណកចូលក�ុងសឺរងំមួយចំែណក

េទៀតសយចូលអ�កេន ជំុវញិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតែផ្សងបារជីះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ និងអ�កេនជំុវញិខ�ួនដូចេម�ចខ�ះ ? 



- ្រគ�បង� ញរបូភាពសួតពីរឱ្យ សិស្ស

ទស្សន៍ទយ 

- សួតមួយណាបង� ញថាសួតរបស់

អ�កជក់បារ ី និងមួយណាជាសួត

របស់អ�កមិនជក់បារ?ី ចូរពន្យល់

ចេម�យ ។ 

- េដម្បីេផ��ងផា� ត់ថាសួតអ�កជក់បារ ី

និងសួតអ�កមិនជក់បារមីានភាព

ខុសគា� េតេយង្រត�វេធ�ដូចេម�ច?  

 េយងនឹងសេង�តពីករជក់បារសិីប្ប

និមិ�ត 

- បង� ញសមា� រពិេសធន៍ តមរយៈ

សមា� រពិេសធន៍េនះ ចូរេរៀបចំប�ង់

ពិេសធន៍ពីករជក់បារសិីប្បនិមិ�ត។  

-ឱ្យសិស្សតំណាង្រក�មេឡងបង� ញ 

ប�ង់ពិេសធន៍។ 

- ្រគ�សំេយាគ និងែណនំាចំណុច

ែដលខ�ះខត េហយឱ្យសិស្សចប់

េផ�មេធ�ពិេសធន៍។  

 

 

 

 

 

 

 

- ឱ្យសិស្សសេង�តេមលសំឡី និង

រយុ ឬសត�ល�ិត មុន និងេ្រកយជក់

បារសិីប្បនិម�ត។ 

 

- ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទ

នឹងសម�តិកម�ខងេល 

 

 

២. សម�តិកម� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. ពិេសធន៍ 

   សមា� រៈ ៖ បារ ីសំឡី សឺរុងំ ឬដប

ទឹកសុទ� រយុ ឬសត�ល�ិត ស�ុតថា�  

េឈគូស។ 

   ដំេណ រករ 

     ភា� ប់បារនឹីងសឺរុងំ ឬដបទឹកសុទ�

ដូចរបូភាពខងេ្រកម  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ដក់រយុ ឬសត�ល�ិតក�ុងសឺរុងំ 

ឬដបទឹកសុទ� 

 

 

 

 

 

 

- សេង�ត និងេឆ�យ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សគិត និងេរៀបចំេធ�ប�ង់

ពិេសធន៍ 

 

- េឡងបក�សយប�ង់ពិេសធន៍ 

 

 

- ស� ប់ករែណនំាបែន�ម រចួចប់  

េផ�មេធ�ពិេសធន៍។  

 

 

 

 

 

 

 

 

-សេង�ត និងបក�សយលទ�ផលពី

ករជក់បារសិីប្បនិម�ិត 

 

 

- សិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទនឹង

សម�តិកម� 
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- តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍ អ�ក

សេង�តេឃញថាែផ្សងបារជីះ      

ឥទ�ិពលយ៉ាងដូចេម�ច?  ចូរេធ�ករ

សន�ិដ� នពីឥទ�ិពលែផ្សងបារេីទេល

អ�កជក់បារ ីនិងអ�កេនជំុវញិខ�ួន។  

 

 

 

 

 

 - បនា� ប់មក ែចកសិស្សជា្រក�ម (៣

្រក�ម ឬ ៦្រក�មតមចំនួនសិស្ស)  

 ្រក�ម១. ចូរពិភាក្សោពីផលប៉ះពល់

ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ីមានៃផ�េពះ 

 

 

 

 

 

្រក�ម២. ចូរពិភាក្សោពីផលប៉ះពល់

ៃនែផ្សងបារចំីេពះកុមារ 

 

 

 

 

 

៤. លទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

៥. សន�ិដ� ន 

- តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍ េយង

សេង�តេឃញថាែផ្សងបារជីះឥទ�ិពល

ដល់អ�កជក់បារ ីនិងអ�កេនជំុវញិខ�ួន

ដូចជា េធ�ឱ្យខូចសួត េធ�ឱ្យថប់

ដេង�ម និងចុះេខ្សោយ។    ែផ្សងបារ ី

មិន្រតឹមែតបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់អ�ក

ជក់បុ៉េណា� ះេទ វែថមទំងផ�ល់ផល  

ប៉ះពល់ដល់អ�កែដលេនជំុវញិខ�ួន

ែថមេទៀត។ ដូេច�ះេយងគួរេជៀស

ឆា� យពីែផ្សងបារ។ី 

 

ផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ�ស�ី

មានៃផ�េពះ៖ 

- អចបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់មា� យ និង 

ទរក កូនេកតមកមិន្រគប់គីឡូ កូន

មិន្រគប់លក�ណៈ សុខភាពទន់

េខ្សោយ កូនេកតមិន្រគប់ែខ និងអច

េកតមកស� ប់ភា� ម  

 

ផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារចំីេពះ

កុមារ៖ 

- ករលូតលស់យឺត ងយទទួល

ជំងឺឆ�ងេផ្សងៗ សភាពជំងឺកុមារកន់

ែតធ�ន់ធ�រ ជាេដម។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សទញេសចក�ីសន�ិដ� ន៖ 

តមរយៈលទ�ផលពិេសធខងេល

េយងសេង�តេឃញថាែផ្សងបារេីធ�

ឱ្យសំឡីពណ៌សែ្របពណ៌ខុសពី

ពណ៌េដម និងអចេធ�ឱ្យសត�រយុ

ងប់ ដូចេនះេយងអចសន�ិដ� នថា

ែផ្សងបារជីះឥទ�ិពលអ្រកក់ដល់អ�ក

ជក់ និងអ�កេនជំុវញិខ�ួន។   

 

 

 

- សិស្សពិភាក្សោរកចេម�យេទតម

ករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ  
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របូភាពពី ស.ស. ទំព័រទី២៣៤? 

 

្រក�ម៣. ចូរពិភាក្សោពីផលប៉ះពល់

ៃនែផ្សងបារេីនទី្របជំុជន ឬករយិា

ល័យ 

  

ផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារេីនទី្របជំុ

ជន ឬករយិាល័យ៖  

- ប៉ះពល់ដល់សិទ�ិអ�កមិនជក់  

ប៉ះពល់សុខភាពអ�កមិនជក់  

ខូចបរសិ� ន 

ប៉ះពល់ករ្របមូលអរម�ណ៍ 

ពិបាកដកដេង�ម 

ជំហនទី៤ ព្រងឹងពុទ�ិ (៤−៥នាទី) 

- េតអ�កែដលមិនជក់បារទីទួលរង

ផលប៉ះពល់ពីែផ្សងបារយ៉ីាងដូច

េម�ច? 

 

 

 

- េតអ�ក្រត�វមានវធិានករយ៉ាងដូច

េម�ច េដម្បីករពរពីផលប៉ះពល់ៃន

ែផ្សងបារ?ី   

- អ�កមិនជក់បារទីទួលរងផលប៉ះ

ពល់ពីែផ្សងបារេីដយ្របេយាល

តមករ�ស�បយកខ្យល់ក�ុង 

បរយិាកសែដលមានែផ្សងបារ។ី  

 

 

- េយង្រត�វមានវធិានករករពរពី

ផលប៉ះពល់ៃនែផ្សងបារេីដយ មិន

្រត�វជក់បារ ី ្រត�វេចញឱ្យឆា� យពី

កែន�ងែដលមានែផ្សងបារឬី្រត�វេ្រប

ម៉ាសបិទ្រចមុះ និងសរេសរស� ក

ហមជក់បារេីនកែន�ង្របជំុជន 

ករយិាល័យ ឬេភាជនីយដ� នជា

េដម។ 

- សិស្សអចមានចេម�យ្របហក់

្របែហលគា�  ដូចជាអ�កមិនជក់បារ ី

អចទទួលរងផលប៉ះពល់ពីែផ្សង

បារតីមករ�ស�បយកខ្យល់ក�ុងបរ ិ

យាកសែដលមានែផ្សងបារ។ី  

- សិស្សអចមានចេម�យ្របហក់

្របែហលគា�  ដូចជា មិន្រត�វជក់បារ ី 

្រត�វេនឱ្យឆា� យពីែផ្សងបារ.ី... 

ជំហនទី៥កិច�ករផ�ះ (២−៣នាទី) 

- សេង�បេមេរៀនពីករជក់បារេីដយ

្របេយាល 

 - ស� ប់ និងកត់្រត 
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សន�ឹកកិច�ករ 

េតប�ូនសេង�តេឃញមានអ�ីខ�ះេកតេឡងចំេពះឧបករណ៍េនះ? 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

- ្រគ�បង� ញរបូភាពសួតពីរឱ្យ សិស្សទស្សន៍ទយ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាព ក និងរបូភាព ខ មានភាពខុសគា� យ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ? ................................. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

៣. ពិេសធន៍ 

សមា� រៈ ៖ បារ ីសំឡី សឺរុងំ ឬដបទឹកសុទ� រុយ ឬសត�ល�ិត ស�ុតថា�  េឈគូស។ 

 - ឱ្យសិស្សេរៀបចំប�ង់ពិេសធន៍ពីករជក់បារសិីប្បនិមិ�ត។  

 

-ឱ្យសិស្សតំណាង្រក�មេឡងបង� ញ ប�ង់ពិេសធន៍។ 

 

 

 

 

 

 

- ែណនំាចំណុចែដលខ�ះខត េហយឱ្យសិស្សចប់េផ�មេធ�ពិេសធន៍។  

៤. លទ�ផល 

  - ឱ្យសិស្សសេង�តេមលសំឡី និងរុយ ឬសត�ល�ិត មុន និងេ្រកយជក់បារ ី

សិប្បនិម�ត។ 

 - ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបលទ�ផលេទនឹងសម�តិកម�ខងេល 

៥. សន�ិដ� ន 

 - តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍ អ�កសេង�តេឃញថាែផ្សងបារជីះឥទ�ិពល

យ៉ាងដូចេម�ច?   

 ចូរេធ�ករសន�ិដ� នពីឥទ�ិពលែផ្សងបារេីទេលអ�កជក់បារ ី និងអ�កេនជំុវញិ

ខ�ួន 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

សមា� ល់៖ ែចក្រកដសA4 ឬ្រកដសសឱ្យសិស្ស ឬឱ្យសិស្សេ្រប្រកដសខ�ួនឯងេដម្ីប

ពិភាក្សោសំណួរដូចមានក�ុងកិច�ែតងករជា្រក�ម 

េតើែផ��ង�រ�ជះឥទ�ិពលដល់អ�កជក់ និងអ�កេ�ជុំវ�ញខ��នដចូេម�ចខ�ះ? 
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