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វត្ថុបាំណង 

ដូចដដលបានសរសសរកាុងសសភវសុមុព  វត្ថុបាំណងសពសរភនសនេះមាន៖ 
- ប្របាប់ស ម្ េះសារធាតុ្គីពសីសេងៗកាុងដសេងបារ ី
- បង្ហា ញមីឥទធិមលននសារធាតុ្គីពកីាុងដសេងបារ ី
- បកប្រសាយមីជាំងឺពយួចាំនួនដដលបណ្តា លពកមីការជក់បារ ី
- សរភបរាប់មីវធិីសាស្រសាបញ្ឈប់ការជក់បារ ី

បាំដណងដចកសមា៉ោ ងបសប្រងៀន 
សពសរភនសនេះប្រត្ូវបសប្រងៀនរយៈសមល 7 សមា៉ោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកាុងតារាងទ1ីខាងសប្រកាព៖  

    តារាងទ1ី បាំដណងដចកសមា៉ោ ងសប្រមាបប់សប្រងៀនសពសរភន 

រយៈសមល 
(សមា៉ោ ងសរបុ = 7សមា៉ោ ង) 

ខ្លពឹសារ ទាំម័រកាុងសសភវសុមុព  

1 1. សារធាតុ្គីពកីាុងថ្នា ាំជក់ ឬបារ ី 232 

1 2. ឥទធិមលននសារធាតុ្គីពកីាុងថ្នា ាំជក់ ឬបារ ី
2.1. នីកូទីន 
2.2. ជ័រថ្ន 
2.3. ឧសម័នកាបូនព៉ោូណូអុកសីុត្ 
2.4. សារធាតុ្សសេងៗសទភត្ 

233-234 

2 3. សលប៉ោេះពាល់សុខ្ភាម 
3.1. ការជក់បារ ីនិងជាំងឺសបេះដូង 
3.2. ការជក់បារ ីនិងជាំងឺសួត្ 

234-235 

1 4. ការជក់បារសីោយប្របសោល 
4.1. ស្រសាីមាននសៃសពាេះ 
4.2. កុមារ និងដសេងបារ ី
4.3. ការោិល័យ និងទីប្របជុាំជន 

236-237 

1 5. បង្ហា រការជក់បារ ី
6. វធិីសាស្រសាបញ្ឈប់ការជក់បារ ី
6.1. ការតាាំងចិត្ា 
6.2. កាលបរសិចេទឈប់ជក់បារ ី
6.3. ការសប្រត្ៀពខ្លួនឈប់ជក់បារ ី
6.4. សរាគសញ្ញា សញៀន 
6.5. វធិីទប់ទល់នឹងចាំណង់ខាល ាំង 

237-238 

1 សពសរភនសសងេប 239 

 

មេម ៀនទី២ ថ្ន ាំជក ់នងិបា  ី
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ការដណនាំសប្រមាបក់ារបសប្រងៀន 
តារាងទ2ី ខាងសប្រកាពបង្ហា ញមីបលង់សប្រមាប់បសប្រងៀន និងការវាយត្នពល។ ប្រគូប្រត្ូវបានរ ាំមឹងថ្នអនុវត្ាសកពមភាមកាុងតារាងខាង

សប្រកាព ស ើយសធវើការវាយត្នពលសិសេសៅតាពលកេណៈវនិិចេ័យដដលបានឱ្យកាុងតារាង។ ដូចសៅកាុងតារាង សិសេអាចសធវើការសិកាអាំមីថ្នា ាំ
ជក់ និងបារ។ី សកពមភាមទាំងសនេះជាំរញុសិសេឱ្យមានការអភវិឌ្ឍនូវចាំសណេះដឹងរបស់មួកសគអាំមីថ្នា ាំជក់ និងបារ។ី  

តារាងទ2ី បលងក់ារបសប្រងៀន នងិការវាយត្នពល 
សមា៉ោ ង វត្ថុបាំណង សកពមភាមកាុងរយៈសមលនីពយួៗ លទធសលរង្ហវ យត្នពល 
ទី1 កាំណត្់សមាា ល់មីសប្ររេះថ្នា ក់នន

ថ្នា ាំជក់ និងបារបីានប្រត្ឹពប្រត្ូវ។ 

 សិសេមិភាកាមីសលប៉ោេះពាល់ននដសេងបារតីាព 
រយៈរបូភាមដដលបានបង្ហា ញមីសធមញរបស់អាក
ជក់បារធីងន់ធងរ 
 

 សិសេអាចសធវើកាំណត្់សមាា ល់
បានមសីប្ររេះថ្នា ក់ននថ្នា ាំជក់ និង
បារ ី 

ទី2 សរភបរាប់មីសារធាតុ្គីពសីសេងៗ
កាុងដសេងបារបីានប្រត្ឹពប្រត្ូវ 
បង្ហា ញមីសលអវជិជមាននន  
សារធាតុ្នីពយួៗកាុងដសេងបារ ី
បានចាស់លាស់។  
 

 សិសេបាំសមញចសនល េះកាុងតារាងសារធាតុ្គីពី
កាុងដសេងបារតីាពរយៈសសភវសុមុព  និងការសប្របើ
ប័ណណ ពាកយ 
 

 សិសេអាចសរភបរាប់បានមី  
សារធាតុ្គីពសីសេងៗកាុងដសេង
បារ ី

 សិសេអាចបង្ហា ញមីសល
អវជិជមានននសារធាតុ្នីពយួៗ
កាុងដសេងបារ ី

ទី
3-4 

 

មនយល់មីជាំងឺពយួចាំនួនដដល  
បណ្តា លពកមដីសេងបារបីាន     
សកាេះកាយ។ 
 

 សិសេមិភាកាមីភាមខុ្សរា រវាងសួត្អាកពនិ
ជក់បារ ីនិងសួត្អាកជក់បារធីងន់ធងរ  

 សិសេបាំសមញចសនល េះកាុងតារាងបញ្ញា សុខ្ភាម
បណ្តា លពកមីឥទធមិលននដសេងបាររីយៈសមល
យូរសោយដសែកសលើសសភវសុមុព  និងសមាា រ
សសេងសទភត្សោយសប្របើប័ណណ ពាកយ 

 សិសេអាចមនយល់មីជាំងឺពយួ
ចាំនួនដដលបណ្តា លពកមី
ដសេងបារ ី 

ទី5 មនយល់មីសលប៉ោេះពាល់បណ្តា ល 
ពកមីការជក់បារសីោយ
ប្របសោលបានចាស់លាស់។ 

 សិសេមិភាកាមីការជក់បារសីោយប្របសោល
តាពដដលមួកសគដឹង  
 

 សិសេអាចមនយល់មីសល    
ប៉ោេះពាល់បណ្តា លពកមីការជក់
បារសីោយប្របសោល  

ទី6 ម៌ណនមីវធិីសាស្រសាបញ្ឈប់ការ
ជក់បារបីានប្រត្ឹពប្រត្ូវ។ 

 សិសេយកកាដសត្ ឬទសេនវដាីដដលមាន
ចាំណងសជើងទក់ទងជាពយួការជក់បារ ី 

 សិសេអាចម៌ណនមី          
វធិសីាស្រសាបញ្ឈប់ការជក់បារ ី 

ទី7 សសងេបសលប៉ោេះពាល់ននថ្នា ាំជក់ 
និងបារបីានប្រត្ឹពប្រត្ូវ។ 

 សិសេសធវើផ្ៃ ាំងរបូភាមអាំមីសលប៉ោេះពាល់ននថ្នា ាំ
ជក់ និងបារសីៅសលើសុខ្ភាមពនុសេសោយខ្លួន
ឯងបាន  

 សិសេអាចសសងេបសល       
ប៉ោេះពាល់ននថ្នា ាំជក់ និងបារ ី 
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ចាំណុចសាំខានន់នការបសប្រងៀន 

ចាំណុចននការបសប្រងៀនកាុងសពសរភនសនេះគឺ ថ្នា ាំជក់ និងបារ។ី ដូសចាេះ ប្រគូគួរដត្យកចិត្ាទុកោក់ឱ្យបានសប្រចើនសៅសលើចាំណុចខាង
សប្រកាពកាុងសមលបសប្រងៀនសពសរភនសនេះ។ 

• ឱ្យសិសេមិភាការា សដើពបយីល់ដឹងមីសប្ររេះថ្នា ក់ននថ្នា ាំជក់ និងបារ។ី វាអាចមានការមិបាកកាុងការយល់មីសប្ររេះថ្នា ក់ននថ្នា ាំជក់ និង
បារសីប្រមាប់សិសេ។ ដូចសនេះ  សសភវសុដណនាំប្រគូសនេះបានបង្ហា ញមីសប្ររេះថ្នា ក់ននថ្នា ាំជក់ និងបារ ី សដើពបជីាំរញុការយល់ដឹងដល់
សិសេ។  

• ប្រត្ួត្មិនិត្យចាំសណេះដឹងមានប្រសាប់របស់សិសេសៅសមលចាប់សសាើពសពសរភននីពយួៗ។ ប្របសិនសបើ អាករកស ើញថ្នសិសេមុាំទន់មាន
ចាំសណេះដឹងប្រគប់ប្ររន់ បនៃ ប់ពកបដនថពការមនយល់ដដលចាាំបាច់។  

• បាំដណងដចកសមា៉ោ ងសៅតាពសកពមភាមដដលបានកាំណត្់ទុក។ សសភវសុដណនាំប្រគូសនេះដណនាំសកពមភាមសៅតាពសមា៉ោ ងបសប្រងៀន 
ប៉ោុដនាប្រគូអាចមានការលាំបាកខ្លេះៗចាំសពាេះសកពមភាមសនេះ។ 

ដូសចាេះ សសភវសុដណនាំប្រគូសនេះសាល់នូវត្ប្រពុយខ្លេះសប្រមាប់ការបសប្រងៀន (ឧទ រណ៍៖ សាំណួរ និងសកពមភាម) ក៏ដូចជាចាំសណេះដឹងបដនថព
ពយួចាំនួនអាំមីថ្នា ាំជក់ និងបារ ីសដើពបជីាំរញុការចាប់អារពមណ៍របស់សិសេសៅសលើការសិកា។  

ចាំសណេះដឹងពូលោា នសប្រមាបស់ពសរភនសនេះ 
 សៅសមលចាប់សសាើពសមា៉ោ ងសិកានីពយួៗ សូពប្រត្ួត្មិនិត្យ ថ្នសត្ើសិសេមានចាំសណេះដឹងដូចខាងសប្រកាពស ើយឬសៅ ប្របសិនសបើ
រម នសនេះសិសេនឹងមិបាកសសប្រពចបានវត្ថុបាំណងសពសរភន។ 
1. សារធាតុ្គីព ី

2. ជាំងឺពហារកី 

3. របូសាុ ាំននប្របោប់ដសងាើព 
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ថ្នា ាំជក់ និងបារ ី

វត្ថុ បាំណង 

 កាំណត្់សមាា ល់មីសប្ររេះថ្នា ក់ននថ្នា ាំជក់ 
និងបារបីានប្រត្ឹពប្រត្ូវ។ 

សកពមភាម 
 សិសេមិភាកាមីសលប៉ោេះពាល់ននថ្នា ាំជក់ 
និងបារ។ី 
ចសពលើយរ ាំមឹងទុក 
“ជាំងឺពហារកីសួត្ ផ្ា សាយ និងជាំងឺ ឺត្” 
 សិសេមិភាកាមីសលប៉ោេះពាល់ននដសេងបារ ី
តាពរយៈចាំសណេះដឹងមានប្រសាប់ នងិរបូភាមដដល
បានបង្ហា ញមីសធមញរបស់អាកជក់បារធីងន់ធងរ 
 
 
 
    ចសពលើយរ ាំមងឹទុក  
 “ សធមញប្របឡាក់សមម  ”  
 “ សធមញសនេះសពើលសៅដូចជាមានជាំងឺ ”  
   “ សធមញសនេះសពើលសៅដូចជាមានជាំងឺអញ្ញា ញសធមញ ” 
   “ ខ្្ុ ាំគិត្ថ្នសធមញសនេះនឹងង្ហយបាក ់” 
 
  សិសេមិភាកាបដនថពសទភត្មីឥទធិមលននដសេងបារ ី
 ចសពលើយរ ាំមងឹទុក 
 “ ដសេងបារមីានកលិនអាប្រកក់ ”  
 “ ប្រមាពនដ និងប្រកចកអាកជក់បារមីានមណ៌រាងសលឿង ” 
 “ ប្រមាពនដ និងប្រកចកអាកជក់បារដីប្របមណ៌សោយសារដត្សលប៉ោេះពាល់បណ្តា លពកមីជ័រថ្នរបស់បារ ី” 
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សកពមភាម 

    

សារធាតុ្ មណ៌ ត្នួទ ី ការសញៀន 

នីកូទីន រម នមណ៌ នីកូទីនសធវើឱ្យ (1) សលឿន និងសមា ធ្ព (2) សញៀន 

ជ័រថ្ន មណ៌សមម  ជ័រថ្នសធវើឱ្យសរាពញ័រសែិត្ជាប់រា  ដូចសនេះ សធវើឱ្យសរាពញ័រពនិអាច
ការពារសារធាតុ្សប្ររេះថ្នា ក់ពនិឱ្យចូលសៅកាុង (3) បាន។ វាក៏មាន
សៃុកនូវសារធាតុ្គីពដីដលបងាឱ្យមានជាំងឺពហារកីសងដដរ។  

ពនិសញៀន 

ឧសម័នកាបូន
ព៉ោូណូអុកសីុត្ 

រម នមណ៌ ឧសម័នកាបូនព៉ោូណូអុកសីុត្សធវើឱ្យឧសម័នអុកសីុដសន (4) ចង្ហវ ក់ដសងាើព
សកើនស ើង ស ើយ (5) សលឿនស ើងៗ។  

ពនិសញៀន 

  

 (1) និង (5). ចង្ហវ ក់សបេះដូង (2). សកើនស ើង (3). សួត្ (4). ថយចុេះ 

វត្ថុ បាំណង 
 សរភបរាប់មីសារធាតុ្គីពសីសេងៗកាុង
ដសេងបារបីានប្រត្ឹពប្រត្ូវ។ 
 បង្ហា ញមីសលអវជិជមានននសារធាតុ្
នីពយួៗកាុងដសេងបារបីានចាស់លាស់។  

សកពមភាម 

  សិសេបាំសមញចសនល េះកាុងតារាងដដល
ជាសារធាតុ្គីពកីាុងដសេងបារតីាពរយៈសសភវសុ
មុព  និងការសប្របើប័ណណ ពាកយ 
 
ចង្ហវ ក់សបេះដូង សួត្ សកើនស ើង ថយចុេះ 

   ចាំសណេះដឹងបដនថព 
 ប្រកាភចិសនេះបង្ហា ញមីបរមិាណឧសម័នកាបូនព៉ោណូូ 
អុកសីុត្កាុង្ព។  
 អាកជក់បារសីប្រចើន ឧសម័នកាបូនព៉ោូណូអុកសីុត្ 
ននដសងាើពចូលរបស់រត្់ក៏សប្រចើនដដរ។  
   

 

ឧស
ម័នកា
បូន
ព៉ោូណូ

អុក
សុី
ត្ក
ា ុង្

ព 

(ភា
គព
ួយ
លា
ន)

 

បារកីាុងពយួនថង 

អត្ជ់ក ់

ពយួកញ្ាប ់

មីរកញ្ាប ់
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វត្ថុ បាំណង 

 មនយល់មីជាំងឺពយួចាំនួនដដលបណ្តា ល 
ពកមដីសេងបារបីានសកាេះកាយ។ 

សកពមភាម 

 សិសេមិភាកាមីភាមខុ្សរា រវាងសួត្អាក
ពនិជក់បារ ី និងសួត្អាកជក់បារធីងន់ធងរដដលបាន
បង្ហា ញខាងសប្រកាព 
ចសពលើយរ ាំមងឹទុក 
“ សួត្អាកអត្់ជក់បារមីានម៌ណប្រសស់ ” 
“ សួត្អាកជក់បារមីានម៌ណប្រកស ៉ោ  ” 
“ ខ្្ុ ាំគិត្ថ្នសួត្អាកជក់បារធីងន់ធងរពនិអាចមានពុខ្ង្ហរ
ប្រត្ឹពប្រត្ូវសទ ”  
 
សមាា ល់៖ សកពមភាមមិសសាធន៍សៅទាំម័រទី 12 
  
 

ចាំសណេះដឹងបដនថព  
“ ទាំនក់ទាំនងរវាងប្របោប់ដសងាើព នងិប្របោប់របត្់្ព ” 
សបើសោងតាពដសេង សរាពញ័រពនិអាចសមាែ ត្សសលសមសចញបានសទ អាកជក់បារជីាសប្រចើនមានការកែកញឹកញាប់ ការប្រសូបយក

អុកសីុដសនថយចុេះ។  
ប្របោប់ដសងាើព និងប្របោប់របត្់្ពប្រត្ូវសធវើការរពួរា  ប្របសិនសបើ ប្របោប់ដសងាើពមានបញ្ញា  សនេះប្របោប់របត្់្ពប្រត្ូវសធវើ

ការោ៉ោ ងមិបាក។ ដូចសនេះ សបើប្របោប់ដសងាើពមានបញ្ញា សនេះប្របោប់របត្់្ពក៏មានបញ្ញា ដដរ។  

សួត្អាកពនិជក់បារ ី សួត្អាកជក់បារធីងន់ធងរ 
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សកពមភាម 

  សិសេបាំសមញចសនល េះកាុងតារាងបញ្ញា សុខ្ភាម
បណ្តា លពកមីឥទធមិលននដសេងបាររីយៈសមលយូរ
សោយដសែកសលើសសភវសុមុព  និងសមាា រៈសសេងសទភត្
សោយសប្របើប័ណណ ពាកយ  

 

វត្ថុ បាំណង (ត្) 
  មនយល់មីជាំងឺពយួចាំនួនដដលបណ្តា លពក

មដីសេងបារបីានសកាេះកាយ។ 

ជាំងឺ ពូលស តុ្ សរាគសញ្ញា  
ជាំងឺរលាកទងសួត្រុាាំនរ ៉ោ សលូវដសងាើពកាល យសៅជាតូ្ចជាងធពមតា និងអាច

ប្រត្ូវបានសៃេះសោយសសលសម។ 
ពនុសេមានជាំងឺរលាកទងសួត្រុាាំនរ ៉ោមាន (1)    
មិបាក។ ជាំងឺរលាកទងសួត្រុាាំនរ ៉ោអាច   បណ្តា ល
ឱ្យមានការខូ្ចខាត្ជាអចិនស្រនាយដ៍ល់ការដក
ដសងាើពសចញចូល។  

ជាំងឺស ើពសួត្ ជាលិកាសួត្ប្រត្ូវបានបាំផ្ល ញ ស ើយការដក
ដសងាើពមានការមិបាក។  

ពនុសេមានជាំងឺស ើពសួត្ពនិអាចទទួល (2) 
ប្រគប់ប្ររន់ ស ើយពនិអាចបសញ្ាញឧសម័នកាបូ
និចបានប្រគប់ប្ររន់។  

ជាំងឺពហារកីសួត្ ដសេងបារមីានសៃុកនូវសារធាតុ្គីពជីាង50

ប្របសភទខុ្សៗរា ដដលបណ្តា លឱ្យសកើត្ជាំងឺ
ពហារកី។  

ពហារកី ឬ (3) លូត្លាស់សៅកាុងចសនល េះកាុង
សួត្ដដលប្រត្ូវបានសប្របើសប្រមាប់ការផ្ល ស់បាូរ  
ឧសម័ន។ 

ជាំងឺរលាកសួត្ ជាំងឺរលាកសួត្អាចបណ្តា លមីការឆ្លងបាក់សត្រ ី
វរីសុ សេតិ្ បា៉ោ រា៉ោ សីុត្ និងសារធាតុ្គីព ី ឬការ
របសួសួត្។  

ជាញឹកញាប់វាមានលកេណៈប្រត្ូវបានកាំណត្់ 
ដូចជា ការរលាកជាលិកាសសា ធននសួត្ 
(parenchyma) និងភាមពនិប្របប្រកត្នីន (4) 
ដដលសមញសៅសោយ សារធាតុ្រាវ។  

 

 (1). ការដកដសងាើព  (2). អុកសីុដសន (3). ដុាំសាច ់  (4). កូនថង់សួត្ 

ការដកដសងាើព អុកសីុដសន ដុាំសាច់ កូនថង់សួត្ 
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   ចាំសណេះដឹងបដនថព 
 ការជក់បារអីកពម (ការជក់បារសីោយប្របសោល) 
  អាកជក់បារគីឺពនិដពនជាពនុសេដត្មាា ក់គត្់ដដលរងសលប៉ោេះពាល់មីដសេងននថ្នា ាំជក់សទ។ ការជក់បារអីកពមគឺពនុសេដក
ដសងាើពប្រសូបយកដសេងសោយសវ័យប្របវត្ាិមីអាកជក់បារ ី សីុហាា  ឬសខ្េៀរ។ ដសេងទាំងសនេះមានសៃុកសារធាតុ្គីពដីដលមានសប្ររេះថ្នា ក់
ដូចដដលអាកជក់បានដកដសងាើពប្រសូបចូលដដរ។ ជាសរភងរាល់ឆ្ា ាំការជក់បារអីកពមក៏មានបញ្ញា ទក់ទងសៅនឹងការវវិត្ាននជាំងឺរលាក
ទងសួត្ និងបញ្ញា សលូវដសងាើពសសេងៗសទភត្ ដូចជាជាំងឺ ឺត្ សកើត្មានចាំសពាេះកូនសកមងប្របមាណជា 300.000 នក់សៅកាុងស រដាអា
សពរកិ។ 
 សកពមភាម  
 សិសេប្រសាវប្រជាវមីឧទ រណ៍ននការជក់បារអីកពមមីប្របម័នធអុនីធីដណត្ ដូចមានឧទ រណ៍កាុងរបូភាមខាងសប្រកាព  
សគ ទាំម័រ (www.betterhealth.vic.gov.au)  
 

វត្ថុ បាំណង 
មនយល់បានប្រត្ឹពប្រត្ូវមីសលប៉ោេះពាល់

បណ្តា លពកមីការជក់បារសីោយប្របសោល 
 

សកពមភាម 

សិសេមិភាការា មីការជក់បារសីោយ
ប្របសោលសៅតាពដដលមួកសគដឹង 
ចសពលើយរ ាំមឹងទុក 
“កុមារដកដសងាើពប្រសូបយកដសេងបារមីីអាកជក់
បារ”ី 
“ពនុសេពយួចាំនួនដកដសងាើពប្រសូបយកដសេង
បារមីីអាកជក់បារសីៅតាពសភាគជនីយោា ន” 

http://www.better/
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 ចាំសណេះដឹងបដនថព  
 

ប្របដ លជា 90% ននពនុសេដដលមានជាំងឺពហារកីមាត្់ បាំមង់ក និងបាំមង់ខ្យល់សប្របើប្របាស់ថ្នា ាំជក់កាុងទប្រពង់សសេងៗ។ ការ
ជក់បារ ីសីុហាា  ឬសខ្េៀ អាចទក់ទងសៅនឹងជាំងឺពហារកីមាត្់ បាំមង់ក បាំមង់ខ្យល់ បាំមង់អាហារ និងសររីាងាសសេងៗ។ ការសប្របើប្របាស់ថ្នា ាំ
ជក់ចុកកាុងមាត្់អាចទក់ទងសៅនឹងជាំងឺពហារកីថ្ន ល់ អញ្ញា ញសធមញ និងបបូរមាត្់។ 

ការសប្របើប្របាស់ថ្នា ាំជក់ចុកកាុងមាត្់ ដូចជាទាំពារថ្នា ាំជក់បណ្តា លឱ្យសកើត្ជាំងឺពហារកីបបូរមាត្់ មាត្់ និងអញ្ញា ញសធមញ សៅ
សមលថ្នា ាំជក់ប្រត្ូវបានោក់សៅចសនល េះថ្ន ល់ និងអញ្ញា ញសធមញជាត្ិនីកូទីន និងសារធាតុ្គីពសីសេងសទភត្ប្រត្ូវបានប្រសូបចូលសៅកាុង
សរនស្ព។  

អប្រតាបុរសជក់បារសីៅកព ុជាមាន 42% ។ សៅសមលអនគត្ សយើងសងឃពឹថ្នចាំនួនអាកជក់បារនីឹងថយចុេះ។ 

 

     

 សកពមភាម  
 សិសេយកកាដសត្ ឬទសេនវដាីដដលមាន
ចាំណងសជើងទក់ទងជាពយួការជក់បារ ី (វធិីសាស្រសា
បញ្ឈប់ការជក់បារ)ី 

សិសេមិភាកាមីរបូភាមថ្នា ាំជក់ និងបារកីាុង
សារម័ត្៌មានទាំងសនេះ។  

បនៃ ប់មីមិភាការចួ មួកសគស ើងបង្ហា ញមី
លទធសលមិភាការា សៅវញិសៅពក។  

វត្ថុ បាំណង 
មណ៌នមីវធិីសាស្រសាបញ្ឈប់ការជក់បារបីាន

ប្រត្ឹពប្រត្ូវ។ 
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វត្ថុ បាំណង (ត្) 
មណ៌នមីវធិីសាស្រសាបញ្ឈប់ការជក់បារ ី

បានប្រត្ឹពប្រត្ូវ។ 

 សកពមភាម (ត្នពលបារ)ី  
អាកជក់បារធីងន់ធងរអាចជក់បារមីីរកញ្ាបក់ាុង

ពយួនថង។ ដសវងយល់មីត្នពលននបារពីយួកញ្ាប់។  
បនៃ ប់ពក គណនត្នពលបារដីដលអាកជក់

បារបី្រត្ូវចាំណ្តយកាុងរយៈសមល 30នថង ប្របសិនសបើ
រត្់ជក់បារ ី2 កញ្ាប់កាុងពយួនថង។  
 

    

 ចាំសណេះដឹងបដនថព  
 ឧទ រណ៍ រសបភបគណន 

បារពីយួកញ្ាប់មានត្នពល1ដុលាល រ 
1 x 2 x 30 = 60 ដុលាល រ/ដខ្ 
សិសេសប្រជើសសរ ើសវធិីបង្ហា រ និងបញ្ឈប់ការជក់បារសីោយដសែកសលើសសភវសុមុព ។ 

 បង្ហា រការជក់បារ ី... 
 ការតាាំងចិត្ា ... 
 កាលបរសិចេទឈប់ជក់បារ ី... 
 ការសប្រត្ៀពខ្លួនឈប់ជក់បារ ី... 
 សរាគសញ្ញា សញៀនបារ.ី.. 
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  សឆ្លើយសាំណួរ 
 

1. សារធាតុ្គីពសីៅកាុងដសេងបារមីានជាង 4,000 ប្របសភទ 

2. សារធាតុ្មុលសាំខាន់ៗកាុងដសេងបារមីាន នីកូទីន កាបូនព៉ោណូូអុកសីុត្ និងជ័រថ្ន។  
3. ជ័រថ្នសធវើឱ្យសរាពញ័រសែិត្ជាប់រា  ដូចសនេះ សធវើឱ្យសរាពញ័រពនិអាចការពារសារធាតុ្សប្ររេះថ្នា ក់ពនិឱ្យចូលសៅកាុងសួត្បាន។ វាក៏
មានសៃុកនូវសារធាតុ្គីពដីដលបងាឱ្យមានជាំងឺពហារកីសងដដរ។ 

4. ការជក់បារអីាចបណ្តា លឱ្យសកើត្ជាំងឺពហារកីសួត្ ជាំងឺរលាកទងសួត្រុាាំនរ ៉ោ ជាំងឺស ើពសួត្ ការរាំងសបេះដូង និងពហារកីសៅ
សលើសររីាងាសសេងសទភត្។ 

5. ការជក់បារសីោយប្របសោលគឺពនុសេដកដសងាើពប្រសូបយកដសេងសោយសវ័យប្របវត្ាិមីអាកជក់បារ ីសីុហាា  ឬសខ្េៀ។  

6. អាកប្រសូបដសេងបារអីាចមានជាំងឺដូចអាកជក់បារដីដរ។ មីសប្រពាេះ ដសេងបារមីានសៃុកសារធាតុ្គីពដីដលមានសប្ររេះថ្នា ក់ សៅសមល
អាកដកដសងាើពប្រសូបយកដសេងបារចូីលសៅសារធាតុ្គីពទីាំងសនេះក៏ចូលសៅកាុងសារពាងាកាយអាកប្រសូបដសេងបារសីងដដរ ដូច
សនេះសារធាតុ្គីពទីាំងសនេះបណ្តា លឱ្យមានជាំងឺដូចអាកជក់បារដីដរ។   

7. រាជរោា ភបិាលប្រត្ូវដត្ដកដប្របសៃេះ សាលាសរភន ពនៃីរសមទយ កដនលងសធវើការង្ហរ និងទីកាំសានាននឱ្យសៅជាកដនលងដដលរម នដសេង 
សដើពបបីង្ហា រការជក់បារ។ី  

 

វត្ថុ បាំណង 
សសងេបសលប៉ោេះពាល់ននថ្នា ាំជក់ និងបារ ី

បានប្រត្ឹពប្រត្ូវ។ 

 សកពមភាម  
 សិសេសធវើផ្ៃ ាំងរបូភាមអាំមីសលប៉ោេះពាល់នន
ថ្នា ាំជក ់ និងបារសីៅសលើសុខ្ភាមពនុសេសោយខ្លួន
ឯងបាន។ 
 មួកសគស ើងបង្ហា ញមីលទធសលរា សៅវញិ
សៅពក។ 
 ឱ្យសិសេសឆ្លើយសាំណួរកាុងសសភវសុមុព 
សោយមុាំអនុញ្ញា ត្ឱ្យសពើលឯកសារសសេងៗស ើយ។     
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ចាំសណេះដងឹបដនថព នងិសកពមភាម & ការសប្របើប្របាស់សមាា រៈរបស់ SEAL  

 

 
ចូរគិត្អាំមសីលប៉ោេះពាល់ននថ្នា ាំជក់ នងិបារ ី
1. ដសេង 

(1) ភាជ ប់បារពីយួសដើពសៅនឹងចុងសឺរុា ាំងដដលកាុងសឺរុា ាំងមានោកស់ាំ ី ដូចរបូភាមទី1។  
(2) ទញសឺរុាាំងសដើពបបីឺត្ខ្យល់សចញ ចូលកាុងសឺរុា ាំងជាសប្រចើនដង។  
(3) របូភាមទី2 សៅខាងសាា ាំបង្ហា ញសាំ ីបនៃ ប់មីសធវើមិសសាធន៍រចួ។  
(4) របូភាមទី3 បង្ហា ញមីបារដីដលប្រត្ូវបានសប្របើសប្រមាប់សធវើមិសសាធន៍សនេះ។  
(5) មិភាកាមី សលប៉ោេះពាល់ននថ្នា ាំជក់ និងបារ។ី  
 

   

របូភាមទី1សឺរុា ាំង  របូភាមទី2 សាំ ី (ខាងសឆ្វងសាំ ីពុនសធវើ
មិសសាធន៍ ខាងសាា ាំសាំ ីសប្រកាយសធវើ

មិសសាធន)៍   

របូភាមទ3ី បារ ី 

2. សលប៉ោេះពាល់ននដសេងបារសីៅសលើភាវរស់  
(1) ោក់រយុរស់សៅកាុងសឺរុា ាំងដដលមានភាជ ប់បារ ីដូចរបូភាមទី 4។  
(2) ទញសឺរុាាំងសដើពបបីឺត្ខ្យល់សចញ ចូលកាុងសឺរុា ាំងជាសប្រចើនដង។ 

(3) រយុប្រត្ូវបានង្ហប់សប្រកាយមីសធវើមិសសាធន៍រចួ ដូចកាុងរបូភាមទ5ី។  
(4) សត្ើអាកយល់ោ៉ោ ងដូចសពាចអាំមីសលប៉ោេះពាល់ននដសេងបារសីៅសលើភាវរស់?  

  

របូភាមទី4សឺរុា ាំង និងរយុ  របូភាមទី5 រយុង្ហប់  
 

 



ថ្នា ក់ទី៧ ថ្នា ាំជក ់និងបារ ី- 13 

 

 

សប្របើប្របាស់សមាា រៈរបស់ SEAL 

 



ថ្នា ក់ទី៧ ថ្នា ាំជក ់និងបារ ី- 14 

 

សត្សាខ្លីសប្រមាប់ថ្នា ាំជក់ និងបារ ី(រយៈសមល ១សមា៉ោ ង) 

1. ចូរសប្រជើសសរ ើសចសពលើយប្រត្ឹពប្រត្ូវសប្រមាប់បាំសមញប្របសោគខាងសប្រកាពនីពយួៗ 

(1) ឧសម័នរម នមណ៌ រម នកលនិដដលបានពកមីការដុត្ថ្នា ាំជកគ់ឺ ( ) 

(ក) កាបូនព៉ោូណូអកុសីុត្ (ខ្) ជ័រថ្ន  (គ)  នីកូទីន  ( ) អុយសរ ៉ោ 

(2) (      ) គឺជាសារធាតុ្គីពសីៅកាុងថ្នា ាំជក់ដដលបណា លឱ្យចង្ហវ ក់សបេះដូងសលាត្សលឿន និងសមា ធ្ពសកើនស ើង។  

(ក) កាបូនព៉ោូណូអកុសីុត្ (ខ្) ជ័រថ្ន  (គ)  នីកូទីន  ( ) ឧសម័នកាបូនិច  

(3) (         ) គឺជាជាំងឺធងន់ធងរដដលបាំផ្ល ញជាលិកាសួត្ និងបណ្តា លឱ្យមិបាកដកដសងាើព។  

(ក) ជាំងឺរលាកទងសួត្  (ខ្) ជាំងឺស ើពសួត្ (គ)  ពហារកីសួត្ ( ) ជាំងឺរលាកសួត្  

 

2. ប្រកាភចិបង្ហា ញមីភាគរយននត្ួនទីរបស់សួត្ ចាំសពាេះអាកពនិជក់បារ ីនិងអាកជក់បារចីាប់មីអាយុ 25ឆ្ា ាំ សៅ 75ឆ្ា ាំ ។ 

(1) សត្ើត្ួនទីសួត្របស់អាកជក់បារសីៅអាយុប៉ោុនម នមាន 
សពត្ថភាមប្របដ លនឹងសួត្របស់អាកពនិជក់បារដីដលមាន 
អាយុ 75ឆ្ា ាំ?   

(ក) 25 (ខ្) 45 (គ)  65 ( ) 75 

 

 

(2) សត្ើអាកអាចទញសសចកាីសនាិោា នជាទូសៅអាំមីត្ួនទីរបស់ 
សួត្ និងការជក់បារតីាពរយៈប្រកាភចិសនេះោ៉ោ ងដូចសពាច?  
(ក) ការជក់បារពីនិប៉ោេះពាល់ត្ួនទីរបស់សួត្សទ។  
(ខ្) សួត្អាកជក់បារមីានត្ួនទីខាល ាំងជាងត្ួនទីសួត្របស់អាកពនិជក់បារ។ី  
(គ)  ប្រត្ឹពអាយុ 50ឆ្ា ាំ សួត្អាកជក់បារនីឹងមានត្ួនទីប្រត្ឹពដត្ 50 %។  
( ) អាកជក់បារសីប្រចើនត្ួនទីរបស់សួត្ថយចុេះសបើសប្របៀបសធភបសៅនឹងអាកពនិដដលជក់បារសីសាេះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អាកពនិជកប់ារសីសាេះ 

អាកជកប់ារសីទភងទត្ ់

អាយុ 

ត្នួ
ទីសួ
ត្ 



ថ្នា ក់ទី៧ ថ្នា ាំជក ់និងបារ ី- 15 

 

 

 

 
ចសពលើយ សរបុ 50 មិនៃុ 
ពយួចាំណុច 10 មិនៃុ 
 

1. (1) (ក) ឧសម័នកាបូនព៉ោូណូអុកសីុត្ (2) (គ) នីកូទីន  (3) (ខ្) ជាំងឺស ើពសួត្ 

2. (1) (ខ្) 45 

(2) ( ) អាកជក់បារសីប្រចើនត្ួនទីរបស់សួត្ថយចុេះសបើសប្របៀបសធភបសៅនឹងអាកពនិដដលជក់បារសីសាេះ។ 
 
 សាំណួរនីពយួៗបញ្ញជ ក់មីខ្លឹពសារខាងសប្រកាព។ សាំណួរទី1 គឺជាចាំសណេះដឹងពលួោា នមសីារធាតុ្គីពកីាុដសេងថ្នា ាំជក់។ សាំណួរទី2 
ទក់ទងនជឹាំនញននការអានប្រកាភចិ។ សាំណួរសនេះវាមានការលាំបាកកាុងការរកចសពលើយ។ សូពមនយល់មីរសបភបអានប្រកាភចិដល់សិសេ។ 

 ប្របសិនសបើ ការសធវើសត្សាមានសមលប្រគប់ប្ររន់ ប្រគូឱ្យសិសេរ ាំលឹកស ើងវញិកាុងជាំមូកសនេះ។  
 

 

លកេណៈវនិិចេយ័ 

មិនៃុ លកេណៈវនិិចេ័យ និងសាំណូពមរសប្រមាប់ការបសប្រងៀន 
1-20 សិសេខ្វេះចាំសណេះដឹងពូលោា ន និងការយល់ដឹងមីថ្នា ាំជក់ និងបារ។ី មួកសគប្រត្ូវដត្បញ្ញជ ក់មីថ្នា ាំជក់ និងបារ។ី  

21-30 សិសេទទួលបានចាំសណេះដឹងពូលោា ន និងយល់ដឹងមីថ្នា ាំជក់ និងបារ។ី សទេះជាោ៉ោ ងណ្ត មួកសគប្រត្ូវដត្រ ាំលឹក
ស ើងវញិមីខ្លឹពសារកាុងសពសរភនសនេះ ។  

31-50 សិសេហាក់បីដូចជាមានកប្រពតិ្ននការយល់ដឹងមីថ្នា ាំជក់ និងបារបី្រគប់ប្ររន់។  

 

 

 

ចសពលើយ មិនៃុ និងការវនិិចេ័យ 


