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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

មេម�ៀនទី 3 ដម្ហើេមោសោិ

វត្ថុបំណ្

ដូចដដលបានសរងសរក្នុ្ងសៀវងៅពនុម្ព វត្នុបំណ្ងមងរៀនងនះមាន៖

  - ពន្យល់ពាក្យ “ដង្ហើមងោសិោ”

  - បកស្រាយពីោរផលិតថាមពលងៅក្នុ្ងោសិោ

  - ងរៀបរាបពី់អនាមយ័ស្បដាបដ់ង្ហើម

  -  រាបង់ ម្ ះជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម

ផែនោ�បម្្ៀន

ងមងរៀនងនះស្តរូវបងស្្ៀនរយៈងពល 3 ងមាោ ្ដូចដដលបានបង្ហ ញក្នុ្តារា្ទី 1 ខា្ងស្ោម៖ 

តារា្ទី1 បំដណ្ដចកងមាោ ្បងស្្ៀន

រយៈងពល

(ងមាោ ្សរនុប = 3 ងមាោ ្)
ខ្លឹមរារ ទំពរ័ក្នុ្ងសៀវងៅពនុម្ព

1
1.    តស្មរូវោរថាមពល

2.    ោរផលិតថាមពលក្នុ្ងោសិោ 206-207

1
3.    អនាមយ័ស្បដាបដ់ង្ហើម

4.    ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម
208

1 ងមងរៀនសង្ខេប 209

មសចក្ីផណនាសំ្រាប់ោ�បម្្ៀន

 តារា្ទី2 ខា្ងស្ោមបង្ហ ញពីដផនោរបងស្្ៀន និ្លទ្ធផលរង្វា យតមម្។ ស្្រូស្តរូវបានរពំលឹ្ថាអននុវត្តសកមមភាពក្នុ្តារា្ ខា្ងស្ោម 

ង�ើយង្វាើោរវាយតមម្សិស្សងៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យក្នុ្តារា្។ ដូចងៅក្នុ្តារា្ សិស្សអា ច ង្វាើោរសិកសាអំពី ដង្ហើមងោសិោ។ 

សកមមភាពទាំ្ ងនះជំរនុញសិស្សឱ្យមានោរអភវិឌ្ឍនូវចំងណះដលឹ្របស់ពួកង្អំពីដង្ហើមងោសិោ។

ងមាោ ្ វត្នុបំណ្ សកមមភាពក្នុ្រយៈងពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតមម្

ទី1 ពន្យល់ពាក្យ“ ដង្ហើមងោសិោ”  សិស្សពិភាកសាពីអត្នយ័មនដំណកដង្ហើម  
 សិស្សអាននិយមនយ័ដង្ហើមងោសិោ   សិស្សពន្យល់ពាក្យ “ដង្ហើមងោសិោ”។

ទី2 ងរៀបរាបពី់រងបៀបអនាមយ័ 

និ្ ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម

  សិស្សងរៀបរាបពី់រងបៀបអនាមយ័ 

និ្ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម។

  សិស្សងរៀបរាបពី់រងបៀបអនាមយ័ 

និ្ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម ។ 

ទី3 សង្ខេបពីដង្ហើមងោសិោ  សិស្សង្្ើយសំណួរក្នុ្ទំពរ័ 209។   សិស្សសង្ខេបពីដង្ហើមងោសិោ។
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ចំណថុ ចសខំាន់ននោ�បម្្ៀន

    
 ចំណនុ ចមនោរបងស្្ៀនក្នុ្ងមងរៀនងនះ្ឺដង្ហើមងោសិោ។ ដូងច្ះ ស្្រូ្ួរដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបានងស្ចើនងៅងលើចំណនុ ចខា្ងស្ោមក្នុ្

ងពល បងស្្ៀនងមងរៀនងនះ។

        •  ឱ្យសិស្សពន្យល់ពីដង្ហើមងោសិោ។ វាអាចមានោរពិបាកក្នុ្ោរយល់ដលឹ្ពីដង្ហើមងោសិោ។ ដូចងនះងសៀវងៅដណនាសំ្្រូងនះបាន 

បង្ហ ញពីដង្ហើមងោសិោ ងដើម្ជីំរនុញោរយល់ដលឹ្ដល់សិស្ស។ 

         •   ស្តរួតពិនិត្យចំងណះដលឹ្មានស្រាបរ់បស់សិស្សងៅងពលចាបង់ផ្តើមងមងរៀននីមយួៗ។ ស្បសិនងបើអ្ករកង�ើញថាសិស្សពនុំទាន ់   មាន  

            ចំងណះដលឹ្ស្្បស់្រាន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម និ្បង្ហ ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

     •  បំដណ្ដចកងមាោ ្ងៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ ងសៀវងៅដណនាសំ្្រូងនះ ដណនាសំកមមភាពងៅតាមងមាោ ្បងស្្ៀន 

             បោនុដន្តស្្រូអាចមានោរលំបាកខ្ះចំងពាះសកមមភាពងនះ។

ដូងច្ះ ងសៀវងៅដណនាសំ្្រូងនះផ្តល់នូវតស្មរុយខ្ះសស្មាបោ់របងស្្ៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និ្សកមមភាព) កដូ៏ចជា ចំងណះដលឹ្ បដន្ម 

មយួចំនួនអំពីដង្ហើមងោសិោ ងដើម្ជីំរនុញោរចាបអ់ារមមណ៍របស់សិស្សងៅងលើោរសិកសាងនះ។

ចំមណះដឹ្េូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

  ងៅងពលចាបង់ផ្តើមងមាោ ្សិកសានីមយួៗ សូមស្តរួតពិនិត្យ ថាងតើសិស្សមានចំងណះដលឹ្ដូចខា្ងស្ោមង�ើយឬងៅ ស្បសិនងបើនលឹ្ពិបាក 

សងស្មចបានវត្នុបំណ្ងមងរៀន។

 1.  ងោសិោ 

សនុីតូប្ាស មតូីកនុ្ស្ឌី

 2.  ដង្ហើម 

អនុកសនុីដសន ឧសម័នោបូនិច

 3. សមោីររសមីសំងោ្
6CO2 + 6H2O   C6H12O6 + 6O2 
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ដម្ហើេមោសោិ

វត្នុបំណ្

ពន្យល់ពាក្យ “ដង្ហើមងោសិោ” ។

សកមមភាព

ដចកសិស្សជាស្ករុម៖

- សិស្សអ្្នុយងសងៀមរាបច់ង្វា កដ់ង្ហើមងចញក្នុ្

  រយៈងពល1 នាទី រចួកតស់្តាលទ្ធផល។

- បនាទា បម់ក ឱ្យសិស្សរតម់យួកដន្្រយៈងពល2-3

  នាទី ង�ើយរាបច់ង្វា កដ់ង្ហើមងចញក្នុ្រយៈងពល

 1នាទី រចួកតស់្តាលទ្ធផល។

- ឱ្យសិស្សងស្បៀបង្ៀបលទ្ធផលទាំ្ ពីរ

- សិស្សឱ្យនិយមនយ័ពាក្យដំណកដង្ហើម។

ចងម្ើយរពំលឹ្ ទនុក  

ដំណកដង្ហើមមាននយ័ថាោរង្វាើចលនារបស់

ខ្យល់ងចញ និ្ចូលក្នុ្សួត។

ដំណកដង្ហើមមាននយ័ថាោរដកដង្ហើមងចញ 

និ្ោរដកដង្ហើមចូល។

សកមមភាព

          ោរពន្យល់របស់ស្្រូ៖ បនាទា បពី់សិស្សឱ្យនិយមនយ័ដំណកដង្ហើមរចួស្្រូបង្ហ ញរូបភាពខា្ងស្ោមងនះងដើម្ពីន្យល់ពីដំណកដង្ហើម។

ពាក្យថាដំណកដង្ហើមមានអត្នយ័ពីរ មយួ្ឺោរដកដង្ហើម និ្មយួងទៀត្ឺដង្ហើមងោសិោ។ដង្ហើមងោសិោជាដំងណើ រដដល

ងោសិោទទួលថាមពលពី្្នុយកូសក្នុ្អាហារ។ អាហារផ្តល់ឱ្យរារពា្្ោយជាមយួ្្នុយកូស ដដលសំបូរងដាយថាមពល។ អំឡនុ្ 

ដង្ហើមងោសិោ ងោសិោបំដបកមោូងល ន្ុល (្្នុយកូស) និ្បង ច្េញថាមពលឱ្យងោសិោ។ 

ដូងច្ះ ងៅងពលអ្កឃ្្នបនាទា បពី់ង្វាើោរង្រមយួចំនួន រារពា្្ោយអ្កស្តរូវោរអាហារដដលមានផទានុក្្នុយកូស។ ងដើម្ឱី្យដង្ហើម

ងោសិោមានដំងណើ រោរ វាស្តរូវោរអនុកសនុីដសន ង�ើយដង្ហើមងោសិោបង ច្េញឧសម័នោបូនិច។ ោរដកដង្ហើមមានទំនាកទ់ំន្ងៅនលឹ្

ដង្ហើមងោសិោ។    

(CO2)ឧសម័នោបូនិច ្្នុយកូស(C6H12O6)

អនុកសនុីដសន(O2)(H2O)ទលឹក

ងោសិោ

ថាមពល
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វត្នុបំណ្ (ត)

ពន្យល់ពាក្យ “ដង្ហើមងោសិោ” ។ 

សកមមភាព

　　តាមរយៈរូបភាព (ទំពរ័ទី3TG) ឱ្យសិស្ស 

សរងសរសមោីរដង្ហើមងោសិោដូចខា្ងស្ោម

C6H12O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6H2O + ថាមពល

សិស្សអានស្បងោ្ខា្ងស្ោមដដលជា 

ោរពន្យល់អំពីដង្ហើមងោសិោ និ្រូបភាពសង្ខេប។

“ដង្ហើមងោសិោជាដំងណើ រោរមយួមានពីរ

ដំណាកោ់ល។ ដំណាកោ់លទី1 ស្បស្ពលឹត្តងៅងៅក្នុ្ 

សនុីតូប្ាស មនងោសិោរបស់ភាវរស់។ ងៅទីងនះ 

មោូងល ន្ុល្្នុយកូសស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលតូច

ជា្មនុន។ ដំណាកោ់លទី2 មនដង្ហើមងោសិោស្បស្ពលឹត្ត

ងៅងៅក្នុ្មតូីកនុ្ស្ឌី។ ងៅទីងនាះ មោូងល ន្ុលតូចៗស្តរូវ 

បានបំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលោនដ់តតូចជា្មនុន។ 

ស្បតិកមម្ីមងីនះស្តរូវោរអនុកសនុីដសន ង�ើយវាបង ច្េញ 

ថាមពល”

រូបភាពរពំលឹ្ទនុក

្្នុយកូស 

សនុីតូប្ាស 
មោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន 

ថាមពល

អនុកសនុីដសន 

មោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន 

មតូីកនុ្ស្ឌី 
ឧសម័នោបូនិច

ថាមពល

ទលឹក 

ដំណាកោ់លទី1 ក្នុ្សនុីតូប្ាស ្្នុយកូសស្តរូវបាន

បំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន។ ថាមពល

បន្តិចបន្តួចស្តរូវបានបង ច្េញ។

ដំណាកោ់លទី2 ក្នុ្មតូីកនុ្ស្ឌីមោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន

ភាជា បជ់ាមយួអនុកសនុីដសនងដើម្ ីផលិតទលឹកនិ្ឧសម័ន

ោបូនិច។ ស្បតិកមមងនះបង ច្េញថាមពលងស្ចើន។
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណ្

ងរៀបរាបពី់រងបៀបអនាមយ័និ្ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម។

សកមមភាព

ពិងរា្នពី៍ “ដផ្ស្បារ”ី

បនាទា បពី់ងរៀបចំសមាភា រដូចក្នុ្រូបភាពរចួ ដនុតបារងីនាះឱ្យង្ះ ង�ើយយកមដស្ចបាចដ់បទលឹកសនុទ្ធង្វាើឱ្យដផ្ស្បារងីចញ -  ចូលក្នុ្ដប 

(ជកប់ារសិីប្និមតិម)។

បនាទា បពី់បារងី្ះអស់សូមងបើក្ស្មបដបពិនិត្យងមើលសំឡី។

តាមរយៈលទ្ធផលពិងរា្ន ៍សួរសិស្ស

ងដើម្ោីរពារស្បដាបដ់ង្ហើមឱ្យមានសនុខភាពល្អ ងតើអ្កស្តរូវង្វាើដូចងម្តច? ងតើជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើមមានអវាីខ្ះ?

តារា្រពំលឹ្ទនុក 

អនាមយ័ ជំ្ឺ

　 ស្តរូវដកដង្ហើមតាមស្ចមនុះ

　 ស្តរូវអ្្នុយឱ្យបានស្តលឹមស្តរូវងពលអ្្នុយងលើងៅអី

　 ស្តរូវង្វាើលំហាតស់្បាណឱ្យបានងទៀ្ទាត់

　 ស្តរូវងៅកដន្្មានខ្យល់បរសិនុទ្ធងស្ចើន

　 មនិស្តរូវជកប់ារ ី

 　ផ្្ត រាយ

　 រលាកបំព្សំ់ងល្្ងន់្ ងរ

　 រលាកទ្សួត

　 រលាកសួត

　 ង�ើមសួត





















បារ ី

សំឡី

ដបទលឹកសនុទ្ធ

្ស្មបដប
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណ្

សង្ខេបពីដង្ហើមងោសិោ

សកមមភាព

　សិស្សង្្ើយសំណួរក្នុ្ងសៀវងៅពនុម្ពទំពរ័ 

ទី 209 ងដាយពនុំអននុញ្ញា តឱ្យងមើលឯករាងឡើយ។

ចងម្ើយ

1. ដង្ហើមងោសិោជាដំងណើ រដដលងោសិោទទួលថាមពលពី្្នុយកូសក្នុ្អាហារ។

 (C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + ថាមពល)

2. រារពា្្ោយស្តរូវោរថាមពលងដើម្ដីំងណើ រោរសកមមភាពងផ្ស្ៗ។ 

3. ថាមពលផលិតងៅក្នុ្សនុីតូប្ាស និ្មតូីកនុ្ស្ឌីមនងោសិោ។ ថាមពលស្តរូវបានផលិតងស្ចើនក្នុ្មតូីកនុ្ស្ឌី។ 

4. ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើមមានដូចជា ផ្្ត រាយ រលាកបំព្សំ់ងឡ្្ងន់្ ងរ រលាកទ្សួត រលាកសួត ង�ើមសួតជាងដើម។

 សម្ាល់៖ ងៅងពលសិស្សង្្ើយសំណួរខនុស ស្តរូវរឮំកសិស្សងឡើ្ វញិពខី្លឹមរារងមងរៀនក្នុ្ងសៀវងៅពនុម្ព។ 
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

ចំមណះដឹ្បផន្េ និ្សកេ្មភាព & ោ�ម្បើ្រាសស់រាភា ��បស ់SEAL

“ងតើផលិតផលដង្ហើមងោសិោជាអវាី? 

 1. សមាភា រ

        បំព្រ់ាក ទលឹកងៅ្ត ឧណហ ៗ ស្ករ ងមតំដបរសងួត

2. ដំងណើ រោរ 

 1. ចាកទ់លឹកងៅ្ត ស្បដ�ល 35 oC  ចូលក្នុ្បំព្រ់ាក A និ្Bកន្ះៗបំព្រ់ាក។ 

 2. បដន្មស្ករ 5 g ងៅក្នុ្បំព្រ់ាក A។ ដាកប់ំព្រ់ាកAក្នុ្ងជើ្ទស្ម។ 

 3. បដន្មងមតំដបរសងួត 0.5 g ងៅក្នុ្បំព្រ់ាកទាំ្ ពីរ A និ្B។ 

 4. យកបំព្បឺ់តកូររារធាតនុក្នុ្បំព្រ់ាកនីមយួៗ។ 

 5. ស្្បបំព្រ់ាកនីមយួៗងដាយ្្នុក។ 

 6. សង្្កតបំព្រ់ាកទាំ្ ពីបនាទា បពី់ដាកប់ានពី 10 នាទីងៅ 15នាទី

3. លទ្ធផលរពំលឹ្ទនុក

 បំព្រ់ាកដដលដាកស់្ករ និ្ងមតំដបរសងួតមានពពនុះ។

 ងៅងពលដាកង់ភ្ើ្ ្ូបងៅក្នុ្ពពនុះ ងភ្ើ្ ្ូបរលត។់

4. ោរពិភាកសារពំលឹ្ទនុក

 ពពនុះងនាះស្តរូវបាន្ិតថាជា ឧសម័នោបូនិច។ 

 វាស្តរូវបាន្ិតថាងមតំដបរស្តរូវបានផលិតអំឡនុ្ងពលដង្ហើមងោសិោ។ 



ងស្បើស្បាស់សមាភា ររបស់ SEAL

ដង្ហើមងោសិោ - 61

ថ្នា កទ់ី8
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

មតសខ្្ីស្រាប់ដម្ហើេមោសោិ (�យៈមពល 1មរាោ ្)

1. ចូរងស្ជើសងរ ើសចងម្ើយស្តលឹមស្តរូវសស្មាបប់ំងពញស្បងោ្ខា្ងស្ោមនីមយួៗ

ដង្ហើមងោសិោជាដំងណើ រោរមយួមានពីរដំណាកោ់ល។ ដំណាកោ់លទី1 ស្បស្ពលឹត្តងៅងៅក្នុ្ (1) មនងោសិោរបស់ភាវរស់។ ងៅ 

ទីងនះ មោូងល ន្ុល (2) ស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន។ ដំណាកោ់លទី 2  មនដង្ហើមងោសិោស្បស្ពលឹត្តងៅងៅក្នុ្ (3)។ ងៅទីងនាះ 

មោូងល ន្ុលតូចៗស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលោនដ់តតូចជា្មនុន។ ស្បតិកមម្ីមងីនះស្តរូវោរ (4) ង�ើយវាបង ច្េញថាមពល។ 

សមោីរដង្ហើមងោសិោ្ឺ (5) + 6O2       (6) + 6H2O +  ថាមពល

(ក). 6CO2      (ខ). ្្នុយកូស          (្). អនុកសនុីដសន (�). សនុីតូប្ាស 

(្). មតូីកនុ្ស្ឌី      (ច). C6H12O6

2.  ស្ោភចិខា្ងស្ោមបង្ហ ញងល្ឿនមនងល្ើ្ អាល់កនុល ចំងពាះងមតំដបរក្នុ្សីតនុណហ ភាពខនុសៗរ្ា។ ងល្ើ្ អាល់កនុល ្ឺជាដង្ហើមងោសិោមយួ 

ស្បងភទ។ 

   (1). ងតើរវា្ងល្ើ្  និ្សីតនុណហ ភាពមានទំនាកទ់ំន្រ្ាដដរឬងទ? 

      (ក). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្ជានិចចេងៅងពលសីតនុណហ ភាពងចះដតងកើនងឡើ្

      (ខ). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ថយចនុះជានិចចេងៅងពលសីតនុណហ ភាពងចះដតងកើនងឡើ្

      (្). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្ងៅងពលសីតនុណហ ភាពងចះដតងកើនងឡើ្ 

            បនាទា បម់ក ងល្ឿនមនងល្ើ្ ថយចនុះោោ ្រ�័ស

      (�). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ថយចនុះងៅងពលសីតនុណហ ភាពថយចនុះ 

             បនាទា បម់ក ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្ោោ ្រ�័ស។ 

 (2). ងតើស្បងោ្ណាដដលពន្យល់ពីទិន្នយ័បង្ហ ញក្នុ្ស្ោភចិខា្ងលើ?

       (ក). ងល្ើ្ ងកើតងឡើ្ល្អបំផនុតងៅសីតនុណហ ភាពងលើសពី 30oC។ 

         (ខ). ងមតំដបរចាបង់ផ្តើមបង ច្េញឧសម័នោបូនិចងៅសីតនុណហ ភាព 30oC។ 

             (្). ងមតំដបរមនិអាចរស់ងៅសីតនុណហ ភាពងលើសពី 30oC។ 

       (�). មោូងល ន្ុលដដលតស្មរូវងលើ្្ស្បងសើរបំផនុតងៅសីតនុណហ ភាពងស្ោម 10oC។ 

ងល្ឿនមនងល្ើ្ ទាកទ់្នលឹ្សីតនុណហ ភាព

ងល
្ឿន

មន
ងល

្ ើ្
 

សីតនុណហ ភាព(CO)
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ថ្នា កទ់ី8

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និ្ោ�វិនិច្ឆ័យ 

1.  (1) (�). សនុីតូប្ាស  (2) (ខ). ្្នុយកូស   (3) (្). មតូីកនុ្ស្ឌី  
(4) (្). អនុកសនុីដសន  (5) (ច). C6H12O6   (6) (ក). 6CO2

 មយួចំណនុ ច 5 ពិនទានុ

2. (1) (្). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្ងៅងពលសីតនុណហ ភាពងចះដតងកើនងឡើ្ បនាទា បម់ក ងល្ឿនមនងល្ើ្ ថយចនុះោោ ្រ�័ស

       (2) (្). ងមតំដបរមនិអាចរស់ងៅសីតនុណហ ភាពងលើសព ី30    ។

មយួចំណនុ ច 10 ពិនទានុ

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខ្លឹមរារខា្ងស្ោម។ សំណួរទី1 ្ឺជាចំងណះដលឹ្មូលដាឋា នមនដង្ហើមងោសិោ។ សំណួរទី2  ្ឺជាជំនាញក្នុ្

ោរ អានស្ោភចិអំពីងល្ើ្ ។ 

ស្បសិនងបើោរង្វាើងតស្តមានងពលស្្បស់្រានស់្្រូឱ្យសិស្សអានងសៀវងៅពនុម្ពងឡើ្វញិ។ សិស្សអាចរឮំកងឡើ្វញិពីចំងណះដលឹ្របស់ពួកង្

ងដាយខ្ួនឯ្។ វាជាោរ្្នុះបញ្ចេ ំ្។

ក្នុ្ករណីជំនាញអានស្ោភចិស្្រូឱ្យសិស្ស្ូរស្ោភចិងៅតាមស្បងោ្។ ឧទា�រណ៍ ក្នុ្ករណីស្បងោ្ “ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្

ជានិចចេ ងៅងពលសីតនុណហ ភាពងកើនងឡើ្”។ វាបង្ហ ញនូវស្ោភចិដូចខា្ងស្ោម។ 

ងល
្ឿន

មន
ងល

្ ើ្

សីតនុណហ ភាព(oC)

វាហាកបី់ដូចជា  សិស្សអាចបញ្ជា កពី់អត្នយ័មនស្បងោ្នីមយួៗ អំពីស្បងោ្ងផ្ស្ៗ  ងទៀតតាមរយៈោរ្ូរស្ោភចិ ងៅតាមស្បងោ្ 

នីមយួៗ។ 

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និ្សំណូមពរសស្មាបោ់របងស្្ៀន

0-20 សិស្សខវាះចំងណះដលឹ្មូលដាឋា ន និ្ោរយល់ដលឹ្ពីដង្ហើមងោសិោ។ ពួកង្ស្តរូវដតបញ្ជា កពី់ដង្ហើមងោសិោ ។

21-30
សិស្សទទួលបានចំងណះដលឹ្មូលដាឋា ននិ្យល់ដលឹ្ពីដង្ហើមងោសិោ។ ងទាះជាោោ ្ណាពួកង្ស្តរូវដតរឮំកងឡើ្វញិពីដង្ហើម 

ងោសិោ។ 

31-50
សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកស្មតិមនោរយល់ដលឹ្ពីដង្ហើមងោសិោស្្បស់្រាន។់ ស្្រូ្ួរដតរឮំកពួកង្ងឡើ្វញិពីោរអានស្ោភចិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
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ថ្នា កទ់ី8 

ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

       សធិស្សគរៀបរាបពី់ផលអវ ធិ�្ជមាៃតាមអារម្មណ៍  

សញ្ញា នៃការគ�ៀៃ

           ្បពៃ័្្បសាទមាៃមនុខង្ររបស់វាយាោ ងគទៀងទាតត់ាមរយៈការបញ្ជូ ៃពត័ម៌ាៃតាមបគ ្្ត យទធិសគៅពីដផនាកមយួនៃ 
សារោង្គកាយគៅដផនាកគផ្សងៗគទៀត។  សនុី្បជ់ាកដៃ្ងសំខាៃស់្មាបក់ារបញ្ជូ ៃពត័ម៌ាៃតៗរានា ។  ្បពៃ័្្បសាទអា្ស័យគលើ

សារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បដ់ដលភា្ជ បច់គន្ាះរវាងណឺរ ោូៃៃធិងណឺរ ោូៃ  ឬរវាងណឺរ ោូៃៃធិងអនាក�ះឥទ្ធិពល(វត្នុគភាញោ ច)។    គ្រឿងគ�ៀៃដដល

 បង្អា កស់កម្មភាពសារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បអ់ាចគ្វាើឱ្យតួនាទីរបស់្បពៃ័្្បសាទបាតស់ ្្ត បធ់ានា ប។់ 

“គ្រឿងគ�ៀៃមាៃឥទ្ធិពលគលើសនុី្ប”់

សមា្គ ល់៖ កនានុងសកម្មភាពគៃះ គបើអាច្ររូនាសំធិស្ស 
ចនុះគ្វាើការសមាភា សៃជ៍ាមយួអនាកធ្ាបគ់�ៀៃគ្រឿង

គ�ៀៃដដលបាៃសា្ត រៃីតធិសម្ទារចួ។

ឈកឺបាល

វ ធិលមនុខ្ីងគធាង

្ររុៃ

កអាួតចគង្អា រ

រគវ ើរវាយ គមើលគ�ើ� ឬសា្ត បឭ់អវាីមធិៃដមៃ
 

ជាការពធិត។

ពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

គៅគលើសតធិបញ្ញា    ៃធិងរាងកាយ   ៃធិងពណ៌នាពី
 

ចរ ធិកលក្ខណៈអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។
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សធិស្សគរៀបរាបពី់ផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃគៅ 
គលើរាងកាយ។

ផលបោះោល់នៃរាងកាយ

ពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃ 
គៅគលើសតធិបញ្ញា  ៃធិងរាងកាយ។

្បតធិកម្មយឺត

គ្វាើឱ្យចង្វា កគ់បះដូងគោតគលឿៃ

បគងកើៃចង្វា កដ់គងហាើម

ខូចគបះដូង

ខូចគថ្ើម

សមា្ព ្ឈាមគកើៃគ�ើង

ឈចឺាបរ់ាងកាយ

សាចដ់នុំរមលួ្កគពើ

















“ការចាកថ់្នា គំោយម្ជនុល”

 

គៅគពលមៃនុស្សមានា កគ់្បើម្ជនុលគដើម្ចីាកគ់្រឿងគ�ៀៃ  ឈាមរបស់មៃនុស្សគនាះគៅសល់កនានុងម្ជនុលបនាទា បពី់បាៃដកវាគច�។

្បសធិៃគបើ  មៃនុស្សមាៃផទានុកវរីនុសHIV  ឬភានា កង់្រចម្ង�ំងឺគផ្សងគទៀតកនានុងឈាម  មៃនុស្សបនាទា បដ់ដលគ្បើម្ជនុលគនាះអាចឆ្ងគមគរារ

គនាះ។ ដូចគៃះ �ំងឺគផ្សងៗជាគ្ចើៃឆ្ងរាលោលកនានុងចំគ្មអនាកគសពគ្រឿងគ�ៀៃយាោ ងរួរឱ្យសា្ត យ។ 
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ថ្នា កទ់ី8 

វត្នុបំណង

           សធិស្សពធិភាកសាពីផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃនៃ 
គ្រឿងគ�ៀៃចំគោះសង្គម ៃធិងការគចៀសវាងការគ្បើ 
គ្រឿងគ�ៀៃ។

- ចូលរមួចំដណកកនានុងការង្ររបស់សង្គម។

- ៃធិយាយ្បាបឪ់ពនុកមា្ត យ ឬ្ររូពីបញ្ហា គៃះ។

-  ចូលរមួសកម្មភាពក្លឹបយនុវ�ៃ    ឬការង្ររបស់ 

   សេរមៃ។៍

ផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃចំគោះសង្គម

“ការលួចលនុយគ្ចើៃស្មាបទ់ធិ�គ្រឿងគ�ៀៃ”
“វាយគរគោយរា្ម ៃគេតនុផល”
“គ្រាះថ្នា កច់រាចរណ៍”
“គ្វាើអត្តឃាត”
“បទឧ្កធិដ្ឋគផ្សងៗ”
“ការគកើៃគ�ើងនៃអនាក�ំងឺគអដស៏”
ការគចៀសវាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ

ចគម្ើយរពំលឹងទនុក

បង្ហា �ពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅ

គលើ សង្គម ៃធិងការគចៀសវាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។

ចំគណះដលឹងបដៃ្ម 

          គៅកម្ពនុជាមាៃម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាគ្រឿងគ�ៀៃដូចជា “ ម�្ឈមណ្ឌ លឱកាសខញោនុ ំ” អាស័យោ្ឋ ៃ ផ្ូវហាៃណូ់យ ភូមធិ
 សំគរាង សង្ក តភ់នាគំព�ថ្មី ខណ័្ឌ ដសៃសនុខ រា�ធាៃីភនាគំព�។ គៅគខត្តបនាទា យមាៃ�យ័មាៃពីរកដៃ្ង មយួគៅជាបស់ាោគខត្ត ៃធិង 

មយួគទៀតគៅភូមធិទលឹកថ្្។ គខត្តបាតដំ់បងមាៃគៅកនានុង្សរុកបគវល។

“គតើម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាគ្រឿងគ�ៀៃអាចមាៃឧបករណ៍ដម៏ាៃ្បសធិទ្ធិភាពស្មាបគ់្វាើឱ្យមាៃៃីតធិសម្ទាលអា គ�ើង វ ធិ�

ដដរ ឬគទ? គតើការគ�ៀៃអាច្តរូវបាៃគោះ្សាយ ឬពយាបាលយាោ ងមាៃ្បសធិទ្ធិភាពដដរឬគទ? គតើអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃអាច្ត�បម់ក 
សភាពគដើមរបស់ពួកគរវ ធិ� គេើយមធិៃមាៃបំណងចង់្ ត�បគ់ៅការគសពគ្រឿងគ�ៀៃជាថ្មីម្តងគទៀតដដរ ឬគទ? ចគម្ើយរឺបាទ / ចាស។ 

អវាីៗរឺអាចគកើតគ�ើង”។ http://drugrehab-center.com/ 2014.12.02

ម�្ឈមណ្ឌ លគៃះបាៃបគងកើតឱ្យមាៃកម្មវ ធ្ិ ីនានាគដើម្�ីួយ�មៃនុស្សគ�ៀៃ ៃធិងអៃនុវត្ត។ អាស័យោ្ឋ ៃម�្ឈមណ្ឌ លគៃះបាៃបង្ហា �គៅ
 

ខាងគ្កាម។

   គៅសេរដ្ឋអាគមរ ធិច គដើម្�ីួយ�ដល់មៃនុស្សគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ គរមាៃម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាស្មាបគ់្រឿងគ�ៀៃ។
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សធិស្សបគងកើតផ្ទា ងំរូបភាព  ឬ្ពលឹត្តធិប័្ ត

ពត័ម៌ាៃអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

ពួកគរបាៃគ្វាើបទបង្ហា �ផ្ទា ងំរូបភាពអំពី

ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ  ឬអាៃ្ពលឹត្តធិប័្ តពត័ម៌ាៃ

របស់ពួកគរ។

           សគង្ខបឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

សកម្មភាព

ការគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃផ្តល់ផលអា្កកដ់ល់សតធិបញ្ញា រឺគ្វាើឱ្យមៃនុស្សបាតប់ងក់ារចងចា ំ មរួគ ោ៉  �ំងឺសរនស្បសាទ ៃធិង

រគវ ើរវាយ ។

ផលអា្កកន់ៃការគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃប ្្ត លឱ្យខូចសនុខភាពដូចជា �ំងឺគបះដូង  បញ្ហា ត្មងគនាម  បញ្ហា គថ្ើម   ៃធិងបគងកើត 
បញ្ហា ដល់សង្គមដូចជា អំគពើអសីល្ម ៌បទគល្មើស ឆកប់្ៃ ់ៃធិង្ប្ពលឹត្តបទឧ្កធិដ្ឋគផ្សងៗ។ 

បាៃជាយនុវវយ័គ្បើ្បាស់គ្រឿងគ�ៀៃពីគ្ោះ  គដើម្គីចៀសផនុតពីសមា្ព ្គផ្សងៗ  ចងស់ាកល្ង  ការ្បកួត្បដ�ង  ឬគដើម្ី
 

ទទួលបាៃៃូវភាពគសងៀមសាង ត។់ 

គដើម្គីចៀសវាងការគ្បើ្បាស់គ្រឿងគ�ៀៃ  យនុវវយ័រួរដតពធិភាកសាបញ្ហា គៃះជាមយួ្ររូ ឬឪពនុកមា្ត យ។  ចូលរមួសកម្មភាពកនានុង 
ក្លឹបយនុវ�ៃ ការង្ររបស់សេរមៃ ៍ឬការង្ររបស់សង្គម។ 

1.

2.

3.
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ថ្នា កទ់ី8 

ការផ្សពវាផសាយ

គ្រឿងគ�ៀៃ

យនុវ�ៃ 

្បឆាងំៃលឹង

យៃ្តការនៃការ្សរូបគ្រឿងគ�ៀៃ (កញ្្ ថ្នា �ំកជ់ាគដើម)

ការគ�ៀៃនៃៃីកូទីៃ

           ការផ្សពវាផសាយរបស់អនាករួរបង្ហា �ឱ្យគ�ើ�ពីគ្រាះថ្នា កន់ៃឥទ្ធិពលគ្រឿងគ�ៀៃ  ៃធិងផ្តល់យនុទ្វ ធ្ិ ីស្មាបក់ារគចៀសគច� 

ពីគ្រឿងគ�ៀៃ។

បគងកើតផ្ទា ងំសាចគ់រឿងជាគ្ចើៃគដើម្បីង្ហា �ដូចៃលឹងការផសាយោណធិ �្ជកម្ម។  បនាទា បម់កសរគសរតួអក្សរស្មាបក់ារ

ផ្សពវាផសាយគនាះ។ 

           ជាតធិៃីកូទីៃភា្ជ បគ់ៅៃលឹងគកាសធិកាខួរកបាលគៅតំបៃជ់ាកោ់កដ់ដលជា្ម្មតាវារកសាៃូវជាតធិវអាគសទីលកូលីៃ 
 (acetylcholine)។   តំបៃគ់ៃះជាម�្ឈមណ្ឌ ល្តរួតពធិៃធិត្យរបស់ខួរកបាល។  ការភា្ជ បន់ៃជាតធិៃីកូទីៃគៅតំបៃទ់ាងំគៃះបគងកើតឱ្យ

 
មាៃការផ្្ស់ប្តូរជាគ្ចើៃ។ បនាទា បពី់បាៃមយួខណៈគពល រាងកាយរបស់អនាក�កប់ារបីគងកើតការត្មរូវ គេើយ្បពៃ័្គសទាើរទាងំអស់

្ត�បគ់ៅរកភាព្ម្មតាវ ធិ�    យូរៗគៅអនាក�កប់ាររីកសាការ�កប់ារ។ី   ជាតធិៃីកូទីៃគ្វាើឱ្យអវាី្របយ់ាោ ងបាតប់ងត់នុល្យភាពទាងំអស់គៅ
 គពលដតមយួ។ វ ធ្ិ ីដតមយួរតគ់ដើម្រីកសាឱ្យវាគៅ “្ម្មតា”  រឺគដើម្រីកសាការ�កប់ារ។ី អនាក�កប់ារ ី្ តរូវបាៃគ�ៀៃ។ 

គេតនុអវាីបាៃជាការ�កម់ាៃផលបោះោល់កនានុងការ្សរូបយកសារធាតនុរីមគីៅកនានុងគ្រឿងគ�ៀៃ?  ដផ្សងមាៃផទានុកសារធាតនុរីមី
 គផ្សងៗ។  គៅគពល គយើងដកដគងហាើមចូល្សរូបយកដផ្សង  សារធាតនុរីមកីនានុងដផ្សងចូលកនានុងចរៃ្តឈាមនៃសរនសប្តូរកនានុងកូៃថងសួ់ត

 គេើយរតោ់សគព�សារោង្គកាយតាមរយៈរបតឈ់ាម។   ជាការពធិត្ស់   សារធាតនុរីមទីាងំគនាះចូលគៅដល់ខួរកបាលយាោ ង 
គលឿៃ។

            បគងកើតការផ្សពវាផសាយរយៈគពល 30វ ធិនាទីតាមទូរទស្សៃសំ៍គៅគលើគក្មង�ំទង ់គដើម្�ីួយ�ពួកគរគចៀសវាងពីការអូសទា� 

គដើម្សីាកល្ងគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។ 

ចំគណះដឹងបផៃ្េ ៃធិងេកេ្មភាព & កា�គ្បើ្រាេេ់រាភា ��បេ ់SEAL
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ការគ្បើ្បាស់សមាភា ររបស់ SEAL
សមាភា រឧបគទទាសគផ្សងៗទាកទ់ងៃលឹងគមគរៀៃដដលអាចរកបាៃ
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ថ្នា កទ់ី8 

គតេខ្្ីេ្រាប់ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ (�យៈគពល1គរាោ ង)

1. ចូរគ្�ើសគរ ើសចគម្ើយដដល្តលឹម្តរូវបផំនុត

(2) គៅគពលមៃនុស្សមានា កគ់្បើម្ជនុលគដើម្ចីាកគ់្រឿងគ�ៀៃ ឈាមរបស់មៃនុស្សគនាះ (                    ) កនានុងម្ជនុលបនាទា បពី់ដកវាគច�។

(3) សញ្ញា នៃមៃនុស្សគ�ៀៃមាៃដូចជា វ ធិលមនុខ្ីងគធាង កអាួតចគង្អា រ ៃធិង (                  )

(5) ្បសធិៃគបើ អនាកគ�ើ�មធិត្តភក័្តគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ គយើង្តរូវ្បាប ់(       ) 

(4) ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃមកគលើរាងកាយមៃនុស្សមាៃដូចជាបញ្ហា ត្មងគនាម  បញ្ហា (              ) ៃធិងបញ្ហា គថ្ើម។ 

(1) គ្រឿងគ�ៀៃដដល (               ) សកម្មភាពសារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បអ់ាចគ្វាើឱ្យតួនាទីនៃ្បពៃ័្្បសាទបាតប់ងស់ ្្ត បធ់ានា ប។់ 

(ក)      បង្អា ក ់             (ខ)    បគងកើៃ               (រ)    បោ្ឈប ់              (�)    គ្វាើឱ្យមាៃសកម្មភាព

(ក)      ដកគច�          (ខ)    គៅសល់           (រ)    �ំរនុ�                 (�)    ្សរូប

(ក)      នដ                  (ខ)    គ�ើង                 (រ)    ក                      (�)    គបះដូង

(ក)      គសងៀមសាង ត ់      (ខ)    ចធិត្តលអា               (រ)    រគវ ើរវាយ              (�)    ��លឹម�ដ�ម

(ក)      ្ ររូ                   (ខ)    មធិត្តភ័្ ក            (រ)    មៃនុស្សមធិៃដដលសា្គ ល់         (�)    �ៃបរគទស
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ចគេ្ើយ ពធិៃ្ថុ ៃធិងកា�វធិៃធិច្ឆ័យ

មយួចំណនុ ច 10 ពធិៃទានុ

1.     (1). (ក) បង្អា ក់ (2). (ខ) គៅសល់ (4). (�) គបះដូង (5). (ក) ្ររូ(3). (រ) រគវ ើរវាយ

សំណួរៃីមយួៗបញ្្ជ កពី់ខ្លឹមសារខាងគ្កាម។ សំណួរទី(1)  រឺជាយៃ្តការ្រលឹះរបស់ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ សំណួរទី(2) រឺផល  

បោះោល់នៃការចាកថ់្នា កំនានុងការឆ្ងគមគរារ។ សំណួរទី(3) រឺសញ្ញា នៃមៃនុស្សដដលគ�ៀៃ។ សំណួរទី(4) រឺឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើរាង

កាយរបស់មៃនុស្ស។ សំណួរទី(5) រឺការពយាបាលរបស់មធិត្តគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

្បសធិៃគបើ ការគ្វាើគតស្តមាៃគពល្រប់្ រាៃ ់្ររូឱ្យសធិស្សរឮំកគ�ើងវ ធិ�កនានុង�ំពូកគៃះ។.

លក្ខណៈវធិៃធិច្ឆ័យ

ពធិៃទានុ លក្ខណៈវ ធិៃធិច្យ័ ៃធិងសំណូមពរស្មាបក់ារបគ្ងៀៃ

សធិស្សខវាះចំគណះដលឹងមូលោ្ឋ ៃ   ៃធិងការយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។   ពួកគរ្តរូវដតបញ្្ជ កពី់ឥទ្ធិពលនៃ
 

គ្រឿងគ�ៀៃ។ 

សធិស្សហាកបី់ដូចជាមាៃក្មធិតនៃការយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ្រប់្ រាៃ។់      ្ររូរួរដតឱ្យសធិស្សរធិតពី
 តួនាទីនៃឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ 

សធិស្សទទួលបាៃចំគណះដលឹងមូលោ្ឋ ៃ  ៃធិងយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ គទាះជាយាោ ង្ ពួកគរ្តរូវដត

បញ្្ជ កគ់�ើងវ ធិ�ពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។
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