
ែផនករបេ្រងៀន (B844) 

មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

ជំពូកទី៤  ៖ ដេង�ម និងដំណឹកនំា 

េមេរៀនទី៤ ៖      

រយៈេពល ៖ ៧ េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង 

   បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់សិស្សនឹងអច៖ 
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តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

រយៈេពល (េម៉ាងសរបុ = 7េម៉ាង) ខ�ឹមសរ ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម� 

1 1. ត្រម�វករ្របព័ន�ដំណឹកនំា 

1.1. សរពង�កយតូច 
210 

1 1.2. សរពង�កយធំ 

2. ្របព័ន�ដំណឹកនំាក�ុងខ�ួនមនុស្ស 

2.1. សកម�ភាព 

211 

1 2.2. េបះដូង 

2.3. សរៃសឈម 
212 

1 2.4. តួនាទីរបស់របត់ឈម 213-214 

1 3. ឈម 

3.1. បា� ស�   

3.2. េគាលិក្រកហម (េកសិកឈម្រកហម)  

214 

1 

3.3. េគាលិកស (េកសិកឈមស) 

3.4. បា� ែកត 

4. កំណកឈម             5. ជំងឺឈម 

215 - 216 

1 េមេរៀនសេង�ប 216  

  ឯកសរេយាង ៖  STEPSAM3 3 េសៀវេភ 

្របព័ន�ដំណឹកនាំ 

B844 (3) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

2.2. េបះដូង 

2.3. សរៃសឈម 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-្រគ�ពន្យល់ពីរបូផ�ុំេបះដូង និងសរៃសឈម 

V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�ពីកម�វធីិ STEPSAM2  និង STEPSAM3 (ប��� បគា� ) 

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

សិស្សចូលរមួ 

-ផា� ំងរបូភាព 

 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រពិេសធន៍ និង

បេ្រង�ន(1ម៉) 

-ក�ុងជំហនទី៣ 

( ៣៥ នាទី ) 

-សម�តិកម�( ៣នាទី ) 

-ដំេណ រករ 

សកម�ភាព( ១២នាទី ) 

-លទ�ផល(៥នាទី) 

-េសចក�ីសន�ិដ� ន(៥នាទី) 

-ពន្យល់សរៃសឈម 

(១០នាទី) 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

សិស្សេធ� 

សកម�ភាព 

 

ឯកសរេយាង៖ ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី២ 

 របស់ VVOB សកម�ភាព៖ របូគំនូរតុក�តគំនិតទី៤៤ «ឈរេដយក្បោលចុះេ្រកម»  

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

សិស្សចូលរមួ 

-របូគំនូរតុក�តគំនិត

ទី៤៤  

-៥នាទី -៥នាទី ងយ�ស�ល សិស្សចូលរមួ 
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ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�ពី VSO «ករពុះបំែបកេបះដូងសត�មាន់»  

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

សិស្សចូលរមួ 

-េបះដូងមាន់ 

-កំបិតមុត 

-ផា� ំង 

-្រកដសអនាម័យ 

-េឈចក់េធ�ញ 

-២០នាទី -២០នាទី មធ្យម ្រគ�ែណនំា និង

សិស្សចូលរមួ 

 

 

  

3 
 



កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៤ ៖ ដេង�ម និងដំណឹកនំា 

• េមេរៀនទី ៤ ៖ 

• រយៈេពល ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ 

• េម៉ាងទី    ៖ ៣(សរបុ ៧ េម៉ាង) 

បេ្រង�នេដយ៖ ……………………… 

I. វត�ុបំណង៖  

េ្រកយពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖ ពណ៌នាពីរបូផ�ុំេបះដូង និងេឈ� ះសរៃសឈមបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា� ំងរបូភាព និង 

  ពិភាក្សោ្រក�ម។ 

• បំណិន ៖ គូររបូផ�ុំរបស់េបះដូង និងសរៃសឈមបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈសេង�តផា� ំងរបូភាព។  

• ឥរយិាបថ ៖ មានស� រតីែថរក្សោ និងករពរ្របព័ន�របត់ឈម។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

  - េសៀវេភ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាេសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៨ទំព័រទី ……… 

- េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៨ទំព័រទី២១២-២១៣ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១៣ 

- វធីិស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក(STEPSAM3 2)  

- េសៀវេភែណនំា្រគ� ថា� ក់ទី៨ របស់(STEPSAM3 3) 

- សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ(VVOB) 

 -សមា� រឧបេទស៖ 

  - បណ�ពក្យ ផា� ំងរបូភាព 

III. ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី១ រដ�បាលថា� ក់(២នាទី) 

- ្រត�តពិនិត្យ 

-អនាម័យ 

  ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

្របព័ន�ដំណឹកនា ំ
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-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

អវត�មានសិស្ស។ 

ជំហនទី២ រឮំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី) 

- េតមនុស្សែដលមានសុខភាពធម�

តចង� ក់ជីពចរេលតបុ៉នា� នដងក�ុង

១នាទី?  

 

 

- ចំនួនចង� ក់ជីពចរេលតក�ុង១នាទី 

ប�� ក់ពីអ�ី?  

- េតេបះដូងស�ិតេន្រតង់ណាក�ុង

សរពង�កយ? 

 

 

 

 

 

 

- មនុស្សែដលមានសុខភាពធម�ត 

ចង� ក់ជីពចរេលតជាមធ្យម ៥៥-

៨៥ដងក�ុង១នាទី (េពលស្រមាក)។ 

(ជាទូេទកុមារ និងយុវជនេ្រចនជាង

េពញវយ័) 

- ចំនួនចង� ក់ជីពចរេលតក�ុង១នាទី 

ប�� ក់ពីចំនួនេលតរបស់េបះដូង 

- េបះដូងស�ិតេនក�ុង្របអប់្រទ�ង ឬ 

ែផ�កខងេឆ�ង ឬេបះដូងស�ិតេនចំ  

កណា� ល្របអប់្រទ�ង...។ 

(ទំហំេបះដូង្របែហលេស�រនឹង 

បណា� ប់ៃដ (របូភាព)) 

ជំហនទី៣េមេរៀន្របចំៃថ� (៣០−៣៥នាទី) 

ៃថ�េនះេយងសិក្សោពីេបះដូង 

 

 

 

 

 

 

- ែចកសិស្សជា្រក�ម (៣-៤នាក់) 

-ឱ្យសិស្សសកល្បងគូររបូេបះដូង 

និងដក់េឈ� ះែផ�កេផ្សងៗៃនេបះ

ដូង រចួឱ្យសិស្សយករបូភាពេនាះ

េឡងបិទេលក� រេខៀន េហយេ្រប�ប

េធៀបគា� ពី្រក�មមួយេទ្រក�មមួយ

េទៀត 

�បពន័�ដណំកឹ�(ំត) 
2.2-េបះដូង 

2.3-សរៃសឈម 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

២. សម�តិកម� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សពិភាក្សោគា� ជា្រក�ម 

- សិស្សគិតេហយគូររបូេនេល 

្រកដសេរៀងៗខ�ួន 

 

 

 

 

សំណួរគន�ឹះ៖ េតេបះដូងមនុស្សមានរបូផ�ុំយ៉ាងដូចេម�ច? 



- េដម្បីេផ��ងផា� ត់ចេម�យ្រក�មណា

្រតឹម្រត�វជាងេគ េតេយង្រត�វេធ�ដូច

េម�ច?   

- បិទរបូភាពេបះដូងែដលមិនមាន

ដក់េឈ� ះ ឱ្យសិស្សេផ��ងផា� ត់     

របូភាពរបស់្រក�មពួកេគេទនឹង     

របូភាពេបះដូងែដលេយងបានបិទ

េលក� រេខៀន 

- ែចកសន�ឹកកិច�ករឱ្យសិស្ស 

- បនា� ប់មក ្រគ�ែចកបណ�ពក្យ៖  

ថតេឆ�ងេល ថតេលស� ំ  ថតេ្រកម

េឆ�ង  ថតេ្រកមស�  ំ ែវន៉សួត  អក

ែទសួត ែវន៉កវ  អកែទអកអក។ 

ឱ្យសិស្សយកេទបិទេលផា� ំងរបូភាព 

-  េបសិស្សបិទមិនបាន្រតឹម្រត�វ  

្រគ�្រត�វពន្យល់ពីនាទីរបស់សរៃស

ឈមេដម្បឱី្យសិស្សគិត េហយឱ្យ

ពួកេគេឡងែកត្រម�វចេម�យ 

(េបមានលទ�ភាពអចយកេបះដូង

្រជ�កមកវះកត់ឱ្យសិស្សសេង�ត

កន់ែត្របេសរ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. សកម�ភាព  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពេបះដូង 

 

 

- ែវន៉ជាសរៃសនំាឈមចូលេបះដូង 

- អកែទជាសរៃសនំាឈមេចញពី

េបះដូង 

- ថតេបះដូងែផ�កខងេឆ�ងផ�ុកឈម

សម្ូបរអុកសីុែសន  និងថតេបះដូង

ែផ�កខងស� ំផ�ុកឈមខ្សត់អុកសីុ

ែសន។ 

- ថតេលទំងពីររបស់េបះដូងទទួល

ឈម ចំែណកឯថតេ្រកមទំងពីរ

ប��ូ នឈមេចញពីេបះដូង។  

៤. លទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

- ្រត�វេធ�ពិេសធន៍ 

 

 

- សិស្សេផ��ងផា� ត់របូភាព 

 

 

 

 

-សិស្សេមលសន�ឹកកិច�កររចួបំេពញ

េឈ� ះែផ�កេផ្សងៗរបស់េបះដូង 

-សិស្សេឡងមកដក់េឈ� ះែផ�ក  

េផ្សងៗរបស់េបះដូង  និងសរៃស

ឈម រចួេផ��ងផា� ត់ករទស្សន៍របស់

ពួកេគ។ 

- សិ្សស� ប់ករពន្យល់របស់្រគ� រចួ

េឡងែកត្រម�វចេម�យ 
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ចូរពណ៌នាពីរបូផ�ុំេបះដូងែដលអ�ក

បានសេង�ត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សពិភាក្សោពីរបូផ�ុំរបស់អកែទ 

ែវន៉ និងសរៃសប�ូរេដយែផ�កេល  

របូភាព 

(្រគ�អចគូរបូភាពែដលមានពណ៌

្រកហម និងេខៀវេលបក� រេខៀន) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. សន�ិដ� ន 

 េបះដូងមានបួនថតែចកជាពីរែផ�ក

ែដលខណ� េដយសន�ះសច់ដំុរវង

ថតែផ�កខងេឆ�ង និងថតែផ�កខង

ស� ំ។ ថតែផ�កខងេឆ�ងមានថតេល

េឆ�ង និងថតេ្រកមេឆ�ង។ ថតែផ�ក

ខងស� ំមានថតេលស� ំនិងថតេ្រកម

ស� ំ។ ថតេល និងថតេ្រកមរបស់េបះ

ដូងខណ� ែចកគា� េដយ្របឹសេបះដូង។ 

ែវន៉សួតដឹកនំាឈមពីសួតចូលេទ

ថតេលេឆ�ង។ អកែទអអកនំាឈម

េចញពីថតេ្រកមេឆ�ងេទែផ�កេផ្សងៗ

ៃនសរពង�កយ។ែវន៉កវនំាឈមពី

ែផ�កេផ្សងៗៃនសរពង�កយ្រតឡប់

មកេបះដូងថតេលស� ។ំ អកែទសួត

នំាឈមពីថតេ្រកមស� ំេទសួត      

វញិ។      

២. សរៃសឈម 

 

 

 

 

 

 

 

 

- អកែទជាសរៃសឈមែដលមាន

ភា� ស្រកស់េហយយឺត។ ភា� សអក

ែទមានបី�សទប់៖ �សទប់ក�ុងរលីង

េកតពីជាលិកេអពីេតស្ូយម�សទប់

កណា� លេកតពីសច់ដំុកងរលីង  

- េបះដូងផ�ុំេឡងេដយថតេលេឆ�ង 

ថតេ្រកមេឆ�ង ថតេលស�  ំ ថត

េ្រកមស�  ំែវន៉សួត អកែទសួត ែវន៉

កវ  អកែទអកអក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សេង�តរបូភាព រចួពិភាក្សោគា� ពីរបូ

ផ�ុំសរៃសឈម 

 

 

 

 

 

 

 

- ភា� សអកែទមានបី�សទប់៖

�សទប់ក�ុងរលីងេកតពីជាលិកេអពី

េតស្ូយម�សទប់កណា� លេកតពី

សច់ដំុកងរលីងនិង�សទប់ខង

េ្រកេកតពីជាលិកសនា� ន។ 
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និង�សទប់ខងេ្រកេកតពីជាលិក 

សនា� ន។ អកែទមាននាទីដឹកនំា

ឈមេចញពីេបះដូង។  

- សរៃសប�ូរជាសរៃសឈមតូចឆា� ៗ

ភា� ប់រវងចុងសរៃសអកែទ និង

សរៃសែវន៉ែដលភា� សរបស់វមាន

ក្រមាស់្រតឹម្រត�វ េកសិកែតមួយ

បុ៉េណា� ះ។ សរៃសប�ូរមាននាទីដឹកនំា

សរធាតុ ចិ�� ឹម និងអុកសីុែសនេទ

េកសិក និងដឹកនំាមកវញិនូវកក

សំណល់ និងឧស�័នកបូនិចពី 

េកសិកៃនសរពង�កយ។  

ក�ុងសរៃសឈមប�ូរសរធាតុេផ្សងៗ

្រត�វបានប�ូររវងឈម និងេកសិក

ៃនសរពង�កយ។ 

- ែវន៉មាននាទីដឹកនំាឈមចូលក�ុង

េបះដូង។ ភា� សសរៃសែវន៉ដូចនឹង

ភា� សរបស់សរៃសអកែទែដរ គឺមាន

បី�សទប់។ ែវន៉មាន្របឹស ស្រមាប់

ទប់ឈមមិនឱ្យហូរ្រតឡប់េទវញិ។ 

 

 

 

- សរៃសប�ូរជាសរៃសឈមតូចឆា� ៗ

ភា� ប់រវងចុងសរៃសអកែទ និង

សរៃសែវន៉ែដលភា� សរបស់វមាន

ក្រមាស់្រតឹម្រត�វ េកសិកែតមួយ

បុ៉េណា� ះ។ 

- ភា� សសរៃសែវន៉ដូចនឹងភា� ស

សរៃសអកែទែដរគឺមានបី�សទប់ 

ជំហនទី៤ព្រងឹងពុទ�ិ (៤−៥នាទី) 

ឱ្យសិស្សយក្រកដសមា� ក់មួយ

សន�ឹកេដម្បីេឆ�យសំណួរ 

-ចូររកចំណុចសំខន់បំផុតែដលអ�ក

បានសិក្សោក�ុងៃថ�េនះ។ 

- ទុកេពល៥នាទីស្រមាប់សិស្សសរ

េសរក�ុង្រកដស  រចួ្របមូលសន�ឹក

កិច�កររបស់ពួកេគ។ 

សកម�ភាព : 

វធីិបំេពញសន�ឹកកិច�ករ៥នាទី 

 

-ចំណុចសំខន់ក�ុងេមេរៀនៃថ�េនះ របូ

ផ�ុំេបះដូង និងសរៃសឈម។ 

ជំហនទី៥កិច�ករផ�ះ(២−៣នាទី) 

គូររបូភាពេបះដូង និងសរៃសឈម

ចូលក�ុងេសៀវេភសរេសររបស់អ�ក។ 

 -ស� ប់ 
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សន�ឹកកិច�ករ 

- េតេបះដូងស�ិតេន្រតង់ណាក�ុងសរពង�កយ?...........................................

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

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

២. សម�តិកម� 

គូររបូេបះដូង និងដក់េឈ� ះែផ�កេផ្សងៗរបស់េបះដូង 

 

 

 

 

 

 

៣. សកម�ភាព 

 ែចកបណ�ពក្យឱ្យសិស្សេដម្បីបិទេលរបូភាព 

 

 

 

 

 

 

 

៤. លទ�ផល 

 គូររបូភាពែដលមានេឈ� ះ្រតឹម្រត�វ 

 

 

 

 

 

 

៥. សន�ិដ� ន 

 ចូរពណ៌នាពីរបូផ�ុំេបះដូងែដលអ�កបានសេង�ត................................

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

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

 សំណួរពិភាក្សោ 

 ចូរពិភាក្សោពីរបូផ�ុំរបស់អកែទ ែវន៉ និងសរៃសប�ូរេដយែផ�កេលរបូភាព 

 

 

 

 

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

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

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

េតេបះដូងមនុស្សមានរបូផ�ុំយ៉ាងដូចេម�ច? 
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