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កិច្ចការពារសារពាង្គកាយមេមរៀនទី 1

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

ពណ៌នាពីរបាងំការពារទីមយួបបឆាងំនឹងសមសោគ

បង្ហា ញថ្តំណបរលាកជារបាងំការពារទីពីរ

រសបៀបោបពី់របាងំការពារទីបីននសារពាង្គកាយ

ផែនការបម្ងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយៈសពល 4 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតាោងទី 1 ខាងសបកាម៖

តាោងទី 1 បំដណងដចកសមាោ ងបសបងៀនសមសរៀន

-
-
-

ខ្ឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព
        រយៈសពល 

(សមាោ ងសរនុប = 4សមាោ ង)

1. របាងំការពាទីមយួ

    1.1. ដសបែក

    1.2. ទឹកដ្នាក

    1.3. សស្ស្ម

    1.4. សោមល្ិតៗ

    1.5. បបដាបរ់លំាយអាហារ
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2. របាងំការពារទីពីរ

    2.1. សោលិកាស (សកាសិកាឈាមស)

    2.2. តំណបរលាក

    2.3. ការស�ើងកស ត្ៅ

សមសរៀនសសងខេប

3. របាងំការពាទីបី

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់បម្ងៀន

តាោងទី2 ខាងសបកាមបង្ហា ញពីដែនការសបមាបប់សបងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតនម្។ បគរូបតរូវបានរពឹំងថ្ អននុវតតៅសកម្មភាពកនានុងតាោងខាង

សបកាមស�ើយស្វាើការវាយតនម្សិស្សសៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតាោង។ ដូចសៅកនានុងតាោង សិស្សអាចស្វាើការសិកសាអំពីកិច្ចការពារ 

សារពាង្គកាយ។ សកម្មភាពទាងំសនះ ជំរនុញសិស្សឱ្យមានការអ្វិឌ្ឍនូវចំសណះដឹងរបស់ពួកសគអំពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។
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សមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធែលរង្វា យតនម្

ពណ៌នាពីរបាងំការពារទីមយួ 
ននសារពាង្គកាយ

•  សិស្សពណ៌នាពីរបាងំការពារ

    សារពាង្គកាយ

•  សិស្សពណ៌នាពីរបាងំការពារទីពីរ 
    ននសារពាង្គកាយគឺជាតំណប រលាក

•  សិស្សសរៀបោបពី់របាងំការពារទីពីរ

•  សិស្សអាចសសងខេបពីកិច្ចការពារ  

    សារពាង្គកាយ

•  សិស្សអាចពណ៌នាពីរបាងំការពារទីបី

•  សិស្សស្្ើយសំណួរ

•  សិស្សគិតពីសំណួរខាងសបកាម

   “បបសិនសបើ សមសោគ្្ងកាតរ់បាងំការពារ

   ទីមយួ និងរបាងំការពារទីពីរបានសតើសារពាង្គ

   កាយរបស់សយើងនឹងសៅជាយោ ងដូចសមតៅច?”

•    សិស្សសសងកេតបណតៅនុ ំ ននសមសោគ E. coli  
    សៅសលើបមាមនដ និងពិភាកសាពីបាកស់តរ

 ី
    ដដលរស់សៅជនុំវញិសយើង។

    សិស្សសរៀបោបពី់របាងំការពារទីមយួ

សសងខេបពីកិច្ចការពារសារពាង្គ 
កាយ

ពណ៌នាពីរបាងំការពារទីបី

ពណ៌នាពីរបាងំការពារទីពីរនន 
សារពាង្គកាយគឺជាតំណប 

រលាក

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ចំណថុ ចេខំាន់ននការបម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ គឺកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។ ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិតតៅទនុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ច ខាង 

សបកាមកនានុងសពលបសបងៀនសមសរៀនសនះ។
 ឱ្យសិស្សពិភាកសាោនា សដើមបែយីល់ដឹងពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។  វាអាចមានការពិបាកកនានុងការយល់ដឹងពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ

     សបមាបសិ់ស្ស។ ដូចសនះ  សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះបានបង្ហា ញពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ សដើមបែជីំរនុញការយល់ដឹងដល់សិស្ស។ 

 បតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានបសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ែតៅើមសមសរៀននីមយួៗ។ បបសិនសបើអនាករកស�ើញថ្ សិស្សពនុំទានម់ាន
      ចំសណះដឹងបគបប់ោន ់បនាទា បម់កបដន្មការពន្យល់ដដលចាបំាច។់ 

 បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះដណនាសំកម្មភាពសៅតាមសមាោ ងបសបងៀន បោនុដនតៅ 

     បគរូអាចមានការលំបាកខ្ះចំសពាះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះែតៅល់នូវតបមរុយខ្ះសបមាបក់ារបសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដឹងបដន្ម 

មយួចំនួនអំពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ សដើមបែជីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិស្សសៅសលើការសិកសា។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេមរៀនមនះ

សៅសពលចាបស់ែតៅើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ  សូមបតរួតពិនិត្យថ្សតើសិស្សមានចំសណះដឹងដូចខាងសបកាមស�ើយឬសៅ បបសិនសបើោ្ម នសនាះ

សិស្សនឹងពិបាកសសបមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន

1.   សកាសិកាឈាម 

         សកាសិកាឈាមស សកាសិកាឈាមបក�ម

2.   បបពន័្ធភាពសានុ ំ
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កិច្ចការពារសារពាង្គកាយ

ពណ៌នាពីរបាងំការពារទីមយួនន

សារពាង្គកាយ។

បករុមមយួយកនដជូតតនុស�ើយពិនិត្យសមើលនដ។

បករុមមយួសទៀតយកនដចាបក់ានស់មាភា រមយួចំនួន 

ដដលមានកនានុងថ្នា កស់រៀន  រចួលាងនដនឹងទឹកស្ាត 

ដាកក់នានុងដកវថ្្  ស�ើយឱ្យសិស្សសសងកេតសមើល 

ទឹកលាងនដសនាះ។ បនាទា បម់ក ឱ្យសិស្សទាញ 

សសចកតៅីសននាិដាឋា នពីនាទីរបស់ដសបែក។

ដចកសិស្សជាបករុម

           សគបាននិយយថ្មានបាកស់តរ ី10000 - 100000 រស់សៅសលើនដរបស់សយើង។ ជាពិសសស សៅបតងប់កចក និងកដន្ង

បជីវបជរួញមានបាកស់តរយីោ ងសបចើន។ 
សលើសពីសនះសៅសទៀត សក ់និងបចមនុះកម៏ានែទានុកសៅសដាយបាកស់តរសីបចើន។ បាកស់តររីស់សៅកនានុងខ្យល់។ សៅកនានុងបនទាប ់បាកស់តរ ី

ធ្្កច់នុះពីពិដាន។ ដូសចនាះសករ់បស់សយើងបតរូវបានបគបដណតៅ បជ់ាមយួនឹងបាកស់តរ។ី បាកស់តរមីានសៅសលើកបមាល អដណតៅ តកនានុងខ្យល់ 

ការស្វាើចលនារបស់មននុស្ស និងវត្នុ។ បបដាបក់ានម់លួសបើកទាវា រកម៏ានបាកស់តរជីាសបចើនដដរ។

រូបភាពខាងសបកាមបង្ហា ញពីបណតៅនុ ំ ននបាកស់តរ ីE.coli សៅសលើនដ។ 

សិស្សពិភាកសាពីបាកស់តរដីដលរស់សៅជនុំវញិខ្ួនសយើង។

“ខ្នុ ំមនិដឹងថ្សៅមានបាកស់តរសីបចើនសលើនដរបស់ខ្នុ”ំ
“ខ្នុ ំបារមភាអំពីការសកើតជំង”ឺ

-

-

 

•
•
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              បំែនុសសំណួរទាកទ់ងនាទីការពាររបស់ទឹក 
ដ្នាក សោមកនានុងរន្ធបចមនុះ សស្ស្មជាសដើមបនាទា បម់កឱ្យសិស្ស 

បំសពញតាោងរបាងំការពារទីមយួ

សកម្មភាព (2)

ពណ៌នាពីរបាងំការពារទីមយួនន

សារពាង្គកាយ។

សមា្គ ល់៖  សឈា្ម ះរបាងំការពារ សារធ្តនុ និងតួនាទី  

បតរូវបំសពញ សដាយសិស្សសពលបត�បស់ៅែទាះវញិ បតរូវ 

លាងមនុខ និងនដរបស់សយើងមនុនសពលញនុ ំអាហារ។ 

ចំសណះដឹងបដន្ម 

ភានា កង់្របងកេជំងឺសែ្សងៗអាចនឹងបជរុះសចញពីដសបែកសៅជាមយួសកាសិកាដសបែកដដលស្ាប។់  បបសិនសបើ  ភានា កង់្របងកេជំងឺសនះ
 

ស្ិតសៅសលើដសបែក ពួកវាគឺស្ិតសៅសលើសកាសិកាដសបែកង្បដ់ដលជារបាងំការពារសៅសលើសកាសិកាដសបែកដដលរស់។

           ការស្វាើឱ្យឈ ឺឬរមាស់សដាយភានា កង់្របងកេជំងឺអាចស្វាើឱ្យអនាកកណ្តៅ ស ឬក្ក។ កម្ាងំននសកម្មភាពទាងំពីរសនះស្វាើឱ្យភានា កង់្រ

បងកេជំងឺអាចបចានសចញពីខ្ួនអនាកបាន។

           ជាតិអាសនុីតខ្ាងំដដលែលិតសៅកនានុងបកពះមននុស្សអាចសម្ាបភ់ានា កង់្របងកេជំងឺបាន។  បោនុដនតៅ  សតវាល្ិតមយួចំនួនែលិតជាតិ
 បាសខ្ាងំកនានុងបំពងរ់លំាយអាហាររបស់វាសដើមបែសីម្ាបភ់ានា កង់្របងកេជំងឺ។    សទាះបីយោ ងណ្     ដំសណើ រការរលំាយអាហារអាចជួយ�
 

សម្ាបភ់ានា កង់្របងកេជំងឺដដលចូលមកពីសបរៅ។ 

ដសបែក

សស្ស្ម និងសោមល្ិតៗ

បបដាបរ់លំាយអាហារ 

យនតៅការការពារសារពាង្គកាយមានដូចខាងសបកាម៖

សឈា្ម ះរបាងំ 

ការពារ

ចាប ់ឬទាក់

សារធ្រតនុគីមី

ចាប ់ឬទាក់

សម្ាប់

សម្ាប់

សម្ាប់

សញើសដសបែក

សស្ស្ម

ទឹកដ្នាក

សោមល្ិត

រលំាយ

អាហារ

អាសនុីតបបដាប់

សារធ្តនុ តួនាទី
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បគរូបំែនុសសំណួរ

        សៅសពលមានរបសួសសើរដសបែក សតើអនាកសសងកេត 
ស�ើញមានអវាីសកើតស�ើង? (មានទឹកថ្្ ឬទឹករនង)

        បគរូពន្យល់ពីតួនាទីសកាសិកាឈាមស

បនាទា បម់ក ឱ្យសិស្សបំសពញតាោងរបាងំការពារទីពីរ

        សៅសពលមានរបសួដាចស់បរៅ សតើអនាកសសងកេត 

មានអវាីសកើតស�ើង?  (មនុខរបសួស�ើងស�ើម)

        ពណ៌នាពីរបាងំការពារទីពីរននសារពាង្គកាយ។

 

ោតប់ានសបះបន្ាមយួពីសដើមផ្កេ កនុលាប។  មយួន្ងៃសបកាយមក  ោតប់ានកតស់មា្គ ល់ស�ើញថ្បន្ាសនាះបតរូវបាន�៊នុំពទ័្ធសដាយ 
បកមោរននសកាសិកាជាសបចើន។   តាមរយៈការសិកសាបដន្មសទៀតសនាះ   ោតប់ានរកស�ើញបសសដៀងោនា សនះដដរសៅកនានុងសកាសិកាមននុស្ស

 
ជាពិសសសសកាសិកាឈាមសសៅនឹងខទានុះ។   សលាកបានរកស�ើញថ្សកាសិកាទាងំសនះអាចរលំាយភាគល្ិតមកពីខាងសបរៅ ស�ើយោត ់

បានដាកស់ឈា្ម ះថ្ ផ្កូសនុីត ពាក្យសនះមកពីពាក្យបកិចមាននយ័ថ្ “  សនុី ”និង “  សកាសិកា ”

        កនានុងឆានា 1ំ883 សលាក អឺលី សមចនិកូ�វា  (E-lie Metchnikoff) ោតគឺ់ជាជីវវទូិរនុស្សនុបីានរកស�ើញពីសកាសិកាសនុីសកាសិកា។
 ោតប់តរូវបានកំពនុងបសាវបជាវពីមូលស�តនុននការរលាករបស់សតវាសដាយសបបើកូនញស់ផ្កេ យសមនុបទ។   ោត់្ ងៃល់ពីរសបៀបននសកាសិកា 

របស់សារពាង្គកាយសនាះមានបបតិកម្មសៅនឹងសារពាង្គកាយមកពីសបរៅ។

បាកស់តរ ី សកាសិកាឈាមស

សរនសឈាម

បន្ាមនុត

បសទាបដ់ឌម

បសទាបស់អពីដឌម

សកាសិកាឈាមស

សមសោគ

សឈា្ម ះ

ការស�ើងកស ត្ៅ

តំណបរលាក

សកាសិកាឈាមស សកាតៅ ប និងបំផ្្ញភានា កង់្រ 

បងកេជំងឺ

ការពបងីក(ស្វាើឱ្យរបសួស�ើម)

បំផ្្ញ បង្្កស់កម្មភាព

តួនាទី

សកម្មភាព
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សិស្សគិតពីសំណួរខាងសបកាម៖

“បបសិនសបើ  សមសោគ្្ងកាតរ់បាងំការពាទី 

មយួ និងរបាងំការពារទីពីរបាន សតើសារពាង្គកាយ 

របស់សយើងនឹងសៅជាយោ ងដូចសមតៅច? 

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

“សារពាង្គកាយសយើងនឹងមានជំង”ឺ
“សារពាង្គកាយសយើងមានបបពន័្ធការពារ

សែ្សងសទៀត”

សកាសិកាននបបពន័្ធភាពសានុ ំអាចដឹងនូវភាពខនុសដប្កោនា នន

បបស្ទភានា កង់្របងកេជំងឺសែ្សងៗ។ សកាសិកាននបបពន័្ធភាពសានុ ំបបតិកម្ម

ជាមយួបបស្ទនីមយួៗននភានា កង់្របងកេជំងឺសែ្សងៗជាមយួរបាងំការពារ

សោលសៅយថ្បបស្ទននភានា កង់្របងកេជំងឺ។

ពណ៌នាពីរបាងំការពារទីបី។
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សសងខេបពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។ 

សិស្សពិភាកសាោនា ពីរបាងំការពារសារពាង្គកាយ 

ដដលសគបានសិកសារចួ និងស្្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

សដាយពនុំអននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារសែ្សងៗស�ើយ។

ស្្ើយសំណួរ

របាងំការពារទីមយួមាន  ដសបែក ទឹកដ្នាក  សស្ស្ម  សោមល្ិតៗ ទឹកមាត ់ ជាតិអាសនុីតកនានុងបកពះដដលោោងំភានា កង់្របងកេជំងឺមនិឱ្យ
 សបជៀតចូលសៅកនានុងសារពាង្គកាយ។ 

តំណបរលាកចាបស់ែតៅើមសកើតស�ើងសៅសពលភានា កង់្របងកេជំងឺចូលសៅកនានុងសារពាង្គកាយស�ើយចាបស់ែតៅើមស្វាើឱ្យសកាសិកាខូចខាត។

សៅកនានុងការការពារសារពាង្គកាយ ផ្កូសនុីតមាននាទីជាអនាកសកាតៅ បស�ើយបំផ្្ញភានា កង់្របងកេជំងឺសចាល។  

របាងំការពារទីបីគឺជាបបពន័្ធភាពសានុ ំរបស់សារពាង្គកាយ។ 

តាម្ម្មតា ភានា កង់្របងកេជំងឺអាចសបជៀតចូលកនានុងសារពាង្គកាយ សៅសពលសយើងដកដសងហាើមចូល ភានា កង់្របងកេជំងឺកអ៏ាចស្ិតសៅសលើ
 

ដសបែកែងដដរ។ 

អាងំដទសែរ ោនុងគឺជាសារធ្តនុគីមបីង្្កក់ារសំសយគបបរូសតអនុីនរបស់វរីនុសសៅសពល្្ងចូលកនានុងសកាសិកា   និងជួយ�ោោងំការបនតៅពូជ
 របស់វរីនុស។ អាងំដទសែរ ោនុងបតរូវបានែលិតស�ើងសៅសពលមានវរីនុស្្ងចូលសៅកនានុងសារពាង្គកាយរបស់សយើង។ 

មនុខរបសួសយើងសរៅតៅ ស�ើម  ស�ើយបក�មពីសបពាះ ភានា កង់្របងកេជំងឺមយួចំនួនមនិបានលូតលាស់  និងបនតៅពូជបានល្សៅសពលមាន

សីតនុណហា ភាពខ្ពស់។ សរនសឈាមរកី្ំ ស�ើយការរកី្ំសនះបានបសងកេើនការលំ�ូរឈាមសៅកានត់ំបនស់នាះ សដើមបែបីញូ្នសកាសិកា

ឈាមសសៅតំបនស់នាះបបយនុទ្ធបបឆាងំនឹងសមសោគ។ 

2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & ការម្បើ្រាេេ់រាភា ររបេ ់SEAL

I. បញ្ហា

សមាភា រ

III.លទ្ធែល

II.ដំសណើ រការ

ការពិភាកសា

កាលបរសិច្ទ

ន្ងៃទីមយួ

ន្ងៃទីពីរ

ន្ងៃទីបី

ន្ងៃទីបនួ

ន្ងៃទីបបាំ

ន្ងៃទីបបាមំយួ

ន្ងៃទីបបាពីំរ

ដែ្សបាោ មទីមយួ (មនិបោះពាល់) ដែ្សបាោ មទីពីរ (្ូតមនិដាចសំ់បក) ដែ្សបាោ មទីបី (្ូតដាចសំ់បក)

លាងនដរបស់អនាកជាមយួសាប៊ូ និងទឹក។ បនាទា បម់ក លាងដែ្សបាោ មបី្នាមៗជាមយួទឹក ស�ើយជូតឱ្យសងៃួត។ 

ដាកដ់ែ្សបាោ មមយួសៅកនានុង្ងប្់ាសទាិចទីមយួស�ើយរូតមាត់្ ងឱ់្យជិត។ 

យកសឈើចាកស់្្មញចាកស់ៅសលើដែ្សបាោ មមយួសទៀតរចួដកវាសចញ។  យកចនុងសឈើចាកស់្្មញគូសបសាលៗសៅសលើដែ្សបាោ មទីពីរ

ដដលោ្ម នការចិតសំបកសចញសទ។ ស្វាើសកម្មភាពសនះដដដលៗបីដង។ ដាកដ់ែ្សបាោ មសនាះសៅកនានុង្ងប្់ាសទាិចទីពីរស�ើយរូតមាត់្ ង់

ឱ្យជិត។ 

យកសឈើចាកស់្្មញចាកស់ៅសលើដែ្សបាោ មមយួសទៀតរចួដកវាសចញ។ សបបើចនុងសឈើចាកស់្្មញសដើមបែី្ ូត្នាូតដវងៗសៅសលើដែ្សបាោ មទីបី។ 
 បតរូវបបាដកថ្ការ្ូតសនាះដាចសំ់បកដែ្សបាោ ម។ ស្វាើសកម្មភាពសនះដដដលៗបីដង។ ដាកដ់ែ្សបាោ មសនាះសៅកនានុង្ងប្់ាសទាិចទីបី 

ស�ើយរូតមាត់្ ងឱ់្យជិត។  

ដាក់្ ងទ់ាងំបីសៅកដន្ងសរៅតៅ  ស�ើយងងឹត។ លាងនដរបស់អនាកនឹងសាប៊ូ និងទឹក។

ជាសរៀងោល់ន្ងៃរយៈសពលមយួសបាតៅ �៍  យក្ងដ់ែ្សបាោ មសចញពីកដន្ងដដលអនាកទនុក  ស�ើយសសងកេតសមើលវាសដាយមនិសបើកមាត់
 

្ងស់ទ។  កតប់តាលទ្ធែលននការសសងកេតរបស់អនាក  រចួដាក់្ ងដ់ែ្សបាោ មសនាះសៅកដន្ងសដើមវញិ។  សៅចនុងបញ្ចបន់នសកម្មភាព 
សនះ ្ងដ់ែ្សបាោ មទាងំសនាះបតរូវបានសបាះសចាលសដាយបគរូរបស់អនាកផ្ទា ល់។ 

សតើដសបែកស្វាើសកម្មភាពជារបាងំការពារនឹងភានា កង់្របងកេជំងឺយោ ងដូចសមតៅច?

្ងប្់ាសទាិចមានរូត ដែ្សបាោ ម សឈើចាកស់្្មញ

ដសបែកជារបាងំការពារ

2.
3.

4.

5.
6.

1.
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ការសបបើបបាស់សមាភា ររបស់ SEAL

សមាភា រឧបសទទាសសែ្សងៗទាកទ់ងនឹងសមសរៀនដដលអាចរកបាន
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មតេខ្្ីេ្រាប់កិច្ចការពារសារពាង្គកាយ (រយៈមពល 1មរាោ ង)

1.   ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយដដលបតឹមបតរូវបំែនុតបំសពញបបសយគខាងសបកាម

(ក) ទាកទ់ងសៅនឹងសបោះថ្នា ក់

(ខ) ទាកទ់ងសៅនឹងការ្្ងសមសោគ

(គ) ទាកទ់ងសៅនឹងសមា្ព ្ឈាមស�ើង

(�) ទាកទ់ងសៅនឹងដែ្សង

(2)  សតើលកខេណ:រមួននមូលស�តនុននការស្ាបក់នានុងចំសណ្មជំងឺទីមយួ ជំងឺទីពីរ និងជំងឺទីបី កនានុងឆានា  ំ1900 គឺជាអវាី? 

(1)  សតើមូលស�តនុននការស្ាបទី់មយួសៅឆានា  ំ1900 និងមូលស�តនុននការស្ាបទី់បបាពីំរនាសពលបច្ចនុបបែននាជាជំងឺអវាី?

2.   តាោងខាងសបកាមបង្ហា ញពីមូលស�តនុននការស្ាបស់ៅស�រដឋាអាសមរចិកនានុងឆានា  ំ 1900 និងសពលបច្ចនុបបែននា។  តាមរយ:តាោង ចូរស្្ើយ 
       សំណួរខាងសបកាម

       សកាសិកានន (3) អាចដឹងនូវភាពខនុសដប្កោនា ននបបស្ទភានា កង់្របងកេជំងឺសែ្សងៗ។ សកាសិកានន (3) បបតិកម្មជាមយួបបស្ទនីមយួននភានា កង់្រ    

       បងកេជំងឺសែ្សងៗជាមយួរបាងំការពារសោលសៅយថ្បបស្ទននភានា កង់្របងកេជំងឺ។

       ចំសពាះរបាងំការពារទីមយួ នែទានន (1) ែ្ូវដសងហាើម មាត ់និងបកពះមាននាទីជារបាងំការពារនឹងភានា កង់្របងកេជំងឺ។ 

       ចំសពាះតំណបរលាក សារធ្តនុោវ និង(2) សបជៀតសចញពីសរនសឈាមសៅជិតជាលិកា។ បនាទា បម់ក (2) បបយនុទ្ធបបឆាងំនឹងភានា កង់្របងកេជំងឺ។ 

(ក)      បបពន័្ធភាពសានុ ំ                (ខ)      សកាសិកាឈាមស      (គ)      បបដាបរ់លំាយអាហារ       (�)    ដសបែក

(ក)      សបោះថ្នា កច់ោចរណ៍      (ខ)      ជំងឺសបះដូង       (គ)      ជំងឺសសតៅតូក       (�)       ជំងឺរលាកសួត ជំងឺផ្តៅ សាយ្ំ

ជំងឺោគរូស

ឆានា 1ំ900

ជំងឺសួត

ជំងឺមហារកី

ជំងឺសសតៅតូក (Stroke)

ជំងឺសសតៅតូក(Stroke)

ជំងឺសបះដូង

ជំងឺសបះដូង

ជំងឺតបមងសនាម

សបោះថ្នា កច់ោចរណ៍

សបោះថ្នា កច់ោចរណ៍

ជំងឺទឹកសនាមដែ្ម

ជំងឺរសបង

បច្ចនុបបែននា

ជំងឺរលាកសួត ជំងឺផ្តៅ សាយ្ំ

ជំងឺរលាកសួត ជំងឺផ្តៅ សាយ្ំ

អបតាស្ាបក់នានុង100,000នាក់ អបតាស្ាបក់នានុង100,000នាក់មូលស�តនុននការស្ាប់មូលស�តនុននការស្ាប់

43
57

194
246

34
25
2275

85

140
130
110

215
185
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ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងការវិនិច្ឆ័យ

មយួចំណនុ ច 10ពិនទានុ

1.   (1) (�) ដសបែក

2.   (1) (�) ជំងឺរលាកសួត ជំងឺផ្តៅ សាយ្ំ

(2)(ខ) សកាសិកាឈាមស

(2) (ខ) ទាកទ់ងសៅនឹងការ្្ងននសមសោគ

(3) (ក) បបពន័្ធភាពសានុ ំ

សំណួរនីមយួៗបញ្្កពី់ខ្ឹមសារខាងសបកាម។ សំណួរទី1 គឺជាចំសណះដឹងមូលដាឋា នពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។ សំណួរទី2 គឺជំនាញ 

កនានុងការអានតាោង។ កនានុងសំណួរទី2 សដើមបែសី្្ើយសំណួរបានសិស្សបតរួវដតអានតាោងសដាយយកចិតតៅទនុកដាក។់  សិស្សគិតអំពីមូលស�តនុននការ

ស្ាបក់នានុងឆានា 1ំ900 និងសពលបច្ចនុបបែននា។ មននុស្សជាសបចើនស្ាបស់ដាយការ្្ងននសមសោគសៅឆានា 1ំ900។ បច្ចបបែននាសនះសដាយមានការអ្វិឌ្ឍនន៍នថ្នា  ំ 

ការស្ាបស់ដាយជំងឺ្្ងសមសោគមានការ្យចនុះ។ ជំនួសឱ្យការស្ាបស់នះ ជំងឺមហារកី ជំងឺសបះដូង គឺជាមូលស�តនុននការស្ាបន់ាសពលបច្ចនុបបែននា។ 

សិស្សអាចអានពត័ម៌ានសនះកនានុងតាោង។

បបសិនសបើ ការស្វាើសតសតៅមានសពលបគបប់ោន ់បគរូឱ្យសិស្សរឮំកស�ើងវញិកនានុងជំពូកសនះ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមាបក់ារបសបងៀន

សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលដាឋា ន  និងការយល់ដឹងពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។  ពួកសគបតរូវដតបញ្្កពី់កិច្ចការពារ

សារពាង្គកាយ។

សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកបមតិននការយល់ដឹងពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយបគបប់ោន។់    បគរូគួរដតឱ្យសិស្សគិតពី
 យនតៅការននកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។

សិស្សទទួលបានចំសណះដឹងមូលដាឋា ន  និងយល់ដឹងពីកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។  សទាះជាយោ ងណ្ ពួកសគបតរូវ
 

ដតបញ្្កពី់យនតៅការននកិច្ចការពារសារពាង្គកាយ។
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