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ឯកឧត្ម្រែ្ឌិ ត	ណាត	្រ៊ុនសរឿន	 	 	 រដ្ឋសលខាធិការ	បកេួ្អ្ររ់	ំយុវជន	និ្កតីឡា	

ឯកឧត្ម	ពុត	សាមតិ្		 	 	 	 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្្ឋ នអ្ររ់ ំ

ឯកឧត្ម	លឹម	េុធា	 	 	 	 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្្ឋ នសោលនសេាបាយ	និ្ណែនការ

ឯកឧត្ម្រែ្ឌិ ត	សេៀ្	េុវណាណា 	 	 	 នាយកវទិយាសាថា នជាតិអ្ររ់ ំ

ឯកឧត្ម	លា្	សេ្ហាក	់ 	 	 	 ទតីប្ឹរកសាបកេួ្អ្ររ់	ំយុវជន	និ្កតីឡា

សលាក	លតី	េទ្ធិ	 	 	 	 	 អគ្គនាយករ្ននអគ្គនាយកដ្្ឋ នរដ្ឋបាល	និ្ហិរញ្ញ វតថាុ

សលាក	សង៉ា	ស្រ៉្ ឡុ្	 	 	 	 ប្រធាននាយកដ្្ឋ ន្រែុ្ុះ្រណ្ាល	និ្វបិកឹតការ

សលាក	អុឹ្	សង៉ាហុក	 	 	 	 ប្រធាននាយកដ្្ឋ នមធ្យមេិកសាចំសែុះទូសៅ

សលាក	សោ	សេៀម	 	 	 	 	 ប្រធាននាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតតរួតពិនិត្យ

គណៈកម្មការសតមបសតមរួល

សលាកបេតី	ោ៊្	សេ្លតីម	 	 	 	 អនុប្រធានការេិាល័យនននាយកដ្្ឋ ន្រែុ្ុះ្រណ្ាល	និ្វបិកឹតការ

សលាកបេតី	ហុ៊ន	េុផា	 	 	 	 អនុប្រធានការេិាល័យនននាយកដ្្ឋ នមធ្យមេិកសាចំសែុះទូសៅ

កញ្្ញ 	ហូ៊	ចានស់ាេ៉ា	 	 	 	 មនន្តីជំនាញនាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

សលាកបេតី	ហួ	ឃតីម		 	 	 	 សានស្ាចារ្យវទិយាសាថា នជាតិអ្ររ់	ំ

សានស្ាចារ្យ	ម៉ូរ តីម៉ូតុ	កូអុិឈ	ិ	 	 	 អនាកជំនាញការជ្រ៉ុនននគសបមា្	STEPSAM3



ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 រស្មីសំយោគ - 1

មេម�ៀនទី 2 ដំម�ើ ��ស្សីមំោគ

វត្ថុបំ�ង

ដូចដដលបានសរយសរក្នុងយសៀវយៅពនុម្ព វត្នុបំណងក្នុងជំពូកយនះមាន៖

 - ពន្យល់ពាក្យ រស្មីសំយោគ

 - បកស្រាយពមីដំណាកក់ាលទាងំពមីរននដំយណើ ររស្មីសំយោគ

 - យរៀបរាបព់មីកត្តា យ្សេងៗដដលជះឥទ្ធិពលយៅយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ

 - មានរ្ារតមីចូលរមួដែរកសាធម្ជាតធិ ជាពធិយសសរនុក្ខជាតធិ

ផែនកា�ម ោ៉ ងបម្ងៀន

យមយរៀនយនះស្តរូវបយស្ងៀនរយៈយពល  8  យមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញក្នុងត្រាងទមី  1 ខាងយស្កាម

ត្រាងទមី 1 បំដណងដចកយមាោ ងបយស្ងៀន

រយៈយពល

(យមាោ ងសរនុប = 8 យមាោ ង)
ខ្លឹមរារ ទំពរ័ក្នុងយសៀវយៅពនុម្ព

1 1. រនុក្ខជាតធិជាស្បភពអាហាររបស់ភាវរស់ 166

1 2. ដំយណើ ររស្មីសំយោគ 164-166

2

3. ការសំយោគគ្នុយកូស (អាមមីដនុង) យោយរនុក្ខជាតធិនបតង 

    3.1. ពធិយរាធនទ៍មី1

    3.2. ពធិយរាធនទ៍មី2

166-167

2

4. បណតាូ រឧស្័នរវាងរនុក្ខជាតធិ នធិងមជ្ឈោឋា នខាងយស្រៅ 

    4.1. យស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យរនុក្ខជាតធិភាយឧស្័នអនុកសនុមីដសន ( O2)

    4.2.យស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យរនុក្ខជាតធិស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិច( CO2)

    4.3. ពធិយរាធន៍

168-169

1 5. កត្តា យ្សេងៗមានឥទ្ធិពលយៅយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ 170

1 សយង្ខបយមយរៀន 171



ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 រស្មីសំយោគ - 2

មសចក្ីផ�នាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

ត្រាងទមី2 ខាងយស្កាមបង្ហា ញពមីដ្នការបយស្ងៀន នធិងលទ្្លរង្វា យតនម្។ ស្គរូស្តរូវបានរពំលឹងថាអននុវតតាសកម្ភាពក្នុងត្រាងខាងយស្កាម   

យ�ើយយធវាើការរង្វា យតនម្សធិសសេយៅត្មលក្ខណៈវ ធិនធិច្យ័ដដលបានឱ្យក្នុងត្រាង។ ដូចយៅក្នុងត្រាង សធិសសេអាចពន្យល់ពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ 

សកម្ភាពទាងំយនះជំរនុញសធិសសេឱ្យមានការអភធិវឌ្ឍការយល់ដលឹងរបស់ពួកយគអំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ ។

ត្រាងទមី2  ដ្នការបយស្ងៀន នធិងលទ្្លង្យតនម្

វត្នុបំណង សកម្ភាពក្នុងរយៈយពលនមីមយួៗ លទ្្លរង្វា យតនម្

ទមី1
ពន្យល់ពមីនាទមីរបស់ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ  សធិសសេសរយសរពមីនាទមីដំបូងរបស់ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ

    ក្នុងស្បពន័្ភាវរស់។

 សធិសសេពន្យល់បានពមីនាទមីរបស់

    ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។ 

ទមី2
ពន្យល់ពមីដំណាកក់ាលទាងំពមីរ

របស់រស្មីសំយោគ

 សធិសសេសយង្ខបដំណាកក់ាលទាងំពមីររបស់

    រស្មីសំយោគ។

 សធិសសេពន្យល់បានពមីដំណាកក់ាល

   ទាងំពមីររបស់រស្មី សំយោគ

ទមី3
បញ្ជា កព់មីអត្ស្បយោជនព៍ន្លឺក្នុង 

ដំយណើ ររស្មីសំយោគ

 សធិសសេយធវាើការទសសេនទ៍ាយពមីលទ្្លពធិយរាធន ៍ 

   យនះ។ យដើម្មីយធវាើយតសតាសម្តធិកម្ សធិសសេយធវាើពធិយរាធ។

 សធិសសេបញ្ជា កប់ានពមីអត្ស្បយោជន៍

   ពន្លឺក្នុងដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

ទមី4
មានទំលាបយ់ធវាើពធិយរាធន ៍អំពមី 

ដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

 សធិសសេយស្បើស្បាស់លទ្្លយដើម្មីពធិភាកសាគ្្។ 

   បនាទា បម់កសធិសសេទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា ន។

 សធិសសេមានទំលាបយ់ធវាើពធិយរាធន៍

អំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

ទមី5
សន្ធិោឋា នថា  អនុកសនុមីដសនស្តរូវបាន 

្លធិតយោយរនុក្ខជាតធិក្នុងយពលយធវាើ

រស្មីសំយោគត្មរយៈពធិយរាធន។៍

 សធិសសេពធិយរាធយដើម្មីបញ្ជា កថ់ាចកកនទានុយដ្កែ
 

    បយញ្ចញអនុកសនុមីដសនយស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។

 សធិសសេសន្ធិោឋា នថា អនុកសនុមីដសន 
   ស្តរូវបាន្លធិតយោយរនុក្ខជាតធិ  

 ក្នុងយពលយធវាើរស្មីសំយោគត្មរយៈ

 ពធិយរាធន។៍

ទមី6
ទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា នបាន

ត្ម រយៈ ពធិយរាធនថ៍ារនុក្ខជាតធិ 

ស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិចយស្កាមពន្លឺ 
ស្ពះអាទធិត្យយដើម្ម្ី លធិតអាមមីដនុង។ 

 សធិសសេយធវាើពធិយរាធនម៍យួយដើម្មីបញ្ជា កថ់ារនុក្ខជាតធិ
   ស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិចយស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។

 សធិសសេទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា នបាន 

   ត្មរយៈពធិយរាធនថ៍ារនុក្ខជាតធិ 

   ស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិចយស្កាមពន្លឺ  

   ស្ពះអាទធិត្យយដើម្ម្ី លធិតអាមមីដនុង។ 

ទមី7
ពន្យល់ពមីកត្តា យ្សេងៗមានឥទ្ធិពល 

យៅយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ 

 សធិសសេបយងកែើតកស្មងសំណួរយដើម្មីសួរអ្កដែសួន

    អំពមីកត្តា យ្សេងៗដដលកំណត ់នធិងជំរនុញការ

    លូតលាស់របស់រនុក្ខជាតធិ។

 សធិសសេយស្បើកស្មងសំណួរសស្មាបយ់ធវាើការសមាភា សន៍

    បនាទា បព់មីការសមាភា ស សធិសសេយ�ើងរាយការណ៍ផ្ទា ល់    

    មាតក់្នុងថ្ាក។់

 សធិសសេពន្យល់បានពមីកត្តា យ្សេងៗ

    មានឥទ្ធិពលយៅយលើដំយណើ រ

     រស្មីសំយោគ។ 

ទមី8
សយង្ខបខ្លឹមរារយមយរៀន

រស្មីសំយោគ។

 សធិសសេសយង្ខបខ្លឹមរារយមយរៀនរស្មីសំយោគ។ 

យ្្ើយសំណួរក្នុងយសៀវយៅពនុម្ពទំពរ័ 171។

 សធិសសេសយង្ខបខ្លឹមរារយមយរៀន

រស្មីសំយោគ។
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ចំនថុចននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបយស្ងៀនក្នុងយមយរៀនយនះគលឺ ដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ ក្នុងយមយរៀនយនះ សធិសសេស្តរូវយធវាើពធិយរាធន ៍យ�ើយពធិភាកសាគ្្។ ដូយច្ះស្គរូ

គួរដតយកចធិតតាទនុកោកឱ់្យបានយស្ចើនយៅយលើចំននុចខាងយស្កាមក្នុងយពលបយស្ងៀនយមយរៀនយនះ។ 

  ឱ្យសធិសសេយធវាើពធិយរាធន ៍ យដើម្មីជំរនុញការសធិកសាយល់ដលឹងរបស់សធិសសេ វាចាបំាចស់្តរូវយធវាើពធិយរាធនឱ៍្យសធិសសេចាបអ់ារម្ណ៍។ យសៀវយៅ       

                   ដណនាសំ្គរូយនះ្តាល់នូវពត័ម៌ានបដន្មមយួចំនួន។ 

	  ស្តរួតពធិនធិត្យចំយណះដលឹងមានស្រាបរ់បស់សធិសសេយៅយពលចាបយ់្តាើមយមយរៀននមីមយួៗ។   ស្បសធិនយបើ   អ្ករកយ�ើញថាសធិសសេពនុំទានម់ាន 

          ចំយណះដលឹងស្គបស់្គ្ន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម នធិងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

	  បំដណងដចកយមាោ ងយៅត្មសកម្ភាពដដលបានកំណតទ់នុក។      យសៀវយៅដណនាសំ្គរូយនះដណនាសំកម្ភាពយៅត្មយមាោ ងបយស្ងៀន   

            បោនុដនតាស្គរូអាចមានការលំបាកខ្ះចំយពាះសកម្ភាពយនះ។

ដូយច្ះយសៀវយៅដណនាសំ្គរូយនះ្តាល់នូវតស្មរុយខ្ះសស្មាបក់ារបយស្ងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ នធិងសកម្ភាព) កដូ៏ចជាចំយណះដលឹងបដន្ម

មយួចំនួនអំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ យដើម្មីជំរនុញការចាបអ់ារម្ណ៍សធិសសេមយួចំនួនយៅយលើការសធិកសាយនះ។ 

ចំម�ះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

យៅយពលចាបយ់្តាើមយមាោ ងសធិកសានមីមយួៗ សូមស្តរួតពធិនធិត្យ ថាយតើសធិសសេមានចំយណះដលឹងដូចខាងយស្កាមយ�ើយឬយៅ យបើគ្្នសធិសសេនលឹងពធិបាក

សយស្មចបានវត្នុបំណងយមយរៀន។

 1. ទស្មងរ់បស់ស្លឹក

     ក្រ ោូប្ាស ក្រ ោូភមីល សតាូមាោ ត

 2. សមាសធាតនុ

      ឧស្័នកាបូនធិច អនុកសនុមីដសន

 3. រារធាតនុចធិញ្ច លឹម 

      គ្នុយកូស អាមមីដនុង
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ដំម�ើ ��ស្សីមំោគ

វត្នុបំណង

ពន្យល់ពមីនាទមីរបស់ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។

        សកម្ភាពសធិសសេ

សួរសធិសសេ“យតើរនុក្ខជាតធិក្នុងទមីងងលឹតនលឹងលូតលាស់ 

ោោ ងដូចយមតាច?”

សធិសសេនលឹងអាចយ្្ើយថារនុក្ខជាតធិនលឹងលូតលាស់

យខសាយ។ 

ឱ្យសធិសសេសរយសរពមីនាទមីដំបូងរបស់ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ 

ក្នុងស្បពន័្ភាវរស់។  សធិសសេនលឹងយ្្ើយថាពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ 

ជាស្បភពថាមពលោោ ងសំខានក់្នុងស្បពន័្ភាវរស់។

សវា័យជមីព នធិងបរជមី

សវា័យជមីពជារារពាង្គកាយដដលអាច្លធិតអាហារយោយខ្ួនឯង។ រនុក្ខជាតធិជារារពាង្គកាយសវា័យជមីព។ បរជមីពជារារពាង្គកាយ

ដដលមធិនអាច្លធិតអាហារយោយខ្ួនឯង។ សតវាជារារពាង្គកាយបរជមីព។  

ថាមពលពមីស្ពះអាទធិត្យ

ស្ពះអាទធិត្យ្តាល់ថាមពលសស្មាបភ់ាវរស់ទាងំអស់។  រនុក្ខជាតធិដូចជាយ្្យស្បើស្បាស់ថាមពលពមីស្ពះអាទធិត្យយដើម្ម្ី លធិតអាហារ 

របស់វា។ សតវាកដវងទទួលថាមពលយោយការសនុមីយ្្ជាអាហារ។ យត្ទទួលថាមពលយោយការសនុមីសតវាកដវង។ 

ការបង្ហា ញ

យស្បើកូនកាបំធិតកាតដំ់�ូងបារាងំ។ យស្បើមមីស្ករូទសសេនស៍ស្មាបយ់មើលអាមមីដនុងដំ�ូងបារាងំ។ 

ឱ្យសធិសសេដសវាងរកស្គ្បអ់ាមមីដនុង។ សំគ្ល់៖ ក្នុងករណមី គ្្នមមីស្ករូទសសេន ៍យយើងកអ៏ាច

យធវាើយតសតារកវតតាមានអាមមីដនុងបានដដរ ស្គ្នដ់តបនតាកសូ់លនុយស្យនុងអនុមីយោូតយៅយលើដំ�ូងបារាងំ។



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រសមីសំេយ

របស់រសមីស

ថមពលពី

្រតូវបនេ្រប

អុកសីុែស

 
 
 
 

រុកខជតិគឺក្ល

ពណ៌េខៀវ

សពិច(Spec

ែដលេហតុ

ផទុកនូវជតិ

េនតំបនៃ់

សមសធ

 

វតថុបំណង 

ពនយល់ពីដំ�

យគ។ 

សកមមភព 
សិស�សេងខបដំ�

សំេយគ។  

ដំ�កក់លទី1

ក្លរ ៉ូប្ល សកនុងេកស

ពីពន្លឺ្រពះ�ទិតយ។

ដំ�កក់លទី2

ថមពលពន្លឺែដល

្របើ្របស់េដើមបផីលិ

ន ពីទឹក និងឧសម័

ចំេណះដឹងបែនថម

ជតិពណ៌ 

រុកខជតិ្របមូលថ

ក្លរ ៉ូភលី។ ក្លរ ៉ូភលី

សពិចែដល�ចេមើ
េទះជយ៉ង�

ctrum) ពណ៌ៃបត

តុេនះេហើយេទើបេយ

តិពណ៌្រកហម និង

នសពិចេផ�ងៗេទៀ

ធតុែដល្រសូបពន្លឺ

កក់លទងំពីររប

�កក់លទងំពី

1៖  

សិករុកខជតិចបយ់

។  

2៖  

ល្រតូវបនចបយ់

លិតគ្លុយកូស 

នកបូនិច។  

ម 

ថមពល្រពះ�ទិតយ

មនពីរ្របេភទសំ

លេឃើញតំបនព់ណ

�កេ៏�យ ក្លរ ៉ូភលី

តងេទ។  ពន្លឺពណ៌

យើងេមើលេឃើញស

ងពណ៌ទឹក្រកូច ដូ

ត។ ពីេ្រពះពន្លគឺឺ

គឺ្រសូបថមពលពី

ថន កទី់៩ ដំេណ

 

បស់

ពីរ

យក

យក

និង

តយេ�យម៉ូេលគុល

សខន់ៗ គឺ ក្លរ ៉ូភលី

ណ៌�្វ យ និងពណ

លមនិ�ច្រសូបពន្លឺ

ណ៌ៃបតងចងំផ្ល ត

ស្លឹកពណ៌ៃបតង។

ចជករ ៉ូែតន ែដល

គឺជទ្រមងម់យួៃន

ពីពន្លឺេនះ។ 

ណើ ររសមីសំេយគ–

លែដល្រសូបយកព

ល a និងក្លរ ៉ូភលី 

ណ៌្រកហម។  

ន្លឺបនល្អេន 

េ�យស្លឹក  

។ រុកខជតិកម៏ន 

ល្រសូបពន្លឺ  

នថមពល  

–5

ពន្លឺេ�ថជតិព

b។ រូបភពេនះ

ណ៌។ ជតិព

ះបង្ហ ញពីក្លរ ៉ូភលី

ថន ក់ទី

ពណ៌សំខនរ់បស់

្រសូបពន្លឺយ៉ងល្អ

៩   

ស

ល្អ
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    វត្នុបំណង

ពន្យល់ពមីដំណាកក់ាលទាងំពមីររបស់រស្មីសំយោគ។

សកម្ភាពសធិសសេ

សធិសសេសយង្ខបដំណាកក់ាលទាងំពមីររបស់

រស្មីសំយោគ។ 

ដំណាកក់ាលទមី1៖

ក្រ ោូប្ាសក្នុងយកាសធិការនុក្ខជាតធិចាបយ់កថាមពលពមី

ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។  

ដំណាកក់ាលទមី2 ៖ 

ថាមពលពន្លឺដដលស្តរូវបានចាបយ់កស្តរូវបាន

យស្បើស្បាស់យដើម្ម្ី លធិតគ្នុយកូស នធិងអនុកសនុមីដសនពមីទលឹក នធិង

ឧស្័នកាបូនធិច។ 

ជាតធិពណ៌

រនុក្ខជាតធិស្បមូលថាមពលស្ពះអាទធិត្យយោយមោូយលគនុលដដលស្សរូបយកពន្លឺ    យៅថាជាតធិពណ៌។    ជាតធិពណ៌សំខានរ់បស់រនុក្ខជាតធិ
គលឺក្រ ោូភមីល។  ក្រ ោូភមីលមានពមីរស្បយភទសំខាន់ៗ គលឺ ក្រ ោូភមីល  a នធិងក្រ ោូភមីល  b។ រូបភាពយនះបង្ហា ញពមីក្រ ោូភមីលស្សរូបពន្លឺោោ ងល្អពណ៌យខៀវស្ពធិច

ដដលអាចយមើលយ�ើញតំបនព់ណ៌រាវា យ នធិងពណ៌ស្ក�ម។ 

យទាះជាោោ ងណាកយ៏ោយ ក្រ ោូភមីលមធិនអាចស្សរូបពន្លឺបានល្អយៅស្ពធិច 

(Spectrum) ពណ៌នបតងយទ។ ពន្លឺពណ៌នបតងចាងំផ្្តយោយស្លឹក 

ដដលយ�តនុយនះយ�ើយយទើបយយើងយមើលយ�ើញស្លឹកពណ៌នបតង។ រនុក្ខជាតធិកម៏ាន្ទានុកនូវ

ជាតធិពណ៌ស្ក�ម នធិងពណ៌ទលឹកស្ករូច ដូចជាការ ោូដតន ដដលស្សរូបពន្លឺយៅតំបនន់ន

ស្ពធិចយ្សេងៗយទៀត។ ពមីយស្ពាះពន្លឺគលឺជាទស្មងម់យួននថាមពលសមាសធាតនុដដលស្សរូប

ពន្លឺគលឺស្សរូបថាមពលពមីពន្លឺយនាះ។ 
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បញ្ជា កព់មីឥទ្ធិពលរបស់ពន្លឺក្នុងដំយណើ រ

រស្មីសំយោគ។

សកម្ភាពសធិសសេ

បញ្ហា

បង្ហា ញបញ្ហា “យតើពន្លឺមានឥទ្ធិពលយៅយលើ 

ការសំយោគអាមមីដនុងក្នុង ដំយណើ ររស្មី សំយោគ 

ោោ ងដូចយមតាច?”

ការទស្យនទ៍ាយ (សម្តធិកម្)

ឱ្យសធិសសេយធវាើការទស្យនទ៍ាយពមីលទ្្ល

ពធិយរាធនយ៍នះ។ បនាទា បម់កឱ្យសធិសសេពន្យល់

យ�តនុ្លននការទសសេនទ៍ាយរបស់ពួកយគ។

យដើម្មីយធវាើយតសតាសម្តធិកម្  យយើងស្តរូវយធវាើ     

ពធិយរាធន។៍

 ការយរៀបចំ

ស្គរូគួរដតយរៀបចំរនុក្ខជាតធិដដលសមស្សបសស្មាបយ់ធវាើពធិយរាធនយ៍នះ។    រនុក្ខជាតធិណាដដលមានស្លឹកយស្ចើន  ដូចជាពពួក Geranium  

រនុក្ខជាតធិយនះមានស្លឹកយស្ចើនដូចយនះការយបះស្លឹករបស់វាមធិនយធវាើឱ្យខូចរនុក្ខជាតធិយទ។  

ការស្បរុងស្បយត័្

អាល់កនុលគលឺពនុល យ�ើយង្យយ្ះ  យ�ើយចំហាយរបស់វាគលឺង្យរលាក។

 យៅយពលពណ៌បានបាតយ់ចញពមីស្លឹកស្តរូវយស្បើដយងកែៀបយដើម្មីស្សងស់្លឹកោកយ់ៅក្នុ ដកវដបដសែរ 

ដដលមានទលឹក។ ពន្តយ់ភ្ើងដដលោយំនាះឱ្យបានយលឿន។ ោកស់្លឹកយនាះយៅក្នុងចានយបស្ទមី ។ 

មធិនគួរយស្បើអាល់កនុលយៅជធិតយភ្ើង។ មនុនយធវាើពធិយរាធយនះ ស្តរូវយរៀបចំទលឹកយរៅតា ជាមនុន។ បំពងរ់ាក

ដដលោកអ់ាល់កនុលគួរដតោកស់្ត្កំ្នុងទលឹកយរៅតា ។ ស្បសធិនជាអាច គួរដតោកប់ំពងរ់ាកយនាះ

ក្នុងយ ើ្ងទលឹកយរៅតា អគ្គមីសនមី។ ពាកដ់វ ោនត្សនុវត្ធិភាពនធិងយស្រាមនដមធិនចម្ងកយ ត្ា យៅយពលកាន់

ដកវដបដសែរទលឹកយរៅតា ។ បនតាកទ់លឹកអនុមីយោូតអាចជស្មះពមីដស្ក នធិងសំយលៀកបំពាកប់ាន។



រនុក្ខជាតធិ Coleus កអ៏ាចយស្បើសស្មាបព់ធិយរាធនយ៍នះ្ងដដរ។ ស្គរូអាចសួរនូវខ្លឹមរារខាងយស្កាម៖ 

“យតើអាមមីដនុងស្តរូវបានរកយ�ើញយៅកដន្ងណាចំយពាះស្លឹក  Coleus  ដដលមានពណ៌យស្ចើន?  យស្បើការសយងកែតរបស់អ្កយដើម្មីបយងកែើត

សម្តធិកម្។ យធវាើពធិយរាធនយ៍ដើម្មីយធវាើយតសតាសម្តធិកម្របស់អ្ក។ ពន្យល់ពមីលទ្្លរបស់អ្ក”

រនុក្ខជាតធិ Coleus  គលឺជាពួករនុក្ខជាតធិមានផ្កែ ក្នុងអំបូរ Lamiaceae មានយដើមកំយណើ តពមីអាស្ពធិចស្តរូពធិច អាសនុមី នធិងអូស្រាតា លមី។ យគោំ

យោយរារស្លឹករបស់វាមានពណ៌រ្ាម្្ូតៗដវងៗ។ 

ពធិយរាធនរ៍បស់សធិសសេភាគយស្ចើននលឹងទាកទ់ងយៅនលឹងការយធវាើយតសតា

យលើទមីត្ងំស្លឹកខនុសៗគ្្សស្មាបវ់តតាមានអាមមីដនុង។ សធិសសេគួរដតរកយ�ើញថា

ដ្្កស្លឹកដដលមានពណ៌នបតងមាន្ទានុកអាមមីដនុង កដន្ងស្លឹកមានពណ៌ស

មធិនមាន្ទានុកអាមមីដនុងយទ។ 
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ទំលាបយ់ធវាើពធិយរាធនអ៍ំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

សកម្ភាព

ការសយងកែត នធិងការពធិភាកសា

អាចសួរថា “ យតើការទសសេនទ៍ាយរបស់អ្ក

អំពមីការសំយោគអាមមីដនុងក្នុងស្លឹកននដ្្កស្គបសន្លឹក

អាលនុយមមីញោូ មស្តលឹមស្តរូវ ឬយទ?ពន្យល់ចយម្ើយរបស់អ្ក”

យសចកតាមីសន្ធិោឋា ន

ឱ្យសធិសសេយ្ទាៀងផ្ទា តច់យម្ើយយៅនលឹការពធិភាកសា

 របស់ពួកយគ។ ឱ្យសធិសសេទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា ន 

យោយខ្ួនឯង។ 

ការយរៀបចំយធវាើប្ងព់ធិយរាធន៍

រនុក្ខជាតធិ  Coleus
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 វត្នុបំណង

   សន្ធិោឋា នថា  អនុកសនុមីដសនស្តរូវបាន្លធិតយោយ

រនុក្ខជាតធិអំ�នុងយពលយធវាើរស្មីសំយោគ ត្មរយៈពធិយរាធន៍

ការយរៀបចំ

   យរៀបចំសូលនុយស្យនុងសូដ្ូយមបែមីកាបូណាត 

(យមនំយ�ើង)  យោយលាយសូដ្ូយមបែមីកាបូណាត៥ស្កាម

ក្នុងទលឹកមយួលមីស្ត។ រកចកកនទានុយដ្កែ។ 

        សកម្ភាពសធិសសេ

សួរសធិសសេដូចខាងយស្កាម៖ 

1. យតើអ្កសយងកែតយ�ើញអវាមីយៅលស្លឹកចកកនទានុយដ្កែ?

2. យតើរារធាតនុយកើតមានយៅយលើស្លឹកចកកនទានុយដ្កែ

    ជាអវាមី? យតើរារធាតនុយនាះអាចជា្លធិត្លកាក

    សំណល់ដដរឬយទ? ចូរពន្យល់

3. យតើធាតនុយកាសធិកាណាដលឹកនាយំធវាើ រស្មីសំយោគ 

    នធិង្លធិតឧស្័ន? 

  វ ធិភាគ នធិងទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា ន

1. សធិសសេគួរដតយ�ើញពពនុះឧស្័ន។ ចយម្ើយ “អនុកសនុមីដសន” គលឺជាការពធិចារណា មធិនដមនជាការសយងកែតយទ។

2. រស្មីសំយោគ្លធិតអាមមីដនុង(គ្នុយកូស) នធិងអនុកសនុមីដសន។ យោយរារដតអាមមីដនុងមធិនដមនជាឧស្័ន ដូចយនះឧស្័នយនាះ
               ជាអនុកសនុមីដសន។ អនុកសនុមីដសនជា្លធិត្លកាកសំណល់ពមីយស្ពាះវាបយញ្ចញយៅក្នុងបរ ធិោកាស។

3. ក្រ ោូប្ាស។
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វត្នុបំណង

សន្ធិោឋា នបានថារនុក្ខជាតធិស្សរូបយកឧស្័ន

កាបូនធិច (CO2) យស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ  យដើម្ម្ី លធិត 

អាមមីដនុងត្មរយៈ ពធិយរាធនយ៍នះ។

សកម្ភាពសធិសសេ

សួរសធិសសេដូចខាងយស្កាម៖

1. យតើទលឹកកំយបារថ្ាមាននាទមីជាអវាមី?

2. យតើរវាងយ ើ្ង ក នធិងយ ើ្ង ខ មានភាពខនុសគ្្  

    ោោ ងដូចយមតាចខ្ះ?

3. យតើអ្កសន្ធិោឋា នោោ ងដូចយមតាចចំយពាះពធិយរាធនយ៍នះ?

ដំបូងសធិសសេយ្្ើយនលឹងសំណួរយោយខ្ួនឯង។  

បនាទា បម់កសធិសសេពធិភាកសាគ្្។ សធិសសេជាយស្ចើន

រាយការណ៍ពមីគំនធិតរបស់ពួកយគក្នុថ្ាកយ់រៀន។ ចនុងបញ្ចប ់

ស្គរូពន្យល់ ខ្លឹមរារ។

វ ធិភាគ នធិងយសចកតាមីសន្ធិោឋា ន 

4. ទលឹកកំយបារថ្ាមាននាទមីស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិច(CO2)។  យគយស្បើសូដ្ូយមអនុមីស្ដរុកសនុមីត (NaOH) សស្មាបក់ារស្សរូបឧស្័នកាបូនធិច  

    យស្ចើនជាង។ 

5. យ ើ្ង ក មធិនមានឧស្័នកាបូនធិច យ�ើយយ ើ្ង ខ មានឧស្័នកាបូនធិច។ 

6. រស្មីសំយោគស្តរូវការឧស្័នកាបូនធិច នធិងពន្លឺ។ 

 

សំគ្ល់៖ ដកវង្យដបក គួរដតស្បរុងស្បយត័្យពលកានដ់កវ។ ពធិយរាធនយ៍នះមធិនអាចយធវាើយស្កាមសមីតនុណហា ភាពខ្ពស់បានយទ។    

                        ពធិចារណាពមីលក្ខខណ្ឌ សមីតនុណហា ភាព។   
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យស្បើស្បាស់ធនធានក្នុងស�គមន៍

ឱ្យសធិសសេបយងកែើតសំណួរយដើម្មីសួរកសធិករពមីកត្តា

ដដលកំណត ់នធិងជនុំរនុញការលូតលាស់របស់រនុក្ខជាតធិ។

ឱ្យសធិសសេយស្បើសំណួរយនាះជាមូលោឋា នស្គលឹះននការសមាភា សន ៍ 

ឧទា�រណ៍  “អ្កចងោ់រំនុក្ខជាតធិយតើអ្កគួរដតយរៀបចំអវាមីខ្ះ?”

បនាទា បម់កឱ្យអ្កសមាភា សនយ៍ធវាើការរាយការណ៍ផ្ទា ល់មាត់

យៅក្នុងថ្ាក។់

រនុក្ខជាតធិោលំម្អត្ម្ទាះមយួចំនួនលូតលាស់យស្កាម

ពន្លឺស្សអាប់

 រនុក្ខជាតធិមយួយដើមយៅក្នុង្ទាះអាចទទួលពន្លឺតធិច

ជាង100 ដង ស្បសធិនយបើវាស្តរូវបានោយំៅខាងយស្រៅ។       

បង្ហា ញរនុក្ខជាតធិោលំម្អត្ម្ទាះជាយស្ចើនស្បយភទ។ រនុក្ខជាតធិ 

ោលំម្អត្ម្ទាះភាគយស្ចើនតូចៗយ�ើយអាចលូតលាស់ក្នុង 

យ ើ្ងដដលមានបរ ធិមាណដមីតធិចនធិងបរ ធិមាណពន្លឺទាប។

យោយរារដតទលឹកជាវត្នុធាតនុយដើមមយួននរស្មីសំយោគ ការខវាះទលឹកអាចពន្យលឺត ឬបង្្អ កដំ់យណើ ររស្មីសំយោគ។ រនុក្ខជាតធិដដលរស់យៅ 

ក្នុងលក្ខខណ្ឌ ស្ួត  ដូចជារនុក្ខជាតធិតំបនវ់ាលខសាច ់នធិងពួកយកានមីដភរស្លឹករបស់វាមានជាតធិគនុយទមីនសស្មាបក់ាតប់ន្យការបាតប់ងទ់លឹក។ 

សមីតនុណហា ភាពកជ៏ាកកាតា មយួដដលជះឥទ្ធិពលយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ រស្មីសំយោគអាស្ស័យយលើអងស់នុមីមដដលមានសកម្ភាព 

ល្អស្បយសើរយៅសមីតនុណហា ភាពចយន្ាះពមី ០oC យៅ 35oC ។ សមីតនុណហា ភាពខ្ពស់ ឬទាបជាងយនះអាចយធវាើឱ្យខូចអងស់នុមីមបន្យយល្ឿនរស្មីសំយោគ។ 

យៅក្នុងសមីតនុណហា ភាពទាបបំ ន្ុតរស្មីសំយោគអាចបញ្ឈបទ់ាងំស្សរុង។ 

វត្នុបំណង

ពន្យល់បានពមីកត្តា យ្សេងៗដដលជះឥទ្ធិពល               

យៅយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

ចំយណះដលឹងបដន្ម

កត្តា ជះឥទ្ធិពលយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ
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វត្នុបំណង

កំណតន់ធិយមនយ័រស្មីសំយោគ។

ពន្យល់ពមីដំណាកក់ាលទាងំពមីរននដំយណើ រ រស្មី- 

សំយោគ នធិងពណ៌នា ពមីកត្តា យ្សេងៗជះឥទ្ធិពលយៅយលើ 

ដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ 

យរៀបរាបព់មីកត្តា ជាយស្ចើនដដលមានឥទ្ធិពលយៅយលើ 

ដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

រឮំកពធិយរាធនយ៍�ើងវ ធិញ

    ឱ្យសធិសសេរឮំកពធិយរាធនយ៍�ើងវ ធិញយោយឱ្យពួកយគ 

យមើលយសៀវយៅដដលបានកតស់្ត្។

រង្វា យតនម្ការយល់ដលឹង

   យៅសធិសសេឱ្យកំណតន់ធិយមនយ័ ឬពន្យល់ពាក្យ 

នមីមយួៗយៅក្នុងយមយរៀន។ ជនុំរនុញសធិសសេដនទយទៀតបដន្ម

នធិយមនយ័ ឬការពន្យល់យ្សេងយទៀត។ 

1. រនុក្ខជាតធិស្សរូបពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ យ�ើយយស្បើស្បាស់ថាមពលយនះយដើម្ម្ី លធិតអាហារ ដំយណើ រយនះយៅថាដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

2. ឧស្័នកាបូនធិច នធិងទលឹក។

3. វាជាពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ

4. ឧស្័នកាបូនធិច

5. អាមមីដនុង (គ្នុយកូស)

6. អនុកសនុមីដសន

7.  ក្រ ោូប្ាស (ក្រ ោូភមីល)

8. 6 CO2 +  12H2O ----------------          C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

9. ស្លឹក

1០. ពន្លឺ ទលឹក កំហាបឧ់ស្័នកាបូនធិច សមីតនុណហា ភាព នធិងរារធាតនុខនធិជមយួចំនួនយទៀត។

ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ

ក្រ ោូភមីល
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ចំយណះដលឹងបដន្ម នធិងសកម្ភាព& យស្បើសមាភា រៈរបស់

ស្បវតតាធិននការសយងកែតរស្មីសំយោគ

ការស្រាវស្ជាវអំពមីរស្មីសំយោគបានចាបយ់្តាើមត្ងំពមីសតវតសេមនុនជាមយួនលឹងសំណួរង្យ៖ យៅយពលស្គ្បតូ់ចមយួដនុះពន្ក
 

លូតលាស់យៅជាយដើមយ�ើមយួយដើមដដលមានមាោ សរាបយ់ត្ន យតើការយកើនមាោ សរបស់យដើមយ�ើយនាះបានមកពមីណា? បានពមីដមី? 

បានពមីទលឹក? បានពមីខ្យល់។ 

ពធិយរាធនរ៍បស់យលាក វាោ ន យ�លមោនុន  (Van   Helmont  )

យៅអំ�នុងឆ្្ ំ 1600 ស្គរូយពទ្យជនជាតធិដបលសនុធិច  Jan Van   Helmont  បយងកែើតពធិយរាធនម៍យួយដើម្មីដសវាងរក ថាយតើរនុក្ខជាតធិ 

លូតលាស់យោយការស្សរូបយករារធាតនុយចញពមីដមី។ យលាក Van   Helmont    បានកំណតម់ាោ សស្ួតរបស់ដមីមយួយ ើ្ង នធិងកូនរនុក្ខជាតធិ 

មយួយដើម។ បនាទា បម់កគ្តោ់កូំនរនុក្ខជាតធិក្នុងយ ើ្ងយនាះ។  គ្តយ់ស្រាចទលឹកោោ ងយទៀងទាត។់ រយៈយពល5 ឆ្្ ំ កូនរនុក្ខជាតធិយនាះបាន

លូតលាស់យៅជាយដើមយ�ើតូចមយួយដើម  ដដលមានទម្ន ់ 75 គមី�ូស្កាម។   ចំដណកឯមាោ សរបស់ដមីវ ធិញយសទាើរដតមធិនមានការដស្បស្បរួល។ 

គ្តប់ានសន្ធិោឋា នថាមាោ សដដលយកើនយ�ើងគលឺបានពមីទលឹក ពមីយស្ពាះគ្តប់ានបដន្មដតទលឹកបោនុយណាណ ះ។ 

ពធិយរាធនយ៍លាកPriestley

ជាង100 ឆ្្បំនាទា បព់មីពធិយរាធនរ៍បស់យលាក Van Helmon  យលាកJoseph Priestley រដឋាមស្នតាមីអងយ់គ្សបានបយងកែើត 

ពធិយរាធនម៍យួដដលអាច្តាល់ការយល់បានចបាស់លាស់ពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ យលាកPriestley បានយកយទៀនមយួយដើម  

ោកស់្ក�ដកវមយួយលើវា យ�ើយសយងកែតយមើលអណាតា តយភ្ើងរលតប់នតាធិចមតាងៗ។ យលាកPriestley គធិតថាអវាមីមយួក្នុងខ្យល់ គលឺមាន

រារសំខាន ់យដើម្មីរកសាអណាតា តយភ្ើងឱ្យយ្ះ។ យៅយពលដដលរារធាតនុយនាះស្តរូវបានយស្បើអស់យទៀនករ៏លតរ់ារធាតនុយនាះគលឺអនុកសនុមីដសន។  

បនាទា បម់ក យលាកPriestley បានរកយ�ើញថា ស្បសធិនយបើគ្តោ់កយ់ដើមជមីអង្កែ មរស់មយួយដើមយៅក្នុងស្ក�រយៈយពលបមី 

បនួនែ្ យទៀនយនាះអាចយ្ះយ�ើងវ ធិញ  យ�ើយយ្ះបានយូរ។ ជមីអង្កែ មបាន្លធិតរារធាតនុមយួស្ទស្ទងច់ំយ�ះ ឬអាចយៅបានថា

វបយញ្ច ញអនុកសនុមីដសន។

VVOB

 
ទឹក 

 គ្រមប 

 ទឹក 

 េដើមសូល 

 ដ ី ដ ី

 គ្រមប គស្មប   គស្មប
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ចូរយស្ជើសយរ ើសចយម្ើយដដលស្តលឹមស្តរូវសស្មាបយ់្្ើយសំណួរ ឬបំយពញស្បយោគ។ 

1. យតើភាវរស់ណាជារារពាង្គកាយសវា័យជមីព? 

ក. យត្

ខ. រនុក្ខជាតធិ

គ. ស្តមី

�. ្សេធិត

2. បដន្មយលើពន្លឺ នធិងក្រ ោភមីល  រស្មីសំយោគស្តរូវការ

ក. ទលឹក នធិងអនុកសនុមីដសន

ខ.ទលឹក នធិងសកែរ

គ. អនុកសនុមីដសន ឧស្័នកាបូនធិច

�. ទលឹក នធិងឧស្័នកាបូនធិច

3. ស្លឹករនុក្ខជាតធិមានពណ៌នបតងពមីយស្ពាះក្រ ោូភមីល

ក. ចាងំផ្្តពន្លឺពណ៌យខៀវ

ខ. ស្សរូបពន្លឺពណ៌យខៀវ

គ. ចាងំផ្្តពន្លឺពណ៌នបតង

�.ស្សរូបពន្លឺពណ៌នបតង

4. ្លធិត្លរស្មីសំយោគគលឺ

ក. សកែរ នធិងអនុកសនុមីដសន

ខ. សកែរ នធិងឧស្័នកាបូនធិច

គ. ទលឹក នធិងឧស្័នកាបូនធិច

�. អនុមីស្ដរូដសន អនុកសនុមីដសន

5. ដំណាកក់ាលទមី 1ននរស្មីសំយោគគលឺ

ក. ការស្សរូបយកពន្លឺ

ខ. ដំណលឹ កនាទំលឹក

គ. ការ្លធិតអនុកសនុមីដសន

�. ការ្លធិតសកែរ

មតសខ្្ីស្៉ប់ដំម�ើ ��ស្សីមំោគ(40 នាទ)ី
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6. យតើសមមីការណាដដលសយង្ខបពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគល្អបំ ន្ុត?

ក. ទលឹក + ឧស្័នកាបូនធិច                សកែរ + អនុកសនុមីដសន 

ខ. សកែរ + អនុកសនុមីដសន                    ទលឹក + កាបូន

គ. ទលឹក + អនុកសនុមីដសន                    សកែរ + ឧស្័នកាបូនធិច

�. អនុកសនុមីដសន + ឧស្័នកាបូនធិច                  សកែរ + អនុកសនុមីដសន

7. ចកកនទានុយដ្កែស្តរូវបានោកយ់ស្កាមពន្លឺរយៈយពលជាយស្ចើនយមាោ ង។ សធិសសេយកស្លឹកចកកនទានុយដ្កែមកពធិនធិត្យយោយមមីស្ករូទសសេនអ៍នុបទធិច។

(1). សធិសសេអាចសយងកែតយ�ើញភាគល្អធិតពណ៌នបតងក្នុងយកាសធិកា។ យតើវាជាអវាមី?

     សធិសសេយកស្លឹកចកកនទានុយដ្កែោកក់្នុទលឹកយរៅតា ។    បនាទា បម់កបនតាកសូ់លនុយស្យនុងអនុមីយោូតយៅយលើស្លឹកយនាះ។    បោនុន្ាននាទមីយស្កាយមក  

                យកស្លឹកយនាះមកពធិនធិត្យយោយមមីស្ករូទសសេនអ៍នុបទធិច។  សធិសសេបញ្ជា កយ់ៅយលើភាគល្អធិតដដលមានពណ៌យខៀវក្នុងស្លឹកយនាះ។

(2). យ�តនុអវាមីបានជាភាគល្អធិតពណ៌នបតងដស្បយៅជាពណ៌យខៀវ?

8. សធិសសេម្ាក់្ ្នុ ំខ្យល់យៅក្នុងបំពងរ់ាក  a នធិងបំពងរ់ាក  b ។ បំពងរ់ាក  a មានោកស់្លឹករនុក្ខជាតធិ។  យកបំបងរ់ាកa នធិងបំពងរ់ាកb

   ោកយ់ស្កាមពន្លឺនែ្រយៈយពល 1យមាោ ង។  បនាទា បម់កចាកទ់លឹកកំយបារថ្ាយៅក្នុងបំពងរ់ាកទាងំពមីរ។   ជាលទ្្លទលឹកកំយបារថ្ាមធិនដស្បស្បរួលក្នុង

   បំពងរ់ាក a យ�ើយទលឹកកំយបារថ្ាក្នុងបំពងរ់ាក  b ដស្បយៅជាល្អក។់

(1). យ�តនុអវាមីបានជាសធិសសេ្្នុ ំខ្យល់ចូលយៅក្នុងបំពងរ់ាកទាងំពមីរ?

(2).យ�តនុអវាមីបានជាទលឹកកំយបារថ្ាក្នុងបំពងរ់ាក a មធិនដស្បស្បរួល?

ពន្លឺ

ពន្លឺ

ពន្លឺ

ពន្លឺ



លក្ខ�ៈវិនិច្ឆ័យ

លក្ខណៈវ ធិនធិច្យ័ នធិងសំណូមពរសស្មាបក់ារបយស្ងៀន

០-2០ សធិសសេខវាះចំយណះដលឹងមូលោឋា ន នធិងការយល់ដលឹងពមីរស្មីសំយោគ។ ពួកយគស្តរូវដតបញ្ជា កព់មីដំយណើ ររស្មីសំយោគនធិងរឮំកយ�ើង

វ ធិញពមីពធិយរាធន។៍

21-3០ សធិសសេទទួលបានចំយណះដលឹងមូលោឋា ន  នធិងយល់ដលឹងពមីរស្មីសំយោគ។ យទាះជាោោ ងណា ពួកយគស្តរូវដតបញ្ជា កប់ដន្ពមី

ពធិយរាធន។៍ 

31-5 ០ សធិសសេហាកប់មីដូចជាមានកស្មធិតននការយល់ដលឹងពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគស្គបស់្គ្ន។់ ស្គរូគួរដតឱ្យសធិសសេបយងកែើតការគធិតអំពមី 

រស្មីសំយោគ។ 
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1. ខ

2. �

3. គ

4. ក

5. ក

6. ក 

7. (1) ក្រ ោប្ាស (2) រស្មីសំយោគស្តរូវបានស្បស្ពលឹតតាយៅយៅក្នុងក្រ ោូប្ាស។ 

8. (1) បំពងរ់ាកទាងំពមីរគួរដតមានលក្ខខណ័្ឌ ដូចគ្្។ រស្មីសំយោគស្តរូវការឧស្័នការបូនធិច។  (2) ឧស្័នកាបូនធិចស្តរូវបានយស្បើស្បាស់

    សស្មាបរ់ស្មីសំយោគ។ 

សំណួរនមីមយួៗបញ្ជា កខ់្លឹមរារខាងយស្កាម។ សំណួរទមី1 គលឺនធិយមនយ័សវា័យជមីព។  សំណួរទមី2 គលឺដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ 

សំណួរទមី 3 គលឺចំនាងំផ្្តននពន្លឺ។ សំណួរទមី4 គលឺអំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ្ងដដរ។ សំណួរទមី 5 កប៏ញ្ជា កព់មីដំយណើ ររស្មីសំយោគ្ងដដរ។ 

សំណួរទមី 6 សមមីការរស្មីសំយោគ។ សំណួរទមី7 នធិងទមី8 អំពមីរស្មីសំយោគ។

យតសតាយនះង្យ វាអាចយស្បើរយៈយពល2០នាទមី  យដើម្មីយ្្ើយសំណួរយនះ។ យទាះជាោោ ងណា វាអាចពធិបាកចំយពាះសំណួរទមី7 នធិងទមី8 

សស្មាបស់ធិសសេមយួចំនួន។ ក្នុងរ្ានភាពដូចយនះ ស្គរូគួរដតពន្យល់ពមីដំយណើ រការពធិយរាធនទ៍ាងំយនះ។

  
 

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

សំណួរទមី1  ដល់ទមី 6 សំណួរមយួ 5 ពធិនទានុ សំណួរទមី7  នធិងទមី8 មយួសំណួរ 1០ពធិនទានុ
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មេម�ៀនទី 3                   ដម្ហើេ�កុ្ខជាតិ

វត្ុបំណ្

ដូចដដលបានសរងសរកនាុ្ងសៀវងៅពុម្ព វត្ុបំណ្កនាុ្ងមងរៀនងនះមាន៖

  - បកស្រាយពីដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរននដំងណើ រដង្ហើមរុក្ខជាតិ

  - ងស្បៀបង�ៀបដំងណើ រដង្ហើមរុក្ខជាតិ និ្ដំងណើ ររស្ីសំងោគ

  - ពណ៌នាពីការង្ទេរថ្មពលរបស់ភាវៈរស់

  - បណុ្ះរ្ារតីសិស្សឱ្យងចះដែរកសា និ្ការពាររុក្ខជាតិ។

ផែនកា�បម្្ៀន

ងមងរៀនងនះស្តរូវបងស្្ៀនរយៈងពល 5 ងមាោ ្ដូចដដលបានបង្ហ ញកនាុ្តារា្ទី 1 ខា្ងស្កាម

តារា្ទី 1 បំដណ្ដចកងមាោ ្បងស្្ៀន

ចំនួនងមាោ ្សិកសា ចំណ្ង�ើ្រ្ងមងរៀន ដង្ហើមរុក្ខជាតិ ទំពរ័កនាុ្ងសៀវងៅពុម្ព

1 1. ដង្ហើមរុក្ខជាតិ 172

1
    1.1. ដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរននដង្ហើមរុក្ខជាតិ 

    1.2. កត្ាខា្ងស្រៅដដល�ះឥទ្ិពលងៅងលើដំងណើ រដង្ហើមរុក្ខជាតិ
173

1 2. ទំនាកទ់ំន្ថ្មពល 174

1 3. ការង្ទេរថ្មពល 174-175

1 សង្្ខបងមងរៀន 176

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្្ៀន

តារា្ទី 2 ខា្ងស្កាមបង្ហ ញពីដ្នការបងស្្ៀន និ្លទ្្លរង្វា យតនមលៃ។ ស្គរូស្តរូវបានរពឹំ្ថ្អនុវត្សកម្ភាពកនាុ្តារា្ខា្ងស្កាម

ង�ើយង�វាើការវាយតនមលៃសិស្ស ងៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ ដដលបានឱ្យកនាុ្តារា្។ ដូចងៅកនាុ្តារា្ សិស្សអាចពន្យល់ពីដង្ហើមរុក្ខជាតិ។ 

សកម្ភាពទាំ្ ងនះ �ំរុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍការយល់ដឹ្របស់ពួកងគអំពីដង្ហើមរុក្ខជាតិ ។



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទី់9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 16 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 17

ចំណុចននការបងស្្ៀនកនាុ្ងមងរៀនងនះគឺ ដង្ហើមរុក្ខជាតិ។ កនាុ្ងមងរៀនងនះ សិស្សស្តរូវអានងសៀវងៅ ង�ើយពិភាកសាគ្នា ។ ដូងចនាះ ស្គរូគួរដត 

យកចិត្ទុកដាកឱ់្យបានងស្ចើនងៅងលើចំណុចខា្ងស្កាមកនាុ្ងពលបងស្្ៀនងមងរៀនងនះ។

• ឱ្យសិស្សអានងសៀវងៅ និ្សង្កេតងមើលរូបភាព ងដើម្�ីំរុញសិស្សឱ្យយល់ដឹ្ពីដង្ហើមរុក្ខជាតិចាបំាចស់្តរូវ្្ល់នូវពត័ម៌ានដដលង�វាើ 

ឱ្យសិស្សចាបអ់ារម្ណ៍។ ងសៀវងៅដណនាសំ្គរូងនះ្្ល់នូវពត័ម៌ានបដន្មមយួចំនួន។

• ស្តរួតពិនិត្យចំងណះដឹ្មានស្រាបរ់បស់សិស្សងៅងពលចាបង់្្ើមងមងរៀននីមយួៗ។ ស្បសិនងបើអនាករកង�ើញថ្សិស្សពុំទានម់ាន  

ចំងណះដឹ្ស្គបស់្គ្ន ់បនាទេ បម់កពន្យល់បដន្ម និ្បង្ហ ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

• បំដណ្ដចកងមាោ ្ងៅតាមសកម្ភាពដដលបានកំណតទុ់ក។ ងសៀវងៅដណនាដំណនាសំស្មាបស់្គរូបងស្្ៀនងនះ បានដណនា ំ

សកម្ភាពងៅតាមងមាោ ្បងស្្ៀន បោុដន្ស្គរូអាចមានការលំបាកខលៃះចំងពាះសកម្ភាពងនះ។

ដូងចនាះ ងសៀវងៅដណនាសំស្មាបស់្គរូបងស្្ៀនងនះ ្្ល់នូវតស្មរុយខលៃះសស្មាបក់ារបងស្្ៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និ្សកម្ភាព) កដូ៏ចជា

ចំងណះដឹ្បដន្មមយួចំនួនអំពីដង្ហើមរុក្ខជាតិ ងដើម្�ីំរុញការចាបអ់ារម្ណ៍សិស្សមយួចំនួនងៅងលើការសិកសាងនះ។

ងមាោ ្ វត្ុបំណ្ សកម្ភាព លទ្្លរង្វា យតនមលៃ

ទី 1 ពន្យល់ពីខលៃឹមរារននដង្ហើម 

ងកាសិកា។

• សិស្សឱ្យនិយមនយ័ដង្ហើមងៅងពលចាបង់្្ើម

ងមងរៀន។ សិស្សកតស់្តាពីដំងណើ រដង្ហើម

ងកាសិកាដបបវទិយារាសស្ដដលមានងៅកនាុ្

ងសៀវងៅពុម្ព។

• សិស្សពន្យល់បានពីខលៃឹមរារនន 

ដង្ហើមងកាសិកា។

ទ2ី ពន្យល់ពីដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរ

ននដង្ហើមងកាសិកា។

• សិស្សបញ្ជា កពី់សីុតូបាលៃ ស និ្មតូីកុ្ស្ឌី មាន 

ទំនាកទ់ំន្ងៅនឹ្ដង្ហើមងកាសិកាកនាុ្

ងកាសិការុក្ខជាតិតាមរយៈរូបភាព។ 

• សិស្សពន្យល់បានពីដំណាកក់ាល

ទាំ្ ពីរននដង្ហើមងកាសិកា។

ទ3ី ពន្យល់ពីដំងណើ ររស្ីសំងោគ 

និ្ដំងណើ រដង្ហើមជាដំងណើ រការ

្ទេុយគ្នា ។

• សួរសិស្សនូវសំណួរខា្ងស្កាម៖

1. ងតើដំងណើ រការងស្បើស្បាស់អុកសីុដសនជា 

    ដំងណើ រការអវាី?

2. ងតើដំងណើ រការងស្បើស្បាស់ឧស្័នកាបូនិចជា

ដំងណើ រការអវាី?

3. ងតើដំងណើ រការ្លិតទឹកជាដំងណើ រការអវាី?

• សិស្ស ពន្យល់បានថ្ដំងណើ រ

រស្ីសំងោគ និ្ដំងណើ រដង្ហើមជា

ដំងណើ រការ្ទេុយគ្នា ។ 

ទ4ី ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំន្រវា្ដខ្ស

អាហារ និ្បងនទេរថ្មពល។

• ដំបូ្សិស្សងស្�ើសងរ ើសភាវរស់ខា្ងស្កាម 

ង�ើយបង្កេើតដខ្សអាហារ។ បនាទេ បម់ក សិស្សគូរ 

លំ�ូរថ្មពលកនាុ្ដខ្សអាហារ។ ងដើមង�ើ 

រុក្ខជាតិតូចៗ ស្សងមាច កណូ្ប បក្ស ី

កណុ្រ ពស់ នស្ពងក្ាប ដ្កេូវ កដ្កេប

• សិស្សពន្យល់បានពីទំនាកទ់ំន្ 

រវា្ដខ្សអាហារ និ្បងនទេរថ្មពល។

ទ5ី ពន្យល់ពីខលៃឹមរារននដង្ហើម 

ងកាសិកា និ្លំ�ូរថ្មពល។

• សិស្សរលឹំកង�ើ្វញិពីដង្ហើមងកាសិកា និ្

លំ�ូរថ្មពលងដាយការអានងសៀវងៅកតស់្តា

របស់ពួកងគ។ 

• សិស្សង្លៃើយសំណួរកនាុ្ងសៀវងៅពុម្ពទំពរ័ទី176

• សិស្សពន្យល់បានពីខលៃឹមរារនន

ដង្ហើមងកាសិកានិ្លំ�ូរថ្មពល។

តារា្ទី2 ដ្នការបងស្្ៀន និ្លទ្្លរង្វា យតនមលៃ

ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បម្្ៀន



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 18 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 19

ងៅងពលចាបង់្្ើមងមាោ ្សិកសានីមយួៗ សូមស្តរួតពិនិត្យថ្ងតើសិស្សមានចំងណះដឹ្ដូចខា្ងស្កាមង�ើយឬងៅ ស្បសិនងបើគ្នា នងនាះ 

សិស្សនឹ្ពិបាកសងស្មចបានវត្ុបំណ្ងមងរៀន។

 1. ទស្ម្រ់ូប្្ុ ំននងកាសិកា

  សីុតូបាលៃ ស មតូីកុ្ស្ឌី

 2. សមាសធាតុ

  ឧស្័នកាបូនិច អុកសីុដសន

ចំមណះដឹ្េូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទី់9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 18 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 19

វត្ុបំណ្

ពន្យល់ពីខលៃឹមរារននដង្ហើមងកាសិកា។

ដម្ហើេ�កុ្ខជាតិ

សកម្ភាព

រុក្ខជាតិ្លិតគលៃុយកូសតាមរយៈដំងណើ រ

រស្ីសំងោគ។

ស្គរូសួរសិស្ស “ងតើគលៃុយកូសមាននាទីជាអវាីសស្មាប់

រុក្ខជាតិ?”សិស្សនឹ្ង្លៃើយថ្គលៃុយកូសស្តរូវបាន 

ងស្បើស្បាស់ ជាថ្មពលសស្មាបក់ារលូតលាស់ 

និ្ការរកសារុក្ខជាតិ ឬកស៏្ុកទុកជារារធាតុ 

ចិញឹ្ម។ ងតើដំងណើ រននការងស្បើស្បាស់គលៃុយកូសជា

ថ្មពល របស់រារពា្្កាយងៅថ្ដំងណើ រការ 

អវាី?

ការដកដង្ហើម និ្ដង្ហើម 

ពាក្យថ្ ដង្ហើមមានអត្នយ័ពីរ។ សិស្សស្បដ�លជាយល់ថ្ដង្ហើមមាននយ័ថ្ “ការដកដង្ហើម” គឺថ្ជាចលនាខ្សល់ ងចញនិ្

ចូ ល សួតរបស់ងយើ្។ ងដើម្ងីចៀសវា្ការយល់ស្ច�ំ ដំងណើ រដង្ហើមដដលស្បស្ពឹត្ងៅងៅកនាុ្ងកាសិកា�ួនកាលស្តរូវបាន ងៅថ្ ដង្ហើម 

ងកាសិកា។ 

ដង្ហើមជាអវាី?

ដង្ហើមគឺជាដំងណើ រដដលងកាសិកាទទួលថ្មពលពីគលៃុយកូស។ អំ�ុ្ងពលដង្ហើមងកាសិកាបំដបកមោូងលគុលអាហារង្យ ដូចជា 

សកេរង�ើយបងញ្ញថ្មពលដដលវាទទួលបាន។ �ួនកាលថ្មពលស្តរូវបានស្ុកទុក ដូចការសន្សលុំយកនាុ្�នាគ្រ។ អំ�ុ្ងពលរស្ី 

សំងោគ រុក្ខជាតិចាបយ់កថ្មពលពីពនលៃឺស្ពះអាទិត្យ ង�ើយសន្សវំាទុកកនាុ្ទស្ម្ជ់ាគលៃុយសីុត រមួមានសកេរ និ្អាមដុី្។ ស្សងដៀ្គ្នា ដដរ 

ងៅងពលងយើ្បរងិភាគ ងយើ្បដន្មការសន្សទុំកថ្មពលងៅកនាុ្កដនលៃ្ស្ុកទុក។ ងៅងពលងកាសិកាស្តរូវការថ្មពល វាទាញយក 

ថ្មពលងដាយការបំដបកគលៃុយសីុតកនាុ្ដំងណើ រដង្ហើម។
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ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 20 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 21

ដង្ហើមស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្ងកាសិកា

សីុតូបាលៃ ស និ្មតូីកុ្ស្ឌីមានទំនាកទ់ំន្ងៅនឹ្ដង្ហើមងកាសិការបស់រុក្ខជាតិងដាយការងស្បើរូបភាពងនះ។ ងយើ្អាច រ្ាល់ពី 

ភានា សងស្គ្្ កលៃរ ោូបាលៃ ស សីុតូបាលៃ ស និ្នណវា យោូងដាយការងស្បើមសី្ករូទស្សនអ៍ុបទិច។ ងទាះជាោោ ្ណា ងយើ្មនិអាចងមើល ង�ើញមតូីកុ្ស្ឌី 

ងដាយមសី្ករូទស្សនអ៍ុបទិចបានងទ។

ដំងណើ របំដបកគលៃុយកូសមានពីរដំណាកក់ាល។ 

សិស្សគួរដតកតស់ម្ាល់ថ្មពលស្តរូវបានបញ្្ញកនាុ្

ដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរ។ ្លិត្លពីរង្្ស្ងទៀតរបស់

ដង្ហើមគឺឧស្័នកាបូនិច និ្ទឹក។ ្លិត្លទាំ្ ងនះ

បនសាយងចញងស្រៅងកាសិកា។ បនាទេ បម់កងកាសិកា

ស្សរូបយកអុកសីុដសនដដលជាវត្ុធាតុងដើមសស្មាប់

ដង្ហើម ង�ើយងកាសិកាបងញ្ញឧស្័នកាបូនិច និ្ទឹក

ដដលជា្លិត្លរបស់ដង្ហើម។ 

វត្ុបំណ្

ពន្យល់ពីដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរននដង្ហើម

ងកាសិកា។

  សកម្ភាព

 សិស្សពន្យល់ពីអត្នយ័កនាុ្រូបភាព

 ដំណាកក់ាលទី1៖ ស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្

សីុតូបាលៃ ស

ដំណាកក់ាលទី2៖ ស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្  

មតូីកុ្ស្ឌី។
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វត្ុបំណ្

ពន្យល់បានថ្រស្ីសំងោគ និ្ដង្ហើម 

អាចជាដំងណើ រការពី្ទេុយគ្នា ។

សកម្ភាព

ស្គរូសួរសំណួរ៖ 

“ដ្អែកងលើសមកីារទាំ្ ពីរងនះ ងតើរស្ីសំងោគ និ្

ដង្ហើមមានទំនាកទ់ំន្គ្នា ោោ ្ដូចងម្ច?    ោ 

            

                          

ថ្មពលលំ�ូរកនាុ្រស្ីសំងោគ ង�ើយដង្ហើមស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្ទិសងៅ្ទេុយគ្នា ។ រស្ីសំងោគគឺជាដំងណើ រមយួ“ស្ុកទុក” 

ថ្មពល រឯីដង្ហើមងកាសិកាគឺជាដំងណើ រមយួ “ទាញយក” ថ្មពល។ 

សួរសិស្សនូវសំណួរខា្ងស្កាម៖

  1. ងតើដំងណើ រការណាងស្បើស្បាស់អុកសីុដសន?

  2. ងតើដំងណើ រការណាងស្បើស្បាស់ឧស្័នកាបូនិច?

  3. ងតើដំងណើ រការណា្លិតទឹក?

ចងមលៃើយ

  1. ដង្ហើម

  2. រស្ីសំងោគ

  3. ដង្ហើម

 
 ពន�ឺ្រពះអទិត្យ 

 ក�រ ៉ភីូល 
6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

 មីតូកុង្រឌី 

 
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O

 រស្ីសំងោគ

ដង្ហើម
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 សកម្ភាព

ដំបូ្សិស្សងស្�ើសងរ ើសភាវរស់ខា្ងស្កាម 

ង�ើយបង្កេើតដខ្សអាហារ។ បនាទេ បម់កសិស្សគូរលំ�ូរ 

ថ្មពលកនាុ្ដខ្សអាហារ។ 

ងដើមង�ើ រុក្ខជាតិតូចៗ ស្សងមាច កណូ្ប បក្ស ី

កណុ្រ ពស់ នស្ពងក្ាប ដ្កេូវ កដ្កេប

“ឧទា�រណ៍”

នស្ពងក្ាប          ដ្កេូវ             កដ្កេប               

វត្ុបំណ្

ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំន្រវា្ដខ្សអាហារ 

និ្បងនទេរថ្មពល។

  

ថ្មពល

ដខ្សអាហារ និ្បងនទេរថ្មពល

ថ្មពលចូលងៅកនាុ្រ្ានស្បពន័្ងសទេើរដតទាំ្ អស់ ដូចជាពនលៃឺស្ពះអាទិត្យ វាស្តរូវបានបដមលៃ្ងៅជាមោូងលគុលអាហារងដាយរុក្ខជាតិ 

ជាអនាក្លិត។ ថ្មពលងនះស្តរូវបានង្ទេរងៅឱ្យរារពា្្កាយនីមយួៗដដលបានសីុអនាក្លិត ង�ើយបនាទេ បម់កង្ទេរងៅឱ្យរារពា្្កាយ

ង្្ស្ងទៀតដដលចិញឹ្ម�ីវតិងដាយសីុអនាកងស្បើស្បាស់។ លំ�ូរថ្មពលតាមរយៈរ្ានស្បពន័្មយួបានបង្ហ ញកនាុ្ រូបភាព ដយាស្កាមដខ្ស

អាហារ និ្បណ្ាញអាហារ។ 

ចំងណះដឹ្បដន្ម
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    សកម្ភាព

សិស្សបំងពញចងនាលៃ ះកនាុ្តារា្

លក្ខណៈ រស្ីសំងោគ ដង្ហើម

វត្ុធាតុងដើម ទឹកនិ្CO2 ក

្លិត្ល ខ គ

ថ្មពល � ្

ក. គលៃុយកូស និ្អុកសីុដសន

ខ. គលៃុយកូស និ្អុកសីុដសន

គ. ទឹក និ្CO2

�. ស្ុកថ្មពល

្. បងញ្ញថ្មពល

           វតុ្បំណ្

ពន្យល់ពីខលៃឹមរារននដង្ហើមងកាសិកា និ្ 

លំ�ូរថ្មពល។ 

ចងមលៃើយ

      1. ដង្ហើមជាដំងណើ រការមយួដដលងកាសិកាទទួលថ្មពលពីគលៃុយកូស។

 2. ដំណាកក់ាលទី1 ស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្សីុតូបាលៃ សននងកាសិកា។ មោូងលគុលគលៃុយកូសស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងលគុលតូចៗ។

                 ដំណាកក់ាលងនះមនិស្តរូវការអុកសីុដសនងទ ង�ើយបរមិាណថ្មពលតិចតួចដតបោុងណាណ ះស្តរូវបានបងញ្ញ។ 

 3. ដំណាកក់ាលទី2 ននដង្ហើមស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្មតូីកុ្ស្ឌី។ មោូងលគុលតូចៗស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងលគុលតូចបំ្ុត។
 

                  ស្បតិកម្គីមងីនះស្តរូវការអុកសីុដសន ង�ើយបរមិាណថ្មពលោោ ្ងស្ចើនស្តរូវបានបងញ្ញ។

 4. ដំងណើ រដង្ហើម និ្ដំងណើ ររស្ីសំងោគមានទំនាកទ់ំន្គ្នា ងដាយដំងណើ ររស្ីសំងោគ្លិតអុកសីុដសន និ្គលៃុយកូស        

        ្្ល់ឱ្យដំងណើ រដង្ហើមងស្បើស្បាស់។

 5. ដំងណើ ររស្ីសំងោគស្ុកថ្មពល ង�ើយដង្ហើមងកាសិកាបងញ្ញថ្មពល។ 

 6. សីតុណហ ភាព កំហាបអ់ុកសីុដសន និ្ឧស្័នកាបូនិច។ 

 7. C6H12O6   +   6O2                   6CO2     +     6H2O

 8. ពនលៃឺស្ពះអាទិត្យ             រុក្ខជាតិ (រស្ីសំងោគ)             ដ្កេូវ             បក្សី

 9. វ�ិីដដលងយើ្អាចបង្កេើតសំងណើ មងៅងលើដីស្សទាបង់លើរបស់ដីដំណាំគឺវ�ិីង�វាើឱ្យដីស្សទាបង់លើ្ុស ដូចជាការកាបគ់្ស់

                  ឬភជាួរដី ការបាចអង្កេ ម កំងទចែ្ ឬ�្ូយ្ង�វាើឱ្យដី្ុសងដើម្ឱី្យរុក្ខជាតិដកដង្ហើមបានស្សរួល ងស្ពាះដំងណើ រដង្ហើមរុក្ខជាតិ្លិត

                  ទឹក ដូចងនះវាអាចង�វាើឱ្យដីមានសំងណើ ម។ 

 មតូីកុង្រឌី 
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ចំមណះដឹ្បផន្េ និ្េកេ្មភាព&ម្បើេរាភា �ៈSEAL

ពិងរា�ង្យ “ដង្ហើមរុក្ខជាតិ”

ដំងណើ រការ

  1. ស្គរូងរៀបចំែ្ប់ាលៃ សទេិចថ្លៃ ពីរ

ែ្A់ មាន្ទេុកខ្យល់បរោិកាស និ្រុក្ខជាតិ ែ្ ់B មាន្ទេុកខ្យល់បរោិកាស

  2. ដាកែ់្ទ់ាំ្ ពីរងនះកនាុ្កដនលៃ្្្ឹតរយៈងពលពីរងមាោ ្។ 

  3. ស្ចបាចខ់្យល់កនាុ្ែ្ប់ាលៃ សទេិចងនាះងៅកនាុ្បំព្រ់ាកពីរង្្ស្គ្នា ដដលមានដាកទឹ់កកំងបារថ្លៃ ។ 

លទ្្ល និ្ការពិភាកសា៖

  1. ងតើទឹកកំងបារថ្លៃ កនាុ្បំព្រ់ាក A ឬបំព្រ់ាក B មានពណ៌ោោ ្ដូចងម្ច?

  2. ងតើអនាកទាញងសចក្ីសននាិដាឋា នចំងពាះពិងរា�នង៍នះោោ ្ដូចងម្ច?

បំព្�់រ័

ងល្ើ្

រារពា្្កាយឯកងកាសិកាមយួចំនួនអាចទទួលថ្មពលពីអាហារងដាយមនិស្តរូវការងស្បើស្បាស់អុកសីុដសន។ រារពា្្កាយ 

ទាំ្ ងនះទទួលថ្មពលរបស់វាតាមរយៈងល្ើ្ ដំងណើ រការបងញ្ញថ្មពលមយួដដលមនិស្តរូវការអុកសីុដសន។ ងល្ើ្ ្្ល់ថ្មពល 

សស្មាបង់កាសិកាមនិស្តរូវការអុកសីុដសន។ បរមិាណថ្មពលបងញ្ញងដាយមោូងលគុលសកេរ កនាុ្ងពលងល្ើ្ គឺតិចជា្បរមិាណ ថ្មពល 

បញ្ញកនាុ្ងពលដង្ហើម។ 

ងល្ើ្ អាល់កុល 

ងល្ើ្ មយួស្បងភទងកើតង�ើ្ងៅងពលងមដំដបរ និ្រារពា្្កាយឯកងកាសិកាមយួចំនួនបំដបកសកេរ។ ដំងណើ រការងនះស្តរូវបាន 

ងៅថ្ងល្ើ្ អាល់កុល ពីងស្ពាះអាល់កុលជា្លិត្លមយួ។ ្លិត្លង្្ស្ងទៀតគឺឧស្័នកាបូនិចនិ្បរមិាណថ្មពល តិចតួច។ 

ងល្ើ្ អាល់កុលមានរារៈសំខានច់ំងពាះអនាកង�វាើនំង�ើ្ និ្អនាក្លិតស្រាងបៀរ។ ឧស្័នកាបូនិចស្តរូវបាន្លិតងដាយ

ងមដំដបរបង្កេើតបនទេបខ់្យល់កនាុ្ដំុនំបុ័្ បណ្ាលឱ្យនំង�ើ្។  ឧស្័នកាបូនិចកជ៏ាស្បភពននពពុះជាតិអាល់កុលកនាុ្ស្រាងបៀរ។ 



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទី់9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 24 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 25

ចូរងស្�ើសងរ ើសចងមលៃើយស្តឹមស្តរូវ និ្បំងពញចងនាលៃ ះ

1. ធាតុងកាសិកាដដលរស្ីសំងោគស្បស្ពឹត្ងៅគឺ៖

ក. មតូីកុ្ស្ឌី

ខ. កលៃរ ោូបាលៃ ស

គ. កលៃរ ោូភលី

�. នណវា យោូ

2. ធាតុងកាសិកាដដលដំណាកក់ាលទី2ននដង្ហើមស្បស្ពឹត្ងៅគឺ៖

ក. មតូីកុ្ស្ឌី

ខ. សីុតូបាលៃ ស

គ. កលៃរ ោូបាលៃ ស

�. នណវា យោូ

3. ងតើដំងណើ រការណា្លិតឧស្័នកាបូនិច? 

ក. រស្ីសំងោគ

ខ. ងមយោូស

គ. មតូីស

�. ដង្ហើម

4. អំ�ុ្ងពល (            ) ថ្មពលជាងស្ចើនស្តរូវបានបងញ្ញងៅកនាុ្សីុតូបាលៃ ស។

5. ដំងណើ រការបងញ្ញថ្មពលដដលមនិស្តរូវការអុកសីុដសនគឺ (    )។ 

6. ស្កាបខា្ងស្កាមបង្ហ ញពីអស្តាងល្ើ្ អាល់កុលចំងពាះងមដំដបរងៅកនាុ្សីតុណហ ភាពខុសៗគ្នា ។ ងតើអស្តាងល្ើ្ និ្សីតុណហ ភាព 

មានទំនាកទ់ំន្គ្នា ោោ ្ដូចងម្ច? 

ក. អស្តាងល្ើ្ ងកើនង�ើ្ជាបន្បនាទេ បង់ៅងពលសីតុណហ ភាពងកើនង�ើ្។

ខ. អស្តាងល្ើ្ ែយចុះជាបន្បនាទេ បង់ៅងពលសីតុណហ ភាពងកើនង�ើ្។

គ. អស្តាងល្ើ្ ងកើនង�ើ្ងៅងពលសីតុណហ ភាពងកើនង�ើ្ បនាទេ បម់ក

ចុះោោ ្រ�័ស។

�. អស្តាងល្ើ្ ែយចុះជាមយួសីតុណហ ភាព បនាទេ បម់កងកើនង�ើ្។

្. អស្តាងល្ើ្  និ្សីតុណហ ភាពមនិមានទំនាកទ់ំន្រវា្គ្នា ងទ។

7. ងតើស្បងោគណាស្តរូវបានគ្សំ្ទងដាយស្កាប? 

ក. រស្ីសំងោគមនិងកើតង�ើ្ងៅសីតុណហ ភាព 0 oC។

ខ. អស្តារស្ីសំងោគងៅសីតុណហ ភាព 40oC គឺខាលៃ ំ្ ជា្អស្តាងៅសីតុណហ ភាព 20oC។

គ. សីតុណហ ភាពសមស្សបសស្មាបរ់ស្ីសំងោគគឺស្បដ�ល 46 oC។

�. អស្តារស្ីសំងោគងកើនង�ើ្ងៅងពលសីតុណហ ភាពងកើនង�ើ្ចាបពី់ 25 oC ងៅ30 oC។ 

មតេខ្្ីេ្រាប់ដម្ហើេ�កុ្ខជាតិ(40នាទី)



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 26 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- PB

សំណួរទី1 ដល់ទី4 មយួសំណួរ 5ពិនទេុ សំណួរទី5 ដល់ទី7 មយួសំណួរ 10ពិនទេុ

1. ខ

2. ក

3. �

4. ដំណាកក់ាលទី1ននដង្ហើមងកាសិកា

5. ដំណាកក់ាលទី1ននដង្ហើមងកាសិកា ងល្ើ្

6. គ

7. ក

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខលៃឹមរារខា្ងស្កាម។ សំណួរទី 1 គឺទីតាំ្ ននរស្ីសំងោគ។ សំណួរទី 2 គឺទីតាំ្ ននដំណាកក់ាល ទី 2 របស់ 

ដង្ហើម។ សំណួរទី 3 គឺ្លិត្លដង្ហើម។ សំណួរទី 4 គឺទីតាំ្ ននដំណាកក់ាលទី1 របស់ដង្ហើមងកាសិកា។ សំណួរទី5 គឺដំណាកក់ាលទី1 

របស់ដង្ហើមងកាសិកា និ្ងល្ើ្ ។ សំណួរទី 6 និ្សំណួរទី 7 ការអានស្កាភចិពីឥទ្ិពលសីតុណហ ភាពងៅងលើរស្ីសំងោគ។

ងតស្ង្យស្សរួល វាអាចងស្បើរយៈងពលស្បដ�ល 20នាទី ងដើម្ងី្លៃើយសំណួរ។ ងទាះជាោោ ្ណាក្ី វាអាចមានការលំបាកសស្មាបសិ់ស្ស

មយួចំនួនកនាុ្ការង្លៃើយសំណួរទី7។ កនាុ្រ្ានភាពដបបងនះ ឱ្យសិស្សពស្ង្្អត្នយ័ចងមលៃើយនីមយួៗងដាយងស្បើស្កាភចិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ 

ចមេ្ើយ ពិន្ុ និ្កា�វិនិច្ឆ័យ 

ពិនទេុ　　　　　　　　　　　　　　លក្ខណៈវនិិច្យ័ និ្សំណូមពរសស្មាបក់ារបងស្្ៀន
0-20 សិស្សខវាះចំងណះដឹ្មូលដាឋា ន និ្ការយល់ដឹ្ពីដង្ហើមរុក្ខជាតិ។ ពួកងគស្តរូវដតបញ្ជា កពី់ដំងណើ រដង្ហើម។ ពួកងគ

ស្តរូវដតអានស្កាភចិងនាះឱ្យបានងស្ចើនដ្។

21-30 សិស្សទទួលបានចំងណះដឹ្មូលដាឋា ន និ្យល់ដឹ្ពីដង្ហើមរុក្ខជាតិ។ ងទាះជាោោ ្ណា ពួកងគស្តរូវដតបកដស្បស្កាភចិ។

31-50 សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកស្មតិននការយល់ដឹ្ពីដំងណើ រដង្ហើមរុក្ខជាតិស្គបស់្គ្ន។់ ស្គរូគួរដតឱ្យសិស្សអានស្កាភចិ

បដន្មងទៀត។ 



ថ្នា កទី់9 ណឺរ ៉ូន - 27

ថ្នា កទ់ី9

ណឺរ ៉នូមេមរៀនទី 1

វត្ថុបំណង

 បង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំរបស់ណឺរ ៉ូន

 រាបឈ់ ម្ ោះបបឈេទឈផសេងៗននណឺរ ៉ូន

 បកបរាយពីដុំឈណើ រឆ្លងកាតស់គីណាបន់នអាុំងេ្លគចបបរាទ

ដូចដដលបានសរឈសរកនាគងឈសៀវឈៅពគម្ព វត្គបុំណងកនាគងឈមឈរៀនឈនោះមាន៖

-

-
-

ផែនការបម្ងៀន

ឈមឈរៀនឈនោះបតរូវបឈបងៀនរយៈឈពល 4 ឈម៉ាងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាគងតារាងទី 1 ខាងឈបកាម៖

តារាងទី1 បុំដណងដចកឈម៉ាងបឈបងៀន

ខ្លលឹមរារ ទុំពរ័កនាគងឈសៀវឈៅពគម្ព        រយៈឈពល

(ឈម៉ាងសរគប = 4 ឈម៉ាង)

2. បបឈេទឈផសេងៗននណឺរ ៉ូន

    2. 1. ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

    2. 2. ណឺរ ៉ូនចលករ

    2. 3. ណឺរ ៉ូនភ្ជា ប ់ឬអន្តរណឺរ ៉ូន

3. ទិសឈៅអាុំងេ្លគចបបរាទ

4. សគីណាប់

1. ណឺរ ៉ូន 180

181

183

182

1

1

1

1 រ ុំលលឹកឈមឈរៀន

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់ការបម្ងៀន

 តារាងទី 2 ខាងឈបកាមបង្ហា ញពីដផនការបឈបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យ។ ប្រូអនគវត្តសកមមភ្ពកនាគងតារាងខាងឈបកាម ឈ�ើយឈ្វាើការវាយ 

តនម្លសិសសេឈៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាគងតារាង។ ដូចឈៅកនាគងតារាង សិសសេអាចឈ្វាើការសិកសាអុំពីណឺរ ៉ូន។  សកមមភ្ពទាុំងឈនោះជុំរគញ

សិសសេឱ្យមានការអេវិឌ្ឍចុំឈណោះដលឹងរបស់ពួកឈ្អុំពីណឺរ ៉ូន។



ថ្នា កទី់9 ណឺរ ៉ូន - 28

ថ្នា កទ់ី9

ឈម៉ាង វត្គបុំណង សកមមភ្ពកនាគងរយៈឈពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតនម្ល

បង្ហា ញរូបផ្គ ុំរបស់ណឺរ ៉ូន

រាបឈ់ ម្ ោះបបឈេទឈផសេងៗ

របស់ណឺរ ៉ូន

ឱ្យសិសសេ្ូររូបផ្គ ុំណឺរ ៉ូន។ ឈដើម្យីល់ដលឹងពីណឺរ ៉ូន ្ឺចាុំបាចប់តរូវ្ូររូបណឺរ ៉ូន។ វាអាចមានការពិបាកកនាគងការ្ូររូបណឺរូន។ ឈសៀវឈៅ 

ដណនាុំប្រូឈនោះបានបង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំណឺរ ៉ូន សូមបង្ហា ញរូបឈនោះឈៅសិសសេ។ 

បតរួតពិនិត្យចុំឈណោះដលឹងមានបរាបរ់បស់សិសសេឈៅឈពលចាបឈ់ផ្តើមឈមឈរៀននីមយួៗ។ បបសិនឈបើ អនាករកឈ�ើញថ្ សិសសេពគុំទានម់ាន 

ចុំឈណោះដលឹងប្បប់រាន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភ្ពដដលចាុំបាច។់

បុំដណងដចកឈម៉ាងឈៅតាមសកមមភ្ពដដលបានកុំណតទ់គក។ ឈសៀវឈៅដណនាុំប្រូឈនោះ ដណនាុំសកមមភ្ពឈៅតាមឈម៉ាងបឈបងៀន  

ប៉គដន្តប្រូអាចមានការលុំបាកខ្លោះចុំឈោោះសកមមភ្ពឈនោះ។

 ដូឈចនាោះ ឈសៀវឈៅដណនាុំប្រូឈនោះផ្តល់នូវតបមរុយខ្លោះសបមាបក់ារបឈបងៀន(ឧទា�រណ៍៖ សុំណួរ និងសកមមភ្ព) កដូ៏ចជាចុំឈណោះដលឹងបដន្ម 

មយួចុំនួនអុំពីណឺរ ៉ូន ឈដើម្ជីុំរគញការចាបអ់ារមមណ៍របស់សិសសេឈៅឈលើការសិកសាឈនោះ។

                ឈៅឈពលចាបឈ់ផ្តើមឈម៉ាងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យថ្ឈតើសិសសេមានចុំឈណោះដលឹងដូចខាងឈបកាមឈ�ើយឬឈៅ បបសិនឈបើរាម នឈនាោះ 

សិសសេនលឹងពិបាកសឈបមចបានវត្គបុំណងឈមឈរៀន។

•  សិសសេសឈងកេតរូបភ្ពណឺរ ៉ូនរបស់មលឹក និងរូបភ្ព  

    បបពន័្ធបបរាទ។ បនាទា បម់ក ឱ្យសិសសេដាកឈ់ ម្ ោះ

    សររីាង្នីមយួៗឈលើរូបភ្ពឈនាោះ។ 

•  សិសសេ្ិតពីរ្ានភ្ពដដលឈ្ទទួលទូរស័ពទា។

    សិសសេ្ិតពីតួនាទីនីមយួៗរបស់ណឺរ ៉ូនកនាគងជុំហាន 

    នីមយួៗ។

•  សិសសេ្ិតពីរ ុំឈោចននចលនាអាុំងេ្លគចបបរាទ  

    ្ឺជាដូមណូី(dominoes)។

•  សិសសេរ ុំលលឹកពីរូបផ្គ ុំណឺរ ៉ូន និងចលនារបស់អាុំងេ្លគច  

    បបរាទឈដាយឈបបើរូបភ្ព។

•  សិសសេ្ូររូបណឺរ ៉ូនបាន និងដាកឈ់ ម្ ោះ   

    សររីាង្នីមយួៗឈលើរូបដដលបាន្ូរ

    ឈនាោះ។

•  សិសសេរាបប់ានពីឈ ម្ ោះបបឈេទឈផសេងៗ 

    របស់ណឺរ ៉ូន

•  សិសសេបកបរាយបានពីដុំឈណើ រឆ្លងកាត់

    សគីណាបន់នអាុំងេ្លគ ចបបរាទ

•  សិសសេសឈង្ខបពីណឺរ ៉ូនសឈង្ខបពីណឺរ ៉ូន

1. បបពន័្ធបបរាទ

2. តុំណបរ ុំឈោច

បកបរាយពីដុំឈណើ រឆ្លង

កាតស់គីណាបន់នអាុំងេ្លគច 
បបរាទ

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ចំណថុ ចេខំាន់ននការបម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេមរៀនមនះ

                ចុំណគ ចននការបឈបងៀនកនាគងឈមឈរៀនឈនោះ្ឺ  រូបផ្គ ុំ  និងនាទីរបស់ណឺរ ៉ូន។  ដូឈចនាោះ ប្រូ្ួរដតយកចិត្តទគកដាកឱ់្យបានឈបចើនឈៅឈលើចុំណគ ច 

ខាងឈបកាមកនាគងឈពលបឈបងៀនឈមឈរៀនឈនោះ។

តារាងទី2 ដផនការបឈបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនម្ល
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ថ្នា កទ់ី9

សកមមភ្ព

ណឺរ ៉នូ

វត្គបុំណង

បណា្ត ញណឺរ ៉ូន

បង្ហា ញរូបផ្គ ុំរបស់ណឺរ ៉ូន 

សិសសេសឈងកេតរូបភ្ពណឺរ ៉ូនរបស់មលឹក 
និង រូបភ្ពបបពន័្ធបបរាទ។ សិសសេរ ុំឮកពី 
ឈកាសិកា ឈ�ើយ្ិតពីទុំនាកទ់ុំនងឈៅនលឹង 

ណឺរ ៉ូន។ បនាទា បម់ក ឱ្យសិសសេដាកឈ់ ម្ ោះ

សររីាង្ នីមយួៗឈលើរូបភ្ពឈនាោះ។

មលឹក្ឺជាភ្វរស់ដុំបូងបង្អស់ដដលបតរូវបានឈ្ឈបបើឈដើម្វីាស់រយៈឈពលបបតិកមមរបស់ណឺរ ៉ូន។ ឈដាយរារដតវាមានទុំ�ុំ្ុំ អាកសូ់ន 

ដវងដដលមានរាចដ់គុំខាងកនាគង រាងដូចបុំពងម់ានការទទួលខគសបតរូវ កនាគងការបញជាូ នទលឹកឈចញពីបបឈហាងរារោង្កាយ។ មលឹក ្ឺជាភ្្

សុំណាកដប៏បឈសើរបុំផគតសបមាបក់ារសិកសាអុំពីសររីៈវទិយាឈកាសិកាណឺរ ៉ូន។  ណឺរ ៉ូនមយួចុំនួន មានអាកសូ់ន្ុំដដលមានអងកេតផ់្ិតរ�ូត

ដល់  1  មលីីដមប៉ត វាឈ្វាើឱ្យង្យបសរួលឈដើម្សិីកសា។

ណឺរ ៉ូនមលឹក (Squid neuron)

ពត័ម៌ានបដន្ម 

តួឈកាសិកា
នណវា យ៉ូ

ដងប់ឌីត

រាញា ញអាកសូ់ន

អាកសូ់ន

Cell Body

Nucleus

Dendrites

Axon
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ថ្នា កទ់ី9

សកមមភ្ព

វត្គបុំណង

ជុំហានទី1 ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

ជុំហានទី2 អន្តរណឺរ ៉ូន

ជុំហានទី3 ណឺរ ៉ូនចលករ

អាុំងេ្លគចបបរាទចាបឈ់ផ្តើមឈៅឈពល្មួលទទួលរ ុំឈោចពីបររ្ិាន។ ្មួលកនាគងបតឈចៀកទទួលសុំឈេងទូរស័ពទាឈរាទិ៍។ ្មួលឈ្វាើឱ្យ 

មានដុំឈណើ រការអាុំងេ្លគចបបរាទកនាគងណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ។

           ពីណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ   អាុំងេ្លគចបបរាទឆ្លងកាតអ់ន្តរណឺរ ៉ូនឈៅកានខ់ួរកបាល។   ខួរកបាលរបស់អនាកបកដបបអាុំងេ្លគចបបរាទ 

ទទួលពីអន្តរណឺរ ៉ូនឈផសេងៗ  ឈ�ើយឈ្វាើឱ្យអនាកដលឹងថ្ទូរស័ពទាកុំពគងឈរាទិ៍។  ខួរកបាលរបស់អនាកកឈ៏្វាើការសឈបមចផងដដរថ្ អនាក្ួរទទួល 

ទូរស័ពទា។

           អាុំងេ្លគចបបរាទ បនាទា បម់កឈ្វាើដុំឈណើ រតាមណឺរ ៉ូនចលកររាបោ់ន។់ ណឺរ ៉ូនចលករបញជាូ នអាុំងេ្លគចបបរាទឈៅរាចដ់គុំ។ 

រាចដ់គុំឈឆ្លើយតបឈៅនលឹងរ ុំឈោច ឈ�ើយអនាកលូកយកទូរស័ពទា។

រាបឈ់ ម្ ោះបបឈេទឈផសេងៗរបស់ណឺរ ៉ូន 

សិសសេ្ិតពីរ្ានភ្ពដដលឈ្ទទួល 
ទូរស័ពទា។សិសសេ្ិតពីតួនាទីនីមយួៗរបស់ណឺរ ៉ូន

 
កនាគងជុំហាននីមយួៗ។

ចឈម្លើយ

លុំនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទ ្មួលកនាគងបតឈចៀក

ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

រាចដ់គុំនដ
ណឺរ ៉ូនចលករ

អន្តរណឺរ ៉ូន

Sensory Neuron

Interneuron

Motor Neuron

Muscle in hand
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ថ្នា កទ់ី9

សកមមភ្ព( 1)

សកមមភ្ពសិសសេ( 2)

វត្គបុំណង

បកបរាយពីដុំឈណើ រឆ្លងកាតស់គីណាបន់ន 
អាុំងេ្លគចបបរាទ។

ដូមណូីដួលកនាគងទបមងដ់តមយួ។

ការបញជាូ នអាុំងេ្លគចបបរាទ

បករូណូដមប៉ត

1. ចាបន់ដរានា ឈរជារងវាងដូ់ចកនាគងរូបភ្ព។ សិសសេ A កានប់ករូណូដមប៉ត។ ឈៅ  

    ឈពលសិសសេ A រលាកន់ដឈឆវាងរបស់នាងជាមយួនដរា្ត ុំរបស់សិសសេ B    

    សិសសេA ចាបឈ់ផ្តើមឈផទាៀងឈម៉ាង។

2. ឈៅឈពលសិសសេ B ទទួលអារមមណ៍ពីនដរបស់សិសសេ A សិសសេB រលាកន់ដឈឆវាង    

    ជាមយួនដរា្ត ុំរបស់សិសសេ C។ បន្តឈ្វាើសកមមភ្ពដូចឈនោះរ�ូតដល់សិសសេ I ។ 

    ឈៅឈពលសិសសេ I ទទួលអារមមណ៍ពីនដឈឆវាងរបស់សិសសេ H សិសសេ I រលាកន់ដ 

    សិសសេ A។ សិសសេ A ចគចបករូណូដមប៉តបោ្ឈប។់

3  ្ណនារយៈឈពលបបតិកមមរបស់មនគសសេមានា ក់ៗ ។

    ឧទា�រណ៍៖ រយៈឈពល1.8 វនិាទី 1.8/9= 0.2

    ដូចឈនោះ រយៈឈពលបបតិកមម្ឺ 0.2វនិាទីកនាគងមានា ក់

(ដូមណូី= បញជាូ នបន្តទិសឈៅដតមយួ)

សម្ាល់៖ បករូណូដមប៉តអាចឈបបើនាេិកា ឬឈផទាៀងឈម៉ាងឈដាយឈបបើទូរស័ពទានដ ជុំនួស 
              កប៏ាន។ 

លទ្ធផល

ឈតើវាមានអវាីឈកើតឈេើង?

“រ ុំឈោចននចលនាអាុំងេ្លគចបបរាទ”
តឈបមៀបដូមណូីមយួជួរឈ�ើយឈរាោះដគុំខាងចគងឈ្ 

បង្អស់ថនាមៗ។
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សិសសេរ ុំលលឹកពីរូបផ្គ ុំណឺរ ៉ូន និងចលនារបស់ 

អាុំងេ្លគចបបរាទឈដាយឈបបើរូបភ្ព។

សឈង្ខបពីណឺរ ៉ូន

សិសសេឈឆ្លើយសុំណួរកនាគងឈសៀវឈៅពគម្ពទុំពរ័ទី183 ឈដាយការពិភ្កសារានា ដផ្អកឈលើចុំឈណោះដលឹងដដលបានសិកសារចួ មនិអនគញ្ញា ត្តឱ្យ 

ឈមើលឯករារឈផសេងៗ

1. ណឺរ ៉ូនមានបីដផនាក្ឺ តួឈកាសិកា ដងប់ឌីត និងអាកសូ់ន។ 

2. ណឺរ ៉ូនមានបីបបឈេទ។ ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ អន្តរណឺរ ៉ូន និងណឺរ ៉ូនចលករ។

3. សគីណាបជ់ាលុំ�ឈៅចឈនា្ល ោះអាកសូ់នរបស់ណឺរ ៉ូនជាមយួដងប់ឌឺតនន ណឺរ ៉ូនមយួឈទៀតដក្ររានា ។

4. អាុំងេ្លគចបបរាទឆ្លងកាតស់គីណាបឈ់ដាយចគងអាកសូ់នបឈញ្ញរារធាតគ្ីមដីដលដលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទឆ្លងកាតច់ឈនា្ល ោះ 

    (សគីណាប)់

5. រាញា ញអាកសូ់នមានរារធាតគ្ីម។ី រារធាតគ្ីមដីលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទឆ្លងកាតច់ឈនា្ល ោះ សគីណាប ់។

ដងប់ឌីត

ដងប់ឌីត

សគីណាប់

រាញា ញអាកសូ់ន

រាញា ញអាកសូ់ន

រារធាតគ្ីមដីលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទ

វត្គបុំណង

សកមមភ្ព

ចឈម្លើយ
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4. កតប់តាចមាងា យ្ិតជាសងទី់ដមប៉ត(cm) ដដលដមប៉តដូចបានបង្ហា ញកនាគងរូបភ្ពទី3។

    ចមាងា យបង្ហា ញពីរយៈឈពលបបតិកមមរបស់អនាក។

    ឧទា�រណ៍៖ 20cm មានទុំនាកទ់ុំនងឈៅនលឹង 0.20វនិាទី។ 11cm មានទុំនាក់

    ទុំនងឈៅនលឹង 0.15វនិាទី។ 5cm មានទុំនាកទ់ុំនងឈៅនលឹង 0.10 វនិាទី និង 1cm
    មានទុំនាកទ់ុំនងឈៅនលឹង 0.05វនិាទី។

3. នដ្ូរបស់អនាក(A) ្ួរដតទមា្ល កដ់មប៉តឈឈើ ឈដាយរាម នការបបាបឱ់្យដលឹងមគន។   

    ឈបបើឈមនដ និងបមាមទាុំងបនួដតប៉គឈណាណ ោះ (រាម នការឈបបើដផនាកឈផសេងឈទៀតនននដរបស់

    អនាកឈេើយ) ចាបដ់មប៉តឈឈើឈៅតាមដដលអនាកអាចចាបប់ានដូចបានបង្ហា ញកនាគងរូប 

    ភ្ពទី2

រយៈឈពលម្្យមរបស់មនគសសេ្ឺ 0.20 វនិាទី។

ការចាបឈ់ផ្តើមឈដាយមនិបានទទួលឈជា្ជយ័របស់កីឡាអត្តពលកមម្ឺ 0.10 វនិាទី។

I ការឈរៀបចុំ

II ដុំឈណើ រការ

III លទ្ធផល និងការពិភ្កសា

បនាទា តឈ់ឈើ

រូបភ្ពទី1

រូបភ្ពទី2

រូបភ្ពទី3

1. ឱ្យនដ្ូរបស់អនាក(A) កានដ់មប៉តឈឈើឈៅបតងច់ុំណគ ចសូន្យ

2. រចួរាល់ឈដើម្ចីាបដ់មប៉តឈឈើឈដាយការដាកឈ់មនដ និងបមាមទាុំងបនួរបស់អនាកឈៅ

    បតងទី់តាុំងសូន្យ ដូចបានបង្ហា ញកនាគងរូបភ្ពទី1

ពិឈរា្ន ៍“វាស់រយៈឈពលបបតិកមម ”
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មតេខ្្ីេ្រាប់ណឺរ ៉នូ (1មរ៉ាង)

1. ចូរឈបជើសឈរ ើសចឈម្លើយបតលឹមបតរូវខាងឈបកាមដាកក់នាគងចឈនា្ល ោះ

3. ចូរឈបជើសឈរ ើសចឈម្លើយបតលឹមបតរូវខាងឈបកាមដាកក់នាគងចឈនា្ល ោះ

4. ឈៅឈពលអនាកឮសុំឈលងទូរស័ពទាឈរាទ។៍ អនាកឈលើកទទួលទូរស័ពទាឈដើម្ឈីឆ្លើយតប។ 

    ចូរឈបជើសឈរ ើសចឈម្លើយបតលឹមបតរូវឈដើម្បីុំឈពញចឈនា្ល ោះឱ្យបតរូវនលឹងរូបភ្ពខាងឈបកាម

(1) (   ) ្ឺជាណឺរ ៉ូនដដលដលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទពីណឺរ ៉ូនមយួឈៅណឺរ ៉ូនមយួឈផសេងឈទៀត។

(2) (   ) បញជាូ នអាុំងេ្លគចបបរាទឈៅរាចដ់គុំ ឬបកឈពញ ឈ�ើយរាចដ់គុំ ឬបកឈពញមានបបតិកមមឈឆ្លើយតបឈៅនលឹងរ ុំឈោច។

(3) (   ) ទទួលរ ុំឈោចពីបររ្ិានខាងឈបរៅ ឬខាងកនាគង ឈ�ើយបុំដប្លងរ ុំឈោចនីមយួៗឈៅជាអាុំងេ្លគចបបរាទ។

2. ចូរឈបជើសឈរ ើសចឈម្លើយដដលបតលឹមបតរូវឈៅនលឹងរូបភ្ព

(2) (     ) ដលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទចាកឈចញពីតួឈកាសិកា។

(3) ណឺរ ៉ូនមយួមាន(       )្ុំដដលផទាគកនណវា យ៉ូ និងធាតគឈផសេងៗឈទៀត។

(1) (     ) ដលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទឈ ្្ព ោះឈៅកានត់ួឈកាសិកាណឺរ ៉ូន។

(ខ) ដងប់ឌីត

(ខ) ដងប់ឌីត

(ក) តួឈកាសិកា

(ក) តួឈកាសិកា

(ក) ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

(ក) ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

(ខ) ណឺរ ៉ូនចលករ

(ខ) ណឺរ ៉ូនចលករ

(្) អន្តរណឺរ ៉ូន

(្) អន្តរណឺរ ៉ូន

(�) ណឺរ ៉ូនចម្លង

(�) ណឺរ ៉ូនចម្លង

(�) ដេនាក

(�) ដេនាក

(្) អាកសូ់ន

(្) អាកសូ់ន

លុំនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទ ្មួលកនាគងបតឈចៀក
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ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងការវិនិច្ឆ័យ

សរគប 50 ពិនទាគ

2. (1) ក.តួឈកាសិកា 

(3) ក.តួឈកាសិកា 

ចឈម្លើយមយួ 5ពិនទាគ

ចឈម្លើយមយួ 5ពិនទាគ

បតរូវទាុំងអស់ 5ពិនទាគ

ចឈម្លើយមយួ 5ពិនទាគ

3. (1) ្.អន្តរណឺរ ៉ូន

(3) ខ. ណឺរ ៉ូនចលករ

(2) ្.អាកសូ់ន

(3) ្.អាកសូ់ន

(2) ខ.ណឺរ ៉ូនចលករ

(2) ្. អន្តរណឺរ ៉ូន

(2) ខ. ដងប់ឌីត

4. (1) ក. ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

(3) ក. ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

1. (1).ខ. ដងប់ឌីត 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទាគ លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសុំណូមពរសបមាបក់ារបឈបងៀន

សិសសេខវាោះចុំឈណោះដលឹងមូលដាឋា ន និងការយល់ដលឹងពីណឺរ ៉ូន។ ពួកឈ្បតរូវដតបញ្ជា កពី់ណឺរ ៉ូន។ 

              សុំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខ្លលឹមរារខាងឈបកាម។ សុំណួរទី1 និងសុំណួរទី2 ្ឺជាចុំឈណោះដលឹងមូលដាឋា នននណឺរ ៉ូន។ សុំណួរទី3  និង 

សុំណួរ ទ4ី ្ឺជាចុំឈណោះដលឹងមូលដាឋា នននអាុំងេ្លគចបបរាទ។ សុំណួរទី1 និងសុំណួរទី3 ្ឺតបមរូវឱ្យមានជុំនាញននការអាន។ សុំណួរទី2 និង 

សុំណួរទ4ី តបមរូវឱ្យមានការយល់ដលឹងពីរូបភ្ព។

សិសសេហាកបី់ដូចជាមានកបមតិននការយល់ដលឹងពីណឺរ ៉ូនប្បប់រាន។់ 

សិសសេទទួលបានចុំឈណោះដលឹងមូលដាឋា ន  និងយល់ដលឹងពីណឺរ ៉ូន។  ឈទាោះជាយ៉ងណា ពួកឈ្បតរូវដតរ ុំឮកឈេើងវញិពី ណឺរ ៉ូន។ 

0 - 20

21 - 30

31 - 50
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មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទមមម�ៀនទី 2

វត្ថុ្រំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុ្រំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

សរៀ្ររា្រពី់នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ

បបា្រស់ ម្ ះដ្នាកសំខានទ់ាងំ្ីររ្រស់ខួរកបាល

ពណ៌នានាទីននដ្នាកនីមយួៗរ្រស់ខួរកបាល

បបា្រពី់នាទីននខួរឆ្អឹងខនាង

ផែនកា�្រមបងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវ្រសបងៀនរយៈសពល  6 សមាោ ងដូចដដលបាន្រង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសបរោម៖

តារាងទី1 ្រំដណងដចកសមាោ ង្រសបងៀន

ខ្អឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព        រយៈសពល 

(សមាោ ងសរនុ្រ = 6 សមាោ ង)

សមសរៀនសសងខេ្រ

    2.2. ខួរឆ្អឹងខនាង

សសចក្ីស្្ើម

    2.1. ខួរកបាល

      ក. ខួរធំ

      ខ. ខួរតូច

      គ. ខួរកញ្អឹងក

1. នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ

2. រោយវភិាគវទិយាមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

184

185

186

187

188

189

1

1

1

1

1

1

-
-
-
-

មេចក្ីផណនាេំបរា្រ់កា�្រមបងៀន

តារាងទី2 ខាងសបរោម្រង្ហា ញពីដ្នរោរ្រសបងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្។ បគរូបតរូវអននុវត្សកមមភាពកនានុងតារាងខាងសបរោម ស�ើយសធវាើរោរ

វាយតនម្សិស្ស សៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចសធវាើរោរសិកសា អំពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។  

សកមមភាពទាងំសនះ ជំរនុញសិស្សឱ្យមានរោរអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដអឹងរ្រស់ពួកសគអំពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។
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តារាង  ទ2ី ដ្នរោរ្រសបងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្

សមាោ ង វត្នុ្រំណង សកមមភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វា យតនម្

សរៀ្ររា្រពី់នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ 

និងរូ្រ្្នុ ំរ្រស់ ប្រពន័្ធប្រសាទ

សរៀ្ររា្រពី់ប្រពន័្ធប្រសាទ

1. ប្រពន័្ធប្រសាទ

2. ខួរកបាល

•    សិស្សពិភាកសាអំពីអនាករ្រសួមជ្ឈមណ្ឌ ល

    ប្រសាទ

•  សិស្សសរៀ្ររា្រពី់ប្រពន័្ធប្រសាទ

•  សិស្សបបា្រស់ ម្ ះដ្នាកសំខានទ់ាងំ្ីរ

    រ្រស់ខួរកបាល

•  សិស្សពណ៌នានាទីរ្រស់ខួរតូច និងខួរ

    កញ្អឹងក 

•  សិស្សពណ៌នាពីនាទីរ្រស់ខួរឆ្អឹងខនាង

•  សិស្សសសងខេ្របានពីមជ្ឈមណ្ឌ ល

    ប្រសាទ

•  សិស្សសសងកេតខួរឆ្អឹងខនាងបតី សោយសប្រើបតី 
    ដនុត ឬបតីអាងំ

•  សិស្សសរសសរពីតួនាទីរ្រស់ខួរតូច និង 
    ខួរកញ្អឹងក 

បបា្រស់ ម្ ះដ្នាកសំខានទ់ាងំ 

្រីរ្រស់ខួរកបាល និងនាទី

ខួរធំ

ពណ៌នានាទីរ្រស់ខួរតូច 

និងខួរកញ្អឹងក

ពណ៌នាពីនាទីរ្រស់ខួរឆ្អឹងខនាង

សសងខេ្រពីមជ្ឈមណ្ឌ ល 

ប្រសាទ

•  សិស្សសឆ្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័

    ទី 189

•  សិស្សគូររូ្រខួរកបាល ស�ើយោកស់ ម្ ះដ្នាក

    នីមយួៗរ្រស់ខួរកបាលសោយគ្ម នសមើល

    សសៀវសៅ។

•  សិស្សពិភាកសាសៅគំនូររ្រស់ពួកសគ។

•  សិស្សសរៀ្ររា្រពី់នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ  

    និងរូ្រ្្នុ ំរ្រស់ប្រពន័្ធ ប្រសាទ

ខួរកបាលប្រពន័្ធប្រសាទ

្ររមិណ្ឌ លប្រសាទ មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

ខួរឆ្អឹងខនាង

•  សិស្សអានប្រសោគកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពស�ើយ

    តសបមៀ្រពាក្យឱ្យបតអឹមបតរូវ។

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ទ5ី

ទ6ី

ចំណនុ ចននរោរ្រសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះគឺមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។  ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិត្ទនុកោកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសបរោម

កនានុង សពល្រសបងៀនសមសរៀនសនះ។

ឱ្យសិស្សគូររូ្រខួរកបាល។ សដើម្យីល់ដអឹងពីខួរកបាលគឺចាបំាចប់តរូវគូរវា។ វាអាចមានរោរពិបាកកនានុងរោរដសវាងយល់ពីមជ្ឈមណ្ឌ ល
 ប្រសាទ។ ដូចសនះ  សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះបាន្រដន្មពត័ម៌ានមយួចំនួន សូម្រង្ហា ញរូ្រសនះសៅសិស្ស។ 

បតរួតពិនិត្យចំសណះដអឹងមានបសា្ររ់្រស់សិស្សសៅសពលចា្រស់្្ើមសមសរៀននីមយួៗ។  ប្រសិនស្រើ អនាករកស�ើញថ្សិស្សពនុំទានម់ាន
 ចំសណះដអឹងបគ្រប់គ្ន ់្រនាទា ្រម់កពន្យល់្រដន្ម និង្រង្ហា ញរូ្រភាពដដលចាបំាច។់ 

្រំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។   សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះដណនាសំកមមភាពសៅតាមសមាោ ង្រសបងៀន  

្រោនុដន្បគរូអាចមានរោរលំបាកខ្ះចំសពាះសកមមភាពសនះ។

ចំណថុ ចេខំាន់ននកា�្រមបងៀន

ចំមណះដឹងមូលដ្ឋា នេបរា្រ់មមម�ៀនមនះ

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ ្ល់្នូវតបមរុយខះ្សបមា្ររ់ោរ្រសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ នងិសកមមភាព) កដូ៏ចជាចសំណះដអឹង្រដនម្ 

មយួចំនួនអំពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ សដើម្ជីរំនុញរោរចា្រអ់ារមមណ៍រ្រស់សិស្សសៅសលើរោរសិកសាសនះ។

សៅសពលចា្រស់្្ើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យថ្សតើសិស្សមានចំសណះដអឹងដូចខាងសបរោមស�ើយឬសៅ ប្រសិនស្រើគ្ម នសនាះ

សិស្ស  នអឹងពិបាកសសបមចបានវត្នុ្រំណងសមសរៀន។
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សកមមភាព( 1)

សកមមភាព( 2)

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

វត្នុ្រំណង

សរៀ្ររា្រពី់ប្រពន័្ធប្រសាទ

យកដ្្ដូងទនុំពីរមយួដ្្្រកសំ្រកសចញឱ្យ  

អស់ សល់ ដតលលាដដូ៏ង (តំណាងកបាលមននុស្ស គ្ម ន 

ពាកម់កួ សនុវត្ិភាព) និងមយួដ្្សទៀតទនុកសៅធមមតា 

(តំណាង កបាលមននុស្សមានពាកម់កួសនុវត្ិភាព) 

្រនាទា ្រម់ក ទំលាកដ់្្ដូងទាងំពីរ ពីកម្ពស់ សសមើគ្នា  សៅ

សលើថម ឬដី រ អឹង។

ឱ្យសិស្សសប្រៀ្រសធៀ្ររោរ្រោះទង្ិចននដ្្ដូង

ទាងំពីររចួទាញសសចក្ីសននាិោឋា នសធៀ្រសៅនអឹងមននុស្ស

ដដលដួលសោយគ្ម នពាកម់កួសនុវត្ិភាព និងមននុស្ស

ដដលដួលសោយមានពាកម់កួសនុវត្ិភាព។  

តាមរយៈសកមមភាពទាងំពីរសនះឱ្យសិស្ស

ពិភាកសាគ្នា ពីអនាករ្រសួមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។

សិស្សសសងកេត៖

ជាសរៀងរាល់ឆ្នា  ំប្រជាជនកម្ពនុជាបានស្ា្រប់្រដ�ល 2000 នាកស់ោយសារសបគ្ះថ្នា កច់រាចរណ៍។ 90% ននអនាកស្ា្រ ់គឺសបគ្ះថ្នា ក ់

ចរាចរណ៍សោយជិះមោូតូមនិពាកម់កួសនុវត្ិភាព។ 

សប្រើរូ្រភាព  2.1 កនានុងសសៀវសៅពនុម្ពឱ្យសិស្ស 
សសងកេត រចួពិភាកសាគ្នា ពីសកមមភាពកនានុងរូ្រភាព។

ចំសណះដអឹង្រដន្ម 

ឧទា�រណ៍៖  រ្រសួខួរកបាល…រ្រសួខួរកបាលគឺជាសានា មជាដំដលអាចសកើតស�ើងសៅសពលដដលអនាក្រោះទង្ិចកបាលធ្ងនធ់្ងរសោយដួលសោយ 

សបគ្ះថ្នា ករ់ថយន្ ឬកស៏ោយសាររោរសលងកីឡាជាសដើម ជាមយួនអឹងរ្រសួខួរកបាលភាគសបចើនអនាកអាចមានរោរឈកឺបាលរយៈសពលខ្ី  ្រោនុដន្

ជាលិរោរ្រសួសនាះនអឹងជាសះសស្ើយសោយខ្ួនឯង។ សទាះជាោោ ងណា រ្រសួខួរកបាលធ្ងនធ់្ងរអាចសធវាើឱ្យអនាកបាត្់រងស់ាម រតីមយួរយៈ វសងវាង 

ឬកម៏ានអារមមណ៍ងងនុយសដកសបរោយសពលរ្រសួសនាះ។
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

សរៀ្ររា្រពី់នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ និងរូ្រ្្នុ ំរ្រស់ 

ប្រពន័្ធប្រសាទ

លទ្ធ្លននរោរតសបមៀ្រពាក្យ

           ប្រពន័្ធប្រសាទមននុស្សមានមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ និង្ររមិណ្ឌ លប្រសាទ។ មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទរមួមានខួរកបាល និងខួរ 
ឆ្អឹងខនាង។ 

           ជំរនុញសិស្សសដើម្គីិតពីនាទីរ្រស់ខួរកបាល និងខួរឆ្អឹងខនាង។

សិស្សអានប្រសោគកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព ស�ើយ

តសបមៀ្រ្រណ័្ពាក្យខាងសបរោមឱ្យបតអឹមបតរូវ

សកមមភាព

សកមមភាព

ប្រពន័្ធប្រសាទ

ប្រពន័្ធប្រសាទ

ខួរកបាល

ខួរកបាល

្ររមិណ្ឌ លប្រសាទ

្ររមិណ្ឌ លប្រសាទ

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

ខួរឆ្អឹងខនាង

ខួរឆ្អឹងខនាង
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

បបា្រស់ ម្ ះដ្នាកសំខានទ់ាងំ្ីររ្រស់ខួរ

កបាល និងនាទីរ្រស់ខួរធំ

ឱ្យសិស្សសមើលរូ្រភាពទី2.4 កនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី186 រចួសរសសរនាទីរ្រស់ខួរធំ។

ខួរធំមាខេ ងៗភាជា ្រស់ៅនអឹងដ្នាក្ទានុយគ្នា ននសារពាង្រោយ។   អឌ្ឍសគ្លខួរសឆវាងបតរួតពិនិត្យសកមមភាពសារពាង្រោយដ្នាកខាងសំ្ា។ 

អឌ្ឍសគ្លខួរសំ្ាបតរួតពិនិត្យសកមមភាពសារពាង្រោយដ្នាកខាងសឆវាង។  រោរសិកសាមយួចំនួនបានសលើកស�ើងថ្អឌ្ឍសគ្លខួរសំ្ាប្រដ�ល

ជាអាចទាកទ់ងជាមយួនអឹងរោរនចនាប្រឌិត  និងសមត្ភាព្រនុិនប្រសពវាខាងសិល្ះ ស�ើយអឌ្ឍសគ្លខួរសឆវាងប្រដ�លជាអាចទាកទ់ងជាមយួ

នអឹងរោរវភិាគ និងសកមមភាពខាងគណិតវទិយា។

សៅពាកក់ណ្ាលសតវត្សទី19 សលាក្រោូលប្ររូរោ (Paul  Broca) បានរកស�ើញថ្មានតំ្រនតូ់ចមយួបតរួតពិនិត្យសមត្ភាព 
សដើម្នីិោយបានបតអឹមបតរូវ។តំ្រនស់នះបតរូវបានសគសៅថ្តំ្រនប់្ររូរោ។ សលាកប្ររូរោបានរកស�ើញតំ្រនស់នះសោយរោរសិកសាសៅសលើមននុស្ស

ខូចខួរកបាលអនាកដដលបាត្់រងស់មត្ភាពកនានុងរោរនិោយ។

ខួរធំ

ខួរតូចខួរកញ្អឹងក

សិស្សគូររូ្រខួរកបាល ស�ើយោកស់ ម្ ះ 

ដ្នាកនីមយួៗសោយគ្ម នសមើលសសៀវសៅ។ ្រនាទា ្រម់ក 

សិស្សពិភាកសាសលើគំនូររ្រស់ពួកសគ។

-  ្រកដប្រពត័ម៌ានមកពីសររីាង្វញិ្ញា ណ

-  បតរួតពិនិត្យចលនា

-  ដអឹកនាដំំសណើ ររោរសំាញាំដូចជារោរសរៀន និងរោរចងចាំ

-  ្រសងកេើតរោរនិោយ

-  ្រសងកេើតរោរគិតអរូ្ីរ

សកមមភាព( 1)

សកមមភាព (2)

ចំសណះដអឹង្រដន្ម

“នដសំ្ានិងនដសឆវាង”

“តំ្រនប់្ររូរោ (Broca)”
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

ពណ៌នានាទីរ្រស់ខួរតូច និងខួរកញ្អឹងក  

សិស្សគិតអំពីសំណួរខាងសបរោម

ចសម្ើយរពំអឹងទនុក

“គិតថ្កដងកេ្របតរូវបានរោតខ់ួរធំសចញវាសៅមានខួរកញ្អឹងកសដើម្រីកសាជីវតិ។”

“រូ្រភាពខាងសបរោម្រង្ហា ញពីសតវាកដងកេ្រដដលរោតខ់ួរធំសចញ។ ោោ ងណាកកស៏ោយកដងកេ្រសៅដតមានជីវតិស�ើយវាសធវាើឥរោិ្រថ

ដូចសៅសលើជបមាល។ស�តនុអវាីកដងកេ្រមនិង្្រ?់ ចូរពន្យល់ស�តនុ្ល។”

 •       បតរួតពិនិត្យចលនាសាចដ់នុំ

 •  ជួយ�រកសាលំនអឹង

             •  បតរួតពិនិត្យសកមមភាពអឆនទាៈរ្រស់

                 សារពាង្រោយ ដដលសកើតស�ើងសោយ 

                 សវា័យប្រវត្ិ។  

ឧទា�រណ៍៖ ដំណកដសងហាើម រោរកន្ន្ាកស់្រះដូង 

សំពាធ្ម និង រោរបសរូ្រអាហារជាសដើម។

ឱ្យសិស្សសមើលរូ្រភាពទី2.5 និងរូ្រភាពទី2.6

រចួសរសសរពីតួនាទីរ្រស់ខួរតូច និងខួរកញ្អឹងក

សកមមភាព

សកមមភាព

ខួរតូច

ខួរកញ្អឹងក
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

ពណ៌នាពីនាទីរ្រស់ខួរឆ្អឹងខនាង

ឆ្អឹងខនាង

ខួរឆ្អឹងខនាង

សិស្សសសងកេតខួរឆ្អឹងខនាងបតីសោយសប្រើបតីដនុត 

ឬបតីអាងំ។

សិស្សគិតពីតួនាទីរ្រស់ខួរឆ្អឹងខនាងតាមរយៈប្រសោគខាងសបរោម “រោររ្រសួខួរឆ្អឹងខនាង”

មនិដូចដ្នាកស្្សងៗននសារពាង្រោយសទ ខួរឆ្អឹងខនាងមនិជាសះសស្ើយស�ើយ្រនាទា ្រពី់មានរ្រសួ។ ណឺរ ោូន ខូចខាតឈ្រ្់រញជាូ ន

អាងំភ្នុចប្រសាទសៅដ្នាករ្រសួ ជានិច្រោលសធវាើឱ្យខវាិនសជើង ឬកនានុងករណីខ្ះខវាិនអវយវទាងំ្រនួ។

ជាសរៀងរាល់ឆ្នា  ំរោរបតរូវរ្រសួខួរឆ្អឹងខនាងសទាះជាទទួលរងសោយអត្ពលកមម ឬសបគ្ះថ្នា កស់ោយរថយន្ក្ី សធវាើឱ្យប្រជាជនអាសមរចិ 
ជិត 15000នាកខ់វាិនដ្នាកខ្ះ ឬកខ៏វាិនទាងំបសរុង។

ខួរឆ្អឹងខនាង ជាដ្នាកមយួននមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ ស�ើយវាមានសារៈសំខានស់បមា្រស់កមមភាពសារពាង្រោយមននុស្ស។

សកមមភាព

សកមមភាព

“រោររ្រសួខួរឆ្អឹងខនាង ”
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

សសងខេ្រពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

3. ប្រពន័្ធប្រសាទមាននាទីបតរួតពិនិត្យដ្នាកខាងកនានុងសារពាង្រោយ។   វាបតរួតពិនិត្យ   និងសបម្រសបមរួលដ្នាកស្្សងៗននសារពាង្រោយ

    សោយជំរនុញឱ្យមានសមត្ភាពចាតដ់ចងភារកិច្រ្រស់វាកនានុងសពលដតមយួ។. 

4.  ដ្នាកនីមយួៗននខួរកបាលមាននាទី៖ ខួរធំបតរួតពិនិត្យរោរគិតរោរពិចារណា និង្ទានុកពត័ម៌ានស្្សងៗសទៀត។ ខួរធំ ចា្រយ់កពត័ម៌ានពី

     សររីាង្វញិ្ញា ណ។ ខួរតូចជួយ�ចលនាសាចដ់នុំឱ្យសធវាើរោរបពមគ្នា   និងរលូន។ វាកជ៏ួយ�ឱ្យសារពាង្រោយមានលំនអឹង្ងដដរ។ ខួរកញ្អឹងក

     បតរួតពិនិត្យចង្វា កស់្រះដូង និងចង្វា កដ់សងហាើម។

សិស្សសឆ្ើយសំណួរកនានុង សសៀវសៅពនុម្ព ទំពរ័ទី 

189 សោយពិភាកសាគ្នា  ដ្្កសលើចំសណះដអឹងដដលបាន

សិកសារចួ មនិអននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារស្្សងៗ។

សកមមភាព

ចសម្ើយ

1. ខួរកបាល្រងកេស�ើងពី្រីដ្នាកគឺខួរធំ ខួរតូច និងខួរ   

    កញ្អឹងក។

2.  ខួរកបាលនិងខួរឆ្អឹងខនាងបគ្រដណ្្រស់ោយភានា ស   

     ្ីរបសទា្រ ់និងទអឹកខួរដដលរោរពារខួរកបាល និង  

     ខួរឆ្អឹងខនាងពីរោរ្រោះទង្ិចស្្សងៗ។



ថ្នា កទ់ី 9 មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ - PBថ្នា កទ់ី 9 មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ - 44

ថ្នា កទ់ី9

II ដំសណើ ររោរ

កូនរោ្ំរិត កនន្ន្វះរោត ់បជរុញ កបាលមាន ់

ពិសសាធនង៍្យៗ

“ចូរសសងកេតខួរកបាលមាន”់

្រញ្ជា កពី់ខួរធំ ខួរតូច រ្រស់មាន់

ខួរតូច ខួរធំ

ដភនាក

3. សសងកេតសមើលខួរកបាលមាន ់

2. រោតឆ់្អឹងកបាលមានស់ចញសោយប្ររុងប្រយត័នាសធវាើោោ ងណាកនុំឱ្យដ្រកខួរកបាល

1. សចៀរដស្កកបាលមានស់ចញ

III  លទ្ធ្ល និងរោរពិភាកសា
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ថ្នា កទ់ី9

មតេខ្្ីេបរា្រ់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ (1មរាោ ង)

1. ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយដដលបតអឹមបតរូវ្រំ ន្ុត

2. រូ្រភាពសនះ្រង្ហា ញពីខួរកបាល។ ចូរសបជើសសរ ើសពាក្យបតអឹមបតរូវដដលបតរូវនអឹងរូ្រភាពសនះ

(ក)  ដំណកដសងហាើម

(ក)  ដំណកដសងហាើម

(ក)  ដំណកដសងហាើម

(ខ)  សមត្ភាពសរៀន

(ខ)  សមត្ភាពសរៀន

(ខ)  សមត្ភាពសរៀន

(គ)  ចលនាសាចដ់នុំជា្រឆ់្អឹង

(គ)  ចលនាសាចដ់នុំជា្រឆ់្អឹង

(គ)  សរ ោ្ ្ិច

(ក). ខួរឆ្អឹងខនាង 

(ខ). ខួរកញ្អឹងក 

(គ). ខួរតូច 

(�). ខួរធំ

(�)  លំនអឹង

(�)  លំនអឹង

(�)  លំនអឹង

(1)  ខួរកញ្អឹងកមានទំនាកទ់ំនងកនានុងរោរបតរួតពិនិត្យ

(2)  ខួរធំមានទំនាកទ់ំនងកនានុងរោរបតរួតពិនិត្យ

(3)  ខួរតូចមានទំនាកទំនងកនានុងរោរបតរួតពិនិត្យ
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ថ្នា កទ់ី9

1. (1). (ក). ដំណកដសងហាើម

2. (1). (�). ខួរធំ (2). (គ). ខួរតូច

(2).(ខ). សមត្ភាពសរៀន

(3). (ខ). ខួរកញ្អឹងក

សំណួរនីមយួៗ្រញ្ជា កព់ីខ្អឹមសារខាងសបរោម។ សំណួរទី1(1) ជានាទីដ្នាកនីមយួៗរ្រស់ខួរកបាល។ សំណួរទី2 ជាទីតាងំននដ្នាកស្្សងៗ 

រ្រស់ខួរកបាល។ សិស្សអាចសវា័យវាយតនម្ខ្ួនឯងសោយរោរសឆ្ើយសំណួរទាងំសនះ។

(3).(�). លំនអឹង

  
 ចមម្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

មយួ 10ពិនទានុ

បតរូវ្ីរបាន 20ពិនទានុ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមា្ររ់ោរ្រសបងៀន

សិស្សខវាះចំសណះដអឹងមូលោឋា ន   និងរោរយល់ដអឹងពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។   ពួកសគបតរូវដត្រញ្ជា ក ់  ពីមជ្ឈមណ្ឌ ល 

ប្រសាទ។

សិស្សហាក្់រីដូចជាមានកបមតិននរោរយល់ដអឹងពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទបគ្រប់គ្ន។់

សិស្សទទួលបានចំសណះដអឹងមូលោឋា ន   និងយល់ដអឹងពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។  សទាះជាោោ ងណា   ពួកសគបតរូវដត  
រឮំកស�ើងវញិនូវខ្អឹមសារសមសរៀនកនានុងជំពូកសនះ។

0 - 20

21 - 30

31 – 50
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ថ្នា កទ់ី 9

មេម�ៀនទី 3 ប�េិណ្ឌ លបបសាទ

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

  -  បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើតបានជាបរមិណ្ឌ លបបសាទ

  - ពណ៌នាពីចលនាតាមឆន្ទៈ និងសរ្្ិច

  - បង្ហា ញពីសារធាតនុមយួចំនួនដដលមានឥទ្ិពលសលើបបពន័្បបសាទ

  - យល់ពីនាទីសំខាន ់និងអត្បបសោជនន៍នបបពន័្បបសាទ

ផែនកា�បមបងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយទៈសពល 6 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសបរោម៖

មេចក្ីផណនាេំបរាប់កា�បមបងៀន

រយទៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 6 សមាោ ង)
ខ្លឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1 1. រោយវភិាគវទិយាននបរមិណ្ឌ លបបសាទ 190

1 1. រោយវភិាគវទិយាននបរមិណ្ឌ លបបសាទ 191

2

2. ចលនាតាមឆន្ទៈ និងសរ្្ិច

    2.1. ចលនាតាមឆន្ទៈ

    2.2. សរ្្ិច

192

1
3. សារធាតនុសញៀន និងបបពន័្បបសាទ

4. ជំងឺបបពន័្បបសាទ
193-194

1 សមសរៀនសសងខេប 194

តារាងទី2 ខាងសបរោមបង្ហា ញពីដ្នរោរបសបងៀន និងលទ្្លរង្វា យតនម្។ បគរូបតរូវបានរពំលឹងថ្អននុវត្តសកមមភាពកនានុងតារាងខាងសបរោម

ស�ើយស្វាើរោរវាយតនម្សិសសេសៅតាមលកខេណទៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាងសិសសេអាចស្វាើរោរសិកសាអំពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ

សកមមភាពទាងំសនះជំរនុញសិសសេឱ្យមានរោរអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដលឹងរបស់ពួកសគអំពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។
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ថ្នា កទ់ី 9

ចំណថុ ចេខំាន់ននកា�បមបងៀន

ចំណនុ ចននរោរបសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះគឺបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសបរោមកនានុង 

សពលបសបងៀនសមសរៀនសនះ។

 •    ឱ្យសិសសេពន្យល់ពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ វាអាចមានរោរពិបាកកនានុងរោរដសវាងយល់ពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ ដូចសនះ សសៀវសៅដណនាបំគរូ     

           សនះបានបដន្មពត័ម៌ានមយួចំនួន សូមបង្ហា ញរូបភាពសនះសៅសិសសេ។ 

 •    បតរួតពិនិត្យចំសណះដលឹងមានបសាបរ់បស់សិសសេសៅសពលចាបស់្្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ បបសិនសបើ អនាករកស�ើញថ្សិសសេពនុំទានម់ាន

      ចំសណះដលឹងបគបប់រាន ់បន្ាបម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

 •   បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ ដណនាសំកមមភាពសៅតាមសមាោ ងបសបងៀន បោនុដន្ត 

     បគរូអាចមានរោរលំបាកខ្ះចំសោះសកមមភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ្្តល់នូវតបមរុយខ្ះសបមាបរ់ោរបសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកមមភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដលឹងបដន្ម 
មយួចំនួនអំពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ សដើម្ជីំរនុញរោរចាបអ់ារមមណ៍របស់សិសសេសៅសលើរោរសិកសាសនះ។ 

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេបរាប់មេម�ៀនមនះ

 សៅសពលចាបស់្្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យថ្សតើសិសសេមានចំសណះដលឹងដូចខាងសបរោមស�ើយឬសៅ បបសិនសបើរាម នសនាះ

សិសសេនលឹងពិបាកសសបមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន។

1. បបពន័្បបសាទ

     ណឺរ ោូនចលករ ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនា ំខួរកបាល ខួរឆ្លឹងខនាង អាងំភ្នុច 

សមាោ ង វត្នុបំណង សកមមភាពកនានុងរយទៈសពលនីមយួៗ លទ្្លរង្វា យតនម្

ទី1

បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដល 

បសងកើតបានជាបរមិណ្ឌ ល 
បបសាទ

•  សិសសេពិភាកសាោក្យខាងសបរោម៖

     បបពន័្បបសាទ មជ្ឈមណ្ឌ លបបសាទ បរមិណ្ឌ ល 

     បបសាទ ខួរកបាល ខួរឆ្លឹងខនាង បបពន័្បបសាទ        

     សូមាោ ទិច និងបបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ។

•  សិសសេបបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើត

    បានជាបរមិណ្ឌ លបបសាទ

ទី2

បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដល 

បសងកើតបានជាបរមិណ្ឌ ល 
បបសាទ

•  សិសសេសរៀបចំសកមមភាពតាមរយទៈរូបភាពដដល   

    បង្ហា ញពីសកមមភាព នារមីានា កក់ំពនុងស្វាើឆ្នា ងំដី 

    ថ្សតើសកមមភាពណាជាបបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច 

    ស�ើយសកមមភាពណាជាសកមមភាពបបពន័្

    បបសាទសវា័យបបវត្តិ។

•  សិសសេបបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើត

    បានជាបរមិណ្ឌ លបបសាទ

ទី3-4

ពណ៌នាពីចលនាតាមឆន្ទៈ 

និងសរ្្ិច

•  សិសសេដលឹងឧទា�រណ៍ស្សេងៗពីសរ្្ិច វាជាសរ្្ិច 

    ននរោរកន្នា្ត កជ់ង្គង។់ សិសសេគិតពីរសបៀបននរោរ

    បញូ្នអាងំភ្នុចបបសាទ។  

•  សិសសេពណ៌នាពីចលនាតាមឆន្ទៈ និង

    សរ្្ិច

ទី5

បង្ហា ញពីសារធាតនុមយួចំនួន

ដដលមានឥទ្ិពលសលើបបពន័ ្
បបសាទ

•  សិសសេសរៀបរាបពី់សារធាតនុមយួចំនួនដដលស្វាើ 
    ឱ្យខូចខាតបបពន័្បបសាទ។ 

•   សិសសេបង្ហា ញពីសារធាតនុមយួចំនួន

     ដដល មានឥទ្ិពលសលើបបពន័្បបសាទ

ទី6
សសងខេបពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ •  សិសសេសឆ្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព ទំពរ័ទី

 
    194 ។

•   សិសសេសសងខេបបានពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ
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ថ្នា កទ់ី 9

ប�េិណ្ឌ លបបសាទ

វត្នុបំណង

បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើតបានជា

បរមិណ្ឌ លបបសាទ

សកមមភាព

 ដណនាសិំសសេឱ្យពិភាកសារានា ពីរោយវភិាគ 
បរមិណ្ឌ លបបសាទសដាយសបបើបណ័្ណ ោក្យខាងសបរោម៖ 

បបពន័្បបសាទ បបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច

មជ្ឈមណ្ឌ លបបសាទ ខួរឆ្លឹងខនាង

បរមិណ្ឌ លបបសាទ ខួរកបាល

បបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ

ចសម្ើយរពំលឹងទនុក 

សិសសេតសបមៀបោក្យដូចខាងសបរោម៖ 

បបពន័្បបសាទ

មជ្ឈមណ្ឌ លបបសាទ

បរមិណ្ឌ លបបសាទ

ខួរកបាល

ខួរឆ្លឹងខនាង

បបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច

បបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ
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ថ្នា កទ់ី 9

វត្នុបំណង

បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើតបានជា

បរមិណ្ឌ លបបសាទ

សកមមភាព

សិសសេសសងកតរូបភាពដដលបង្ហា ញពី 
សកមមភាព ន្ស្តីមានា កក់ំពនុងស្វាើឆ្នា ងំដី។ បន្ាបម់កឱ្យ 
ពួកសគសបបើឃ្្ខាងសបរោម សដាយសលើកជាសំណួរ សតើ 
សកមមភាពណាជាបបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច ស�ើយ 
សកមមភាពណាជាសកមមភាពបបពន័្បបសាទ 

សវា័យ បបវត្តិ។

ចង្វា កស់បះដូងសទៀងទាត់

នដបសងកើតរូបរាងដីឥដ្ឋ

ចង្វា កដ់សងហាើមរកសាឱ្យសៅសេរ

មាតញ់ញលឹម 

សីតនុណហា ភាពកនានុងខ្ួនរកសាសៅដដដល

បបអបស់ជើងបងវាិលឱ្យមានចលនា













ចសម្ើយរពំលឹងទនុក













សកមមភាពបតរួតពិនិត្យសដាយបបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច សកមមភាពបតរួតពិនិត្យសដាយបបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ

នដបសងកើតរូបរាងដីឥដ្ឋ

មាតញ់ញលឹម

បបអបស់ជើងបងវាិលឱ្យមានចលនា  

ចង្វា កស់បះដូងសទៀតទាត់

ចង្វា កដ់សងហាើមរកសាឱ្យសៅសេរ

សីតនុណហា ភាពកនានុងខ្ួនរកសាសៅដដដល
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ថ្នា កទ់ី 9

វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីចលនាតាមឆន្ទៈនិងសរ្្ិច 

សកមមភាព

សិសសេសលើកឧទា�រណ៍ស្សេងៗពី សរ្្ិច

ដូចជាសរ្្ិចននរោរកន្នា្ត កជ់ង្គង។់ សរ្្ិចននរោរកន្នា្ត ក ់
ជង្គងគឺ់ជាសរ្្ិចមយួដដលសគសបបើសបមាបរ់ោរពិនិត្យ

សនុខភាពននបបពន័្បបសាទ។ 

សិសសេគិត និងពន្យល់ពីរសបៀបននរោរបញូ្ន

អាងំភ្នុចបបសាទ។ 

“សរ្្ិចននរោរកន្នា្ត កជ់ង្គង”់

សៅសពលសរនសពួរឆ្លឹង ខាងសបរោមឆ្លឹងកបាលជង្គង ់
របស់អនាកបតរូវបានសរាះ សជើងដ្នាកខាងសបរោមកបាល 

ជង្គងស់នាះនលឹងសលើកស�ើងសលើោោ ងរ�័ស។

សមា្គ ល់៖ បគរូអាចស្វាើសកមមភាពស្សេងសទៀត  ពីសរ្្ិច 

សៅតាមលទ្ភាព ដដលអាចស្វាើសៅបានដូចជាយកេង់

ស ម្ ដាកស់តវា ឬវត្នុដដលមនិបងកសបរាះថ្នា ក ់រចួឱ្យសិសសេ

លូកនដចាបវ់ត្នុកនានុងេងស់នាះសដាយមនិឱ្យសមើលស�ើញវត្នុ
សនាះស�ើយ។

ចសម្ើយរពំលឹងទនុក 

1. ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនាកំនានុងកបាលជង្គងទ់ទួលរសំោច។ 

2. អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរឆ្លឹងខនាង។ 

3. អាងំភ្នុចបបសាទវលិបត�បស់ៅរោនណឺ់រ ោូនចលករកនានុងសាចដ់នុំសជើងវញិ ស�ើយសជើងដ្នាកខាងសបរោមកបាលជង្គងស់លើកស�ើងសលើ 

ឆ្លឹងកបាលជង្គង់

ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនាំ

ខួរឆ្លឹងខនាង

ណឺរ ោូនចលករ
ណឺរ ោូនចលករ

សរនសពួរឆ្លឹង
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ថ្នា កទ់ី 9

វត្នុបំណង

បង្ហា ញពីសារធាតនុមយួចំនួនដដលមាន

ឥទ្ិពលសលើបបពន័្បបសាទ

សកមមភាព

ដណនាសិំសសេឱ្យសរៀបរាបពី់សារធាតនុមយួ 
ចំនួន ្លិត្ល និងឥទ្ិពលរបស់សារធាតនុដដលស្វាើ

ឱ្យខូចខាតបបពន័្បបសាទ ។ (សដើម្ឱី្យសិសសេអាចរក

ចសម្ើយដូចសៅនលឹងចសម្ើយរពំលឹងទនុក)

នីកូទីន

អាល់កនុល

រោស�វាអនុីន







សកមមភាព

ចសម្ើយរពំលឹងទនុក 

  ្លិត្ល ឥទ្ិពលស្វាើឱ្យខូចខាត

នីកូទីន  ថ្នា ជំក ់ បសងកើនចង្វា កស់បះដូង សមា្ព ្្ម និងចង្វា កដ់សងហាើម 

អាល់កនុល  បសាសបៀរ វសី្គី បន្យសកមមភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លបបសាទ បន្យរោរចងចា ំបាតប់ងលំ់នលឹង។ 

រោស�វាអនុីន  រោស�វា ដត សភាញោ ចបបពន័្បបសាទោោ ងខ្ាងំ បសងកើនចង្វា កស់បះដូង 
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ថ្នា កទ់ី 9

វត្នុបំណង

សសងខេបពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ 

សកមមភាព

សិសសេសឆ្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ 

ទី194។

ចសម្ើយ

1.  បរមិណ្ឌ លបបសាទសកើតស�ើងពីសរនសបបសាទ

   សរនុប 43 គូ។ សរនសបបសាទលលាដក៏បាលចំនួន

   12គូ និងសរនសបបសាទខួរឆ្លឹងខនាង 31គូ។ ឬ 

    បរមិណ្ឌ លបបសាទសកើតស�ើងពីបបពន័្បបសាទ

     សូមាោ ទិច និងបបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ។ 

2. សកមមភាពឆន្ទៈគឺជាចលនាដដលសកើតស�ើងសដាយោណដូចជា រោរអាន រោរសលើកវត្នុអវាីមយួ រោររាជំាសដើម។ 

3. សកមមភាពសរ្្ិចគឺជាតំណបរសំោចសវា័យបបវត្តិដដលសកើតស�ើងោោ ងឆ្បរ់�័សសដាយរាម នរោរគិត។ 

4. សរ្្ិចមានលកខេណទៈសលឿននិងសវា័យបបវត្តិមានអំសណាយ្លសបមាបជ់ួយ�រោរោរសារោង្គរោយ។ 

5.  រោស្វាើសតស្តសរាះជង្គងជ់ាវ ិ្ ីសសងកតសលើលកខេណទៈរាងរោយរបស់មននុសសេ។រោរស្វាើសតស្តសនះអាចបតរួតពិនិត្យលកខេខណ្ឌ ននបបពន័្បបសាទ។ 

បបសិនសបើមននុសសេដដលបតរូវសគស្វាើសតស្តសនាះមានលកខេណទៈមនិបបបកតីសនាះលទ្្លបង្ហា ញថ្រាម នតំណបសៅនលឹងសរ្្ិច ឬតំណបយឺត។ 

មននុសសេសនាះអាចខូចបបពន័្បបសាទ។ 

6.  សកមមភាពឆន្ទៈ និងសកមមភាពអឆន្ទៈខនុសរានា ៖ សកមមភាពឆន្ទៈមានដូចជារោរសបបើបបាស់សម រោរចងដស្កសជើង រោរចាបរ់ោនអ់វាីមយួ 
ជាសដើម។ ចំដណកឯ សកមមភាពអឆន្ទៈមានដូចជា រោរតបមរូវចង្វា កស់បះដូង រោររកសាសីតនុណហា ភាពកនានុងខ្ួនជាសដើម។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & កា�មបបើបរាេេ់រាភា ��បេ ់SEAL

“សតើអនាកសឆ្ើយតបសៅនលឹងរសំោចខាងសបរៅោោ ងដូចសម្តច?”

  I. វត្នុបំណង   

  ពិពណ៌នាពីសរ្្ិច និងពន្យល់ពីតួនាទីរបស់វា។ 

        សមាភា រ  បកដាស 

  II. ដំសណើ ររោរ 

 1. ឱ្យនដគូអនាករោនស់ោវា វនុ្រោរោរសនុវត្ិភាព(មូរបកដាសស្វាើជាដំបងសបមាបវ់ាយកូនបាល់)។  

 2. ឆមូរបកដាសស្វាើជាកូនបាល់មយួ។ 

 3.  សមើលសៅដភនាកនដគូអនាកសដាយយកចិត្តទនុកដាក ់ស�ើយអនាកសបាះកូនបាល់បកដាសសនាះសឆ្្ព ះសៅរោនម់នុខនដគូអនាក។

              កតប់តាបបតិកមមនដគូអនាក។

 4. ស្វាើសកមមភាពទី3 ម្តងស�ើយម្តងសទៀតពី 3 សៅ 4 ដង ។ 

 5. ផ្្ស់ប្តូរតួនាទីរានា  ស�ើយស្វាើសកមមភាពទី1 ទ3ី និងទី4 ម្តងស�ើយម្តងសទៀត។ 

  
   III. លទ្្លរពំលឹងទនុក 

        សិសសេដដលបតរូវបានសគសបាះបាល់សៅអាចបពិចដភនាកសដាយសវា័យបបវត្តិ។ 

 រោរសសងកត 

         សតើអនាកបានសសងកតស�ើញបបតិកមមអវាី សៅសពលអនាកសបាះបាល់សៅចំមនុខនដគូអនាក? 

 

  រោរវភិាគ  

         សតើវាជាបបតិកមមឆន្ទៈ? សតើវាជាបបសភទបបតិកមមអវាី? 

 

 រោរសននាិដា្ឋ ន 

         បបតិកមមបានសកើតស�ើងសដាយអឆន្ទៈ។ ដូសចនាះ វាជាតំណបរសំោចសវា័យបបវត្តិ ឬជាសរ្្ិច។ តួនាទីននសរ្្ិចបពិចដភនាក គឺសដើម្រីោរោរ   

      ដភនាកកនុំឱ្យរបសួ។ 



សបបើបបាស់សមាភា ររបស់ SEAL
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មតេខ្្ីេបរាប់ប�េិណ្ឌ លបបសាទ (1មរាោ ង)

1. ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយដដលបតលឹមបតរូវបំ ន្ុត

បរមិណ្ឌ លបបសាទមាន (1) និង (2)។ បរមិណ្ឌ លបបសាទមានទំនាកទ់ំនងទាងំសកមមភាព (3)្ង និងទាងំសកមមភាពឆន្ទៈ្ង។ (4) គឺ

ជាតំណបរសំោចសវា័យបបវត្តិដដលសកើតស�ើងោោ ងឆ្បរ់�័សសដាយរាម នរោរគិត។ 

សកមមភាពឆន្ទៈមានដូចជារោរសបបើបបាស់សម ឬ (5) សកមមភាព (3)មានដូចជារោរតបមរូវចង្វា កស់បះដូង (6)សីតនុណហា ភាពកនានុងខ្ួន។

 (ក). បបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ

 (ខ). សរ្្ិច 

 (គ). បបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច 

 (�). អឆន្ទៈ 

 (ង). រោររកសា 

 (ច). រោរចងដស្កសជើង  

2. រូបភាពខាងសបរោម បង្ហា ញពីសកមមភាពសរ្្ិចមយួ។ បបសិសបើអនាកបោះនលឹងវត្នុបសរួច  ដូចជាបន្ាដំបងយកសេនដរបស់អនាកនលឹងកន្នា្ត កស់ចញភ្ាម។ 

   ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយដដលបតលឹមបតរូវខាងសបរោមដាកឱ់្យបានបតលឹមបតរូវសៅតាមដំណាកក់នានុងរូបភាព។

       (ក). អនាកទាញនដសចញ អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរកបាលរបស់អនាក។ អនាកមានអារមមណ៍ឈ។ឺ

       (ខ). ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនាកំនានុងចនុងបមាមនដទទួលរសំោច។ 

       (គ). អាងំភ្នុចបបសាទបញូ្នសៅរោនណឺ់រ ោូនចលករកនានុងនដរបស់អនាក ស�ើយអនាកទាញនដរបស់អនាកសចញ។ 

       (�). អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរឆ្លឹងខនាង។
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ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

ចំណនុ ចនីមយួៗ 5ពិន្នុ 

1. (1) (គ). បបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច  (2) (ក). បបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ  (3) (�). អឆន្ទៈ

 (4) (ខ). សរ្្ិច (5) (ង). ចងដស្កសជើង (6) (ច). រោររកសា

2. (1) (ខ). ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនាកំនានុងចនុងបមាមនដទទួលរសំោចឈ។ឺ 

 (2) (�). អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរឆ្លឹងខនាង។

 (3) (គ). អាងំភ្នុចបបសាទបញូ្នសៅរោនណឺ់រ ោូនចលករកនានុងនដរបស់អនាក ស�ើយអនាកទាញនដរបស់អនាកសចញ។ 

 (4) (ក). អនាកទាញនដសចញ អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរកបាលរបស់អនាក។ អនាកមានអារមមណ៍ឈ។ឺ

សំណួរនីមយួៗបញ្្កពី់ខ្លឹមសារខាងសបរោម។ សំណួរទី1 ជាចំសណះដលឹងមូលដា្ឋ នននបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ សំណួរទី2 ជាចំសណះដលឹង 

មូលដា្ឋ នននសរ្្ិច។ បបសិនសបើរោរស្វាើសតស្តមានសពលបគបប់រាន ់បគរូឱ្យសិសសេអានសសៀវសៅពនុម្ពស�ើងវញិ។ សិសសេអាចរឮំកស�ើងវញិពីចំសណះដលឹង 

របស់ពួកសគសដាយខ្ួនឯង។ វាជារោរឆ្នុះបញ្ចា ំង។សបមាបស់រ្្ិច បគរូឱ្យសិសសេគូររូបភាពពីដំសណើ រសរ្្ិច។ សិសសេអាចរឮំកស�ើងវញិពីសរ្្ិចសដាយ

ខ្ួនឯង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិន្នុ លកខេណទៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមាបរ់ោរបសបងៀន

0 - 20 សិសសេខវាះចំសណះដលឹងមូលដា្ឋ ន និងរោរយល់ដលឹងពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ ពួកសគបតរូវដតបញ្្ក ់ពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។

21 - 30 
សិសសេទទួលបានចំសណះដលឹងមូលដា្ឋ ននិងយល់ដលឹងពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ សទាះជាោោ ងណាពួកសគបតរូវដតរឮំកស�ើងវញិនូវ

ខ្លឹមសារសមសរៀនដ្នាកសរ ោ្ ្ិច។

31 – 50 សិសសេហាកបី់ដូចជាមានកបមតិននរោរយល់ដលឹងពីបរមិណ្ឌ លបបសាទបគបប់រាន។់ 
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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

201

201

200

198 - 199
1

1

1

1

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



ថ្នា កទ់ី 9 កិច្ចការពារសារពាង្គកាយ - 62

ថ្នា កទ់ី 9

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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ថ្នា កទ់ី 9

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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ថ្នា កទ់ី 9

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។

21 - 30

0 - 20

31 – 50
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ថ្នា កទ់ី9

មេម�ៀនទី 2 ប្រព័ន្ធសុា ំ

វត្ុ្រំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនាុងសសៀវសៅពុម្ពវត្ុ្រំណងកនាុងសមសរៀនសនះមាន៖

  - ្រង្ហា ញពីតំណ្រសំុុាប្រឆាងំនឹងភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ 

  - សប្រៀ្រស�ៀ្រភ្ពសំុុាសកម្មនិងភ្ពសំុុាអកម្ម

  - ពណ៌នាពីការ្រង្្ក រននវ៉ា កសំ់ាងចំសោះជំងឺឆ្លង

  - ពន្យល់ពីឥទ្ធិពលននវរីុស HIV សលើប្រពន័្ធសំុុា

ផែនកា�្រមបងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវ្រសបងៀនរយៈសពល 7 សមា៉ា ងដូចដដលបាន្រង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងសបកាម៖ 

តារាងទី1 ្រំដណងដចកសមា៉ា ង្រសបងៀន

មេចក្ីផណនាេំបរា្រ់កា�្រមបងៀន

តារាងទី2 ខាងសបកាម្រង្ហា ញពីដែនការ្រសបងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតនម្ល។ ប្រូបតរូវបានរពឹំងថ្អនុវត្តសកម្មភ្ពកនាុងតារាងខាងសបកាម 

ស�ើយស�វាើការវយតនម្លសិស្សសៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចសៅកនាុងតារាងសិស្សអាចស�វាើការសិកសាអំពីប្រពន័្ធសុំា។ 

សកម្មភ្ពទាងំសនះជំរុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដឹងរ្រស់ពួកស្អំពីប្រពន័្ធសុំា។

រយៈសពល

(សមា៉ា ងសរុ្រ = 7សមា៉ា ង)
ខ្លឹមសារ ទំពរ័កនាុងសសៀវសៅពុម្ព

1 1. តំណ្រសំុា 202

1 2. ប្រសភទននភ្ពសំុា 203

1     2.1 ភ្ពសំុាអកម្ម

    2.2 ភ្ពសំុាសកម្ម 203-204

1 3. វ៉ា កសំ់ាង (ឬថ្នា ្ំរង្្ក រសរា្) 205

1 4. សអដស៍ និងប្រពន័្ធសំុា 206

1 5. វ�ិីដែរកសាសុខភ្ពឱ្យបានល្អ

    5.1 អាហារមានសារធាតុចិញឹ្មប្្រប់រាន់

    5.2 ការហាតប់បាណ

    5.3 សបមាក និងសដកឱ្យបានប្្រប់រាន់

    5.4 ឥរយិា្រែនាឱំ្យមានសុខភ្ពល្អ

207-208

1 សមសរៀនសសង្ខ្រ 208-209
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ថ្នា កទ់ី9

ចំណុចេខំាន់ននកា�្រមបងៀន

ចំណុចននការ្រសបងៀនកនាុងសមសរៀនសនះ្ឺប្រពន័្ធសំុុា។ ដូសចនាះ ប្រូ្ួរដតយកចិត្តទុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណុចខាងសបកាមកនាុងសពល

្រសបងៀន សមសរៀនសនះ។

      •   ឱ្យសិស្សពិភ្កសារានា សដើម្យីល់ដឹងពីប្រពន័្ធសំុុា។ វអាចមានការពិបាកកនាុងការយល់ដឹងពីប្រពន័្ធសំុុា។ ដូចសនះ សសៀវសៅដណនាបំ្រូ   

               សនះបាន្រង្ហា ញពីប្រពន័្ធសំុុា សដើម្ជីំរុញការយល់ដឹងដល់សិស្ស។ 

      •   បតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានបសា្ររ់្រស់សិស្សសៅសពលចា្រស់ែ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ ប្រសិនស្រើ អនាករកស�ើញថ្សិស្សពុំទានម់ាន

     ចំសណះដឹងប្្រប់រាន ់្រនាទា ្រម់កពន្យល់្រដន្ម និង្រង្ហា ញរូ្រភ្ពដដលចាបំាច។់ 

      • ្រំដណងដចកសមា៉ា ង សៅតាមសកម្មភ្ពដដលបានកំណតទុ់ក។ សសៀវសៅដណនាបំ្រូសនះ ដណនាសំកម្មភ្ពសៅតាមសមា៉ា ង្រសបងៀន ្រ៉ាុដន្ត 

               ប្រូអាចមានការលំបាកខ្លះចំសោះសកម្មភ្ពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំ្រូសនះែ្តល់នូវតបមរុយខ្លះសបមា្រក់ារ្រសបងៀន  (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភ្ពកដូ៏ចជាចំសណះដឹង្រដន្ម

មយួ  ចំនួន អំពីប្រពន័្ធសំុុា សដើម្ជីំរុញការចា្រអ់ារម្មណ៍រ្រស់សិស្សសៅសលើការសិកសា។ 

សមា៉ា ង វត្ុ្រំណង សកម្មភ្ពកនាុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធែលរង្វា យតនម្ល
ទ1ី ្រង្ហា ញពីតំណ្រសំុាប្រឆាងំនឹង 

ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ (អងទី់ដសន)

•    សិស្ស្រំសពញចសនា្ល ះ្រនាទា ្រពី់អាន 
    សសៀវសៅរចួ។ 

•  សិស្ស្រង្ហា ញពីតំណ្រសំុាប្រឆាងំនឹង   

    ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ (អងទី់ដសន) 

ទ2ី ្រង្ហា ញពីតំណ្រសំុាប្រឆាងំនឹង 
ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ (អងទី់ដសន)

•  សិស្សអានដែនាកទី1កនាុងរ្រក្ំស�ើញនន 

    ផាកូសីុត សិស្ស្រញ្ឈ្រក់ារអាន ស�ើយ 

    ពួកស្ស�វាើការទស្សទាយសៅសលើ  

    ការសននាិដាឋា នរ្រស់ Metchnikoff     
    សដាយដែ្អកសលើលទ្ធែលពិសសា�ន។៍   

    ្រនាទា ្រម់កពួកស្ពិភ្កសាសលើ្ំនិត 
    រ្រស់ពួកស្។  

 •  សិស្ស្រង្ហា ញពីតំណ្រសំុាប្រឆាងំនឹង

     ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ (អងទី់ដសន) 

ទ3ី សប្រៀ្រស�ៀ្រភ្ពសំុាសកម្ម និង 
ភ្ពសំុាអកម្ម

•  សិស្សសប្រៀ្រស�ៀ្រភ្ពសំុាសកម្ម និង   

    ភ្ពសំុាអសកម្មស�ើយពួកស្ស�វាើការ 
    ពិភ្កសា ្រនាទា ្រម់កអានសសៀវសៅ។ 

  •  សិស្សសប្រៀ្រស�ៀ្រភ្ពសំុា សកម្ម   

      និងភ្ពសំុាអកម្ម

ទ4ី ពណ៌នាពីការចាកវ់៉ា កសំ់ាង 
សដើម្កីារោរចំសោះជំងឺឆ្លង

 •  សិស្ស្រំសពញចសនា្ល ះកនាុងប្រសយា្   •  សិស្សពណ៌នាពីការចាកវ់៉ា កសំ់ាងសដើម្ី

      ការោរចំសោះជំងឺឆ្លង 

        
ទ5ី ពន្យល់ពីឥទ្ធិពលននវរីុស HIV 

សលើប្រពន័្ធសំុា

 •  សិស្ស្រំសពញចសនា្ល ះកនាុងប្រសយា្   •  សិស្សពន្យល់ពីឥទ្ធិពលននវរីុស HIV      

      សលើប្រពន័្ធសំុា

ទ6ី ពន្យល់ពីការដែរកសាសុខភ្ព 
សដាយខ្លួនឯង

  •  សិស្សពិភ្កសាពីរស្រៀ្រដែរកសាសុខភ្ព   

     ជាបករុម។ តំណាងបករុមស�ើង្រកបសាយ  

     ្ំនិតបករុមនីមយួៗ 

  •  សិស្សពន្យល់ពីការដែរកសាសុខភ្ពសដាយ

      ខ្លួនឯង

ទ7ី សសង្ខ្រពីប្រពន័្ធសំុា  •  សិស្សសឆ្លើយសំណួរកនាុងទំពរ័ 209   •  សិស្សសសង្ខ្រពីប្រពន័្ធសំុា
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ថ្នា កទ់ី9

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេបរា្រ់មេម�ៀនមនះ

សៅសពលចា្រស់ែ្តើមសមា៉ា ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យថ្សតើសិស្សមានចំសណះដឹងដូចខាងសបកាមស�ើយឬសៅ ប្រសិនស្រើរា្ម នសនាះ
 សិស្សនឹងពិបាកសសបមចបានវត្ុ្រំណងសមសរៀន។ 

   1.  �ឺកូសីុត (សកាសិកាឈាមស)

   2.  ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ
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ថ្នា កទ់ី9

ប្រព័ន្ធសុុា ំ

វត្ុ្រំណង

្រង្ហា ញពីតំណ្រសំុុាប្រឆាងំនឹង 

ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ (អងទី់ដសន)

សកម្មភ្ព(1)

សិស្ស្រំសពញចសនា្ល ះកនាុងតារាង 

្រនាទា ្រពី់អានសសៀវសៅ។ 

សិស្សសា្ត ្រក់ារពន្យល់រ្រស់ប្រូពី

តំណ្ររសំោចភ្ពសំុុា។

ប្រសភទសកាសិកា តួនាទី ទីតាងំកនាុងសារោង្គកាយ

�ឺកូសីុត (មា៉ា បករូផាស)   សល្រ និងសមា្ល ្រអ់ងទី់ដសន ផាល សួត ឈាម ទឹករនង

ឡាែូំសីុត B  តំ្រនច់ម្លងសមសរា្ ខួរឆ្អឹង

ឡាែូំសីុត T  តំ្រនច់ម្លងសមសរា្ ខួរឆ្អឹង ទីមុស 

ឡាែូំសីុតB៖ រារាងំអនាកសបជៀតដបជក (អងទី់ដសន) សបមា្រក់ារ្រំែ្លិច្រំផា្ល ញសដាយមា៉ា បករូផាស

ឡាែូំសីុ   T៖ សមា្ល ្រ ់ឬ្រំផា្ល ញភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ

  
 

1.    មា៉ា បករូផាសសល្រអងទី់ដសន។ មា៉ា បករូផាសស�វាើឱ្យសកាសិកា T ជំនួយមានសកម្មភ្ព។ 

2. សកាសិកា T ជំនួយស�វាើឱ្យសកាសិកា Tសមា្ល ្រ ់(Cytotoxic T cell) និងសកាសិកា B មានសកម្មភ្ព។ 

3. សកាសិកា B ែលិតអងទី់ករ និងសមា្ល ្រអ់ងទី់ដសន។ 

4. សកាសិកា Tសីុតូតុកសិុចសមា្ល ្រស់កាសិកាសារោង្គកាយភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ។ 
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ថ្នា កទ់ី9

វត្ុ្រំណង (ត)

្រង្ហា ញពីតំណ្រសំុាប្រឆាងំនឹងភ្នា កង់្រ

្រង្កជំងឺ (អងទី់ដសន)

សកម្មភ្ព

សិស្សអានដែនាកទី1កនាុងរ្រក្ំស�ើញនន 

“ផាកូសីុត” 

ដែនាកទី1

សៅឆានា 1ំ883ជីវវទូិរុស្ុសសីឈា្ម ះ សអលី 

សមត្នាីកូ�វា (Elie Metchnikoff) បានកំពុង 

បសាវបជាវពីមូលស�តុននតំណ្រ រលាករ្រស់សតវា

សដាយសប្រើកូនោស់ផា្ក យសមុបទស�វាើជាប្រធាន្រទ

បសាវបជាវ ពីសបោះវមានសារោង្គកាយថ្្ល ដដលស�វាើ 

ឱ្យការសសង្កតស�ើញចបាស់ពីដំសណើ រការខាងកនាុង 

រ្រស់វ។  

សំណួររ្រស់រាត់្ ឺ សតើសកាសិការ្រស់សារោង្គកាយនឹងមានប្រតិកម្មជាមយួសារោង្គកាយមកពីខាងសបរៅយា៉ា ងដូចសម្តច?
នែងៃមយួ សលាក Metchnikoff ស្រះ្រនា្ល មយួពីផា្ក កូឡា្រ ស�ើយចាកវ់ចូលសៅកនាុងកូនោស់។ មយួនែងៃសបកាយមក រាតប់ានកត់

សមា្គ ល់ស�ើញថ្្រនា្ល បតរូវបានរុពំទ័្ធសដាយសកាសិកាការោរជាសបចើន។

សិស្សឈ្រអ់ាន ស�ើយពួកស្ស�វាើការ្ិតសៅសលើសសចក្តីសននាិដាឋា នរ្រស់សលាក សដាយដែ្អកសលើលទ្ធែលពិសសា�ន។៍ ្រនាទា ្រ ់

មក ពួកស្ពិភ្កសាពីការ្ិតរ្រស់ស្។

ចសម្លើយរពឹំងទុក

“សកាសិកាកូនោស់ផា្ក យសមុបទប្រតិកម្មការសបជៀតចូលរ្រស់វត្ុសែ្សងៗ”

សិស្សអានដែនាកទី 2។ ពួកស្សប្រៀ្រស�ៀ្រ្ំនិតរ្រស់ពួកស្ជាមយួ្ំនិតរ្រស់សលាក Metchnikoff ។

 តាមរយៈការសិកសា្រដន្ម សលាក Metchnikoff បាន្រញ្ជា កស់កាសិកាបសសដៀងរានា រ្រស់មនុស្ស ជាពិសសស សកាសិកា 
ឈាមសកនាុងខទាុះ។ រាតប់ានសមើលស�ើញថ្សកាសិកាទាងំសនះអាចរលំាយដែនាកសែ្សងៗមកពីសបរៅ ស�ើយរាតប់ានឱ្យសឈា្ម ះសកាសិកា

ថ្ផាកូសីុត។ ផាកូសីុតមកពីោក្យបកិចមាននយ័ថ្ “សីុ” និង “សកាសិកា” ។ 

សមា្គ ល់៖ សរសសរអត្្រទដែនាកទី 1 និងដែនាកទី 2 ដាចព់ីរានា  ដាកស់លើបកដាសផាទា ងំ�ំ ឬសរសសរដាកស់លើកា្ត រសខៀន ឬែតចម្លងឱ្យ 

សិស្សអាន។
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ថ្នា កទ់ី9

វត្ុ្រំណង

សប្រៀ្រស�ៀ្រភ្ពសំុាសកម្មនិងភ្ពសំុាអកម្ម

សកម្មភ្ព

សិស្សសប្រៀ្រស�ៀ្រភ្ពសំុាសកម្ម និងភ្ព 

សំុាអកម្ម ស�ើយពួកស្ពិភ្កសា ្រនាទា ្រម់កអាន

សសៀវសៅ។ 

    

ចំសណះដឹង្រដន្ម  

ឆានា  ំ 1796 ប្រូសពទ្យជនជាតិអងស់្្លស សលាក សអតវត សជនណឺ (Edward Jenner) បានអភវិឌ្ឍការចាកវ់៉ា កសំ់ាង។ សលាក 

Edward Jenner បានចុះកិច្សនយាសលើការ្រសង្កើតប្រពន័្ធភ្ពសំុាការោរជំងឺអុតតូច។ រាតប់ានឆងៃល់ សដើម្កីារោរមនុស្ស កំុឱ្យចម្លង 

សមសរា្អុត�ំ និងការោរពីការសកើតជំងឺអុតតូចបតរូវស�វាើដូចសម្តច។ រាតក់ស៏�វាើការសសង្កតសៅសលើបករុម សស្តី រា្រសរាយកទឹកសដាះសរា និងស�វាើ្ររ័ 

ដដលសកើតជំងឺអុត�ំមនិសា្ល ្រ ់ស�ើញថ្បករុមមនុស្សទាងំសនះមនិឆ្លងជំងឺអុតតូចស�ើយ។  

្រនាទា ្រម់ក រាតប់ានយកសារធាតុរាវពីដំសៅអនាកជំងឺអុត�ំសនាះ  សៅដាកក់នាុងមុខរ្រសួតូចមយួរ្រស់សក្មងប្ររុស ននកសិដាឋា នមយួ 

សឈា្ម ះ ថ្ ចាម ី �វាី្រ (Jamie Phipps)។ រាត់្ ិត ថ្ Jamie នឹងសកើតជំងឺអុត�ំកបមតិបសាល ្រ៉ាុដន្តពីរដខ្រនាទា ្រម់កជាសំណាងល្អ 

សក្មងប្ររុសសនាះមនិបានសកើតជំងឺអុត�ំ ស�ើយកម៏និឆ្លងជំងឺអុតតូចដដរ។ ដូចសនះ ការចម្លងសមសរា្អុត�ំបានស�វាើឱ្យសក្មងប្ររុសសនាះមានភ្ព

សំុាសៅនឹងជំងឺអុតតូច។

ការចាកភ់្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ មានលក្ខណៈសខសាយ សដើម្ែីលិតភ្ពសំុា បតរូវបានស្ទទួលសា្គ ល់ថ្ជាការចាកវ់៉ា កសំ់ាង។       

វ៉ា កក់ា (Vacca) មក ពីោក្យឡាតាងំ្ឺ“cow” ឆ្លុះ្រញំ្្ងពីប្រវត្តិននការចាកវ់៉ា កសំ់ាងសលើកដំ្រូងរ្រស់សលាក Jenner ។   

ភ្ពសំុាអកម្ម៖ ការសៅសដាះមា្ត យរយៈសពលខ្លី។

ភ្ពសំុាសកម្ម៖ ការចាកវ់៉ា កសំ់ាង សពញមយួជីវតិ។

    ភ្ពសុំា

     ភ្ពសុំាអកម្ម

  ភ្ពសុំាសកម្ម

ឧទា�រណ៍ រយៈសពល
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ថ្នា កទ់ី9

វត្ុ្រំណង

ពណ៌នាពីការចាកវ់៉ា កសំ់ាងសដើម្កីារោរ

ជំងឺឆ្លង

សកម្មភ្ព (1)

សិស្ស្រំសពញចសនា្ល ះកនាុងប្រសយា្ខាងសបកាម។ 

វ៉ា កសំ់ាង្ឺជាសូលុយស្ុយងដដលមានែទាុកភ្នា កង់្រ្រង្ក

ជំងឺ (ក) ឬ (ខ) ឬ (្) ពីភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ។

ចសម្លើយរពឹំងទុក 

(ក). សា្ល ្រ ់(ខ). សខសាយ (្). សមាភា រសសសនទិច

ចំសណះដឹង្រដន្ម

វ៉ា កសំ់ាងសបមា្រជំ់ងឺសវាិតនដសជើង

កនាុងឆានា  ំ1952 មានជំងឺសវាិតនដសជើងសកើតស�ើងជាង 57,000 ករណី ស�វាើឱ្យវកា្ល យសៅជាជំងឺដដល្ួរឱ្យភយ័ខា្ល ច្រំែុត នាសពល 

សនាះ។ កនាុងឆានា ដំដដល សលាក ចនណាស សាល (Jonas Salk) សាសសា្ត ចារ្យសៅសាកលវទិយាល័យឱសែសាសស្តកនាុងស�រដឋាអាសមរចិបាន 

្រង្ហា ញថ្មនុស្សដដលបានចាកវ់រីុស្រង្កជំងឺសវាិតនដសជើងដដលបានសមា្ល ្ររ់ចួមនិបានសកើតជំងឺសនះសទ ្រ៉ាុដន្តបានែលិតអងទី់ករប្រឆាងំនឹង 

ជំងឺសនះវញិ។ 

សពវានែងៃសនះវ៉ា កសំ់ាងសបមា្រ្់រង្្ក រជំងឺសវាិតនដសជើងបតរូវបានសប្រើបបាស់ទូទាងំពិភពសលាក ស�ើយវមានប្រសិទ្ធិភ្ពសបមា្រ្់រង្្ក រ

ជំងឺសវាិតនដសជើង។



សកាសិកា T
វរីសុ HIV
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វត្ុ្រំណង 

ពន្យល់ពីឥទ្ធិពលននវរីុស HIV សលើ 

ប្រពន័្ធសំុា

សកម្មភ្ព 

សិស្ស្រំសពញចសនា្ល ះកនាុងប្រសយា្ 
ខាងសបកាម។ 

សអដស៏(AIDS) មាននយ័ថ្(ក)ដដលសកើត 

ស�ើងសដាយសារ (ខ) នន (្)រ្រស់មនុស្ស។ វរីុស 

HIV ្ឺជាប្រសភទនន (�)ដដលបតរូវបានស្ដឹងថ្វ

ភ្ជា ្រស់ៅនឹងប្រពន័្ធភ្ពសំុា និង្រំផា្ល ញសកាសិកា(ង)។

ចសម្លើយរពឹំងទុក 

 (ក). ប្រជំុសរា្សញ្ញា  

 (ខ). ការចុះសខសាយ 

 (្). ប្រពន័្ធភ្ពសំុា 

 (�). វរីុស
 (ង). T 

ចំសណះដឹង្រដន្ម

កនាុងរូ្រភ្ព ភ្្ល្អិតតូចៗ្ឺជាវរីុស HIV ដដលែុសសចញពីសកាសិកាT។ វរីុស្រសង្កើនចំនួនរ្រស់វកនាុងសកាសិកា T ស�ើយ

្រណា្ត លឱ្យសកាសិកាសា្ល ្រស់ដាយយថ្ស�តុ។

លទ្ធភ្ពប្រឆាងំនឹងជំងឺបតរូវបានបាត្់រងស់ដាយសារសកាសិកា T បតរូវបាន្រំផា្ល ញ។ សកាសិកា T មានតួនាទីយា៉ា ងសំខានក់នាុង

ប្រពន័្ធភ្ពសំុារ្រស់មនុស្ស។
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ថ្នា កទ់ី9

វត្ុ្រំណង

ពន្យល់ពីការដែរកសាសុខភ្ពសដាយ

ខ្លួនឯង

សកម្មភ្ព 

  សិស្សពិភ្កសាពីរស្រៀ្រដែរកសាសុខភ្ពជា

បករុម។ តំណាងបករុមស�ើង្រកបសាយ្ំនិតបករុម

នីមយួៗ។

របាយការណ៍រពឹំងទុក 

“រ្រ្រអាហារដដលល្អសបមា្រសុ់ខភ្ព”

ការ្ររសិភ្្អាហារដដលមានសារធាតុ    

កូសលសស្តរ ៉ាុលទា្រ និងជាប្រសភទខា្ល ញ់ដឆ្អតតិចអាច 
ជួយ�ការោរភ្ពធាតស់ពក ឬភ្ពដុះសោះ។ ការ 

្ររសិភ្្អាហារដដលសំ្រូរសដាយដែ្លសឈើ ្រដន្ល 

និងអាហារស�វាើពីបសរូវសា�ីកអ៏ាចជួយ�ការោរអនាក

ពីជំងឺមហារកីសែ្សងៗែងដដរ។ 

“ការហាតប់បាណ” 

  ការហាតប់បាណសទៀងទាតជ់ួយ�ចលនា

ឈាមរតស់ពញសារោង្គកាយ និងដែររកសាសាចដំុ់

ស្រះដូងមានសុខភ្ពល្អ។ការហាតប់បាណកជ៏ួយ�

ឱ្យសយើងមានទមងៃនស់មបស្រដដលអាចជួយ�ការោរ

ជំងឺស្រះដូងសែ្សងៗែងដដរ។

ការសបមាកប្្រប់រាន់្ ឺមានសារៈសំខានស់បមា្ររ់កសាឱ្យសារោង្គកាយសយើងមានតួនាទីល្អ។ ការសបមាកប្្រប់រានម់ាននយ័ថ្ 

ស្ងមយួយ្រឱ់្យបាន 8 សមា៉ា ង។ 

“ឥរយិា្រែនាឱំ្យមានសុខភ្ពល្អ”

រកសាសារោង្គកាយឱ្យបានសា្អ ត។ សៅសពលសយើងផា្ត សាយ សយើង្ួរោកម់ា៉ា ស្ិរទបចមុះ និងមាតស់ដើម្កីារោរការរាលដាល
 

សមសរា្។ អនាកមនិ្ួរសប្រើបបាស់ដកវ ចាន សា្ល ្របោ ឬសមាភា រតុបាយសែ្សងសទៀតជាមយួអនាកដនទ។ 
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វត្ុ្រំណង

សសង្ខ្រពីប្រពន័្ធសំុា

សកម្មភ្ព

សិស្សសឆ្លើយសំណួរកនាុងទំពរ័ 209

ចសម្លើយ

1. ប្រពន័្ធសំុា្រង្កស�ើងពីខួរឆ្អឹង សកាសិកាឈាមស   

    ជាពិសសស ផាកូសីុត និងឡាែូំសីុតបពមទាងំ

    ជាលិកាប្រសភទសែ្សងៗននប្រពន័្ធទឹករនង (កូនកណ្តុ រ  

    ទឹករនង អាមដីាល ទីមុស និងផាល)។ 

2. ប្រពន័្ធសំុា្ឺជា្រណ្តុ ំ ននសកាសិកា និងជាលិកា

    ទាងំអស់ដដលជួយ�សារោង្គកាយប្រឆាងំនឹង

    ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ។ 

3. ភ្ពសំុាអកម្ម និងភ្ពសំុាសកម្មខុសរានា ៖ 

    ភ្ពសំុាអកម្មជាភ្ពសំុាដដលសកើតមានជា្រសណា្ត ះ 

    អាសននាដត្រ៉ាុសណាណ ះ។ ភ្ពសំុាអកម្មសកើតស�ើងសៅ 
    សពលអងទី់ករបតរូវបានែ្តល់ឱ្យ។ ប្រពន័្ធភ្ពសំុា

    រ្រស់អនាកទទួលមនិអាច្រសង្កើតអងទី់ករសនាះបាន 

    សទ។ 

    ភ្ពសំុាសកម្ម្ឺជាភ្ពសំុា�នស់ៅនឹងសមសរា្

    សដាយសារសារោង្គកាយអភវិឌ្ឍនូវភ្ពសំុាតាម

    រយៈការ្រ៉ាះោល់ផាទា ល់ជាមយួភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ។    

    ភ្ពសំុាសកម្មអាចសកើតស�ើងសៅសពលមានជំងឺ  

    ឬការចាកវ់៉ា កសំ់ាង។

សំណួរជំពូកទី 3 

1. ក. ភ្ពសំុាសកម្ម

2. ខ. អងទី់ករ

3. �. អងទី់ករ

4. ខ. អងទី់្រ្ូ៊យទិច 



1.  �ឺកូសីុត (សកាសិកាឈាមស) តំណ្ររលាក និងការស�ើងកស ្្ត ។ 

2.  អងទី់ករ

II

I.
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III

3. អងទី់្រ្ូ៊យទិច ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ (អងទី់ដសន)

4. ភ្ពសំុាអកម្ម

1.  សៅសពលមានតំណ្ររលាកសារធាតុ្ីមមីយួចំនួនបតរូវបាន 
ែលិតសដាយសកាសិកាឆ្លងសមសរា្្រណា្ត លឱ្យសរនសឈាម 
សៅកដន្លងមានរ្រសួស�ើងស�ើម ស�ើយរកី�ំ។ សកាសិកា

 
ឈាម ដដលង្្រ ់ សកាសិកាននសារោង្គកាយដដលង្្រ ់ និង

សកាសិកាសមសរា្ដដលង្្រភ់្ជា ្ររ់ានា ្រសង្កើតសារធាតុរាវពណ៌

សលឿង  ឬពណ៌សសៅថ្ខទាុះ។ 

2.  កនាុងសារោង្គកាយមនុស្សអងទី់ករសកើតស�ើងសដាយសារ
 

មានការសបជៀតចូលននភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ។ 

3.  សយើងបតរូវសំអាត និងរុបំកណាតស់ៅសពលមានរ្រសួ ្ឺសដើម្ី

ការោរកុំឱ្យភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺសបជៀតចូលតាមមុខរ្រសួ។ 

4.  សយើងមនិបតរូវសៅសាលាសរៀន សពលសយើងមានជំងឺផា្ត សាយ 
ពីសបោះ អនាកមានជំងឺផា្ត សាយ្ឺជាភ្នា កង់្រ្រនសាយវរីុស  

ផា្ត សាយ។

5.  ឧ្រមាថ្សរាមញ័របតរូវបាន្រំផា្ល ញ �ូលីតូចៗ បាកស់តរ ីវរីុស ជាសដើម នឹងអាចចូលសៅកនាុងសារោង្កកាយរ្រស់សយើងសដាយ
 

ង្យពីសបោះសរាមញ័រមាននាទីជារបាងំការោរ។ 

6.  អនាកមានជំងឺកសញជា ឹលសកើតដតម្តង្តក់នាុងមយួជីវតិ សដាយសារសារោង្គកាយបានសបតៀមស�ើយជាសបសច សដើម្ែីលិតអងទី់ករ
 ប្រឆាងំនឹងវរីុសកសញជា ឹលយា៉ា ងរ�័ស។ 

7.  ប្រសិនស្រើសយើង្ររសិភ្្អាហារដដលមានែទាុកសមសរា្សារោង្គកាយអាចមានតំណ្ររសំោចសដាយ្រសញ្ញរសបកពះដដល
 

មានកំហា្រអ់ាសីុតខា្ល ងំសដើម្សីមា្ល ្រស់មសរា្សនាះ។ 

8.  ភ្ពសំុាអកម្មសិ្រ្និមិ្មត និងភ្ពសំុាសកម្មសិ្រ្និមិ្មតមានលក្ខណៈខុសរានា ៖ ភ្ពសំុាអកម្មសិ្រ្និមិ្មតជាអងទី់ករទទួល

 បានពីមនុស្ស ឬសតវាណាមយួ ស�ើយសកើតមានជា្រសណា្ត ះអាសននា។ ភ្ពសំុាសកម្មសិ្រ្និមិ្មតជាអងទី់ករលូតលាស់សចញពី

ការតំណ្រសៅនឹងវ៉ា កសំ់ាង ស�ើយសកើតមានមយួជីវតិ។ 

9.  អងទី់ករ និងអងទី់ដសនខុសរានា បតង៖់ អងទី់ករជាប្ររួសតអុីនដដល្រសង្កើតស�ើងកនាុងសារោង្គកាយសដើម្សីឆ្លើយត្រសៅនឹង

 អងទី់ដសនយថ្ប្រសភទ។ អងទ់ីដសនជាប្ររូសតអុីន ឬសារធាតុ្ីមដីដលមនិដមនជារ្រស់សារោង្គកាយ។   

 អងទី់ដសនស្ិតសៅសលើនែទាខាងសបរៅរ្រស់បាកស់តរ ីឬភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺសែ្សងៗសទៀត។  

10. វរីុស HIV វយប្រហារប្រពន័្ធសំុាសដាយការវយប្រហារប្រពន័្ធសំុារ្រស់មនុស្សសដាយផាទា ល់ និង្រំផា្ល ញសកាសិកា T ។  

11. ការទទួលថ្នា ្ំរង្្ក រ និងការរងច់ារំ�ូតដល់មានភ្ពសំុា្ឺការទទួលថ្នា ្ំរង្្ក រប្រសសើរជាង។ 

12.  រវងទារកសៅសដាះមា្ត យ និងទារកសៅទឹកសដាះសរាមានអត្ប្រសយាជនម៍និដូចរានា សទ។ ពីសបោះ ទឹកសដាះមា្ត យមានអងទី់ករ
 

ដូចសនះទារកទទួលបានភ្ពសំុាអកម្មពីមា្ត យ។ 

13.  វ៉ា កសំ់ាងជួយ�្រង្្ក រជំងឺ ជាទូសៅវ៉ា កសំ់ាងមានែទាុកនូវភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺដដលស្បានស�វាើឱ្យវសខសាយ ឬសមា្ល ្រវ់រចួ ្រ៉ាុដន្តសៅ

 ដតអាចស�វាើឱ្យប្រពន័្ធភ្ពសំុាមានសកម្មភ្ព។
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ចំមណះដឹង្រផន្េ និងេកេ្មភាព & កា�មប្រើបរាេេ់រាភា ��្រេ ់SEAL

ការឆ្លងវរីុស HIV 

មុនឆានា  ំ1981 សអដស៍ (AIDS) បតរូវបានស្ដឹងថ្ជាប្រជំុសរា្សញ្ញា ដដលសកើតមានស�ើងសដាយសារការចុះសខសាយននប្រពន័្ធសំុារ្រស់  

មនុស្ស។ ចសនា្ល ះឆានា  ំ1981 និងឆានា  ំ2000 ប្រជាជនអាសមរចិបានសា្ល ្រអ់ស់សបចើនជាង 448,000 នាកស់ដាយសារសអដស៍។

សអដស៍ជាជំងឺមយួ្រណា្ត លមកពីវរីុស HIV ។ HIV ជាសមសរា្ស�វាើឱ្យប្រពន័្ធភ្ពសំុារ្រស់មនុស្សចុះសខសាយ។ អងទី់ករប្រឆាងំនឹងវរីុស 

HIV អាចបតរូវបានរកស�ើញសៅកនាុងឈាម។ អនាកស�វាើសតស្តឈាមមានែទាុកអងទី់ករប្រឆាងំវរីុស HIV អាចនិយាយបានថ្អនាកសនាះមានែទាុកវរីុស 

HIV វជិជាមាន។ ការស�វាើលក្ខណៈវនិិច្យ័សអដស៍អាចស�វាើស�ើងតាមសបចើនរស្រៀ្ររមួមាន ការរា្រច់ំនួនសកាសិកា T មានតិច ជាង 200 សកាសិកា /mL 

ននឈាម។ រូ្រភ្ពខាងសបកាម្រង្ហា ញ រស្រៀ្រែយចុះននចំនួនសកាសិកា T ជំនួយចំសោះមនុស្សដដលមានែទាុក វរីុស HIV កនាុងរយៈសពលមយួ។

សពលសវលារវងការឆ្លងវរីុស HIV និងការចា្រស់ែ្តើមននជំងឺសអដស៍សនះអាចសលើសពី 10 ឆានា  ំស�ើយរយៈសពលសនះ មានការសកើនស�ើងពីវ�ិី 

ពយាបាលែ្មីសបមា្រក់ារឆ្លងវរីុស HIV បតរូវបានអភវិឌ្ឍ។ មនុស្សមានែទាុកវរីុស HIV សមើលសៅសៅមានសុខភ្ពល្អ ្រ៉ាុដន្តអាចចម្លងវរីុសសនះសៅ 

មនុស្ស ដនទសទៀត។

សៅស�រដឋាអាសមរចិ ចំនួនប្រជាជនដដលសា្ល ្រស់ដាយសារជំងឺសអដស៍បានែយចុះពីចំនួនសបចើនជាង 38,000នាក ់កនាុងឆានា 1ំ996 មកសៅ 

ប្រដ�ល 22,000 នាកក់នាុងឆានា 1ំ997 ស�ើយសៅប្រដ�ល 15,000 នាកស់ៅឆានា 2ំ000។ ការធា្ល កចុ់ះសនះមនិដមន ្រណា្ត លមកពីការែយចុះននការ

ឆ្លងវរីុស HIV សទ ្រ៉ាុដន្ត្រណា្ត លមកពីប្រសិទ្ធភ្ពថ្នា សំបមា្រព់យាបាលពនយាការចា្រស់ែ្តើមននជំងឺ។



សប្រើបបាស់សមាភា ររ្រស់ SEAL
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ថ្នា កទ់ី9

សមាភា រសែ្សងៗទាកទ់ងនឹងសមសរៀនដដលអាចរកបាន
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ថ្នា កទ់ី9

មតេខ្្ីេបរា្រ់ប្រព័ន្ធសុា ំ(�យៈមពល 1 មរាោ ង)

1. ចូរសបជើសសរ ើសចសម្លើយដដលបតឹមបតរូវ្រំែុត្រំសពញប្រសយា្ខាងសបកាម

 (1) អងទី់ដសន្រណា្ត លឱ្យសកើតជំងឺមានដូចជា វរីុស បាកស់តរ ីនិងែ្សតិបតរូវបានស្សា្គ ល់ថ្ជា (           )។

 (2) សារធាតុដដលស�វាើឱ្យសកើតមានតំណ្រប្រពន័្ធសំុា្ឺ (           )។ 

 (3)  សារធាតុ្ីមដីដលសមា្ល ្រ ់ ឬ្រន្យការលូតលាស់បាកស់តរសីដាយរា្ម នការស�វាើឱ្យខូចខាតសកាសិកាសារោង្គកាយបតរូវបានស្សៅថ្
 

(           )។  

 (4) អងទី់ករបតរូវបានែលិតសដាយ (                   )។  

 (5) (               )សល្រ ស�ើយ្រំផា្ល ញភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ។ 

 (6) ការចាកវ់៉ា កសំ់ាង្រសង្កើតប្រពន័្ធសំុា (                             ) ។ 

   

2. ចូរសបជើសសរ ើសចសម្លើយបតឹមបតរូវខាងសបកាម

 (1) វរីុស HIV អាចបតរូវបានចម្លងតាមរយៈ 

 (2) បកាភចិ្រង្ហា ញពីការែយចុះននចំនួនសកាសិកា T ជំនួយរ្រស់មនុស្សសកើតសអដស៍។ សតើជំងឺសអដស៍ចា្រស់ែ្តើមសកើតស�ើង្រនាទា ្រពី់ការ
 

ឆ្លង្រ៉ាុនា្ម នដខ?
ការឆ្លងវរីុសHIV 

(ក). 9  (ខ). 27  (្). 36  (�). 54
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(ក). សកម្ម  (ខ). អកម្ម   (្). សកាសិកា  (�). មា៉ា បករូផាស  

(ង). អងទី់្រ្ូ៊យទិច  (ច). អងទី់ដសន  (ឆ). ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ 

(ក). ការរមួសភទ   (ខ). មូសខា ំ (្). ការចា្រន់ដ  (�). ្ររសិភ្្រមួរានា  
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ថ្នា កទ់ី9

ចមេ្ើយ ពិន្ុ និងកា�វិនិច្័យ

1. (1) (ឆ). ភ្នា កង់្រ្រង្កជំងឺ (2) (ច). អងទី់ដសន (3) (ង). អងទី់្រ្ូ៊យទិច (4) (្). សកាសិកា B 

 (5) (�). មា៉ា បករូផាស (6) (ក). សកម្ម

    ចំណុចនីមយួៗ 5ពិនទាុ 

2. (1) (ក). ការរមួសភទ (2) (�). 54
   ចំណុចនីមយួៗ 10ពិនទាុ 

សំណួរនីមយួៗ្រញ្ជា កព់ីខ្លឹមសារខាងសបកាម។ សំណួរទីជាចំសណះដឹងមូលដាឋា នននប្រពន័្ធសំុា។ សំណួរទី2ជាចំសណះដឹងមូលដាឋា ន

ននជំងឺសអដស៍ និងជំនាញននការអានបកាភចិ។ 

ប្រសិនស្រើការស�វាើសតស្តមានសពលប្្រប់រានប់្រូឱ្យសិស្សអានសសៀវសៅពុម្ពស�ើងវញិ។ សិស្សអាចរឮំកស�ើងវញិពីចំសណះដឹងរ្រស់ពួកស្

សដាយខ្លួនឯង។ វជាការឆ្លុះ្រញំ្្ង។

សបមា្រសំ់ណួរទី2 (2) ប្រូឱ្យសិស្សរឮំកនូវចំសណះដឹងខាងសបកាមស�ើងវញិជាតបមរុយមយួ។

“ការស�វាើលក្ខណៈវនិិច្យ័សអដស៍អាចស�វាើស�ើងតាមសបចើនរស្រៀ្ររមួមានការរា្រច់ំនួនសកាសិកាT  មានតិចជាង 200សកាសិកា/mL 

ននឈាម ”

លក្ខណៈវិនិច្័យ

ពិនទាុ លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមា្រក់ារ្រសបងៀន

0 - 20 សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលដាឋា ន និងការយល់ដឹងពីប្រពន័្ធសំុា។ ពួកស្បតរូវដត្រញ្ជា កពី់ប្រពន័្ធសំុា។ 

21 - 30 
សិស្សទទួលបានចំសណះដឹងមូលដាឋា ននិងយល់ដឹងពីប្រពន័្ធសំុា។ សទាះជាយា៉ា ងណា ពួកស្បតរូវដតរឮំកស�ើងវញិពីប្រពន័្ធសំុា។

 

31 – 50 សិស្សហាក្់រីដូចជាមានកបមតិននការយល់ដឹងពីប្រពន័្ធសំុាប្្រប់រាន។់ ប្រូ្ួរដតឱ្យសិស្ស្ិតពីប្រពន័្ធសំុា។ 
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មេម�ៀនទី 1 ភ្នា ក់ងា�បង្កមោគ

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសររសរកនានុងរសៀវរៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងរមររៀនរនះមាន៖

 -  ពន្យល់ពាក្យ “ភ្នា កង់ារបង្ករោគ” ពពមទាងំឱ្យឧទាហរណ៍

 -  បងាហា ញពីរូបផ្នុ ំរបស់វរីនុស និងបាករ់តរ ីនិងររៀបោបពី់ពបរូទីសមយួចំនួនដដលបង្កជំងឺ

 -  ពន្យល់បានពីររបៀបចម្លង និងវធិីបងា្ក រជំងឺដដលបង្ករោយភ្នា កង់ារបង្ករោគ។

ផែនកា�បម្ងៀន

រមរររៀនរនះពតរូវបរពងៀនរយៈរពល 4 រមាោ ងដូចដដលបានបងាហា ញកនានុងតាោងទី 1 ខាងរពរោម៖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    តាោងទី1 បំដណងដចករមាោ ងបរពងៀន

ចំនួនរមាោ ងសិកសា ចំណងរជើងរងរមររៀនភ្នា កង់ារបង្ករោគ ទំពរ័កនានុងរសៀវរៅពនុម្ព

1

1. វរីនុស

    1.1. រូបផ្នុ ំ

    1.2. រោរបន្តពូជ

    1.3. វរីនុស និងជំងឺ

212-214

1

2. បាករ់តរ ី

    2.1. រូបផ្នុ ំ

    2.2. បាករ់តរ ីនិងជំងឺ

    2.3. រោរបន្តពូជ

215-217

1

3. ពបរូតូសូដ៊ែ (ពបរូទីស)

    3.1. ពបរូតូសូដ៊ែផ្្ល ស់ទីរោយរជើងបរ ឆ្ោ ត

    3.2. ពបរូតូសូដ៊ែផ្្ល ស់ទីរោយផ្្ល ដសល

    3.3. ពបរូតូសូដ៊ែបន្តពូជតាមរយៈស្ោ (ស្ោរ ោូសូដ៊ែ)

 218-219

1
4. ផ្តិ

សរងខេបរមររៀន
220-221

តាោងទី 2 ខាងរពរោមបងាហា ញពីដផនរោរបរពងៀន និងលទ្ធផលរងាវា យតមម្ល។ ពគរូពតរូវបានរពឹំងថ្៊ននុវត្តសកម្មភ្ពកនានុងតាោងខាងរពរោម 

រហើយរធវាើរោរវាយតមម្លសិស្ រៅតាមលកខេណៈវនិិចឆោយ័ដដលបានឱ្យកនានុងតាោង។ ដូចរៅកនានុងតាោង សិស្អាចរធវាើសកម្មភ្ពរផ្ងៗពីភ្នា កង់ារ 

បង្ករោគ។ សកម្មភ្ពទាងំរនះជំរនុញសិស្ឱ្យមានរោរ៊ភវិឌ្ឍរោរយល់ដឹងរបស់ពួករគ៊ំពីភ្នា កង់ារបង្ករោគ។

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន
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រមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភ្ព លទ្ធផលរងាវា យតមម្ល

ទី 1 ពណ៌នាពីលកខេណៈរបស់វរីនុស 

ដដលផ្តល់ទនុកខេរទាសដល់ 

មននុស្។

• សិស្សរង្កតរមើលរូបភ្ព រហើយឱ្យពួករគ  

　គិត រតើជារូបភ្ព៊វាី? សិស្រពបៀបរធៀបទំហំ

　វរីនុសរផ្ងៗជាមយួបាករ់តរ ី៊ ឺកូលី (E. coli) 

　រោយដផអែករលើរូបភ្ព។ 

• សិស្ពណ៌នាបានពីលកខេណៈរបស់  

    វរីនុសដដលផ្តល់ទនុកខេរទាសដល់មននុស្។

ទ2ី ពណ៌នាពីលកខេណៈរបស់   

បាករ់តរដីដលផ្តល់ទនុកខេរទាស 

ដល់មននុស្។

• សិស្គូរទពមងរ់ូបផ្នុ ំរបស់បាករ់តរដីផអែករលើ

　រូបភ្ពទំពរ័ទី 216។

• សិស្ពណ៌នាបានពីលកខេណៈរបស់

　 បាករ់តរដីដលផ្តល់ទនុកខេរទាសដល់ 

　 មននុស្។ 

ទ3ី ពណ៌នាពីលកខេណៈរបស់ 

ពបរូតូសូដ៊ែដដលផ្តល់ទនុកខេរទាស

ដល់មននុស្។

• សិស្សរងខេបលកខេណ:របស់ពបរូតូសូដ៊ែោក់

　កនានុងតាោង។

• សិស្ពណ៌នាលកខេណ:រមួរបស់ពបរូតូសូដ៊ែ

• សិស្ពណ៌នាបានពីលកខេណៈរបស់

　 ពបរូតូសូដ៊ែដដលផ្តល់ទនុកខេរទាសដល់ 

　 មននុស្។

ទ4ី ពណ៌នាពីលកខេណៈរបស់ផ្តិ 

ដដលផ្តល់ទនុកខេរទាសដល់ 

មននុស្។ សរងខេបលកខេណៈមន 

ភ្នា កង់ារបង្ករោគ។

• សិស្សរងខេបពីផ្តិដដលផ្តល់ទនុកខេរទាស

　  ដល់មននុស្។

• សិស្រ្្លើយសំណួរកនានុងរសៀវរៅពនុម្ពទំពរ័

　  ទ2ី21។

• សិស្ពណ៌នាបានពីលកខេណៈរបស់

　 ផ្តិដដលផ្តល់ទនុកខេរទាសដល់មននុស្។

• សិស្អាចសរងខេបលកខេណៈមនភ្នា កង់ារ

　 បង្ករោគ។

តាោងទី2 ដផនរោរបរពងៀន និងលទ្ធផលរងាវា យតមម្ល

ចំណនុ ចមនរោរបរពងៀនកនានុងរមររៀនរនះ គឺមានបីចំណនុ ចសំខាន់ៗ ។ ដូរចនាះ ពគរូគួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបានរពចើនរៅរលើចំណនុ ចខាងរពរោម 

កនានុងរពលបរពងៀនរមររៀនរនះ។

　　 •   ឱ្យសិស្ររៀបោបពី់ភ្នា កង់ារបង្កជំងឺរោយសរងខេប។ រដើម្ជីំរនុញសិស្ឱ្យយល់ដឹងពីភ្នា កង់ារបង្ករោគ ចាបំាចព់តរូវបងាហា ញពី 

　　　　     ឧទាហរណ៍មនភ្នា កង់ារបង្ករោគនីមយួៗ។ សិស្គួរដតយល់ពីឧទាហរណ៍មយួចំនួន ពីភ្វរស់ដដលបង្កជំងីដល់មននុស្សូម

                   បងាហា ញ រៅដល់សិស្។

　 •   ពតរួតពិនិត្យចំរណះដឹងមានពរាបរ់បស់សិស្រៅរពលចាបរ់ផ្តើមរមររៀននីមយួៗ។ ពបសិនរបើ ៊នាករករ�ើញថ្សិស្ពនុំទានម់ាន  

                  ចំរណះដឹងពគបព់រាន ់ដូចរនះពគរូពតរូវពន្យល់បដន្ម និងបងាហា ញរូបភ្ពដដលចាបំាច។់ 

　　 •   បំដណងដចករមាោ ងរៅតាមសកម្មភ្ពដដលបានកំណតទ់នុក។ រសៀវរៅដណនាសំពមាបព់គរូបរពងៀនរនះ ដណនាសំកម្មភ្ពរៅតាម   

                  រមាោ ងបរពងៀន បោនុដន្តពគរូអាចមានរោរលំបាកខ្លះចំរពាះសកម្មភ្ពរនះ។

ដូរចនាះ រសៀវរៅដណនាសំពមាបព់គរូបរពងៀនរនះ ផ្តល់នូវតពមរុយខ្លះសពមាបរ់ោរបរពងៀន (ឧទាហរណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភ្ព)  កដូ៏ចជា 

ចំរណះដឹងបដន្មមយួចំនួន៊ំពីភ្នា កង់ារបង្កជំងឺជារដើម រដើម្ជីំរនុញរោរចាបអ់ារម្មណ៍សិស្មយួចំនួនរៅរលើរោរសិកសារនះ។  

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន
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រៅរពលចាបរ់ផ្តើមរមាោ ងសិកសានីមយួៗសូមពតរួតពិនិត្យថ្រតើសិស្មានចំរណះដឹងដូចខាងរពរោមរហើយឬរៅ ពបសិនរបើរា្ម នរនាះសិស្

នឹងពិបាកសរពមចបានវត្នុបំណងរមររៀនរនះ។

 1. វរីនុស

      សិស្ពបដហលជាធ្្ល បឮ់ពាក្យ “វរីនុស” កនានុងជីវភ្ពពបចាមំ្ងៃរបស់ពួករគ។ បោនុដន្ត ពួករគមនិធ្្ល បប់ានរ្ាល់នូវរូបភ្ពពិតរទ។

 2. បាករ់តរ ី

      សិស្ពបដហលជាធ្្ល បឮ់ពាក្យ“បាករ់តរ”ី កនានុងជីវភ្ពពបចាមំ្ងៃរបស់ពួករគ។ បោនុដន្តពួករគមនិធ្្ល បប់ានរ្ាល់នូវរូបភ្ពពិតរទ។

 3. ពបរូតូសូដ៊ែ

      ជំងឺពគរុនចាញ់គឺល្រីៅកនានុងពបរទសកម្ពនុជា។ សិស្ភ្គរពចើនអាចរ្ាល់ពីវដ្តជីវតិរបស់ជំងឺពគរុនចាញ់។

 4. ផ្តិ់

                   សិស្អាចដឹងថ្ផ្តិជាអាហារ។ បោនុដន្ត ផ្តិពនុលពបដហលជាសិស្ពនុំសូវរ្ាល់រទ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ
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ភ្នា ក់ងា�បង្កមោគ

វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីលកខេណៈរបស់វរីនុសដដលផ្តល់ 

ទនុកខេរទាសដល់មននុស្។

សកម្មភ្ព (1)

សិស្សរង្កតរមើលរូបភ្ព រហើយឱ្យពួក

រគ  គិត រតើជារូបភ្ព៊វាី? (ពគរូអាចផ្តល់តពមរុយមយួ 

ចំនួនដល់សិស្ដូចជារោរពិនិត្យរមើលរៅរលើ

ទំហំ)

 

សិស្រ្ាល់ថ្ជាពួកមពីករូ

រារពាង្រោយ។ ពគរូពបាបរ់ ្្ម ះរារពាង្រោយ

នីមយួៗមានដូចជា វរីនុស៊នុតរាវា យ វរីនុសកញ្ិ្ជល 

វរីនុសជំងឺដភនាកពកហម បាករ់តរយីោូផ្ស វរីនុស 

មោូរា៊នុិច  ថ្នា ជំក ់វរីនុសពគរុនសវាិតមដរជើង វរីនុស 

សលាដទន។

- រតើ៊នាកធ្្ល បដឹ់ងពីរោររកើតជំងឺទាងំរនះឬរទ?

(សិស្គិត រហើយរ្្លើយ)

  ទំហំគិតជាណាណូដមោពត(nm)

 1nm = 10-9m

 ទំហំគិតជាមពីករូដមោពត (μ  m)

 1μ  m=10-6m

 ទំហំគិតជាមលីីដមោពត (mm)

 1mm= 10-3m។

ចំរណះដឹងបដន្មស្តីពីរបកគំរហើញមនវរីនុស

កនានុងឆ្នា 1ំ892 រនុកខេវទូិជនជាតិរនុស ន្ុ ីរលាក ឌីមពីឌី ៊នុីវាោ ណូស្ី ( D im i t r i 

Iwanowski)  បានប្្កថ់្រា្ម នបាករ់តរបីង្ករោគរលើថ្នា ជំករ់ទ។ រាតប់ាន 

ពបមូលស្លឹកថ្នា ជំកដ់ដលបង្ករោគមកកិនយកទឹករបស់វា។ បនាទា បម់ក រាតរ់ពចាះ

ទឹករនាះរោយពកោសរពចាះដដលមានរន្ធតូចៗដដលបាករ់តរមីនិអាចរពជៀតចូល

បាន។ រាតប់ានោកទឹ់ករពចាះរចួរនាះរៅរលើស្លឹកថ្នា ជំកដ់ដលមនិមានបង្ករោគ។ 

ជាលទ្ធផល ស្លឹកថ្នា ជំករ់នាះបង្កជំងឺ។ រាតប់ានគិតថ្ ពិររាធនរ៍បស់រាតម់និ 

បានសរពមច។ បោនុដន្ត ពិររាធនរ៍បស់រាតគឺ់ពតឹមពតរូវ។

កនានុងឆ្នា  ំ1898 មពីករុបវទូិជនជាតិហូឡង ់រលាក មាោ ទីននុស ដបែសឺរកី (MartinusBeijerinck) បានរធវាើពិររាធដូច

រលាក Iwanowski ដដរ។ រាតប់ានសននាិោឋា នថ្ ទឹកដដលរពចាះរចួរនាះមានផទានុកនូវ៊វាីរផ្ងរទៀតដដលបណា្ត លឱ្យមានរោរបង្ករោគ 

រមរោគ ដដលតូចជាងបាករ់តររីៅរទៀត។ រមរោគរនះវាតូចខា្ល ងំណាស់ របើរទាះបីជារពបើមពីករូទស្ន៍៊ នុបទិចដដលអាចពពងីកបានធំករ៏ោយ 

កម៏និអាចរមលីរ�ើញបានដដរ។ រលាក Beijerinck បានោករ់ ្្ម ះរមរោគរនាះថ្ វរីនុស  ដដលមកពីពាក្យឡាតាងំគឺជាតិពនុល។
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 វរីនុសគឺជាភ្គលអែិតតូចៗជាងបាករ់តរយីោ ងខា្ល ងំ។ វរីនុសមនិអាចបន្តពូជរោយរា្ម នររោសិរោមានជីវតិបានរទ។ ររោសិរោ

ពតរូវបានខូចខាត ឬពតរូវបានបំផ្្ល ញកនានុងដំរណើ ររោរមនរោរផទានុះរចញនូវវរីនុស្្មីរដើម្ចីម្លងរៅររោសិរោរផ្ងរទៀត។ ទាងំជំងឺផ្្ត រាយ

និងជំងឺពគរុនផ្្ត រាយបណា្ត លមកពីរមរោគដដល្្លងោតតបាតររោសិរោរៅកនានុងពបពន័្ធផ្លូវដរងហាើម។ ពបរភទមនរមរោគផ្្ត រាយមាន

ជាង 200 ពបរភទ ដដលអាចរធវាើឱ្យមានរោរឈបឺំពងក់និងរហៀរសំរបារ។

វរីនុស អារដណូ (Adenovirus) 

រៅរពលដដល៊នាកមានរោរកអែកនិងឈកឺវាអាចបណា្ត លមកពីវរីនុសដដលមានោងមូលរនះ 

រៅថ្ វរីនុសអារដណូ (Adenovirus) ។

សកម្មភ្ព (2)

សិស្រពបៀបរធៀបទំហំវរីនុសរផ្ងៗ

ជាមយួបាករ់តរ ីE.coliដផអែករលើរូបភ្ព។

(1) វរីនុស៊នុតរាវា យ

(2) វរីនុសកញ្ឹ្ជល 

(3) វរីនុសជំងឺដភនាក-ពកហម 

(4) បាករ់តរយីោូផ្ស 

(5) វរីនុសមោូរា៊នុិចថ្នា ជំក ់

(6) វរីនុសពគរុនសវាិតមដរជើង 

(7) វរីនុសសលាដទន

(8) បាករ់តរ ីE. coli

រោរពន្យល់

វរីនុស

វរីនុស អារដណូ(Adenovirus)
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សកម្មភ្ព (3)

សិស្គូរររបៀបមនរោរបន្តពូជរបស់វរីនុស

រៅទំព2័13។ ឱ្យសិស្ផ្នុ ំរូបភ្ពវដ្តបន្តពូជរបស់ 

វរីនុសដដលបានដចកជូនរឡើងវញិ។ បនាទា បម់កឱ្យ 

សិស្ពន្យល់ពីវដ្តបន្តពូជរនាះ។ 

(អាចរពបើរូបភ្ព 1.3 កនានុងទំពរ័ទី213)

ចំរណះដឹងបដន្មរោររោរពារោរចម្លងជំងឺ

មនុនសតវត្ទី20 រោរវះរោតគឺ់ជារពរាះថ្នា កម់យួ។ បនាទា បពី់រោរវះរោតរ់បសួ៊នាកជំងឺជារពចើនបាន្្លងរមរោគរហើយកប៏ានរា្ល បជ់ា 

ញឹកញាប។់ រា្ម ននរណាមានា កប់ានដឹងថ្វាបណា្ត លមកពីរោរ្្លងរមរោគទាងំរនះរទ។

រៅកនានុងឆ្នា 1ំ860ពគរូរពទ្យវះរោតជ់នជាតិ៊ងរ់គ្លសមានា ករ់ ្្ម ះយោូដសប លីសទា័រ(Joseph Lister) បានបរង្កើតសម្មតិកម្មថ្រោរ្្លង   

រមរោគបណា្ត លមកពីពួកមពីករូរារពាង្រោយ។ មនុនរពលដំរណើ ររោរវះរោតរ់លាក Joseph Lister លាងមដ និងឧបករណ៍វះរោតរ់បស់ 

រាតជ់ាមយួនឹងអាសនុីតរោបូលីក(carbolicacid(H2CO3))ជារារធ្តនុគីមសីពមាបស់មា្ល បព់ួកមពីករូរារពាង្រោយ។

បនាទា បពី់រោរវះរោតរ់ាតប់ានពគបមនុខរបសួ៊នាកជំងឺជាមយួបងរ់នុដំដលពតារំៅកនានុងអាសនុីតរោបូលីក។ មនុនរពលដដលរាតប់ានរពបើ

វធិីរាញស្ត្្មីរបស់រាតព់បដហល 45% មន៊នាកជំងឺវះរោតរ់បស់រាតប់ានរា្ល បរ់ោយរាររោរ្្លងរមរោគ។ ជាមយួនឹងបរចចេករទស្្មីរបស់ 

រលាក Joseph Lister មានដត 15% មន៊នាកជំងឺវះរោតរ់ទដដលបានរា្ល ប។់
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វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីលកខេណៈរបស់បាករ់តរដីដល

ផ្តល់ទនុកខេរទាសដល់មននុស្។

គូរទពមងរ់ូបផ្នុ ំបាករ់តររីោយដផអែករលើ

រូបភ្ពកនានុងទំពរ័ 216។ ទពមងរ់ូបផ្នុ ំសំខាន់ៗ មាន 

ដូចជាភ្នា សរពរាង ភ្នា សររោសិរោ សនុីតូបា្ល ស សមាភា រ 

រសរណទិច (សមាភា រៈតំណពូជ) និង ផ្្ល ដសល។ 

សិស្គួរដតគូរបនាទា តរ់ូបភ្ពឱ្យបាន

ចបាស់លាស់ និងោករ់ ្្ម ះសរោីង្របស់បាករ់តរ។ី

សិស្សរងខេបរូបោងទាងំបីមនបាករ់តរ ីដូចជា  

បាសនុី (bacilli) កនុកសនុី (cocci)និងរស្ពៀរឡូីម 

(sprilla)។

សកម្មភ្ព

ចំរណះដឹងបដន្ម៖ រោរយល់ដឹងពីរោរចម្លងជំងឺ

មនុនរបាយរោរណ៍របស់Lister មននុស្រជឿថ្ពួក៊សនុររោយ ឬខ្យល់វាលភករ់ធវាើឱ្យមានជំងឺ។ ៊នាកវទិយារាញស្តជារពចើន 

រៅកនានុងចនុងទសវត្រឆ៍្នា 1ំ800 ដូចជា៊នាកវទិយារាញស្តជនជាតិបាោងំរលាក លវាី បាោ សទា័រ (Louis Pasteur) បានបងាហា ញថ្មពីករូ-

រារពាង្រោយបណា្ត លឱ្យរកើតមានជំងឺជារពចើនពបរភទ។ រលាក បាោ សទា័រកប៏ានបងាហា ញថ្រោរសមា្ល បម់ពីករូរារពាង្រោយអាចបងា្ក រ

រោរ្្លងោលោលមនជំងឺទាងំរនាះផងដដរ។ រៅកនានុងទសវត្រឆ៍្នា 1ំ870 និងទសវត្រឆ៍្នា  ំ1880 ពគរូរពទ្យអាល្លឺមោងរ់លាក រ ោូដបែរ កនុច 

(Robert Koch) បានបងាហា ញថ្ជំងឺ្្លងនីមយួៗបណា្ត លមកពីភ្នា កង់ារបង្ករោគយថ្ពបរភទមយួពបរភទ។ ឧទាហរណ៍ ភ្នា កង់ារ

បង្ករោគមយួពបរភទបណា្ត លឱ្យរកើតជំងឺរលាកសួត ភ្នា កង់ារបង្ករោគមយួពបរភទរផ្ងរទៀតបណា្ត លឱ្យរកើតជំងឺ៊នុតរាវា យ និង

ភ្នា កង់ារបង្ករោគមយួពបរភទរផ្ងរទៀតបណា្ត លឱ្យរកើតជំងឺដ្្ក្្កួត។
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សំណួរបដន្ម/សកម្មភ្ព

កនានុងឆ្នា 1ំ854 ជំងឺអាសននារោគបានោល

ោលរពញទីពករុងឡនុងដព៏បរទស៊ងរ់គ្លស។ 

រលាករវជ្បណិ្តចន សនាូរ (Dr.John 
Snow) បានវភិ្គពីកដន្លងភ្គរពចើនមន 

៊នាកជំងឺអាសននារោគរស់រៅកដូ៏ចជាទីតាងំមន    

៊ណ្តូ ងសនាប។់

ដផនទីរនះបានបងាហា ញរោររករ�ើញ

របស់រលាកបណិ្ត Snow ។ រលាកSnow 

បាន បរង្កើតសម្មតិកម្មថ្ជំងឺពតរូវបានរកីោល       

ោលរោយរារទឹកដដលបានមកពី៊ណ្តូ ង

សនាបម់យួ។ រតើ៊ណ្តូ ងសនាបអ់ាចជាពបភពមយួ

មនទឹកកខវាកដ់ដរ ឬរទ?
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សំណួរបដន្ម/សកម្មភ្ព
ឧបមាថ្ បាករ់តរមីយួបន្តពូជតាមរយៈ

រោររធវាើចំដណកខ្លួនជាពីរររៀងោល់ 20  នាទីដូចរូបភ្ព 

1.5 កនានុងរសៀវរៅទំពរ័ 217។

ពរោភចិបងាហា ញពីររបៀបមនរបាយបាករ់តរ ី

នឹងរកើនរឡើងពីបាករ់តរដីតមយួ។ ដផអែករលើពរោភចិ

រតើររោសិរោបាករ់តរមីានបោនុនា្ម នបនាទា បពី់ 1រមាោ ង? 

បនាទា បពី់ 2រមាោ ង?

ចំរណះដឹងបដន្ម៖ រោរសិកសារបស់បាករ់តរវីទូិ

បាករ់តរវីទូិ (រវពតាណវទូិ) បានកំណតព់បរភទមនបាករ់តរមីានពបរយជន ៍ឬបាករ់តរឱី្យរទាស។ បាករ់តរវីទូិជារពចើនមានជំនាញ

កនានុងរោរដញកមពីករូរារពាង្រោយដដលមនិពតរូវបានរ្ាល់ជាង 2000ពបរភទឬពីពបរភទបាករ់តរដីដលពតរូវបានរ្ាល់ចបាស់។ ៊នាកខ្លះ

ពយាយមបរង្កើតវធិីរាញស្តរដើម្ពីបយនុទ្ធពបឆ្ងំនឹងបាករ់តរឱី្យរទាស។ បចចេនុប្ននារៅដតមានរោរសិកសាពីររបៀបដដលបាករ់តរ ីបង្កជំងឺនឹង 

អាចរកីោលោលរៅកនានុងបរយិរោស។

ជំងឺរបោស្ត(The Black Death)

ជំងឺរបោស្ត (Bubonic) ឬរៅថ្រប្លកដដត (black death) វាពតរូវបាន្្លងរៅមននុស្រៅកនានុងវយ័កណា្ត លដដលបង្ករឡើង

រោយបាករ់តរបីាកស់នុីលនុស (bacillus) និងរយសនុីនីញាោ របោស្តីស(Yersiniapestis)ដដលពតរូវបានប្ូ្ជនតាមរយ:មចដ្្ក។

ជាទូរៅ Y.pestis ពតរូវបានរកីោលោលកនានុងចំរណាមហវាូងសតវាកករមពព បោនុដន្ត វាកអ៏ាចរកីោលោលរៅ្និកសតវារផ្ងរទៀត

រមួទាងំមននុស្ផងដដរ។ រោររកីោលោលយោ ងខា្ល ងំមនជំងឺរបោស្តបានរធវាើឱ្យមននុស្រងទនុកខេទូរៅជាពបវត្តិរាញស្ត។ ឧទាហរណ៍ រៅកនានុង 

ពាកក់ណា្ត លទសវត្រឆ៍្នា  ំ1300 ជំងឺរបោស្តបានសមា្ល បម់ននុស្ពបដហលមយួភ្គបនួមនចំនួនពបជាជនទូទាងំ៊ឺរ ោនុប។ ចរនា្ល ះឆ្នា  ំ1890 

និងឆ្នា  ំ1930 មននុស្ជាង 13លាននាករ់ៅទូទាងំពិភពរលាកបានរា្ល បរ់ោយជំងឺរបោស្ត។ មននុស្ភ្គរពចើនមានរោរ ភ្ញា ករ់ផអែើលកនានុង រោរ

ដឹងថ្ជំងឺរបោស្តរនាះគឺរៅដតមានវត្តមានរហូតដល់សពវាម្ងៃរនះ ចំរពាះហវាូងសតវាករករមពពរៅកនានុងតំបនជ់ារពចើនមនពិភពរលាករមួទាងំ

ដផនាកខ្លះមនសហរដឋាអារមរចិ រហើយករ៏ៅមានរោរផទានុះរឡើងនូវជំងឺរបោស្តម្តងមា្ក លចំរពាះមននុស្កនានុងតំបនម់យួចំនួន។ ឥឡូវរនះសំណាងលអែ

ជំងឺរនះអាចពតរូវបានពយាបាលរោយរជាគជយ័ជាមយួនឹង៊ងទី់ប្ូយទិច។

ចំន
ួនរ

រោ
សិ

រោ
បា

ករ់
តរ

ី
រយៈរពល(នាទី)

1រមាោ ង…8ររោសិរោ

2រមាោ ង… 64ររោសិរោ
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សកម្មភ្ព

វត្នុបំណង

សិស្សរងខេបលកខេណ:របស់ពបរូតូសូដ៊ែ

ោកក់នានុងតាោង។

ពណ៌នាពីលកខេណៈរបស់ពបរូតូសូដ៊ែ

ដដលផ្តល់ទនុកខេរទាសដល់មននុស្។

ពបរូតូសូដ៊ែ ទីកដន្លង បំលាស់ទី

អាមបី ភក់ រជើងបរ ឆ្ោ ត

រាឌីយោ ទឹករាប ផ្្ល ដសល

ស្ោរ ោូសូដ៊ែ មននុស្ -

សិស្ពណ៌នាពីលកខេណ:រមួរបស់

ពបរូតូសូដ៊ែ។

លកខេណ:រមួរបស់ពបរូតូសូដ៊ែ គឺវាជា

ពួក រារពាង្រោយឯកររោសិរោ៊ឺរោរយីោូត។

ចំរណះដឹងបដន្ម

ពបរូតូសូដ៊ែបង្កជំងឺ

រោរទទួលរងនូវជំងឺពគរុនចាញ់របស់មននុស្គឺបណា្ត លមកពីពបរូទីសឯកររោសិរោមយួពបរភទ។ ជំងឺពគរុនចាញ់ពតរូវបានបង្ករឡើង 

រោយបា្ល ស្មូដ្ូយម (Plasmodium) ជាពបរូទីសដដលរកីោលោលពីមននុស្មានា ករ់ៅមននុស្មានា ករ់ោយសតវាមូស។ ពបរូទីសពទីបាោ ណូសូមាោ  

(Trypanosoma) រស់រៅកនានុង្មរបស់សតវា្អែឹងកង។ ពបរូទីសចិ្ជចេ ឹមជីវតិរោយរាររារធ្តនុចិ្ជចេ ឹមកនានុង្មរារពាង្រោយធ្មួល។ 

ពបរូទីសពទីបាោ ណូសូមាោ បណា្ត លឱ្យមានជំងឺងងនុយរគងរៅអាញហវាិក។ រោរផ្តផ់្ងទឹ់កកខវាកជ់ាករោ្ត មយួបណា្ត លឱ្យមានរមរោគោគមលួ 

រោរ្្លងរមរោគដធ៏ងៃនធ់ងៃរបង្ករឡើងរោយពបរូទីស៊ងត់ាអាមបី (Entamoeba)។
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សកម្មភ្ព

ឱ្យសិស្តរពមៀបពីវដ្តជីវតិរបស់បា្ល ស្មូដ្ូយម

រឡើងវញិ (ពគរូរពបើបណ័្ណ រូបភ្ព វដ្តជីវតិរបស់

បា្ល ស្មូដ្ូយម កនានុងរសៀវរៅទំពរ័ទី 219)។ បនាទា បម់ក

ឱ្យសិស្ពន្យល់ពីវដ្តរនាះរឡើងវញិ។

(1) រៅរពលមូសដដលបានចម្លងរមរោគរចួរៅខាំ

     មននុស្មានា កដ់ដលមនិមានផទានុករមរោគពគរុនចាញ់

     ទឹកមាតរ់បស់សតវាមូសដដលមានផទានុកពបរូតូសូដ៊ែ 

     បានប្ូ្ជនរៅកនានុង្មរបស់មននុស្រនាះ។ 

(2) រពលដដលរៅកនានុង្ម បា្ល ស្មូដ្ូយម្្លងចូល

       រៅកនានុងររោសិរោរ្្លើមនិងបនាទា បម់ក្្លងចូលរៅ

      ររោសិរោ្មពកហមដដលជាកដន្លងវាបរង្កើត     

     បាន កូនរៅរឡើងយោ ងឆ្បរ់ហ័ស។

រៅរពលដដលររោសិរោ្មពកហមផទានុះ

ដបករោរបរ្ជចេញបាោ ោោ សនុីតចូលរៅកនានុង្មរធវាើឱ្យ

ពគរុននិងរងាញាកជ់ាស ញ្ា មនជំងឺពគរុនចាញ់។)

ចំរណះដឹងបដន្ម 

ថ្នា ពំយាបាលជំងឺពគរុនចាញ់

របើរទាះបីជា ក្លរ ោូគីនីន (chloroquinine) ជាថ្នា មំានពបសិទ្ធិភ្ពពបឆ្ងំនឹងទពមងម់យួចំនួនមនជំងឺ ដតបា្ល ស្មូដ្ូយមជារពចើន 

គឺមានភ្ពធនរ់ៅនឹងថ្នា ទំាងំរនះ។ ៊នាកវទិយារាញស្តបានបរង្កើតវាោ ករំ់ាងមយួចំនួនពបឆ្ងំនឹងជំងឺពគរុនចាញ់ បោនុដន្តរហូតមកដល់

សពវាម្ងៃរនះ ភ្គរពចើនមានពបសិទ្ធិភ្ពដតដផនាកខ្លះបោនុរណា្ណ ះ។ សពមាបរ់ពល៊នាគតដខ៏្លីខាងមនុខរនះមរធយាបាយដល៏អែបំផនុតកនានុងរោរ 

ពតរួតពិនិត្យជំងឺពគរុនចាញ់ទាកទ់ងរោរពតរួតពិនិត្យរៅរលើសតវាមូសផងដដរ។
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វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីលកខេណ:របស់ផ្តិ ដដលផ្តល់

ទនុកខេរទាសដល់មននុស្។

សរងខេបលកខេណៈមនភ្នា កង់ារបង្ករោគ។

សកម្មភ្ព

សិស្ររៀបោបពី់ផ្តិមយួចំនួនដដលពួករគ 

ធ្្ល បរ្់ាល់។ រតើ៊នាកធ្្ល បរ្់ាល់ជំងឺដដលបង្កពីផ្តិ

ដដរឬរទ? 

សរងខេបពីលកខេណ:ផ្តិដដលផ្តល់ទនុកខេរទាស

ដល់មននុស្ដូចខាងរពរោម។

ផ្តិមយួចំនួនអាចបង្កឱ្យមានប ហ្ា ធងៃនធ់ងៃរ។

ផ្តិមយួពបរភទគឺបង្កឱ្យមានរោគដស្ក ដដលមាន 

លកខេណ:ពិរសសកនានុងរោរពជាបចូលរៅ ពសទាប ់ខាង 

រពរៅមនដស្ក។ រៅរពលវាភ្្បនឹ់ងដស្កពមាម រជើង 

វាបរង្កើតរោរ្្លងរមរោគរនះពតរូវ បានរគរ្ាល់ថ្ជា 

ទឹកសនុីរជើង។ ដូចជា ផ្តិអាចបង្កជំងឺដស្កកបាល

មានលកខេណ:រដិបរដនុប និងរានា មរពបះដដលពតរូវបាន 

រគរ្ាល់ថ្ជាជំងឺដពសង។ ពបរភទរផ្ងរទៀតមន 

ផ្តិ បង្ករោគកនានុងមាតប់ំពងក់ ពកចកមដ និង ពកចក 

រជើង។

ផ្តិបង្កជំងឺពបដហល 50 ពបរភទដដលរគដឹងថ្អាចពតរូវនឹងលកខេខណ្រៅកនានុងខ្លួនមននុស្។ រោរ្្លងរមរោគរសើរដស្កដដលរធវាើ 

ឱ្យ  ដស្កមានរានា ម៊នុចរ ្្ម  រោរ្្លងរមរោគរៅកនានុងដស្ករោនដ់តរពរៅដូចជារកើតដពសង និងរោរ្្លងរមរោគដដលបង្ករពរាះថ្នា កស់រោីង្ ដ ៏

សំខា ន ់ មយួចំនួនបានរកីោលោលយោ ងធងៃនធ់ងៃរដដលបណា្ត លមកពីផ្តិ។ ជំងឺរ្្លៀតឱរោសជារពចើនបណា្ត លមកពីផ្តិ បានបង្ករឡើង 

ចំរពាះមននុស្ រៅរពលពបពន័្ធភ្ពរាែំ កនានុងរារពាង្រោយចនុះរខសាយ រហើយកំពនុងទទួលរោរពយាបាលរោយរពបើរារធ្តនុគីម ីដូចជា៊នាក 

ដដល មានជមងៃរឺ៊ដស៍ ឬមហារកី។ រោររកីោលោលមនរោរ្្លងរមរោគបង្ករឡើងរោយផ្តិមនិសូវធងៃនធ់ងៃរ ចំរពាះមននុស្ដដលមានពបពន័្ធ

ភ្ពរានុ ំខា្ល ងំ វារៅដតជាប ហ្ា ធងៃនធ់ងៃរចំរពាះមននុស្ដដលមានពបពន័្ធភ្ពរំានុ ចនុះរខសាយ។

 ចំរណះដឹងបដន្ម៖

 ផ្តិដដលជះឥទ្ធិពលរៅរលីសនុខភ្ពរបស់មននុស្
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ចរម្លើយ

1. ភ្នា កង់ារបង្ករោគគឺជារារពាង្រោយតូចលអែិត 

ដដលបណា្ត លឱ្យមានជំងឺ។ ភ្នា កង់ារបង្ករោគ 

មានដូចជា វរីនុស បាករ់តរ ីពបរូតូសូដ៊ែ និងផ្តិ។

2. វរីនុសជាភ្គលអែិតតូចៗជាងបាករ់តរយីោ ងខា្ល ងំ។ 

វរីនុសមនិអាចបន្តពូជរោយរា្ម នររោសិរោធ្មួល 

បានរទ។

3. ដផនាកសំខានពី់ររបស់វរីនុសគឺរពរាមខាងរពរៅជា

ពបរូរត៊នុីន និងសនាូលខាងកនានុងជាសមាភា រតំណពូជ។ 

4. ជំងឺមយួចំនួនដដលបង្ករោយវរីនុសមានដូចជា

ជំងឺផ្្ត រាយ ជំងឺកញ្ជចេ ឹល ជំងឺសលាដទន និង 

ជំងឺរ៊ដស៏ជារដើម។

5. បាករ់តរគីឺជារារពាង្រោយឯកររោសិរោ រហើយ

រា្ម នភ្នា សមណវា យោូ។

6. បាករ់តរដីចករចញជាបីពករុមគឺ កនុកសនុី បាសនុី និង

រស្ពៀរឡូីម។

7. ជំងឺដដលបង្ករឡើងរោយបាករ់តរមីានជំងឺ

ខានរ់ា្ល ក ់រលាកបំពងក់ រលាករពរាមខួរ 

រតតាណូស ររបង និងកអែកមានជ់ារដើម។

8. ពបរូទីសបង្កជំងឺដល់មននុស្មាន អាមបីបង្កជំងឺោគមលួ រាឌីយោ បណា្ត លឱ្យមានដំរណើ ររោររលំាយអាហារមនិបានលអែ និងបា្ល ស្មូដ្ូយម    

    បង្កជំងឺពគរុនចាញ់។

9. ផ្តិបង្កជំងឺដល់មននុស្មានដូចជា ជំងឺទឹកសនុីរជើង ជំងឺដពសងជារដើម។ 
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភ្ព& កា�ម្បើ្រាេេ់រាភា �ៈSEAL

“រតើជំងឺោលោលយោ ងដូចរម្តច?”
I.ដំរណើ ររោរ៖

1.យកពកោសមយួសន្លឹករចួសររសរ 3 ជួររដក៖ ជនុំទី1 ជនុំទី2 និងជនុំទ3ី។

2.សិស្ទាងំ៊ស់កនានុងថ្នា ករ់ោនម់ដរានា ពីរៗនាក ់រៅរពរោមជនុំទី2 ចូរសររសររ ្្ម ះសិស្ដដលបានរោនម់ដរានា រនាះ។ 

3. បនាទា បម់កចាបម់ដរានា ពីរៗជាមយួ៊នាករផ្ងរទៀត។ សររសររ ្្ម ះមានា ក់ៗ ដដលបានចាបម់ដរានា រពរោមជនុំទ2ី។

4 .រធវាើដូចរានា រនះជារលើកទី3។ សររសររ ្្ម ះមានា ក់ៗ ដដលបានចាបម់ដរានា រពរោមជនុំទ3ី។

II.ចូររាកល្ងគិត៖

ឧបមាថ្ សិស្មានា កម់ានជំងឺមយួដដល្្លងតាមរយ:រោរចាបម់ដរានា ។ សិស្មានា ក់ៗ ដដលបានចាបម់ដរានា បាន្្លងជំងឺ

ដូរចនាះសិស្ទាងំ៊ស់ដដលបានចាបម់ដបន្តសនុទ្ធដត្្លងជំងឺ។ គណនាចំនួនមននុស្ដដលសិស្មានា ក”់ ចម្លងជំងឺ“

III.លទ្ធផលរពឹំងទនុក 

   សិស្   ក  ខ   គ   �   ង    ច    ្    ជ    ឈ    ញ 

ជនុំទី1

    សិស្ ក និង សិស្ ខ រោនម់ដរានា

    សិស្ ខ ពតរូវបានចម្លងជំងឺ

ជនុំទី 2

    សិស្ ក រោនម់ដសិស្ គ

    សិស្ ខ រោនម់ដសិស្ �

    សិស្ គ និងសិស្ � ពតរូវបានចម្លងជំងឺ

ជនុំទី 3

    សិស្ ក និងសិស្ ង រោនម់ដរានា

    សិស្ ខ និងសិស្ ច រោនម់ដរានា

    សិស្ គ និងសិស្ ្ រោនម់ដរានា

    សិស្ � និងសិស្ ជ រោនម់ដរានា

    សិស្ ង សិស្ ច សិស្ ្ និងសិស្ ជ ពតរូវបានចម្លងជំងឺ
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កា�ម្បើេរាភា �ៈ�បេ ់SEAL

រសៀវរៅពិររាធន ៍: 8.2

ផ្ទា ងំរូបភ្ព: B31, B48, B77

ពហនុរមឌា: 302, 335, 337, 341

តនុករោ្ត គំនិត :46
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មតេខ្្ីេ្រាប់ភ្នា ក់ងា�បង្កមោគ (1មរាោ ង)

សំណួរ

ចូររពជើសររ ើសចរម្លើយពតឹមពតរូវខាងរពរោម រដើម្រី្្លើយនឹងសំណួរ

1. រតើវរីនុសមានទំហំបោនុណា្ណ ?

　　　　　(ក)　  200 nm　　　 (ខ)　  2000nm　　　 (គ)　  20μ  m　　　　　　　  (�)　  200μ  m

2. បាករ់តរមីនិមាន 

　　　　　(ក)　 ភ្នា សរពរាង　　　　　　(ខ)　  ពករូមោូសូម　　　　　　　 (គ)　 មណវា យោូ　　　　　　　　(�)　   សនុីតូបា្ល ស

3. រតើមយួណាជាស្ោរ ោូសូដ៊ែ

　　　　　(ក)　  រាឌីយោ 　　　　　　   (ខ)　 អាមបី　　　　　　　　 (គ) 　 ៊ឺកូលី(E.coli)　　　　　 (�)　  ពគរុនចាញ់

4. ដផអែករលើទិននានយ័កនានុងតាោង រតើពបរយគខាងរពរោមណាដដលពតឹមពតរូវ?

ករណីSARS*(វចិឆោិរោ2002 – កក្កោ2003)

ពបរទស ចំនួនករណី ចំនួនមនរោររា្ល ប់

រោណាោ 251 43

ចិន ដីររាក 5327 349

ចិនមតវាោ ន់ 346 37

សិងហាបូរ ី 238 33

សហរដឋាអារមរចិ 29 0

*SARS (រោគស ញ្ា ជំងឺផ្លូវដរងហាើមធងៃនធ់ងៃរ) គឺជាជំងឺផ្លូវដរងហាើមបង្ករោយវរីនុស។

ក. មននុស្ភ្គរពចើនដដលមានរោគស ញ្ា ជំងឺផ្លូវដរងហាើមធងៃនធ់ងៃរពតរូវបានរា្ល ប។់

ខ. ករណីរោគស ញ្ា ជំងឺផ្លូវដរងហាើមធងៃនធ់ងៃរភ្គរពចើនរៅចិនដីររាក។

គ. ករណីរោគស ញ្ា ជំងឺផ្លូវដរងហាើមធងៃនធ់ងៃរភ្គរពចើនរៅអារមរចិខាងរជើង។

�. ករណីរោគស ញ្ា ជំងឺផ្លូវដរងហាើមធងៃនធ់ងៃរភ្គរពចើនរៅសិងហាបូរ។ី



ថ្នា កទ់ី9

 ថ្នា កទ់ី9 ភ្នា កង់ារបង្ករោគ - 100

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 

 1. (ក)  10ពិនទានុ)

 2. (ក) 10 ពិនទានុ)

 3. (�) 10 ពិនទានុ)

 4. (ខ) 20 ពិនទានុ)

សំណួរនីមយួៗប្្កពី់ខ្លឹមរារខាងរពរោម។ សំណួរទី 1 ទំហំវរីនុស។ សំណួរទី 2 ទពមងរ់ូបផ្នុ ំបាករ់តរ។ី សំណួរទី 3 ជំងឺ ពគរុនចាញ់។ 

សពមាបសំ់ណួរទី 4 (ក) គឺមនិពតឹមពតរូវ ពីរពពាះមននុស្ជារពចើនមនិបានរា្ល បរ់ោយរាររោគស ញ្ា ជំងឺផ្លូវដរងហាើមធងៃនធ់ងៃររទ។

ពបសិនរបើ មានរពលពគបព់រានស់ពមាបរ់ធវាើរតស្ត ពគរូឱ្យសិស្ររៀបោបរ់ ្្ម ះជំងឺ និងរមរោគ។ បនាទា បពី់ររៀបោបរ់ចួ ឱ្យសិស្ ពីភ្នា កង់ា រ 

បង្ករោគ។

ពិនទានុ　　　　　　　　　　　　 លកខេណៈវនិិចឆោយ័ និងសំណូមពរសពមាបរ់ោរបរពងៀន

0-15 សិស្ខវាះចំរណះដឹងមូលោឋា ន និងរោរយល់ដឹងពីភ្នា កង់ារបង្ករោគ។ ពួករគពតរូវដតប្្កពី់ភ្នា កង់ារបង្ករោគ។ 

16-35 សិស្ទទួលបានចំរណះដឹងមូលោឋា ន និងយល់ដឹងពីភ្នា កង់ារបង្ករោគ។ រទាះជាយោ ងណា ពួករគពតរូវដត

សិកសាពីមពីករូរារពាង្រោយ។  

36-50 សិស្ហាកប់ីដូចជាមានកពមតិមនរោរយល់ដឹងពីភ្នា កង់ារបង្ករោគ។ សិស្កទ៏ាមទាររោរគិតខា្ល ងំផងដដរ។ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
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ជំងឺឆ្លងមេម�ៀនទី 2

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

ពន្យល់ពាក្យជំងឺឆ្លង និងមូលសេតនុននការឆ្លងជំងឺ

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ ជំងឺសេដស៍ រសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺទាងំសោះ 

ពណ៌ោពីការការពារខ្លលួនកនុំឱ្យភ្នា កង់្របង្កសោគស្ជៀតចូលកនានុងខ្លលួនបានសោយេននុវត្តក ល្ួនេោមយ័កនានុងការបរសិភ្គ និងការរស់សៅ

េបរ់ចិំត្តខ្លលួនឯង និងេនាកដនទកនុំឆាបព់ាកព់ន័្ធជាមលួយសកម្មភ្ពផ្លូវសេទ

ពន្យល់ពីផលវបិាកននជំងឺឆ្លង និងកាមសោគ ជាពិសសសជំងឺសេដស៍សេើយសចៀសវាងការ្ប្ពរឹត្តិេំសពើណាមលួយដដលបណា្ត លឱ្យ
 ឆ្លងជំងឺ

ផែនកា�បម្ងៀន

សមសរៀនសនះ្តរូវបស្ងៀនរយៈសពល 10 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតាោងទី 1 ខាងស្កាម៖

ខ្លរឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព
         រយៈសពល 

(សមាោ ងសរនុប = 10 សមាោ ង)

    1.3. ឥរយិាបថននការឆ្លងជំងឺ
2. ជំងឺកាមសោគ

    2.1. ពត័ម៌ានទូសៅស្តីពីជំងឺកាមសោគ

    2.2. ្បសេទសផសេងៗននជំងឺកាមសោគ

    2.3. ការពយាបាលជំងឺកាមសោគ

    3.5. រសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងននសមសោគសេដស៍

    3.6. ការបង្្ក រសមសោគសេដស៍ និងកាមសោគ

    3.7. ផលបោះពាល់ននជំងឺសេដស៍

    3.2. ការវវិត្តរបស់ជំងឺសេដស៍

3. ជំងឺសេដស៍

    3.1. និយមនយ័ននជំងឺសេដស៍

    3.3. បណ្តនុ ំ សោគសញ្ញា ទាកទ់ងនរឹងដំណាកក់ាលសេដស៍

    3.4. សភ្ពេនាកជំងឺសេដស៍

    1.2. វធិីការពារកនុំឱ្យឆ្លងជំងឺ

1. ជំងឺឆ្លង

    1.1. សោគសញ្ញា ននជំងឺឆ្លងមលួយចំនលួន

សមសរៀនសសងខេប

230

232

235

231

229

224

225 - 228

233 - 234

222 - 2231

2

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-
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មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តាោងទី2 ខាងស្កាមបង្ហា ញពីដផនការបស្ងៀន  និងលទ្ធផលរង្វា យតនម្ល។ ្គរូ្តរូវបានរពំរឹងថ្េននុវត្តសកម្មភ្ពកនានុងតាោងខាងស្កាម 

សេើយសធវាើការវាយតនម្លសិសសេសៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតាោង។ ដូចសៅកនានុងតាោងសិសសេអាចសធវាើការសិកសាេំពីជំងឺឆ្លង។ 

សកម្មភ្ព ទាងំសនះជំរនុញសិសសេឱ្យមានការេេវិឌ្ឍនូវចំសណះដរឹងរបស់ពលួកសគេំពីជំងឺឆ្លង។

វត្នុបំណងសមាោ ង សកម្មភ្ពកនានុងរយៈសពលនីមលួយៗ លទ្ធផលរង្វា យតនម្ល

ពន្យល់ពាក្យ “ជំងឺឆ្លង” និង 

រសបៀបននការឆ្លងជំងឺ

ពណ៌ោពីរសបៀបការពារខ្លលួន 
កនុំឱ្យភ្នា កង់្របង្កសោគស្ជៀត 

ចូលកនានុងខ្លលួនបានសោយេននុវត្ត 

ក ល្ួនេោមយ័កនានុងការ 
បរសិភ្គ និងការរស់សៅ

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ និង 
ពន្យល់ពីផលវបិាកននជំង ឺ
កាមសោគ

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពណ៌ោពីរសបៀបការពារខ្លលួនកនុំឱ្យ  

    ភ្នា កង់្របង្កសោគស្ជៀតចូលកនានុងខ្លលួនបាន

    សោយេននុវត្តក ល្ួនេោមយ័កនានុង

    ការបរសិភ្គ និងការរស់សៅ

• សិសសេពិភ្កសាពីចំសណះដរឹងននជំងឺសេដស៍   

   សៅវញិសៅមក។

•  សិសសេបង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ និង 
    ពន្យល់ពីផលវបិាកននជំងឺកាមសោគ

•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀប 
    មនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀប 
    មនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀប 
    មនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀប 
    មនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

•  សិសសេពន្យល់ពាក្យ “ជំងឺឆ្លង”    

    និងរសបៀបននការឆ្លងជំងឺ

• សិសសេសសងខេបពីការវវិត្តរបស់ជំងឺសេដស៍

• សិសសេសរៀបោបពី់វធិីការពារខ្លលួនពីជំងឺឆ្លង

• សិសសេសសងខេបពីសោគសញ្ញា ននជំងឺសេដស៍

•   សិសសេពិភ្កសាគ្នា ពីជំងឺឆ្លងដដលពលួកសគ

   ធ្្ល បស់ាគា ល់។ 

• សិសសេបំសពញពាក្យកនានុងចសោ្ល ះកនានុងតាោង
 

   ជំងឺឆ្លង សោគសញ្ញា  និងរសបៀបឆ្លងជំងឺ

   សោយស្បើបណ័្ណ ពាក្យ។

• សិសសេពិភ្កសាពីរសបៀបឆ្លង និងពីរសបៀប
 

   ទាកទ់ងជាមលួយេនាកជំងឺសេដស៍សោយ

   សនុវត្ិភ្ពតាមរយ:ការស្ជើសសរ ើសរូបភ្ពកនានុង

   សសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី 232 និងទំពរ័ទី 233។

• សិសសេបំសពញកនានុងតាោងភ្នា កង់្របង្កជំងឺ  

   និងសោគសញ្ញា ជំងឺកាមសោគសោយស្បើ       

   បណ័្ណ ពាក្យ

• សិសសេបំសពញចសោ្ល ះកនានុងតាោងននភ្នា កង់្រ 
   បង្កជំងឺ និងសោគសញ្ញា ជំងឺកាមសោគសោយ 
   ស្បើបណ័្ណ ពាក្យ

ទ2ី

ទ5ី

ទ6ី

ទ7ី

ទ8ី

ទ3ី+4

ទ1ី
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•  សិសសេពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
    រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និង 
រសបៀបមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍ 

•   អា្ស័យសលើ្កាេចិ សិសសេសឆ្លើយសំណលួ រ

សសងខេបពីជំងឺឆ្លង •  សិសសេសសងខេបពីជំងឺឆ្លង•  សិសសេសឆ្លើយសំណលួ រ

ទ9ី

ទ1ី0

ចំណថុ ចេខំាន់ននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបស្ងៀនកនានុងសមសរៀនសនះគឺជំងឺឆ្លង។ ដូសចនាះ ្គរូគលួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបានស្ចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងស្កាមកនានុងសពលបង ្

សរៀនសមសរៀនសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណោំ្ គរូសនះផ្តល់នូវត្មរុយខ្លះស្មាបក់ារបស្ងៀន (ឧទាេរណ៍៖ សំណលួ រ និងសកម្មភ្ព) កដូ៏ចជាចំសណះដរឹងបដន្ម 
មលួយចំនលួនេំពីជំងឺឆ្លង សដើម្ជីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិសសេសៅសលើការសិកសា។ 

ឱ្យសិសសេពិភ្កសាគ្នា សដើម្យីល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង។ វាអាចមានការពិបាកកនានុងការយល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង។  ដូចសនះ   សសៀវសៅដណោំ្ គរូ
 សនះបានបង្ហា ញពីជំងឺឆ្លង សដើម្ជីំរនុញការយល់ដរឹងដល់សិសសេ។ 

្តរួតពិនិត្យចំសណះដរឹងមាន្សាបរ់បស់សិសសេសៅសពលចាបស់ផ្តើមសមសរៀននីមលួយៗ។ ្បសិនសបើ េនាករកស�ើញថ្សិសសេពនុំទានម់ាន
 ចំសណះដរឹង្គប់្ គ្ន ់បោទា បម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភ្ពដដលចាបំាច។់ 

បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភ្ពដដលបានកំណតទ់នុក។   សសៀវសៅដណោំ្ គរូសនះដណោសំកម្មភ្ពសៅតាមសមាោ ងបស្ងៀន  

បោនុដន្ត្គរូអាចមានការលំបាកខ្លះចំសពាះសកម្មភ្ពសនះ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

សៅសពលចាបស់ផ្តើមសមាោ ងសិកសានីមលួយៗ សូម្តរួតពិនិត្យថ្សតើសិសសេមានចំសណះដរឹងដូចខាងស្កាមសេើយឬសៅ ្បសិនសបើគ្្ម នសោះ 

សិសសេ នរឹងពិបាកសស្មចបានវត្នុបំណងសមសរៀន

1.  ភ្នា កង់្របង្កជំងឺ

      ផសេតិ ្បរូទីស បាកស់តរ ីវរីនុស

2.   ្បពន័្ធភ្ពសានុ ំ

       សកាសិកា T
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ថ្នា កទ់ី9

ជំងឺឆ្លង

ពន្យល់ពាក្យ  “ជំងឺឆ្លង”  និងរសបៀប 

ននការឆ្លងជំងឺ

ការង្រជាបនុគគាល ឬជា្ករុម សិសសេសលើក 
ឧទាេរណ៍ពីស ្្ម ះជំងឺឆ្លងដដលពលួកសគសាគា ល់។

 សគបាននិយាយថ្ សោក អានតូនី វាោ ន ់លីេនុយដវ ោនេនុក (Antony van Leeuwenhoek) (1632-1723) គឺជាមននុសសេ

ដំបូងសគដដលបានដសវាងយល់ពិេពននេតិសនុខនុម្បាណ(សមសោគ)សោយមី្ ករូទសសេនស៍ធវាើសោយនដរបស់គ្ត។់សោកបានសសង្កតសមើល

ទរឹកសេ្លៀង ទរឹកទសន្ល ទរឹកេណ្តូ ង ទរឹកសមនុ្ទ និងទរឹក្សះ។ គ្តប់ានរកស�ើញេតិសនុខនុម្បាណជាស្ចើនកនានុងទរឹក។ សដើម្សីធវាើឱ្យមានការ 

សជឿជាកថ់្េតិសនុខនុម្បាណជាភ្វរស់ គ្តប់ានចាកទ់រឹកសខ្មះសៅកនានុងទរឹក។ គ្តអ់ាចសសង្កតស�ើញថ្េតិសនុខនុម្បាណមនិបានផ្្ល ស់ទី។ 

គ្តប់ានភ្ញា កស់ផអើលសៅកនានុងការរកស�ើញរបស់គ្ត។់

គ្តក់ប៏ានរកស�ើញ សៅសពលគ្តស់មើលសៅសលើពពនុះ ដដលបានពីការដនុសសធ្មញរបស់គ្តផ់្ទា ល់ បោទា បពី់មនិបានដនុសោងវា 

បីនថងៃ។ “ខញានុ ំបានសសង្កតស�ើញភ្ពេសាចា រ្យយាោ ងខា្ល ងំ គឺថ្វាមានកូនសតវារស់តូចៗជាស្ចើន សេើយមានចលោយាោ ងសាអ ត”។ គ្តប់ាន 

បញ្ជា កពី់ចំនលួនដស៏សម្ើមននេតិសនុខនុម្បាណកនានុងពពនុះសោះ។   

បាកស់តរ ីវរីនុស និងសមសោគមលួយចំនលួនសផសេង 

សទៀត។

ផ្្ត សាយធំ ជំងឺ្គរុនចាញ់ ជំងឺសេដស៍…

សិសសេពិភ្កសាគ្នា ពីមូលសេតនុននការឆ្លងជំងឺ។

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

សកម្មភ្ព(1)
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តាមរយ:សកម្មភ្ពទី(1)  និងសកម្មភ្ពទី(2) ឱ្យសិសសេកំណតនិ់យមនយ័ននពាក្យជំងឺឆ្លង និងសរៀបោបពី់រសបៀបឆ្លងជំងឺ។

ជំងឺជាស្ចើនមននុសសេោសមយ័បនុសរ្បវត្តិមនិដដលបានសាគា ល់។  កាលពីដំបូងស�ើយមននុសសេបានរកអាហាររបស់ពលួកសគសោយ  

ការបរបាញ់សតវាន្ព ការសបះរនុកខេជាតិ  និង្គ្បដ់ផ្លស�ើ។ ស្កាយមកសទៀត សៅសពលដដលមននុសសេចាបស់ផ្តើមចូលចិត្តចិញចា រឹមសតវា ពលួកសគ

ចាបស់ផ្តើមមានទំោកទ់ំនងជាមលួយ្បសេទទាងំេស់ននជំងឺ។  សតវាសគ្បានចម្លងជំងឺេនុតធំ  (cowpox  :  ជាជំងឺបង្កស�ើងពីវរីនុសដដល

សកើតសៅសលើសោះសតវាសគ្) មកមននុសសេសធវាើឱ្យសកើតជំងឺេនុត្កេមតូចៗសៅសពលដដលមននុសសេបានសៅបោះពាល់វា។ ្ជរូក និងទាចម្លងជំងឺ

្គរុនផ្្ត សាយធំមកមននុស្យ និងសសះឆ្លងវរីនុសបណា្ត លឱ្យសកើតជំងឺផ្្ត សាយ។ ទរឹកបំពនុលសោយមានកាកសំណល់សតវាបានបង្កជំងឺដូចជា  

ជំងឺខានស់ា្ល ក ់ ជំងឺអាសននាសោគ  និងជំងឺកអកមាន។់  តាមទី្បជនុំជន និងទី្ករុងបានផ្តល់នូវបរយិាកាសដល៏អឥតសខាចា ះស្មាបស់តវាកណ្តនុ រ 

នច និងសតវាលអិតចន្ងដនទសទៀតដដលបង្កជំងឺ។

(1). ចរន្តខ្យល់ (2). ្ម (3). ទរឹក (4). បកសេ�ីឺ

ចំសណះដរឹងបដន្ម 

“្បវត្តិជំង”ឺ

្មចរន្តខ្យល់

ទរឹក បកសេ�ីឺ

សិសសេបំសពញចសោ្ល ះកនានុងតាោងជំងឺឆ្លង  

សោគសញ្ញា   និងរសបៀបឆ្លងសោយស្បើពាក្យខាង

ស្កាម។ (សកម្មភ្ពជាបនុគគាល ឬជា្ករុម)  

ពន្យល់ពាក្យ“ជំងឺឆ្លង” និងរសបៀបននការ 

ឆ្លងជំងឺ។

ជំងឺ រសបៀបឆ្លង

ចរន្តខ្យល់កញញចា រឹល

េនុតសាវា យ

រោកសថ្លើម

្គរុនសវាិតនដសជើង 

ផ្្ត សាយបកសេី

្កេមសលើដស្ក ស�ើងកស ្្ត

�កឺបាល សាចដ់នុំកស្មើកដលងរលួច

សានា មកនទាលួលសលើដស្ក

្គរុន សេើមសថ្លើម

្គរុន �សឺាចដ់នុំ

(1) 

ចំណីអាហារ (3)

ការបោះពាល់ (4)

(2) ចំណីរអាហារ ទរឹក

សោគសញ្ញា



“ការការពារជំងឺកាលពីសមយ័មនុន”

ថ្នា កទ់ី9 ជំងឺឆ្លង - 106

ថ្នា កទ់ី9

        ពណ៌ោពីរសបៀបការពារខ្លលួនកនុំឱ្យភ្នា កង់្រ 
បង្កសោគស្ជៀតចូលកនានុងខ្លលួនបានសោយេននុវត្តក ល្ួន 
េោមយ័កនានុងការបរសិភ្គ និងការរស់សៅ

ោងនដនរឹងសាប៊ូ ឬសផះបរសិភ្គទរឹកឆអិន

្គបទរឹកពាង ឬអាងនរឹងគ្មប ឱ្យបានជិតលអ

ោកអ់ាហារសៅ និងអាហារឆអិនសោយដ�កពីគ្នា

សិសសេសរៀបោបវ់ធិីការពារពីជំងឺឆ្លង។

(លកខេណៈជំងឺសបោស្ត)

ថ្ជំងឺសនះ្តរូវបានបង្កស�ើងសោយពលួកមី្ ករូសារពាងគាកាយស�ើយ។ ពលួកគ្តគិ់តថ្ 

ការឆ្លងសមសោគសនះបានបង្កស�ើងសោយ្ពះពិសោធរបស់្ពះជាមាចា ស់ និងបណា្ត លមក 

ពីក្លិនសអនុយដដលសៅថ្ក្លិនេសសាធ។ ដូចរូបភ្ពដដលបានបង្ហា ញ្គរូសពទ្យបានពាក់

សំសលៀកបំពាកដ់ស្កការពារ និងចំពនុះចដម្លកដូចជារបាងំដដលសពារសពញសៅសោយ

ស ្្ម ដដលមានក្លិនដផអម សេើយពលួកគ្តប់ានដនុតធូបសៅកនានុងបនទាបស់គងរបស់េនាកជំងឺកនានុង 

ការពយាយាមសដើម្បីសណ្ត ញជំងឺសនះសចញ។

ជំងឺសបោស្តបានផទានុះស�ើងសៅសតវតសេទី 14 សៅសពលដដលវា្តរូវបានសគសាគា ល់ថ្ជាជំងឺ Black  Death ។ ទី្ករុងេនុីតាលី 
ស�ើញករណីដំបូងននជំងឺសបោស្តសៅកនានុងឆានា 1ំ347 សេើយពី្បសទសេនុីតាលីវាបានរកីោលោលសៅដល់ទូទាងំ្បសទសបាោងំ អាល្លឺមោង ់

េូ�ង ់ និង្បសទសេងស់គ្លសបានសមា្ល បម់ននុសសេស្ចើនជាងមលួយភ្គបលួនននចំនលួន្បជាជនមលួយ។ ្គរូសពទ្យោសមយ័សោះមនិបានដរឹង
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ភ្្ល មៗសោះជំងឺផ្្ត សាយ្តរូវបានឆ្លងសពញមលួយទវាីប។ ្បជាជនោបោ់នោកក់នានុង្បសទសជាស្ចើនសៅទវាីបេឺរ ោនុបចាបស់ផ្តើម�។ឺ 

មននុសសេដដលបានឆ្លងវរីនុសសនះបានសធវាើដំសណើ រ សេើយចម្លងសៅទវាីបអាសនុី អា្ពិច និងតំបនស់ផសេងៗសទៀត។ ្តរឹមចនុងរដូវស ្្ត  ជំងឺផ្្ត សាយ 

បានឆ្លងពាសសពញពិេពសោក។

សៅនិទា�រដូវនិងរដូវស ្្ត  ទាហានអាសមរចិ 1.5ោនោក់្ តរូវបានបញជាូ នចនុះកបាោ ល់សៅេឺរ ោនុប។ ពលួកសគសៅចបាងំកនានុងសញង្គា ម 

សោកសលើកទី1 (1914-1918)។ ជាេកនុសល ពលួកសគជាស្ចើន្តរូវបានឆ្លងវរីនុសផ្្ត សាយ។ ជាលទ្ធផល ទាហានអាសមរចិស្ចើនជាង 

មលួយពានោ់កម់ានជំងឺសៅេឺរ ោនុប។ បោទា បម់ក ពលួកសគបានចម្លងជំងឺផ្្ត សាយធំភ្្ល មៗសៅទាហានេងស់គ្លស សេោសបាញ បាោងំ និង

អា�ឺមោង់្ គ្នដ់តតាមរយ:ការដកដសងហាើមបោនុសណា្ណ ះ។

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ  និងពន្យល់ពីផល 
វបិាកននជំងឺកាមសោគបាន្តរឹម្តរូវ

្គរូសលើកឧទាេរណ៍ពីស ្្ម ះជំងឺកាមសោគ

មលួយចំនលួនដូចជា ជំងឺសាវា យ ជំងឺ្បសមះ  បោទា បម់ក

ឱ្យសិសសេពិភ្កសាពីរសបៀបរកីោលោលននជំងឺ

កាមសោគ   (ជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវសេទ៖STD:   
Sexually Transmitted Diseases)។

            ការទំោកទ់ំនងជាមលួយេនាកដដលបាន 

ឆ្លងសមសោគ ការទាកទ់ងជាមលួយវត្នុឆ្លងសមសោគ

“ជំងឺផ្្ត សាយកាលពីឆានា 1ំ918”
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សរោីងគានន្បោបប់ន្តពូជ

ជំងឺមហារកី ជំងឺអារ

          សិសសេបំសពញកនានុងតាោងភ្នា កង់្រចម្លងជំងឺ  
និងសោគសញ្ញា ននជំងឺកាមសោគសោយស្បើពាក្យ

ខាងស្កាម

េនាកជំងឺពិបាកសោម និងសពល 
សោមមានការ�ចឺាប់

េនាកជំងឺមានដនុំសាចដ់នុះដដលមាន

ទំេំដ្ប្បរួលពីតូចបោនុនចនុងធូប 

រេូតដល់ធំបោនុន្មាមនដ។

រោក្បោបប់ន្តពូជ  

និងជំងឺអារ

េនាកជំងឺសោមញរឹកញាប ់និងមាន 
សចញទរឹកកោវថ្្ល ពី (2) 

បាកស់តរសីនសសរយីាោ  សហាគា ណូសរ 
(Neisseria gonorrhoeae)

បាកស់តរ ីកា្ល មឌីីយាោ ្តាកូមាោ ទីស 
(Chlamydia trachomatis)

វរីនុស យូសមន បាោ ពី�ូមាោ  

(Human papilloma) 

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ  និងពន្យល់ពីផល 
វបិាកននជំងឺកាមសោគ

លទ្ធផលរពំរឹងទនុក

សោគសញ្ញា លទ្ធផលភ្នា កង់្រចម្លងជំងឺជំងឺ

(1) 

(3) 

ជំងឺ្បសមះទរឹកថ្្ល

(1). ជំងឺអារ (3). ជំងឺមហារកី(2). សរោីងគានន្បោបប់ន្តពូជ 

ជំងឺ្បសមះទរឹកបាយ

ជំងឺសិរមាន់
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េនាកជំងឺមានដំសៅសៅសលើ្បោបប់ន្តពូជ 

និងដំសៅរលលួយសលើ្មាមនដ ឬ្មាមសជើង 

ឬកនទាលួល្កេមសលើដងខ្លលួន

បាកស់តរសីនះនរឹងរកីោលោល 

និងសធវាើឱ្យខូចសរោីងគាដូចជា 

(1)   សរនស្ម  ខលួរកបាល 

និងបណា្ត លឱ្យសា្ល ប។់

ពងទរឹកតូចៗដបកកនានុងរយៈសពលខ្លី  សេើយ 
វវិត្តសៅជាដំសៅ។ 

        សមាគា ល់៖ តាោងកនានុងទំពរ័ទី(8) និងតាោងកនានុងទំពរ័ទី(9) អាចោកប់ន្តគ្នា ដតមលួយបាន ស្ពាះសកម្មភ្ព(2) និងសកម្មភ្ព(3)  
សធវាើកនានុងសមាោ ងដតមលួយ។

សេើម    (2)     សេើយកា្ល យជា 

អាបដ់ស។ 

លទ្ធផលរពំរឹងទនុក

សោគសញ្ញា លទ្ធផលភ្នា កង់្រចម្លងជំងឺជំងឺ

កូនកណ្តនុ រ សបះដូង

សិសសេបំសពញចសោ្ល ះកនានុងតាោង 
ភ្នា កង់្រជំងឺ  និងសោគសញ្ញា ននជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវសេទ

សោយស្បើពាក្យខាងស្កាម

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ  និងពន្យល់ពីផល 
វបិាកននជំងឺកាមសោគបាន

សកម្មភ្ព (3)

បាកស់តរ ីស្តបោូសណមាោ

(Treponema pallidum) 

បាកស់តរ ី   សេមោូេលីោនុស    ឌនុយស្ក 

(Haemophilus ducrey)

ជំងឺសងម់ូ

ជំងឺសាវា យ

(2). កូនកណ្តនុ រ(1). សបះដូង



ថ្នា កទ់ី9 ជំងឺឆ្លង - 110

ថ្នា កទ់ី9

សិសសេពិភ្កសាពីវធិ្នការការពារ     

និងការពយាបាលជំងឺកាមសោគ។

េនាកគលួរដតសៅជលួប្គរូសពទ្យឯកសទសដដល 

មានការវនិិច្យ័ និងពយាបាល្តរឹម្តរូវ។

េនាកគលួរដតេននុវត្តតាមការដណោកំនានុងការ 
ពយាបាលរបស់្គរូសពទ្យ។

េនាកគលួរដតស្បើស្សាមេោមយ័សៅសពលរលួម 

សេទ។

េនាកមនិគលួររលួមសេទមនុនសពលជាសះសស្ើយពី 
ជំងឺ។

បង្ហា ញពីជំងឺកាមសោគ   និងពន្យល់

ពីផលវបិាកននជំងឺកាមសោគ

 

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

្បសិនសបើ េនាកមនិអាចសៅមនទាីរសពទ្យដតមានា កឯ់ង េនាកគលួរដតពិភ្កសាជាមលួយ្គរូ ឬឪពនុកមា្ត យរបស់េនាកឱ្យសលឿនបំផនុត។

្បសិនសបើ  េនាកសៅមនទាីរសពទ្យយឺតសពល េនាកនរឹងអាចសៅជាអារសៅសពលេោគត ឬេនាកនរឹងមានស្គ្ះថ្នា កធ់ងៃនធ់ងៃរកនានុងោងកាយ  

របស់េនាក។

្បសិនសបើ  េនាកបារម្ភេំពីខ្លលួនរបស់េនាក  េនាកគលួរដតសៅមនទាីសពទ្យឱ្យបានសលឿនតាមដដលអាចសធវាើបាន  ឬេនាកគលួរដតសធវាើសតស្ត្ម 

ពិនិត្យសមើលពីជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវសេទ។
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        សិសសេពិភ្កសាពីការយល់ដរឹងននេំពីជំងឺ

សេដស៍សៅវញិសៅមក។

        ជំងឺដដលបណា្ត លឱ្យសា្ល ប ់មនិអាចពយាបាល

បាន  ជំងឺសេដស៍ទាកទ់ងនរឹងការរលួមសេទសេទដូច

គ្នា ។ 

        ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

វត្នុបំណង 

សកម្មភ្ព

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

េនាកវទិយាសាញស្រជាស្ចើនបានគិតថ្វរីនុស HIV វវិត្តពីវរីនុសមលួយ្បសេ ទដដល្សសដៀងគ្នា សៅនរឹងវរីនុសមលួយ ដដលឆ្លងពី្ពីមាោ តសៅ
 

កនានុង្បសទសអាញេវាិក។  ជាធម្មតា វរីនុស HIV ទញោទា ន T ជំនលួយដដលបានចាបស់ផ្តើមបសង្កើត HIV យាោ ងឆាបរ់េ័សបោទា បពី់ការឆ្លងសមសោគ។ 

សោយសារដតសកាសិកាT ជំនលួយសា្ល ប ់្បពន័្ធភ្ពសំានុ កច៏នុះសខសាយបន្តិចម្តងៗ កា្ល យសៅជាបាកស់ងើបដលងរលួចសោយសារភ្នា កង់្របង្កជំងឺ 

ដដលជាធម្មតា្បពន័្ធភ្ពសំានុ មានោទីការពារ និងបំផ្្ល ញភ្នា កង់្របង្កជំងឺ។ សារពាងគាកាយង្យទទលួលឥទ្ធិពលជំងឺសផសេងៗដដលសៅថ្ 

ជំងឺសឆ្លៀតឱកាស ឬជំងឺឱកាសនិយម ដដលជាទូសៅបណា្ត លឱ្យមានជំងឺចំសពាះដតមននុសសេដដលមាន្បពន័្ធភ្ពសំានុ ចនុះសខសាយបោនុសណា្ណ ះ។

មនុនឆានា 1ំ981 ជំងឺសេដស៍ ឬសោគសញ្ញា ចនុះសខសាយ្បពន័្ធភ្ពសំានុ មនិ្តរូវបានដរឹងស�ើយ។ សៅចសោ្ល ះឆានា 1ំ981 និងឆានា 2ំ000 

្បជាជនអាសមរចិជាង 448,000ោកប់ានសា្ល បស់ោយសារជំងឺសេដស៍។ បោទា បពី់សពលសោះមក ចំនលួនសរនុបនន្បជាជនមានផទានុក  វរីនុស 

HIV សៅសេរដ្ឋអាសមរចិបានសកើនស�ើងស្ចើនជាង850,000ោក។់ សេដស៍ជាជំងឺដដលបណា្ត លមកពីវរីនុស HIV ឬវរីនុសដដលសធវាើឱ្យ្បពន័្ធ

ភ្ពសានុ ំមននុសសេចនុះសខសាយ។

“្បវត្តិជំងឺសេដស៍ និងយន្តការ”
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ថ្នា កទ់ី9

សិសសេសសងខេបពីការវវិត្តននជំងឺសេដស៍ 

  ដំណាកក់ាលសតស្ត្មវជិជាមាន

  -   សតស្ត្មវជិជាមាន

  -   មានសោគសញ្ញា តិចតលួច

  ដំណាកក់ាលជំងឺសេដស៍

  -   សោគសញ្ញា ធងៃនធ់ងៃរ

  ដំណាកក់ាលចំេ

  -   ឆ្លងវរីនុសសេដស៍ និងចម្លងសៅេនាកដនទ

  -   គ្្ម នសោគសញ្ញា

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង   និងរសបៀបមនិ

ឆ្លងននជំងឺសេដស៍

 

“លទ្ធផលរពំរឹងទនុក”

 

ដំណាកក់ាលចំេ  ចំសពាះជំងឺសេដស៍្តរូវបានសគសៅថ្រយៈសពលសំងំ។  រយៈសពលសំងំមាននយ័ថ្ជាដំណាកក់ាល

វវិត្តននជំងឺឆ្លងរវាងការឆ្លងសមសោគដំបូង និងការបង្ហា ញននសោគសញ្ញា ដំបូង។

សបើសយាងតាមសសៀវសៅពនុម្ព រយៈសពលសំងំចំសពាះជំងឺសេដស៍អាចមានរយ:សពល្បដេល 10 ឆានា ។ំ

សៅកនានុងករណីជំងឺរោកសថ្លើម, រយៈសពលសំងំគឺមាន្បដេលជាកន្លះឆានា ។ំ

រសបៀបឆ្លងសមសោគសេដស៍បោះពាល់ដល់ោងកាយ

វរីនុស HIV គឺជាវរីនុសមលួយ្បសេទដដលសគសាគា ល់ថ្វា្គ្នដ់តបំផ្្ល ញ្បពន័្ធភ្ពសំានុ របស់មននុសសេសោយផ្ទា ល់ និងបំផ្្ល ញ  
សកាសិកាT។ សៅសពលដដលវាស្ជៀតចូលោងកាយ  វរីនុស HIV ចូលសកាសិកា T សេើយបន្តពូជសៅកនានុងសកាសិកាសោះ។ មននុសសេអាច

ឆ្លង វរីនុស HIV បាន មាននយ័ថ្ថ្មានសមសោគរស់សៅកនានុងសកាសិកាT របស់ពលួកសគ េស់រយៈសពលជាស្ចើនឆានា មំនុនសពលដដលពលួកសគ

�។ឺ ទីបំផនុត  វរីនុសHIVចាបស់ផ្តើមសដើម្បីំផ្្ល ញសកាសិកា T  ដដលវាបានឆ្លង វរីនុស HIV។  សោយសមសោគបំផ្្ល ញសកាសិកា T 

ោងកាយបាតប់ងនូ់វសមត្ភ្ពរបស់ខ្លលួនកនានុងការ្បយនុទ្ធ្បឆាងំនរឹងជំងឺ។  មននុសសេភ្គស្ចើនដដលបានឆ្លងវរីនុស HIV សៅទីបំផនុតវវិត្ត

នូវសោគសញ្ញា ននជំងឺសេដស៍។

        សោយសារដត្បពន័្ធភ្ពសំានុ របស់ពលួកសគមនិមានមនុខង្រ្តរឹម្តរូវយូរសៅ  ទីបំផនុត្បពន័្ធភ្ពសំានុ ចនុះសខសាយចនុងបញចាបប់ណា្ត ល 
ឱ្យមននុសសេសា្ល ប។់ 
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ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង  និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

វត្នុបំណង (ត)

 

សិសសេសសងខេបពីសោគសញ្ញា ទាកទ់ង

នរឹងជំងឺសេដស៍។

  -  ជំងឺសឆ្លៀតឱកាស ឬជំងឺឱកាសនិយម

   -  ខ្លះសកើតជំងឺមហារកី និងជំងឺសផសេងៗ

“លទ្ធផលរពំរឹងទនុក”

“ទាកទ់ងនរឹងការឆ្លងជំងឺសេដស៍”

វរីនុសHIV បណា្ត លឱ្យសកើតជំងឺមហារកី និងការឆ្លងជំងឺ សោយភ្នា កង់្របង្កជំងឺសឆ្លៀតឱកាស ដដលមានជាទូសៅ ចំសពាះ

បនុគគាល មាន្បពន័្ធភ្ពសំានុ លអ។

ការឆ្លងសមសោគ និងជំងឺមហារកីមានទំោកទ់ំនងជាមលួយនរឹងជំងឺសេដស៍រលួមមាន ជំងឺមហារកីដនុំសាចន់នកាបោូសនុី (Kaposi) 
ជំងឺរោកសលួតេនាមឺោូសនុីសទាីស ការនីី(Pneumocystis  carinii) ជំងឺកាឌីយាោ សនុីស(candidiasis) និងជំងឺសផសេងៗសទៀត។ ជំងឺ 

មហារកីដនុំសាចន់នកាបោូសនុីគឺជាមហារកីដស្ក និង្សទាបភ់្នា សជាលិកាដដលជាញរឹកញាបោ់លោលតាមរយៈសរោីងគាសផសេង សទៀត។ 

ជាទូសៅ េនាកជំងឺសេដស៍ដតងដតមានជំងឺរោកសលួត។ ជំងឺកាឌីយាោ សនុីស្តរូវបានសគសាគា ល់ថ្ ជាជំងឺពងដបក ដដលជាការឆ្លងសមសោគ 
ផសេតិសធវាើឱ្យមានពណ៌សសដរោសពាសសពញកនានុងមាត ់ េណា្ត ត  និងសរោីងគាសផសេងសទៀតនន្បោបរ់ោំយអាហារ។  ភ្នា កង់្របង្កជំងឺ

 
សឆ្លៀតឱកាសមានដូចជា  វរីនុសសនុីតូសមកា�ូ  (cytomegalovirus)  ដដលផលិតតំណបរោកសរ ោទីន  សពាះសវៀនធំ  និង្កសពញ    

អាស្ដណាល់ សេើយជំងឺរសបង និងការឆ្លងជំងឺសាលមោូសនឡា(Salmonella) ជំងឺទាងំពីរបណា្ត លមកពីបាកស់តរ។ី
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ថ្នា កទ់ី9

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

សិសសេពិភ្កសាពីរសបៀបឆ្លង  និងពីរសបៀប
 

ទាកទ់ងជាមលួយេនាកជំងឺសេដស៍សោយសនុវត្ិភ្ព 
តាមរយ:ការស្ជើសសរ ើសរូបភ្ពកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព 
ទំពរ័ទី 232និងទំពរ័ 233។

 

ការចាបន់ដគឺមនិឆ្លង….។

ការសាកដ់ស្កគឺឆ្លង…។

“ចសម្លើយរពំរឹងទនុក”

ការរលួមសេទ

ការស្បើមជានុល ឬសឺោំនុ ងរលួមគ្នា

ការបោះពាល់្ម

ការបំសៅទរឹកសោះ

ការចាបន់ដ

ការឱបគ្នា

ការស្បើ្បាស់ស្េី បងគានម់លួយរលួមគ្នា

ការសលងកីឡា

ការឆ្លងននជំងឺសេដស៍ ការមនិឆ្លងននជំងឺសេដស៍
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ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង   និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

ដផអកសលើ្កាេចិខាងស្កាមសិសសេសឆ្លើយនរឹងសំណលួ រ។

សំណលួ រទី1
សតើចំនលួនេនាកជំងឺសេដស៍បានដ្បដ្បលយាោ ង

ដូចសម្តចចាបត់ាងំពីឆានា 1ំ996?

សំណលួ រទី2
សតើចំនលួន្បជាជនអាសមរចិដដលឆ្លងវរីនុស

HIVទំនងជាស្ចើនជាង ឬតិចជាងេនាកជំងឺសេដស៍?

សំណលួ រទី3
្កាេចិសនះបង្ហា ញថ្ចំនលួនននករណី ជំងឺ  

សេដស៍ថ្មីដដលបានោយការណ៍ជាសរៀងោល់ឆានា បំាន 

ថយចនុះចាបត់ាងំពីឆានា  ំ1996។ ចូរសលើកសេតនុផល 

សម្សបមលួយស្មាបក់ារថយចនុះសនះ។

ចំន
លួនក

រណី
 (ពា

ន)់

ករណីជំងឺសេដស៍ សៅសេរដ្ឋអាសមរចិ
AIDS cases in USA 
ករណីថ្មី ករណី្តរួតគ្នាសា្ល ប់

ឆានា ំ
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ថ្នា កទ់ី9

ពន្យល់ពីរសបៀបឆ្លង និងរសបៀបមនិឆ្លងនន 
ជំងឺសេដស៍

 

ចសម្លើយនន្កាេចិ

           សំណលួ រទី1
ករណី្តរួតគ្នា បានសកើនស�ើង បោនុដន្តករណីជំង ឺ

សេដស៍បានថយចនុះ។

សំណលួ រទី 3

ថ្នា ថំ្មីពនយារសពលជំងឺសេដស៍ចំសពាះេនាក

ដដលបានឆ្លងវរីនុស HIV។ 

           សំណលួ រទី2

្បជាជនអាសមរចិដដលឆ្លងវរីនុសHIV មាន 

ចំនលួនស្ចើនជាងេនាកជំងឺសេដស៍។ េនាកបានឆ្លង វរីនុស 
HIV ទាងំេស់មនិបានវវិត្តសៅជាជំងឺសេដស៍ទាងំ 
េស់សទ។

សិសសេសសងខេបពីឥរយិាបថមនិ្ប�មជាមលួយ វរីនុស HIV និងជំងឺសេដស៍

- សៅកនានុងទំោកទ់ំនងផ្លូវសេទដូចជា ការសរៀបការ ភ្ពសសា្ម ះ្តងន់ននដគូរលួមសេទរវាងនដគូទាងំពីរដដលមនិឆ្លងសមសោគបង្ហា ញពី
 

ការ្ប�មតិចតលួចណាស់កនានុងការ្នសៅរកការឆ្លង វរីនុស HIV។

- សចៀសវាងការស្បើ្បាស់ស្គឿងសញៀនកជ៏ាការសំខានស់្មាបក់ារកាតប់ន្យបញ្ហា ្ប�មននការឆ្លង វរីនុស HIVដដរ។ 

េនាកស្បើ្បាស់មជានុលរលួមគ្នា សដើម្ចីាកស់្គឿងសញៀនមានបញ្ហា ្ប�មខ្ពស់កនានុងការឆ្លង វរីនុស HIV។

េនាករលួមសេទជាមលួយនរឹងេនាកសសពស្គឿងសញៀនកម៏ានបញ្ហា ្ប�មខ្ពស់ផងដដរ។
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1.  ជំងឺឆ្លងគឺជាជំងឺដដលឆ្លងពីមននុសសេមានា កស់ៅមននុសសេមានា កស់ទៀតតាមរយៈភ្នា កង់្របង្កជំងឺ។  ជំងឺឆ្លងមានដូចជា ជំងឺផ្្ត សាយ ជំង ឺ
រោកសថ្លើម ជំងឺរសបង ជាសដើម។  

2. សយើង្តរូវយកកដនសេងនដខទាប់្ ចមនុះ មាតស់ៅសពលដដលសយើងកអក ឬកណា្ត ស់ពីស្ពាះជំងឺឆ្លងមលួយចំនលួនអាចឆ្លងសៅកនានុងខ្យល់។ 

3.  ជំងឺកាមសោគគឺជាជំងឺដដលឆ្លងតាមរយៈការរលួមសេទជាមលួយនដគូដដលមានផទានុកសមសោគ។ ជំងឺកាមសោគមានដូចជា ជំងឺ្បសមះទរឹក 
បាយ ជំងឺ្បសមះទរឹកថ្្ល  ជំងឺសិរមាន ់ជំងឺសាវា យ ជំងឺសងម់ូ...។ 

4. ជំងឺកាមសោគអាចបណា្ត លឱ្យមននុសសេសា្ល ប។់  

5. ជំងឺសេដស៍បង្កស�ើងពី វរីនុស HIV ។ សមសោគសនះស្ិតសៅកនានុង្បពន័្ធភ្ពសំ៊ាននសារពាងគាកាយមននុសសេ។  

6.  ជំងឺសេដស៍ឆ្លងតាមរយៈការរលួមសេទជាមលួយនដគូដដលមានផទានុក វរីនុសHIV ឆ្លងពីមា្ត យសៅទារកកនានុងនផទា និងតាមរយៈការបោះពាល់ 
្មរបស់េនាកជំងឺ។  ជំងឺសេដស៍មនិឆ្លងតាមការចាបន់ដគ្នា   ការបរសិភ្គអាហារជាមលួយគ្នា   ការស្បើបងគានរ់លួមគ្នា   មូសខា ំ ការសលង 
ជាមលួយគ្នា ...។ 

7. សកម្មភ្ពបង្្ក រដដលមាន្បសិទ្ធិភ្ពបំផនុតស្មាបយ់នុវវយ័ សដើម្កីនុំឱ្យឆ្លង វរីនុស HIV និងជំងឺកាមសោគគឺយនុវវយ័មនិ្តរូវឆាប ់
្ប�ូកកនានុងការរលួមសេទ។ 

8. ការស្បើស្សាមេោមយ័ មនិអាចបង្្ក រការឆ្លង វរីនុស HIVបាន100 %សទ។ 

ពន្យល់ពីផលវបិាកននជំងឺឆ្លង  និងជំង ឺ
កាមសោគ ជាពិសសសជំងឺសេដស៍ និងសជៀសវាង 
នូវសកម្មភ្ពសផសេងៗដដលបណា្ត លឱ្យមាន 

ការឆ្លងសមសោគ។ 

សិសសេសធវាើ្ពរឹត្តិប័្ តអា្ស័យនរឹងខ្លរឹមសារ
 

ដដលពលួកសគបានសិកសា  (ទាកទ់ងនរឹងការការពារពី 
ការឆ្លងជំងឺសេដស៍   និងជំងឺកាមសោគ   សេើយដចក 
្ករុមពិភ្កសាសោយកនានុង្ករុមមានសេទដូចគ្នា )។

សិសសេផ្្ល ស់ប្តូរ្ពរឹត្តិប័្ តរបស់ពលួកសគសៅវញិ
 

សៅមក។

ឱ្យសិសសេសឆ្លើយសំណលួ រកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព 
សោយពនុំេននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារស�ើយ។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & កា�ម្បើ្រាេេ់រាភា ��បេ ់SEAL

ការចម្លងជំងឺសិប្និមតិ្ត

1. សរៀបចំបំពងស់ាកចំនលួន្បាមំលួយ  A   B C  និងA” B”  C” ។  បំពងស់ាកដតមលួយគតដ់ដលមានផទានុកសូលនុយស្យនុងអាមដីនុង1%
    កនានុងចំសណាមបំពងស់ាក A B C។ ចំសពាះបំពងស់ាកពីរសផសេងសទៀតកនានុងចំសណាមបំពងស់ាក A B និងC ោកដ់តទរឹកបោនុសណា្ណ ះ។  

    បំពងស់ាកដដលោកទ់រឹកតំណាងឱ្យមននុសសេដដលមនិមានឆ្លងជំងឺ សេើយបំពងស់ាកដដលោកសូ់លនុយស្យនុងអាមដីនុងតំណាងឱ្យ
 

    មននុសសេដដលឆ្លងជំងឺ។ សគមានបំពងស់ាកA បំពងស់ាកB និងបំពងស់ាកC។ សិសសេមនិដរឹងថ្បំពងស់ាកណាមានផទានុកអាមដីនុង
 

    សទ។

សលើកទី 1

2. ចាកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណកពី់បំពងស់ាកA ចូលសៅកនានុបំពងស់ាក  A”។ បំពងស់ាក  A” មានទរឹក 10ml  រលួចជាស្សច។  

    បោទា បពី់ការបន្តកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណករ់លួច េនាកកូរសូលូយស្យនុងកនានុងបំពងស់ាក A” ឱ្យសពវា សេើយចាកសូ់លនុយស្យនុងសោះ   

    5ml សៅបំពងស់ាក B”។

សលើកទី 2

3. ចាកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណកពី់បំពងស់ាកB ចូលសៅកនានុបំពងស់ាក  B”។ បោទា បពី់ការបន្តកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណករ់លួច  េនាក 
    កូរសូលូយស្យនុងកនានុងបំពងស់ាក B” ឱ្យសពវា សេើយចាកសូ់លនុយស្យនុងសោះ2.5ml សៅបំពងស់ាក C”។

សលើកទី 3

4. ចាកសូ់លនុយស្យនុងមលួយតំណកពី់បំពងស់ាក C ចូលសៅកនានុបំពងស់ាក C”។

សលើកទី1 សលើកទី2 សលើកទី3

តាមោន្បេពជំងឺ

5. សដើម្តីាមោន្បេពននការឆ្លងជំងឺ  បណ្ត កសូ់លនុយស្យនុងេនុីយោូតសៅកនានុង្គបប់ំពងស់ាកទាងំេស់។  ្បសិនសបើ  សូលនុយស្យនុង
     របស់េនាក្តរូវបានឆ្លងជំងឺ សូលនុយស្យនុងសោះនរឹងដ្បសៅជាពណ៌សខៀវ។

ការពិភ្កសា

ដផអកសលើលទ្ធផល េនាកអាចដរឹងពី្បេពននការឆ្លងជំងឺ សតើបំពងស់ាកណាជា្បេពននការឆ្លងសមសោគ បំពងស់ាកA 

បំពងស់ាកB  ឬបំពងស់ាកC ។
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ការស្បើ្បាស់សមា្ភ ររបស់ SEAL
សមា្ភ រសផសេងៗទាកទ់ងនរឹងសមសរៀនដដលអាចរកបាន
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ថ្នា កទ់ី9

មតេខ្្លីេ្រាប់ជំងឺឆ្លង (�យៈមពល 1មរាោ ង)

ចូរស្ជើសសរ ើសចសម្លើយដដល្តរឹម្តរូវបំផនុតបំសពញ្បសយាគខាងស្កាម

(ក) ការបង្អ កស់កម្មភ្ពរបស់មាោ ្ករូផ្ស 

(ខ) ការបំផ្្ល ញសកាសិកា T ជំនលួយ

(ក) វរីនុស HIV សា្ល បេ់ស់បោទា បពី់2 ឆានា ។ំ 

(ខ) វរីនុស HIV បំផ្្ល ញសកាសិកា T។ 

(គ) សកាសិកា T ផលិតជាតិពនុល។ 

(�) តំណបរោកមលួយសកើតស�ើង។ 

(ក) វាស្ិតសៅ្បហាក់្ បដេលដដដល បោទា បម់កវាសកើនស�ើងភ្្ល មៗ 
(ខ) វាស្ិតសៅ្បហាក់្ បដេលដដដល បោទា បម់កវាថយចនុះភ្្ល មៗ 

(គ) វាសកើនស�ើងយាោ ងសថរ 
(�) វាថយចនុះយាោ ងសថរ

(ក) តំណប្បពន័្ធភ្ពសំានុ  

(ខ) តំណបរោក 

(គ) ្បពន័្ធភ្ពសំ៊ាេកម្ម  

(�) ការចាកវ់ាោ កសំ់ាងសមសោគ 

(គ) ការសធវាើឱ្យមានសកម្មភ្ពននការបសង្កើតសកាសិកា B 

(�) ចសម្លើយទាងំេស់ខាងសលើ

េនាក្សាវ្ជាវមានា កប់ានោបប់រមិាណននវរីនុស HIV 

និងសកាសិកា T កនានុងចំសណាមេនាកឆ្លងវរីនុស HIV 120ោក ់

េស់សពលជាង10ឆានា ។ំ ទិននានយ័របស់ោង្តរូវបានសសងខេប

ដូចសៅកនានុង្កាេចិ។  

1. វរីនុស HIV អាចឆ្លងបានតាមរយ: 

2. វរីនុស HIVសធវាើឱ្យខូចខាត្បពន័្ធភ្ពសំានុ សោយសារ 

3. សេតនុេវាីបានជាសកាសិកា T ថយចនុះបោទា បពី់ 2 ឆានា ?ំ 

4. សតើមានេវាីសកើតស�ើងចំសពាះបរមិាណវរីនុស HIV សលើសពី 2ឆានា រំេូតដល់ 9ឆានា ?ំ 

5.   សតើស្មាបក់ារដ្ប្បរួលបរមិាណវរីនុស HIV កនានុងេំ�នុងឆានា ទីំ1 ជាតំណបរសំញាចេវាី? 

(ក) ការរលួមសេទ                  (ខ) មូសខា ំ                      (គ)  ការចាបន់ដ            (�) ការបរសិភ្គអាហារជាមលួយគ្នា



  
 

ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទី់9 ជំងឺឆ្លង - 121

ចមេ្លើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

សរនុប 50 ពិនទានុ

5.
4.
3.
2.
1. (ក)    ការរលួមសេទ                                  10ពិនទានុ

(ខ)    ការបំផ្្ល ញសកាសិកា T ជំនលួយ          10ពិនទានុ
(ខ)    វរីនុសHIV បំផ្្ល ញសកាសិកាT         10ពិនទានុ
(គ)    វាសកើនស�ើងយាោ ងសថរ                     10ពិនទានុ
(ក)    តំណប្បពន័្ធភ្ពសំានុ                     10ពិនទានុ

សំណលួ រនីមលួយៗបញ្ជា កពី់ខ្លរឹមសារខាងស្កាម។  សំណលួ រទី1  គឺការឆ្លងននវរីនុស  HIV។  សំណលួ រទី2   ជាយន្តការននការឆ្លងវរីនុស HIV។ 

សំណលួ រទី3 ទ4ី និងទី5 គឺជាជំោញននការអាន្កាេចិ។ បដន្មសលើសនះ គឺជាយន្តការននវរីនុស HIV។

្បសិនសបើ ការសធវាើសតស្តមានសពល្គប់្ គ្ន ់្គរូគលួរដតពន្យល់ពីយន្តការននវរីនុសHIV និងរឮំកស�ើងវញិពីការអាន្កាេចិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរស្មាបក់ារបស្ងៀន

សិសសេខវាះចំសណះដរឹងមូលោ្ឋ ន និងការយល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង។ ពលួកសគ្តរូវដតបញ្ជា កពី់ជំងឺឆ្លង។ 

សិសសេហាកបី់ដូចជាមានក្មតិននការយល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង្គប់្ គ្ន។់ ្គរូគលួរដតឱ្យសិសសេគិតពីយន្តការននជំងឺឆ្លង។ 

សិសសេទទលួលបានចំសណះដរឹងមូលោ្ឋ ន និងយល់ដរឹងពីជំងឺឆ្លង។ សទាះជាយាោ ងណា ពលួកសគ្តរូវដតរឮំកស�ើងវញិពី 

យន្តការននជំងឺឆ្លង។ 

0 - 20

21 - 30

31 - 50

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរស្មាបក់ារបស្ងៀន



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 


