ស ៀវសៅណែនាំបគ្
ុ គ លិកអាំពីការចាត់ណែងសារធាតុគ្ីមី

ភាសាខ្មែ រ
យល់ដឹងពីលក្ខ ណៈរបស់សារធាតុគីមី
ដដើមបីចាត់ខ្ែងឲ្យមានសុវតថ ិភាព!
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ស ែកត ីស្តើម
ដសៀវដៅខ្ណនាំ
ដនេះសដងខ បពីរដបៀបអានព័ត៌មានសដ ីពីដ្រេះថ្នាក្់ននសារធាតុគីមីខ្ដលបុគគលិក្គួ រយល់ដឹ
ងដៅដពលចាត់ខ្ែងសារធាតុគីមី។

ម្គ ភាពអតថ បទ
1. ពិនិតយសមើល ស្រោះថ្នាក់ រប ់សារធាតុគ្ីមីមុននឹងចាត់ណែងវា!
2. កាំែត់ ម្គគល់កនុងការអានសាាកព័ត៌ម្គនអាំពីសារធាតុគ្ីមី
3. សតើរ ូប ញ្ញាសៅសលើសាាកសនោះម្គនអតថ ន័យដូ ែសមេ ែ?
4. សតើស្រោះថ្នាក់ការងារណដលបណ្ត
ត លមកពីសារធាតុគ្ីមីសកើតស
5. ការបងាារទុកជាមុនសៅសពលចាត់ណែងសារធាតុគ្ីមី
(ពិនិតយសមើលសាាកឲ្យបានែា ់)

!

6. ែាំែុែណដល្តូវអនុវតត តាមសៅកនុងការងារ្បចាាំថ្ងៃ
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ើងដូ ែសមត ែ?

1. ពិនិតយសមើលស្រោះថ្នាក់រប ់សារធាតុគ្ីមីមុននឹងចាត់ណែងវា !

សតើមួយណ្តម្គនស្រោះថ្នាក់？
សតើមួយណ្តម្គន្លបោះពាល់?

សតើអាកយល់ដឹងពីស្រោះថ្នាក់ថ្នសារធាតុគ្ីមីសទ?

្តូវ្បាកដថ្នបានទទួ លការបែ
្ ុ ោះបណ្ត
េ លអាំពី ុវតថ ិភា
ពការងារនិង ុខភាព េ ីពីស្រោះថ្នាក់សារធាតុគ្ម
ី ី
ណដលម្គន រស រសៅសលើសាាក!
ក្ុាំដលេ ែពិនិតយដមើលសាេក្មុននឹងដ្បើវា។
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2. កាំែត់ ម្គគល់កនុងការអានសាាកព័ត៌ម្គនអាំពីសារធាតុគ្ីមី
ែូ រពិនិតយដមើលសាេក្ GHS។ សាេក្ដនេះមាន 5 ខ្នាក្
និងមានព័ត៌មានអាំពីអាក្នគត់នគងដូ ែខាងដ្ោម។

①

ដ្ែេះនលិតនលគីមី
មានក្ាំណត់សមាគល់ខ្ដ
លទក្់ទងនឹងដ្រេះ
ថ្នាក្់/នលបេះពាល់។

②

ោរ្ពមាន

③

រ ូបសញ្ញា

④

ព័ត៌មានអាំពីដ្រេះថ្នាក្់

⑤

ោរពណ៌នអាំពីោរបង្ការទុក្ជាមុន

① ពិនិតយដមើលដ្ែេះនលិតនលគីមី
និង្បក្ដថ្នដតើវាពិតជា្បដលទខ្ដលអា ក្ែង់ដ្បើខ្ដរឬដទ។
ដៅដពលអា ក្បដ ូរវាដាក្់ក្នុងធុងដនេង ែូ របិទសាេក្វាឱ្យបាន្តឹម្តូវ។
② ដដើមបីជាោរ្ពមាន ្តូវបិទភាាប់ពាក្យ "ដ្រេះថ្នាក្់" ឬ
"្បយ័តា"ដៅតាមក្្មិតដ្រេះថ្នាក្់របស់វា។ អានពាក្យ "ដ្រេះថ្នាក្់" ថ្ន
"មានដ្រេះថ្នាក្់!" និង "ោរ្ពមាន" ថ្ន "្ប ុង្បយ័តា!" ។
③ រ ូបសញ្ញាបង្កាញពី្បដលទដ្រេះថ្នាក្់របស់សារធាតុគីមី។
ែូ រពិនិតយដមើលរ ូបសញ្ញាទាំងឡាយ
ដដើមបី្ជាបអាំពដី ្រេះថ្នាក្់ននសារធាតុគីមីទង
ាំ ដនេះ។
④ ព័ត៌មានដ្រេះថ្នាក្់ពណ៌នពីដ្រេះថ្នាក្់ដៅតាម្បដលទនិងថ្នាក្់របស់វា។
⑤ ពិពណ៌នអាំពីែាំណុែទាំងឡាយខ្ដលគួ រឲ្យក្ត់សមាគល់ក្នុងចាត់ខ្ែងសារធាតុគី
មី។ អា ក្អាែខ្សែ ងយល់អាំពីលក្ខ មណឌអសុវតថ ិភាពននសារធាតុគីមី
និងអាក្បបក្ិ រ ិយា្បក្បដដាយដ្រេះថ្នាក្់តាមរយៈោរពណ៌នអាំពីោរបង្ការជា
មុន។ សូ មអានវាដដាយយក្ែិតតទុក្ដាក្់
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3. សតើរ ូប ញ្ញាសៅសលើសាាកសនោះម្គនអតថ ន័យដូ ែសមេ ែ ?
ខាងដ្ោមដនេះគឺជាោរបង្កាញអាំពីអតថ ន័យននរបស់រ ូបសញ្ញា ។
ែូ រពិនិតយខ្សែ ងយល់អាំពដី ្រេះថ្នាក្់តាមរ ូបសញ្ញា។
អណ្ត
ត តដលេ ើ
ង

ោរោត់សុី

ោរ្ពមាន

ឧសែ ័នង្កយឆាប
ដ េះ
សារធាតុរាវង្កយ
ឆាបដ េះ
សារធាតុ រ ឹងង្ក
យឆាបដ េះ
សារធាតុនិង
លាយខ្ដលមាន
សែ ័យ្បតិក្មែ
ោត់ដោហធាតុ
ោត់ខ្សបក្
(្បដលទ 1)
បេះពាល់ខ្លា ក្ធង
ន់ធងរ
(្បដលទ 1)

អណ្ត
ត តដលេ ើ
ងដៅដលើក្
ង

ឧសែ ័នអុក្សុីត
ក្មែ
សារធាតុរាវអុក្
សុីតក្មែ
សារធាតុ រ ឹងអុក្
សុីតក្មែ

្រប់ខ្បក្
ន្ េះុ

ដ្គឿងន្ េះុ
(ខ្នា ក្ 1.1-1.4)
សារធាតុនិង
លាយខ្ដលមាន
សែ ័យ្បតិក្មែ
សារធាតុដបរុក្
សុីតសរ ីរាងគ

បាំពង់ឧសែ ័
ន

ឧសែ ័នរងសមាាធ

សញ្ញាក្ាល
ដខាែែ

ពុលភាព្សួ ែ
្សាវ
(្បដលទ 1-3)

ពុលភាព្សួ ែ
្សាវ
(្បដលទ 4)
្ក្ហាយខ្សបក្
(្បដលទ 2)
្ក្ហាយខ្លា ក្
(្បដលទ 2A)
អាឡាក្់សុីខ្សបក្
ពុលែាំដពាេះសរ ីរា
ងគ ដរលដៅជាក្់
ោក្់
(្បដលទ 3)
ដនេងៗ

បរ ិសាថន

ដ្រេះថ្នាក្់ែាំ
ដពាេះបរ ិសាថនក្នុ
ងទឹក្

ដ្រេះថ្នាក្់
ែាំដពាេះសុម
ភាព

បេះពាល់នល វូ ដដងា ើ
ម
បេះពាល់ខ្ហេន
ដោសិោបនត ពូ
ជអែិន្នត យ៍
បងា ជាំងឺមហារ ីក្
ពុលដល់សុមភា
ពបនត ពូ ជ
ពុលែាំដពាេះសរ ីរា
ងគ ដរលដៅជាក្់
ោក្់ (្បដលទ 1,
2)
ដនេងៗ
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4. សតើស្រោះថ្នាក់ការងារណដលបណ្ត
ត លមកពីសារធាតុគ្ីមីសកើតស

ើងដូ ែសមត ែ ?

សតើស្រោះថ្នាក់ការងារបណ្ត
េ លមកពីភាពែសនាោះ្បសោងណបបណ្តខា ោះ?
ដ្រេះថ្នាក្់ោរង្ករបណ្ត
ដ លមក្ពីមូលដហតុពីរយាង។
⚫

“លកខ ខែឌអ ុវតថ ិភាព”
ពាក្់ព័នធនឹងវតថុននដូ ែជាដ្គឿងបរ ិោខរនិងវតថុធាតុដដើមខ្ដលជាបរ ិសាថនោរង្ករ

⚫

“អាកបបកិ រ ិយា្បកបសោយស្រោះថ្នាក់”ពាក្់ពន
័ ធ នឹងោរង្កររែនជាំនញរបស់បុ
គគ លិក្
ភាពែសនាោះ្បសោងកនុងការ្គ្ប់្គ្ង ុវ
តថ ិភាពការងារនិង ុខភាព
លកខ ខែឌអ ុវតថ ិភាព
(មូ លសហតុថ្នបរ ិសាថនការងារ)

សាថនភាពពីរដក្ើត
ដ ើង្ពមរា
ដហើយដ្រេះថ្នាក្់ោ
រង្ករដក្ើតដ ើង

អាកបបកិ រ ិយា្បកបសោយស្រោះថ្នាក់
(កាំហុ រប ់មនុ ស។ល។ )

ដតើដ្រេះថ្នាក្់ដៅក្ខ្នេ ងោរង្ករខ្ដលបណ្ត
ត លមក្ពីសារធាតុគីមីដក្ើតដ ើងដូ ែដមត ែ?
ដ្រេះថ្នាក្់ោរង្ករដក្ើតដ ើងដៅដពលលក្ខ មណឌអសុវតថ ិភាពននសារធាតុគីមី
និងអាក្បបក្ិ រ ិយា្បក្បដដាយដ្រេះថ្នាក្់របស់បគ
ុ គ លិក្ដក្ើតដ ើង្ពមរា។
ដដើមបីបង្ការដ្រេះថ្នាក្់ោរង្ករ
ដយើងអាែដ េ ើយតបបាន្បសិនដបើដយើងអាែយល់ដឹងពីលក្ខ មណឌអសុវតថ ិភាពននសារធា
តុគីមី និងអាក្បបក្ិ រ ិយា្បក្បដដាយដ្រេះថ្នាក្់ដៅដពលចាត់ខ្ែងសារធាតុគីមី។
ែាំណុែខ្ដល្តូវដែៀសវាងលក្ខ មណឌនិងអាក្បបក្ិ រ ិយ្បក្បដដាយដ្រេះថ្នាក្់មានសរដសរ
ដៅដលើសាេក្។
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5. ការបងាារជាមុនសៅសពលចាត់ណែងសារធាតុគ្ីមី
(ពិនិតយសមើលសាាកឲ្យបានែា ់!)
មានោរបង្កាញអាំពីប្ម ុង្បយ័តាដៅតាមលក្ខ ណៈរបស់ ដ្រេះថ្នាក្់
ដដាយមានោរពិពណ៌នតាមឧទហរណ៍ខាងដ្ោម។
តាមោរពណ៌នអាំពីោរបង្ការជាមុន
ជាោរសាំខាន់អាក្មិន្តូវបដងា ើតសាថនភាពអសុវតថ ិភាពននសារធាតុគីមី
និងមិន្តូវ្ប្ពឹតតដដាយមែ េះោរ្ប ុង្បយ័តាដ ើយ ដៅដពលចាត់ខ្ែងសារធាតុគីមី។
ោមទុកសារធាតុគ្ីមីសចាលសោយខែ ោះការ្ប ុង្បយ័តា
ដៅដលើសាេក្មានោរបង្កាញអាំពីោរបង្ការទុក្ជាមុនែាំដពាេះោរចាត់ខ្ែង
និងទុក្ដាក្់សារធាតុគីម
ដហើយអា ក្គួ រខ្តពិនិតយដមើលលក្ខ មណឌរក្ាទុក្។ល។ដៅក្នុងខ្នាក្ប្ម ុង្បយ័តា។
ឧទាហរែ៍៖ ោរពណ៌នអាំពីោរបង្ការទុក្ជាមុនអាំពីពុលភាព្សួ ែ្សាវ
និងសារធាតុរាវខ្ដលង្កយឆាបដ េះ។ ល។
 រក្ាទុក្ដៅទីក្ខ្នេ ងខ្ដលមានមយល់ដែញែូ ល្គប់្រន់។ បិទគ្មបធុងឲ្យជិត។
 រក្ាទុក្ដៅទីក្ខ្នេ ងខ្ដលមានមយល់ដែញែូ ល្គប់្រន់។
ដាក្់ដៅក្នុងក្ខ្នេ ង្តជាក្់។
ែូ រ្ប ុង្បយ័តាសៅសពលចាត់ណែងសារធាតុគ្ីមី
ហាមអនុវតត ន្យ
ុ ពីោរពណ៌នអាំពីោរបង្ការទុក្ជាមុនខ្ដលមានសរដសរដៅដលើសាេក្។
ឧទាហរែ៍៖
ោរពណ៌នអាំពីោរបង្ការទុក្ជាមុនសដ ីពីពុលភាពែាំដពាេះសុមភាពបនត ពូជ
ោរបងា ជាំងឺមហារ ីក្។ល។
 អានដសៀវដៅខ្ណនាំមុនដពលដ្បើ្បាស់
 លុេះណ្តខ្តអា ក្បានអាននិងយល់្ជួត្ជាបអាំពោ
ី របង្ការសុវតថ ិភាពទាំងអស់សិន
ដទើបចាត់ខ្ែងសារធាតុគីមី។
6. ែាំែុែណដល្តូវអនុវតត តាមសៅកនុងការងារ្បចាាំថ្ងៃ
យល់ដឹងពីលក្ខ ណៈរបស់សារធាតុគីមី ដហើយដៅក្នុងោរង្ករ្បចាាំនងង របស់អាក្
អា ក្គួ រពិនិតយដមើលែាំណុែដូ ែតដៅដនេះឲ្យបានែាស់។
◆ ពិនិតយសមើលរសបៀបបាំសពញការងារជាក់លាក់ (បទោានការងារ)
និងោមបាំសពញការងារតាមរសបៀបស្សង។
◆ ណ ែ ងយល់ឲ្យបានែា ់ពីត្មូវការស្បើ្បា ់ស្គ្ឿងបរ ិកាខរការពារ និងពាក់ វា
ឲ្យបាន្តឹម្តូវ។
◆ ណ ែ ងយល់ពីអែីណដលគ្ួ រនិងមិនគ្ួ រស្ែ ី
សោយឈរសលើទ សនៈ ុខភាពនិង ុវតថ ិភាពការងារ។
◆ ្ប ិនសបើអាកមិនដឹងអាំពីរសបៀបបាំសពញការងារសទ
ែូ រ្បាកដថ្នបានពិស្រោះជាមួ យអា កទទួ លខុ ្តូវ។
◆ ែូ រ្ប ុង្បយ័តាសទាោះបីជាអា កងាឹកែាំសពាោះការចាត់ណែងវាក៏សោយ
និងោមចាត់ណែងឬវ ិនិែឆ័យវាសោយស្ែ ្បណហ ។
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