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ថ្នា កទ់ី8

មេម�ៀនទី 4 ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ

វត្ថុ្រំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពវត្នុ្រំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

  -បបា្រពី់ដ្នាកស្សេងៗននប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម

  -្រង្ហា ញពីនាទីរ្រតឈ់ាមកនានុងសារពាង្គកាយ

  -រា្រស់ឈាម ះនិងពណ៌នាពីសកាសិកាឈាមនីមយួៗ

  -្រកបសាយពីដំសណើ រកំណកឈាម

  -ពណ៌នាពីជំងឺឈាម

ផែនកា�្រមបងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវ្រសបងៀនរយៈសពល7សមាោ ងដូចដដលបាន្រង្ហា ញកនានុងតារាងទី1ខាងសបកាម

តារាងទី1្រំដណងដចកសមាោ ង្រសបងៀន

មេចក្ីផណនាេំបរា្រ់កា�្រមបងៀន

តារាងទី2ខាងសបកាម្រង្ហា ញពីដ្នការ្រសបងៀននិងលទ្ធ្លរង្វា យតនមលៃ។ប្រូបតរូវបានរពឹំងថ្អននុវត្តសកមមភាពកនានុងតារាងខាងសបកាម

ស�ើយស្វាើការវាយតនមលៃសិសសេសៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ដូចសៅកនានុងតារាងសិសសេអាចស្វាើការសិកសាអំពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ

សកមមភាពទាងំសនះជំរនុញសិសសេឱ្យមានការអភវិឌ្ឍចំសណះដឹងរ្រស់ពួកស្អំពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ

រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុ្រ=7សមាោ ង)
ខលៃឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1
1.តបមរូវការប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

1.1.សារពាង្គកាយតូច 210

1

1.2.សារពាង្គកាយ្ំ

2.ប្រពន័្ធដំណឹកនាកំនានុងខលៃួនមននុសសេ

2.1.សកមមភាព
211

1
2.2.ស្រះដូង

2.3.សរនសឈាម 212

1 2.4.តួនាទីរ្រស់រ្រតឈ់ាម 213

1

3.ឈាម

3.1.បាលៃ សាម 

3.2.សោលិកាបក�ម(សកាសិកាឈាមបក�ម)

214

1

3.3.សោលិកាស(សកាសិកាឈាមស)

3.4.បាលៃ ដកត

4.កំណកឈាម

5.ជំងឺឈាម

215-216

1 សមសរៀនសសង្ខ្រ 216-218
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ថ្នា កទ់ី8

ចំណថុ ចននកា�្រមបងៀន

 ចំណនុ ចននការ្រសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ្ឺប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំដូសចនាះប រ្ូ្ួរដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសបកាមកនានុង

សពល្រសបងៀនសមសរៀនសនះ។

 • ឱ្យសិសសេពន្យល់ពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំវាអាចមានការពិបាកកនានុងដសវាងយល់ពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរនសនា។ំដូចសនះ

សសៀវសៅដណនាបំ្រូសនះបាន្រដន្មពត័ម៌ានមយួចំនួនអំពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ

 • បតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានបសា្ររ់្រស់សិសសេសៅសពលចា្រស់្្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ប្រសិនស្រើអនាករកស�ើញថ្សិសសេពនុំទានម់ាន

  ចំសណះដឹងប្្រប់ោន់្រនាទា ្រម់កពន្យល់្រដន្មនិង្រង្ហា ញរូ្រភាពដដលចាបំាច។់

 • ្រំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។សសៀវសៅដណនាបំ្រូសនះដណនាសំកមមភាពសៅតាមសមាោ ង្រសបងៀន

្រោនុដន្តប្រូអាចមានការលំបាកខលៃះចំសពាះសកមមភាពសនះ។

 ដូសចនាះសសៀវសៅដណនាបំ្រូសនះ្្តល់នូវតបមរុយខលៃះសបមា្រក់ារ្រសបងៀន(ឧទា�រណ៍៖សំណួរនិងសកមមភាព)កដូ៏ចជាចំសណះដឹង

្រដន្មមយួចំនួនអំពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំសដើម្ជីំរនុញការចា្រអ់ារមមណ៍សិសសេមយួចំនួនសៅសលើការសិកសាសនះ។

សៅសពលចា្រស់្្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗសូមបតរូតពិនិត្យថ្សតីសិសសេមានចំសណះដឹងដូចខាងសបកាមស�ីយ្រ ្្្្ញសៅប្រសិនស្ីរោម នសនាះ

សិសសេនឹងពិបាកសបមចបានវត្នុ្រំណង។

 1. សួត៖្រំពងខ់្យល់កូនថងសួ់ត

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេបរា្រ់មេម�ៀនមនះ

តារាងទី2ដ្នការ្រសបងៀននិងលទ្ធ្លរង្វា យតនមលៃ

សមាោ ង វត្នុ្រំណង សកមមភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វា យតនមលៃ
ទី1 រលឹំកស�ើងវញិពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

រ្រស់ប្ររូទីសនិងរនុក្ខជាតិ។

•សិសសេពិភាកសាពីប្រពន័្ធដំណឹកនារំ្រស់ប្ររូទីស

និងរនុក្ខជាតិ។

•សិសសេរឮំកស�ើងវញិពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំ
រ្រស់ប្ររូទីសនិងរនុក្ខជាតិ។

ទី2 រា្រច់ង្វា កស់្រះដូងសដាយខលៃួន
ឯង។

•សិសសេរា្រច់ង្វា កស់្រះដូងសដាយខលៃួនឯងតាម

ការដណនារំ្រស់ប្រូ។

•សិសសេរា្រច់ង្វា កស់្រះដូងសដាយខលៃួន

ឯង។

ទី3 ្រង្ហា ញរូ្រ្្គនុ ំស្រះដូងនិងសឈាម ះ

សរនសឈាម។

•សិសសេយក្រណ័្ពាក្យ្ិរទសៅសលើរូ្រ្្គនុ ំស្រះដូង

និងសរនសឈាម។

•សិសសេ្រង្ហា ញរូ្រ្្គនុ ំស្រះដូងនិងសរនស

ឈាម។

ទី4 ពណ៌នាពីរូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់

អាកដទដវ ោននិងសរនស្រ្តូរ។

•សិសសេពិភាកសារូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់អាកដទរ

ដវ ោននិងសនស្រ្តូរសដាយដ្អែកសលើរូ្រភាព។

•សិសសេ្រង្ហា ញរូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់

អាកដទរដវ ោននិងសរនស្រ្តូរ។

ទី5 ្ូរប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម។ •សិសសេ្ូររូ្រភាពប្រដា្ររ់្រតឈ់ាមដដលមាន

រ្រតឈ់ាមខលៃីនិងរ្រតឈ់ាមដវង។

•សិសសេ្ូរប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម។

ទី6 ពន្យល់ពីសកាសិកាឈាម
នីមយួៗ។

•សិសសេ្រំសពញតារាងអំពីឈាម។ •សិសសេពន្យល់ពីសកាសិកាឈាម

នីមយួៗ។

ទី7 សសង្ខ្រពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ •សិសសេស្លៃើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី217

និង218។

•សិសសេសសង្ខ្រពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំ។



2.ស្រះដូង៖អាកដទដវ ោននិងសរនស្រ្តូរ
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ថ្នា កទ់ី8

ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ

វត្នុ្រំណង

រឮំកស�ើងវញិពីប្រពន័្ធដំណឹកនារំ្រស់
ប្ររូទីសនិងរនុក្ខជាតិ។

សកមមភាពទី1

សិសសេពិភាកសាពីប្រពន័្ធដំណឹកនារំ្រស់

ប្ររូទីសនិងរនុក្ខជាតិ។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

ប្ររូទីស ប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

អាម្ីរ

បាោ រាោ សមសនុី

អឺដ្លៃន

ឌីយោ តូសម

សារាោយ

្រនសាយអូសមូស

សកមមភាពទី2

រនុក្ខជាតិ ប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

ដសលៃនបពលីសវ ើវតឺ (liverworts) ្រនសាយអូសមូស

្រោប្រោក បាចស់រនសនាំ

រនុក្ខជាតិមានបោ្រ់ បាចស់រនសនាំ

រនុក្ខជាតិបតរូវការដឹកនាទឹំក សារធាតនុខនិជ សារធាតនុចិញឹ្ម និងសារធាតនុស្សេងៗសទៀតពីដ្នាកមយួននសារពាង្គកាយរ្រស់វាសៅ
ដ្នាកស្សេងៗរ្រស់វា។

រនុក្ខជាតិតូចៗសារធាតនុស្សេងៗអាចស្វាើចលនាយោ ងង្យពីសកាសិកាមយួសៅសកាសិកាជិតៗោនា ។្រោនុដន្តរនុក្ខជាតិ្ំៗបតរូវការប្រពន័្ធ


ដំណឹកនាចំាបំាចស់ដើម្ដីឹកនាសំារធាតនុស្សេងៗយោ ងឆ្ងា យពីដ្នាកមយួសៅដ្នាកស្សេងៗសទៀត។រនុក្ខជាតិទាងំសនះមានជាលិកាដឹកនាសំៅថ្

ជាលិកាចាចស់រនសនា។ំ

រូ្រភាពLiverworts
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ថ្នា កទ់ី8

រា្រច់ង្វា កស់្រះដូងសដាយខលៃួនឯង

សកមមភាព

សិសសេរកទីតាងំជីពចររ្រស់ពួកស្សដាយដាក់
បមាមចងអែនុលនដនិងបមាមកណ្្ត លនននដមា្ខ ងសៅសលើនដ

នននដមា្ខ ងសទៀតដ្នាកខាងបាតនដបតងស់បកាមសមនដ

សដាយអូសបមាមទាងំពីរសនាះថនាមៗរ�ូត្រោះកដនលៃង

ដដលមានជីពចរសោត។

ប្រូរា្រជី់ពចរកនានុងរយៈសពល15វនិាទី។សិសសេ
រា្រជី់ពចរកនានុងរយៈសពល15វនិាទីដដរ។រចួឱ្យសិសសេ

យកចំនួនជីពចរកនានុង15វនិាទី ន្ុណនឹង4។
លទ្ធ្ល្រង្ហា ញពីចំនួនជីពចរកនានុងមយួនាទី។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

ជីពចររ្រស់សិសសេAមានចំនួន18ដងកនានុង15វនិាទី។ដូចសនះចំនួនជីពចរកនានុង1នាទី្ឺ18x4សសមើ72ដង។
ជីពចររ្រស់សិសសេBមានចំនួន21ដងកនានុង15វនិាទី។ដូចសនះចំនួនជីពចរកនានុង1នាទី្ឺ21x4សសមើ84ដង។

ចំសណះដឹង្រដន្ម

ជា្មមតាមននុសសេសពញវយ័មានចំនួនជីពចរពី60ដងសៅ100ដង។សដើម្រីា្រច់ំនួនជីពចរឱ្យបានសនុបកឹតសយើងអាចឱ្យសិសសេ

រា្រច់ំនួនជីពចររ្រស់ពួកស្ពីរឬ្ីរដងរចួ្ណនារកចំនួនម្្យម។ឬកឱ៏្យសិសសេរា្រច់ំនួនជីពចរឱ្យោនា សៅវញិសៅមក។សិសសេAរា្រ់

ចំនួនជីពចរឱ្យសិសសេB ស�ើយសិសសេ B រា្រច់ំនួនជីពចរឱ្យសិសសេA។

    កនានុងសសៀវសៅសិសសេទំពរ័211ចង្វា កជី់ពចរជាម្្យម75ដងកនានុងមយួវនិាទីមនិបតឹមបតរូវសទ។

តាមការពិសសា្ចង្វា កជី់ពចរជាម្្យមអាចចា្រពី់75ដងកនានុង1នាទី។








ថ្នា កទ់ី8ប្រពន័្ធដំណឹកនា ំ- 68

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុ្រំណង

្រង្ហា ញរូ្រ្្គនុ ំរ្រស់ស្រះដូងនិងសឈាម ះសរនសឈាម

សកមមភាព

ប្រូ្រសងកើត្រណ័្ពាក្យ(ថតសលើស្វាងថតសបកាមស្វាង

ថតសលើសា្ត ំថតសបកាមសា្ត ំដវ ោនសួតអាកដទសួតអាកដទ

អាអកដវ ោនកាវ)ឱ្យសិសសេយកសៅ្ិរទសលើផ្ទា ងំរូ្រភាព

ស្រះដូងខាងសបកាម។

្រនាទា ្រពី់សិសសេ្ិរទ្រណ័្ពាក្យរចួប្រូបតរូវពន្យល់

ពីតួនាទីថតសលើស្វាងថតសបកាមស្វាងថតសលើសា្ត ំថតសបកាម

សា្ត ំសរនសដវ ោននិងសរនសអាកដទសដើម្ដីកលមអែចសមលៃើយ

សិសសេឱ្យបានបតឹមបតរូវ។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

ដាកស់ឈាម ះដ្នាកស្សេងៗរ្រស់ស្រះដូងនិងសរនសឈាមដូចដដលបាន្រង្ហា ញកនានុងរូ្រភាព

អាកដទអាអក អាកដទសួត

ដវ ោនសួត

ថតសលើស្វាង

ថតសបកាមស្វាង

ថតសបកាមសា្ត ំ

ថតសលើសា្ត ំ

ដវ ោនកាវ

ការពន្យល់រ្រស់ប្រូ

ថតសលើស្វាងននស្រះដូងទទួលឈាមសំ្រូរអនុកសនុីដសនពីសួត។ថតសបកាមស្វាងទទួលឈាមពីថតសលើស្វាងរចួ្រញូ្នសៅកានដ់្នាក

ស្សេងៗននសារពាង្គកាយ។ថតសលើសា្ត ំទទួលឈាមពីសំ្រូរឧសម័នកា្រូនិចពីសារពាង្គកាយ។ថតសបកាមសា្ត ំទទួលឈាមពីថតសលើសា្ត ំរចួ

្រញូ្នបត�្រស់ៅសួតវញិ។អាកដទអាអកនាឈំាមពីថតសបកាមស្វាងសៅកានដ់្នាកស្សេងៗននសារពាង្គកាយ។អាកដទសួតនាឈំាមពីថត

សបកាមសា្ត ំបត�្រស់ៅកានសួ់ត។ដវ ោនសួតនាឈំាមពីសួតសៅថតសលើស្វាង។ដវ ោនកាវនាឈំាមពីដ្នាកស្សេងៗននសារពាង្គកាយសៅកានថ់ត

សលើសា្ត ំននស្រះដូង។

ចំសណះដឹង្រដន្ម

សកមមភាពននចង្វា កស់្រះដូងមានពីរដំណ្កក់ាលសំខាន់ៗ ។កនានុងដំណ្កក់ាលមយួសាចដ់នុំស្រះដូងរោស�ើយថតស្រះដូង

្រំសពញសដាយឈាម។ដំណ្កក់ាលមយួសទៀតសាចដ់នុំស្រះដូងកន្នា្ត ក់ស�ើយស្រ្់រញូ្នឈាមសចញពីថតស្រះដូង។



អាកដទ

សរនស្រ្តូរ ដវ ោនបសទា្រស់កាសិកា
សអពីសតល្ូយម
សាចដំ់នុរលីង

បសទា្រដ់តមយួនន
សកាសិកាសអពីល្ូយម បសទា្រស់កាសិកាសអពីសតល្ូយម

សាចដំ់នុរលីង
ជាលិកាសនា្ធ នជាលិកាសនា្ធ ន

ថ្នា កទ់ី8ប្រពន័្ធដំណឹកនា ំ- 69

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុ្រំណង

ពណ៌នាពីរូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់អាកដទដវ ោននិង


សរនស្រ្តូរ។

សកមមភាព

សិសសេពិភាកសាពីរូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់អាកដទ

ដវ ោននិងសរនស្រ្តូរសដាយដ្អែកសលើរូ្រភាពកនានុងសសៀវសៅ

ពនុម្ព។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

-អាកដទមាននាទីដឹកនាឈំាមសចញពីស្រះដូងជា

សរនសឈាមដដលមានភានា សបកាស់ស�ើយយឺត។

ភានា សសរនសអាកដទមាន្ីរបសទា្រ់បសទា្រក់នានុងរលីង

សកើតពីជាលិកាសអពីសតល្ូយមបសទា្រក់ណ្្ត លសកើតពី

សាចដ់នុំកងរលីងនិងបសទា្រខ់ាងសបរៅសកើតពីជាលិកា

សនា្ធ ន។

- សរនស្រ្តូរមាននាទីដឹកនាសំារធាតនុចិញឹ្មនិង

អនុកសនុីដសនសៅឱ្យសកាសិកានិងដឹកនាមំកវញិនូវ

កាកសំណល់និងឧសមនក័ា្រូនិចពីសកាសិកានន

សារពាង្គកាយ។

សរនស្រ្តូរជាសរនសឈាមឆ្ម រៗដដលភានា ស

រ្រស់វាមានកបមាស់បតឹមដតសកាសិកាមយួ្រោនុសណ្្ះ។

កនានុងសរនស្រ្តូរសារធាតនុស្សេងៗបតរូវបាន្រ្តូររវាងឈាម

និងសកាសិកាននសារពាង្គកាយ។

សកមមភាព

ដវ ោនមាននាទីដឹកនាឈំាមចូលកនានុងស្រះដូង។ភានា សននសរនសដវ ោនដូចនឹងភានា សរ្រស់សរនសអាកដទដដរ្ឺមាន្ីរបសទា្រ។់

សរនសដវ ោនមានប្ឹរសសបមា្រទ់្រឈ់ាមមនិឱ្យ�ូរបត�្រវ់ញិ។
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ថ្នា កទ់ី8

វត្នុ្រំណង

្ូរប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម។

សកមមភាព(1)

សិសសេ្ូររូ្រភាពប្រដា្ររ់្រតឈ់ាមដដលមាន

រ្រតឈ់ាមខលៃីឬរ្រតឈ់ាមសួតនិងរ្រតឈ់ាមដវងឬ

រ្រតឈ់ាមពីស្រះដូងសៅសារពាង្គកាយ។

កនានុងរ្រតឈ់ាមខលៃីឈាមស្វាើដំសណើ រពីស្រះដូង


សៅសួតស�ើយ្រនាទា ្រម់កស្វាើដំសណើ របត�្រពី់សួតមក

ស្រះដូងវញិ។កនានុងរ្រតឈ់ាមដវងឈាមបតរូវបានស្រ់

សចញពីស្រះដូងសៅសារពាង្គកាយស�ើយស្វាើដំសណើ រ

បត�្រពី់សារពាង្គកាយមកស្រះដូងវញិ។

ប្រូអាចសប្រើរូ្រភាពខាងសបកាមសដើម្ឱី្យសិសសេ

ដាកស់ឈាម ះដ្នាកស្សេងៗនិង្ូសបពរួញ្រញ្្កពី់រ្រត់

ឈាមខលៃីនិងរ្រតឈ់ាមដវង។

សកមមភាព(2)

សិសសេពិភាកសាពីសរនសឈាមណ្ដដលមានឈាមខសេតអ់នុកសនុីដសនឬសរនសឈាមណ្ដដលមានឈាមសំ្រូរអនុកសនុីដសន។

ពួកស្កពិ៏ភាកសាពីសរនសឈាមដដលមានឈាមសំ្រូរឧសម័នកា្រូនិចឬសរនសឈាមដដលមានឈាមខសេតឧ់សម័នកា្រូនិច្ងដដរសៅ

តាមរូ្រភាពកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័213។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

អាកដទសួត៖ឈាមសំ្រូរឧសម័នកា្រូនិចខសេតអ់នុកសនុីដសន

ដវ ោនសួត៖ឈាមខសេតឧ់សម័នកា្រូនិចសំ្រូរអនុកសនុីដសន

អាកដទអាអក៖ឈាមខសេតឧ់សម័នកា្រូនិចសំ្រូរអនុកសនុីដសន

ដវ ោនកាវ៖ឈាមសំ្រូរឧសម័នកា្រូនិចខសេតអ់នុកសនុីដសន
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ពន្យល់ពីសកាសិកាឈាមនីមយួៗ។

សកមមភាព

សិសសេ្រំសពញតារាងសដាយបសងខ់លៃឹមសារ

ពីកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី214-215ឬពួកស្អាចទទួល
ពត័ម៌ានពីសសៀវសៅឬពីអនុីន្ឺដណតជាសដើម។

លទ្ធ្លរពឹំងទនុក

សកាសិកាឈាម រូ្ររាង អងកត់្ ្ិត(μm) នណវា យោូ ចំនួន/mm3 តួនាទី

សកាសិកាឈាមបក�ម កូនថ្ស 7-8 ោម ន 5ោន ដឹកនាអំនុកសនុីដសន

សកាសិកាឈាមស ដូចអាម្ីរ 8-20 មាន 8000 ការពារសារពាង្គកាយ

ប្រឆ្ងំនឹងជំងឺ

បាលៃ ដកត ្រំដណកសកាសិកា 2-3 ោម ន 250000 កំណកឈាម

បាលៃ សាម      សារធាតនុរាវ   ដឹកនាសំារធាតនុស្សេងៗ

សកាសិកាឈាម រូ្ររាង អងកត់្ ្ិត
(μm)

នណវា យោូ ចំនួន
mm3 

តួនាទី

ឈាមបក�ម

ឈាមស

បាលៃ ដកត 

បាលៃ សាម

ចំសណះដឹង្រដន្ម

“ដំសណើ រកំណកឈាម”

សៅសពលសរនសឈាមមានការដាច់ឬរ្រសួបាលៃ ដកតប្រមូល្្តនុ ំស�ើយ្រិទជា្រស់ៅកដនលៃងដដលសរនសឈាមមានរ្រសួសនាះ។

ប្រតិកមមដដដលៗសនះ្លិតប្ររូសតអនុីនម្យោងសៅថ្ភបី្ររនី(Fibrin)។ភបី្ររនីតបាញជាសំណ្ញ់ននសរនសភបី្ររនីឆ្ម រៗកាតម់នុខរ្រសួ

កនានុងសរនសឈាម។

រូ្រភាពខាងសបកាម្រង្ហា ញពី“ដំសណើ រកំណកឈាម”
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សកាសិកាឈាមសមយួចំនួនសល្រនិងសមាលៃ ្រ់

បាកស់តរីនិងវរីនុស។សកាសិកាឈាមសស្សេងសទៀត្លិត

អងទី់ករដដលប្ររូសតអនុីនដដល្លិតសារធាតនុសបមា្រ់

្រំផ្លៃ ញសដាយសកាសិកាស្សេងៗសទៀតននប្រពន័្ធសំានុ ។

សកាសិកាឈាមបក�ម

សរនសភបី្ររនី

រូ្រភាពដំសណើ រកំណកឈាម

សៅសពលដស្ករ្រស់អនាកមានមនុតឈាមកកសកើត

ស�ើង។ឈាមកកមានសកាសិកាឈាមចា្រជ់ា្រស់ៅ

កនានុង្រណ្្ត ញភបី្ររនី
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វត្នុ្រំណង

សសង្ខ្រពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ

សកមមភាព

សិសសេស្លៃើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័

ទី217និង218។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

សំណួរ

1.សររីាង្គននប្រដា្ររ់្រតឈ់ាមមានស្រះដូងនិង
សរនសឈាម។

2.កនានុងខលៃួនមននុសសេស្រះដូងបចបាច់ឬកន្នា្ត កស់្វាើឱ្យឈាម

មានចលនាជា្ររ់�ូតពាសសពញសារពាង្គកាយកនានុង

ប្រពន័្ធ្ិរទជិតមយួ។

3. សរនសឈាមមាន្ីរដ្រ្រ្ឺសរនសអាកដទសរនស្រ្តូរនិងសរនសដវ ោន។

4. ប្ឹរសមាននាទីទ្រឈ់ាមមនិឱ្យ�ូរ្រន្ញ្្ស។

5. ធាតនុ្រងករ្រស់ឈាមមានសកាសិកាឈាមបក�មសកាសិកាឈាមសបាលៃ ដកតនិងបាលៃ សាម ។

6. សកាសិកាឈាមដដលមាន្ទានុកសអមោូកលៃូ្ររនី្ឺសកាសិកាឈាមបក�ម។

7. បាលៃ សាម ជាសារធាតនុរាវសៅកនានុងឈាម។សារធាតនុភា្សបចើនដដលដឹកនាកំនានុងឈាម្ឺស្វាើដំសណើ រកនានុងបាលៃ សាម ។

I 1 .   ខ.កូនថងសួ់ត2.្.រន្ធបចមនុះ3.ក.ថតសលើ 4.ក.ដសងហាើម

5.ក.បាលៃ ដកត 6.្.រ្រតឈ់ាមដវង
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II

III

1.កូនថងសួ់ត 2.សរនស្រ្តូរ3.ដវ ោន

4.សអមោូកលៃូ្ររនី 5.សកាសិកាឈាមស

6.អនុកសនុីដសន 7.អនុកសនុីដសន8.សរនស្រ្តូរ

9.ជាលិកាPacemaker10. សរនស្រ្តូរ

1.លក្ខណៈខនុសោនា រវាងដំណកដសងហាើមនិងដសងហាើម្ឺ

ដំណកដសងហាើមជាការដកដសងហាើមសចញនិងដកដសងហាើម

ចូល។ដសងហាើម្ឺជាដំសណើ រដដលសកើតស�ើងកនានុងអំ�នុង

សពលអនុកសនុីដសនមានប្រតិកមមជាមយួ្លៃនុយកូស

្រសញ្ញថ្មពល។

2. ការដកដសងហាើមតាមបចមនុះមានលក្ខណៈប្រសសើរពីសបពាះ

កនានុងរន្ធបចមនុះមានសរាមញ័រដដលមាននាទីចា្រយ់ក

្ូលីនិងទ្រស់ាក តក់ារចូលននមបីករូសារពាង្គកាយ

ស្សេងៗដដលមានកនានុងខ្យល់មនិឱ្យចូលសៅកនានុងសួតនិង

ស្វាើឱ្យខ្យល់សរៅ្ត និងមានសំសណើ ម។

3.នាទីសំខានន់នប្រដា្រដ់សងហាើម្ឺ្រណ្តូ រឧសម័ន។

្រញូ្នO2ពី្ររស្ិានខាងសបរៅសៅកនានុងសារពាង្គកាយនិង្រសញ្ញCO2និងទឹកពីសារពាង្គកាយមក្ររស្ិានខាងសបរៅវញិ។

4.សៅសពលមាន្រណ្តូ រO2និងCO2សៅកនានុងសួត៖O2 ្លៃងកាតត់ាមភានា សននកូនថងសួ់តស�ើយ្រនាទា ្រម់ក្លៃងកាតភ់ានា សសរនស្រ្តូរសៅកនានុង

ឈាម។CO2និងទឹក្លៃងកាតពី់ឈាមសៅកនានុងកូនថងសួ់ត។

5.ខ្យល់ចូលនិងសចញពីសួត្រណ្្ត លមកពីចលនាននសាចដ់នុំសនទាះបទរូង។

6.ឈាមជាជាលិកាមយួដ្រ្រដដល្រងកស�ើងពីសកាសិកាឈាមបក�មសកាសិកាឈាមសបាលៃ សាម និងបាលៃ ដកត។

7.សមើលទំពរ័ទី215។

8.ប្រសិនស្រើសកាសិកាឈាមបក�មមនិអាចចា្រយ់កCO2និងកាកសំណល់ពីសកាសិកាវានឹងមាន្រញ្ហា ចំសពាះជាលិកា្ឺសភាពរ្រស់

សកាសិកាមានជំងឺ្ងាន់្ ងារ។

9.បានជា្រំពងខ់្យល់មាន្អែឹងខ្ីឯ្រំពងអ់ាហារោម ន្អែឹងខ្ីពីសបពាះ្អែឹងខ្ីរ្រស់្រំពងខ់្យល់ស្វាើឱ្យ្រំពងខ់្យល់រងឹនិងរកសាការចំ�ររ្រស់វា។
តាមរយៈ្រំពងខ់្យល់ខ្យល់អាចស្វាើចលនាសចញនិងចូលបាន។ចំសពាះ្រំពងអ់ាហារអាហារ្លៃងកាតក់នានុងទិសសៅដតមយួ។

10.ចំសពាះសួតដដលមានកូនថងខ់្យល់សបចើនជំនួសសដាយថងខ់្យល់្ំពីរវាមានប្រសយជនស៍ដាយន្ទាដស៏បចើនរ្រស់កូនថងសួ់តអាចស្វាើឱ្យសួត

បសរូ្រយក្ររមិាណអនុកសនុីដសនយោ ងសបចើន។

11.ប្រដា្ររ់ោំយអាហារនិងប្រដា្ររ់្រតឈ់ាមមានមានទំនាកទ់ំនងនឹងប្រដា្រដ់សងហាើមសដាយប្រដា្រដ់សងហាើមមាននាទីបសរូ្រយក

អនុកសនុីដសនសៅ្រំដ្រកមោូសល ន្ុល្លៃនុយកូសកនានុងសកាសិកាដដលបានមកពីការរោំយអាហារតាមរយៈប្រដា្ររ់ោំយអាហារសដើម្ទីទួល

បានថ្មពល។មោសល ន្ុល្លៃនុយកូសដដលបានពីការរោំយអាហារបតរូវបានដឹកនាសំៅកនានុងសកាសិកាតាមប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម។

13. ជំងឺសសលៃកជាជំងឺ្រណ្្ត លមកពីសកាសិកាឈាមបក�មោម នលទ្ធភាពដឹកនាអំនុកសនុីដសនឱ្យបានប្្រប់ោនស់បមា្រត់បមរូវការរ្រស់
សកាសិកាននសារពាង្គកាយ។ជំងឺសសលៃកអាច្រណ្្ត លមកពីការបាត្់រងឈ់ាមឬរ្រ្រអាហារមនិប្្រប់ោន។់វាមានទំនាកទ់ំនងនឹង
សកាសិកាសួត

13.ប្រសិនស្រើប្ឹរសកនានុងសរនសដវ ោនសំខាន់ៗ មនិដំសណើ រការការ្រញូ្នអនុកសនុីដសននិងសារធាតនុចិញឹ្មស្សេងៗកម៏និមានដំសណើ រការដដរ។

14.សៅសពលស្រះដូងោម នលទ្ធភាពស្រឈ់ាមសនាះ្លិត្លកាកសំណល់ប្រមូល្្តនុ ំសៅកនានុងសារពាង្គកាយនិងសកាសិកា្ឺCO2។
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ថ្នា កទ់ី8

1.្រញ្ហា

សតើសកមមភាពសររីៈមានឥទ្ធិពលសៅសលើសល្ឿនជីពចរយោ ងដូចសម្តច?

2.សមាភា រ

បកដាស្ូរបកាភចិបករូណូដមោបត

3.ដំសណើ រការ

ការទសសេនទ៍ាយពីការដប្រប្ររួលននសល្ឿនជីពចររ្រស់អនាកពីសពលអនាកកំពនុងសបមាកសៅស្វាើការង្រ្ងាន់និងពីការង្រ្ងានម់កសបមាក


វញិ។

1. រកទីតាងំជីពចររ្រស់អនាកសដាយដាកប់មាមចងអែនុលនដនិងបមាមកណ្្ត លនននដមា្ខ ងសៅសលើកនដនននដមា្ខ ងសទៀតដ្នាកខាងបាតនដ


បតងស់បកាមសមនដសដាយអូសបមាមទាងំពីរសនាះថនាមៗរ�ូត្រោះកដនលៃងដដលអនាកមានអារមមណ៍ថ្មានជីពចរសោត។

2. ស្វាើការជានដ្ូ។ចា្រស់្្តើមពីសល្ឿនជីពចរសបមាករ្រស់អនាក។រា្រច់ំនួនជីពចររ្រស់អនាកកនានុង15វនិាទីរចួយកចំនួនជីពចររ្រស់
អនាក ន្ុណនឹង4។កតប់តាលទ្ធ្លសនាះដាកក់នានុងតារាងទិននានយ័។

3. រតស់ៅមយួកដនលៃងរយៈសពល1នាទីរចួឈ្រ។់ចា្រស់្្តើមរា្រច់ំនួនជីពចររ្រស់អនាកភាលៃ ម(រា្រច់ំនួនជីពចរកនានុង15វនិាទីរចួយក

ចំនួនជីពចររ្រស់អនាក ន្ុណនឹង4)
4. អង្គនុយឱ្យបានបសរួល្រលួស�ើយឱ្យនដ្ូរ្រស់អនាកមានសពលសបមាករយៈសពល1នាទី។្រនាទា ្រម់កសទើ្រអនាកចា្រស់្្តើមរា្រច់ំនួន

ជីពចររ្រស់អនាកម្តង។

5. ឱ្យនដ្ូរ្រស់អនាកមានសពលសបមាក3នាទី។្រនាទា ្រម់កសទើ្ររា្រច់ំនួនជីពចររ្រស់អនាកម្តងសទៀតស�ើយកតប់តាលទ្ធ្លដាក់
កនានុងតារាងទិននានយ័។

4.វភិា្និងទាញសសចក្តីសននាិដាឋា ន

1. សប្រើទិននានយ័ដដលអនាកទទួលបានសដើម្សីងប់កាភចិ្រនាទា តន់នចំនួនជីពចររ្រស់អនាកសបកាមលក្ខខណ្ឌ ខនុសៗោនា ដដលអនាកបាន


សាកល្ង។

2. សតើអនាកអាចសននាិដាឋា នពីទំនាកទ់ំនងរវាងសកមមភាពសររីៈនិងសល្ឿនជីពចរយោ ងដូចសម្តច?

5.ទិននានយ័ឧទា�រណ៍

មនុនរត់ ្រនាទា ្រពី់រត់ សបមាក្រនាទា ្រ់

ពីរត(់1នាទី)

សបមាក្រនាទា ្រ់

ពីរត(់3នាទី)

86 120 114 102
សមា្គ ល់៖បកាភចិសនះ្រង្ហា ញពីចំនួនជីពចរចា្រ្់រនាទា ្រពី់រត់

1នាទីរចួ។

ចំនួនជីពចរ្រញ្្កពី់ចង្វា កស់្រះដូង។

ចំន
ួនជី

ពច
រ

នាទី

ចំមណះដឹង្រផន្េ និងេកេ្មភាព & កា�មប្រើបរាេេ់រាភា ��្រេ ់SEAL



សប្រើបបាស់សមាភា ររ្រស់SEAL
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ថ្នា កទ់ី8
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ថ្នា កទ់ី8

មតេខ្្ីេបរា្រ់ប្រព័ន្ធដំណឹកនា ំ(1 មរាោ ង)

ចូរសបជើសសរ ើសចសមលៃើយដដលបតឹមបតរូវ្រំ ន្ុត

1. ស្រះដូង

រ្រតឈ់ាម ដ្នាករ្រស់ស្រះដូងដដលរ្រត់

ឈាមចា្រស់្្តើម

កដនលៃងឈាម�ូរសៅ កដនលៃងឈាមបត�្រម់កវញិ

រ្រតឈ់ាមខលៃី (1) សួត (2)

រ្រតឈ់ាមដវង ដ្នាកខាងស្វាង (3) (4)

(ក).ដ្នាកខាងស្វាង (ខ).ដ្នាងខាងសា្ត ំ (្).សារពាង្គកាយ (�).ប្ឹរស

2. ឈាម
សកាសិកាឈាម រូ្ររាង អងកត់្ ្ិត(μm) នណវា យោូ ចំនួន/mm3 តួនាទី

(1) កូនថ្ស 7-8 ោម ន 5ោន ដឹកនាអំនុកសនុីដសន

សកាសិកាឈាម
ស

ដូចអាម្ីរ 8-20 មាន 8000 (2)

(3) ្រំដណក

សកាសិកា

2-3 ោម ន 250000 កំណកឈាម

(4) សារធាតនុរាវ ដឹកនាសំារធាតនុស្សេងៗ

(ក).បាលៃ សាម    (ខ).បាលៃ ដកត

(្).ការពារសារពាង្គកាយប្រឆ្ងំនឹងជំងឺ  (�).សកាសិកាឈាមបក�ម

3. សារធាតនុចិញឹ្មបតរូវបាន្រណ្តូ ររវាងឈាមនិងសកាសិកាននសារពាង្គកាយសៅកនានុង....
(ក).សរនស្រ្តូរ (ខ).ដវ ោន (្).សរនសឈាមអាអក (�).អាកដទ

4. ការពបងីកនិងការ្របងរួមឆ្លៃ ស់ោនា ននសរនសអាកដទសៅបតងក់នដរ្រស់អនាក្ឺជា...
 (ក).ជីពចរ(ខ).អាកដទកូរ ោូដណ (្).សមា្ព ្ឈាម (�).បាលៃ សាម 
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ថ្នា កទ់ី8

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្័យ 

ចំណនុ ចនីមយួៗ5ពិនទានុ

   1.(1)(ខ).ដ្នាកខាងសា្ត ំ (2)(ក).ដ្នាកខាងស្វាង (3)(្).សារពាង្គកាយ (4)(ខ).ដ្នាកខាងសា្ត ំ

2.(1)(�).សកាសិកាឈាមបក�ម (2)(្).ការពាសារពាង្គកាយប្រឆ្ងំនឹងសមសរា្

(3)(ខ).បាលៃ ដកត(4)(�).បាលៃ សាម 

3.(ក).សរនសរ្រ្តូរ

4.(ក).ជីពចរ

សំណួរនីមយួៗ្រញ្្កពី់ខលៃឹមសារខាងសបកាម។សំណួរទី1្ឺជាចំសណះដឹងមូលដាឋា នននរ្រតឈ់ាម។សំណួរទី2្ឺជាចំសណះដឹង

មូលដាឋា នននឈាម។សំណួរទី3និងសំណួរទី4ជាចំសណះដឹងមូលដាឋា នននប្រពន័្ធរ្រតឈ់ាម។

ប្រសិនស្រើការស្វាើសតស្តមានសពលប្្រប់ោនប់្រូឱ្យសិសសេអានសសៀវសៅពនុម្ពស�ើងវញិ។សិសសេអាចរឮំកស�ើងវញិពីចំសណះដឹងរ្រស់ពួកស្

សដាយខលៃួនឯង។វាជាការ្លៃនុះ្រញំ្្ង។

លក្ខណៈវិនិច្័យ

ពិនទានុ លក្ខណៈវនិិច្យ័និងសំណូមពរសបមា្រក់ារ្រសបងៀន

0-20 សិសសេខវាះចំសណះដឹងមូលដាឋា ននិងការយល់ដឹងពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំពួកស្បតរូវដត្រញ្្កពី់ប្រពន័្ធដំណឹកនាំ។

21-30 សិសសេទទួលបានចំសណះដឹងមូលដាឋា ននិងយល់ដឹងពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំសទាះជាយោ ងណ្ពួកស្បតរូវដតរឮំកស�ើងវញិពី
ប្រពន័្ធដឹកនា។ំ

31-50 សិសសេហាក្់រីដូចជាមានកបមតិននការយល់ដឹងពីប្រពន័្ធដំណឹកនាបំ្្រប់ោន។់ប្រូ្ួរដតរំឮកពួកស្ស�ើងវញិពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

ឱ្យបានលមអែតិ។




