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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
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ថ្នា កទ់ី9

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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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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ថ្នា កទ់ី9

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។ 


