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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។



ថ្នា កទ់ី9

 ថ្នា កទ់ី9 ភ្នា កង់ារបង្ករោគ - 88

 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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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



ថ្នា កទ់ី9

 ថ្នា កទ់ី9 ភ្នា កង់ារបង្ករោគ - 93
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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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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


