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មេម ៀន ៖ ប្រពន័ធអង់ដូប្រីន 
I. ចូរប្អូនឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមឲ្យបានររឹមររូវ 
1. ឆរើររឆេញជាអ្វី? ចូររាប់្ឆ ម្ ោះររឆេញឲ្យបាន ១០។  
ច.ំររឆេញជាឆោសិោឬសររីាងគដែលមានឯរឆេសរមមរនុងោរប្ឆចេញសារធារុចបំាច់សរមាប់្សារ
ពាងគោយ។ ររឆេញេឹរឆ ោះ ររឆេញឆញើស ររឆេញេឹរមារ់ ររឆេញឆពាោះឆវ នរូច ររឆេញអីុ្ប្ភូីីស 
ររឆេញេីរ ភូអីុ្រ ររឆេញឆលើររមងឆោម ររឆេញអីុ្ប្ភូតាឡាមុស លដំេង និងររឆេញឆីេ។ 
2. ឆរើររឆេញដចរឆចញជាប្ភុោម ន?អ្វីខ្លោះ?  
ច.ំររឆេញដចរឆចញជា ររឆេញអិ្ចសូររីន ររឆេញអ្ង់ែូររីន ររឆេញចរមរោះ។ 
3. ឆរើររឆេញអិ្ចសូររីនជាអ្វី?មានររឆេញអ្វីខ្លោះ?  
ច.ំររឆេញអិ្ចសូររីនជាររឆេញប្ឆចេញឆរៅជាររឆេញមានប្េំង់ោ ំមានោេីប្ឆចេញរសតាមប្េំងោ ំ
។ ររឆេញឆនោះមាន ររឆេញេឹរឆ ោះ ររឆេញឆញើស ររឆេញេឹរមារ់ ររឆេញឆពាោះឆវ ន...។ 
4. ឆរើររឆេញអ្ង់ែូររីនជាអ្វី? មានររឆេញអ្វីខ្លោះ? 
ច.ំររឆេញអ្ង់ែូររីន ជាររឆេញដែលប្ឆចេញសារធារុឆៅរនុងចរនត្ មឆ យផ្ទា ល់ គ្មម នប្េំង់ោ។ំ  
5. ឆរើរប្េ័នធអ្ង់ែូររីនមានសារោះសខំាន់ែូចឆមតច?  
ច.ំមានមុខ្ងារឆមតាប្ភូលីសសខំាន់ ៤យភ ងរឺ  

-ជួយររាលនឹំងឆសេរភាេរនុងសារពាងគោយឆ យររមូវសរមមភាេជាឆរចើនែូចជារហំាប់្ខ្និជឆអ្ឡិច
ររូលីរននវរេុរាវរនុងខ្លួនរុលយភាេរវាងអ្ង់សីុមនិងស ុប្ស្រ្សាត រឆមតាប្ភូលីសរបូ្េីរ លីេីរ រលុយសីុរ និង
សមាសធារុសររីាងគឆសេងៗឆេ រ។ 
-ជួយសារពាងគោយឆោយឆ្លើយរប្នឹងរឆំោចបានររឹមររូវ ឆ យរួប្សេជំាមួយរប្េ័នធរប្សាេ 
-ររមូវោរលូរលាស់ និងោរធធំារ់ននសារពាងគោយ 
-ររួរេិនិរយោរលូរលាស់ឆីេ និងោរប្នតេូជ។  

6. ឆរើសលិរសលរប្ស់ររឆេញអិ្ចសូររីនជាអ្វី?ឆរើមានរសអ្វីខ្លោះ?  
ច.ំសលិរសលរប្ស់ររឆេញអិ្ចសូររីនភារឆរចើនជា រសសឆំយរោហារ។ រសរលំាយោហារមាន រស
ររេោះ រសលដំេង រសឆពាោះឆវ ន...។  
7. ឆរើសលិរសលរប្ស់ររឆេញអ្ង់ែូររីនជាអ្វី?  
ច.ំសលិរសលរប្ស់ររឆេញអ្ង់ែូររីន ជា អ្រមភូន។  
8. ឆរើររឆេញរប្ឆីេណាសលិរអ្រមភូន? 
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ច.ំររឆេញអ្ង់ែូររីនសលិរអ្រមភូនដែលរជាប្ចូលរនុងចរនត្ មឆ យផ្ទា ល់។  
9. ឆរើអ្រមភូនមានឥេធិេលឆៅឆលើសារពាងគោយទងំអ្ស់ដែរឬឆេ?ចូរឧទហរណ៍ប្ញ្ចេ រ់។  
ច.ំអ្រមភូនមិនមានឥេធិេលឆៅឆលើសារពាងគោយទងំអ្ស់ឆេ។ ឧទហរណ៍ រឆំោចននោរប្ឆំៅឆ ោះរូន  

បានឆភាោ ចររឆេញអីុ្ប្ភូីីសឲ្យប្ឆចេញអ្រមភូនអុ្រសីុសីុន។ អ្រមភូនឆនោះឆធវើែឆំណើ រតាមចរនត្ មមាា យ ឆហើយ
ឆភាោ ចឆោសិោសាច់ែុជុំវំញិោសិោររឆេញេឹរឆ ោះ។ ឆៅឆេលឆោសិោសាច់ែុរំស្រ្ោត រ់វាឆធវើឲ្យររឆេញេឹរ
ឆ ោះប្ឆចេញេឹរឆ ោះតាមរនធរូចៗឆៅចុងឆ ោះ។ ែូចឆនោះ អ្រមភូនអុ្រសីុសីុន ឆភាោ ចឆោសិោឆគ្មលឆៅ 
(ឆោសិោសាច់ែុ)ំឲ្យឆធវើចលោឆែើមបជីរមរញឆោសិោររឆេញេឹរឆ ោះ ឲ្យសលិរេឹរឆ ោះ។  

10. ឆហរុអ្វីបានជាអ្រមភូនឆភាោ ចដរឆោសិោឆគ្មលឆៅ? 
ច.ំបានជាអ្រមភូនឆភាោ ចដរឆោសិោឆគ្មលឆៅ េីឆរពាោះឆោសិោឆគ្មលឆៅ មានធមួលឆៅឆលើភាន សឆោសិោ។ 
ធមួលឆោសិោឆគ្មលឆៅមានេរមង់ររូវគ្មន នឹងេរមង់រប្ស់អ្រមភូនដែលប្ឆងកើរបានជាសារធារុចរមរោះធមួល 
អ្រមភូន។ សារធារុឆនោះ ឆហើយដែលឆធវើឲ្យឆោសិោឆគ្មលឆៅឆ្លើយរប្ឆៅនឹងអ្ឆំេើរប្ស់អ្រមភូន។ 
11. ឆរើអ្រមភូនដចរជាប្ភុោម នរររម? អ្វីខ្លោះ? ចូរឧទហរណ៍ប្ញ្ចេ រ់។  
ច.ំអ្រមភូនមាន េីររររម រឺ អ្រមភូនបិុ្ប្េីរ ែូចជា រលុយោរុង និងេីរ ភុសីុន។ អ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រ មាន របូ្ឆសឆសតរ ភូន។  
12. ឆរើដសអរឆលើមូលឆហរុអ្វី ឆរដចរអ្រមភូនជាេីររររម។  
ច.ំឆរដចរអ្រមភូនជាេីររររម ឆ យដសអរឆលើធារុប្ងកននអ្រមភូន ឆរដចរអ្រមភូនជាេីររររម រឺ អ្រមភូនបិុ្ប្េីរ 
ឆរើរេីរចវាភ រ់ោសីុរោមីឆនដែលមិនោច្លងោរ់ភាន សឆោសិោបាន ឯអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រឆរើរេីលីេីរដែល
សលិរេីរូឆឡឆសតរ ភុល ឆហើយវាោច្លងោរ់ភាន សឆោសិោបាន។  
13. ចូរឆរប្ៀប្ឆធ ប្ររឆេញអិ្ចសូររីន និងររឆេញអ្ង់ែូររីន។  
ច.ំឆរប្ៀប្ឆធ ប្ររឆេញអិ្ចសូររីន និងររឆេញអ្ង់ែូររីន 

ររឆេញអ្ង់ែូររីន ររឆេញអិ្ចសូររីន 
 គ្មម នប្េំង់ោ ំ
 សលិរអ្រមភូន 
 មានឥេធិេលឆៅឆលើឆោសិោឆគ្មលឆៅ 
 ប្ឆចេញអ្រមភូនឆៅរនុងចរនត្ មឆ យផ្ទា ល់ 

 មានប្េំង់ោ ំ
 សលិររសរលំាយោហារ សណំល់ឆមតាប្ភូលីស 
 មានអ្ឆំេើឆៅឆលើសារធារុណាមួយរនុងលហំនន
សររីាងគឬឆចញឆរៅសារពាងគោយ 

 ប្ឆចេញរសតាមប្េំង់ោ។ំ 
 

14. ឆរើអ្រមភូនជាអ្វី? វាមានឥេធិេលឆៅឆលើអ្វី? 
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ច.ំអ្រមភូនជាសារធារុរីមីដែលសលិរឆចញេីររឆេញអ្ង់ែូររីន។ វាមានឥេធិេលឆៅឆលើឆមតាប្ភូលីស
រប្ស់ឆោសិោឆគ្មលឆៅ។  
15. ឆរើអ្រមភូនបិុ្ប្េីរជាមភូឆលរុលអ្វី? 
ច.ំអ្រមភូនបិុ្ប្េីរជាមភូឆលរុលននរចវាភ រ់ោសីុរោមីឆន ដែលមិនោច្លងោរ់ភាន សឆោសិោបានឆេ 
16. ឆហរុអ្វីបានជាអ្របិុ្ប្េីរមិនោច្លងោរ់ភាន សឆោសិោបាន? 
ច.ំបានជាអ្របិុ្ប្េីរមិនោច្លងោរ់ភាន សឆោសិោបាន េីឆរពាោះ វាជាមភូឆលរុលធំៗ  ឆហើយមិនោចរលាយ
ឆៅរនុងរសទប់្លីេីរ ដែលជាសមាសធារុរប្ស់ភាន សឆោសិោ។ 
17. ឆរើអ្រមភូនបិុ្ប្េីរមានអ្ឆំេើឆៅឆលើឆោសិោឆគ្មលឆៅតាមវធីិណា? 
ច.ំអ្រមភូនបិុ្ប្េីរោចភាា ប់្ឆៅនឹងភាន សឆោសិោឆគ្មលឆៅ ឆ យមានធមួលឆៅឆលើភាន សមានេរមង់ររូវ 

ជាមួយនឹងអ្រមភូន។ ចណំងភាា ប់្រវាងអ្រមភូនធមួលឆធវើឲ្យមានោរភាា ប់្ឆៅនឹងរបូ្ឆរអីុ្ន G ឆហើយឆធវើឲ្យអ្ង់សីុម
ដែលភាា ប់្ឆលើនសាខាងរនុងរប្ស់ភាន សឆោសិោសរមមឆឡើង។ ប្ោា ប់្មរអ្ង់សីុមោឆែនីលសីុោល សប្ដំប្លង ATP
ឆៅជាមភូឆលរុល AMPវែត។ មភូឆលរុល AMP វែតសាយឆចញេីភាន សឆោសិោចូលរនុងសីុរូបាល សឆោសិោ
ឆគ្មលឆៅ ឆហើយចងភាា ប់្ជាមួយអ្ង់សីុមឆសេងៗដែលឆធវើឲ្យអ្ង់សីុមទងំឆោោះ សរមម។ ោលណាអ្ង់សីុមទងំ
ឆោោះសរមម វាឆៅឆភាោ ចឲ្យឆោសិោឆគ្មលឆៅឆធវើសរមមភាេឬប្ងាអ រ់សរមមភាេឆសេងៗននឆោសិោឆគ្មលឆៅ។ 

18. ឆរើអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រជាមភូឆលរុលអ្វី?  
ច.ំអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រជាមភូឆលរុលលីេីររូចៗដែលសលិរឆឡើងេីរូឆឡឆសតរ ភុល។  
19. ឆហរុអ្វីបានជាអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រ្លងោរ់ឆោសិោបាន?  
ច.ំបានជាអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រ្លងោរ់ឆោសិោបាន េីឆរពាោះ អ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រជាមភូឆលរុលលីេីររូចៗដែល
ោចរលាយឆៅរនុងរសទប់្លីេីរននភាន សឆោសិោឆគ្មលឆៅ។  
20. ឆរើអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រឆធវើសរមមភាេែូចឆមតចឆៅឆលើភាន សឆោសិោឆគ្មលឆៅ? 
ច.ំឆៅឆេលអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្ររជាប្ចូលឆៅរនុងឆោសិោ វាបានភាា ប់្ឆៅនឹងធមួលឆៅរនុងសីុរូបាល សឆោសិោ  

ឆហើយប្ឆងកើរបានជាមភូឆលរុលចរមរោះអ្រមភូន-ធមួល។ ប្ោា ប់្មរមភូឆលរុលចរមរោះឆនោះ រ៏ចូលឆៅរនុងនណវ យភូ នន
ឆោសិោឆគ្មលឆៅ។ ឆៅរនុងនណវ យភូមភូឆលរុលចរមរោះឆនោះ បានឆភាោ ចដសនយថារប្ឆីេមួយឲ្យចមលងររមជា 
ARNm ។ ARNm ឆចញេីនណវ យភូ ឆៅរនុងសីុរូបាល ស ឆហើយែឹរោោំរសឆំយររបូ្ឆរអីុ្នយថារប្ឆីេមួយ។ 

21. ចូរឆធវើោរឆរប្ៀប្ឆធ ប្គ្មន រវាងអ្រមភូនបិុ្ប្េីរ និងអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រ។ 
ច.ំអ្រមភូនបិុ្ប្េីរ និងអ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រ 

អ្រមភូនបិុ្ប្េីរ អ្រមភូនឆសតរ ភូអីុ្រ 
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លរខណៈែូចគ្មន  
 អ្រមភូនទងំេីរ ភាា ប់្ឆៅនឹងធមួលឆោសិោឆគ្មលឆៅ 
 មានឥេវិេលឆលើឆោសិោឆគ្មលឆៅ  
 ប្ដំប្លងោេីរប្ស់ឆោសិោឆគ្មលឆៅ 

លរខណៈខុ្សគ្មន  
 មភូឆលរុលននរចវាភ រ់ោសីុរោមីឆន 
 មិនោច្លងោរ់ភាន សឆោសិោ 
 សរមមភាេឆរើរឆឡើងឆៅរនុងសីុរូបាល ស 
 ឆធវើសរមមភាេឆលឿន 
 មានឥេធិេលឆលើឆោសិោឆគ្មលឆៅរយៈឆេល
ខ្លី 

 មភូឆលរុលលីេីររូចៗ 
 ោច្លងោរ់ភាន សឆោសិោបាន 
 សរមមភាេឆរើរមានឆៅរនុងនណវ យភូ  ប្ោា ប់្មររនុង
សីុរូបាល ស 

 ឆធវើសរមមភាេយឺរ 
 មានឥេធិេលឆលើឆោសិោឆគ្មលឆៅរយៈឆេលយូរ 

 
22. ឆរើោរររាប្រមិាណអ្រមភូនរនុងសារពាងគោយឆរើរឆឡើងឆ យចលោអ្វី? 
ច.ំោរររាប្រមិាណអ្រមភូនរនុងសារពាងគោយឆរើរឆឡើងឆ យចលោ រណំប្ររឡប់្អ្វជិាមាន។  ឆៅ 

ឆេលជាលិោឆគ្មលឆៅឆ្លើយរប្ឆៅនឹងអ្រមភូនរប្ស់វា ឆ យប្ចាូ នសញ្ចា រីមីររឡប់្ឆៅររឆេញវញិ។ 
សញ្ចា ឆនោះ ប្ណាត លឲ្យររឆេញប្ចឈប់្ឬប្នេយោរសលិរអ្រមភូន។ ឆៅឆេលររមិរអ្រមភូនរនុងចរនត្ មធាល រ់
ចុោះមតងឆេ រ ររឆេញអ្ង់ែូររីនេេួលបានសញ្ចា ឲ្យចប់្ឆសតើមោរសលិរអ្រមភូនមតងឆេ រ។ តាមវធីិឆនោះ រហំាប់្
អ្រមភូនរនុងចរនត្ មររូវបានររាឆៅររឹមររមិរររមូវោរនឹងររាឆេរលនឹំង។  

23. ឆរើអីុ្ប្ភូតាឡាមុសសេិរឆៅរដនលងណា? មានោេីែូចឆមតច? 
ច.ំអីុ្ប្ភូតាឡាមុសសេិរឆៅដសនរបារននខួ្រធខំាងឆរោមតាឡាមុស។ មានោេី ររួរេិនិរយោរ 

ប្ឆចេញរប្ស់ររឆេញអីុ្ប្ភូីីស។  
24. ឆរើអីុ្ប្ភូតាឡាមុសសលិរអ្រមភូនអ្វីខ្លោះ? ឆហើយសតុរេុរឆៅរដនលងឯណា? 
ច.ំអីុ្ប្ភូតាឡាមុស សលិរអ្រមភូនអ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច(ADH) និងអុ្រសីុរូសីុន។ ឆហើយររូវបានប្ចេូ នឆៅសតុរ
េុររនុងអីុ្ប្ភូតាឡាមុសឆរោយ។  
25. ឆរើអីុ្ប្ភូតាឡាមុសបានប្ឆចេញអ្រមភូនឆៅរនុងចរនត្ មឆៅឆេលណា?  
ច.ំឆៅឆេលឆោសិោណឺរ ភូនប្ឆចេញររូវបានឆភាោ ច ដសនរខាងចុងននោរ់សូនរ៏ប្ឆចេញ អ្រមភូន
អ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច(ADH) និងអុ្រសីុរូសីុនឆៅរនុង្ម។  
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26. ឆរើអីុ្ប្ភូីីសសេិរឆៅរដនលងណា? ដចរឆចញជាប្ភុោម នដសនរ? អ្វីខ្លោះ?  
ច.ំអីុ្ប្ភូីីសសេិរឆៅរនុងខួ្ររាល ខាងឆរោមអីុ្ប្ភូតាឡាមុស។ ដចរឆចញជា ២ ដសនរ រឺ អីុ្ប្ភូីីសមុខ្ និង
អីុ្ប្ភូីីសឆរោយ។  
27. ឆរើអីុ្ប្ភូីីសឆរោយសលិរអ្រមភូនដែរឬឆេ? ឆរពាោះអ្វី? 
ច.ំអីុ្ប្ភូីីសឆរោយមិនសលិរអ្រមភូនឆេ ប្ភុដនតវាសតុរេុរអ្រមភូន ADH(អ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច) និងអុ្រសីុរូសីុន 
ដែលសលិរឆ យអីុ្ប្ភូតាឡាមុស។  
28. ឆរើអ្រមភូន អ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច និងអុ្រសីុរូសីុនមានោេីែូចឆមតច?  
ច.ំអ្រមភូន អ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច មានោេីឆភាោ ច ររមងឆោមឲ្យសរមូប្េឹរឆឡើងវញិ។ អ្រមភូន អុ្រសីុរូសីុន 

មានោេី  
 ឆភាោ ចោររស្រ្ោា រ់ននសាច់ែុរំប្ស់សបូនដែលជួយរុញទររឲ្យឆចញេីសបូនមាត យឆៅឆេលសរមាលរូន។  
 ឆធវើឲ្យសាច់ែុដំែលសេិរឆៅជុវំញិឆោសិោររឆេញេឹរឆ ោះរស្រ្ោា រ់ ឆែើមបបី្ឆចេញេឹរឆ ោះតាមរនធរូចៗ
ឆៅជុវំញិចុងឆ ោះ។  

29. ចូរប្ររសាយសរមមភាេរណំប្ររឡប់្អ្វជិាមានននអ្រមភូនអ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច(ADH)? 
ច.ំសរមមភាេរប្ស់អ្រមភូណអ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច ទរ់េងឆៅនឹងរហំាប់្្ម។ ឆៅឆេល្មខាប់្ 

ឆោសិោរប្សាេដែលរួសឆៅនឹងសមាា ធអូ្សមូស ឆភាោ ចឲ្យប្ឆចេញអ្រមភូន អ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច េីដសនរចុង
ោរ់សូនរនុងអីុ្ប្ភូីីសឆរោយឆៅរនុងចរនត្ ម។ អ្ង់េីឌីអ្ ុយឆរ ភេិច ឆភាោ ចររមងឆោមឲ្យរសូប្េឹរេីប្េំង់
រប្មូលសតុ ។ំ ឆៅឆេល្មររឡប់្ជារាវវញិអ្រមភូនររូវបានប្ចឈប់្មិនឲ្យប្ឆចេញឆេ រឆេ។  

30. ឆរើអីុ្ប្ភូីីសមុខ្សលិរអ្រមភូនអ្វីខ្លោះ?  
ច.ំអីុ្ប្ភូីីសមុខ្សលិរអ្រមភូន ៦រប្ឆីេរឺ អ្រមភូនលូរលាស់(GH) អ្រមភូនរបូ្ឡារ់េីន(PRL)       អ្រមភូន 

ឆមឡាណូសីុរសាីមុយឡង់ (MSH)អ្រមភូនេីឆរ ភអូ្សាីមុយលីន(TSH) អ្រមភូនោឆរែណូររេីរូររូប្(ACTH) 
អ្រមភូនរូណាែូសាីមុយលីន(FSH)។  

31. ឆរើអ្រមភូនណាខ្លោះ ដែលមានឥេធិេលឆៅឆលើររឆេញអ្ង់ែូររីនឆសេងៗ?ចូរេណ៌ោ។ 
ច.ំអីុ្ប្ភូីីសមុខ្សលិរអ្រមភូនមួយចនួំនដែលមានឥេធិេលឆៅឆលើោរប្ឆចេញអ្រមភូនរប្ស់ររឆេញ
អ្ង់ែូររីនឆសេងៗឆេ រ។ អ្រមភូនទងំឆោោះរួមមានៈ  

 អ្រមភូនេីឆរ ភអូ្សាីមុយលីន(TSH) ដែលឆភាោ ចររឆេញេីរ ភូអីុ្រឲ្យសលិរអ្រមភូនេីរ ភុសីុន។  
 អ្រមភូនោឆរែណូររេីរូររូប្(ACTH) ដែលឆភាោ ចររឆេញររេិចឆលើររមងឆោមឲ្យសលិរអ្រមភូន
ររេីសូល។  



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

 អ្រមភូនរូណាែូសាីមុយលីន(FSH និង LH) ឆភាោ ចររឆេញឆីេ(េងសាវ ស និងអូ្ដវ)ឲ្យប្ឆចេញ
អ្រមភូនឆីេ។ 

អ ៊ីប
 ៉ូភ៊ី

ស
 អរម ៉ូន សកមមភាពឬ នាទ៊ី 

អ ៊ីប
 ៉ូភ៊ីស

ក្រោ
យ

 អង់ទ៊ីឌ៊ីអ  យក្រ  ទិច(ADH) ក្ភាោ ចតរមងក្នាមឲ្យទឹករាបក្ចញព៊ីតរមងក្នាម។  

អ កស ៊ីត៉ូស ៊ីន ក្ភាោ ចោរកន្ទ្នាា ក់ននសាច់ដ ុំសប៉ូនក្ៅក្ពលសរាលក៉ូន  
និងោរកន្ទ្នាា ក់ក្ោសិោសាច់ដ ុំក្ៅជ ុំវញិរកក្ពញទឹកក្ ោះ។  

អ ៊ីប
 ៉ូភ៊ីស

ម ខ
 

ផ៉ូល៊ីគ លសា៊ីម យល៊ីន(FSH) 
 LH ឡឺក្តអ ៊ីន៊ីស ៊ីន 

 

-ក្ភាោ ចោរផលិតោមម តញ៊ី និងោមម តក្មម ល។ 
-ក្ភាោ ចអ៉ូមវនិងពងសាា សបក្ចេញអរម ៉ូនក្ភទនិង 
ក្រតៀមសប៉ូនសរាប់កុំណាច់សុំប ករបស់អុំរប ៊ីយ  ង។ 

ទ៊ីក្រ  អ៉ូសា៊ីម យល៊ីន(TSH) 
 

ក្ភាោ ចោរសុំក្ោគនិងបក្ចេញអរម ៉ូនទ៊ីរ   កស ៊ីនព៊ី
រកក្ពញទ៊ីរ  ៉ូអ ៊ីត។ 

អាក្រដណ៉ូ ករទ៊ីក៉ូរតបូ(ACTH) ក្ភាោ ចោរបក្ចេញអរម ៉ូនមួយចុំនួនព៊ីករតិក្លើតរមងក្នាម។  
 

ល៉ូតលាស់ 
 

-ក្ភាោ ចោរសុំក្ោគរបូក្តអ ៊ីនៈ ច៉ូលរមួកន ងចុំមណកក្ោសិោ
ក្ោលក្ៅ ានឥទធិពលក្ៅក្លើោរល៉ូតលាស់របស់ឆ្អឹងខេ៊ី 
និងឆ្អឹង។ 

របូឡាក់ទ៊ីន ក្ភាោ ចោរផលិតទឹកក្ ោះក្ៅក្ពលបុំក្ៅក៉ូន។ 

ក្មឡាណ៉ូ ស ៊ីតសា៊ីម យឡង់(MSH) 

ក្ភាោ ចក្ោសិោក្មឡាណ៉ូ ស ៊ីតរបស់មសបក បក្ងកើនោរផលិត
ាតិពណ៌ក្មឡាន៊ីនរបស់មសបក។  

 
32. ចូរេណ៌ោេីអ្រមភូនលូរលាស់។ 
ច.ំអ្រមភូនលូរលាស់មានឥេធិេលឆលើោរលូរលាស់រមាស់ រឺ ឆៅឆលើោរលូរលាស់្អឹងខ្េី និង្អឹង។ រនុង
វយ័រុមារភាេ ឆប្ើោរសលិរ លូរលាស់រិចឆេរ រុមារឆោោះនឹងោល យជាមនុសេររិន។ រប្សិនឆប្ើឆរចើនឆេរ 
រុមារនឹងោល យជាមនុសេធែំឆំឡារ។ ជាេិឆសសអ្រមភូនលូរលាស់មានឥេធិេលផ្ទា ល់ឆលើឆមតាប្ភូលីស
របូ្ឆរអីុ្ន រលុយសីុរ និងលីេីរ។  
33. ឆរើអ្រមភូនរបូ្ឡារ់េីនមានោេីែូចឆមតច? 



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

ច.ំអ្រមភូនរបូ្ឡារ់េីនររូវបានសលិរឆរោយឆេលសរមាលរូន។ វាឆធវើឲ្យររឆេញេឹរឆ ោះលូរលាស់និង
សលិរេឹរឆ ោះ។ វារ៏មានោេីរនុងឆមតាប្ភូលីស ខាល ញ់ និងរលុយសីុរសងដែរ។  
34. ឆរើអ្រមភូនឆមឡាណូសីុរសាីមុយឡង់មានឥេធិេលែូចឆមតចដែរ?  
ច.ំអ្រមភូនឆនោះឆភាោ ចឆោសិោឆមឡាណូសីុររប្ស់ដសបរឲ្យសលិរជារ់េណ៌ឆមឡានីន។  
35. ឆរើអ្រមភូនេីរ ភុរសីុនប្ងកឆឡើងេីមភូឆលរុលអ្វីខ្លោះ? មានោេីអ្វីខ្លោះ?  
ច.ំអ្រមភូនេីរ ភុរសីុន ឆរើរឆឡើងេីោសីុរោមីឆនេីរ ភូសីុនេីរ ឆ យមានភាា ប់្ោរូមអីុ្យភូរចនួំនបួ្ន។ មានោេី 
ប្ឆងកើនអ្រតាឆមតាប្ភូលីសរបូ្ឆរអីុ្ន រលុយសីុរ និងខាល ញ់។  
36. ឆរើររឆេញេីរ ភូអីុ្រសលិរអ្រមភូនអ្វីខ្លោះ? មានោេីែូចឆមតច?  
ច.ំររឆេញេីរ ភូអីុ្រសលិរអ្រមភូនៈ 

 េីរ ភុរសីុន ោេីរណំរ់អ្រតាឆមតាប្ភូលីសឆៅរនុងសារពាងគោយ។  
 ោល់សីុរូនីន ោេីររមូវររមិរោល់សយូមឆៅរនុង្ម និងមានសរមមភាេសាុយឆៅនឹង 

អ្ឆំេើរប្ស់អ្រមភូនបាភ រាភ េីអីុ្រ។  
37. ឆរើជងឺំេររប្ណាត លមរេីមូលឆហរុអ្វី? ឆរើឆរោចប្ងាក រជងឺំេររតាមវធីិណា?  
ច.ំជងឺំេររប្ណាត លមរេី រងវោះជារិអីុ្យភូរឆៅរនុងរប្ប្ោហារ ឆធវើឲ្យររឆេញេីរ ភូអីុ្រឆបាភ ងធ ំដែល 

ប្ណាត លឲ្យឆរើរជងឺំេររ។ឆរោចប្ងាក រជងឺំេររឆ យប្រឆិភារោហារដែលមានជារិអីុ្យភូរ ែូចជាររី និង
ោហារសមុរេឆសេង មានអ្បិំ្លអីុ្យភូរជាឆែើម។  

38. ចូរនិយយេីរណំប្អ្វជិាមានននោរររមិរអ្រមភូនោល់សីុរូនីន។  
ច.ំររមិរោល់សយូម រនុង្មររួរេិនិរយឆ យោល់សីុរូនីន ដែលររូវបានប្ឆចេញឆ យររឆេញ 

េីរ ភូអីុ្រ ឆៅឆេលររមិរោល់សយូម ឆរើនឆឡើងរនុង្ម។ លេធសលរឺ ោល់សីុរូនីនចប់្ោល់សយូម សតុរេុររនុង
្អឹង។ ឆៅឆេលររមិរោល់សយូមរនុង្មទប្ជាធមមតា ោរប្ឆចេញោល់សីុរូនីនឆ យររឆេញេីរ ភូអីុ្រររូវ
ប្ងាអ រ់ ប្ភុដនតររមិរទប្ឆនោះបានឆភាោ ចោរប្ឆចេញអ្រមភូនបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រឆ យររឆេញបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រ។  

39. ចូរនិយយេីរណំប្ររឡប់្អ្វជិាមានននអ្រមភូនេីរ ភុរសីុន។  
ច.ំឆៅឆេលអីុ្ប្ភូឡាមុសែឹងថា  ររមិរេីរ ភុរសីុនរនុង្មចុោះទប្ វារ៏សលិរអ្រមភូនេីរ ភូអីុ្រប្ឆចេញ ដែល
ឆភាោ ចររឆេញអីុ្ប្ភូីីសមុខ្ ឲ្យប្ឆចេញអ្រមភូនេីឆរ ភអូ្សាីមុយលីន(TSH)។ TSH ឆភាោ ចោរសលិរេីរ ភុរសីុន។ 
រឆំណើ នររមិរ TSH និងេីរ ភុរសីុនប្ងាអ រ់ោរសលិរ េីរ ភូអីុ្រប្ឆចេញ ននអីុ្ប្ភូតាឡាមុស។ ែូចឆនោះ 
ររមិរអ្រមភូនេីរ ភុរសីុន រនុងរាងោយររួរេិនិរយឆ យរណំប្ររឡប់្អ្វជិាមាន។  
40. ឆរើររឆេញបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រសេិរឆៅឯណា? សលិរអ្រមភូនអ្វី? មានោេីែូចឆមតច? 



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

ច.ំររឆេញបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រជាររឆេញរូចៗចនួំន៤ ដែលប្ងកប់្រនុងដសនរខាងឆរោយននររឆេញេីរ ភូអីុ្រ។  
វាសលិរអ្រមភូនបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រ ដែលមានោេីររមូវឆមតាប្ភូលីសោល់សយូមនិងសូសាវ រឆៅរនុងសារពាងគោយ។  

41. ចូរេណ៌ោេីសលវបិារដែលប្ណាត លមរេីោរសលិរឆលើសនឹងខ្វោះអ្រមភូនបាភ រាភ េីអីុ្រ។  
ច.ំរងវោះអ្រមភូនបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រ ប្ណាត លឲ្យររមិរអីុ្យភុងោល់សយូម រនុង្មទប្។ វានឹងប្ណាត លសាច់ែុ ំ

ជាប់្្អឹងដរប្ជារួសហួសឆហរុ ឆហើយរស្រ្ោត រ់យភ ងខាល ងំោល ។ លរខខ្ណឌ ឆនោះ ឆៅថា ឆរតាណូស។ ោរឆលើស
ហួសឆហរុ ននអ្រមភូនបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រ ប្ណាត ល់ឲ្យមានោរយរអីុ្យភុងោលសយូមេី្អឹង ឆហើយ្អឹងដរប្ជារសួយងាយ
បារ់។  

42. ឆរើអ្រមភូនបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រររមូវររមិរអីុ្យភុង ោល់សយូម រនុង្មយភ ងែូចឆមតច? 
ច.ំឆៅឆេលររមិរអីុ្យភុង ោល់សយូម រនុង្មធាល រ់ចុោះ អ្រមភូនបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រឆធវើឲ្យមានោរប្ឆចេញ
ោល់សយូមេី្អឹងឆៅរនុងបាល សាម ។ ឆៅឆេលរហំាប់្ អីុ្យភុងោល់សយូមរនុង្មឆឡើងឆលើសររមិរមួយ
ចាស់លាស់ អ្រមភូនោល់សីុរូនីន ឆភាោ ចឲ្យមានោរចប់្យរ អីុ្យភុងោល់សយូមឆលើសេីរនុង្ម សតុរ
េុរឆៅរនុង្អឹង។ ឆៅឆេលររមិរអីុ្យភុងោល់សយូម ធមមតាបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រឈប់្សលិរ អ្រមភូនបាភ រាភ េីរ ភូអីុ្រ។  
43. ឆរើោល់សយូមមានោេីែូចឆមតចខ្លោះរនុងសារពាងគោយ?  
ច.ំោល់សយូមមានោេីែូចឆមតចខ្លោះរនុងសារពាងគោយែូចជា ោរលូរលាស់ររឹមររូវ សុខ្ភាេ្អឹងនិងឆធមញ 
រណំរ្ម លោំរំប្សាេ និងោររស្រ្ោា រ់សាច់ែុ។ំ  
44. ឆរើររឆេញឆលើររមងឆោមសេិរឆៅរដនលងណា? ដចរជាប្ភុោម នដសនរ?អ្វីខ្លោះ? 
ច.ំររឆេញឆលើររមងឆោមសេិរឆៅឆលើររមងឆោទងំេីរ។វាដចរជា ២ដសនររឺ ដសនរខាងឆរៅជាររឆេញ
រររិចឆលើររមងឆោម និងដសនរខាងរនុងជាររឆេញខួ្រឆលើររមងឆោម ។  
45. ឆរើររឆេញខួ្រឆលើររមងឆោមសលិរអ្រមភូនអ្វីខ្លោះ? មានោេីែូចឆមតច? 
ច.ំររឆេញខួ្រឆលើររមងឆោមសលិរអ្រមភូនឆអ្េីណារេីនឬោឆរែណាលីននិងណូឆអ្េីឆណរេីន។ មាន
ោេី រណំប្ជាមួយរប្រិរមមេប់្េល់និងឆរចឆចញ។  
46. ឆៅឆេលដែលប្អូនឆ ើញដ្កមួយយភ ងធរំេរោះនិងររខាបំ្អូន ឆរើប្អូនមាន ោរមមណ៍ែូចឆមាច? 

ឆរើវាសេិរឆៅរនុងោរររួរេិនិរយរប្ស់អ្រមភូនអ្វី? 
ច.ំខ្ោុមំានចលោឆប្ោះែូងឆលារោប់្ ឆហើយសេិររនុងសរមមភាេរប្រងរប្យ័រននិង េប់្េល់ឬររ់ឆរច។ 

សរមមភាេទងំអ្ស់ឆនោះជាលេធសលននអ្រមភូនឆលើររំងឆោមជាេិឆសសអ្រមភូនោឆរែណាលីន។អ្រមភូនទងំេីរ
ឆនោះប្ឆងកើរឆោយមានរប្រិរមមេប់្េល់និងររ់ឆរចឆចញ។វាររូវបានប្ឆចេញឆែើមបឆី្លើយរប្ភាល មៗឆៅនិងភាេ
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តានរឹងែូចជា ោរី័យខាល ច រហឹំង  ោរឈឺចប់្ឬោរហារ់ របាណ។រនុងរយៈែ៏ខ្លីររឆេញខួ្រឆលើររំងឆោម 
ោចឆ្លើយរប្បានយភ ងរហ័ សឆៅនិងភាេោសននមួយចនួំនដែលោចឆរើរឆឡើង។ 

47. ឆរើររឆេញររេិចឆលើររំងឆោមសលិរអ្មភូនអ្វីខ្លោះ?មានោេីយភ ងែូចឆមាច? 
ច.ំររឆេញររេិចឆលើររំងឆោមសលិរអ្មភូនររេីសូលនិងអ្រមភូនោល់ែូឆសតរ ភូន ។ ររេីសូលមានោេី 
ជួយជរុំញអីុ្រែូលីស របូ្ឆរអីុ្ន និង រេីរលីឆសររី ឆោយឆៅជាោសីុរោនីឆននិងោសីុរខាល ញ់។ប្ោា ប់្
មរឆៅរនុងឆេលើមប្ដំលងជារលុយរូស ែូចឆនោះវាប្ឆងកើនររំរិរលុយរូសឆៅរនុង្ម។ អ្រមភូន 
ោល់ែូឆសតរ ភូនររូំវររំរិអីុ្យភុង Na និងអីុ្យភុងប្ភូតាសយូមរនុង្មឆៅររង់ ររមងឆោម។ 
48. ឆរើអ្រមភូនររេីសូល សេិរឆៅឆរោមឥេធិេលរប្ស់ររឆេញណាខ្លោះ? 
ច.ំអីុ្ប្ភូតាឡាមុសសលិរអ្រមភូនCRHដែលឆៅឆភាោ ចអីុ្ប្ភូីីសមុខ្ឆោយប្ឆចេញអ្រមភូនោឆរែណូររេីរ 

ររូប្។ប្ោា ប់្មរអ្រមភូនឆនោះរ៏ឆៅឆភាោ ចររឆេញររេិចឆលើររមងឆោមឆោយប្ឆចេញអ្រមភូនររេីសូល។ ររេី
សូល ចូលរួមអីុ្រែូលីសរបូ្ឆរអីុ្ន និងរេីរលីឆសររី ឆៅជា ោសីុរោមីឆននិងោសីុរខាល ញ់(រលីឆសរ ភូល) 
ប្ឆងកើនររមិររលុយរូស សរមាប់្ប្ឆចេញថាមេលរនុងោរឆធវើចលោ។ 

49. ឆរើអ្រមភូនដែលររមូវររំរិអីុ្យភុងសូែយូមឆៅរនុង្មមានឆ ម្ ោះអ្វី? មានសារៈសខំាន់យភ ងែូចឆមាច? 
ច.ំឆ ម្ ោះអ្រមភូនោល់ែូឆសតរ ភូន។មានសារៈសខំាន់សរំាប់្ររាសមាា ធ្មឆោយឆៅឆេររនុងរាងោយ។ 
50. ចូរប្ររសាយែឆំណើ រររមូវររំរិសូែយូមរនុង្ម? 
ច.ំឆៅឆេលររំរិសូែយូមរនុង្មទប្ររមងឆោមសលិរអ្ង់សីុមឆរ ភណាងំ។ រឆំនើនអ្ងសីុមឆរ ភណាងំឆភាោ ច 

ឆោយមានរឆំណើ នោរសលិរអ្ង់សីុយូរង់សីុនI និង II ដែលឆភាោ ចោរប្ឆចេញោែូឆសតរ ភូន។ោែូឆសតរ ភូនឆធវើ
ឆោយ មានោររជាប្ឆចញអីុ្យភុងសូែយូមេីររមងឆោមឆៅរនុងបាល សាម ្ម។ឆៅឆេលររំរិសូែយូម រនុង ្ម
ឆរើនឆឡើង េឹរររូវបានរជាប្ឆចញ េីររមងឆោម ដែលជាឆហរុឆធវើឆោយសមាា ធនិងមាឌ្មររូវបានររា
លនឹំង។ 

51. ឆរើលដំេងសេិរឆៅឯណាននសារពាងគោយឆយើង?ឆរើលដំេងជាររឆេញអ្វី? 
ច.ំលដំេងសេិរឆៅេេឹងរនុងឆពាោះ ចឆោល ោះររមងឆោមនិងឆៅេីឆលើឆពាោះឆវ នរូចឆរោមររេោះ។ លដំេងជា
ររឆេញអិ្ចសូររីនសង និងររឆេញអ្ង់ែូររីនសង។ ររឆេញអិ្ចសូររីនសលិររសលដំេងសរមាប់្
រលំាយោហារ។ ឯររឆេញអ្ង់ែូររីនសលិរអ្រមភូនោងំស ុយលីន។  
52. ចូរេណ៌ោេីររឆេញអ្ង់ែូររីនរប្ស់លដំេង។  
ច.ំលដំេងជាររឆេញអ្ង់ែូររីនដែលឆរើរឆឡើងេីឆោសិោមួយរររម ឆៅថា អីុ្ឡូឡង់ឆសរ ភង់។ អីុ្ឡូឡង់ 
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ឆសរ ភង់នីមួយៗឆរើរេីឆោសិោេីររប្ឆីេរឺ ឆោសិោោល់ហាវ  ប្ឆចេញរលុយោរុងនិងឆោសិោឆប្តា ប្ឆចេញ
អ្រមភុនោងំស ុយលីន។ អ្រមភូនទងំេីរឆនោះ ររមូវឆមតាប្ភូលីសរលុយរូសឆៅរនុង្ម។  

53. ឆរោយឆេញប្រឆិភារោហារ ឆរើសារធារុចិចេឹ មអ្វីខ្លោះ ដែលមានឆៅរនុង្ម? 
ច.ំឆរោយឆេញប្រឆិភារោហារ សារធារុចិចេឹ ម ដែលមានឆៅរនុង្មមានរលុយរូស ោសីុរោមីឆន 
អ្បិំ្សខ្និជ វតីាមីន ោសីុរខាល ញ និងរលីឆសរ ភុល។ ែូចឆនោះ ឆរោយឆេលោហារនីមួយៗររមិរ
រលុយរូសឆៅរនុង្មនឹងឆរើនឆឡើងខ្ាស់។  
54. ឆៅឆេលររមិររលុយរូសឆឡើងខ្ាស់ ឆរើលដំេងប្ឆចេញអ្រមភូនអ្វី? អ្រមភូនឆនោះមានោេីែូចឆមតច? 
ច.ំឆៅឆេលររមិររលុយរូសឆឡើងខ្ាស់ លដំេងប្ឆចេញអ្រមភូនោងំស ុយលីន។  អ្រមភូនឆនោះមានោេីឆភាោ ច
ឆោសិោឆគ្មលឆៅឲ្យចប់្យររលុយរូសសរមាប់្សតុរេុរនិងឆរប្ើរបាស់។  
55. ចូរេណ៌ោេីសរមមភាេរប្ស់អ្រមភូនោងំស ុយលីនរនុងោរប្នេយររមិររលុយរូសរនុង្ម។ 
ច.ំឆៅឆេលររមិររលុយរូសឆឡើងខ្ាស់ ោងំស ុយលីនឆភាោ ចឆោសិោឆគ្មលឆៅ(មានឆោសិោឆេលើម  

ឆោសិោសាច់ែុជំាប់្្អឹង និងជាលិោខាល ញ់)ឲ្យចប់្យររលុយរូសឆរប្ើរបាស់ជារប្ីេថាមេលសរមាប់្សរមម
ភាេឆសេងៗ។ ឆរៅេីឆនោះចឆំពាោះមភូឆលរុលរលុយរូសដែលឆៅសល់ោងំស ុយលីនប្ដំប្លងឲ្យឆៅជារលីរូដសន 
ឆហើយសតុរេុររនុងឆោសិោឆេលើមនិងសាច់ែុជំាប់្្អឹង។ មយភងឆេ រ រលុយរូសរ៏ររូវបានដប្លងជាខាល ញ់ ឆហើយសតុរ
េុររនុងឆោសិោខាល ញ់។ 

56. ឆរើឆៅឆេលណា លដំេងសលិរអ្រមភូនរលុយោរុង? 
ច.ំឆៅឆេលររមិររលុយរូសរនុង្មធាល រ់ចុោះឆរោមររមិររណំរ់ លដំេងប្ឆចេញរលុយោរុងឆែើមបែីឆំឡើង
ប្រមិាណរលុយរូសរនុង្មឲ្យែល់ររមិររណំរ់វញិ។   
57. ចូរេណ៌ោេីសរមមភាេរប្ស់រលុយោរុង។ 
ច.ំោរប្នេយរហំាប់្រលុយរូសឆរោមររមិររណំរ់ បានឆភាោ ចលដំេងឲ្យប្ឆចេញអ្រមភូនរលុយោរុងឆៅ 

រនុងចរនត្ ម។ ឆែើមបបី្ឆងកើនរហំាប់្រលុយរូសឲ្យែល់ររមិររណំរ់ រលុយោរុងបានឆភាោ ចឆោសិោឆគ្មលឆៅ
ឲ្យសលិររលុយរូស។ ឆៅរនុងឆេលើម រលុយោរុងប្ដំប្លងរលីរូដសនឲ្យឆៅជារលុយរូស។ ប្ោា ប់្មររលុយរូសសាយ
ឆចញេីឆេលើមចូលឆៅរនុងចរនត្ មយភ ងរហ័ស។ ឆៅឆេលរលីរូដសនរនុងឆេលើមប្ឆចេញអ្ស់ រលុយោរុងនឹងឆធវើ
ឲ្យោសីុរោមីឆននឹងោសីុរខាល ញ់ដប្លងឆៅជារលុយរូសវញិ។ 

58. រប្សិនឆប្ើឆយើងប្រឆិភាររលុយសីុរមិនររប់្រគ្មន់ ឆរើសារពាងគោយររូវឆធវើែូចឆមតច?  
ច.ំសារពាងគោយឆយើងោចប្ដំប្លងខាល ញ់ និងរបូ្ឆរអីុ្នឲ្យឆៅជារលុយសីុរឆែើមបសីតល់ជារលុយរូសសរមាប់្
ររមូវោរថាមេលឆៅរនុងសរមមភាេឆសេងៗរប្ស់សារពាងគោយ។  



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 
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59. ឆរើររឆេញឆីេមានោេីែូចឆមតច?  
ច.ំររឆេញឆីេមានោេី សលិរោដមភរ និងអ្រមភូនឆីេជួយរនុងោរលូរលាស់រប្ ប់្ប្នតេូជ។ 
60. ឆរើអូ្ដវសលិរអ្រមភូនអ្វី? ឆរើេងសាវ សសលិរអ្រមភូនអ្វី?  
ច.ំអូ្ដវសលិរអ្រមភូន អឺ្ស្រ្សតូដសន និងរបូ្ឆសឆសតរ ភូន។ េងសាវ សសលិរអ្រមភូន ឆរសតូឆសតរ ភូន។  
61. ចូរនិយយេីោរររាប្រមិាណឆេរននររឆេញឆីេមនុសេរប្រស(រណំប្ររឡប់្អ្វជិាមាន)។  
ច.ំរណំប់្ររឡប់្អ្វជិាមានននររឆេញឆីេមនុសេរប្រស CRH ដែលសលិរឆ យអីុ្ប្ភូតាឡាមុស ឆភាោ ច
អីុ្ប្ភូីីសមុសឲ្យ ប្ឆចេញ FSH និង LH ។ FSH ឆភាោ ចឆោសិោេូជឆៅរនុងប្េំង់ឆសមីនីដី រនុងេងសាវ ស
ឲ្យសលិរោដមភរនិងអ្រមភូនប្ងាអ រ់។ LH ឆភាោ ចឆោសិោោងំដេសាីដសយលរនុងេងសាវ សឲ្យសលិរអ្រមភូន
ឆរសតូឆសតរ ភូន។ ឆៅឆេលររមិរអ្រមភូនឆរសតូឆសតរ ភូនឆឡើងខ្ាស់ ឆភាោ ចអីុ្ប្ភូតាឡាមុសប្នេយោរសលិរ CRH ។ 
ឆៅឆេលររមិរ CRH េយចុោះ ោឲំ្យមានោរប្ឆចេញ FSH និងLH េយចុោះដែរ។ ោលណា FSH និង LH 
េយចុោះ ោរសលិរោដមភរឆ ម្ ល និងអ្រមភូនឆរសតូឆសតរ ភូន រ៏េយចុោះដែរ។ ឆ យសារររមិរ
អ្រមភូនឆនោះេយចុោះ អីុ្ប្ភូតាឡាមុសរ៏ចប់្ឆសតើមសលិរ  CRH ជាេមីឆេ រ។ រណំប្ររឡប់្អ្វជិាមានដប្ប្ឆនោះ 
ររានូវររមិរអ្រមភូនឆរសតូឆសតរ ភូនឲ្យឆៅឆេររនុង្ម។  
62. ឆរើររឆេញេីមុសសេិរឆៅឯណា? វាសលិរអ្រមភូនអ្វី?មានោេីអ្វី?  
ច.ំេីមុសសេិរឆៅដសនរខាងឆលើននរេូង ដរបរឆប្ោះែូង។វាសលិរអ្រមភូន េីមភូសីុនមានោេីសលិរឡាសូំសីុរ T ។ 
63. ឆរើររេោះ និងឆពាោះឆវ នរូចសលិរអ្រមភូនអ្វី? មានោេីែូចឆមតច? 
ច.ំររេោះ ប្ឆចេញអ្រមភូ ោស្រ្សាីន ដែលឆភាោ ចឲ្យមានរហូំរននរសររេោះ។ ភាន សឆពាោះឆវ នរូចសលិរអ្រមភូន 

ឆសឆររេីន ដែលឆភាោ ចឲ្យមានរហូំរននរសលដំេង។ 
64. រនុងរប្េ័នធអ្ង់ែូររីន  ឆរើររឆេញណាមួយដែលសខំាន់ជាងឆរ?េីឆរពាោះអ្វី?  
ច.ំអីុ្ប្ភូឡាមុស ជាររឆេញឆម សខំាន់ជាងឆរឆរពាោះ វាប្ឆចេញសារធារុជាឆរចើនររួរេិនិរយោរប្ឆចេញ
ននរេំរមុខ្ និងរេំរឆរោយននអីុ្ប្ភូីីស។ អីុ្ប្ភូតាឡាមុសប្ឆចេញសារធារុយភ ងរិច ៩ រប្ឆីេសរមាប់្ 
ជរមរញ ឬេប់្េល់សរមមភាេសររីៈរនុងឆោោះមួយចនួំនជាអ្រមភូន។ 
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