
ប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្

មុខវិជ្ជា  ជីវវិទ្យា

រងប្ងៀន្ងោយ អុ៊ិន្ សំភាស់

ឆ្ន ំស៊ិក្សា ២០១៨ - ២០១៩



ប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្
• ថេរលំន្ឹងប្រូវការប្រព័ន្ធសំខាន្២់រឺ ប្រព័ន្ធ
ប្រសាទ ន្ិងប្រព័ន្ធអង់ដូប្រនី្។

• រំហែរក្សា មជសឈដ្ឋសន្សារពាងគកាយឱសយមាន្
រុលសយភាពជាមួយមជសឈដ្ឋសន្ខាងថប្ៅ ថៅថាថេរ
លំន្ឹង 
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១. ប្ក្សងពញ ន្៊ិងអរម នូ្

១.១ ប្ក្សងពញ 

▪ ប្ក្ថពញ ៖ ជាសរីរាងគ
ហដលថក្ើរពីថកាសិកាថអពី
ថរលសយូម មាន្ឯក្ថទស
ក្នុងការថចេញសារធារុ
ចំបាច់(អាចជាអរម ូន្ឫ
មិន្ហមន្)សប្មារ់
សារពាងគកាយ
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▪ ប្ក្ថពញអ ៊ិចសូប្រីន្ ៖ ជាប្ក្ថពញហដលមាន្រំពង់ដឹងនំផលិរផល។
▪ ប្ក្ថពញអង់ដូប្រីន្ ៖ ជាប្ក្ថពញហដលគ្មសន្រំពង់ដឹក្នំផលិរផលថៅកាន្់
ថកាសិកាថគ្លថៅ។

▪ ប្ក្ថពញចប្មុុះ ៖ ជាប្ក្ថពញអង់ដូប្រីន្ផង ន្ិងប្ក្ថពញអ ៊ិចសូប្រីន្ផង។

ប្ក្សងពញក្សនុងរាងកាយមាន្ ៣ ប្រងេទ្យ 
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១.២ អរម ៉ូន
❖អរម ូន្ជាអវ?ីវាមាន្នទីថ្វើអវ?ី

ជាសមាសធារុរីមីហដលប្រូវបាន្ផលិរថដ្យ
ប្ក្ថពញអង់ដូប្រីន្។ វាមាន្នទីថភាញសចថកាសិកា
ថគ្លថៅឱសយរថងកើន្ ន្ិងរន្ថយសក្មមភាពសរីរៈថដើមសបី
រក្សាលំន្ឹងក្នុងសារពាងគកាយ។
• ឧទាែរណ៍ អរម ូន្អាំងស ុយលីន្ ន្ិងរលុយកា
ក្ុង
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១.៣ ចលនការនន្អំថពើររស់អរម ូន្
ថៅក្ក្នុងប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្មាន្អរម ូ

ន្ពីរ ប្ក្ុមរឺ

• អរម ូន្រិុរទីរ 

• អរម ូន្ថសេរ ូអ ៊ីរ
Sp



អរម នូ្រុរិទីរ 
• ជាអរម ូន្ហដលថក្ើរថ ើងពីប្ចវា សក្់អាសុីរអាមីថន្ 

• សំថោរថៅក្នុងថកាសិកានន្ប្ក្ថពញអង់ដូប្រីន្ 

ន្ិងសេុក្ទុក្ក្នុងប្រដ្រ់ក្ុលសុី រួចរថចេញថៅ

ក្នុងភានសសថកាសិកា ថែើយចក្ថចញថៅក្នុង

សរនសឈាម
Sp



អរម ូន្រុិរទីរ 
• ជាអរម ូន្រលាយក្នុងទឹក្ ហរមិន្រលាយក្នុងលីពីរ ដូចថន្ុះមិន្អាច
ចូលថៅក្នុងថកាសិកាបាន្

• ភាជសរ់ជាមួយប្រូថរអ ៊ីន្ថលើ្មួលថកាសិកាថគ្លថៅ ហដលថ្វើឱសយមាន្
ការភាជសរ់ថៅន្ឹងប្រូថរអ ៊ីន្ Gថែើយថ្វើឱសយអង់សុីមអាថដនី្លសុី
កាលសស់សក្មមថ ើង ន្ិងរំហរក្ATPថៅជាវដេAMP

• AMP សាយចូលថៅក្នុងសុីរូបាលសស រួចចងភាជសរ់ន្ឹងអង់សុីមថផសេង
ថទៀង ហដលថ្វើឱសយអង់សុីមទាំងថនុះសក្មមថ ើង
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❖អរម ូន្ថសេរ ូអ ៊ីរ
• ជាអរម ូន្ហដលថក្ើរថ ើងពីក្ថូលថសេរ ុល ហ ដលផលិរ

ថដ្យប្ក្ថពញថលើរប្មងថនម អូរហវ ន្ិងពងសាវសស។

• វារលាយក្នុងលីពីរ 

• វាភាជសរ់ជាមួយ្មួលS ក្នុងសុីរូបាលសស

• មាន្សក្មមភាពយឺរ ហរមាន្ប្រសិទធភាពយូរ

•ចូលថៅក្នុងនណវយ ូសំថោរARNm សំថោរប្រូថរអ ៊ីន្េមី
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❖ អរម ៉ូនស្ដេរ  ៉ូអ ៊ីត
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លក្ខណៈខុសគ្នសរវាងអរម ូន្រុិរទរី ន្ិងថសេរ ូអ ៊ីរ
អរម ូន្រុិរទីរ
• ថក្ើរពីប្ចវា សក់្អាសុីរអាមីថន្
• ផលិរថៅក្នុងថកាសិកាប្ក្ថពញអង់ដូ
ប្រីន្

• រលាយក្នុងទឹក្ មិន្រលាយក្នុងលីពីរ
• មិន្អាចចូលក្នុងភានសសថកាសិកាថគ្ល
ថៅ

• មាន្ប្ររិក្មមថលើថកាសិកាភានសសថកាសិ
កាថគ្លថៅ

• មាន្ប្ររិក្មមថលឿន្ ហរប្រសិទធភាពខលី
• ប្រូវការអនក្នំសារទី២

អរម ូន្ថសេរ ូន្អ ៊ីរ
• ថក្ើរពីប្ចវា សក្់ក្ូថលថសេរ ុល
• ផលិរថៅក្នុងរប្មងថនម អូហវ ន្ិង
ពងសាវសស

• រលាយក្នុងលីពរី មិន្រលាយក្នុងទកឹ្
• អាចចូលក្នុងភានសសថកាសិកាថគ្លថៅ
• មាន្ប្ររិក្មមក្នងុថកាសិកាថគ្លថៅ
• មាន្ប្ររិក្មមយឺរ ហរប្រសិទធភាពយូរ
• មិន្ប្រូវការអនក្នំសារទី២
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២. ការប្រួរពិន្ិរសយនន្ប្ក្ថពញអង់ដូប្រីន្
• ប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្ប្រូវបាន្ថ្វើន្ិយ័រនក្មមថដ្យ
ចលនរំណរប្រ រអ់វិជជមាន្ ហដលមាន្នទីក្នុង
រំហែរក្សាថេរលំន្ឹង ឬរំហែរក្សាទំនក្់ទំន្ងថេរ
នន្មជសឈដ្ឋសន្ខាងក្នងុ។
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អីុរ ូតាឡាមុស

អីុរ ូេីស

ប រា៉ា ទី្យរ៉ាូអីុតទី្យរ៉ាូអីុត

ទី្យមុស

លំពពង

អូពវ

ពងស្វា ស

ប្ក្ស.ងលើតប្មងងោម

ប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្មនុ្សស
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ប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្មនុ្សស

ប្រព័ន្ធអង់ដូប្រីន្រងកង ើងពីប្ក្សងពញ ពដលមាន្ដូចជ្ជ៖ 

• អុីរ ូតាឡាមុស

• អុីរ ូេីស

• ទ្យីរ៉ូាអុីត

• ប រា៉ា ទ្យីរ៉ូាអុីត

• ទ្យីមុស

• ប្ក្សងពញងោោះ

• ប្ក្ស.ងលើតប្មងងោម

• លំពពង

• អូពវ (ប្សីត )

• ពងស្វា ស (រុរស)  

• ប្ក្សពោះ ង ោះងវៀន្តូច

• តប្មងងោម
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អីុរ តូាឡាមុស

អីុរ ូតាឡាមុស

អីុរ ូេីសមុខ

អីុរ ូេីសងប្កាយ

សរសសឈាម

ណឺរ៉ាូន្រងចេញ

ចុងអាក់្សសូន្សន្ណឺរ៉ាូន្រងចេញ

អីុរ ូតាឡាមុស

Sp



▪មាន្ទ្យីតាងំសថ ៊ិតងៅក្សនុងខរួក្សាល

▪ វាប្តូវបន្ប្ររ់ប្រងងោយក្សប្ម៊ិតអម ូន្ងៅក្សនុងឈាម 

ន្៊ិងព័ត៌មាន្ចូលក្សនុងមជឈមណឌ លប្រស្វទ្យ

▪មាន្ោទ្យីតប្មូវមជឈោា ន្ក្សនុងស្វរ ងគកាយ ន្៊ិងប្តួតព៊ិន្៊ិ

តយការរងចេញររស់ប្ក្សងពញអីុរ ូេសី

▪ វាមាន្ងកាស៊ិកាព៊ិងសសងៅថា ងកាស៊ិកាណឺរ៉ូាន្រងចេញ 

ពដលផល៊ិតអរម ូន្ ២ប្រងេទ្យរឺ ADH ន្៊ិងអុក្សសុីតូសុីន្ 

ង ើយប្តូវបន្រចាូន្ងៅសតុ ក្សទ្យកុ្សក្សនុងអីុរ ូេសីងប្កាយ

អីុរ តូាឡាមុស
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៣.២ ប្ក្សងពញអីុរ េីូស

អីុរ ូេីសមុខ
អីុរ ូេីសងប្កាយ

▪ អ ៊ីរ ូភីសសថិរថៅថប្កាមខួរក្សាល ន្ិងអ ៊ីរ ូតាឡាមុស
▪ ជាប្ក្ថពញរូចហដលមាន្អងករ់ផេិរប្រហែល 1cm

▪ ប្រូវបាន្ហចក្ថចញជាពីរហផនក្រឺ៖
• អ ៊ីរ ូភីសមុខ
• អ ៊ីរ ូភីសថប្កាយ
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▪វារថចេញអរម ូន្ ២ប្រថភទរឺ៖ អរម ូន្អង់ទីឌីអ ុយ
ថរទិច ន្ិងអុក្សុីរូសុីន្។

ក្ស. អីុរ ូេីសងប្កាយ
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ក្ស. អីុរ ូេីសងប្កាយ

▪ អរម ូន្អង់ទឌីីអ ុយថរទិច (ADH) មាន្នទីជប្មុញឲសយ
មាន្ការប្សូរទឹក្ពី រំពង់ប្រមូលផេុហំដលជាហផនក្មួយនន្
រប្មងថនម ថៅថពលបារ់រង់ជារិទឹក្ ហដលរណ្តសលឲសយ
ឈាមខារ់។
▪ អរម ូន្អុក្សុីរូសុីន្ មាន្នទីថភាញសចការក្ន្តនរសក្់សាច់ដុំ
រលីងថៅក្នុងសសបូន្ហដលជួយរុញទារក្ថចញពីសសបូន្ថៅ
ថពលសប្មាលក្ូន្។  វាក្៏រណ្តសលឲសយប្ក្ថពញទឹក្ថដ្ុះ
រថចេញទឹក្ថដ្ុះថៅថពលរំថៅក្ូន្ផងហដរ។
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ADH(Antidiuretic Hormone (ADH) ឬ Vasopressin

រំពង់ប្រមូលផតុំ

រំពង់រត់ពរន្ជ៊ិត

រំពង់រត់ពរន្ឆ្ា យ

Sp



Oxytocin

▪ ងកាស៊ិកាងោលងៅររស់វាមាន្ពីរឺ ងកាស៊ិកាស្វច់ដុំរលីងររស់

សបូន្ ន្៊ិងងកាស៊ិកាប្ក្សងពញទ្យឺក្សងោោះ

▪ វាមាន្ោទ្យី៖

• ក្សនុងងពលកំ្សពុងសំរាលកូ្សន្ វា

ជប្មុញឱ្យមាន្ការក្សន្ត្ោត ក់្សស្វច់ដុំ

រលីងសន្សបូន្

• ងប្កាយងពលសំរាលក្សូន្ វា

ជប្មុញឱ្យមាន្ការរងចេញទ្យឹក្ស

ងោោះ Sp



អីុរ ូេីសមុខ
អរម ូន្លូតលាស់ (GH)

អរម ូន្ប្រូឡាក្ស់ទី្យន្ (PRL)

អរម ូន្ងមឡាណូសុីត សទ ីមុយ ង់ (MSH)

អរម ូន្អាងប្ដណូក្សរទី្យកូ្សប្តូរ (ACTH)

អរម ូន្កូ្សណាដូសទ ីមុយលីន្ (FSH)

អីុរ ូេីសមុខ

អរម ូន្ទី្យងរ៉ាអូសទ ីមុយលីន្ (TSH)

Luteinizing Hormone (LH)
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អរម ូន្លូតលាស់(Growth Hormone (GH) ឬ Somatotropin)

HSH

▪ មាន្ឥទ្យធ៊ិពលងៅងលើការលូតក្សំពស់(មាន្

អំងពើងៅងលើឆ្អឹង ន្៊ិងឆ្អឹងខេ ី)

▪ ងរើផល៊ិតអរម ូន្ GH ត៊ិចងពក្ស រណាត ល 

ឱ្យកាទ យងៅជ្ជមន្ុសសប្ក្ស៊ិស

▪ ងរើផល៊ិតអរម ូន្ GH ងប្ចើន្ងពក្សរណាត ល

ឱ្យកាទ យងៅជ្ជមន្ុសសយក្សស

▪ មាន្ឥទ្យធ៊ិពលងោយផ្ទទ ល់ងៅងលើងមតារូ

លីសប្រូងតអុីន្ រទុយសុីត ន្៊ិងលីពីត។



អរម ូន្ប្រូឡាក់្សទី្យន្(Prolactin)

HSH

▪ ផល៊ិតងប្កាយងពលសប្មាលក្សូន្ ពដលរណត លឱ្យ

ប្ក្សងពញងោោះលូតលស្វស់ ន្៊ិងផល៊ិតទ្យឹក្សងោោះ។

▪មាន្ោទ្យីងមតារូលីសខ្លទ ញ់ 

ន្៊ិងរទុយសុីតពដរ។
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អរម នូ្ងមឡាណូសីុត សទ ីមុយ ង់ 
(Melanocyte-stimulating hormone)

▪ មាន្ោទ្យីងភាោ ចឱ្យងកាស៊ិកាងមឡាណូសុីតររស់ពសបក្ស ឱ្យផល៊ិត

ជ្ជត៊ិពណ៌ងមឡាន្ីន្   ។
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អរម នូ្ទី្យងរ៉ាអូសទ មុីយលីន្

(Thyroid-stimulating hormone)

▪ ងភាោ ចប្ក្សងពញទ្យីរ៉ូាអុតី ឱ្យផល៊ិតអរម ូន្ទ្យីរ៉ាុក្សសុនី្   ។
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អរម នូ្អាងប្ដណកូ្សរទី្យកូ្សប្តូរ

(Adrenocorticotropic hormone)

▪ ងភាោ ចប្ក្សងពញក្សរត៊ិចងលើតប្មងងោម ឱ្យផល៊ិតអរម ូន្ក្សរ

ទ្យីសូល  ។
ប្ក្ថពញក្ររិចថលើរប្មងថនម
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អរម នូ្កូ្សណាដូសទ មុីយលីន្ : FSH (Foliculostimiline

Hormone) ន្៊ិងLH (Luteinisante Hormone)

▪ ងភាោ ចប្ក្សងពញងេទ្យ (ពងស្វា ស  ន្៊ិងអូពវ)  ឱ្យផល៊ិតអរ

ម ូន្ ងេទ្យ  

✓ LH (Luteinisante Hormone) ងភាោ ចអពូវឱ្យមាន្ដំងណើរអូវុ

ល ន្៊ិងងភាោ ចពងស្វា សឱ្យផល៊ិតអរម នូ្ងតសតូ ងសត រ៉ាូន្។

✓ អរម ូន្ ាងូលរុលសទ ីមុយលីន្ (FSH) ង្ាើឱ្យផូលីរុលររស់

អូពវលូតលាស់ ន្៊ិងងភាោ ចងកាស៊ិកាផូលីរុលងអាយរងចេញ

អរម ូន្អឺន្ត្សតូ ពសន្ ន្៊ិងង្ាើងអាយពងស្វា សលូតលាស់ ន្៊ិង

ផល៊ិតពសែមា តូសូអុីត ។ Sp
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៣.៣ ប្ក្សងពញទី្យរ៉ាអីុូត

• ជ្ជប្ក្សងពញមួយមាន្ពីរពក្សទរ 

ង ើយសថ ៊ិតងៅប្តង់ក្សចំពី

ងប្កាមរំពង់សំងលង ន្៊ិង

ងៅខ្លងមុខរំពង់ខយល់

Sp



ក្រពេញទីរ  ៉ូអ ីត
• រថចេញអរម ូន្ពីររឺ

– ទីរ ុក្សុីន្ ថក្ើរពីអាសុីរអាមីថន្ភាជសរ់អារូមអ ៊ីយ ូរ៤ មាន្នទី
រថងកើន្ថលសបឿន្ថមតារូលីសររស់ថកាសិកា

– អរម ូន្កាល់សុីរូន្ីន្ រប្មូវកាល់សសយូមក្នុងឈាមផទុយពីបារា សទីរ ូ
អ ៊ីត

• អ ៊ីយ ៉ូតថៅក្នុងអរម ូន្ទាងំពរីមាន្ក្នុងអាហារប្រចំនេៃ ដូច
ជា ប្រី ន្ិងអាហារសមុប្ទថផសេងៗ។

• អ ៊ីយ ៉ូតថ្វើឱសយប្ក្ថពញទ៊ីរ  ៉ូអ ៊ីតសកម្ម
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ក្រពេញទីរ  ៉ូអ ីត
• ក្ប្មិរទីរ ុក្សុីន្រិចថពក្(រំែយអប្តាដថងហើមថកាសកិា) ថ្វើថអាយថក្ើរ

ជមៃឺមីសឺហដម មាន្លក្ខណៈមយួចនំ្ួន្ដូចជាថ ើងទមៃន្់ ប្ជុុះសក្់ ជីរ

ចរថលារយឺរ ន្ិងសីរុណហភាពសាពាងគកាយេយចុុះជាថដើម។

• ក្ំថណើន្ក្ប្មិរទីរ ុក្សុីន្(ក្ំថណើន្អប្តាដថងហើមថកាសកិា) ថ្វើឱសយថក្ើរជ

មៃឺបាសឺដីវ ហដលមាន្លក្ខណៈមយួចំន្ួន្ដចូជា ប្ក្ថពញទីរ ូអ ៊ីររកី្្ំ

ថែើយសក្មមខាលសំង ក្ំថណើន្សីរណុហភាពសារពាងគកាយ ក្ំថណើន្អប្តា

ចង្វសក្់ថរុះដូង ន្ិងថមតារូលីស សមាពស្ ឈាមខពស់ ន្ិងប្សក្ទមៃន្់។
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អុីរ តូាឡាមសុ

Thyrotropin-Releasing-Hormone (TRH) 

អីុរ ូេីសមុខ

អរម ូន្ទី្យងរ៉ាអូសទ ីមុយលីន្ (TSH)

ទ្យីរ៉ាូអុីត

ទី្យរ៉ាុក្សសុីន្

ងមតារូលីសប្រូងតអុីន្ រទុយសុីត ន្៊ិងខ្លទ ញ់

Thyrotropin-Releasing-Hormone (TRH) 

អីុរ ូេីសមុខ

អរម ូន្ទី្យងរ៉ាអូសទ ីមុយលីន្ (TSH) 

ទី្យរ៉ាូអីុត

ទី្យរ៉ាុក្សសុីន្

តំណរវិជាមាន្ តំណរអវិជាមាន្

ងក្សើន្សក្សមមភាព ថយសក្សមមភាព
Sp



ប្ក្សងពញប រា៉ា ទី្យរ៉ាអីុូត

• ជាប្ក្ថពញរូចៗចំន្ួន្៤ ហដលរងករ់ថៅក្នុងនផទខាង
ថប្កាយនន្ប្ក្ថពញទីរ ូអ ៊ីរ
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ក្រពេញប រ ទីរ  ៉ូអ ីត
➢តួនាទីរបស់ក្រពេញប ៉ារ ៉ាទីរ ៉ូអ ៊ីត
• រថចេញ ន្ិងផលិរអរម ូន្បា សរា សទីរ ូអ ៊ីរ(PTH) ថដើមសបីរក្សា
ក្ប្មិរកាល់សសយូមថៅក្នុងឈាម ន្ិងក្ប្មិរផូសាវរ
▪ ថរើក្ប្មិរកាល់សសយូមក្នុងឈាមធាលសក្់ចុុះ PTH ថ្វើថអាយ
មាន្ការរថចេញកាល់សសយូមពីក្នុងឆ្នឹងថៅក្នុងបាលសសាមស
▪ ថៅថពលក្ប្មិរកាល់សសយូមថលើសថៅក្នុងឈាម អរម ូ
ន្កាល់សុីរូន្ីន្ថភាញសចថអាយមាន្ការចរ់យក្កាល់
សសយូមហដលថលើសថៅសេុក្ទុក្ថៅក្នុងឆ្នឹងវិញ
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ប្ក្សងពញងលើតប្មងងោម

ប្ក្ថពញថលើរប្មងថនមសថិរថៅហផនក្ខាងថលើ
នន្រប្មងថនម ថែើយហចក្ថចញជាពីរហផនក្រឺ
• ប្ក្ថពញខួរថលើរប្មងថនម
• ប្ក្ថពញក្ររិចថលើរប្មង
ថនម

ប្ក្ថពញខួរថលើរប្មង
ថនម ប្ក្ថពញក្ររិចថលើរប្មងថនម
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ក្រពេញព ីតក្មងពោម
រថចេញអរម ូន្ពីរប្រថភទរឺ
• ណូពអេីពណក្េីន៖ សំថោរថចញពីរួថកាសិកានន្ណឺរ ូន្
ថែើយវាសក្មមក្នុងការដឹក្នំអាំងភលុចប្រសាទថៅថកាសិកា
ហក្សបរៗវា ន្ិងមាន្ឥទធិពលថៅថលើការក្ន្តនរសក្់រួមរូចនន្
សរនសហវន្ហដរ។

• ពអេីពណក្េនី ឬអាពក្េណាលីន៖ រថងកើន្អប្តាចង្វសក្់ថរុះ
ដូង ក្ំថន្ើន្ក្ំហាររ់លុយក្ូស អប្តាកំ្ណក្ឈាមក្នុងសរនស
ឈាម ថ្វើឱសយរន្ធប្រប្សីហភនក្រីក្្ំ ន្ិងរប្ងួមសរនសឈាម
ថប្កាមហសសបក្
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រថចេញអរម ូន្ ៣ ប្រថភទរឺ
• អរម ៉ូនអាល់េ៉ូពសេរ ៉ូន៖ វារប្មូវក្ប្មិរអ ៊ីយ ុងសូដសយូម ន្ិងកាល់សសយូមថៅ
ក្នុងឈាម។ រប្មូវក្ប្មិរអ ៊ីយ ុងសូដសយូម ន្ិងកាល់សសយូមថៅក្នុងឈាម 
មាន្នទីរក្សាសមាពស្ឈាម

• អរម ៉ូនររទីស៉ូល៖ រថងកើន្ក្ប្មិររលុយក្ូសក្នងុឈាម(មាន្ឥទធិពលថៅ
ថលើការរំហរក្ប្រូថរអ ៊ីន្ ន្ិងលីពីរថអាយថៅជាអាសុរីអាមីថន្ អាសុី
រខាលសញ់ ន្ិងរលីថសរ ុល រនទសរ់មក្ថៅថេលើមរំហរលងវារន្េថៅជារលុយក្ូស)

• អរម ៉ូនអង់ក្េូសសន៖ រងកជាអរម ូន្ថភទ ហដលរថចេញអរម ូន្ថភទ
ថឈាមសល ន្ិងញី (មាន្ររិមាណរិចរួចណ្ស)់
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៣.៦  ំពេង

• ជាប្ក្ថពញសថិរថៅ
ចថនលសុះផាល ន្ិង
ថពាុះថវៀន្រូច 

40 Sp



 ំពេង
• វាជាប្ក្ថពញរថចេញអិចសូប្រិន្ផង ន្ិងប្ក្ថពញអង់ដូប្រីន្ផង

• លំហពងរថចេញអរម ូន្ ២ប្រថភទរឺ

✓អរម ូន្អាំងស ុយលីន្ ជាអរម ូន្ហដលមាន្ឥទធិពលថៅថលើថម

តារ ូលីសរលុយក្ូស ហដលរង្កសរមិន្ថអាយមាន្ក្ំថណើន្ក្ប្មិរ

រលុយក្ូសក្នុងឈាមថក្ើន្ថ ើងខពស់

✓រលុយកាក្ុង ជាអរម ូន្ហដលមាន្នទីផទុយពីអរម ូន្អាំងស ុយ

លីន្ ថដ្យវាមាន្នទីរថងកើន្ក្ប្មិររលុយក្ូសក្នុងឈាម 41 Sp



ជំងឺទឹក្ថនមហផែម
• រណ្តស  លមក្ពីការផលិរអាំងស ុយលីន្មិន្ប្ររ់ប្គ្ន្់ 
ររិមាណរលុយក្ូសក្នុងឈាមថក្ើន្ថ ើង ថ្វើឱសយរប្មងថនមមិន្
អាចថ្វើឱសយរលុយក្ូសទាំងអស់ប្ជារ់ថចញវិញបាន្ ហដលនំឱសយ
រលុយក្ូសថលើសប្រូវបាន្រថចេញថៅក្នុងទឹក្ថនម។

• មាន្ថរារសញ្ញសដូចជា ប្សក្ទមៃន្(់ថទាុះមាន្ចំណង់ររិថភារ
អាហារក្៏ថដ្យ) ថប្សក្ទឹក្ខាលសំង ន្ិងចុុះថខសាយ(អាចសាលសរ់)

• រររអាហារប្រឹមប្រូវ ថលរឱសេថទៀងទារ់ ន្ិងចក្់អាំងស ុ
យលីន្ជាថរៀងរាល់នេៃ អាចប្រួរពិន្ិរសយជំងឺថន្ុះបាន្
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ក្រពេញពេទ
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ក្. អូហវ 
ផលិរអរម ូន្ ២ប្រថភទរឺ

• អឺន្តសេូហសន្៖ ផលិរថចញពីថកាសិកាផូលរីុលនន្អូ
ហវ ថ្វើឱសយភានសសថសើមសសបូន្ប្កាស់ ន្ិងមាន្ឥទធិពល
ថៅថលើលក្ខណៈថភទរនទសរ់រន្សេំររសម់ន្ុសសេ    
ប្សី។ ក្នុងរយៈថពលពថពាុះ សុក្ជាអនក្រថចេញអរ
ម ូន្ថន្ុះ។
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• ប្រូថសថសេរ ូន្
✓ រណ្តសលឱសយផូលីរុលដឺប្ការផទុុះហរក្ ន្ិងរថចេញអូវុលមក្ថប្ៅ។ ផូលី
រុលផទុុះហរក្កាលសយថៅជាអង់ថលឿងហដលរថចេញអរម ូន្ប្រូថសថសេរ ូន្ ន្ិង
អឺន្តសេូហសន្ផងហដរ។

✓ ថភាញសចភានសសថសើមសសបូន្ឱសយថ ើងប្កាស់ថប្រៀមសប្មារ់កាច់សំរុក្។
✓ ថ្វើឱសយសាច់ដំុសសបូន្សប្មាក្ ថដើមសបីហេរក្សារភ៌។
✓មាន្ឥទធិពលថៅថលើការលូរលាស់ប្ក្ថពញថដ្ុះ។
✓ ផលិររែូរដល់ហខទី៤នន្ការមាន្នផទថពាុះ រនទសរ់មក្សុក្រំថពញនទីរ
ន្េ។

អរម ូន្រប្រូថសថសេរ ូន្ ន្ិងអឺន្តសេូហសន្ថន្ុះមាន្នទីោ សងសំខាន្់ក្នុងវដេរដូវ។
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ខ. ពងសាវសស
• រថចេញអរម ូន្មន្ុសសេប្រុសរឺ អង់ប្ដូហសន្ ថែើយអង់ប្ដូ
ហសន្សំខាន្់ជាងថររឺ ថរសេូថសេរ ូន្

• FSH ថភាញសចថកាសិក្ហស រូលីក្នុងរំពង់ថសមីថន្ហភ ថដើមសបី
ក្ំណកាហម រថឈាមសល(ហសពមា សរូសូអ ៊ីរ)

• LH ថភាញសចថកាសិកាអាំងទីសទីហសសយលឱសយរថចេញអរម ូន្ថរ
សេូថសេរ ូន្ ហដលថ្វើឱសយលូរលាស់លក្ខណៈថភទ
រនទសរ់រន្សេំររស់មន្សុសេប្រុស។
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ប្ក្សងពញទី្យមុស

▪ជាប្ក្ថពញសថិរថៅថលើនន្ប្ទូង 

ហក្សបរថរុះដូង

▪មាន្ទំែំ្ំថៅវ័យក្ុមារ ន្ិងរួម

រូចថប្កាយថពលប្ររ់ការ
ប្ក្ថពញទីមុស
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៣.៨ ប្ក្ថពញទីមុស
• ផលិរអរម ូន្ទីម ូសុីន្
• ឡាំផូសុីរហដលឆ្លងការ់ប្ក្ថពញថន្ុះកាលសយថៅជា
ឡាំផូសុីរT ថែើយប្ក្មុឡាំផូសុីរ T ថៅក្នងុ
ប្ក្ថពញទឹក្រនង ន្ិងក្នុងសរីរាងគថផសេងៗថទៀរ ក៏្
មាន្លទធភាពផលិរឡាំផូសុីរT េមីៗថៅថពល
ហដលប្រូវថភាងសចថដ្យអរម ូន្ទីម ូសុីន្

Sp



៣. ៩ ប្ក្ពុះ ន្ិងថពាុះថវៀន្រូច

• ថកាសិកាពិថសសររស់ភានសសប្ក្ពុះរថចេញអរ
ម ូន្កាន្តសទីន្ ថភាញសចឱសយមាន្រំែូនន្រសប្ក្ពុះ

• ថកាសិកាភានសសថពាុះថវៀន្រូចផលិរអរម ូន្ថស
ថប្ក្ទីន្ ថភាធសចឱសយមាន្លំែូរនន្រសលំហពង
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