569

វាក្យសព្ទ
ខាងកមនះគឺជាបញ្ជីនពាក្យទាំងឡាយដលអាចជាពាក្យថ្មី ឬក៏ពិបាកយល់ ឬក៏មានសារសំខាន់ពិសស
ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពបរិសាន។ ការយល់ដឹងអំពីពាក្យទាំងឡាយនះ អាចជួយអ្នកក្នុងការ
សៀវ

នះឲ្យកាន់ត
ភាគ

បាន

ើ

ស់

ស់វាជាលើកដំបូង ពាក្យទាំង

ពាក្យទាំងអស់

ះ

ទីនះ

ះ

អាហារ

ប់

កាកសំណល់ ៈ អ្វីៗដល

កម្មវិធីចាក់ថាំបងា្ករ ៈ ជាការខិតខំ

របស់ជាតិ

ដំណាំ

ងជារួមដើម្បី

ជាជន, ជាធម្មតាដំណើរការ

ក និងយូនីសហ្វ, រដាភិបាល

ៈ អនុ

ូវបានផលិតក្នុង

ក់ថាជាសារធាតុសរីរាង្គ, ផលិតផល

ក់ថាបាន

ចិរភាព ។ល។ ការផ្តល់វិ

មូលផល

តម្លខ្ពស់ដល់អ្នកលក់ដូរ។

្ញបនប

កសិកម្មសរីរាង្គ ៈ របរកសិកម្មដលមិន

កប

យ

នះអាចផ្តល់

ើ

ប់ពូជ ។ល។ ដល

ូវបាន

កាកសំណល់ក

សល់កយពី

មូលផល ឬកច្ន។

ិតសូន្យ ៈ ការកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវ

ចំនួនកាកសំណល់ដលបង្កើតឡីង
ឡើងវិញនូវ

មទាំងកច្ន

ប់វត្ថុធាតុកាកសំណល់ ដើម្បីការពារ

កាកសំណល់រាវ ៈ ដល

វិធីដលមិនបំផាញ បរិសានឫសង្គម។ ដំណាំអាច
ឈើប

សំបក

សុខភាព និង បរិសាន។

្ញតឲ្យអ្នកទិញ

ផលិតផល ដឹងថាផលិតផលនះ
ូវបានប

ជាប់ដំណាំកយពី

ឹង

និងលក់វា៉ក់សាំង។
្ញបនប

ង ដល

ទាប់ស្តើងៗ

បាញ់ថាំ។ កាកសំណល់កសិផលគឺជាស្លឹក មក

និងអជាធរមូលដាន, និងកុមហ៊ុនដលផលិត

ក់វិ

ល។ កាកសំណល់

ប់រក សុខភាព។

យអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការ

កម្មវិធីប

ះបង់

នថាំសមាប់សត្វល្អិត គឺម ស្ងួត ឬ

ន់ចាំបាច់ស

សុខភាពពិភព

ក្នុងជំពូកមុនៗ។ ពលដលគ

ូវបានរៀបតាមលំដាប់តួព្យញ្ជនៈខ្មរ ៈ

ពលដលរាងកាយមិនមាន

ផ្តល់ថាំបងា្ករដល់

ូវបានពន្យល់

ូវបានសរសរជាអក្សរដិត។

ក
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ៈ

ស់

សើរឡើង។

ើនបំផុតនពាក្យដល

ើ

ើ

ស់ជីគីមី ឬ

ថាំសមាប់សត្វល្អិត។ មុនពលរកឃើញថាំសមាប់

ះចញពីកន្លងចាក់សំរាម។

កាកសំណល់រឹង ៈ អ្វីៗដលបាន
ះ

ល។

ើ

ស់រួច និងបាន

កាកសំណល់រុក្ខជាតិ ៈ ជាសារធាតុដល
ស

ប់ការពារពីក

ថ្ង ភ្លៀង និងខ្យល់ និងដើម្បី

បងា្ករមិនឲ្យរុក្ខជាតិរំខានដុះ។ ភាគ

ជីបតងស

ពីលើដីដំណាំ

ើន គ

ប់ធ្វើជាកាកសំណល់រុក្ខជាតិ។

ើ

កាកសំណល់សរីរាង្គ ៈ កាកសំណល់អាហារ កាក

សត្វល្អិត របរកសិកម្មសុទ្ធតជារបរកសិកម្មសរីរាង្គ។

សំណល់ដំណាំ លាមកសត្វ និងសំណល់ផ្សងៗ

មិន

ដីវិញ។

ពាក្យថាសរីរាង្គនះ គឺ
ើជាតិគីមី។

កសិវនសា

ត

លើការដាំដុះ

្ត(Agroforestry) ៈ ជាការដាំដំណាំ និង

ដើមឈើរួមគា ដើម្បីឲ្យវាផ្តល់ផល

ជន៍ជា

ើន ដូចជាអាហារ ឧស និងការអភិរក្សដីមាន

ជីជាតិ។

យ

ទៀតនវត្ថុមានជីវិតដលបំបក និង

កាតមីញ៉ូម ៈ ជា
ើ

ស់

ហៈធ្ងន់និងពុល ដល

ក្នុង

ឡប់

ូវបាន

ឿងអគ្គិសនី និងដំណើរការ

ផលិតវត្ថុដទទៀត។

ជា
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កាត់ ៈ រុក្ខជាតិឬសត្វដលមានឳពុកមាយមានពូជផ្សង
គា ឬ

ភទផ្សងគា ដលបានបងា្កត់ ដើម្បីទទួល

បានលក្ខណៈពិសស។

និង

ចញពីចំហះឥន្ធនៈហ្វូសុីលនះ គឺជាមូលហតុនាំ
ផនដី។

CO2។

ម ៉ងទៀតថា

ឧស្ម័នធម្មជាតិ និងធនធានដទទៀត។

លើសារធាតុខនិជក្នុងទីតាំងបិតជិត វា

ូបជាតិពុល

សសមាត(ការ) ៈ ពលដលផ្នកភាគ
ឈើក្នុងតំបន់មួយ

កាប់បំផាញ
កាប់

កង

ឈើ

សសមាត។

វ័ញ្ច ៈ ទាញយក
ក់ចំណញ

អង្វង។

ះ។

ើនន

ូវបានកាប់។

ឈើ(ការ) ៈ ពលដល

ើ

ូវបាន

ស់ដើម្បីរក

យមិនមានការថទាំសុខភាពយូរ

ដលមិនចង់បាន ឬគាន
ធនធាន។ ការក

កាយសារធាតុ

ជន៍ ឲ្យ

ជា

ធនធានឡើងវិញ រួមមានការ

ស់ឡើងវិញ ការកច្នឡើងវិញ និងការធ្វើ

ើ

ជាជីកំប៉ុស។

ជន៍ និងមិនចង់បានត

ផ្សងទៀតដលអាច

ើ

ទៀត ឲ្យ

ស់ជាថ្មី។

ជាវត្ថុ

សិកា ៈ គឺជាផ្នកតូចជាងគបំផុតនសរីរាង្គមាន
ឡើងពី
កូមីញ៉ូម ៈ ជា

ពល គយក
ះនឹងមានប

្ចញ

ទិកស

ុនចាញ់ និងជំងឺឆ្លងដទទៀត។

ើស

ដើមឈើថ្មី។

កំពក ៈ ចំណុចពក

ប់បណ្ណុះជារុក្ខជាតិ ឬ

លើមកឈើដលមានដុះស្លឹក

ខ
ខាន់លឿង ៈ ការឡើងពណ៌លឿង
ខាន់លឿងជា

គស

លើស្បកនិងភ្នក។

្ញនជំងឺថ្លើម ឬរលាកថ្លើម។

ខូចខាត(ការ)(Degradation)ៈ ធ្វើឲ្យវត្ថុមួយមិនមាន
ជន៍ តម្ល និងល្អសាតត
ឈើ

បំផាញ

ះវា

ូវបានរំ

ទៀត។ ពល

ភ ប៉ុន្តមិនបាន

ូវបានខូចខាត។

ខូតខាតហ្សន(ការ) ៈ ជាការខូចខាត
ឬសត្វ

លើហ្សនដល

លើមនុស្ស រុក្ខជាតិ

ះ។ សារធាតុពុលខ្លះអាចបង្កឲ្យមានការ

ខូចខាតហ្សន ហើយជួនកាលការខូចខាតហ្សនខ្លះ

អាចបន្ត

កូន

ជំនាន់កយ។

ខ្យល់ចញចូល ៈ ចលនារបស់ខ្យល់ឆ្លងកាត់តាមផ្ទះ
ឬអាគារ។

កច្នឡើងវិញ(ការ) ៈ ការធ្វើអ្វីមួយដលមិនមាន

ជីវិត។

ប់

ើន ដូចជា ឌីអុកសុីន និងហ្វុយរា៉ន។

ជាលទ្ធផលបង្កឲ្យមានប

កច្នធនធានឡើងវិញ(ការ) ៈ ការ

ស់ស

ក្នុងទឹក។ ក្លរីន

កាំដាមីសុីន(Clindamycin) ៈ ជាថាំអង់ទីប៊ី

ដលដី ឬ
ជន៍។

ដុត

ូវបាន

និងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលអាកក់របស់ជាតិពុល
កាប់

ឧស្ម័នពុលជា

ចញ។

កាបូនសកម្ម ៈ ជាម ដលផលិត ចញអំពីចំហះ
ប់បឺត

គ

ើ

ស់ដើម្បីធ្វើឲ្យកដាស់ឡើងពណ៌ស

ឈើដលអាច

ម ៉ង

ទៀតថា CO។

ស់ជាសារធាតុស

ូវបាន

គ

កំណាត់មកឈើ ៈ ផ្នករបស់រុក្ខជាតិ ឬមករបស់ដើម

ូវបានបង្កើតចញពីរថយន្ត បារី ការដុត

ើ

ើ

ប់ព បាលជំងឺ

កាបូនម៉ូណូសុីត ៈ ជាឧស្ម័នពុល គានពណ៌ គានក្លិន
ដល

គ និងកមាត់ម

ផលិតផលមានក្លរីន

ពល

ដុតឥន្ធនៈហ្វូសុីល។ កាបូនឌីអុកសុីតដលបង្កើត

មុខនការឡើងក

រមាប់ម

សិទ្ធភាពមួយ ជាទូ

និងបង្កើតបាស្ទិក(PVC)។

្ចញតាមដង្ហើមចញ

ូវបានបង្កើតឡើង

ថាទឹកសាវល ដល

ូវបាន

កាបូនឌីអុកសុីត ៈ ជាឧស្ម័នដលមនុស្ស
និងសត្វប

ក្លរីន ៈ ជាសារធាតុគីមីដ៏មាន

ប់មនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិទាំងអស់ កើត
សិកា។

ហៈធ្ងន់និងពុល

ើក្នុងការសមាប់

ស្បក និងក្នុងឧស ហកម្មផ្សងទៀត។

ខ្វិន ៈ គានលទ្ធភាពធ្វើចលនា។
ខ្សភ្លើងវ៉ុលខ្ពស់ ៈ ខ្សភ្លើងដលនាំចរន្តអគ្គិសនីពីកន្លង
ផលិត

កន្លង

ើ

ស់។

ខ្សអកាទ័រ ៈ ជាបនាត់ដលបងចកអឌ្ឍ
និងខាងត្បូងរបស់ផនដី។

ខ ះជាតិទឹក(ការ) ៈ
ជាតិទឹក

លខាងជើង

ពលដលរាងកាយបាត់បង់

ើនជាងការផឹកចូល។ ការបាត់បង់ជាតិ

វាក្យសព្ទ
ទឹក គឺជាស

្ញមួយនជំងឺរាក, ជាញឹកញាប់វា

ច

ទាក់ទងនឹងកង្វះអនាម័យ។ ការបាត់បង់ជាតិទឹក
អាចបណា្ខលឲ្យមាន

ះថាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសស

ះកុមារ។

ចំ

ច

ភិបាលដើម្បីជួយដល់កសិករ

ុង

ះបីយើងមិនដឹងច ស់ក៏

ះថាក់"។

ច

ង

ប់ពូជក្នុងសហគមន៍(ការ) ៈ ភាពអាច

ងបានលើ

ទាំងឡាយស

កំណត់

ងទីជ

ដី និង

ះ

ថុយ

យ

ប់ពលអនាគត និងអាចរក
ុង

យ័ត្នន

ល(ការ) ៈ ការ

ភពទឹក

មូលផ្តុំ

ប់ពូជ

ប់ពូជទាំង

ើ

ក្នុងតំបន់ទីជ

យមិន

ប់ពូជ

ប់

ងសត្វល្អិតច

ើសារធាតុគីមី។

ៈ ជា

ទៀត

ឥណា និងមជ្ឈិមបូពា៌,

ការធ្វើទុក្ខនជំងឺហឺត។

ើ

ស់ស

ើស

សិនបើចៀស
ុង

យ័ត្ន ។

ូវបានចាក់បញ្ចូល

ៈ ជាច

ដើម្បីក

ក្នុងរាងកាយតាមរយៈ

្កនដល

និងសមាប់ម

ើ

ស់រលកថាមពល

គលើវត្ថុ។

ជ
ជី ៈ សារធាតុដល

ើស

ដើម្បីអាចដាំដំណាំបាន

ប់ព បាល

ប់ធ្វើឲ្យដីមានជីជាតិល្អ
ើន។

ជីកំប៉ុស ៈ ជីធម្មជាតិដលបង្កើតឡើង

ះថាក់ខាំង ហើយ

ើវាមិនបាន គួរ

ើ

ស់

យ

យកំទចកំទី

អាហាររលួយ កាកសំណល់ដំណាំ លាមកសត្វ និង
សារធាតុសរីរាង្គផ្សងទៀត។

ប់ធ្វើស្ទរីល និងសមាត។

គ្លុយតារា៉ល់ដអីុត មាន

ុនស្វិត

ឆ

គ្លុយតារាល់ដអីុត(Glutaraldehyde) ៈ សារធាតុគីមី
ពុល

ងខ្យល់

គការចាក់ថាំបងា្ករ

សឺរាុំង និងម្ចុល។

ឆាំងក

ទស

ះមានត

ចាក់បញ្ចូល(ការ) ៈ ពលដលថាំ ឬសារធាតុរាវដទ

និងជំងឺដទទៀត

ប់ធញ្ញជាតិដលយកមកពី

ង

្ជឹល តតាណូស និង

ប់ជំងឺក

ដជើង។

ងសត្វល្អិតតាមវិធីធម្មជាតិ(ការ) ៈ ជាមធ បាយ
ប់

ទី

ង សារធាតុរ៉ និង

ធនធានផ្សងចញពីក្នុងដី។

ស់ និងការការពារ

សុខភាព និងចិរភាព។

ស

ញ់(ការ) ៈ ការយកចញនូវ

ការពារជំងឺមួយចំនួន។ ជាទូ

ះ។

ល ដើម្បី

ម៉ ងទៀត

ចាក់ថាំបងា្ករ(ការ) ៈ ជាការចាក់បញ្ចូលនូវថាំដលអាច

ប់

ប់ពូជក្នុងសហគមន៍ ខណៈដល

ស៊ូ ដូង

ល់។

ស

សហគមន៍អាច រក បាននូវការ

ប់

យ

សើរគួរជៀសវាងវា ជាជាងធ្វើវាទាំង

នឹង

ប់

ឬ

ុនចាញ់។

យ័ត្ន ៈ ជាគំនិតមួយដលជឿថា

ះថាក់

ស់ក

មក និងរបៀបដលសត្វមួយសុី

ចមា្ករដើមឈើ ៈ ជាកសិដានដ៏ធំដល

សិនបើមានហតុផលដលជឿថាអ្វីមួយអាចបង្ក

ជាការ

ប់

វិញ

រុក្ខជាតិមួយមុខ ដូចជា

លការណ៍

ើ

ថា សំណាញ់អាហារ។

យកំណត់នូវតម្ល

គីនីន(Quinine) ៈ ជាថាំព បាលជំងឺ

"

្កនដល

សត្វមួយទៀត(ឬសុីផលិតផល)។

យរដា

ះអាហារមួយចំនួនដលគផលិត

បាន។

ះអាទិត្យដើម្បីចម្អិន។

នឹងគា

តម្ល(ការ) ៈ ជាតម្លដលបានកំណត់

ទីផ រខ្ពស់ ចំ

ះអាទិត្យ ៈ ច

ចងាក់អាហារ ៈ របៀបដលវត្ថុមានជីវិតមានទំនាក់ទំនង

គ
គាំ

្កនពន្លឺ

ជីធម្មជាតិ ៈ ជីដលកើតឡើង

យសារធាតុសរីរាង្គ

ដូចជាលាមកសត្វ កាកសំណល់កសិផល ឬ
ជីកំប៉ុស។

ជីវច

ុះ ៈ ជាចំនួនដ៏

ើននរុក្ខជាតិ សត្វ និងសត្វល្អិត

ភទផ្សងៗគាដលរស់

លើផនដី។

571

572

វាក្យសព្ទ
ជីវមា៉ស់ ៈ ជាកាកសំណល់រុក្ខជាតិនិងសត្វ ដល
ើ

ូវបាន

ស់ជាឥន្ធនៈ។

ជីវឧស្ម័ន ៈ ភាគ

យសារធាតុសរីរាង្គដលរលួយ។ ជីវឧស្ម័ននះ
ើ

ស់ជាឥន្ធនៈ។

ើសរីសពូជ(ការ) ៈ ពលដលកសិករ

សត្វល្អិត រសជាតិឆាញ់ ឬក៏មានលក្ខណៈចង់បាន

ជា

យសារកសិករបានធ្វើបបនះ

ជំងឺ

ុនចាញ់ ៈ ជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដលបង្កឲ្យមាន

ញាក់ ឈឹចាប់ និងអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិត។

ជំងឺ

ុនឈាម ៈ ជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ រាតត ត

សត្វមូស។
ុន

លាមក
ឆ្លង

ជំងឺ

ះវៀន ៈ ជាជំងឺឆ្លងរបស់

គ។

មាត់, មាន

ុន

យសារ

ជំងឺមហារីក

ះវៀន ដលឆ្លងពី

ើននរាងកាយ។

ើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយសារធាតុ

ព័ន្ធទឹកឡាំ ៈ ជាពាក្យទូ

មហារីកដលកើត

លើ

ើស

ប់ជំងឺ

ព័ន្ធទឹកឡាំនរាងកាយ។

ជំងឺរបង ៈ ជាជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរដលអាចឆ្លង។

ុន

កាច់ និងបាត់

ជំងឺរាក ៈ លាមករាវ និងប

ក្នុងខ្យង។ អាច

ជំងឺប៊ីឡាហ្សុី និង សុីស្តូសូមីញា៉។

យដង្កូវ

ក្នុងអាហារ។

យទឹកដលគាន

យការដកដង្ហើម

ជំងឺសុីស្តូសូមីញា៉(Schistosomiasis) ៈ ជាជំងឺដលបង្ក
យ

យដង្កូវដលរស់

ក្នុងខ្យង។

ទៀតថា ដង្កូវក្នុងឈាម ឬ ប៊ីឡាហ្សុី។

ម៉ ង

ជំងឺហឺត ៈ ជាជំងឺសួតម៉ ងដលបង្កឲ្យពិបាកដកដង្ហើម

មផ្អម ៈ ជាជំងឺដលលរាងកាយមិនអាច
ងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនបាន។

ើនជំងឺរាកបង្កឡើង

ចូលនូវកំទចសុីលីកា។

ឡើង

ជំងឺតុកសូបាស្មូ(Toxoplasmosis) ៈ ជំងឺដលបង្ក

ក្អក និង

របង់លាមកញឹកញាប់។

ជំងឺសុីលីកូ ៈ ជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើង
ថា

ុន

សុវត្ថិភាព និងកង្វះអនាម័យ។

មនុស្សមាក់ទៀត។

ជំងឺដង្កូវក្នុងឈាម ៈ ជាជំងឺឆ្លងដលបង្កឡើង
តូចៗដលរស់

ូង។

ខ យ។

ភាគ

មនុស្សមាក់

និងឈឺក្នុង

ជំងឺរលាកសួត ៈ ជាជំងឺដលបង្កឲ្យមាន

ជំងឺឆ្លង ៈ ជាជំងឺដលអាចឆ្លងរាលដាលយា៉ងងាយពី

ជាតិស្ករ។

សិកាលូតលាស់មិន

ជំងឺមហារីកឈាម ៈ មហារីកលើឈាម និងខួរឆ្អឹង។

ក្នុងតំបន់អា្រហ្វិក

ូក ៈ ជាជំងឺដលមានការ

ប់

យ

គីមីពុល និងការបំពុលផ្នកឧស ហកម្ម។

ក្នុងអាហារ និងទឹកបាន

សារតី។

ជំងឺទឹក

យកង្វះជាតិអីុយូតក្នុងរបបអាហារ ឬ

មហារីកភាគ

សត្វមូស។

គ

ឡើង

អាចប៉ះពាល់ដល់ផ្នកជា

និងផ្នកខ្លះនអាមរិកខាងត្បូង ដលឆ្លងតាម

ម

ជំងឺពកក ៈ ការហើមផ្នកខាងកមរបស់ក ដលបង្ក

ជំងឺរលាកទងសួត ៈ ជាជំងឺសួតដលបង្កឲ្យមានការក្អក

ុនលឿង ៈ ជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ជំងឺឆ្កួត

ដង្ហើមខ្លះមានដូចជា ជំងឺហឺត ជំងឺរលាកសួត និង

កតី ហើយវានឹងខូចខាតដល់រាងកាយ។ មហារីក

ុនចាញ់អាចឆ្លងតាមសត្វមូស។

ជំងឺ

ជំងឺផ្លូវដង្ហើម ៈ ជំងឺដលរំខានដំណកដង្ហើម។ ជំងឺផ្លូវ

ជំងឺមហារីក ៈ ជាជំងឺដលធ្វើឲ្យ

ើន

និងសំបូរបប។

ជំងឺដង្កូវ

ការពុលរាុំរ៉ជាមួយស នីដ។

ើនជំនាន់មកហើយ ទើបសព្វថ្ងយើងមាន

រុក្ខជាតិដលមានរសជាតិឈ្ងុយឆាញ់យា៉ង

ក្នុងខ្យង។ អាច

យ

អំហ្វុីសម។

ើសរីស

ប់ពូជដើម្បីដាំរុក្ខជាតិដលធំជាងមុន ធន់នឹង

ដទទៀត។

ដង្កូវម៉ ងដលរស់

ក្នុងឈាម និង សុីស្តូសូមីញា៉។

ើននឧស្ម័នមតានដលកើតឡើង

មិនប៉ះពាល់បរិសាន និងអាច

ជំងឺប៊ីឡាហ្សុី(Bilharzia) ៈ ជាជំងឺដលបង្កឡើង

ម៉ ងទៀតជំងឺ

ជាញឹកញាប់មានសំឡងដូចហួច។ ការធ្វើទុក្ខន
ជំងឺហឺត បង្កឡើង

និងការបំពុលខ្យល់។

យអាល់ឡកសនពិសស

វាក្យសព្ទ
ជំងឺអង់ដូម

ីយូស(Endometriosis) ៈ ជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ដលបង្កឡើង
លូតលាស់

ជំងឺអាសន្ន

យ

ទាប់ក្នុងរបស់ស្បូនបាន

ពីកស្បូន។

គ ៈ ជាជំងឺដលបង្កឡើង

យការផឹកទឹក

ឬហូបអាហារដលបានឆ្លងបាក់តរី។ ជំងឺអាសន្ន
គជាញឹកញាប់រាតត ត

យសារទឹកកខ្វក់

ហើយបង្កឲ្យមានរាក និងក្អួតធ្ងន់ធ្ងរ។
ជំនួយរដាភិបាល ៈ ជា

ដើមឈើឬរុក្ខជាតិដលប
ឬរុក្ខជាតិដលប

្ចញនី

សុខភាព ។ល។

មូស

ះពណ៌ស។ វារស់

រាងកាយ។

យូរអង្វង (POP)។ ការ

ដលពុល ៈ អ្វីៗទាំងអស់ដលមាន

និង

ើ

យា៉ងល្អបំផុត។

ពលដលដី

យកាត់បន្ថយប

ស់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដី

ើន ឬក៏មនុស្សឬសត្វបានដើរ ឬបើកបរ

ឌីអុកសាំង(Dioxins) ៈ ជាកុមសារធាតុគីមីដលបង្ក

ះថាក់ខាំង, កើតចញពីការដុតជាតិបាស្ទិក។

ឌីអុកសាំងជាសារធាតុសរីរាង្គពុលយូរអង្វង
(POP)។

ណ
ណាហ្វតា(Naphtha) ៈ សារធាតុរំលាយពុល។

ពីលើវា។ ដីណន មិនអាចរក ខ្យល់ឬទឹកឲ្យបាន

ត

ើនទ ហើយនឹងបណា្ខលឲ្យមានសំណឹក។

ដីល ប់ ៈ កំទចតូចៗនថ្មនិងដី ដលហូរនាំតាមទឹក
កាយ

ដលមានជីជាតិ។

ជាផ្នកដ៏សំខាន់នដីដំណាំ

យទឹករាក់ និងរុក្ខជាតិ។

ដលបំពញ
ដល

ដុំ ៈ ដុំ

តំបន់អាកាសធាតុ

ជាក់ ៈ ជាទីកន្លងដល

សិសររដូវ។ ជាទូ

្ខ ឬអាង

ើរួច។

លបំណងដើម្បីកំទចវា

លើរាងកាយ ជាញឹកញាប់បង្ក

ក្នុងឡបិតជិត

ល។

យជំងឺ

សរទរដូវ

ទី

ះ

ទសខាងជើង និងខាង

ត្បូងឆាយពីអកា្ខទ័រ។

ថ

យរុក្ខជាតិដីតំបន់ភក់

ះនិងសមាតទឹកដល

មហារីក។

បដណ្ណប់

ូវបានច្នឡើង ៈ រ

ដុតក្នុងឡ(ការ) ៈ ការដុតវត្ថុទាំងឡាយ
ក្នុង

តូលុយអន(Toluene) ៈ សារធាតុរំលាយពុល។

មាន៤រដូវ ៈ និទាឃរដូវ រដូវ

ដីល យខ ច់ ៈ ទីកន្លងដលទាប ដល

ដីល យខ ច់ដល

ះថាក់ ជាទូ

ឌ

ូវបានបងាប់ និងឡើងរឹង

បណា្ខលមកពីការបាត់បង់សារធាតុខនិជ ការបង្ហូរ

និងជាទូ

ឆាំងនឹងជំងឺ

សើរនូវជីជាតិដី។

ពីកមស្បក និងធ្វើឲ្យ

ដើម្បី បង្កើនដំណាំដលល្អ

ទឹកចូល

ស់វា លើសលុប

សិទ្ធិភាពក្នុងការ

ុនចាញ់។

ល្អ

ដាំដំណាំរួមគា(ការ) ៈ ជាការដាំដំណាំខុសៗគារួមគា

ដីណន ៈ

ើ

ដំណាំចមាស់ ៈ ការផាស់ប្តូរដំណាំរៀងរាល់ឆាំដើម្បីធ្វើឲ្យ

កជើង ជើង និងផ្នកដទទៀតន

សត្វល្អិតច

ប់សមាប់

ុនចាញ់។ ដដត គឺជាសារធាតុសរីរាង្គពុល

ដង្កូវហ្គីណ(Guinea worm) ៈ ជាដង្កូវវងស្តើង រាងដូច
ឈឺចាប់

ក្នុងដី

យសារវាពុល និងអាចបង្កឲ្យមានជំងឺ ឬសាប់។

ដ
អំ

ូហ្សនចូល

ដដត(DDT) ៈ ថាំសមាប់សត្វល្អិតស

ក់ផ្តល់ឲ្យដើម្បីបង្កើន ឬបញ្ចុះ

ង ការថទាំ

ូហ្សន ៈ ជាដើមឈើ

ដំណាំ ធ្វើឲ្យដីកាន់តសម្បូរជីជាតិ។

ធ្វើឲ្យវាធាក់ចុះ

តម្លទំនិញ ឬសវាកម្ម ដូចជាដំណាំ

្ចញនី

ថាមពលខ្យល់ ៈ អគ្គិសនីដល
កមាំងខ្យល់។

ថាមពល

ូវបានផលិត

ះអាទិត្យ ៈ ថាមពលដលបានមកពី

ះអាទិត្យ,

អគ្គិសនី។

ើស

ប់បង្កើតក

យ

ឬផលិត

ើ

573

574

វាក្យសព្ទ
ថាំក្លរូគីន(Chloroquine) ៈ ជាថាំស

ប់ព បាលជំងឺ

ុនចាញ់។

ថាំព

ីកទងសួត ៈ ជា
ឈឺ

ើ

ស់ដើម្បីព

ូង និងប

ភទថាំម៉ ងដល

ីកផ្លូវខ្យល់ និងកាត់បន្ថយការ

ដង្ហើម។

ប់សមាប់

សត្វល្អិត រុក្ខជាតិរំខាន សត្វកករ ឬជំងឺរុក្ខជាតិ។

ថាំសមាប់សត្វល្អិតធម្មជាតិ ៈ ថាំសមាប់សត្វល្អិតដលធ្វើ
ឡើងពីសារធាតុធម្មជាតិ ដូចជារុក្ខជាតិ(ខ្ទឹម
ផា្កស្បរឿង) ទឹក

ះ

ឬ

ច

ងឆា។

ថាំអាសតាមីណូហ្វន(Acetaminophen ) ៈ ឬ

បា៉រាសតាមុល។ ជាថាំដលកាត់បន្ថយការឈឺចាប់
ឬ

ុន

ទឹក និងសមាប់ម

។

ប់បន្សុទ្ធ

លើផ្ទ និងលើឧបករណ៍

គឬ

សារធាតុគីមីពុល។ ទឹកសុវត្ថិភាពមានគុណភាពល្អ
ស

ប់ផឹក ងូត និង

កគក់។

ទឹកសំណល់ ៈ ទឹកដល
ើ

គ

ក្នុងផ្ទះ កសិដាន ឬ

ទឹកហូរហៀរលើដី ៈ ទឹកដលហូរ
បចូល

ក្នុងដី។

ក ឬកខ្វក់បនាប់ពីបាន

ងចក។

លើផ្ទដី និងមិន

ទួរប៉ង់ទីន(Turpentine) ៈ ជាសារធាតុរំលាយពុល។
ទួរប៊ីន(Turbine) ៈ កង់ដលវិល

យខ្យល់ ចំហាយ

ទឹក ឬទឹកធាក់ ដើម្បីផលិតចរន្តអគ្គិសនី។

ទទួលបន្តតាមបបធម្មជាតិ(ការ) ៈ ជាដំណាក់កាល

ធ

នានាដលរុក្ខជាតិលូតលាស់ ឬដុះឡើងវិញបនាប់ពី

ធនធានដលមិនអាចបង្កើតឡើងវិញបាន ៈ ជាធនធាន

ល ៈ ជាតំបន់ដលទទួលយកទឹកភ្លៀង រួចបង្ហូរ

ធនធានដលអាចបង្កើតឡើងវិញបាន ៈ ធនធានដល

ការបំផ្លិចបំផាញដី។

ចាក់ចូល

ក្នុង

ះនិងស្ទឹង ឬចូល

ដើម្បីស្តុកទឹកទុក

ូវបាន

សំណល់មនុស្សក្នុងបំពង់បិតជិត ឬ

ទឹកកមដី ៈ ទឹកដលហូរ
ជា

ភពទឹកផឹក

កមដី

ក្នុងដី។

ទឹកកាកសំណល់ ៈ ទឹកដល

ើស

ប់នាំកាក

ឡាយចំហរ។

កមដី។ ទឹកកមដីគឺ

ក្នុងអណ្ណូង។ ក

កមដីនះមានការ

និងរបៀបដលទឹក និងដី

ួលអា

ូវបាន

ិតកម្ពស់ទឹក

័យលើភ្លៀងធាក់
ើ

ស់។

ញឹកញាប់មានក្លិនអាកក់។ សត្វមូសពង

ផះ ៈ ទឹកដលបាន

ើ

ស់រួចហើយ

លាងសមាត និងដាំស្ល។ វាអាច

ឡើងវិញ

ើ

មូលផ្តុំ ឬហូរ

ស់

លើផ្ទដី ដូចជា

ះ និងអាងស្តុកទឹក។

អស់

ើ

ស់បានតម្តង ដូចជា

ស់

ង។

យមិនចាំបាច់ភ័យខាចថា

យសារតវាអាចកើតឡើងវិញ ដូចជា

ើវា

ដើមឈើ ឬផ្នកណាមួយនធម្មជាតិ ដូចជាខ្យល់
ះអាទិត្យ។

ធាតុផ្សំអសកម្ម ៈ

ក្នុងថាំសមាប់សត្វល្អិត,គឺជាផ្នក

មួយដលមិនមនជាធាតុផ្សំសកម្ម។ ធាតុផ្សំ

អសកម្មរួមមានវត្ថុទាំងឡាយដលធ្វើឲ្យថាំសមាប់

សត្វល្អិតស្អិតជាប់នឹងរុក្ខជាតិ និងសត្វល្អិត ឬបងា្ករ

ធ្វើស្ទរីល ៈ សមាប់

យសារទឹកភ្លៀង។ ភាគ

ើន

ប់ម

គទាំងអស់។

ន

យការ

ក្នុងសួនដំណាំ និងកន្លងផ្សងទៀត។

ទឹកលើដី ៈ ទឹកដល
ទឹកស្ទឹង បឹង

ូវបាន

អាច

ើ

ធាតុផ្សំទាំងនះពុលខាំងណាស់។

ក្នុងទឹក

ដក់នះ។

ដល

មិនឲ្យវារលាយ

ទឹកដក់, ទឹកមិនហូរ ៈ ទឹកដលគានចលនា និងជា

ទឹក

ស់ស

ទឹកសុវត្ថិភាព ៈ ទឹកដលមិនបានឆ្លងដង្កូវ ម

ទ

ទីជ

ើ

គ

ផ្សងៗ។

ូវបាន

ថាំសមាប់សត្វល្អិត ៈ សារធាតុគីមីពុល ស

ទឹកសាវល ៈ ជាសារធាតុគីមី

នីកល(Nickel) ៈ ជា

ហៈដលមាន

ើ

ក្នុងថ្មពិល ការធ្វើកូម និងក្នុងការរំលាយ
ការ

ឈមនឹងនីកល អាចបង្កឲ្យមានប

សុខភាព។

ស់

ហៈ។

វាក្យសព្ទ
នី

ូហ្សន ៈ ជាសារធាតុគីមីដលមាន
ដល មាន

ជន៍ស

ក្នុងធម្មជាតិ

ប់ធ្វើឲ្យដីមានជីជាតិ។

ហ្វុយរាន។

ប៉សប(PCB) ៈ Polychlorinated biphenyls

ប
បង្ក

ជាសារធាតុគីមីពុល

គ(ការ) ៈ ជាជំងឺដលបង្កឡើង

គ ឬការ

យការ

លក្ខណៈ ឬរូបរាងរបស់រុក្ខជាតិ ឬសត្វ

ះ។

ះចូល

ក្នុងដី។

បង្កឲ្យមានជាជំងឺឆ្លង ហើយជាញឹកញាប់

សារធាតុខនិជ និងរក ដីឲ្យមានជីជាតិល្អ។
បារត ៈ ជា

ូវបាននាំពីកន្លងមួយ ឬ

វជ្ជសា

បន្ទុកសារធាតុគីមីក្នុងខ្លួន ៈ ចំនួនសារធាតុគីមីពុលដល
ក្នុងខ្លួន។

ូបពន្លឺ

ះអាទិត្យ ៈ បន្ទះសំប៉តដល

ចាប់យកកាំរស្មី
អគ្គិសនី។

ះអាទិត្យ រួចបង្កើតជាចរន្ត

ើស

ប់

មានសុវត្ថិភាពស

្ចញ និងសមាតជាតិពុល។

និងឧបករណ៍

្តដទទៀត។ បារតជាសារធាតុពុល

ពលដលប៉ះពាល់។ វាកាន់តពុល
បានកាយ

ជាឧស្ម័ន ដល

ពលដលវា

ូបចូលតាមដង្ហើម

និងរលាយចូលក្នុងទឹក និងផ្សំជាមួយសារធាតុ
ដទទៀត។

កប

យចិរភាព ៈ អាចបន្តតាមមធ បាយដល

កំពុងធ្វើ

យមិនមានខ្វះខាត ឬបង្ក

ះថាក់

ឈម(ការ) ៈ ពលដលមនុស្សមាក់បានប៉ះពាល់

ជាមួយអ្វីមួយ។ មនុស្សអាចប៉ះពាល់នឹងថាំសមាប់

តំបន់មយ
ួ ក្នង
ុ រយៈពលមួយ។

ូពិក ៈ ជាកន្លងដល

និងរដូវស្ងួត ជាទូ

សត្វល្អិត សារធាតុគីមីណាមួយ តាមរយៈការ

ប់ផឹក។

បរិយាកាស ៈ អាកាសធាតុ

ជា

និងមានរដូវសើម

ទសដល

ក្បរខ្ស

បា៉រាសុីត ៈ ជាដង្កូវ ឬសត្វតូចៗដលអាចរស់

លើមនុស្ស សត្វ និងអាចបង្កឲ្យមានជំងឺ។

ក្នុងឬ

បាស្ទិកដលមានសារធាតុក្លរីន។
ពលដុតកម្ទច

ួលក្នុងការ

ទឹកកាកសំណល់

ព័ន្ធ

្ចញ

ងទឹកឡើង។

ព័ន្ធលូ ឬ

ឡាយដលនាំ

ក្នុងអាងស្តុកទឹកកាកសំណល់

ក្នុងអណ្ណូងកាកសំណល់

ងចកកច្នទឹក

កន្លងផ្សងទៀត។

និងព បាលការបង្ក

ភទ

យផាល់។

ងទឹក ៈ ផ្នកមួយនអណ្ណូងដលគ

បង្វិលដើម្បីងាយ

ព័ន្ធទឹកឡាំ ៈ

ពលផលិត

លដរ PVC ប

ដាប់បង្វិល

កាកសំណល់ ឬ

អាសតាមីណូហ្វន(acetaminophen)។

ប៉ូលីវីនីលក្លរីដ(polyvinyl chloride) ៈ PVC ជា

ដកដង្ហើម លប និងប៉ះ

ព័ន្ធទឹកកាកសំណល់ ៈ

បា៉រាសតាម៉ុល(Paracetamol) ៈ មើល

ក៏ដូចជា

ស់

លើសលុប ក្នុងពលបច្ចុប្បន្ន និងក្នុងពល

បន្សុទ្ធទឹក(ការ) ៈ មធ បាយផ្សងៗដើម្បីធ្វើទឹកឲ្យ

អកា្ខទ័រ។

ើ

អនាគត។

បន បជាតិពុល ៈ ការប

បរិយាកាស

ហៈធ្ងន់ រាវ និងពុល ដល

ក្នុងរ៉មាស និងក្នុងសីតុណមា

ះថាក់។

បន្ទះ

ូវបានគ

គ។ បាក់តរីខ្លះទៀតជួយកាត់បំបក

ថា ម

បង់សន(Benzene) ៈ ជាសារធាតុរំលាយដលអាចបង្ក

មាន

យ

បាក់តរី ៈ ជាវត្ថុមានជីវិតតូចខាំង។ បាក់តរីមួយចំនួន

បន្ថមហ្សនពីរុក្ខជាតិ ឬសត្វផ្សង, ដើម្បីក

បង្ហូរ ៈ មធ បាយដលទឹក

ល

យូរអង្វង(POP)។

្តក

ហ្សនរបស់រុក្ខជាតិ ឬសត្វ, ជួនកាល

បានយូរក្នុង

សុវត្ថិភាព។ PCB គឺជាកុមសារធាតុគីមីពុល

ឬផ្នកទាំងអស់តម្តង។

ពលដលអ្នកវិទ សា

ក្នុងថាំពណ៌ បាស្ទិក

បរិសាន និងពិបាកក្នុងការកមាត់

គ អាចប៉ះពាល់ផ្នកណាមួយនរាងកាយ

បងា្កត់ពូជ(ការ) ៈ

ើ

និងសមារៈអគ្គិសនី។ PCB ស្ថិត

យបាក់តរី

វីរុស ឬសរីរាង្គដទទៀត។ ការបង្ក
កាយ

ថាឌីអុកសាំង និង

សារធាតុគីមីពុល ដល

ក្នុងរាងកាយស
គ។

ប់ការពារ

ូហ្សស្តរូន(Progesterone) ៈ ជាអ័រម៉ូនដលមានក្នុង
រាងកាយ

រួមជាមួយអឺ

្តី ស

ប់

្តូសន។

ប់

ងការបន្តពូជ,

575

576

វាក្យសព្ទ
ើ

ស់(ការ) ៈ ការ

ើ

ឬធនធាន។

ស់ ឬទិញផលិតផល

ង ៈ ឥន្ធនៈហ្វូសុីល, ជាសារធាតុរាវ
កើត

កមដី។

បង្កើតបានជា

ង

ូវបាន

ងសាំង

រ
ើ

ផ
ផលិតកម្មសាត ៈ ជាមធ បាយនការផលិត

ង

កាត់បន្ថយឬកមាត់

ស់ដើម្បី

វិញបាន។

ើន។

ងសាំង ៈ ជាឥន្ធនៈហ្វូសុីលដល
រថយន្តដឹកទំនិញ ម៉ូតូ និង

ើ

ផលិតផលបន្ថមតម្ល ៈ ផលិតផលដលមិនស្ថិតជាវត្ថុ

ក្នុងរថយន្ត

ធាតុដើមទ គឺបានច្នស

ឿងមា៉សុីន។

មកពី

ើនមានធាតុអាកាសខុសៗគា ពីធាតុអាកាសដល

ទំនងនឹងការឡើងក

ការដុតឥន្ធនៈហ្វូសុីល។

យ

ផ្សិតម៉ូល(Mold) ៈ ជាផ្សិតដលដុះ

ង

និងការ

ួល ប៉ុន្តការ ផលិតវា ការ
ះ

សារធាតុពុល។

ើ

លវា អាចធ្វើឲ្យមនុស្ស

បំបក ៈ ពលដលវត្ថុមានជីវិតបានបំបក
ក

សត្វល្អិត និងបាក់តរី។

សារធាតុរុក្ខជាតិបានបំបក ពល
ជីកំប៉ុស ឬដីមានជីជាតិល្អ។

បំពង់បង្ហូរទឹកកាកសំណល់ ៈ បំពង់ ឬ
បង្កើតបានជា

យសារ

ះវាកាយ

ក្នុងខ្យល់ ទឹក និងដី។

ជា

ះ

ក្នុងខ្យល់។

បរិសានយា៉ងខាំង។

បំពុលខ្យល់ក្នុងផ្ទះ(ការ) ៈ ភាពកខ្វក់របស់ខ្យល់ក្នុងផ្ទះឬ
យសារផ្សងបារី ផ្សងភ្លើង ផលិតផល

ភពផ្សងទៀត។

ភាពកខ្វក់ដលបង្កឡើង
និងផលិតផលគីមីរបស់

ប់ទ

ង់ទាំងអស់ន

យផលិតផលសំណល់

ងចក។

ះថាក់ដល់ដំណកដង្ហើម។

ផ្សងនះមាន

ព

ការដុតឥន្ធនៈហ្វូសុីល ជាមូលហតុនការបំពុល

បំពុលបបឧស ហកម្ម(ការ) ៈ

ឬពលដលមានភ្លើងឆះ។ ជាទូ

ឡាយដល

ឧស្ម័នពុល និងកំទចកំទីដីតូចៗចូល

គីមី ឬ

កន្លងសើម។

តាម

ជួនកាលគានរូប ដលភាយចញពីសារធាតុគីមី

បំពុលខ្យល់(ការ) ៈ ជាការសាយភាពសារធាតុ ឬ

សំណង់

ះតូចៗ។ ផ្សិតមីលឌូដុះ

ផ្សង(ចំហាយ) ៈ ជាឧស្ម័នឬផ្សងដលគានក្លិន

ព័ន្ធទឹកកាកសំណល់។

ល

កំទច ធូលី ឬអំ

ឈមនឹង

បំពុល, ភាពកខ្វក់(ការ) ៈ កាកសំណល់ដលមាន
ថាក់ដលបាន

ផ្សិតមីលឌូ(Mildew) ៈ ជាផ្សិតដលមានសភាពជាម

ស់វា

ពលដល

ឧណៗ

និងសើម។

និង

សារធាតុគីមីផ្សងទៀត។ បាស្ទិកធ្វើឲ្យមានភាព

មូល

លើអាហារ

រុក្ខជាតិ និងវត្ថុចាស់ៗ ដលមានសភាព

បាស្ទិក ៈ សមារៈដលផលិតចញពី
ងាយ

ឈើ(លើកលងឈើ) ដលអាច

ផល និងលក់បានជាបន្តបនាប់។

ួលបរិយាកាស មានទំនាក់

ផនដី និងបង្កឡើង

ប់លក់។

ផលិតផលមិនមនជាឈើ ៈ ជាវត្ថុទាំងឡាយដលបាន

ួលបរិយាកាស(ការ) ៈ ជារបៀបដលតំបន់ជា
គធាប់មាន។ ការ

ស់វត្ថុធាតុឬថាមពលដលអាចកច្នឡើង

ើ

បាស្ទិក និងផលិតផលឧស ហកម្មដទទៀត

ជា

ើននូវកាក

សំណល់ពុល។ ផលិតកម្មសាត លើកកម្ពស់ការ

ងកាត

ងមា៉ស៊ូត

លយា៉ង

យបាន

ព

វ ៈ ធ្វើឲ្យកាន់តរាវ

យលាយជាមួយទឹក។

ពាណិជ្ជកម្ម ៈ ពលដលមនុស្ស អង្គការ ឬ

ទស

ធ្វើការផាស់ប្តូរទំនិញ និងសវាកម្ម។ ពាណិជ្ជកម្ម

មិនស្មើភាពរវាង

ទសទាំងឡាយ គឺជា

មូលហតុចម្បងនភាពកីក។

ពាណិជ្ជកម្មសម

មានតម្លសម

ប ៈ ការទិញនិងលក់ទំនិញ

យ

បរវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ។

ពិការភាពពីកំណើត ៈ ជាប

ផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តរបស់

កុមារដលមានតាំងពីកំណើតមក ដូចជាឆបមាត់
ប

្ញអប្ប។ ពលខ្លះពិការភាពពីកំណើតនះអាច

បង្កឡើង

យសារធាតុគីមីពុល។ អាច

ទៀតថា ពិការភាពតំណពូជ។

ម៉ ង

វាក្យសព្ទ
ពុល

យការសាយភាយកាំរស្មី(ការ) ៈ ជាជំងឺដលបង្ក

ឡើង

យការប៉ះពាល់នឹងការសាយភាយកាំរស្មី។

ការពុល

យការសាយភាយកាំរស្មី អាចបង្កឲ្យមាន

ជាជំងឺមហារីក ជំងឺស្បក និងប

សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ផ្សងទៀត។

ឈើ ៈ ជាផ្ទដីដ៏ធំដល

បដណ្ណប់

ឹមតដើមឈើ និងរុក្ខជាតិប៉ុ

ប៉ុន្តក៏មានសត្វ

ដលរស់

ក្នុង

ភាពស្ទរីល ៈ ពលដលវត្ថុមួយគានម

គ។

ភាពស្លកសាំង ៈ ជាជំងឺដល

ះឈាមមាន

ឈាមកហម។ វាបង្កឡើង

មិន

កាយក្នុងការបង្កើត

អាហារ។

ឬបាត់បង់

ឈើដរ។

ន់ ដូចជាទឹក ឬ

ភ្សឺដូអហ្វឌ្រីន(Pseudoephedrine) ៈ ជាថាំព
ទងសួត

តិកម្មអាឡកសុីខាំង

ុះ ៈ ដលមាន

ម
មណលបណ្ណុះកូនឈើ ៈ កន្លងដលគបណ្ណុះរុក្ខជាតិ
និងកូនឈើឲ្យលូតលាស់រហូតដល់វា

ភទយា៉ង

អាចដាំផាល់

ើននមនុស្ស សត្វ

រុក្ខជាតិ ឬវត្ថុផ្សងៗទៀតក្នុងកន្លងតមួយ។

ឆាំងនឹងអ្វីមួយទៀត ដលជាធម្មតានឹងធ្វើឲ្យគ

ះថាក់ និងសមាប់គ។ បាក់តរីអាចធន់នឹង

សិទ្ធភាពរបស់អង់ទីប៊ី

ើ

ម

ទិកមួយចំនួន, មូស

បាក់តរីមិនអាចសមាប់បាន
បង្កឡើង

ចាំបាច់ ឬ

យការ

យការ

ើអង់ទីប៊ី
ះ

ម

ពលដលម

ណាមួយ។ ការធន់នឹងអង់ទីប៊ី

យ អង់ទីប៊ី

លវា

ទិកអាច

គ

ទិក

ូវបាន

ទិកដលមិន

ក្នុងបរិសាន។

ភាពធាត់ខាំង ៈ ការលើសទម្ងន់ដលបណា្ខលឲ្យមាន
ប

សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

គ ៈ ជា

ក្នុងការផ ភាប់

ហៈធ្ងន់ ពុល

ហៈ។

ភទវត្ថុមានជីវិតតូចៗដលអាចបង្កឲ្យ

មានជំងឺ។

លាមក, ម

ទៀតបាន។
ទិក ៈ

ស់

ភទម

ឧទាហរណ៍ ម

ភាពធន់នឹងថាំ ៈ ពលដលថាំមួយចំនួនមិនអាច

ភាពធន់នឹងអង់ទីប៊ី

កន្លងផ្សង។

ប់អាយុ

គផ្សងគា អាចបង្កជំងឺ

ខុសគា និងចម្លងតាមរបៀបផ្សងៗគាដរ។

អាចធន់នឹងថាំសមាប់សត្វល្អិត។

ព បាលជំងឺត

លើដី

ម៉ង់ហា្គណស(Manganese) ៈ ជា

ភាពធន់ ៈ លទ្ធភាពរបស់អ្វីមួយដលអាចការពារខ្លួនគ
មាន

យ

ីក

ប់បើកផ្លូវដង្ហើម។

នឹងសារធាតុ

ក្នុងថាំពណ៌ ទឹកអប់ឡាន

ដលមាន

ើស

ើនមុខ ៈ ធ្វើឲ្យអ្នក

សារធាតុសំណង់ ។ល។
ភាពច

្គប់ជាតិទឹក ៈ ភសជ្ជៈដលបង្កើតឡើង

និងសារសុខភាពឡើងវិញ។

តិកម្មនឹងសារធាតុគីមី

ពុលទូ

ប់ឈាមកហមឆាប់រហ័សជាង

ដលជួយជំនួសជាតិទឹកដលបានបាត់បង់ពីក្នុងខ្លួន

បង្កកំណើតបាន។

ជំងឺមាន

ប់ឈាមកហម, ឬការបំផាញ

ស្ករ អំបិល និងទឹក ឬបង្កើតចញពីធញ្ញជាតិ និងទឹក

ភាពគានកូន ៈ ពលដលមនុស្ស រុក្ខជាតិ ឬសត្វមិនអាច

ភាពងាយ

យសារកង្វះជាតិដក

រាងកាយផលិតបំពញមកវិញ។
ភសជ្ជៈប

ប់

ប់

ក្នុងអាហារ, សារធាតុពុលបំផាញលទ្ធភាពរបស់រាង

ះទ

ភ
ភាពខ្វះខាត ៈ ដលមិនមាន

ពល

សភាពរាវ និងថា ដលបណា្ខលមកពីកង្វះ

សត្វល្អិត សត្វសាប និងមនុស្ស

ពឹងផ្អកលើ

ើន ឧទា.

ភាពកខ្វក់ និងកាកសំណល់។

យដើម

ឈើ និង រុក្ខជាតិដទទៀតរួមគា។

មនមាន

ភាពលើសលុប ៈ មានអ្វីមួយក្នុងចំនួនដ៏

គជំងឺរាកមួល អាចឆ្លងតាម

គជំងឺរបងអាចឆ្លងតាមខ្យល់។

គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ៈ ជាជំងឺដលប៉ះពាល់លើ
ជាជនលើពិភព

ករាប់លាននាក់។ ជាទូ

ធ្វើឲ្យរាងកាយបាត់បង់នូវលទ្ធភាព
បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការព បាល

គអាច

ប់

វា

ឆាំងនឹងជំងឺ។

ឡើយទ ប៉ុន្ត

ងជំងឺនះបានតាមរយៈការ

តាមរយៈការកលម្អរបបអាហារ និងការរស់

ើថាំ និង
។

មំសាសី ៈ ជាសត្វដលដញចាប់ និងសុីសត្វដទទៀត។

577

578

វាក្យសព្ទ
រំលាយ

រ
រ

រ

្ខ

ះៈរ

្ខដល

តូចៗ ដើម្បីធ្វើឲ្យទឹក
្ខសំរាមអនាម័យ ៈ រ

ដលមិនអាច

ើ

វា។ ជាញឹកញាប់ ការរំលាយ

ូវបានដាក់ខ ច់ និង
បចូលយឺតៗ
្ខស

ក្នុងដី។

ឡាយ ដល

បង្កើតឡើងតាមខ្សគំនូសវ័ណ្ណ ដើម្បីពន្យឺត ព
ូបទឹកចូល

រមាប់ម

ក្នុងដី និងការពារសំណឹក។

សមារៈ ឧបករណ៍ ...) ក្នុងវិធីដលសមាប់ម

រមាប់ម

ើន ដើម្បីកុំឲ្យវាចម្លងម

យ

លក្ខណៈរូបរាង ៈ កំណត់

គបាន។

ពណ៌ភ្នក ឬ សក់។

ហៈធ្ងន់ ៈ ជា
ក៏

ើ

បងាញនូវប
យ។

បង្កឡើង

យ

ុន

ឹម

ួច

ល់។

ៀបធៀបជាមួយ

ជា

ដលបងាញពីការផាស់ប្តូរអ្វីខ្លះដលគិតថានឹងកើត

ឡើង

និងរស់

វិ

ះ។

ងចកស្ល

បានកច្នជាផលិតផល ដូចជា

ដទទៀត

ស្ល

ង គឺជា

ទី

ះ

ង

ងសាំង និង

ស៊ូកលថ្នល់ និងបាស្ទិក។

ងចក

ភពចម្បងនការបំពុលខ្យល់។

កាន់ផា្កមួយទៀត ដើម្បីបង្កើតជា

ឬចញជាផ្ល។

ូវ

ង

យលម្អងផា្ក ៈ ពលដលលម្អងបានសាយភាយពីផា្ក
មួយ

ូវបានអនុវត្ត(ការជីក

ដល

ក្នុងទឹក និងក្នុងទីកន្លងសើម។

ផលិតផលសរីរាង្គ ៈ កសិករ ឬផលិតករ
ើ

្ញបនប

ស្ថិរភាព។

លើដីដលខូចខាត។
ងចកដល

្ញបនប
វិ

ភទរុក្ខជាតិធន់មួយដលដុះ

ង ៈ ជា

ង

វារីជាតិ ៈ ជារុក្ខជាតិតូចៗដលគានឫស មក ឬស្លឹក

រុក្ខជាតិកតំបន់ ៈ រុក្ខជាតិដលមិនមានកំណើតក្នុង

ជាលើកដំបូង

ពលដលគ

រ៉ ទំនប់ទឹក ផ្លូវថ្នល់...)។

មនុស្សមាក់ទៀត ធ្វើឲ្យមនុស្ស

រុក្ខជាតិដុះដំបូង ៈ ជា

ះ

វ

ើនមានជំងឺ។

តំបន់

ស់ដើម្បី

វាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន(ការ) ៈ ជាការសិក

ើនឆាំ

រាតត ត ៈ ការរាតត តជំងឺយា៉ងឆាប់រហ័ស
ពីមនុស្សមាក់

ើ

សង្គមមួយ និងស្វងរកដំ

ូវ។

រាុំរ៉ ៈ ពលខ្លះវាចំណាយពលយូរ ឬក៏កើតឡើងញឹក
និងពិបាកព បាល។

្ខនខ្លីៗដល

ឬជំងឺផ្សងទៀត។

ញាប់។ ជំងឺរាុំរ៉អាចមានរយៈពលជា

ះបីក្នុងបរិមាណតិចតួច

ហៈធ្ងន់ទាំងនះមានដូចជា សំណ

្ខនសង្គម ៈ ភាគ

ក្នុងបរិសានវិញ។

ពលបុគ្គលមាក់មិនមានសតិ

ជាទូ

យ។

ះថាក់ ពលដល

បារត កាតមីញ៉ូម និងកូម។

រលួយ ៈ បំបក និងពុកបន្តិចម្តងៗ។
រវីរវាយ ៈ

ហៈដលមាន

មនុស្សបានប៉ះពាល់

គក្នុងទឹកកាកសំណល់(ការ) ៈ មធ បាយ

ស់វាឡើងវិញ ឬបង្ហូរចូល

យហ្សន, ជាអ្វីៗដល

ពិសស និងខុសគារវាងវត្ថុមានជីវិតទាំងអស់ ដូចជា

គ

ះ និងកច្នទឹកកាកសំណល់ ដើម្បីអាច

ហៈបង្កើតឲ្យមាន

ល

គ(ការ) ៈ ការសមាតវត្ថុអ្វីមួយ(ទឹក របួស

ភាគ

ស់

ក្នុងខ្យល់។

្ខសំរាមធម្មតា។

ំង ឬ

ើ

រំហួត ៈ ពលដលទឹកបានស្ងួតជាចំហាយទឹក រួចហើរ

ស់ឡើងវិញបាន ឬកច្នឡើង

របាំងវ័ណ្ណវង់ ៈ ជារបាំង ដូចជាជ

ហៈដើម្បី

ភាពកខ្វក់ពុល។

ួស

ប់កាកសំណល់

វិញបាន, វាមានសុវត្ថិភាពជាងរ

និង

ហៈ(ការ) ៈ ការដុត

ប់ពូជ

វិ

ស់វិធីសរីរាង្គ អាចទទួលបាននូវ

ដើម្បីទទួលបានតំលខ្ពស់ និងមាន

្ញបនប

ពាណិជ្ជកម្មសម

សម

ប។ ជាលទ្ធផលតម្លអាចខ្ពស់ និងឋិតឋរ

ថាទំនិញនះ
ស

ប ៈ អាចឲ្យអ្នកទិញដឹង

ូវបានផលិត

យ

ើកមាំងពលកម្ម

ប់អ្នកផលិត។

វីរុសហាន់តា(Hantavirus) ៈ ជាជំងឺដលឆ្លងតាមរយៈ
ការដកដង្ហើមចូលនូវលាមកឬទឹក
សត្វកករដលផ្ទុកម

គនះ។

មរបស់

វាក្យសព្ទ
វ័ណ្ណវង់, ខ្សវ័ណ្ណវង់ ៈ ជាទីកន្លងដល
មានផ្ទរាបស្មើ

លើជ

ល។

ជាយភ្នំ ដល

សន្តិសុខអាហារ ៈ
អាហារ

ប់

កាំរស្មីខ្លះ ដូចជា ពន្លឺ
ប៉ុន្ត

ន់។
ប់រូបមាន

ន់ដលមានសុវត្ថិភាព មានសារធាតុ

ចិញ្ចឹម និងមានភាពសម
កប

ដឹកនាំជីវិត

ប

ប់ពលវលា ដើម្បី

យភាពសកម្ម និងសុខភាព។

សន្តិសុខអាហារមានន័យថា អាហារ

ូវបានផលិត

និងចកចាយក្នុងរបៀបទាំងឡាយណាដលលើក
កម្ពស់សុខភាពបរិសាន, សហគមន៍ដលពឹងផ្អក
ខ្លួនឯង, និងការចករំលកអាហារក្នុងចំ

ម

សម្បូរជីជាតិ ៈ តើដីមួយកន្លងអាចដាំដុះរុក្ខជាតិបានល្អ
ប៉ុនណា។

ឧបករណ៍ ឬសមារៈមុត

ដាប់ជួសឈាម និង

ួចផ្សងទៀត។ កញ្ចក់

បកក៏អាចចាត់ទុកជាឧបករណ៍មុត
សហគមន៍ ៈ កុម

ួចដរ។

ជាជនទាំងអស់ដលរស់

ក្នុង

តំបន់ផ្សងៗ និងមានអន្តរកម្មជាមួយកុមដទ
ទៀត។ សហគមន៍អាចជាឃំន ឬជាភូមិទាំងមូល,
ឬអាចជាកុមមនុស្ស ដូចជាកុមកសិករ កុមមាយ,
ឬ

ជាជនដលចូល

ក្នុងវិហារតមួយ, កុមដល

មានចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគា មានត
ប

ូវការរួម និង

រួម។
ប់

ើន និង

ើ

ស់

ក្នុង

ក្នុងឧស ហកម្មជា

ើន។ ការដកដង្ហើមចូលនូវកំទចសុីលីកា អាច
បងឲ្យមានប

សុខភាព។

សុីឡន(Xylene) ៈ សារធាតុរំលាយពុល។
សាជីវកម្មពហុជាតិ ៈ ជាពាណិជ្ជកម្មដលមានអំណាច,
ធ្វើការក្នុង

និងអ៊ុយរា៉ញូម អាចបង្កឲ្យមានជំងឺយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

សារធាតុចិញ្ចឹម ៈ អ្វីទាំងអស់ដលផ្តល់ចំណីដល់រុក្ខជាតិ
សត្វ ឬមនុស្ស។ មនុស្ស

ូវការសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុង

ចំណីអាហារដើម្បីលូតលាស់ និងមានសុខភាពល្អ

ចំណកឯរុក្ខជាតិ

ូវការសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងដីដើម្បី

លូតលាស់ និងចញផ្ល។

ពលកសិករបន្ថម

ក្នុងដីដំណាំ គឺគាត់បានបន្ថម

ជីកំប៉ុស និងជី

សារធាតុបងាក់អ័រម៉ូន ៈ ជាសារធាតុគីមីពុលដលពល
បានចូល

ក្នុងខ្លួនយើង វាធ្វើឲ្យអ័រម៉ូន
ឡំ

្ញខុស។

ះវាផ្តល់ស

ទសជា

ើនក្នុងពលជាមួយគា។

យសារវាជាកុមហ៊ុនដ៏ធំ ទើបវាមានឥទ្ធិពល

ក្នុងខ្លួន

សារធាតុផ្សំសកម្ម ៈ ក្នុងថាំសមាប់សត្វល្អិត វាជាសារធា
តុសកម្មស

ប់សមាប់សត្វល្អិត។

សារធាតុពន្យឺតភ្លើងដលមានជាតិ
សារធាតុពុលដល

ូវបាន

ូម(BFR) ៈ ជា
ើ

ស់

ផល ជា

ើន ដូចជាផលិតផលអគ្គិសនី

របស់វា

ពលវាប៉ះនឹងអណា្ខតភ្លើង។

ក្នុងផលិត

សងារឹម និងវាយនភណ ដើម្បីកាត់បន្ថយ

សារធាតុរំលាយ ៈ ទឹកលាយ។ ភាគ

ឿង

ះថាក់

ើនជាសារធាតុរាវ

ដលអាចរំលាយសារធាតុដទទៀត។ ទឹកគឺជាទឹក
អាស

ង និងស្តុកទឹក។

សុីលីកា, កំទចសុីលីកា ៈ ជាសារធាតុដលមាន
រ៉ជា

្ចញកាំរស្មីខ្លះទៀត ដូចជា

លាយដលមានសុវត្ថិភាពបំផុត។

សុីទន ៈ ជាធុងធំស

្ចញ

ះអាទិត្យ គឺជាធម្មជាតិទ។

ភទនការប

យើងយល់

ួច ៈ ម្ចុល កាំបិតវះ

ភទនការប

សារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យដី។

ជាជន និងសហគមន៍។

សមារៈមុត

ង់មួយ

កាំរស្មីដលចញពីការផ្ទុះសារធាតុនុយក្លអរ

ពលដលមនុស្ស

ប់

ក។

ដលមិនអាចមើលឃើញ។

មាណទៀងទាត់ដើម្បី

សុវត្ថិភាពទឹកមាន

ពាណិជ្ជកម្មពិភព

ក្បួនច ប់

សាយភាយកាំរស្មី(ការ) ៈ ជាថាមពលក្នុងទ

ស
សន្តិសុខទឹក ៈ ការបា៉ន់

លើរដាភិបាល និងបង្កើតឬក

ងសាំង

ន បង់សន និងសុីឡន ជាសារធាតុ

រំលាយពុល។

សារធាតុសរីរាង្គ ៈ ជាសារធាតុដលមាន ឬធាប់មានជីវិត
និងអាចរលួយ និងបំបកបាន ដូចជារុក្ខជាតិ សត្វ

សត្វល្អិត និងបាក់តរី។ សារធាតុសរីរាង្គអាចធ្វើឲ្យ

ដំណាំមានជីជាតិ។

សារធាតុសរីរាង្គពុលយូរអង្វង(POP) ៈ គឺជាកុមន
សារធាតុគីមីពុលដលស្ថិត

យា៉ងយូរ

បរិសាន។ ឌីអុកសាំង និងPCB គឺជាPOP។

ក្នុង

579

580

វាក្យសព្ទ
សាលារៀន

ចមា្ករ ៈ ជាកម្មវិធីប

កសិករឲ្យចះ

ះ

ចករំលកដំ

យប

ះ

ទៀត។

យ

ៀនដលជួយ

ះជាមួយកសិករផ្សង

ើជាមួយម្ចុលស

ប់ចាក់ថាំ។

សុក ៈ សរីរាង្គដលមានសភាពដូចជាអប៉ុង មាន
ស្បូនមាយ

ក្នុង

ពលមានគភ៌។ តាមរយៈសរីរាង្គនះ

ឈាម និងសារធាតុចិញ្ចឹម

ូវបាននាំ

កាន់ទារក

ដលកំពុងវិវឌ្ឍន៍។ ជាអកុសល សារធាតុពុលមួយ

ចំនួនក៏អាចឆ្លងកាត់តាមសុកនះបានដរ
ះថាក់លើទារក

ក៏

ហួត ៈ បង្ហួតធ្វើឲ្យ
រាវ

សឺរាុំង ៈ ឧបករណ៍ដល

មាន

ហ

យខ្លួនឯង និង

ធ្វើឲ្យ

ះបីជាមុនកំណើត

យ។

ការរបស់រាងកាយបុរសនិង
បង្កើតកូនបាន។

សុវត្ថិភាពអាហារ ៈ

្តី ដលអាចឲ្យគ

មទាំងគានជាតិពុល និងសារធាតុ

ះថាក់

ផ្សងទៀត។

ហដារចនាសម្ព័ន្ធ ៈ វត្ថុទាំងឡាយដលបានសាងសង់
ឡើង ដូចជាផ្ទះ ផ្លូវ និង

ើស

ប់សមាប់ម

សារធាតុដលមាន
ពល

ក្នុងការជីករ៉មាស។

ួច

ួច

ហ្សន ៈ ជាផ្នកមួយនវត្ថុមានជីវិតទាំងអស់ ដល
កំណត់ពីលក្ខណៈ និងរូបរាងរបស់វត្ថុ

ះថាក់ខាំង។

អាកក់ភាមៗ ប៉ុន្តមិនវិវឌ្ឍន៍ ក្នុងរយៈពលយូរ
រាុំរ៉។

ៀបធៀបជាមួយជំងឺដលមានសភាព

សំណល់កសិផល(Crop residue) ៈ មក ស្លឹក ឫស
និងផ្នកដទទៀតនរុក្ខជាតិដល
កយពី
ើ

សសសល់

មូលផលរូច។ ជាញឹកញាប់វា

ស់ជាជីកំប៉ុស ឬ

ងជីវមា៉ស់។

ពលដលដីនិងថ្ម សឹកដាច់ ឬ

ះបន្តិចម្តងៗ

យសារខ្យល់និងទឹក។

ត ឬខៀវ, ធ្វើឲ្យ
ង់

ូវបាន

ូវបានហូរ

យដ

ឡ
ភទច

្កន ឬឡបិតជិតស

សំណល់។

ឡើងក

ពិភព

ប់ដុតកាក

ផនដី(ការ) ៈ ការកើនឡើងក

ទូទាំង

ក ដលបណា្ខលឲ្យមានទឹកជំនន់កាន់ត

ើន ព្យុះ កម្ពស់ទឹកសមុ

លដាលជំងឺ

កើនឡើង និងការឆ្លងរា

កាន់តំបន់ថ្មីៗទៀត។

ឡើងម(ការ) ៈ ពលដលអាហារ ឬក៏សារធាតុសរីរាង្គ
ឡើងរលួយនិងជូរ។ ការឡើងមនះកើតឡើង

យសារបាក់តរីបានចូល និងផាស់ប្តូរធម្មជាតិន

សារធាតុ

ះ។

អ

សំណាញ់អាហារ ៈ មើលចងាក់អាហារ។
សំណឹក ៈ

ះ។ ហ្សន

ង់ ឬរួញ, កំណត់ទំហំនិង

ស់

ល់ គឺជាជំងឺដលធ្វើឲ្យមានសភាព

ឡើយ បើ

ះ និងភើក្លិនដូចពងមាន់

និងជើងរបស់យើង ។ល។

ល់ ៈ ពលដលមានអ្វីមួយកើតឡើងភាមៗ

ជំងឺ

ស់។

រាកក្លិនស្អុយ ឈឺក្នុង

ឡដុត ៈ

ខាំងៗ និងធ្ងន់ធ្ងរ ឬបង្កឲ្យមាន

ើ

ុង

ហ ដ (Giardia) ៈ ជាបា៉រាសុីតដលបង្កឲ្យកើតលឿង

ឲ្យមានលក្ខណៈល្អឡើងវិញ។

ើ

ើក្នុង

ះថាក់ខាំង ហួរគួរត

ធ្វើឲ្យភ្នករបស់យើងមានពណ៌

កាយវត្ថុដលខូចខាត

ស នីត(Cyanide) ៈ សារធាតុគីមីពុលខាំង

គ និងសមាត, និង

ផលិតផលឧស ហកម្ម។ ហ្វ័រមា៉ល់ដអីុតជា

សក់យើង

សារឡើងវិញ(ការ) ៈ ការ

ព័ន្ធទឹក។

ហ្វ័រមា៉ល់ដអីុត(Formaldehyde) ៈ សារធាតុគីមីពុល

ស្អុយ។

ពលអាហារមានសារធាតុចិញ្ចឹម

កាយពីសារធាតុ

ជាឧស្ម័ន។

យ័ត្ន

សុខភាពបន្តពូជ ៈ ជាសុខភាពដលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរ

ជាចំហាយ។

អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព

ក(World Trade

Organization (WTO))ៈ ជាអង្គការដ៏មានអំណាច
ក្នុង

ះរដាភិបាលជា

ើន

ូវធ្វើក្ចិ

ម

ៀងអំពី

វាក្យសព្ទ
ពាណិជ្ជកម្មរវាង

ទស និង

ពហុភាគី។

ទស និងសាជីវកម្ម

អីុ្រដូហ្សនពីរ៉ុកសុីត(Hydrogen peroxide) ៈ សារធាតុ
គីមីស

អីុប៊ុយ

អង្គការសុខភាពពិភពលាក(World Health
ជាជាតិ ដលទទួល ខុស

ូវលើសុខភាព

អន្តរជាតិ។

អង់ទីប៊ី

ស់ ស

ប់

បាក់តរី។

ឆាំង

នឹងការឆ្លង

រំលាយអាហារជាដើម។

អណា្ខតភ្លើងឧស្ម័នជា

គ

យ

ចាំ ៈ

តិកម្មគីមី ដូចជាការ

៉ងក្នុងមួយថ្ង។

ង

មានឧស្ម័នលើសលុប

ជាក់

អាងស្តុកទឹក ៈ ជាកន្លងដលមនុស្សបង្កើតឡើងស

ប់

ជំងឺ

ូវបានញកចញពី

ង។

អាល់ឡសុី,

សុខភាព និងសុវត្ថិភាព និងការលាងសមាតដដើម្បី

រួមមាន ការលាងសមាតដ និងងូតទឹក, ការទុកដាក់

អភិរក្ស(ការ) ៈ ការថរក ធនធានធម្មជាតិពីការបំផ្លិច

តិកម្មអាល់ឡសុី ៈ ជាប

បុគ្គល

ក្នុងសួតបង្ក

ដលកើត
អាក ឬ

ពលដល

ះបានដកដង្ហើមចូល លបចូល ចាក់

បញ្ចូល ឬក៏ប៉ះពាល់នូវវត្ថុជាក់លាក់ណាមួយ។

អាស

ន(Acetone) ៈ ជាសារធាតុរំលាយដលមាន

ជាតិពុល។

អាហារវចខ្ចប់ ៈ អាហារ ឬភសជ្ជៈដលមានរសជាតិល្អ
ប៉ុន្តមិនមានសុខភាព

យសារវាមានសារធាតុ

ចិញ្ចឹមតិចតួច ប៉ុន្ត សម្បូរ
ស្ករ

យខាញ់ អំបិល

ង និងសារធាតុគីមី។

អាហារូបត្ថម្ភ ៈ ការបរិ

គ

ប់

ន់ និង

ឹម

ជួយឲ្យលូតលាស់ និងមានសុខភាព និង

និងរៀបចំម្ហូបអាហារ, និងការរក ផ្ទះសម្បង
ឲ្យសាត។

ថាជំងឺ

ឬស្ហុក ដលប៉ះពាល់លើបុគ្គលខ្លះ

អនាម័យផាល់ខ្លួន ៈ អ្វីៗដលមនុស្សបានធ្វើដើម្បីរក

គ។ អនាម័យ

ូបចូល

កន្ទួលកហម និងក្នុងពល ខ្លះពិបាកដកដង្ហើម

គ។

ភាពសាត និងការពារការឆ្លងម

ញ់ចញពីរ៉ និង

ឡើងដូចជា រមាស់ កណា្ខស បនាល

សមរម្យ តម្លអាហារសមរម្យ និងសុវត្ថិភាព

យមធ បាយ

ូវបានច

អាបសស្តូស។

ខ្លួនដលរួមមានរបរកសិកម្ម ទីផ រ ការបងចក

ងកាកសំណល់មនុស្ស

ស់ជាសារធាតុសំណង់ដល

ឲ្យកើតជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរម៉ ង

ព័ន្ធអាហាររបស់

ៈ ការសាងសង់និងថទាំបន្ទប់ទឹក ដើម្បី

ើ

កិនជាបន្ទះតូចៗដលអាច

អធិបតយ្យភាពអាហារ ៈ សិទ្ធិរបស់សហគមន៍ តំបន់

អាហារ។

ូវបាន

អាបសស្តូនះអាច

ង

ង។

បងា្ករការឆ្លងម

ុនចាញ់។

ប់ព បាល

ធន់នឹងភ្លើងឆះ និងជាសំលៀកបំពាក់ការពារ។

ើរួច ៈ អណ្ណូងដលបង្កើតឡើងដើម្បី

ឬជនជាតិមួយ ក្នុងការកំណត់នូវ

ពីខាងកយទំនប់។

អាបសស្តូ(Asbestos) ៈ ជាសារធាតុពុលដលដុតមិន

ពលដល

ទុកកាកសំណល់ពីការជីករ៉ ឬពីការខួងអណ្ណូង

បំផាញ។

ើ

ប់

ឆះ និង

យការដុត ដើម្បីការពារការផ្ទុះបំពង់

ប់

ភាព

អាតមសុីនីន(Artemisinin) ៈ ជាថាំស

យការដុត

អណា្ខតភ្លើងឧស្ម័នដលមានសុវត្ថិភាព ៈ

អនាម័យទូ

ូវបាន

អាងសិបទិក ៈ ជាអាងស្តុកដលជីកចូលកមដីស

ស្តុកទឹក, ជាទូ

ពលដលឧស្ម័ន

ូវបានញកចញពី

អណ្ណូងស្តុកទឹក

ប់ទប់មិនឲ្យចម្លងក

ប់កាត់បន្ថយ

មូល និងកច្នទឹកកាកសំណល់។

ហើយវាបង្កឲ្យកើតមាន

២៤

។

គ។

សំឡង អគ្គិសនី ចញនិងចូលកន្លងមួយ។

អង់សុីម ៈ ជាសារធាតុដលកើតឡើងក្នុងវត្ថុមានជីវិត

ធម្មជាតិ

ុន

អីុសូឡង់(Insulation) ៈ សារធាតុដល
ស់ស

ទិក(Antibiotic) ៈ ថាំផ្សះ។ ជាថាំដល
ើ

៉ូហ្វន(Ibuprofen) ៈ ជាថាំស

ការឈឺចាប់ ការរលាក និង

Organization (WHO))ៈ ជាផ្នកមួយនអង្គការ

សហ

ប់លាងសមាត និងសមាប់ម

នឹងជំងឺ។

អឺ

្តូសន(Estrogen) ៈ ជាអ័រម៉ូន

ស

ប់

ប់

ងការបន្តពូជ

ូវដើម្បី

ឆាំង

ក្នុងរាងកាយ

យរួមជាមួយនឹង

ូហ្សស្តរូន(progesterone )។

្តី

581

582

វាក្យសព្ទ
អូតូកាវ(Autoclave) ៈ ជាមា៉សុីនរមាប់ម
ើ

ស់ចំហាយ

ស់ជាញឹកញាប់
អកូទសចរណ៍ ៈ ជាគ

និងសមាធ។ វា

គ

យ

ូវបាន

ក្នុងមន្ទីរពទ្យ និងគ្លីនិក។
ងដលរក

ឥន្ធនៈហ្វូសុីល ៈ ជាឥន្ធនៈដលកើតឡើងពីសំណល់ន

ក់ចំណូលតាមរ

យៈការនាំអ្នកទសចរដើរមើលទសភាពធម្មជាតិន
កន្លងមួយ

យមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិសាន។

អកូឡូហ្សុី ៈ ទំនាក់ទំនងរវាងវត្ថុមានជីវិតជាមួយបរិសាន
ជុំវិញ។ អ្វីមួយដលអាចចាត់ទុកថាជាអកូឡូហ្សុី
លុះ
ជា

តវាល្អចំ

ព័ន្ធធម្មជាតិ។

ះបរិសាន ឬវាធ្វើសកម្មភាពដូច

អហ្វដ្រា(Ephedra)ៈ ជាថាំរុក្ខជាតិស
ការធ្វើទុក្ខនជំងឺហឺត។

មា៉ហួង(Ma Huang)។

ប់កាត់បន្ថយ

ទសចិន គ

ថា

អហ្វឌ្រីន(Ephedrine)ៈ ជាថាំស

ប់ជួយក្នុងការដក

អ្នក

ស់វត្ថុផ្សងៗ។

ដង្ហើម។
ើ

ស់ ៈ អ្នកដលទិញឬ

ើ

អ្នកពាំលម្អងផា្ក ៈ សត្វល្អិត ឬសត្វដលបានពាំលម្អងពី
ផា្កមួយ

កាន់ផា្កមួយទៀត ដើម្បីជួយរុក្ខជាតិក្នុង

ការបង្កកំណើត។ ខ្យល់ក៏អាចជួយក្នុងការសាយ

អំហ្វុីសមសួត(Emphysema) ៈ ជាជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរបង្ក
យការជក់បារី ការជីករ៉ និងភាពកខ្វក់

នខ្យល់។

អ័រម៉ូន ៈ ជាសារធាតុគីមីធម្មជាតិដលបង្កើតឡើង
រាងកាយ ដើម្បី
ភាព

ប់

យ

ងទម្ងន់ សីតុណភាពរាងកាយ

កឃាន ភាពរឹងរបស់ឆ្អឹង អារម្មណ៍

អារម្មណ៍ផ្លូវភទ និងលទ្ធភាពបង្កកំណើត។

រុក្ខជាតិ និងសត្វដលបានសាប់ជា

ហើយ។ ឥន្ធនៈហ្វូសុីល រួមមាន

ើនលានឆាំមក

ង ធ្យូងថ្ម និង

ឧស្ម័នធម្មជាតិ ។ ឥន្ធនៈហ្វូសុីលជាធនធានដល
មិនអាចបង្កើតថ្មីបាន ហើយ
ប

ពលគដុតវា វានឹង

្ចញឧស្ម័នកាបូនិច ដលបណា្ខលឲ្យមានការ

ឡើងក

ផនដី។

ឧ
ឧបករណ៍ការពារដំណកដង្ហើម ៈ ជាមា៉ស់ការពារដល
បពីលើ

មុះនិងមាត់ ដើម្បីការពារបុគ្គលពីការ

ដកដង្ហើមចូលនូវសារធាតុពុល។
ឧបករណ៍វាស់ក

ិតកម្ពស់រាងA ៈ ជាឧបករណ៍ធ្វើពីឈើ

ដលមានរូបរាងដូចតួអក្សរA ស
កម្ពស់នតំបន់មួយតាមរយៈចំ

ឧស្ម័នធម្មជាតិ ៈ ជាឧស្ម័នដលកើត
សមុ

ដល

ឥន្ធនៈ។

ភាយលម្អងផា្កនះដរ។

ឡើង

ឥ
ើ

ូវបានរក ទុក និង

ប់ស្វងរកក

តឬជ

ល។

ិត

កមដី ឬកម
ើ

ស់ជា

