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 របៀបកំណត់ក  ិតថា  ំ និងរបៀប  ើថា  ំ

និមិត្ត ស ្ញ  និមិត្ត ស ្ញ  

= មា នន័យថា  ៖ ស្ម ើនឹង ឬដូចគា  នឹង

+ មា នន័យថា  ៖ និង ឬបូកនឹង

របៀបសរសរក្ន ុងកា រចកថា  ំ បៀបសរសរក្ន ុងកា រចកថា  ំ 

   ១   ប់ = មួយ   ប់ទា ំងមូល  =

       ១/២   ប់ = កន្ល ះ   ប់ =

            ១ ១/២   ប់ = មួយ   ប់កន្ល ះ =

        ១/៤   ប់ = មួយភា គបួនន   ប់ =

១/៨   ប់ = មួយភា គ   ំបីន   ប់(មួយ   ប់
ចកជា   ំបីចំណក ហើយលបមួយចំណក) =

ខា  តរងា  ស់របស់ថា  ំ 
ជា ទូ   ខា  តរងា  ស់របស់ថា  ំគឺគិតជា ក  ម(ក .)និងមីលីក  ម(ម.ក )

១០០០ម.ក .= ១ក . (មួយពា ន់មីលីក  ម ស្ម ើនឹងមួយក  ម)

១ម.ក =០,០០១ក . (មួយមីលីក  មស្ម ើនឹងមួយភា គពា ន់នមួយក  ម)

ឧទា ហរណ៍  ទា ហរណ៍  

អា ស្ព ីរីន(Aspirin)ស   ប់មនុស្សធំមួយ   ប់ 
មា នផ្ទ ុកថា  ំអា ស្ព ីរីន ៣០០មីលីក  ម

.៣ ក .         
០.៣ ក .    
០.៣០០ ក . 
៣០០ ម.ក .

ទា ំងអស់នះជា របៀប 
ផ្សងៗគា  នកា រ និយា យ 
អំពី ៣០០មីលីក  ម

អា ស្ព ីរីន(Aspirin) ស   ប់កុមា រមួយ   ប់ 
មា នផ្ទ ុកថា  ំអា ស្ព ីរីន ៧៥មីលីក  ម

.០៧៥ ក .
០.០៧៥ ក .
៧៥ ម.ក .

ទា ំងអស់នះជា របៀប 
ផ្សងៗ គា  នកា រ និយា យ 
អំពី ៧៥មីលីក  ម

ជំពូកទី

៨

 

 

មួយ      បូក        មួយ       ស្ម ើនឹង        ពីរមួយ      បូក        មួយ       ស្ម ើនឹង        ពីរ
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កំណត់ចំណា ំ ៖  ក្ន ុង  ទសខ្ល ះ ថា  ំខ្ល ះមា នខា  តរងា  ស់គិតជា  េ្រ ហ្គ ន (grain=gr.) ហើយ ១gr. = ៦៥ ម.ក .។ 
នះមា នន័យថា  ថា  ំអា ស្ព ីរីនមួយ   ប់ដលមា ន ៥gr. គឺស្ម ើនឹង ៣០០ ម.ក .។ 

ជា ទូ   គចា ំបា ច់  ូវដឹងពីចំនួនក  ម ឬមីលីក  មដលមា នផ្ទ ុក  ក្ន ុងថា  ំណា មួយ។

ឧទា ហរណ៍ ៖ បើអ្ន កចង់  ើថា  ំ   ប់អា ស្ព ីរីនស   ប់មនុស្សធំមួយចំណកតូច ឲ្យ  កុមា រជំនួសថា  ំអា ស្ព ីរីនស   ប់
កុមា រ បុ៉ន្ត អ្ន កមិនដឹងថា  ូវឲ្យបុ៉នា  ន  ះ...

អា នអក្សរតូចៗ  លើសា  កស ្ញ  របស់ថា  ំ     
ដលមា នសរសរថា  ៖ អា សុីត
អា សទីលសា លីសុីលិក ០.៣ក  ម  
(អា សទីលសលសីុីលិក អា សុីដ = អា ស្ព ីរីន) 

០.៣ ក . = ៣០០ ម.ក . និង ០.០៧៥ ក . = ៧៥ ម.ក .។ ដូច្ន ះអ្ន កអា ចមើលឃើញថា  ថា  ំអា ស្ព ីរីន ស   ប់មនុស្ស 
ធំ ១   ប់ មា នទម្ង ន់ស្ម ើនឹង៤ដងនអា ស្ព ីរីនស   ប់កុមា រ។

៧៥ម.ក . 
៧៥ម.ក .
៧៥ម.ក .
៧៥ម.ក .

អា ស្ព ីរីនកុមា រ ៤   ប់ 
បញ្ច ូលគា    បា នជា 

៣០០ម.ក . អា ស្ព ីរីនធម្ម តា  ១   ប់

ដូច្ន ះ បើអ្ន កកា ច់អា ស្ព ីរីនមនុស្សធំ១   ប់  ជា ៤ចំណក អ្ន កអា ច  ើ១ចំណកជំនួសអា ស្ព ីរីនស   ប់កុមា របា ន។ 
របៀបទា ំងពីរយា៉ ងនះស្ម ើគា   បុ៉ន្ត មួយចំណកនអា ស្ព ីរីនមនុស្សធំមា នតម្ល  កជា ង។

 យ័ត្ន  ៖ មា នថា  ំជា  ើន ពិសសពពួកថា  ំអង់ទីបី៊យ៉ូទិកមា នទម្ង ន់ និងខា  តខុសគា  ។ 

ឧទា ហរណ៍ ៖ ត   សុីគ្ល ីន(Tetracycline) អា ចមា ន   ប់៣  ភទ ៖

  

សូម  យ័ត្ន ថា   ូវឲ្យថា  ំត  តា មក  ិតដលបា នណនា ំបុ៉   ះ។ សូម  យ័ត្ន ថា   ូវឲ្យថា  ំត  តា មក  ិតដលបា នណនា ំបុ៉   ះ។ គចា ំបា ច់  ូវពិនិត្យថា  តើថា  ំ  ះមា នចំណុះ 
បុ៉នា  ន ក  ម ឬមីលីក  ម។

ឧទា ហរណ៍ ៖ បើ  ក្ន ុងវជ្ជ ប   សរសរថា  លបត   សុីគ្ល ីន ១   ប់ ២៥០ម.ក . ចំនួន៤ដង ក្ន ុងមួយថ្ង  ហើយ 
អ្ន កមា នត   ប់៥០ម.ក   ះអ្ន ក  ូវលប៥   ប់ន៥០មីលីក  ម ៤ដងក្ន ុងមួយថ្ង (២០   ប់ ក្ន ុងមួយថ្ង )។

             ៥០ ម.ក .      +      ៥០ ម.ក .      +      ៥០ ម.ក .      +      ៥០ ម.ក .      +      ៥០ ម.ក .     =            ២៥០ ម.ក .              ៥០ ម.ក .      +      ៥០ ម.ក .      +      ៥០ ម.ក .      +      ៥០ ម.ក .      +      ៥០ ម.ក .     =            ២៥០ ម.ក .  

               

របៀបកំណត់ក  ិតថា  ំប៉នីសុីលីន

ជា ទូ   ថា  ំប៉នីសុីលីន  ូវបា នក  ិតជា អុ៊យនីត(unit) ១.៦០០.០០០អុ៊យនីត = ១ក . ឬ ១.០០០ម.ក    
ថា  ំប៉នីសុីលីនមា ន  ើនទ  ង់(ថា  ំចា ក់និងថា  ំ   ប់) ក្ន ុងក  ិត ៤០០.០០០អុ៊យនីត = ២៥០ម.ក .

 
បើអ្ន កកា ច់អា ស្ព ីរីនមនុស្សធំ ១   ប់  ជា ៤ភា គ 
ស្ម ើរៗគា    ះមួយភា គៗនអា ស្ព ីរីនទា ំង ៤ភា គ
ស្ម ើនឹងអា ស្ព ីរីនស   ប់កុមា រមួយ   ប់                                                                                                         

២៥០ ម.ក .                ១០០ ម.ក .                                    ៥០ ម.ក .២៥០ ម.ក .                ១០០ ម.ក .                                    ៥០ ម.ក .
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ខា  តរងា  ស់ថា  ំទឹក
ថា  ំសុីរូ៉ ថា  ំទឹកខា ប់ៗ ថា  ំកមា  ំង និងថា  ំទឹកផ្សងៗទៀត  ូវបា នកំណត់ក ិតជា មីលីលី   ៖

  ម.ល = មីលីលី           ១លី  (ល.) = ១០០០ម.ល

ជា ញឹកញា ប់ ថា  ំទឹក  ូវបា នគវា ល់  យសា  ប   បា យ ឬសា  ប   កា ហ្វ  ៖

  ១សា  ប   កា ហ្វ  = ៥.ម.ល    ១សា  បពា ្រ បា យ = ១៥ម.ល

កា លណា គណនា ំថា  ពិសា រមួយសា  ប   កា ហ្វ  បា នសចក្ត ីថា  ៥ម.ល។ 

បុ៉ន្ត  សា  ប   កា ហ្វ ដលគ  ើន  ើមា នក  ិតដល់៨ម.ល ឬ  ឹម៣ម.ល។ បើ  ើសា  បពា ្រ កា ហ្វ ដើម្ីបឲ្យថា  ំ  ះ បើ  ើសា  បពា ្រ កា ហ្វ ដើម្ីបឲ្យថា  ំ  ះ
គចា ំបា ច់  ូវវា ស់  ឹមត៥ម.ល  យមិនឲ្យលើស និងមិនឲ្យខ្វ ះឡើយ។          គចា ំបា ច់  ូវវា ស់  ឹមត៥ម.ល  យមិនឲ្យលើស និងមិនឲ្យខ្វ ះឡើយ។            

                                

វិធីធ្វ ើឲ្យ   កដថា សា  ប   កា ហ្វ ដល  ើមា នចំណុះ៥ម.លវិធីធ្វ ើឲ្យ   កដថា សា  ប   កា ហ្វ ដល  ើមា នចំណុះ៥ម.ល

   ១.  ទិញសា  ប   ដលមា នចំណុះ៥ម.ល 

     ឬ

២. ទិញថា  ំដលមា នសា  ប   បា  ស្ទ ិកជា ប់មកជា មួយ។ សា  ប   នះមា នចំណុះ 
៥ម.ល។  ពលដលវា ពញ វា មា នចំណុះ ៥ម.ល ហើយបើវា កន្ល ះ វា មា ន 
គំនូស បងា  ញមួយ (២.៥ម.ល)។ រក  ទុកសា  ប   នះស   ប់ក ិតថា  ំ 
ផ្សងៗទៀត។           

     ឬ

៣. ចា ក់បំពញសា  ប   តូចណា មួយដលមា ន  ផ្ទ ះ 
របស់ អ្ន ក ក្ន ុងចំណុះទឹក៥ម.ល  យ  ើសុឺរុា ំង         
ឬវត្ថ ុ ផ្សង ទៀតស   ប់វា ស់  ហើយគូសចំណា ំ ហើយគូសចំណា ំ 

 លើសា  ប     ះ   ង់ក  ិតកម្ព ស់  លើសា  ប     ះ   ង់ក  ិតកម្ព ស់ 
ទឹក  ះ។ទឹក  ះ។ 

៥ម.ល៥ម.ល
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របៀបឲ្យថា  ំដល់កុមា រតូចៗ
មា នថា  ំជា  ើន  ភទដលមា នទ  ង់ជា   ប់ ក៏មា នទ  ង់ជា សុីរូ៉ ឬទឹកខា ប់ៗផងដរ ស   ប់កុមា រ។ ជា ទូ   បើ

អ្ន ក  ៀបធៀបចំណុះថា  ំដលអ្ន កទិញ ថា  ំសុីរូ៉តងតថ្ល ជា ងថា  ំ   ប់។ អ្ន កអា ចសំចលុយ  យធ្វ ើសុីរូ៉  យខ្ល ួនអ្ន ក 
តា មរបៀបដូចខា ងក  ម ៖

                      

                                 

                                 

  

                                                                                             

                                                                                                             

       

 ពលអ្ន កធ្វ ើសុីរូ៉ស   ប់កុមា រពីថា  ំ   ប់  ូវ  យ័ត្ន  កំុឲ្យថា  ំ  ើនហួសពក។ ូវ  យ័ត្ន  កំុឲ្យថា  ំ  ើនហួសពក។ និងមិន  ូវឲ្យទឹកឃ្ម ុំ  កុមា រដល មិន  ូវឲ្យទឹកឃ្ម ុំ  កុមា រដល 
មា នអា យុក  មមួយឆា  ំ។មា នអា យុក  មមួយឆា  ំ។  ះបីជា វា ជា ករណីក៏  យ ក៏ទា រកខ្ល ះអា ចមា ន  តិកម្ម ដ៏   ះថា  ក់ដរ។

 យត្ន ័ ៖  ដើម្ីបបងា្ក  រកា រឈ្ល ក់ មិន  ូវឲ្យថា  ំ  កុមា រ  ពលដលវា ដកផា  រ ឬ  ពលក  លរបស់វា  ូវបា ន 
សង្ក ត់  ក  យ។  ូវ   កដថា  កុមា រ  ះអង្គ ុយ ឬក  លរបស់កុមា រ  ះ  ូវបា នងើបឡើងលើ។ មិន  ូវឲ្យថា  ំពទ្យ

 កុមា រតា មមា ត់  ពលដលវា កំពុង  កា ច់ ឬពលវា ដកលក ់ឬពលវា សន្ល ប់បា ត់សា  រតី  ះឡើយ។  

             

តើ  ូវឲ្យថា  ំបុ៉នា  នដល់កុមា រ  ពលដលអ្ន កមា នតថា  ំស   ប់មនុស្សធំ?តើ  ូវឲ្យថា  ំបុ៉នា  នដល់កុមា រ  ពលដលអ្ន កមា នតថា  ំស   ប់មនុស្សធំ?

ជា ទូ  កា លណា កុមា រកា ន់តតូច  ះថា  ំដល  ូវឲ្យកា ន់តតិច។ កា រឲ្យថា  ំហួសក  ិតអា ចបណា្ខ  លឲ្យមា ន 
  ះថា  ក់។ បើអ្ន កមា នព័ត៌មា នអំពីក  ិតថា  ំស   ប់កុមា រ សូមធ្វ ើតា មកា រណនា ំ  ះ  យ  ុង  យ័ត្ន ។ បើអ្ន ក 

មិនដឹង ពី ក  ិត  ើ   ស់ គិត  តា មទម្ង ន់ ឬអា យុរបស់កុមា រ  ះ។ តា មធម្ម តា  គគួរឲ្យថា  ំកុមា រតា មចំណក 
នក  ិតមនុស្សធំដូចខា ងក  មនះ ៖

កិនថា  ំ   ប់ឲ្យហ្ម ត់ ល្អ កិនថា  ំ   ប់ឲ្យហ្ម ត់ ល្អ 

ស្ក រ ឬទឹកឃ្ម ុំស្ក រ ឬទឹកឃ្ម ុំ
ទឹកដា ំឆ្អ ិនទឹកដា ំឆ្អ ិន

ឬបើកថា  ំ   ប់ ចា ក់យកម៉្សៅថា  ំឬបើកថា  ំ   ប់ ចា ក់យកម៉្សៅថា  ំ

ហើយលា យម  នះជា មួយ ទឹកដា ំឆ្អ ិន ហើយលា យម  នះជា មួយ ទឹកដា ំឆ្អ ិន 

(ទុកឲ្យ  ជា ក់) និងស្ក រឬទឹកឃ្ម ុំ(ទុកឲ្យ  ជា ក់) និងស្ក រឬទឹកឃ្ម ុំ

អ្ន ក  ូវបន្ថ មស្ក រ ឬទឹកឃ្ម ុំឲ្យបា ន  ើន អ្ន ក  ូវបន្ថ មស្ក រ ឬទឹកឃ្ម ុំឲ្យបា ន  ើន 

កា លណា ថា  ំល្វ ីងពក (ត   សុីគ្ល ីន ឬក្ល រូ៉គីន)។កា លណា ថា  ំល្វ ីងពក (ត   សុីគ្ល ីន ឬក្ល រូ៉គីន)។

៦០ គីឡូ៦០ គីឡូ

មនុស្សធំ មនុស្សធំ 

ក  ិតម្ត ងក  ិតម្ត ង
កុមា រអា យុ កុមា រអា យុ 

ពី៨  ១៣ឆា  ំ ពី៨  ១៣ឆា  ំ 

ពា ក់កណា្ខ  លនក  ិត  ពា ក់កណា្ខ  លនក  ិត  
កុមា រអា យុ កុមា រអា យុ 

ពី៤  ៧ឆា  ំ ពី៤  ៧ឆា  ំ 

១ភា គ៤នក  ិត                 ១ភា គ៤នក  ិត                 កុមា រអា យុ កុមា រអា យុ 

ពី១  ៣ឆា  ំ  ពី១  ៣ឆា  ំ  

១ភា គ៨នក  ិត១ភា គ៨នក  ិត ឲ្យកុមា រដលមា ន អា យុក  ម ឲ្យកុមា រដលមា ន អា យុក  ម 

១ឆា  ំ ដូចគា  នឹង ក  ិតកុមា រអា យុ ១ឆា  ំ ដូចគា  នឹង ក  ិតកុមា រអា យុ 

១ឆា  ំដរ ប៉ុន្ត  សូមពិ   ះជា មួយ ១ឆា  ំដរ ប៉ុន្ត  សូមពិ   ះជា មួយ 

 ូពទ្យសិន បើជា អា ចធ្វ ើបា ន។ ូពទ្យសិន បើជា អា ចធ្វ ើបា ន។

៣០ គីឡូ៣០ គីឡូ ១៥ គីឡូ១៥ គីឡូ ៨គីឡូ៨គីឡូ ៥គីឡូ៥គីឡូ
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របៀបលបថា  ំ 
វា ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដលគ  ូវលបថា  ំតា មកា រណនា ំ។ ថា  ំខ្ល ះ  ូវលបតម្ត ង 

ក្ន ុងមួយថ្ង  បុ៉ន្ត ថា  ំខ្ល ះទៀត  ូវលបឲ្យបា ន  ើន។  សិនបើអ្ន កគា  ននា ឡិកា  ក៏គា  ន 

ប   អ្វ ីដរ ។  សិនបើកា រណនា ំ   ប់ថា (១   ប់ រៀងរា ល់៨ ៉ ងម្ត ង) មា នន័យ 

ថា  លប៣ដងក្ន ុង១ថ្ង  ១   ប់ពល  ឹក ១   ប់ ពលរសៀល និង១   ប់ពល 

យប់។  សិនបើគនិយា យថា (១   ប់រៀងរា ល់ ៦ ៉ ងម្ត ង) មា នន័យថា  លប៤ដង 

ក្ន ុងមួយថ្ង  ១   ប់  ពល  ឹក ១   ប់  ពលថ្ង  ង់ ១   ប់  ពលរសៀល 

និង១   ប់  យប់។  សិនបើកា រណនា ំ   ប់ថា (១   ប់រៀងរា ល់ ៤ ៉ ងម្ត ង)

មា នន័យថា លប៦ដងក្ន ុង១ថ្ង   យមា នច   ះពលនកា រលបម្ត ងៗ  ហលគា  ។

 រា ល់ពលដលអ្ន កឲ្យថា  ំពទ្យ  នរណា មា  ក់ ជា កា រល្អ អ្ន ក  ូវសរសសចក្ត ីណនា ំ និងឲ្យអ្ន កជំងឺ   ប់អ្ន ក 

ឡើងវិញពីរបៀប  ើថា  ំ និងពលដល  ូវលបថា  ំ។  ូវធ្វ ើឲ្យ   កដថា គា ត់យល់ច  ស់។

ដើម្ីបរំលឹកដល់អ្ន កមិនចះអា ន អំពីពលដល  ូវលបថា  ំ ដើម្ីបរំលឹកដល់អ្ន កមិនចះអា ន អំពីពលដល  ូវលបថា  ំ 

អ្ន កអា ចធ្វ ើស ្ញ  សំគា ល់ដូចនះអ្ន កអា ចធ្វ ើស ្ញ  សំគា ល់ដូចនះ

 កន្ល ងទំនរខា ងក  មនះ គូរចំនួនថា  ំដល  ូវលប  កន្ល ងទំនរខា ងក  មនះ គូរចំនួនថា  ំដល  ូវលប 

និងពន្យល់គឲ្យបា នច  ស់លា ស់ តើវា មា នន័យដូចម្ត ច។និងពន្យល់គឲ្យបា នច  ស់លា ស់ តើវា មា នន័យដូចម្ត ច។

ឧទា ហរណ៍ ៖ឧទា ហរណ៍ ៖

នះមា នន័យថា  ១   ប់ បួនដងក្ន ុងមួយថ្ង  ១   ប់ពល  ឹក នះមា នន័យថា  ១   ប់ បួនដងក្ន ុងមួយថ្ង  ១   ប់ពល  ឹក 

១   ប់ពលរសៀល  ១   ប់ពលលា  ច  និង ១   ប់ពលយប់១   ប់ពលរសៀល  ១   ប់ពលលា  ច  និង ១   ប់ពលយប់

នះមា នន័យថា  កន្ល ះ   ប់ លប៤ដងក្ន ុង១ថ្ង            នះមា នន័យថា  ១   ប់ លប៣ដងក្ន ុង១ថ្ង នះមា នន័យថា  កន្ល ះ   ប់ លប៤ដងក្ន ុង១ថ្ង            នះមា នន័យថា  ១   ប់ លប៣ដងក្ន ុង១ថ្ង 

នះមា នន័យថា  ១ភា គ៤ន   ប់ លប២ដងក្ន ុង១ថ្ង            នះមា នន័យថា  ២សា  ប   កា ហ្វ  ២ដងក្ន ុង១ថ្ង នះមា នន័យថា  ១ភា គ៤ន   ប់ លប២ដងក្ន ុង១ថ្ង            នះមា នន័យថា  ២សា  ប   កា ហ្វ  ២ដងក្ន ុង១ថ្ង 



64

ពលដលអ្ន កឲ្យថា  ំដល់នរណា មា  ក់...ពលដលអ្ន កឲ្យថា  ំដល់នរណា មា  ក់...

 ូវសរសរព័ត៌មា នដូចខា ងក  មនះ  លើកំណត់  

សំគា ល់ដល ភា  ប់ជា មួយនឹងថា  ំជា និច្ច   ះអ្ន ក  ះ 

មិនចះអា នអក្សរក៏  យ ៖

   ះអ្ន កជំងឺ

   ះថា  ំ                                                         

 ស   ប់ជំងឺអ្វ ី

 ក  ិត  ើ

                                                                              

ទំព័រទំនរស្ត ីអំពីរបៀប  ើថា  ំមា ន  ផ្ន កខា ងក  យនសៀវ  នះ។ អ្ន កអា ចហកវា មក  ើបា ន  សិនបើ  ូវ 

កា រ។ បើ  ើអស់ អ្ន កអា ចធ្វ ើវា បន្ថ មទៀត  យខ្ល ួនឯង។

 ពលដលអ្ន កឲ្យថា  ំ  នរណា មា  ក់ ដើម្ីបជា កា រល្អ  អ្ន កគួររក  ទុកឲ្យបា ន  ឹម  ូវនូវកំណត់   នព័ត៌មា នដូចគា   

នះ។  សិនបើធ្វ ើបា ន រក  ទុកនូវកំណត់ហតុពញលញរបស់អ្ន កជំងឺ(ទំ.៤៤)។

កា រលបថា  ំពលក ពះពញ ឬក ពះទទកា រលបថា  ំពលក ពះពញ ឬក ពះទទ

ថា  ំខ្ល ះមា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ បំផុត កា លណា អ្ន កលបវា ពលក ពះទទ គឺលបមួយ ៉ ងមុនពលបរិ  គអា ហា រ។ 

ថា  ំខ្ល ះទៀតមិនធ្វ ើទុក្ខ ក ពះ ឬចុកចុងដង្ហ ើមទ កា លណា លបវា ក្ន ុងពលបា យ ឬក  យពលបា យរួចភា  ម។

 ើថា  ំទា ំងនះ១ ៉ ងមុនពលបា យ

 ប៉នីសុីលីន(Penicillin)

 អំពីសុីលីន(Ampicillin)

 ត   សុីគ្ល ីន(Tetracycline) 

ជា កា រល្អ  កំុផឹកទឹក  ះ   មួយ ៉ ងមុន ឬក  យ 
ពល  ើថា  ំត   សុីគ្ល ីន។ 

លបថា  ំទា ំងនះក្ន ុងពលបា យ ឬភា  មៗ ក  យ ពល 
បា យ(ឬផឹកទឹកឲ្យ  ើន)

 អា ស្ព ីរីន(Aspirin) និងថា  ំដលមា នជា តីអា ស្ព ីរីន

 ជា តិដក

 ថា  ំវីតា មីន

 អរី  ូមីសុីន(Erythromycin)

ថា  ំអង់តា សុីតមា ន  សិទ្ធ ិភា ពណា ស់ បើលបវា  ពល  ះទទ មួយឬពីរ ៉ ងក  យបា យ និងពលដក។

កំណត់ចំណា ំ ៖ វា ជា កា រ  សើរណា ស់ដលលបថា  ំ  ពលដលអ្ន កឈរ ឬអង្គ ុយ។ ម៉  ងទៀត  ូវផឹកទឹកឲ្យ 

បា នមួយកវ  រា ល់ពលលបថា  ំ។  ើសិនបើអ្ន កលបថា  ំសុលហា   ដើម្ីបជា កា រល្អ   ូវផឹកទឹកឲ្យ  ើន  ូវផឹកទឹកឲ្យ  ើន យា៉ ងតិចបំផុត 

៨កវ ក្ន ុងមួយថ្ង  ដើម្ីបបងា្ក  រ   ះថា  ក់ដល់ត  ង  ម។

ព័ត៌មា នទា ំងនះ ក៏អា ចសរសរ  ខា ងក  ម ព័ត៌មា នទា ំងនះ ក៏អា ចសរសរ  ខា ងក  ម 

ស ្ញ  សំគា ល់អំពីរបៀប  ើថា  ំដរស ្ញ  សំគា ល់អំពីរបៀប  ើថា  ំដរ


