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វា ក្យសព្ទ 
ខា ងក  មនះគឺជា បញ្ជ ីនពា ក្យទា ំងឡា យដលអា ចជា ពា ក្យថ្ម ី ឬក៏ពិបា កយល់ ឬក៏មា នសា រសំខា ន់ ពិសស 

ក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់សុខភា ពបរិសា  ន។ កា រយល់ដឹងអំពីពា ក្យទា ំងឡា យនះ អា ចជួយអ្ន កក្ន ុងកា រ  ើ   ស់

សៀវ  នះឲ្យកា ន់ត  សើរឡើង។ 

ភា គ  ើនបំផុតនពា ក្យដល  ើ   ស់  ទីនះ  ូវបា នពន្យល់  ក្ន ុងជំពូកមុនៗ។ ពលដលគ 

បា ន  ើ   ស់វា ជា លើកដំបូង ពា ក្យទា ំង  ះ  ូវបា នសរសរជា អក្សរដិតអក្សរដិត។ 

ពា ក្យទា ំងអស់  ះ  ូវបា នរៀបតា មលំដា ប់តួព្យញ្ជ នៈខ្ម រ ៈ

ក
កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ៈកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ៈ  ពលដលរា ងកា យមិនមា ន 

អា ហា រ  ប់   ន់ចា ំបា ច់ស   ប់រក  សុខភា ព។

កម្ម វិធីចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ ៈ កម្ម វិធីចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ ៈ ជា កា រខិតខំ  ឹង   ងជា រួមដើម្បី 
ផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រដល់  ជា ជន, ជា ធម្ម តា ដំណើរកា រ 

 យអង្គ កា រសុខភា ពអន្ត រជា តិ ដូចជា អង្គ កា រ 
សុខភា ព ពិភព  ក និងយូនីសហ្វ ,  រដា  ភិបា ល 
និងអជា  ធរមូលដា  ន, និងក ុមហ៊ុនដលផលិត 
និងលក់វា៉ ក់សា ំង។

កម្ម វិធីប   ក់វិ ្ញ  បនប   ៈកម្ម វិធីប   ក់វិ ្ញ  បនប   ៈ អនុ ្ញ  តឲ្យអ្ន កទិញ 
ផលិតផល ដឹងថា ផលិតផលនះ  ូវបា នផលិតក្ន ុង 
វិធីដលមិនបំផា  ញ បរិសា  នឫសង្គ ម។ ដំណា ំអា ច

 ូវបា នប   ក់ថា ជា សា រធា តុសរីរា ង្គ , ផលិតផល
  ឈើប   ក់ថា បា ន  មូលផល  កប  យ 

ចិរភា ព ។ល។ កា រផ្ត ល់វិ ្ញ  បនប  នះអា ចផ្ត ល់ 
តម្ល ខ្ព ស់ដល់អ្ន កលក់ដូរ។

កសិកម្ម សរីរា ង្គ  ៈ កសិកម្ម សរីរា ង្គ  ៈ របរកសិកម្ម ដលមិន  ើ   ស់ជីគីមី ឬ 
ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត។ មុនពលរកឃើញថា  ំសមា  ប់
សត្វ ល្អ ិត របរកសិកម្ម សុទ្ធ តជា របរកសិកម្ម សរីរា ង្គ  ។  
ពា ក្យថា សរីរា ង្គ នះ គឺ   ត  លើកា រដា ំដុះ  យ 
មិន  ើជា តិគីមី។  

កសិវនសា ្ត  (Agroforestry) ៈកសិវនសា ្ត  (Agroforestry) ៈ ជា កា រដា ំដំណា ំ និង 
ដើមឈើរួមគា   ដើម្បីឲ្យវា ផ្ត ល់ផល   ជន៍ជា  

 ើន ដូចជា អា ហា រ ឧស និងកា រអភិរក្សដីមា ន 
ជីជា តិ។ 

កា កសំណល់ ៈ កា កសំណល់ ៈ អ្វ ីៗ ដល  ះបង់  ល។ កា កសំណល់ 
នថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត គឺម  ស្ង ួត ឬ  ទា ប់ស្ត ើងៗ 
របស់ជា តិ   ង ដល  ជា ប់ដំណា ំក  យ ពី 
បា ញ់ថា  ំ។ កា កសំណល់កសិផលគឺជា ស្ល ឹក មក 
សំបក   ប់ពូជ ។ល។ ដល  សល់ក  យពី 
ដំណា ំ  ូវបា ន  មូលផល ឬកច្ន ។

កា កសំណល់ក  ិតសូន្យ ៈកា កសំណល់ក  ិតសូន្យ ៈ កា រកា ត់បន្ថ យជា អតិបរមា នូវ
ចំនួនកា កសំណល់ដលបង្ក ើតឡីង  មទា ំងកច្ន 
ឡើងវិញនូវ  ប់វត្ថ ុធា តុកា កសំណល់ ដើម្បី កា រពា រ 
សុខភា ព និង បរិសា  ន។ 

កា កសំណល់រា វ ៈកា កសំណល់រា វ ៈ ដល   ះចញពីកន្ល ងចា ក់សំរា ម។

កា កសំណល់រឹង ៈកា កសំណល់រឹង ៈ អ្វ ីៗ ដលបា ន  ើ   ស់រួច និងបា ន 
 ះ  ល។ 

កា កសំណល់រុក្ខ ជា តិ ៈកា កសំណល់រុក្ខ ជា តិ ៈ ជា សា រធា តុដល  ពីលើដីដំណា ំ 
ស   ប់កា រពា រពីក   ថ្ង  ភ្ល ៀង និងខ្យល់ និងដើម្បី
បងា្ក  រមិនឲ្យរុក្ខ ជា តិរំខា នដុះ។ ភា គ  ើន គ  ើ 
ជីបតង ស   ប់ធ្វ ើជា កា កសំណល់រុក្ខ ជា តិ។

កា កសំណល់សរីរា ង្គ  ៈកា កសំណល់សរីរា ង្គ  ៈ កា កសំណល់អា ហា រ កា ក 
សំណល  ់ ដំណា ំ លា មកសត្វ  និងសំណល់ផ្សងៗ 
ទៀតនវត្ថ ុមា នជីវិតដលបំបក និង  ឡប់  ជា  
ដីវិញ។  

កា តមីញ៉ូម ៈកា តមីញ៉ូម ៈ ជា  ហៈធ្ង ន់និងពុល ដល  ូវបា ន 
 ើ   ស់  ក្ន ុង  ឿងអគ្គ ិសនី និងដំណើរកា រ 

ផលិតវត្ថ ុដទទៀត។

 



វា ក្យសព្ទ  570

កា ត់ ៈកា ត់ ៈ រុក្ខ ជា តិឬសត្វ ដលមា នឳពុកមា  យមា នពូជផ្សង
គា   ឬ  ភទផ្សងគា   ដលបា នបងា្ក  ត់ ដើម្បី ទទួល 
បា នលក្ខ ណៈពិសស។ 

កា បូនឌីអុកសុីត ៈ កា បូនឌីអុកសុីត ៈ ជា ឧស្ម ័នដលមនុស្ស 
និងសត្វ ប ្ច ញ តា ម ដង្ហ ើមចញ 
និង  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  ពល 
ដុតឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីល។ កា បូនឌីអុកសុីតដលបង្ក ើត 
ចញពីចំហះឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីលនះ គឺជា មូលហតុនា ំ
មុខនកា រឡើងក   ផនដី។  ម ៉ ងទៀត ថា  
CO2។ 

កា បូនម៉ូណូសុីត ៈកា បូនម៉ូណូសុីត ៈ ជា ឧស្ម ័នពុល គា  នពណ៌ គា  នក្ល ិន 
ដល  ូវបា នបង្ក ើតចញពីរថយន្ត  បា រី កា រដុត 
ឧស្ម ័នធម្ម ជា តិ និងធនធា នដទទៀត។  ម ៉ ង 
ទៀតថា  CO។   

កា បូនសកម្ម  ៈកា បូនសកម្ម  ៈ ជា ម  ដលផលិត ចញអំពីចំហះ  
លើសា រធា តុខនិជក្ន ុងទីតា ំងបិតជិត វា  ូវបា ន 

 ើ   ស់ ជា សា រធា តុស   ប់បឺត  ូបជា តិពុល 
និងកា ត់ បន្ថ យឥទ្ធ ិពលអា ក ក់របស់ជា តិពុល  ះ។

កា ប់  សសមា  ត(កា រ) ៈកា ប់  សសមា  ត(កា រ) ៈ ពលដលផ្ន កភា គ  ើនន
  ឈើក្ន ុងតំបន់មួយ  ូវបា នកា ប់។ 

កា ប់បំផា  ញ   ឈើ(កា រ) ៈកា ប់បំផា  ញ   ឈើ(កា រ) ៈ ពលដល   ឈើ  ូវបា ន
កា ប់  សសមា  ត។   

កង  វ័ញ្ច  ៈកង  វ័ញ្ច  ៈ ទា ញយក   ជន៍។  ើ   ស់ ដើម្បីរក 
  ក់  ចំណញ  យមិនមា នកា រថទា ំសុខភា ពយូរ

អង្វ ង។

កច្ន ធនធា នឡើងវិញ(កា រ) ៈកច្ន ធនធា នឡើងវិញ(កា រ) ៈ កា រ   កា  យ សា រធា តុ 
ដលមិនចង់បា ន ឬគា  ន   ជន៍ ឲ្យ  ជា  
ធនធា ន។ កា រក   ធនធា នឡើងវិញ រួមមា នកា រ 

 ើ   ស់ឡើងវិញ កា រកច្ន ឡើងវិញ និង កា រធ្វ ើ 
ជា ជីកំប៉ុស។ 

កច្ន ឡើងវិញ(កា រ) ៈកច្ន ឡើងវិញ(កា រ) ៈ កា រធ្វ ើអ្វ ីមួយដល មិនមា ន 
  ជន៍ និងមិនចង់បា នត  ទៀត ឲ្យ  ជា វត្ថ ុ

ផ្សងទៀតដលអា ច  ើ   ស់ជា ថ្ម ី។ 

 សិកា  ៈ សិកា  ៈ គឺជា ផ្ន កតូចជា ងគបំផុតនសរីរា ង្គ មា ន 
ជីវិត។  ប់មនុស្ស សត្វ  និងរុក្ខ ជា តិទា ំងអស់ កើត 
ឡើងពី  សិកា ។   

ក ូមីញ៉ូម ៈក ូមីញ៉ូម ៈ ជា  ហៈធ្ង ន់និងពុល  ើក្ន ុងកា រសមា  ប់ 
ស្បក និងក្ន ុងឧស  ហកម្ម ផ្សងទៀត។ 

ក្ល រីន ៈក្ល រីន ៈ ជា សា រធា តុគីមីដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពមួយ ជា ទូ   គ 
 ថា ទឹកសា វល ដល  ូវបា ន  ើ   ស់ស   ប់ 

រមា  ប់ម  គ និងកមា  ត់ម  គ  ក្ន ុងទឹក។ ក្ល រីន 
 ូវ បា ន  ើ   ស់ដើម្បីធ្វ ើឲ្យក ដា ស់ឡើងពណ៌ស 

និងបង្ក ើតបា  ស្ទ ិក(PVC)។  ពល គយក 
ផលិតផល មា នក្ល រីន  ដុត  ះនឹងមា នប ្ច ញ 
ឧស្ម ័នពុលជា  ើន ដូចជា  ឌីអុកសុីន និងហ្វ ុយរា៉ ន។

កា  ំដា មីសុីន(Clindamycin) ៈកា  ំដា មីសុីន(Clindamycin) ៈ ជា ថា  ំអង់ទីប៊ី  ទិកស
  ប់ព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់ និងជំងឺឆ្ល ងដទទៀត។

កំណា ត់មកឈើ ៈ កំណា ត់មកឈើ ៈ ផ្ន ករបស់រុក្ខ ជា តិ ឬមករបស់ដើម
ឈើដលអា ច  ើស   ប់បណ្ណ ុះជា រុក្ខ ជា តិ ឬ 
ដើមឈើថ្ម ី។   

កំពក ៈ កំពក ៈ ចំណុចពក  លើមកឈើដលមា នដុះស្ល ឹក 
ចញ។    

ខ
ខា ន់លឿង ៈខា ន់លឿង ៈ កា រឡើងពណ៌លឿង  លើស្បកនិងភ្ន ក។ 

ខា ន់លឿងជា  គស ្ញ  នជំងឺថ្ល ើម ឬរលា កថ្ល ើម។

ខូចខា ត(កា រ)(Degradation)ៈ ខូចខា ត(កា រ)(Degradation)ៈ ធ្វ ើឲ្យវត្ថ ុមួយមិនមា ន 
  ជន៍ តម្ល  និងល្អ សា  តត  ទៀត។ ពល 

ដល ដី ឬ   ឈើ  ូវបា នរំ  ភ ប៉ុន្ត មិនបា ន 
បំផា  ញ  ះវា  ូវបា នខូចខា ត។  

ខូតខា តហ្សន(កា រ) ៈខូតខា តហ្សន(កា រ) ៈ ជា កា រខូចខា ត  លើហ្សនដល
ជា លទ្ធ ផលបង្ក ឲ្យមា នប    លើមនុស្ស រុក្ខ ជា តិ 
ឬសត្វ  ះ។ សា រធា តុពុលខ្ល ះអា ចបង្ក ឲ្យមា នកា រ 
ខូចខា តហ្សន ហើយជួនកា លកា រខូចខា តហ្សនខ្ល ះ
អា ចបន្ត  កូន  ជំនា ន់ក  យ។ 

ខ្យល់ចញចូល ៈ ខ្យល់ចញចូល ៈ ចលនា របស់ខ្យល់ឆ្ល ងកា ត់តា មផ្ទ ះ 
ឬអា គា រ។    

ខ្វ ិន ៈខ្វ ិន ៈ គា  នលទ្ធ ភា ពធ្វ ើចលនា ។ 

ខ្សភ្ល ើងវ៉ុលខ្ព ស់ ៈ ខ្សភ្ល ើងវ៉ុលខ្ព ស់ ៈ ខ្សភ្ល ើងដលនា ំចរន្ត អគ្គ ិសនីពីកន្ល ង
ផលិត  កន្ល ង  ើ   ស់។ 

ខ្សអកា  ទ័រ ៈ ខ្សអកា  ទ័រ ៈ ជា បនា  ត់ដលបងចកអឌ្ឍ  លខា ងជើង 
និងខា ងត្បូងរបស់ផនដី។ 

ខ  ះជា តិទឹក(កា រ) ៈ ខ  ះជា តិទឹក(កា រ) ៈ  ពលដលរា ងកា យបា ត់បង់ 
ជា តិទឹក  ើនជា ងកា រផឹកចូល។ កា របា ត់បង់ជា តិ 
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ទឹក គឺជា ស ្ញ  មួយនជំងឺរា ក, ជា ញឹកញា ប់វា  
ទា ក់ទង នឹងកង្វ ះអនា ម័យ។ កា របា ត់បង់ជា តិទឹក 
អា ច បណា្ខ  លឲ្យមា ន   ះថា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រ ជា ពិសស 
ចំ  ះកុមា រ។ 

គ
គា ំ  តម្ល (កា រ) ៈគា ំ  តម្ល (កា រ) ៈ ជា តម្ល ដលបា នកំណត់  យរដា   

ភិបា លដើម្បីជួយដល់កសិករ  យកំណត់ នូវតម្ល  
ទីផ  រខ្ព ស់ ចំ  ះអា ហា រមួយចំនួនដល គផលិត 
បា ន។

គីនីន(Quinine) ៈគីនីន(Quinine) ៈ ជា ថា  ំព  បា លជំងឺ  ុនចា ញ់។

 លកា រណ៍  ុង  យ័ត្ន  ៈ  លកា រណ៍  ុង  យ័ត្ន  ៈ ជា គំនិតមួយដលជឿថា  
"  សិន បើមា នហតុផលដលជឿថា អ្វ ីមួយអា ចបង្ក 

  ះថា  ក់  ះបីយើងមិនដឹងច  ស់ក៏  យ  ះ 
ជា កា រ  សើរគួរជៀសវា ងវា  ជា ជា ងធ្វ ើវា ទា ំង  ថុយ
នឹង   ះថា  ក់"។  

 ប់  ង   ប់ពូជក្ន ុងសហគមន៍(កា រ) ៈ ប់  ង   ប់ពូជក្ន ុងសហគមន៍(កា រ) ៈ ភា ពអា ច  ប់ 
 ងបា នលើ   ប់ពូជក្ន ុងសហគមន៍ ខណៈ  ដល    

សហគមន៍អា ច រក  បា ននូវកា រ  មូលផ្ត ំុ   ប់ពូជ
ទា ំងឡា យស   ប់ពលអនា គត និងអា ចរក     
កំណត់    យ  ុង  យ័ត្ន ន   ប់ពូជទា ំង  ះ។

 ប់  ងទីជ   ល(កា រ) ៈ ប់  ងទីជ   ល(កា រ) ៈ កា រ  ើ   ស់ និងកា រកា រពា រ 
ដី និង  ភពទឹក  ក្ន ុងតំបន់ទីជ   ល ដើម្បី 
សុខភា ព និងចិរភា ព។   

 ប់  ងសត្វ ល្អ ិតតា មវិធីធម្ម ជា តិ(កា រ) ៈ ប់  ងសត្វ ល្អ ិតតា មវិធីធម្ម ជា តិ(កា រ) ៈ ជា មធ  បា យ
ស   ប់  ប់  ងសត្វ ល្អ ិតច    និងជំងឺដទទៀត 

 យមិន  ើសា រធា តុគីមី។  

  ប់ពូជ    ៈ  ប់ពូជ    ៈ ជា   ប់ធញ្ញ ជា តិដលយកមកពី  ទស 
ឥណា   និងមជ្ឈិមបូពា៌ ,  ើ   ស់ស   ប់ព  បា ល
កា រធ្វ ើទុក្ខ នជំងឺហឺត។  

គ្ល ុយតា រា ល់ដអីុត(Glutaraldehyde) ៈគ្ល ុយតា រា ល់ដអីុត(Glutaraldehyde) ៈ សា រធា តុ គីមី 
ពុល   ើស   ប់ធ្វ ើស្ទ រីល និងសមា  ត។ 
គ្ល ុយតា រា៉ ល់ដអីុត មា ន   ះថា  ក់ខា  ំង ហើយ 

 សិន បើ ចៀស  ើវា មិនបា ន គួរ  ើ   ស់  យ 
 ុង  យ័ត្ន  ។   

ច
ច ្ក   នពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ ៈ ច ្ក   នពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ ៈ ច ្ក   នដល  ើ   ស់ក    

 ះអា ទិត្យដើម្បីចម្អ ិន។   

ចងា  ក់អា ហា រ ៈចងា  ក់អា ហា រ ៈ របៀបដលវត្ថ ុមា នជីវិតមា នទំនា ក់ទំនង
នឹងគា   វិញ  មក និងរបៀបដលសត្វ មួយសុី 
សត្វ មួយទៀត(ឬសុីផលិតផល)។  ម៉  ងទៀត 
ថា  សំណា ញ់អា ហា រ។ 

ចមា្ក  រដើមឈើ ៈចមា្ក  រដើមឈើ ៈ ជា កសិដា  នដ៏ធំដល  ទី  ះមា នត 
រុក្ខ ជា តិមួយមុខ ដូចជា  ស៊ូ ដូង   ង   ងខ្យល់ 
ឬ  ល់។    

ច   ញ់(កា រ) ៈច   ញ់(កា រ) ៈ កា រយកចញនូវ   ង សា រធា តុរ៉ និង 
ធនធា នផ្សងចញពីក្ន ុងដី។  

ចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ(កា រ) ៈចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ(កា រ) ៈ ជា កា រចា ក់បញ្ច ូលនូវថា  ំដលអា ច
កា រពា រជំងឺមួយចំនួន។ ជា ទូ   គកា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រ
ស   ប់ជំងឺក ្ជ  ឹល តតា ណូស និង  ុនស្វ ិត 
ដជើង។    

ចា ក់បញ្ច ូល(កា រ) ៈចា ក់បញ្ច ូល(កា រ) ៈ ពលដលថា  ំ ឬសា រធា តុរា វដទ  
ទៀត  ូវបា នចា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងរា ងកា យតា ម រយៈ 
សឺរាុ ំង និងម្ច ុល។   

ឆ
ឆា  ំងក    ៈ ឆា  ំងក    ៈ ជា ច ្ក   នដល  ើ   ស់រលកថា មពល 

ដើម្បី ក    និងសមា  ប់ម  គលើវត្ថ ុ។ 

ជ
ជី ៈ ជី ៈ សា រធា តុដល  ើស   ប់ធ្វ ើឲ្យដីមា នជីជា តិល្អ  

ដើម្បីអា ចដា ំដំណា ំបា ន  ើន។  

ជីកំប៉ុស ៈ ជីកំប៉ុស ៈ ជីធម្ម ជា តិដលបង្ក ើតឡើង  យកំទចកំទី 
អា ហា ររលួយ កា កសំណល់ដំណា ំ លា មកសត្វ  និង 
សា រធា តុសរីរា ង្គ ផ្សងទៀត។  

ជីធម្ម ជា តិ ៈជីធម្ម ជា តិ ៈ ជីដលកើតឡើង  យសា រធា តុសរីរា ង្គ  
ដូចជា  លា មកសត្វ  កា កសំណល់កសិផល ឬ 
ជីកំប៉ុស។

ជីវច  ុះ ៈ ជីវច  ុះ ៈ ជា ចំនួនដ៏  ើននរុក្ខ ជា តិ សត្វ  និងសត្វ ល្អ ិត
 ភទផ្សងៗគា  ដលរស់  លើផនដី។ 
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ជីវមា៉ ស់ ៈ ជីវមា៉ ស់ ៈ ជា កា កសំណល់រុក្ខ ជា តិនិងសត្វ  ដល  ូវបា ន 
 ើ   ស់ជា ឥន្ធ នៈ។ 

ជីវឧស្ម ័ន ៈជីវឧស្ម ័ន ៈ ភា គ  ើននឧស្ម ័នមតា នដលកើតឡើង 
 យសា រធា តុសរីរា ង្គ ដលរលួយ។ ជីវឧស្ម ័ននះ 

មិន ប៉ះពា ល់បរិសា  ន និងអា ច  ើ   ស់ជា ឥន្ធ នៈ។

 ើសរីសពូជ(កា រ) ៈ ើសរីសពូជ(កា រ) ៈ ពលដលកសិករ  ើសរីស 
  ប់ពូជ ដើម្បីដា ំរុក្ខ ជា តិដលធំជា ងមុន ធន់នឹង 

សត្វ ល្អ ិត រសជា តិឆា  ញ់ ឬក៏មា នលក្ខ ណៈ ចង់បា ន 
ដទទៀត។  យសា រកសិករបា នធ្វ ើបបនះ 
ជា  ើនជំនា ន់មកហើយ ទើបសព្វ ថ្ង យើងមា ន 
រុក្ខ ជា តិ ដលមា នរសជា តិឈ្ង ុយឆា  ញ់យា៉ ង  ើន 
និងសំបូរបប។

ជំងឺ  ុនចា ញ់ ៈជំងឺ  ុនចា ញ់ ៈ ជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រដលបង្ក ឲ្យមា ន  ុន    
ញា ក់ ឈឹចា ប់ និងអា ចប៉ះពា ល់ដល់ជីវិត។ 

 ុនចា ញ់ អា ចឆ្ល ងតា មសត្វ មូស។  

ជំងឺ  ុនឈា ម ៈជំងឺ  ុនឈា ម ៈ ជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ រា តត  ត  យ សា រ 
សត្វ មូស។  

ជំងឺ  ុន  ះវៀន ៈ ជំងឺ  ុន  ះវៀន ៈ ជា ជំងឺឆ្ល ងរបស់  ះវៀន ដលឆ្ល ងពី 
លា មក  មា ត់, មា ន  ក្ន ុងអា ហា រ និងទឹកបា ន 
ឆ្ល ង  គ។  

ជំងឺ  ុនលឿង ៈ ជំងឺ  ុនលឿង ៈ ជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ  ក្ន ុងតំបន់អា ្រ ហ្វ ិក 
និងផ្ន កខ្ល ះនអា មរិកខា ងត្បូង ដលឆ្ល ងតា ម 
សត្វ មូស។

ជំងឺឆ្ក ួត  ូក ៈ ជំងឺឆ្ក ួត  ូក ៈ ជា ជំងឺដលមា នកា រ  កា ច់ និងបា ត់ 
សា  រតី។   

ជំងឺឆ្ល ង ៈ ជំងឺឆ្ល ង ៈ ជា ជំងឺដលអា ចឆ្ល ងរា លដា លយា៉ ងងា យពី 
មនុស្ស មា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀត។ 

ជំងឺដង្ក ូវក្ន ុងឈា ម ៈ ជំងឺដង្ក ូវក្ន ុងឈា ម ៈ ជា ជំងឺឆ្ល ងដលបង្ក ឡើង  យដង្ក ូវ 
តូចៗដលរស់  ក្ន ុងខ្យង។ អា ច  ថា  
ជំងឺប៊ីឡា ហ្សុី និង សុីស្ត ូសូមីញា៉ ។  

ជំងឺតុកសូបា  ស្ម ូ(Toxoplasmosis) ៈ ជំងឺតុកសូបា  ស្ម ូ(Toxoplasmosis) ៈ ជំងឺដលបង្ក  យ 
ម  គ  ក្ន ុងអា ហា រ។ 

ជំងឺទឹក  មផ្អ ម ៈជំងឺទឹក  មផ្អ ម ៈ ជា ជំងឺដលលរា ងកា យមិនអា ច 
 ប់  ងជា តិស្ក រក្ន ុងខ្ល ួនបា ន។  ម៉  ងទៀតជំងឺ 

ជា តិស្ក រ។

ជំងឺប៊ីឡា ហ្សុី(Bilharzia) ៈជំងឺប៊ីឡា ហ្សុី(Bilharzia) ៈ ជា ជំងឺដលបង្ក ឡើង  យ 
ដង្ក ូវម៉  ងដលរស់  ក្ន ុងខ្យង។ អា ច  ជំងឺដង្ក ូវ 
ក្ន ុងឈា ម និង សុីស្ត ូសូមីញា៉ ។

ជំងឺផ្ល ូវដង្ហ ើម ៈជំងឺផ្ល ូវដង្ហ ើម ៈ ជំងឺដលរំខា នដំណកដង្ហ ើម។ ជំងឺផ្ល ូវ 
ដង្ហ ើមខ្ល ះមា នដូចជា  ជំងឺហឺត ជំងឺរលា កសួត និង 
អំហ្វ ីុសម។  

ជំងឺពកក ៈជំងឺពកក ៈ កា រហើមផ្ន កខា ងក  មរបស់ក ដលបង្ក  
ឡើង   យកង្វ ះជា តិអីុយូតក្ន ុងរបបអា ហា រ ឬ  យ 
កា រពុលរាុ ំរ៉ជា មួយស  នីដ។ 

ជំងឺមហា រីក ៈជំងឺមហា រីក ៈ ជា ជំងឺដលធ្វ ើឲ្យ  សិកា លូតលា ស់មិន
 ក តី ហើយវា នឹងខូចខា តដល់រា ងកា យ។ មហា រីក 

អា ចប៉ះពា ល់ដល់ផ្ន កជា  ើននរា ងកា យ។ 
មហា រីក ភា គ  ើនមា នទំនា ក់ទំនងជា មួយសា រធា តុ
គីមីពុល និងកា របំពុលផ្ន កឧស  ហកម្ម ។ 

ជំងឺមហា រីកឈា ម ៈជំងឺមហា រីកឈា ម ៈ មហា រីកលើឈា ម និងខួរឆ្អ ឹង។

ជំងឺមហា រីក  ព័ន្ធ ទឹកឡា ំ ៈជំងឺមហា រីក  ព័ន្ធ ទឹកឡា ំ ៈ ជា ពា ក្យទូ   ើស   ប់ជំងឺ 
មហា រីកដលកើត  លើ  ព័ន្ធ ទឹកឡា ំនរា ងកា យ។

ជំងឺរបង ៈជំងឺរបង ៈ ជា ជំងឺសួតធ្ង ន់ធ្ង រដលអា ចឆ្ល ង។ 

ជំងឺរលា កទងសួត ៈជំងឺរលា កទងសួត ៈ ជា ជំងឺសួតដលបង្ក ឲ្យមា នកា រក្អ ក 
 ុន    និងឈឺក្ន ុង  ូង។  

ជំងឺរលា កសួត ៈ ជំងឺរលា កសួត ៈ ជា ជំងឺដលបង្ក ឲ្យមា ន  ុន    ក្អ ក និង 
ខ  យ។    

ជំងឺរា ក ៈ ជំងឺរា ក ៈ លា មករា វ និងប   របង់លា មកញឹកញា ប់។ 
ភា គ  ើនជំងឺរា កបង្ក ឡើង  យទឹកដលគា  ន 
សុវត្ថ ិភា ព និងកង្វ ះអនា ម័យ។  

ជំងឺសុីលីកូ ៈជំងឺសុីលីកូ ៈ ជំងឺសួតធ្ង ន់ធ្ង របង្ក ឡើង  យកា រដកដង្ហ ើម
ចូលនូវកំទចសុីលីកា ។   

ជំងឺសុីស្ត ូសូមីញា៉ (Schistosomiasis) ៈជំងឺសុីស្ត ូសូមីញា៉ (Schistosomiasis) ៈ ជា ជំងឺដលបង្ក 
ឡើង  យដង្ក ូវដលរស់  ក្ន ុងខ្យង។  ម៉  ង 
ទៀតថា  ដង្ក ូវក្ន ុងឈា ម ឬ ប៊ីឡា ហ្សុី។

ជំងឺហឺត ៈជំងឺហឺត ៈ ជា ជំងឺសួតម៉  ងដលបង្ក ឲ្យពិបា កដកដង្ហ ើម 
ជា ញឹកញា ប់មា នសំឡងដូចហួច។ កា រធ្វ ើទុក្ខ  ន 
ជំងឺហឺត បង្ក ឡើង  យអា ល់ឡកសនពិសស 
និងកា របំពុលខ្យល់។   



វា ក្យសព្ទ 573

ជំងឺអង់ដូម  ីយូស(Endometriosis) ៈ ជំងឺអង់ដូម  ីយូស(Endometriosis) ៈ ជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ 
ដលបង្ក ឡើង  យ  ទា ប់ក្ន ុងរបស់ស្បូនបា ន 
លូតលា ស់  ពីក  ស្បូន។ 

ជំងឺអា សន្ន  គ ៈ ជំងឺអា សន្ន  គ ៈ ជា ជំងឺដលបង្ក ឡើង  យកា រផឹកទឹក 
ឬហូបអា ហា រដលបា នឆ្ល ងបា ក់តរី។ ជំងឺអា សន្ន  
 គ ជា ញឹកញា ប់រា តត  ត  យសា រទឹកកខ្វ ក់ 
ហើយបង្ក ឲ្យមា នរា ក និងក្អ ួតធ្ង ន់ធ្ង រ។ 

ជំនួយរដា  ភិបា ល ៈជំនួយរដា  ភិបា ល ៈ ជា   ក់ផ្ត ល់ឲ្យដើម្បីបង្ក ើន ឬបញ្ច ុះ 
តម្ល ទំនិញ ឬសវា កម្ម  ដូចជា ដំណា ំ   ង កា រថទា ំ 
សុខភា ព ។ល។  

ដ
ដង្ក ូវហ្គ ីណ(Guinea worm) ៈដង្ក ូវហ្គ ីណ(Guinea worm) ៈ ជា ដង្ក ូវវងស្ត ើង រា ងដូច 

អំ  ះពណ៌ស។ វា រស់  ពីក  មស្បក និងធ្វ ើឲ្យ 
ឈឺចា ប់  កជើង ជើង និងផ្ន កដទទៀត ន 
រា ងកា យ។  

ដា ំដំណា ំរួមគា  (កា រ) ៈ ដា ំដំណា ំរួមគា  (កា រ) ៈ ជា កា រដា ំដំណា ំខុសៗគា  រួមគា   
ដើម្បី បង្ក ើនដំណា ំដលល្អ   យកា ត់បន្ថ យ ប    
សត្វ ល្អ ិតច    និង  ើ   ស់សា រធា តុចិញ្ច ឹមរបស់ដី
យា៉ ងល្អ បំផុត។ 

ដីណន ៈ ដីណន ៈ  ពលដលដី  ូវបា នបងា  ប់ និងឡើងរឹង 
បណា្ខ  លមកពីកា របា ត់បង់សា រធា តុខនិជ កា របង្ហ ូរ 
ទឹក ចូល  ើន ឬក៏មនុស្សឬសត្វ បា នដើរ ឬបើកបរ 
ពីលើវា ។ ដីណន មិនអា ចរក  ខ្យល់ឬទឹកឲ្យបា ន

 ើនទ ហើយនឹងបណា្ខ  លឲ្យមា នសំណឹក។

ដីល  ប់ ៈ ដីល  ប់ ៈ កំទចតូចៗនថ្ម និងដី ដលហូរនា ំតា មទឹក 
និងជា ទូ   កា  យ  ជា ផ្ន កដ៏សំខា ន់នដីដំណា ំ 
ដលមា នជីជា តិ។  

ដីល  យខ  ច់ ៈ ដីល  យខ  ច់ ៈ ទីកន្ល ងដលទា ប ដល  បដណ្ណ ប់ 
 យទឹករា ក់ និងរុក្ខ ជា តិ។

ដីល  យខ  ច់ដល  ូវបា នច្ន ឡើង ៈ ដីល  យខ  ច់ដល  ូវបា នច្ន ឡើង ៈ រ ្ខ   ឬអា ង 
ដលបំពញ   យរុក្ខ ជា តិដីតំបន់ភក់ 
ដល   ះនិងសមា  តទឹកដល  ើរួច។ 

ដុតក្ន ុងឡ(កា រ) ៈ ដុតក្ន ុងឡ(កា រ) ៈ កា រដុតវត្ថ ុទា ំងឡា យ  ក្ន ុងឡបិតជិត 
ក្ន ុង  លបំណងដើម្បីកំទចវា  ល។ 

ដុំ ៈ ដុំ ៈ ដុំ  លើរា ងកា យ ជា ញឹកញា ប់បង្ក  យ ជំងឺ 
មហា រីក។ 

ដើមឈើឬរុក្ខ ជា តិដលប ្ច ញនី  ូហ្សន ៈដើមឈើឬរុក្ខ ជា តិដលប ្ច ញនី  ូហ្សន ៈ ជា ដើមឈើ
ឬរុក្ខ ជា តិដលប ្ច ញនី  ូហ្សនចូល  ក្ន ុងដី 
ដំណា ំ ធ្វ ើឲ្យដីកា ន់តសម្បូរជីជា តិ។ 

ដដត(DDT) ៈដដត(DDT) ៈ ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតស   ប់សមា  ប់ 
មូស  ុនចា ញ់។ ដដត គឺជា សា រធា តុសរីរា ង្គ ពុល 
យូរអង្វ ង (POP)។ កា រ  ើ   ស់វា  លើសលុប  
ធ្វ ើឲ្យវា ធា  ក់ចុះ  សិទ្ធ ិភា ពក្ន ុងកា រ  ឆា ំងនឹងជំងឺ 

 ុនចា ញ់។ 

ដលពុល ៈ ដលពុល ៈ អ្វ ីៗ ទា ំងអស់ដលមា ន   ះថា  ក់ ជា ទូ   
 យសា រវា ពុល និងអា ចបង្ក ឲ្យមា នជំងឺ ឬសា  ប់។

ដំណា ំចមា  ស់ ៈដំណា ំចមា  ស់ ៈ កា រផា  ស់ប្ត ូរដំណា ំរៀងរា ល់ឆា  ំដើម្បីធ្វ ើឲ្យ
ល្អ  សើរនូវជីជា តិដី។   

ឌ
ឌីអុកសា ំង(Dioxins) ៈឌីអុកសា ំង(Dioxins) ៈ ជា ក ុមសា រធា តុគីមីដលបង្ក 

  ះថា  ក់ខា  ំង, កើតចញពីកា រដុតជា តិបា  ស្ទ ិក។ 
ឌីអុកសា ំង ជា សា រធា តុសរីរា ង្គ ពុលយូរអង្វ ង 
(POP)។    

ណ
ណា ហ្វ តា (Naphtha) ៈណា ហ្វ តា (Naphtha) ៈ សា រធា តុរំលា យពុល។ 

ត
តូលុយអន(Toluene) ៈតូលុយអន(Toluene) ៈ សា រធា តុរំលា យពុល។

តំបន់អា កា សធា តុ  ជា ក់ ៈ តំបន់អា កា សធា តុ  ជា ក់ ៈ ជា ទីកន្ល ងដល  ទី  ះ 
មា ន ៤រដូវ ៈ និទា ឃរដូវ រដូវ    សរទរដូវ 
សិសររដូវ។ ជា ទូ    ទសខា ងជើង និង ខា ង 
ត្បូងឆា  យពីអកា្ខ  ទ័រ។  

ថ
ថា មពលខ្យល់ ៈថា មពលខ្យល់ ៈ អគ្គ ិសនីដល  ូវបា នផលិត  យ  ើ 

កមា  ំង ខ្យល់។    

ថា មពល  ះអា ទិត្យ ៈ ថា មពល  ះអា ទិត្យ ៈ ថា មពលដលបា នមកពី 
 ះអា ទិត្យ,  ើស   ប់បង្ក ើតក    ឬផលិត 

អគ្គ ិសនី។ 
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ថា  ំក្ល រូគីន(Chloroquine) ៈថា  ំក្ល រូគីន(Chloroquine) ៈ ជា ថា  ំស   ប់ព  បា លជំងឺ 
 ុនចា ញ់។    

ថា  ំព  ីកទងសួត ៈ ថា  ំព  ីកទងសួត ៈ ជា  ភទថា  ំម៉  ងដល  ូវបា ន 
 ើ   ស់ ដើម្បីព  ីកផ្ល ូវខ្យល់ និងកា ត់បន្ថ យ កា រ 

ឈឺ  ូង និងប   ដង្ហ ើម។

ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ៈថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ៈ សា រធា តុគីមីពុល ស   ប់សមា  ប់ 
សត្វ ល្អ ិត រុក្ខ ជា តិរំខា ន សត្វ កករ ឬជំងឺរុក្ខ ជា តិ។

ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតធម្ម ជា តិ ៈ ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតធម្ម ជា តិ ៈ ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិតដលធ្វ ើ
ឡើងពីសា រធា តុធម្ម ជា តិ ដូចជា រុក្ខ ជា តិ(ខ្ទ ឹម   ច 
ផា្ក  ស្បរឿង) ទឹក  ះ   ឬ   ងឆា ។ 

ថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន(Acetaminophen ) ៈថា  ំអា សតា មីណូហ្វ ន(Acetaminophen ) ៈ ឬ 
បា៉ រា សតា មុល។ ជា ថា  ំដលកា ត់បន្ថ យកា រឈឺចា ប់ 
ឬ  ុន   ។    

ទ
ទទួលបន្ត តា មបបធម្ម ជា តិ(កា រ) ៈទទួលបន្ត តា មបបធម្ម ជា តិ(កា រ) ៈ ជា ដំណា ក់កា ល 

នា នា ដលរុក្ខ ជា តិលូតលា ស់ ឬដុះឡើងវិញបនា  ប់ពី
កា របំផ្ល ិចបំផា  ញដី។   

ទីជ   ល ៈទីជ   ល ៈ ជា តំបន់ដលទទួលយកទឹកភ្ល ៀង រួចបង្ហ ូរ 
ចា ក់ចូល  ក្ន ុង   ះនិងស្ទ ឹង ឬចូល  ក  មដី 
ដើម្បីស្ត ុកទឹកទុក  ក្ន ុងដី។  

ទឹកកា កសំណល់ ៈទឹកកា កសំណល់ ៈ ទឹកដល  ូវបា ន  ើស   ប់នា ំកា ក
សំណល់មនុស្សក្ន ុងបំពង់បិតជិត ឬ  ឡា យចំហរ។

ទឹកក  មដី ៈ ទឹកក  មដី ៈ ទឹកដលហូរ  ក  មដី។ ទឹកក  មដីគឺ
ជា  ភពទឹកផឹក  ក្ន ុងអណ្ណ ូង។ ក  ិតកម្ព ស់ទឹក
ក  មដីនះមា នកា រ    ួលអា  ័យលើភ្ល ៀងធា  ក់ 
និងរបៀបដលទឹក និងដី  ូវបា ន  ើ   ស់។

ទឹកដក់, ទឹកមិនហូរ ៈទឹកដក់, ទឹកមិនហូរ ៈ ទឹកដលគា  នចលនា  និងជា  
ញឹកញា ប ់មា នក្ល ិនអា ក ក់។ សត្វ មូសពង   ក្ន ុងទឹក 
ដក់នះ។  

ទឹក  ផះ ៈទឹក  ផះ ៈ ទឹកដលបា ន  ើ   ស់រួចហើយ  យកា រ
លា ងសមា  ត និងដា ំស្ល ។ វា អា ច  ូវបា ន  ើ   ស់ 
ឡើងវិញ  ក្ន ុងសួនដំណា ំ និងកន្ល ងផ្សងទៀត។

ទឹកលើដី ៈ ទឹកលើដី ៈ ទឹកដល  មូលផ្ត ំុ ឬហូរ  លើផ្ទ ដី ដូចជា  
ទឹកស្ទ ឹង បឹង   ះ និងអា ងស្ត ុកទឹក។

ទឹកសា វល ៈ ទឹកសា វល ៈ ជា សា រធា តុគីមី  ើ   ស់ស   ប់បន្សុទ្ធ  
ទឹក និងសមា  ប់ម  គ  លើផ្ទ  និងលើ ឧបករណ៍ 
ផ្សងៗ។  

ទឹកសុវត្ថ ិភា ព ៈ ទឹកសុវត្ថ ិភា ព ៈ ទឹកដលមិនបា នឆ្ល ងដង្ក ូវ ម  គ ឬ 
សា រធា តុគីមីពុល។ ទឹកសុវត្ថ ិភា ពមា នគុណភា ពល្អ 
ស   ប់ផឹក ងូត និង  កគក់។ 

ទឹកសំណល់ ៈទឹកសំណល់ ៈ ទឹកដល   គ   ក ឬកខ្វ ក់បនា  ប់ពីបា ន 
 ើ  ក្ន ុងផ្ទ ះ កសិដា  ន ឬ  ងចក ។ 

ទឹកហូរហៀរលើដី ៈ ទឹកហូរហៀរលើដី ៈ ទឹកដលហូរ  លើផ្ទ ដី និងមិន 
  ប ចូល  ក្ន ុងដី។  

ទួរប៉ង់ទីន(Turpentine) ៈទួរប៉ង់ទីន(Turpentine) ៈ ជា សា រធា តុរំលា យពុល។

ទួរប៊ីន(Turbine) ៈទួរប៊ីន(Turbine) ៈ កង់ដលវិល  យខ្យល់ ចំហា យ 
ទឹក ឬទឹកធា  ក់ ដើម្បីផលិតចរន្ត អគ្គ ិសនី។

ធ
ធនធា នដលមិនអា ចបង្ក ើតឡើងវិញបា ន ៈធនធា នដលមិនអា ចបង្ក ើតឡើងវិញបា ន ៈ ជា ធនធា ន 

ដល  ើ   ស់បា នតម្ត ង ដូចជា   ង។

ធនធា នដលអា ចបង្ក ើតឡើងវិញបា ន ៈធនធា នដលអា ចបង្ក ើតឡើងវិញបា ន ៈ ធនធា នដល 
អា ច  ើ   ស់  យមិនចា ំបា ច់ភ័យខា  ចថា  ើវា  
អស់  យសា រតវា អា ចកើតឡើងវិញ ដូចជា  
ដើមឈើ ឬផ្ន កណា មួយនធម្ម ជា តិ ដូចជា ខ្យល់ 

 ះអា ទិត្យ។ 

ធា តុផ្សំអសកម្ម  ៈធា តុផ្សំអសកម្ម  ៈ  ក្ន ុងថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត,គឺជា ផ្ន ក 
មួយដលមិនមនជា ធា តុផ្សំសកម្ម ។ ធា តុផ្សំ 
អសកម  ្ម រួមមា នវត្ថ ុទា ំងឡា យដលធ្វ ើឲ្យថា  ំសមា  ប់
សត្វ ល្អ ិតស្អ ិតជា ប់នឹងរុក្ខ ជា តិ និងសត្វ ល្អ ិត ឬបងា្ក  រ 
មិនឲ្យវា រលា យ  យសា រទឹកភ្ល ៀង។ ភា គ  ើន 
ធា តុផ្សំទា ំងនះពុលខា  ំងណា ស់។

ធ្វ ើស្ទ រីល ៈធ្វ ើស្ទ រីល ៈ សមា  ប់  ប់ម  គទា ំងអស់។

ន
នីកល(Nickel) ៈ នីកល(Nickel) ៈ ជា  ហៈដលមា ន  ើ   ស់   

ក្ន ុងថ្ម ពិល កា រធ្វ ើក ូម និងក្ន ុងកា ររំលា យ  ហៈ។ 
កា រ  ឈមនឹងនីកល អា ចបង្ក ឲ្យមា នប    
សុខភា ព។  
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នី  ូហ្សន ៈនី  ូហ្សន ៈ ជា សា រធា តុគីមីដលមា ន  ក្ន ុងធម្ម ជា តិ 
ដល មា ន   ជន៍ស   ប់ធ្វ ើឲ្យដីមា នជីជា តិ។

ប
បង្ក  គ(កា រ) ៈបង្ក  គ(កា រ) ៈ ជា ជំងឺដលបង្ក ឡើង  យបា ក់តរី 

វីរុស ឬសរីរា ង្គ ដទទៀត។ កា របង្ក  គ ឬកា រ 
កា  យ  គ អា ចប៉ះពា ល់ផ្ន កណា មួយនរា ងកា យ 
ឬផ្ន កទា ំងអស់តម្ត ង។   

បងា្ក  ត់ពូជ(កា រ) ៈបងា្ក  ត់ពូជ(កា រ) ៈ  ពលដលអ្ន កវិទ  សា ្ត  ក   
ហ្សនរបស់រុក្ខ ជា តិ ឬសត្វ , ជួនកា ល  យកា រ 
បន្ថ មហ្សនពីរុក្ខ ជា តិ ឬសត្វ ផ្សង, ដើម្បីក    
លក្ខ ណៈ ឬរូបរា ងរបស់រុក្ខ ជា តិ ឬសត្វ  ះ។

បង្ហ ូរ ៈ បង្ហ ូរ ៈ មធ  បា យដលទឹក  ូវបា ននា ំពីកន្ល ងមួយ ឬ 
  ះចូល  ក្ន ុងដី។   

បង់សន(Benzene) ៈបង់សន(Benzene) ៈ ជា សា រធា តុរំលា យដលអា ចបង្ក 
  ះថា  ក់។    

បន្ទ ុកសា រធា តុគីមីក្ន ុងខ្ល ួន ៈ បន្ទ ុកសា រធា តុគីមីក្ន ុងខ្ល ួន ៈ ចំនួនសា រធា តុគីមីពុលដល
មា ន  ក្ន ុងខ្ល ួន។   

បន្ទ ះ  ូបពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ ៈ បន្ទ ះ  ូបពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ ៈ បន្ទ ះសំប៉តដល  ើស   ប់
ចា ប់យកកា ំរស្ម ី  ះអា ទិត្យ រួចបង្ក ើតជា ចរន្ត  
អគ្គ ិសនី។  

បន  បជា តិពុល ៈ បន  បជា តិពុល ៈ កា រប ្ច ញ និងសមា  តជា តិពុល។

បន្សុទ្ធ ទឹក(កា រ) ៈបន្សុទ្ធ ទឹក(កា រ) ៈ មធ  បា យផ្សងៗដើម្បីធ្វ ើទឹកឲ្យ 
មា នសុវត្ថ ិភា ពស   ប់ផឹក។  

បរិយា កា ស ៈ បរិយា កា ស ៈ អា កា សធា តុ  តំបន់មួយក្ន ងុរយៈពលមួយ។

បរិយា កា ស  ូពិក ៈបរិយា កា ស  ូពិក ៈ ជា កន្ល ងដល    និងមា នរដូវសើម 
និងរដូវស្ង ួត ជា ទូ  ជា  ទសដល  ក្បរខ្ស 
អកា្ខ  ទ័រ។    

បា៉ រា សុីត ៈបា៉ រា សុីត ៈ ជា ដង្ក ូវ ឬសត្វ តូចៗដលអា ចរស់  ក្ន ុងឬ
លើមនុស្ស សត្វ  និងអា ចបង្ក ឲ្យមា នជំងឺ។ 

បា៉ រា សតា ម៉ុល(Paracetamol) ៈ បា៉ រា សតា ម៉ុល(Paracetamol) ៈ មើល 
អា សតា មីណូហ្វ ន(acetaminophen)។ 

ប៉ូលីវីនីលក្ល រីដ(polyvinyl chloride) ៈ ប៉ូលីវីនីលក្ល រីដ(polyvinyl chloride) ៈ PVC ជា  ភទ
បា  ស្ទ ិកដលមា នសា រធា តុក្ល រីន។  ពលផលិត 
ក៏ដូចជា  ពលដុតកម្ទ ច  លដរ PVC ប ្ច ញ 

សា រធា តុគីមីពុល ដល  ថា ឌីអុកសា ំង និង 
ហ្វ ុយរា ន។  

ប៉សប(PCB) ៈប៉សប(PCB) ៈ Polychlorinated biphenyls 
ជា សា រធា តុគីមីពុល  ើ  ក្ន ុងថា  ំពណ៌ បា  ស្ទ ិក 
និងសមា  រៈអគ្គ ិសនី។ PCB ស្ថ ិត  បា នយូរ ក្ន ុង 
បរិសា  ន និងពិបា កក្ន ុងកា រកមា  ត់  ល  យ 
សុវត្ថ ិភា ព។ PCB គឺជា ក ុមសា រធា តុគីមីពុល 
យូរអង្វ ង(POP)។

បា ក់តរី ៈបា ក់តរី ៈ ជា វត្ថ ុមា នជីវិតតូចខា  ំង។ បា ក់តរីមួយចំនួន 
បង្ក ឲ្យមា នជា ជំងឺឆ្ល ង ហើយជា ញឹកញា ប់  ូវ បា នគ 

 ថា  ម  គ។ បា ក់តរីខ្ល ះទៀតជួយកា ត់បំបក
សា រធា តុខនិជ និងរក  ដីឲ្យមា នជីជា តិល្អ ។ 

បា រត ៈ បា រត ៈ ជា  ហៈធ្ង ន់ រា វ និងពុល ដល  ើ   ស់   
ក្ន ុង រ៉មា ស និងក្ន ុងសីតុណ មា   និងឧបករណ៍ 
វជ្ជ សា ្ត  ដទទៀត។ បា រតជា សា រធា តុពុល   
ពលដលប៉ះពា ល់។ វា កា ន់តពុល  ពលដលវា 
បា នកា  យ  ជា ឧស្ម ័ន ដល  ូបចូលតា មដង្ហ ើម 
និងរលា យចូលក្ន ុងទឹក និងផ្សំជា មួយសា រធា តុ 
ដទទៀត។

 កប  យចិរភា ព ៈ កប  យចិរភា ព ៈ អា ចបន្ត តា មមធ  បា យ ដល 
កំពុង ធ្វ ើ  យមិនមា នខ្វ ះខា ត ឬបង្ក   ះថា  ក់ 
លើសលុប ក្ន ុងពលបច្ច ុប្បន្ន  និងក្ន ុងពល 
អនា គត។ 

 ឈម(កា រ) ៈ ឈម(កា រ) ៈ ពលដលមនុស្សមា  ក់បា នប៉ះពា ល់ 
ជា មួយអ្វ ីមួយ។ មនុស្សអា ចប៉ះពា ល់នឹងថា  ំសមា  ប់
សត្វ ល្អ ិត សា រធា តុគីមីណា មួយ តា មរយៈកា រ 
ដកដង្ហ ើម លប និងប៉ះ  យផា  ល់។ 

 ដា ប់បង្វ ិល  ងទឹក ៈ ដា ប់បង្វ ិល  ងទឹក ៈ ផ្ន កមួយនអណ្ណ ូងដលគ 
បង្វ ិល ដើម្បីងា យ  ួលក្ន ុងកា រ  ងទឹកឡើង។

 ព័ន្ធ ទឹកកា កសំណល់ ៈ  ព័ន្ធ ទឹកកា កសំណល់ ៈ  ព័ន្ធ លូ ឬ  ឡា យដលនា ំ 
ទឹក កា កសំណល់  ក្ន ុងអា ងស្ត ុកទឹកកា កសំណល់ 

 ក្ន ុងអណ្ណ ូងកា កសំណល់  ងចក កច្ន ទឹក 
កា កសំណល់ ឬ  កន្ល ងផ្សងទៀត។ 

 ព័ន្ធ ទឹកឡា ំ ៈ ព័ន្ធ ទឹកឡា ំ ៈ  ព័ន្ធ  ក្ន ុងរា ងកា យស   ប់កា រពា រ 
និងព  បា លកា របង្ក  គ។  

 ូហ្សស្ត រូន(Progesterone) ៈ ូហ្សស្ត រូន(Progesterone) ៈ ជា អ័រម៉ូនដលមា នក្ន ុង
រា ងកា យ ្ត  ី ស   ប់  ប់  ងកា របន្ត ពូជ, 
រួមជា មួយ អឺ ្ត  ូសន។   
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 ើ   ស់(កា រ) ៈ ើ   ស់(កា រ) ៈ កា រ  ើ   ស់ ឬទិញផលិតផល 
ឬធនធា ន។    

  ង ៈ   ង ៈ ឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីល, ជា សា រធា តុរា វ    រ  ង 
កើត  ក  មដី។   ង  ូវបា ន  ើ   ស់ដើម្បី 
បង្ក ើតបា នជា   ងសា ំង   ងមា៉ ស៊ូត   ងកា ត 
បា  ស្ទ ិក និងផលិតផលឧស  ហកម្ម ដទទៀត 
ជា  ើន។    

  ងសា ំង ៈ  ងសា ំង ៈ ជា ឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីលដល  ើ  ក្ន ុងរថយន្ត  
រថយន្ត ដឹកទំនិញ ម៉ូតូ និង  ឿងមា៉ សុីន។ 

   ួលបរិយា កា ស(កា រ) ៈ    ួលបរិយា កា ស(កា រ) ៈ ជា របៀបដលតំបន់ជា  
 ើន មា នធា តុអា កា សខុសៗគា   ពីធា តុអា កា ស ដល 

គធា  ប់មា ន។ កា រ    ួលបរិយា កា ស មា នទំនា ក់
ទំនងនឹងកា រឡើងក   ផនដី និងបង្ក ឡើង  យ 
កា រដុតឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីល។   

បា  ស្ទ ិក ៈបា  ស្ទ ិក ៈ សមា  រៈដលផលិតចញពី   ង   និង 
សា រធា តុ គីមីផ្សងទៀត។ បា  ស្ទ ិកធ្វ ើឲ្យមា នភា ព 
ងា យ  ួល ប៉ុន្ត កា រ ផលិតវា  កា រ  ើ   ស់វា  
និងកា រ  ះ  លវា  អា ចធ្វ ើឲ្យមនុស្ស  ឈមនឹង
សា រធា តុពុល។  

បំបក ៈបំបក ៈ ពលដលវត្ថ ុមា នជីវិតបា នបំបក  យសា រ 
ក    សត្វ ល្អ ិត និងបា ក់តរី។  ពលដល 
សា រធា ត ុរុក្ខ ជា តិបា នបំបក ពល  ះវា កា  យ  ជា  
ជីកំប៉ុស ឬដីមា នជីជា តិល្អ ។

បំពង់បង្ហ ូរទឹកកា កសំណល់ ៈបំពង់បង្ហ ូរទឹកកា កសំណល់ ៈ បំពង់ ឬ  ឡា យដល 
បង្ក ើត បា នជា  ព័ន្ធ ទឹកកា កសំណល់។

បំពុល, ភា ពកខ្វ ក់(កា រ) ៈ បំពុល, ភា ពកខ្វ ក់(កា រ) ៈ កា កសំណល់ដលមា ន   ះ
ថា  ក់ដលបា ន  ល  ក្ន ុងខ្យល់ ទឹក និងដី។

បំពុលខ្យល់(កា រ) ៈបំពុលខ្យល់(កា រ) ៈ ជា កា រសា យភា ពសា រធា តុ ឬ 
ឧស្ម ័នពុល និងកំទចកំទីដីតូចៗចូល  ក្ន ុងខ្យល់។ 
កា រដុតឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីល ជា មូលហតុនកា របំពុល 
បរិសា  នយា៉ ងខា  ំង។ 

បំពុលខ្យល់ក្ន ុងផ្ទ ះ(កា រ) ៈ បំពុលខ្យល់ក្ន ុងផ្ទ ះ(កា រ) ៈ ភា ពកខ្វ ក់របស់ខ្យល់ក្ន ុងផ្ទ ះឬ
សំណង់  យសា រផ្សងបា រី ផ្សងភ្ល ើង ផលិតផល 
គីមី ឬ  ភពផ្សងទៀត។ 

បំពុលបបឧស  ហកម្ម (កា រ) ៈបំពុលបបឧស  ហកម្ម (កា រ) ៈ  ប់ទ  ង់ទា ំងអស់ន
ភា ពកខ្វ ក់ដលបង្ក ឡើង  យផលិតផលសំណល់
និងផលិតផលគីមីរបស់  ងចក ។

ផ
ផលិតកម្ម សា  ត ៈផលិតកម្ម សា  ត ៈ ជា មធ  បា យនកា រផលិត  យបា ន

កា ត់បន្ថ យឬកមា  ត់  លយា៉ ង  ើននូវកា ក 
សំណល ់ពុល។ ផលិតកម្ម សា  ត លើកកម្ព ស់កា រ 

 ើ   ស់វត្ថ ុ ធា តុឬថា មពលដលអា ចកច្ន ឡើង 
វិញបា ន។

ផលិតផលបន្ថ មតម្ល  ៈ ផលិតផលបន្ថ មតម្ល  ៈ ផលិតផលដលមិនស្ថ ិតជា វត្ថ ុ 
ធា តុដើមទ គឺបា នច្ន ស   ប់លក់។ 

ផលិតផលមិនមនជា ឈើ ៈផលិតផលមិនមនជា ឈើ ៈ ជា វត្ថ ុទា ំងឡា យដលបា ន 
មកពី   ឈើ(លើកលងឈើ) ដលអា ច  មូល 
ផល និងលក់បា នជា បន្ត បនា  ប់។  

ផ្សិតម៉ូល(Mold) ៈផ្សិតម៉ូល(Mold) ៈ ជា ផ្សិតដលដុះ  លើអា ហា រ 
រុក្ខ ជា តិ និងវត្ថ ុចា ស់ៗ ដលមា នសភា ព   ឧណ ៗ  
និងសើម។ 

ផ្សិតមីលឌូ(Mildew) ៈផ្សិតមីលឌូ(Mildew) ៈ ជា ផ្សិតដលមា នសភា ពជា ម   
កំទច ធូលី ឬអំ  ះតូចៗ។ ផ្សិតមីលឌូដុះ  តា ម 
កន្ល ងសើម។ 

ផ្សង(ចំហា យ) ៈផ្សង(ចំហា យ) ៈ ជា ឧស្ម ័នឬផ្សងដលគា  នក្ល ិន 
ជួនកា ល គា  នរូប ដលភា យចញពីសា រធា តុគីមី 
ឬពលដលមា នភ្ល ើងឆះ។ ជា ទូ  ផ្សងនះមា ន

  ះថា  ក់ដល់ដំណកដង្ហ ើម។  

ព
ព   វ ៈព   វ ៈ ធ្វ ើឲ្យកា ន់តរា វ  យលា យជា មួយទឹក។

ពា ណិជ្ជ កម្ម  ៈ ពា ណិជ្ជ កម្ម  ៈ ពលដលមនុស្ស អង្គ កា រ ឬ  ទស 
ធ្វ ើកា រ ផា  ស់ប្ត ូរទំនិញ និងសវា កម្ម ។ ពា ណិជ្ជ កម្ម  
មិនស្ម ើភា ពរវា ង  ទសទា ំងឡា យ គឺជា  
មូលហតុចម្បងនភា ពក ីក ។ 

ពា ណិជ្ជ កម្ម សម  ប ៈពា ណិជ្ជ កម្ម សម  ប ៈ កា រទិញនិងលក់ទំនិញ  យ 
មា នតម្ល សម  បរវា ងអ្ន កលក់ និងអ្ន កទិញ។

ពិកា រភា ពពីកំណើត ៈពិកា រភា ពពីកំណើត ៈ ជា ប   ផ្ល ូវកា យ ឬផ្ល ូវចិត្ត របស់ 
កុមា រដលមា នតា ំងពីកំណើតមក ដូចជា ឆបមា ត់ 
ប ្ញ  អប្ប។ ពលខ្ល ះពិកា រភា ពពីកំណើតនះអា ច 
បង្ក ឡើង  យសា រធា តុគីមីពុល។ អា ច  ម៉  ង 
ទៀតថា  ពិកា រភា ពតំណពូជ។
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ពុល  យកា រសា យភា យកា ំរស្ម ី(កា រ) ៈ ពុល  យកា រសា យភា យកា ំរស្ម ី(កា រ) ៈ ជា ជំងឺដលបង្ក 
ឡើង  យកា រប៉ះពា ល់នឹងកា រសា យភា យកា ំរស្ម ី។ 
កា រពុល  យកា រសា យភា យកា ំរស្ម ី អា ចបង្ក ឲ្យ មា ន 
ជា ជំងឺមហា រីក ជំងឺស្បក និងប   សុខភា ព ធ្ង ន់ធ្ង រ 
ផ្សងទៀត។ 

  ឈើ ៈ   ឈើ ៈ ជា ផ្ទ ដីដ៏ធំដល  បដណ្ណ ប់   យដើម
ឈើ និង រុក្ខ ជា តិដទទៀតរួមគា  ។  ក្ន ុង   មិន
មនមា ន  ឹមតដើមឈើ និងរុក្ខ ជា តិប៉ុ   ះទ 
ប៉ុន្ត ក៏មា នសត្វ    សត្វ ល្អ ិត សត្វ សា  ប និងមនុស្ស
ដលរស់  ពឹងផ្អ កលើ   ឈើដរ។ 

ភ
ភា ពខ្វ ះខា ត ៈភា ពខ្វ ះខា ត ៈ ដលមិនមា ន  ប់   ន់ ដូចជា ទឹក ឬ 

អា ហា រ។    

ភា ពគា  នកូន ៈភា ពគា  នកូន ៈ ពលដលមនុស្ស រុក្ខ ជា តិ ឬសត្វ មិន អា ច 
បង្ក កំណើតបា ន។   

ភា ពងា យ  តិកម្ម នឹងសា រធា តុគីមី  ើនមុខ ៈភា ពងា យ  តិកម្ម នឹងសា រធា តុគីមី  ើនមុខ ៈ ធ្វ ើឲ្យអ្ន ក 
ជំងឺ មា ន  តិកម្ម អា ឡកសុីខា  ំង  នឹងសា រធា តុ 
ពុលទូ  ដលមា ន  ក្ន ុងថា  ំពណ៌ ទឹកអប់ឡា ន 
សា រធា តុសំណង់ ។ល។ 

ភា ពច  ុះ ៈភា ពច  ុះ ៈ ដលមា ន  ភទយា៉ ង  ើននមនុស្ស សត្វ  
រុក្ខ ជា តិ ឬវត្ថ ុផ្សងៗទៀតក្ន ុងកន្ល ងតមួយ។

ភា ពធន់ ៈ ភា ពធន់ ៈ លទ្ធ ភា ពរបស់អ្វ ីមួយដលអា ចកា រពា រខ្ល ួនគ
 ឆា ំងនឹងអ្វ ីមួយទៀត ដលជា ធម្ម តា នឹងធ្វ ើឲ្យ គ 

មា ន   ះថា  ក់ និងសមា  ប់គ។ បា ក់តរីអា ចធន់នឹង
 សិទ្ធ ភា ពរបស់អង់ទីប៊ី  ទិកមួយចំនួន, មូស 

អា ច  ធន់នឹងថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត។

ភា ពធន់នឹងថា  ំ ៈ ភា ពធន់នឹងថា  ំ ៈ ពលដលថា  ំមួយចំនួនមិនអា ច 
ព  បា លជំងឺត  ទៀតបា ន។  

ភា ពធន់នឹងអង់ទីប៊ី  ទិក ៈភា ពធន់នឹងអង់ទីប៊ី  ទិក ៈ  ពលដលម  គ 
បា ក់តរីមិនអា ចសមា  ប់បា ន  យ អង់ទីប៊ី  ទិក 
ណា មួយ។ កា រធន់នឹងអង់ទីប៊ី  ទិកអា ច  ូវបា ន 
បង្ក ឡើង  យកា រ  ើអង់ទីប៊ី  ទិកដលមិន 
ចា ំបា ច់ ឬ  យកា រ  ះ  លវា  ក្ន ុងបរិសា  ន។

ភា ពធា ត់ខា  ំង ៈភា ពធា ត់ខា  ំង ៈ កា រលើសទម្ង ន់ដលបណា្ខ  លឲ្យមា ន 
ប   សុខភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។   

ភា ពលើសលុប ៈភា ពលើសលុប ៈ មា នអ្វ ីមួយក្ន ុងចំនួនដ៏  ើន ឧទា . 
ភា ពកខ្វ ក់ និងកា កសំណល់។  

ភា ពស្ទ រីល ៈ ភា ពស្ទ រីល ៈ ពលដលវត្ថ ុមួយគា  នម  គ។ 

ភា ពស្ល កសា  ំង ៈភា ពស្ល កសា  ំង ៈ ជា ជំងឺដល  ពល  ះឈា ម មា ន 
សភា ពរា វ និងថា   ដលបណា្ខ  លមកពីកង្វ ះ   ប់
ឈា មក ហម។ វា បង្ក ឡើង  យសា រកង្វ ះជា តិដក
ក្ន ុងអា ហា រ, សា រធា តុពុលបំផា  ញលទ្ធ ភា ពរបស់រា ង
កា យក្ន ុងកា របង្ក ើត   ប់ឈា មក ហម, ឬកា របំផា  ញ 
ឬបា ត់បង់   ប់ឈា មក ហមឆា ប់រហ័សជា ង 
រា ងកា យផលិតបំពញមកវិញ។

ភសជ្ជ ៈប ្គ  ប់ជា តិទឹក ៈភសជ្ជ ៈប ្គ  ប់ជា តិទឹក ៈ ភសជ្ជ ៈដលបង្ក ើតឡើង  យ 
ស្ក រ អំបិល និងទឹក ឬបង្ក ើតចញពីធញ្ញ ជា តិ និងទឹក 
ដលជួយជំនួសជា តិទឹកដលបា នបា ត់បង់ពីក្ន ុងខ្ល ួន 
និងសា  រសុខភា ពឡើងវិញ។  

ភ្សឺដូអហ្វ ឌ្រ ីន(Pseudoephedrine) ៈភ្សឺដូអហ្វ ឌ្រ ីន(Pseudoephedrine) ៈ ជា ថា  ំព  ីក 
ទងសួត  ើស   ប់បើកផ្ល ូវដង្ហ ើម។

ម
មណ លបណ្ណ ុះកូនឈើ ៈមណ លបណ្ណ ុះកូនឈើ ៈ កន្ល ងដលគបណ្ណ ុះរុក្ខ ជា តិ 

និង កូនឈើឲ្យលូតលា ស់រហូតដល់វា  ប់អា យុ 
អា ចដា ំ ផា  ល់  លើដី  កន្ល ងផ្សង។

ម៉ង់ហា្គ  ណស(Manganese) ៈម៉ង់ហា្គ  ណស(Manganese) ៈ ជា  ហៈធ្ង ន់ ពុល 
 ើ   ស់  ក្ន ុងកា រផ  ភា  ប់  ហៈ។ 

ម  គ ៈម  គ ៈ ជា  ភទវត្ថ ុមា នជីវិតតូចៗដលអា ចបង្ក ឲ្យ 
មា នជំងឺ។  ភទម  គផ្សងគា   អា ចបង្ក ជំងឺ 
ខុសគា   និងចម្ល ងតា មរបៀបផ្សងៗគា  ដរ។ 
ឧទា ហរណ៍ ម  គជំងឺរា កមួល អា ចឆ្ល ងតា ម 
លា មក, ម  គជំងឺរបងអា ចឆ្ល ងតា មខ្យល់។

ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ៈ ម  គអដស៍/ជំងឺអដស៍ ៈ ជា ជំងឺដលប៉ះពា ល់លើ 
 ជា ជនលើពិភព  ករា ប់លា ននា ក់។ ជា ទូ  វា 

ធ្វ ើឲ្យរា ងកា យបា ត់បង់នូវលទ្ធ ភា ព  ឆា ំងនឹងជំងឺ។ 
បច្ច ុប្បន្ន មិនទា ន់មា នកា រព  បា ល  ឡើយទ ប៉ុន្ត 
គអា ច  ប់  ងជំងឺនះបា នតា មរយៈកា រ  ើថា  ំ និង 
តា មរយៈកា រកលម្អ របបអា ហា រ និងកា ររស់  ។

មំសា សី ៈមំសា សី ៈ ជា សត្វ ដលដញចា ប់ និងសុីសត្វ ដទទៀត។
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រ
រ ្ខ    ះ ៈរ ្ខ    ះ ៈ រ ្ខ  ដល  ូវបា នដា ក់ខ  ច់ និង  ួស 

តូចៗ ដើម្បីធ្វ ើឲ្យទឹក   បចូលយឺតៗ  ក្ន ុងដី។

រ ្ខ  សំរា មអនា ម័យ ៈរ ្ខ  សំរា មអនា ម័យ ៈ រ ្ខ  ស   ប់កា កសំណល់ 
ដលមិនអា ច  ើ   ស់ឡើងវិញបា ន ឬកច្ន ឡើង 
វិញបា ន, វា មា នសុវត្ថ ិភា ពជា ងរ ្ខ  សំរា មធម្ម តា ។

របា ំងវ័ណ្ណ វង់ ៈរបា ំងវ័ណ្ណ វង់ ៈ ជា របា ំង ដូចជា ជ   ំង ឬ  ឡា យ ដល 
បង្ក ើតឡើងតា មខ្សគំនូសវ័ណ្ណ  ដើម្បីពន្យឺត ព   យ 
និង  ូបទឹកចូល  ក្ន ុងដី និងកា រពា រសំណឹក។

រមា  ប់ម  គ(កា រ) ៈ រមា  ប់ម  គ(កា រ) ៈ កា រសមា  តវត្ថ ុអ្វ ីមួយ(ទឹក របួស 
សមា  រៈ ឧបករណ៍ ...) ក្ន ុងវិធីដលសមា  ប់ម  គ
ភា គ  ើន ដើម្បីកុំឲ្យវា ចម្ល ងម  គបា ន។ 

រមា  ប់ម  គក្ន ុងទឹកកា កសំណល់(កា រ) ៈ រមា  ប់ម  គក្ន ុងទឹកកា កសំណល់(កា រ) ៈ មធ  បា យ 
  ះ និងកច្ន ទឹកកា កសំណល់ ដើម្បីអា ច  ើ  

  ស់ វា ឡើងវិញ ឬបង្ហ ូរចូល  ក្ន ុងបរិសា  នវិញ។

រលួយ ៈ រលួយ ៈ បំបក និងពុកបន្ត ិចម្ត ងៗ។  

រវីរវា យ ៈរវីរវា យ ៈ  ពលបុគ្គ លមា  ក់មិនមា នសតិ  ឹម  ូវ។ 
ជា ទូ  បង្ក ឡើង  យ  ុន    ឬជំងឺផ្សងទៀត។

រាុ ំរ៉ ៈរាុ ំរ៉ ៈ ពលខ្ល ះវា ចំណា យពលយូរ ឬក៏កើតឡើង ញឹក 
ញា ប់។ ជំងឺរាុ ំរ៉អា ចមា នរយៈពលជា  ើនឆា  ំ 
និងពិបា កព  បា ល។  ៀបធៀបជា មួយ 

 ួច   ល់។  

រា តត  ត ៈរា តត  ត ៈ កា ររា តត  តជំងឺយា៉ ងឆា ប់រហ័ស 
ពីមនុស្សមា  ក់  មនុស្សមា  ក់ទៀត ធ្វ ើឲ្យមនុស្ស 
ជា  ើនមា នជំងឺ។  

រុក្ខ ជា តិក  តំបន់ ៈរុក្ខ ជា តិក  តំបន់ ៈ រុក្ខ ជា តិដលមិនមា នកំណើតក្ន ុង 
តំបន់  ះ។    

រុក្ខ ជា តិដុះដំបូង ៈរុក្ខ ជា តិដុះដំបូង ៈ ជា  ភទរុក្ខ ជា តិធន់មួយដលដុះ 
ជា លើកដំបូង  លើដីដលខូចខា ត។ 

 ងចក ស្ល   ង ៈ ងចក ស្ល   ង ៈ ជា  ងចក ដល  ទី  ះ   ង  ូវ
បា នកច្ន ជា ផលិតផល ដូចជា   ងសា ំង និង   ង 
ដទទៀត  ស៊ូក  លថ្ន ល់ និងបា  ស្ទ ិក។  ងចក  
ស្ល   ង គឺជា  ភពចម្បងនកា រ បំពុលខ្យល់។

 យលម្អ ងផា្ក   ៈ យលម្អ ងផា្ក   ៈ ពលដលលម្អ ងបា នសា យភា យពីផា្ក   
មួយ  កា ន់ផា្ក  មួយទៀត ដើម្បីបង្ក ើតជា   ប់ពូជ 
ឬចញជា ផ្ល ។   

រំលា យ  ហៈ(កា រ) ៈរំលា យ  ហៈ(កា រ) ៈ កា រដុត  ហៈដើម្បី  ើ   ស់ 
វា ។ ជា ញឹកញា ប់ កា ររំលា យ  ហៈបង្ក ើតឲ្យមា ន 
ភា ពកខ្វ ក់ពុល។

រំហួត ៈ រំហួត ៈ ពលដលទឹកបា នស្ង ួតជា ចំហា យទឹក រួចហើរ 
   ក្ន ុងខ្យល់។   

ល
លក្ខ ណៈរូបរា ង ៈលក្ខ ណៈរូបរា ង ៈ កំណត់  យហ្សន, ជា អ្វ ីៗ ដល 

ពិសស និងខុសគា  រវា ងវត្ថ ុមា នជីវិតទា ំងអស់ ដូចជា  
ពណ៌ភ្ន ក ឬ សក់។ 

 ហៈធ្ង ន់ ៈ  ហៈធ្ង ន់ ៈ ជា  ហៈដលមា ន   ះថា  ក់ ពលដល 
មនុស្សបា នប៉ះពា ល់  ះបីក្ន ុងបរិមា ណតិចតួច 
ក៏  យ។  ហៈធ្ង ន់ទា ំងនះមា នដូចជា  សំណ 
បា រត កា តមីញ៉ូម និងក ូម។

្ខ  នសង្គ ម ៈ្ខ  នសង្គ ម ៈ ភា គ ្ខ  នខ្ល ីៗ ដល  ើ   ស់ដើម្បី 
បងា  ញ នូវប   សង្គ មមួយ និងស្វ ងរកដំ  ះ 

  យ។

វ
វា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន(កា រ) ៈ វា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន(កា រ) ៈ  ជា កា រសិក  

ដលបងា  ញពីកា រផា  ស់ប្ត ូរអ្វ ីខ្ល ះដលគិតថា នឹងកើត
ឡើង  ពលដលគ   ង  ូវបា នអនុវត្ត (កា រជីក
រ៉ ទំនប់ទឹក ផ្ល ូវថ្ន ល់...)។  

វា រីជា តិ ៈ វា រីជា តិ ៈ ជា រុក្ខ ជា តិតូចៗដលគា  នឫស មក ឬស្ល ឹក 
និងរស់  ក្ន ុងទឹក និងក្ន ុងទីកន្ល ងសើម។

វិ ្ញ  បនប  ផលិតផលសរីរា ង្គ  ៈវិ ្ញ  បនប  ផលិតផលសរីរា ង្គ  ៈ កសិករ ឬផលិតករ 
ដល  ើ   ស់វិធីសរីរា ង្គ  អា ចទទួលបា ននូវ 
វិ ្ញ  បនប   ដើម្បីទទួលបា នតំលខ្ព ស់ និងមា ន 
ស្ថ ិរភា ព។

វិ ្ញ  បនប  ពា ណិជ្ជ កម្ម សម  ប ៈវិ ្ញ  បនប  ពា ណិជ្ជ កម្ម សម  ប ៈ អា ចឲ្យអ្ន កទិញដឹង
ថា ទំនិញនះ  ូវបា នផលិត  យ  ើកមា  ំងពលកម្ម 
សម  ប។ ជា លទ្ធ ផលតម្ល អា ចខ្ព ស់ និងឋិតឋរ 
ស   ប់អ្ន កផលិត។  

វីរុសហា ន់តា (Hantavirus) ៈវីរុសហា ន់តា (Hantavirus) ៈ ជា ជំងឺដលឆ្ល ងតា មរយៈ
កា រដកដង្ហ ើមចូលនូវលា មកឬទឹក  មរបស់ 
សត្វ កករដលផ្ទ ុកម  គនះ។ 
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វ័ណ្ណ វង់, ខ្សវ័ណ្ណ វង់ ៈវ័ណ្ណ វង់, ខ្សវ័ណ្ណ វង់ ៈ ជា ទីកន្ល ងដល  ជា យភ្ន ំ ដល 
មា នផ្ទ រា បស្ម ើ  លើជ   ល។

ស
សន្ត ិសុខទឹក ៈសន្ត ិសុខទឹក ៈ កា របា៉ ន់  មា ណទៀងទា ត់ដើម្បី 

សុវត្ថ ិភា ពទឹកមា ន  ប់   ន់។  

សន្ត ិសុខអា ហា រ ៈ សន្ត ិសុខអា ហា រ ៈ  ពលដលមនុស្ស  ប់រូបមា ន 

អា ហា រ  ប់   ន់ដលមា នសុវត្ថ ិភា ព មា នសា រធា តុ 

ចិញ្ច ឹម និងមា នភា ពសម  ប  ប់ពលវលា  ដើម្បី

ដឹកនា ំជីវិត  កប  យភា ពសកម្ម  និងសុខភា ព។ 

សន្ត ិសុខអា ហា រមា នន័យថា  អា ហា រ  ូវបា នផលិត 

និងចកចា យក្ន ុងរបៀបទា ំងឡា យណា ដលលើក 

កម្ព ស់សុខភា ពបរិសា  ន, សហគមន៍ដលពឹង ផ្អ ក 

ខ្ល ួនឯង, និងកា រចករំលកអា ហា រក្ន ុងចំ  ម 

 ជា ជន និងសហគមន៍។

សម្បូរជីជា តិ ៈសម្បូរជីជា តិ ៈ តើដីមួយកន្ល ងអា ចដា ំដុះរុក្ខ ជា តិបា នល្អ  

ប៉ុនណា ។    

សមា  រៈមុត  ួច ៈ សមា  រៈមុត  ួច ៈ ម្ច ុល កា ំបិតវះ  ដា ប់ជួសឈា ម និង 

ឧបករណ៍ ឬសមា  រៈមុត  ួចផ្សងទៀត។ កញ្ច ក់ 

បក ក៏អា ចចា ត់ទុកជា ឧបករណ៍មុត  ួចដរ។

សហគមន៍ ៈ សហគមន៍ ៈ ក ុម  ជា ជនទា ំងអស់ដលរស់  ក្ន ុង 

តំបន់ ផ្សងៗ និងមា នអន្ត រកម្ម ជា មួយក ុមដទ 

ទៀត។ សហគមន៍អា ចជា ឃំន ឬជា ភូមិទា ំងមូល, 

ឬអា ចជា ក ុមមនុស្ស ដូចជា ក ុមកសិករ ក ុមមា  យ, 

ឬ  ជា ជនដលចូល  ក្ន ុងវិហា រតមួយ, ក ុមដល

មា នចំណង់ចំណូលចិត្ត ដូចគា   មា នត  ូវកា ររួម និង 

ប   រួម។

សុីទន ៈសុីទន ៈ ជា ធុងធំស   ប់  ង និងស្ត ុកទឹក។ 

សុីលីកា , កំទចសុីលីកា  ៈ សុីលីកា , កំទចសុីលីកា  ៈ ជា សា រធា តុដលមា ន  ក្ន ុង

រ៉ជា  ើន និង  ើ   ស់  ក្ន ុងឧស  ហកម្ម ជា  

 ើន។ កា រដកដង្ហ ើមចូលនូវកំទចសុីលីកា  អា ច 

បង ឲ្យមា នប   សុខភា ព។  

សុីឡន(Xylene) ៈ សុីឡន(Xylene) ៈ សា រធា តុរំលា យពុល។ 

សា ជីវកម្ម ពហុជា តិ ៈ សា ជីវកម្ម ពហុជា តិ ៈ ជា ពា ណិជ្ជ កម្ម ដលមា នអំណា ច, 

ធ្វ ើកា រក្ន ុង  ទសជា  ើនក្ន ុងពលជា មួយគា  ។ 

 យសា រវា ជា ក ុមហ៊ុនដ៏ធំ ទើបវា មា នឥទ្ធ ិពល   

លើរដា  ភិបា ល និងបង្ក ើតឬក   ក្បួនច  ប់ 
ពា ណិជ្ជ កម្ម ពិភព  ក។ 

សា យភា យកា ំរស្ម ី(កា រ) ៈសា យភា យកា ំរស្ម ី(កា រ) ៈ ជា ថា មពលក្ន ុងទ  ង់មួយ 
ដលមិនអា ចមើលឃើញ។  ភទនកា រ ប ្ច ញ 
កា ំរស្ម ីខ្ល ះ ដូចជា  ពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ គឺជា ធម្ម ជា តិទ។ 
ប៉ុន្ត  ភទនកា រប ្ច ញកា ំរស្ម ីខ្ល ះទៀត ដូចជា  
កា ំរស្ម ីដល ចញពីកា រផ្ទ ុះសា រធា តុនុយក្ល អរ 
និងអ៊ុយរា៉ ញូម អា ចបង្ក ឲ្យមា នជំងឺយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ។

សា រធា តុចិញ្ច ឹម ៈសា រធា តុចិញ្ច ឹម ៈ អ្វ ីទា ំងអស់ដលផ្ត ល់ចំណីដល់រុក្ខ ជា តិ 
សត្វ  ឬមនុស្ស។ មនុស្ស  ូវកា រសា រធា តុចិញ្ច ឹមក្ន ុង
ចំណីអា ហា រដើម្បីលូតលា ស់ និងមា នសុខភា ពល្អ  
ចំណក ឯរុក្ខ ជា តិ  ូវកា រសា រធា តុចិញ្ច ឹមក្ន ុងដីដើម្បី
លូតលា ស់ និងចញផ្ល ។  ពលកសិករបន្ថ ម 
ជីកំប៉ុស និងជី  ក្ន ុងដីដំណា ំ គឺគា ត់បា នបន្ថ ម 
សា រធា តុចិញ្ច ឹមឲ្យដី។

សា រធា តុបងា  ក់អ័រម៉ូន ៈសា រធា តុបងា  ក់អ័រម៉ូន ៈ ជា សា រធា តុគីមីពុលដលពល
បា នចូល  ក្ន ុងខ្ល ួនយើង វា ធ្វ ើឲ្យអ័រម៉ូន  ក្ន ុងខ្ល ួន
យើងយល់  ឡំ   ះវា ផ្ត ល់ស ្ញ  ខុស។ 

សា រធា តុផ្សំសកម្ម  ៈ សា រធា តុផ្សំសកម្ម  ៈ ក្ន ុងថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត វា ជា សា រធា 
តុសកម្ម ស   ប់សមា  ប់សត្វ ល្អ ិត។ 

សា រធា តុពន្យឺតភ្ល ើងដលមា នជា តិ  ូម(BFR) ៈសា រធា តុពន្យឺតភ្ល ើងដលមា នជា តិ  ូម(BFR) ៈ ជា  
សា រធា តុពុល ដល  ូវបា ន  ើ   ស់  ក្ន ុងផលិត
ផល ជា  ើន ដូចជា ផលិតផលអគ្គ ិសនី  ឿង 
សងា  រឹម និងវា យនភណ  ដើម្បីកា ត់បន្ថ យ   ះថា  ក់
របស់វា  ពលវា ប៉ះនឹងអណា្ខ  តភ្ល ើង។ 

សា រធា តុរំលា យ ៈ សា រធា តុរំលា យ ៈ ទឹកលា យ។ ភា គ  ើនជា សា រធា តុរា វ
ដលអា ចរំលា យសា រធា តុដទទៀត។ ទឹកគឺជា ទឹក
លា យដលមា នសុវត្ថ ិភា ពបំផុត។   ងសា ំង 
អា ស  ន បង់សន និងសុីឡន ជា សា រធា តុ 
រំលា យពុល។  

សា រធា តុសរីរា ង្គ  ៈសា រធា តុសរីរា ង្គ  ៈ ជា សា រធា តុដលមា ន ឬធា  ប់មា នជីវិត 
និងអា ចរលួយ និងបំបកបា ន ដូចជា រុក្ខ ជា តិ សត្វ  
សត្វ ល្អ ិត និងបា ក់តរី។ សា រធា តុសរីរា ង្គ អា ចធ្វ ើឲ្យ
ដំណា ំមា នជីជា តិ។  

សា រធា តុសរីរា ង្គ ពុលយូរអង្វ ង(POP) ៈសា រធា តុសរីរា ង្គ ពុលយូរអង្វ ង(POP) ៈ គឺជា ក ុមន  
សា រធា តុ គីមីពុលដលស្ថ ិត  យា៉ ងយូរ  ក្ន ុង 
បរិសា  ន។ ឌីអុកសា ំង និងPCB គឺជា POP។ 
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សា លា រៀន   ចមា្ក  រ ៈ សា លា រៀន   ចមា្ក  រ ៈ ជា កម្ម វិធីប  ៀនដលជួយ 
កសិករ ឲ្យចះ  ះ   យប    យខ្ល ួនឯង និង 
ចក រំលកដំ  ះ   យ  ះជា មួយកសិករផ្សង
ទៀត។

សឺរាុ ំង ៈ សឺរាុ ំង ៈ ឧបករណ៍ដល  ើជា មួយម្ច ុលស   ប់ចា ក់ថា  ំ។

សុក ៈ សុក ៈ សរីរា ង្គ ដលមា នសភា ពដូចជា អប៉ុង មា ន  ក្ន ុង
ស្បូនមា  យ  ពលមា នគភ៌។ តា មរយៈសរីរា ង្គ នះ 
ឈា ម និងសា រធា តុចិញ្ច ឹម  ូវបា ននា ំ  កា ន់ទា រក
ដលកំពុងវិវឌ្ឍន៍។ ជា អកុសល សា រធា តុពុលមួយ
ចំនួនក៏អា ចឆ្ល ងកា ត់តា មសុកនះបា នដរ ធ្វ ើឲ្យ 
មា ន   ះថា  ក់លើទា រក  ះបីជា មុនកំណើត 
ក៏  យ។

សុខភា ពបន្ត ពូជ ៈ សុខភា ពបន្ត ពូជ ៈ ជា សុខភា ពដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងដំណើរ
កា ររបស់រា ងកា យបុរសនិង ្ត  ី ដលអា ចឲ្យគ 
បង្ក ើតកូនបា ន។  

សុវត្ថ ិភា ពអា ហា រ ៈសុវត្ថ ិភា ពអា ហា រ ៈ  ពលអា ហា រមា នសា រធា តុចិញ្ច ឹម
 មទា ំងគា  នជា តិពុល និងសា រធា តុ   ះថា  ក់ 

ផ្សងទៀត។ 

សា  រឡើងវិញ(កា រ) ៈសា  រឡើងវិញ(កា រ) ៈ កា រ   កា  យវត្ថ ុដលខូចខា ត 
ឲ្យមា នលក្ខ ណៈល្អ ឡើងវិញ។  

ស  នីត(Cyanide) ៈ ស  នីត(Cyanide) ៈ សា រធា តុគីមីពុលខា  ំង  ើ   ស់ 
ក្ន ុងកា រជីករ៉មា ស។  

 ួច   ល់ ៈ ួច   ល់ ៈ ពលដលមា នអ្វ ីមួយកើតឡើងភា  មៗ 
ខា  ំងៗ និងធ្ង ន់ធ្ង រ ឬបង្ក ឲ្យមា ន   ះថា  ក់ខា  ំង។ 
ជំងឺ  ួច   ល់ គឺជា ជំងឺដលធ្វ ើឲ្យមា នសភា ព 
អា ក ក់ភា  មៗ ប៉ុន្ត មិនវិវឌ្ឍន៍ ក្ន ុងរយៈពល យូរ 
ឡើយ បើ  ៀបធៀបជា មួយជំងឺដលមា នសភា ព 
រាុ ំរ៉។

សំណល់កសិផល(Crop residue) ៈសំណល់កសិផល(Crop residue) ៈ មក ស្ល ឹក ឫស 
និង ផ្ន កដទទៀតនរុក្ខ ជា តិដល  សសសល់
ក  យពី  មូលផលរូច។ ជា ញឹកញា ប់វា  ូវបា ន

 ើ   ស់ជា ជីកំប៉ុស ឬ   ងជីវមា៉ ស់។ 

សំណា ញ់អា ហា រ ៈសំណា ញ់អា ហា រ ៈ មើលចងា  ក់អា ហា រ។ 

សំណឹក ៈសំណឹក ៈ  ពលដលដីនិងថ្ម  សឹកដា ច់ ឬ  ូវបា នហូរ
  ះបន្ត ិចម្ត ងៗ  យសា រខ្យល់និងទឹក។ 

ហ
ហួត ៈ ហួត ៈ បង្ហ ួតធ្វ ើឲ្យ  ជា ចំហា យ។   កា  យពី សា រធា តុ 

រា វ     ជា ឧស្ម ័ន។ 

ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ៈហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ៈ វត្ថ ុទា ំងឡា យដលបា នសា ងសង់ 
ឡើង ដូចជា ផ្ទ ះ ផ្ល ូវ និង  ព័ន្ធ ទឹក។ 

ហ្វ ័រមា៉ ល់ដអីុត(Formaldehyde) ៈហ្វ ័រមា៉ ល់ដអីុត(Formaldehyde) ៈ សា រធា តុគីមីពុល
 ើស   ប់សមា  ប់ម  គ និងសមា  ត, និង  ើ ក្ន ុង 

ផលិតផលឧស  ហកម្ម ។ ហ្វ ័រមា៉ ល់ដអីុតជា  
សា រធា តុ ដលមា ន   ះថា  ក់ខា  ំង ហួរគួរត  ុង 

 យ័ត្ន  ពល  ើ   ស់។  

ហ  ដ  (Giardia) ៈហ  ដ  (Giardia) ៈ ជា បា៉ រា សុីតដលបង្ក ឲ្យកើតលឿង 
រា កក្ល ិនស្អ ុយ ឈឺក្ន ុង  ះ និងភើក្ល ិនដូចពងមា ន់ 
ស្អ ុយ។  

ហ្សន ៈ ហ្សន ៈ ជា ផ្ន កមួយនវត្ថ ុមា នជីវិតទា ំងអស់ ដល 
កំណត់    ពី លក្ខ ណៈ និងរូបរា ងរបស់វត្ថ ុ  ះ។ ហ្សន
ធ្វ ើឲ្យភ្ន ករបស់យើងមា នពណ៌   ត ឬខៀវ, ធ្វ ើឲ្យ 
សក់ យើង  ង់ ឬរួញ,  កំណត់ទំហំនិង  ង់   យដ
និងជើងរបស់យើង ។ល។  

ឡ
ឡដុត ៈឡដុត ៈ  ភទច ្ក   ន ឬឡបិតជិតស   ប់ដុត កា ក 

សំណល់។ 

ឡើងក   ផនដី(កា រ) ៈឡើងក   ផនដី(កា រ) ៈ កា រកើនឡើងក    ទូទា ំង 
ពិភព  ក ដលបណា្ខ  លឲ្យមា នទឹកជំនន់កា ន់ត

 ើន ព្យុះ កម្ព ស់ទឹកសមុ  កើនឡើង និងកា រឆ្ល ងរា 
លដា លជំងឺ  កា ន់តំបន់ថ្ម ីៗ ទៀត។ 

ឡើងម(កា រ) ៈ ឡើងម(កា រ) ៈ  ពលដលអា ហា រ ឬក៏សា រធា តុសរីរា ង្គ 
ឡើងរលួយនិងជូរ។ កា រឡើងមនះកើតឡើង 

 យ សា របា ក់តរីបា នចូល និងផា  ស់ប្ត ូរធម្ម ជា តិន
សា រធា តុ  ះ។ 

អ
អង្គ កា រពា ណិជ្ជ កម្ម ពិភព  ក(World Trade អង្គ កា រពា ណិជ្ជ កម្ម ពិភព  ក(World Trade 

Organization (WTO))ៈOrganization (WTO))ៈ ជា អង្គ កា រដ៏មា នអំណា ច
ក្ន ុង  ះរដា  ភិបា លជា   ើន  ូវធ្វ ើក្ច ិ  ម  ៀងអំពី
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ពា ណិជ្ជ កម្ម រវា ង  ទស និង  ទស និងសា ជីវកម្ម  
ពហុភា គី។  

អង្គ កា រសុខភា ពពិភពលា ក(World Health អង្គ កា រសុខភា ពពិភពលា ក(World Health 
Organization (WHO))ៈOrganization (WHO))ៈ ជា ផ្ន កមួយន អង្គ កា រ 
សហ  ជា ជា តិ ដលទទួល ខុស  ូវលើសុខភា ព 
អន្ត រជា តិ។  

អង់ទីប៊ី  ទិក(Antibiotic) ៈ អង់ទីប៊ី  ទិក(Antibiotic) ៈ ថា  ំផ្សះ។ ជា ថា  ំដល 
 ើ   ស់ ស   ប់  ឆា ំង  នឹងកា រឆ្ល ង  គ  យ

បា ក់តរី។   

អង់សុីម ៈ អង់សុីម ៈ ជា សា រធា តុដលកើតឡើងក្ន ុងវត្ថ ុមា នជីវិត 
ហើយវា បង្ក ឲ្យកើតមា ន  តិកម្ម គីមី ដូចជា កា រ 
រំលា យអា ហា រជា ដើម។  

អណា្ខ  តភ្ល ើងឧស្ម ័នជា  ចា ំ ៈអណា្ខ  តភ្ល ើងឧស្ម ័នជា  ចា ំ ៈ  ពលដលឧស្ម ័ន 
ធម្ម ជា តិ  ូវបា នញកចញពី   ង    យកា រ ដុត 
២៤ ៉ ងក្ន ុងមួយថ្ង ។ 

អណា្ខ  តភ្ល ើងឧស្ម ័នដលមា នសុវត្ថ ិភា ព ៈ អណា្ខ  តភ្ល ើងឧស្ម ័នដលមា នសុវត្ថ ិភា ព ៈ  ពលដល 
មា ន ឧស្ម ័នលើសលុប  ូវបា នញកចញពី   ង  

 យកា រដុត ដើម្បីកា រពា រកា រផ្ទ ុះបំពង់   ង។

អណ្ណ ូងស្ត ុកទឹក  ើរួច ៈអណ្ណ ូងស្ត ុកទឹក  ើរួច ៈ អណ្ណ ូងដលបង្ក ើតឡើងដើម្បី 
ទុកកា កសំណល់ពីកា រជីករ៉ ឬពីកា រខួង អណ្ណ ូង 

  ង។ 

អធិបតយ្យភា ពអា ហា រ ៈអធិបតយ្យភា ពអា ហា រ ៈ សិទ្ធ ិរបស់សហគមន៍ តំបន់ 
ឬជនជា តិមួយ ក្ន ុងកា រកំណត់នូវ  ព័ន្ធ អា ហា ររបស់
ខ្ល ួនដលរួមមា នរបរកសិកម្ម  ទីផ  រ កា របងចក 
សមរម្យ តម្ល អា ហា រសមរម្យ និងសុវត្ថ ិភា ព 
អា ហា រ។  

អនា ម័យទូ   ៈ អនា ម័យទូ   ៈ កា រសា ងសង់និងថទា ំបន្ទ ប់ទឹក ដើម្បី
 ប់  ងកា កសំណល់មនុស្ស  យមធ  បា យ 

សុខភា ព និងសុវត្ថ ិភា ព និងកា រលា ងសមា  តដដើម្បី
បងា្ក  រកា រឆ្ល ងម  គ។  

អនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន ៈអនា ម័យផា  ល់ខ្ល ួន ៈ អ្វ ីៗ ដលមនុស្សបា នធ្វ ើដើម្បីរក   
ភា ពសា  ត និងកា រពា រកា រឆ្ល ងម  គ។ អនា ម័យ 
រួមមា ន កា រលា ងសមា  តដ និងងូតទឹក, កា រទុកដា ក់ 
និងរៀបចំម្ហ ូបអា ហា រ, និងកា ររក  ផ្ទ ះ សម្បង 
ឲ្យសា  ត។ 

អភិរក្ស(កា រ) ៈអភិរក្ស(កា រ) ៈ កា រថរក  ធនធា នធម្ម ជា តិពីកា របំផ្ល ិច 
បំផា  ញ។    

អីុ្រ ដូហ្សនពីរ៉ុកសុីត(Hydrogen peroxide) ៈអីុ្រ ដូហ្សនពីរ៉ុកសុីត(Hydrogen peroxide) ៈ សា រធា តុ 
គីមីស   ប់លា ងសមា  ត និងសមា  ប់ម  គ។

អីុប៊ុយ  ូ៉ហ្វ ន(Ibuprofen) ៈ អីុប៊ុយ  ូ៉ហ្វ ន(Ibuprofen) ៈ ជា ថា  ំស   ប់កា ត់បន្ថ យ
កា រឈឺចា ប់ កា ររលា ក និង  ុន   ។ 

អីុសូឡង់(Insulation) ៈអីុសូឡង់(Insulation) ៈ សា រធា តុដល  ូវបា ន  ើ 
  ស់ ស   ប់ទប់មិនឲ្យចម្ល ងក    ភា ព  ជា ក់ 

សំឡង អគ្គ ិសនី ចញនិងចូលកន្ល ងមួយ។

អា ងសិបទិក ៈអា ងសិបទិក ៈ ជា អា ងស្ត ុកដលជីកចូលក  មដីស   ប់
 មូល និងកច្ន ទឹកកា កសំណល់។ 

អា ងស្ត ុកទឹក ៈ អា ងស្ត ុកទឹក ៈ ជា កន្ល ងដលមនុស្សបង្ក ើតឡើងស   ប់
ស្ត ុកទឹក, ជា ទូ   ពីខា ងក  យទំនប់។ 

អា តមសុីនីន(Artemisinin) ៈ អា តមសុីនីន(Artemisinin) ៈ ជា ថា  ំស   ប់ព  បា ល 
ជំងឺ  ុនចា ញ់។ 

អា បសស្ត ូ(Asbestos) ៈ អា បសស្ត ូ(Asbestos) ៈ ជា សា រធា តុពុលដលដុត មិន 
ឆះ និង  ូវបា ន  ើ   ស់ជា សា រធា តុសំណង់ដល
ធន់នឹងភ្ល ើងឆះ និងជា សំលៀកបំពា ក់កា រពា រ។ 
អា បសស្ត ូ នះអា ច  ូវបា នច   ញ់ចញពីរ៉ និង 
កិន ជា បន្ទ ះតូចៗដលអា ច  ូបចូល  ក្ន ុងសួតបង្ក 
ឲ្យកើតជា ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រម៉  ង  ថា ជំងឺ 
អា បសស្ត ូស។

អា ល់ឡសុី,  តិកម្ម អា ល់ឡសុី ៈ អា ល់ឡសុី,  តិកម្ម អា ល់ឡសុី ៈ ជា ប   ដលកើត 
ឡើង ដូចជា  រមា ស់ កណា្ខ  ស បនា  ល  អា ក ឬ 
កន្ទ ួលក ហម និងក្ន ុងពល ខ្ល ះពិបា កដកដង្ហ ើម 
ឬស្ហ ុក ដលប៉ះពា ល់លើបុគ្គ លខ្ល ះ  ពលដល 
បុគ្គ ល  ះបា នដកដង្ហ ើមចូល លបចូល ចា ក់ 
បញ្ច ូល  ឬក៏ប៉ះពា ល់នូវវត្ថ ុជា ក់លា ក់ណា មួយ។

អា ស  ន(Acetone) ៈ អា ស  ន(Acetone) ៈ ជា សា រធា តុរំលា យដល មា ន 
ជា តិពុល។ 

អា ហា រវចខ្ច ប់ ៈអា ហា រវចខ្ច ប់ ៈ អា ហា រ ឬភសជ្ជ ៈដលមា នរសជា តិល្អ  
ប៉ុន្ត មិនមា នសុខភា ព  យសា រវា មា នសា រធា តុ 
ចិញ្ច ឹមតិចតួច ប៉ុន្ត  សម្បូរ   យខា  ញ់ អំបិល 
ស្ក រ   ង និងសា រធា តុគីមី។

អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ៈ អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ៈ កា របរិ  គ  ប់   ន់ និង  ឹម  ូវដើម្បី 
ជួយឲ្យលូតលា ស់ និងមា នសុខភា ព និង  ឆា ំង 
នឹងជំងឺ។   

អឺ ្ត  ូសន(Estrogen) ៈ អឺ ្ត  ូសន(Estrogen) ៈ ជា អ័រម៉ូន  ក្ន ុងរា ងកា យ ្ត  ី 
ស   ប់  ប់  ងកា របន្ត ពូជ  យរួមជា មួយនឹង 

 ូហ្សស្ត រូន(progesterone )។
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អូតូកា  វ(Autoclave) ៈអូតូកា  វ(Autoclave) ៈ ជា មា៉ សុីនរមា  ប់ម  គ  យ 
 ើ   ស់ចំហា យ    និងសមា  ធ។ វា  ូវបា ន  ើ
  ស់ជា ញឹកញា ប់  ក្ន ុងមន្ទ ីរពទ្យ និងគ្ល ីនិក។

អកូទសចរណ៍ ៈ អកូទសចរណ៍ ៈ ជា គ   ងដលរក   ក់ចំណូលតា មរ
យៈកា រនា ំអ្ន កទសចរដើរមើលទសភា ពធម្ម ជា តិន
កន្ល ងមួយ  យមិនធ្វ ើឲ្យប៉ះពា ល់ដល់បរិសា  ន។

អកូឡូហ្សុី ៈ អកូឡូហ្សុី ៈ ទំនា ក់ទំនងរវា ងវត្ថ ុមា នជីវិតជា មួយបរិសា  ន
ជុំវិញ។ អ្វ ីមួយដលអា ចចា ត់ទុកថា ជា អកូឡូហ្សុី 
លុះ   តវា ល្អ ចំ  ះបរិសា  ន ឬវា ធ្វ ើសកម្ម ភា ពដូច
ជា  ព័ន្ធ ធម្ម ជា តិ។  

អហ្វ ដ្រ ា(Ephedra)ៈអហ្វ ដ្រ ា(Ephedra)ៈ ជា ថា  ំរុក្ខ ជា តិស   ប់កា ត់បន្ថ យ
កា រធ្វ ើទុក្ខ នជំងឺហឺត។   ទសចិន គ  ថា  
មា៉ ហួង(Ma Huang)។   

អហ្វ ឌ្រ ីន(Ephedrine)ៈ អហ្វ ឌ្រ ីន(Ephedrine)ៈ ជា ថា  ំស   ប់ជួយក្ន ុងកា រដក
ដង្ហ ើម។    

អ្ន ក  ើ   ស់ ៈ អ្ន ក  ើ   ស់ ៈ អ្ន កដលទិញឬ  ើ   ស់វត្ថ ុផ្សងៗ។

អ្ន កពា ំលម្អ ងផា្ក   ៈអ្ន កពា ំលម្អ ងផា្ក   ៈ សត្វ ល្អ ិត ឬសត្វ ដលបា នពា ំលម្អ ងពី
ផា្ក  មួយ  កា ន់ផា្ក  មួយទៀត ដើម្បីជួយរុក្ខ ជា តិក្ន ុង
កា របង្ក កំណើត។ ខ្យល់ក៏អា ចជួយក្ន ុងកា រសា យ 
ភា យលម្អ ងផា្ក  នះដរ។  

អំហ្វ ីុសមសួត(Emphysema) ៈអំហ្វ ីុសមសួត(Emphysema) ៈ ជា ជំងឺសួតធ្ង ន់ធ្ង របង្ក  
ឡើង  យកា រជក់បា រី កា រជីករ៉ និងភា ពកខ្វ ក់ 
នខ្យល់។  

អ័រម៉ូន ៈអ័រម៉ូន ៈ ជា សា រធា តុគីមីធម្ម ជា តិដលបង្ក ើតឡើង  យ
រា ងកា យ ដើម្បី  ប់  ងទម្ង ន់ សីតុណ ភា ពរា ងកា យ 
ភា ព   កឃា  ន ភា ពរឹងរបស់ឆ្អ ឹង អា រម្ម ណ៍ 
អា រម្ម ណ៍ផ្ល ូវភទ និងលទ្ធ ភា ពបង្ក កំណើត។

ឥ
ឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីល ៈឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីល ៈ ជា ឥន្ធ នៈដលកើតឡើងពីសំណល់ន 

រុក្ខ ជា តិ និងសត្វ ដលបា នសា  ប់ជា  ើនលា នឆា  ំមក
ហើយ។ ឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីល រួមមា ន   ង ធ្យូងថ្ម  និង 
ឧស្ម ័នធម្ម ជា តិ ។ ឥន្ធ នៈហ្វ ូសុីលជា ធនធា នដល 
មិនអា ចបង្ក ើតថ្ម ីបា ន ហើយ  ពលគដុតវា  វា នឹង 
ប ្ច ញឧស្ម ័នកា បូនិច ដលបណា្ខ  លឲ្យមា នកា រ
ឡើងក   ផនដី។

ឧ
ឧបករណ៍កា រពា រដំណកដង្ហ ើម ៈ ឧបករណ៍កា រពា រដំណកដង្ហ ើម ៈ ជា មា៉ ស់កា រពា រដល 

 បពីលើ  មុះនិងមា ត់ ដើម្បីកា រពា របុគ្គ លពីកា រ 
ដកដង្ហ ើមចូលនូវសា រធា តុពុល។ 

ឧបករណ៍វា ស់ក  ិតកម្ព ស់រា ងA ៈ ឧបករណ៍វា ស់ក  ិតកម្ព ស់រា ងA ៈ ជា ឧបករណ៍ធ្វ ើពីឈើ
ដលមា នរូបរា ងដូចតួអក្សរA ស   ប់ស្វ ងរកក  ិត
កម្ព ស់នតំបន់មួយតា មរយៈចំ  តឬជ   ល។

ឧស្ម ័នធម្ម ជា តិ ៈឧស្ម ័នធម្ម ជា តិ ៈ ជា ឧស្ម ័នដលកើត  ក  មដី ឬក  ម 
សមុ   ដល  ូវបា នរក  ទុក និង  ើ   ស់ជា  
ឥន្ធ នៈ។


