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១. ចក្ខុវញិ្ញាណ

▪ ខួរក្បាលចាប់យក្រូបភាពពីភ្នែក្

ទាំងពីរហ ើយសាំហោគបញ្ចូលគ្នប

ហៅជារូបភាពភ្ែមួយ ហ ើយមាន

លក្ខណៈ3D 4

▪ វាទទួលបានពែ៌មានប្បភ្ ល 80%

▪ មាននាទីប្បមូលផ្តាំពនលឺ និងបហងកើែជារូបភាពប្បាប់ហៅខួក្បាលពីរូប

ភាពហនាោះ



១. ១. ទម្រង់ម្ាប់ភ្នែក

▪ ស្ថិតនៅក្នុងប្រឡង

ភ្ននក្ ការពារនោយឆ្អឹង

▪ មានរាងភ្ស្វែ ភ្ែលមាន

អងកត់ផ្ចិតប្រភ្ែល2.5cm

▪ មានភ្នាស្៣ប្ស្ទារគ់ឺ៖ 

❖ នក្េរ ៉ូទិច

❖ ក្៉ូរ ៉ូអវ៊ីត

❖ នរ ទីន
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ក. ភ្នាសម្ាប់ភ្នែក
❖ ក្កេរ ៉ូទិច

▪ ប្ស្ទារ់នប្ៅរងអស្់

ពណ៌ស្ ប្កាស្់រឹង

នែើយស្ែិត។

▪ ផ្តល់រ៉ូររាងែល់ប្ារ់

ភ្ននក្និងការពារភ្ផ្នក្

ខាងក្នុងររស្់ភ្ននក្។

▪ នៅខាងមុខប្ស្ទារ់ននេះនឡើងន  ាងនែើយថ្លានៅថ្ “ក្រនន” ។

ក្រនន
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▪ តាមធមមតាទឹក្រងងផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមែល់ប្ស្ទារ់ នក្េរ ៉ូទិច។

នរើភ្ននក្មានជំងឺ ស្រងស្ឈាមរីក្ធំ នែើយនប្ជៀតច៉ូលនៅ

ែល់ភ្ផ្នក្ក្ណ្តាលងនក្រនន នែើមាបីផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមរភ្នថម។



❖ ក្៉ូរ ៉ូអវ៊ីត
▪ ប្ស្ទារ់ននេះស្ំរ៉ូរ
✓ស្រងស្ឈាម ផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹម អុក្ស្ុីភ្ស្នែល់នរ ទីន 
និងប្ទប្ទង់លំនឹងស្ីតុណហភ្ពក្នុងភ្ននក្

✓ជាតិពណ៌នតានាតចាស្់ ភ្ែលរង្ការការជេះប្តឡរ់មក្វិញងន
ពនេឺនៅក្នុងប្ារ់ភ្ននក្
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❖ ក៉ូរ ៉ូអីត

✓ ប្រប្ស្ីភ្ននក្ នៅភ្ផ្នក្ខាង
មុខងនភ្ននក្ប្ស្ទារក់្៉ូរ ៉ូអវ៊ីត
វាជាតិពណ៌ររស្់ភ្ននក្ 
នក្ើតពីសាច់ែុំរលីង

9

▪ ប្ស្ទារ់ននេះក្៏មាន
✓អងគស្ុីលីភ្យ ជាសាច់ែុំរលីងភ្ែលស្ថិនៅជុំវិញភ្ននក្



❖ ក៉ូរ ៉ូអីត
➢នៅចំក្ណ្តាលប្រប្ស្ីភ្ននក្មានរនធចំែមួយនៅថ្ រន្ធ
ម្បម្សីភ្នែក
✓នពលពនេឺនខាោយរនធប្រប្សី្ភ្ននក្រកី្ធំឪាយពនេឺចំាងច៉ូល
ឪាយ ននប្ចើន

✓នពលពនេឺខាលាំងរនធប្រប្សី្ភ្ននក្រួមត៉ូច
(ទំែំររស្់រនធប្រប្ស្ីភ្ននក្ប្តូវ នប្តតួពិនិតាយនោយ
ប្រព័នធស្ែ័យប្រវតត)ិ
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❖ ក្រទីន្
▪ជាប្ស្ទារ់ក្នុងរងអស្់ងនប្ារ់ភ្ននក្ មានធមួលរួស្នឹងពនេឺ
ប្រភ្ែល130លាន

▪ ធមួលននេះមានពីរគឺ៖ នកាសិ្កានកាន និងនកាស្ិកាែំរង
▪សានាមនលឿង ជាភ្ផ្នក្រួស្នឹងពនេឺជាងនគនៅនលើប្ស្ទារន់រ 
ទីន

▪ ចំនុចខាវាក្់ ជាក្ភ្នេងភ្ែលស្រងស្ឈាមនងិស្រងស្
ប្រសាទភ្ជារ់ និងប្ារ់ភ្ននក្។ វាាមាននកាសិ្ការួស្និងពនេឺ
នទ នែើយក្៏មិនផ្តល់ពត៌មាននៅកាន់ខួរក្ាាលភ្ែរ។
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ខ. រជាឈដ្ឋាន្ថ្លា

▪ “ភ្ក្វភ្ននក្” នក្ើតពីសារធាតុទន់អនធិល វាភ្ជារ់នៅនឹងអងគ
ស្ុីលីភ្យនោយស្រងស្ចំណង

▪ “ឃ្េរ់ប្ារ់ភ្ននក្” មានរីភ្ផ្នក្គឺ៖ 
✓ ភ្ផ្នក្ទី១៖ ខាងមុខចន លាេះក្រនន និងប្រប្ស្ីភ្ននក្
✓ ភ្ផ្នក្ទ២ី៖ ខាងនប្កាយចន លាេះប្រប្សី្ភ្ននក្និងភ្ក្វ
ភ្ននក្

✓ ភ្ផ្នក្ទី៣៖ លំែនៅពីនប្កាយភ្ក្វភ្ននក្
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ខ. រជាឈដ្ឋាន្ថ្លា

➢ ភ្ផ្នក្ទ១ី និងទី២នពញនៅនោយធាតុរាវថ្លានៅថ្ អវុយម័រទឹក្ 
មាន ទីរក្ាោលំនឹងក្នុងឃ្េរ់ប្ារ់ភ្ននក្

➢ ភ្ផ្នក្ទី៣ នពញនៅនោយសារធាតុរាវអនធិលនៅថ្ អវុយម័រខន់ 
មាន ទីផ្តល់លំនឹងែល់ប្ារ់ភ្ននក្ និងរង្ការភ្ននក្ពីស្មាពាធពី
ខាងនប្ៅ

(អវុយម័រទាំងពីរ ប្តូវ នផ្លិតនោយអង់ស្ុីលីភ្យ)
▪ ស្រុរមក្ពីភ្ផ្នក្ខាងមុខនៅែល់ខាងនប្កាយមជាឈោឋានថ្លាមាន ក្រ
នន អវុយម័រទឹក្ និងអវុយម័រខន់ 13

ឃ្េរ់ប្ារ់ភ្ននក្
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▪ ស្រីរាងគការពារមាន
• ប្រឡង់ភ្ននក្ ៖ ជាប្ទ រ់ការពារភ្ននក្
ទល់នឹងការរ េះទងគិចពីខាងនប្ៅ

• ប្តរក្ភ្ននក្ និងនរាមភ្ននក្ ៖ ការពារ
ប្ារ់ភ្ននក្ពីការែុយច៉ូលងនធ៉ូលី

• ប្ក្នពញទឹក្ភ្ននក្ ៖ រនញ្ចញទកឹ្ភ្ននក្
នធែើឱាយប្រឡង់ភ្ននក្នស្ើមជានិចច(ទឹក្ភ្ននក្
នក្ើតពីទឹក្ អំរិល លីស្៉ូស្៉ូម និង
ស្មាស្ធាតុស្រីរាងគនផ្ាេងៗ) 15

១.២. សរីរាងគឧបសរព័ន្ធ



▪ ស្រីរាងគចលក្រ (សាច់ែុំភ្ននក្) ទទួលខុស្ប្តូវចនំពាេះចល ររស្់
ប្ារ់ភ្ននក្

• សាច់ែុំនលើ
• សាច់ែុំនលើរញ្ឆិត
• សាច់ែុំក្ណ្តាល
• សាច់ែុំចំនែៀង
• សាច់ែុំនប្កាម
• សាច់ែុំនប្កាមរញ្ឆិត
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១.២. សរីរាងគឧបសរព័ន្ធ



១.៣. ក្ោសិោរួសន្ឹងពន្េឺ ន្ិងគំក្ ើញ

▪ ប្ស្ទារ់នរ ទីននក្ើតនឡើងពីប្ស្ទារ់នកាស្ិកា៤
ប្ស្ទារ់គឺ 
✓ ប្ស្ទារ់ ច់ស្រងស្ប្រសាទអុរទិច
✓ ប្ស្ទារ់នកាស្ិកាក្ង់គេីយ ុង 
✓ ប្ស្ទារ់នកាស្ិកានទែរ ៉ូល
✓ ប្ស្ទារ់នកាស្ិកានកាណ(រួស្នឹងពនេខឺាលាំង)និង
ែំរង(រួស្នឹងពនេឺនខាោយ) 17



១.៣. ក្ោសិោរួសន្ិងពន្េឺ ន្ិងគំក្ ើញ

18



១.៣. ក្ោសិោរួសន្ិងពន្េឺគំក្ ើញ

▪ គំនែើញនក្ើតនឡើង ននោយសារមានជាតិពណរ៌ ៉ូែុរស្ុី
នរួស្នឹងពនេ(ឺរ ៉ូែុរស្ុីនផ្ាេំពីប្ស្ឡាយជីវជាតិAជាមួយ
ប្រូនតអវ៊ីននៅក្នុងនកាសិ្កានកាន និងនកាស្ិកាែំរង)

▪ នពលរ េះពនេឺនឹងនកាស្ិកានកាន និងនកាស្ិកាែំរង វា
រំភ្រក្ស្ំព័នធគីមីងនរ ៉ូែុរសីុ្ន នែើយរនងកើត នជាអំងនេុ
ចប្រសាទ ំនៅកាន់ខួរក្ាាល។

(ក្ងែេះជីវជាតិA អចរណ្តាលឱាយខាវាក្ម់ាន់)
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១.៤. នាទីភ្កវភ្នែកន្ិងគំក្ ើញ

▪ ភ្ក្វភ្ននក្ជាឡង់ទីន  ាង ភ្ែលមាន ទីប្រម៉ូល ច់
ពនេឺងនរ៉ូរភ្ពភ្ែលរាយ  ាយឲាយរួមានាប្តង់ចំនុច
មួយនៅថ្ក្ំនុំ។
▪ ភ្ក្វភ្ននក្នក្ើតនឡើងពរី៉ូរធាតុថ្លានែើយចាាស្់ និង
ទន់ែ៉ូចចាែួយ នែើយន  ាងក្ណ្តាល-ប្ស្ចួចុង-
ប្ស្ួចគល់។
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១.៤. នាទីភ្កវភ្នែកនិ្ងគំក្ ើញ
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១.៤. នាទីភ្កវភ្នែកនិ្ងគំក្ ើញ
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១.៥. ោរសម្របតម្រូវ
▪ អង់ស្ុីលីភ្យស្ក្ន្ត រាក់្ទាញភ្ក្វភ្ននក្នធែើឲាយភ្ក្វភ្ននក្នស្តើង (វតថុ
ឆ្ងាយ)

▪ អង់ស្ុីលីភ្យស្រនធូរនធែើឲាយភ្ក្វភ្ននក្ប្កាស្់ (វតថុជិត)
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១.៥. ោរសម្របតម្រូវ
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២. ១. រ៉ូបផគគំម្តក្ចៀក
▪ ប្តនចៀក្មាន ទីចារ់យក្ស្៉ូរ និងមាន ទីភ្ែ
រក្ាោលំនិង
▪ ប្តនចៀក្មាន៣ភ្ផ្នក្ស្ំខាន់ៗគឺ៖ 
❖ប្តនចៀក្នប្ៅ
❖ប្តនចៀក្ក្ណ្តាល
❖ប្តនចៀក្ក្នុង
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ក្. ប្ែហ ៀក្ហប្ៅ
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ក្. ប្ែហ ៀក្ហប្ៅ
▪ ជាភ្ផ្នក្ភ្ែលអចនមើលនឃ្ើញ នែើយនក្ើតនឡើងពី
• ស្េឹក្ប្តនចៀក្ ជារនទេះរាងជីឡាវ ភ្ែលប្ទប្ទង់នោយឆ្អឹងខចី មាន
 ទីប្រម៉ូលផ្តុំរលក្ស្៉ូរ

• រំពង់នសាតវិញ្ញាណខេី មាន ទី ំរលក្ស្៉ូរនៅកាន់ប្ក្ោស្់
ប្តនចៀក្
✓មនុស្ាេនពញវ័យមានប្រភ្វង 3-4cm នក្ើតពីឆ្អឹងខចី និងឆ្អឹង
✓មានប្ក្នពញពិនស្ស្ផ្លិតសារធាតុែ៉ូចប្ក្មួន
✓ នៅមាត់ប្ចក្ច៉ូលងនរំពង់មាននរាមលអិតៗជួយនប្ចាេះធ៉ូលីនផ្ាេ
ងៗ
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ខ. ប្តនចៀក្ក្ណ្តាល
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ខ. ប្តនចៀក្ក្ណ្តាល

▪ចារ់នផ្តើមពីប្ក្ោស្ប្តនចៀក្ នែើយវាមានឆ្អឹងត៉ូ
ចៗចំនួន៣ 
▪ឆ្អឹងទាំងននេះជួយភ្ជារ់ប្ក្ោស្់ប្តនចៀក្នៅនិង 
រងអួចរាងពងប្ក្នពើ
▪ ប្តនចៀក្ក្ណ្តាលភ្ជារ់នៅនឹងរំពង់ក្នោយសារ 
ប្រនមាយអឺសារាស្

30



គ. ប្តនចៀក្ក្នុង
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▪ វនក្ើតនឡើងពរីំពង់ពាក្ក់្ណ្តាលរងែង់ និងរំពង់
រាងគ៉ូទខាយង
▪រំពង់ននេះនពញនៅនោយសារធាតុរាវ និងពាស្
នោយនកាស្ិកាធមួល
▪រំពង់ននេះជួយឱាយសារពាងគកាយរក្ាោលំនឹង ន

32

គ. ប្តនចៀក្ក្នុង



1. រលក្ស្៉ូោលច៉ូលតាមរំពងនសាតវិញ្ញាណនៅកាន់ប្ក្ោស្
ប្តនចៀក្

2. រលក្ស្៉ូននេះនធែើឲាយប្ក្ោស្ប្តនចៀក្ញ័រ នែើយក្៏រញ្ជូននៅឆ្អឹងត៉ូ
ចៗ៣

3. ឆ្អឹងត៉ូចៗទ៣ីញ័រផ្ទរ់នៅនិងរងអួចរាងពងប្ក្នពើ
4. លំញ័រននេះ ននធែើឲាយរំពង់រាងគ៉ូទខាយងញ័រ ភ្ែលរណ្តាលឲាយ
នរាមលអិតៗងននកាស្ិកាធមួលប្ស្ទារ់ខាងក្នុងររស្់រំពង់រាងគ៉ូទ
ខាយងញ័រ នែើយរនងកើត នជាអំងនេុចប្រសាទរញ្ជូននៅកាន់ខួរ
ក្ាាលនែើមាបីរក្ប្សាយ។

២.២. លាបឺ

33



២.៣. តំភ្ែរក្ាោលំនឹង
▪ជា ទីររស្់ខួរត៉ូច និងប្តនចៀក្ក្នុង
▪ រំពង់ពាក្់ក្ណ្តាលរងែងទ់ាំងរី មានផ្ទុក្សារធាតុរាវ 
និងមានប្ស្ទារ់នកាសិ្កានរាមញ័រ។

▪ នៅនពលអនក្ប្គវីក្ាាល ជឹេះទ៉ូក្ យនតន េះ ....នធែើឲាយសារ
ធាតុរាវក្នប្មើក្នែើយនភ្ញាចនកាសិ្កានរាមញ័រ នែើមាបី
រនងកើតអំងនេុចប្រសាទរញ្ជូននៅខរួត៉ូចនិងខួរធនំែើយ
វិភ្គ ភ្ែលអនក្ែឹងខេួនឯងថ្ឈឺក្ាាល ចង់ក្អួត ធីង
នធាង វិលមុខ ....។ 34
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• នៅនលើអណ្តាតមានក្នទួលត៉ូចៗនៅថ្ អន្តញ្ាាញ 
• ក្នុងអន្តញ្ាាញមានពនេក្ជីវាហាវញិ្ញាណ
• ពនេក្ជីវាហាវិញ្ញាណ ក្៏មាននៅនលើប្ក្អ៉ូមមាត់ នែើម
ក្ និងក្ននេើតភ្ែរ។

▪ពនេក្ជីវាហាវិញ្ញាណ
• មានប្រភ្ែល9នៅ10ពាន់ នក្មងមាននប្ចើនជាង
មនុស្ាេនពញវ័យ
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▪ពនេក្ជីវាហាវិញ្ញាណ
• មានរាងពងប្ក្នពើ រនណ្តាយប្រភ្ែល 50-80𝜇𝑚
• រងករ់នប្កាមនអពីនតលាយូមអណ្តាត
• នក្ើតនឡើងពីនកាស្ិការាងភ្វងៗនិង នកាស្ិកា
ពនេក្ជីវាហាវិញ្ញាណ    និងរនធរស្់ជាតិ។

• នីរប្រសាទភ្រក្ភ្ខនងក្នុងនកាស្ិកាពនេក្ជីវាហា
វិញ្ញាណ
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• អណ្តបែរួសហៅនឹងធ្មួលរសជាែិ ៤គឺ

41
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▪ មាន ទីស្ំខាន់ក្នុងែំណក្ែនងហើម និងក្េិន
▪ ប្ស្ទារ់នស្ើមងនប្ចមុេះនក្ើតនឡើងពីនកាស្ិការីយ ាង៖

• នកាស្ិកាប្ទប្ទង់៖ ចិញ្ចឹមនកាស្ិកាឃានវិញ្ញាណ និងផ្តល់ជាតិ
ពណ៌នលឿងភ្លាវែល់ភ្នាស្នស្េស្មប្ចមុេះ

• នកាស្ិកាម៉ូលោឋាន៖ រនងកើតប្ស្ទារ់ ត នែើមាបីប្ទប្ទង់
• នកាស្ិកាឃានវិញ្ញាណ៖ ជាណឺរ ៉ូនស្ថិតនៅចន លាេះនកាស្ិកា
ប្ទប្ទង់
• អក់្ស្៉ូនររស្់វាភ្ជារ់នឹងស្រងស្ប្រសាទវិញ្ញាណ ំ 
រនងកើតជាស្រងស្ប្រសាទឃានវិញ្ញាណ

• ែង់ប្រីតមាននរាមញ័រភ្ែលលយនចញមក្ក្នុងភ្នាស្នស្មស្
43



ហោសិោមូលដ្ឋបន

ហោសិោប្ទប្ទង់

ហោសិោធ្មួល
ឃានវិញ្ញបណ

ប្ក្ហពញហសលស

អាំពូលឃាន
វិញ្ញបណ
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▪ម ៉ូនលគុលក្េិនប្តូវ នប្ស្៉ូរច៉ូលតាមខាយល់ែនងហើម 
នែើយរលាយនៅក្នុងប្ស្ទារ់នស្េស្ម។ នរាមញ័រងន
នកាស្ិកាឃានវិញ្ញាណប្តូវ ននភ្ញាចនោយសារ
ធាតុន េះនែើយរនងកើត នជាអំងនេុចប្រសាទ
ែឹក្ ំនៅកាន់ខួរក្ាាលតាមរយៈស្រងស្ប្រសាទី
១។
▪ជាទ៉ូនៅធមួលឃានវិញ្ញាណមានលក្ខណៈរួស្ជាង
នកាស្ិកាធមួលងនពនេក្ជីវាហាវិញ្ញាណ។ 45



៥.  កាយវញិ្ញាណ
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ភ្សបែក្

ជាប្សទប់
ោរពាររបស់
សារពាងគោយ
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៥.១.  ទីររស្់ភ្ស្ាបក្ 
▪ការពារសារពាងគកាយពីឥទធិពលរ៉ូរនិងគីមី
ងនមជាឈោឋានខាងនប្ៅ។
▪រង្ការការនប្ជៀតច៉ូលងននមនរាគ។
▪រង្ការការ ត់រង់ជាតិទឹក្។
▪ការពារនកាស្ិកាពីកំារស្មីសាវាយអវុលប្តា។
▪ជាក្ភ្នេងរណតូរឧស្ម័ន។
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៥.១.  ទីររស្់ភ្ស្ាបក្ 
▪រនញ្ចញកាក្ស្ំណល់ (ប្ក្នពញនញើស្)។
▪ភ្ែរក្ាោស្ំនណើមែល់សារពាងគកាយ។
▪រនញ្ចញជាតិខាលាញ់។
▪ ប្ស្៉ូរយក្សារធាតុមួយចំនួន (ឱស្ែ)។
▪ទទួលរំនោច។
▪រនថយក្ំនៅនោយការរនញ្ចញនញើស្។ 49



ភ្ស្ាបក្មានពីរប្ស្ទារ់គឺ
• នអពីភ្រម 
• ភ្រម

50



៥.២. នអពីភ្រម
▪ជាប្ស្ទារ់នប្ៅរងអស់្
▪ការពារសារពាងគកាយពភី្ផ្នក្រ៉ូរនិងគមីីនិងភ្នាក្ង់្ររងក
នរាគ

▪ជាប្ស្ទារ់ាមានស្រងស្ឈាម នោយទទួលសារធាតុ
ចិញ្ចឹមពីស្រងស្ឈាមក្នុងភ្រមតាមរយៈរនាោយ

▪មានក្ប្មាស់្ប្រភ្ែល 0.7mm
▪ នក្ើតនឡើងពីជាលិកានអពនីតលាយូមង្រភ់្ែលផ្ទុក្នក្រាទាទីន
▪ នកាសិ្កានមឡាណូស្ុីតងនប្ស្ទារ់ននេះផ្លិតនមឡានីន 
ភ្ែលផ្តល់ពណ៌ែលភ់្ស្ាបក្។ 51



៥.៣. ភ្រម
▪ នៅនប្កាមនអពីភ្រមមានក្ប្មាស្់ 4mm
▪ នក្ើតនឡើងពីជាលិកាស្ ធានស្រងស្យឺត និងក្៉ូឡា
ភ្ស្ន
▪ជាប្ស្ទារ់ស្មាបូរស្រងស្ឈាម និងនីរប្រសាទ
▪ ប្ស្ទារ់ននេះមានសាច់ែុំរលីង ប្ក្នពញនញើស្ 
ប្ក្នពញនស្រ៉ូម ឫនរាមស្រងស្ទឹក្រងងនិងធមួល
រំណេះទងគិច។

52



សររីាង្គបន្ទា ប់បន្សរំបសស់្សែក

53

• ប្ក្នពញនៅក្នុងភ្ស្ាបក្
• នរាម
• ប្ក្ចក្



ក. ក្កពេញពៅកនងុស ប្ែក
▪ ប្ក្ហពញហសបូម

• មានប្គប់ទីក្ភ្នលង ហលើក្ភ្លងភ្ែបាែដៃនិងបាែហ ើង
• វាបហញ្ចញហសបូម (ធាែុខ្លបញ់ និងោក្សាំណល់
ហោសិោក្ែតងឫសហោម)

• ជារបាាំងទប់ទល់និង មងឺភ្ៃលបងកហ ើងហដ្យផបសិែ និង
បាក្់ហែរី

• របាយប្បភ្ ល 100/ 1𝑐𝑚2ហ ើយអា ហក្ើនៃល់ហៅ
400-900/ 1𝑐𝑚2ហៅហលើភ្សបែក្ដផៃមុខ។
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ក. ក្កពេញពៅកនុងស្បែក

▪ ប្ក្ហពញហញើស
• មានហសៃើរប្គប់ទីក្ភ្នលងទាំងអស់ហៅក្ែតងភ្សបែក្
• មានោងបាំពង់ឆ្មបរៗនិងអងគញួៃូ បាល់ ហ ើយហបើក្
 ាំ ហៅ
ហលើដផៃភ្សបែក្ហៅថារនធហញើស

• វាបហញ្ចញ ទឹក្ សារធាែុខនិ  អ ុយហរ ....តាមរយៈ
ោរភ្បក្ហញើស។
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• វាបហញ្ចញប្បភ្ ល 500-600មីលីលីប្ែ ក្ែតង១ដងង
•មានប្ក្ហពញហញើសអាប ូប្គីន មួយ ាំនួនប្បមូលផ្តាំ 
ហៅប្ែង់ហក្លៀក្ ប្ក្លាន និង ុាំវិញ ុងហដ្ោះ ភ្ៃល
បហញ្ចញហញើសមានក្លិន  អាប្ក្ក្់។

• មាននាទីែប្មូវសុីែុណហភាពរបស់សារពាងគោ
យ។
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▪ ប្ក្ហពញហញើស



ខ. ពោម
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ខ. ពោម

▪ ក្របដណ្តប់សារពាងគកាយទាំងមូលពលើក
សលងសែ បាែដដ បាែព ើង បបូរមាែ់្រដ្

▪ ពោមពកើែព ើងេីពកា្ិកាសែេីសែមរឹងព ើយ
ងាប់ ពលើកសលងសែរល់ពោមសដលមាន ីវិែ 
(្ថិែពៅកនុងក្្ទប់សែម)

▪ ពៅសននកខាងពលើដនរល់ពោមនីមួយៗមាន
ក្កពេញព្បូម
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គ. ប្ក្ ក្
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• ជាទប្មង់ោរពារ ភ្ៃលប្គប់ៃណ្តបប់ហៅខ្ង ុងប្មាមដៃ និង
ហ ើង

• មានក្ប្មាស់ ០.៥ ហៅ០.៧មីលីភ្ម ែ លូែពី ០.៥ហៅ១មីលី
ភ្ម ែ ក្ែតងមួ ួយសបាតប ៍

• ប្ក្ ក្នីមួយៗមាន
– សនៃោះប្ក្ ក្ ហក្ើែពីហោសិោហអពីហែលបយូម ហភាជបក្ហដ្យហក្ោ បទីន
– គល់ប្ក្ ក្ ជាក្ភ្នលងភ្ៃលហោសោិហអពីហែលបយូមហធ្វើ ាំភ្ណក្ោ បង
សក្មម 
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៥.៥. ធ្មួលកាយវិញ្ញបណ្

▪ សថិែហៅក្ែតងប្សទប់ភ្ែមរបស់ភ្សបែក្ មានៃូ ជា 
• ធ្មួលបាំណោះទងគិ  សមបែូរហៅ ុងប្មាមដៃ ប្ែបក្ភ្នែក្ បបូរ
មាែ់  ុងអណ្តបែ និងបាែដៃ

• ធ្មួលសមាពបធ្ មានហៅែាំបន់សនាលបក្់ ជាលិោសា ់ៃុាំ ...
• ធ្មួលោរឈឺចាប់លាែសណធឹងហប្ោមប្សទប់របស់ហអពីភ្ែម
• ធ្មួលក្ាំហៅហៅក្ែតងប្សទប់ហប្ៅរបស់ភ្ែម 
• ធ្មួលប្ែជាក្់សថិែហៅ ិែដផៃភ្សបែក្។
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មានសំណរួទេ
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