
 

 
 

កំពត ជាខេត្តលំដាបខ់លេបីរបស់ប្បខេសកម្ពុជា
ដែលមានខនេរសមុ្ប្េដែងជាងខេ សថិត្ខៅដប៉ែកខាង
ត្បងូននប្បខេសកម្ពុជា មានចមាា យ ១៤៨េីឡូដម្៉ែប្ត្ 
ពីេីប្កុងភ្េខំពញ ខដាយមានប្ពំប្បេល់ខាងខ ើង ជាប់
នឹងប្សុកបរខសែឋ ខេត្តកំពងស់ពឺ ខាងខកើត្ ជាបនឹ់ង
ប្សុកប្រកំក ់ និងប្សុកេិរែីង ់
ខេត្តរដកែ ខាងត្បងូជាបនឹង 
ឈូងសមុ្ប្េ និងខាងលិច 
ជាប់នឹងប្សុកកំពង់សីលា 
និងប្សុកនប្ពនប់។ ខប្ៅពី
ស្ថថ បត្យកម្មែទ៏ាកទ់ាញដែល
បនសល់ពីសម្យ័អាណានិ-
េម្បារងំ ខេសភាពធម្មជាតិ្ 
វាល នបេែប៏្សស់ប្ត្កាល 
សប្មាប់ជាចំណីចកខុ ពីសំណាក់ខភ្ញៀែខេសចរជាតិ្ 
និងអនតរជាតិ្ ខេត្តកំពត្ ក៏មានរម្ណីយដាឋ ន

ប្បែត្តិស្ថស្រសត និងធម្មជាតិ្ជា
ខប្ចើនដែរ ែូចជា៖ 

ឧេានជា តិ្ ប្ពះ មុ្ នី ែ ងស
បូកខោ៖មានចមាា យប្បមាណ 
៤២េីឡូដម្៉ែប្ត្ ពីេីរមួ្ខេត្តកំពត្ 
ខ ព្ ះខៅភាេខាងលិច។ ខៅខលើ
កំពូលភ្េមំានបនសល់នូែកាសីុណូ 
ដែលកស្ថងខឡើងកេុ ង ំនាន់
អាណានិេម្បារងំ និងែត្ត

សំខៅប្បាំ សប្មាបក់ម្ានតខលងខៅប្េបរ់ែូែ។  
អេកខេសចរ ក៏អាចេយេន់នូែេសសនីយភាព

ធម្មជាតិ្ ដែលខសទើរដត្ម្និអាចែកចិត្តបាន រមួ្មាន 
ប្ លងខប្ជាះដសនខប្ៅ េឹកខប្ជាះែ៏ដសនប្ត្ជាក់ 
មាន៣ថ្នេ ក ់ និងតំ្បនព់ពកែលិដែលមានអាកាសធាតុ្

ប្ត្ជាកេ់ួបប្បាំង េួប 
ែសា មានពពកផាត្ខ់ៅ
ផាត្ម់្ក។ ម្ា៉ែងខេៀត្
ឧេានខនះ កេ៏េលួបាន
ការអភ្ែិឌ្ឍថ្មីៗជាខប្ចើន 
ែូចជា ការកស្ថងផ្លូែ
ខៅស ូ ែ៏ស្ថា ត្  ខែើម្ប ី
ខឡើងខៅែល់កំពូលភ្េ ំ
និងមានការស្ថងសង់

ស្ថថ បត្យកម្មេំខនើបៗផ្ងដែរ ខែើម្បបីខប្ម្ើខសចកតីប្តូ្ែ
ការរបស់ខភ្ញៀែខេសចរទាងំកេុង និងខប្ៅប្បខេស។ 

 

និម្តិ្តរបូត្ំណាងខេត្តកំពត្ 

េីរងំខេត្តកំពត្ 
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 រម្ណីយដាឋ នេឹកឈូ៖ ជារម្ណីយដាឋ ន
ធម្មជាតិ្ម្ួយដែលមានចមាា យ ៨េីឡូដម្៉ែប្ត្ ពីេី
រមួ្ខេត្តកំពត្។ តំ្បនខ់នះមានេឹកធាល ករ់ម្ប្ លងភ្េំ
កំចាយ រហូត្ែល់េីរមួ្ខេត្តកំពត្ ដែលជាប្បភ្ពេឹក
ស្ថបយ៉ែ ងសំខានស់ប្មាបផ់្គត្ផ់្គងែ់ល់ការខប្បើប្បាស់
របស់ប្បជាពលរែឋខៅ ំុែញិេីរមួ្ខេត្ត។  ខប្ៅពីការ
ងូត្េឹកកម្ានត ខេកអ៏ាចេយេននូ់ែខេសភាពចមាា រ
ែំណាំហូបដផ្លរបស់ប្បជាពលរែឋ ខៅអម្សងខាង
េឹកធាល កខ់នាះផ្ងដែរ ជាពិខសស ចមាា រេុខរនែល៏ប ី
លាញប្បចាខំេត្តខនះ។ 

 ភ្េកំំពងប់្រច៖មានេីរងំសថិត្ខៅរម្បខណាត យ
ផ្លូែជាតិ្ខលេ៣៦ កេុងឃុំែំណាក់កនទួត្ខាងត្បងូ 
ប្សុកកំពងប់្រច ចមាា យប្បមាណ ៣៨េីឡូដម្៉ែប្ត្ 
ដប៉ែកខាងខកើត្ប្កុងកំពត្។ រម្ណីយដាឋ នខនះ ជាថ្មភ្េ ំ
ដែលមានរូងភ្េំប្បកបខដាយលាា ងតូ្ចធំជាខប្ចើន 

ជាពិខសស លាា ងម្យួមានែ ិជមាប្ត្ប្បមាណ ៣០ម ៉ែត្រ 
ចត្ រុះដោយពណ៌ ៧ពណ៌ ដសេងៗគ្នា ។ 

 ភ្េំខ េ្ រ៖ ខៅខពលខលាកអេកខែើរកម្ានតខៅខេត្ត
កំពត្ កំុខភ្លចខៅខលងខៅរម្ណីយដាឋ នភ្េំខ េ្ រ។ 
ខែើម្បខីៅែល់រម្ណីយដាឋ នភ្េំខ េ្ រ ប្តូ្ែខធវើ ែំខណើ រ
ពីប្កុងកំពត្ខៅដកបចមាា យប្បមាណ ៨េីឡូដម្៉ែប្ត្ 
បនាទ ប់ម្កបត្់ខនវង ខហើយប្តូ្ែបនតខធវើ ែំខណើ ររម្
បខណាត យផ្លូែម្យួចមាា យប្បដហល ៥េីឡូដម្៉ែប្ត្ កាត្់
រម្កសិដាឋ ន នបេែេ៏រួឱ្យចាបចិ់ត្ត រចួបនតែំខណើ រ
នលងកាត្ផ់្លូែរថ្ខភ្លើង ខពលខនាះខយើងនឹងខឃើញផ្លូែខៅ
កានភ់្េខំ េ្ រ។ រម្ណីយដាឋ នខនះមានេុហាម្យួ ដែល
បានបនសល់េុកនូែកខម្ទចកម្ទបីាកដ់បក ជាតឹ្ករង
សប្មាបប់ង្ហា ញថ្ន េីខនះធាល បជ់ាតំ្បនខ់បតិ្កភ្ណ័ឌ
ប្បែត្តិស្ថស្រសតននប្កុងកំពត្។ កេុងេុហា មានបនសល់
សតូប និងកខម្ទចកម្ទបីាកដ់បកននសំណង ់ ដែលបាន
កស្ថងពីឥែឋរងំពីសត្ែត្សរេី៍៤ េី៥ ននប្េិសតសករ  
ជាភ្សតុរងននអាណាចប្កហវូណនបុរណ។ 

 

សំណងអ់ោរកាសីុណូសម្យ័អាណានិេម្បារងំ 

ខេសភាពរម្ណីដាឋ នេឹកឈូ 

ខេសភាពភ្េកំំពងប់្រច 

ខេសភាពភ្េខំ េ្ រ 
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https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%8E%E1%9E%B8%E1%9E%99%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E2%80%8B%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%88%E1%9E%BC&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%85%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%85%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9F%86%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9F%86%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%85
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E2%80%8B%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%81%E2%80%8B%E1%9F%A3%E1%9F%A6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%83%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%BD%E1%9E%8F%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%80%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%85&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%8F
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%84&action=edit&redlink=1


 ភ្េំខសដាអន៖ ជាតំ្បន់ខេសចរណ៍ឈានមុ្េ 
ដែលមានចមាា យប្បមាណ ៦េីឡូដម្៉ែប្ត្ ពីប្កុងកំពត្។ 
ខៅេីខនាះសម្បរូខដាយនប្ពប្ពឹកាលរែលលិ៍ និងសត្វ
នប្ព ដែលេរួជាេីចាបអ់ារម្មណ៍ជាខាល ងំសប្មាបអ់េក
ប្សឡាញ់បរសិ្ថថ នធម្មជាតិ្ ខហើយកប៏្តូ្ែបានខេេេលួ
ស្ថគ ល់ថ្ន ជាកដនលងអភ្ិរកសធម្មជាតិ្ សត្វនប្ពប្េប់
ប្បខភ្េ។ 

 េុហាកំពត្៖ ជារម្ណីយដាឋ នខេសចរណ៍ែ៏េួរ
ជាេីចាបអ់ារម្មណ៍សប្មាបខ់ភ្ញៀែខេសចរ។ កេុងចំខណាម្
េុហាខៅកំពត្  េុហាដែលប្តូ្ែខធវើែំខណើ រនលងកាត្់
ែំបូងខេខនាះ េឺេុហាភ្េំនេុក ខហើយកេុងខនាះមាន
សំណងប់ាកដ់បកជាខប្ចើន ដែលបានកស្ថងមុ្ន
សម្យ័អងគរម្កខម្ល៉ែះ។ ខយើងនឹងខឃើញមានសំណង់
ឥែឋបាកដ់បករងំពីសត្ែត្សរេី៍៥ ននប្េឹសតសករ  
ដែលសថិត្ខៅកេុងចំខណាម្ថ្មែុះខៅកេុងេុហាខនាះ និង 
មានសំណងរ់ងំពីសត្ែត្សរេី៍៤ ដែលបនសល់េុកពី
អាណាចប្កហវូណន និងមានរបូសំណាកថ្មែំរខីៅ
កេុងេុហាខនាះផ្ងដែរ។ ផ្លូ ែចូលខៅកានេុ់ហាេី២ 
មានចមាា យប្បដហល ៣០០ដម្៉ែប្ត្ពីេុហាេី១ ប្តូ្ែ
ខែើរខឡើងរម្ែំុថ្ម នឹងខឃើញសតូបតូ្ចម្យួខេៀត្ខៅ
កេុងេុហាេី២។ រម្ណីយដាឋ នេុហាកំពត្ក៏មានេី
ដែលេរួឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍ េឺភ្េសំខសៀរដែលខេស្ថគ ល់
ថ្នជា "លាា ងែំរសី" សថិត្ខៅដកបរែត្តម្យួ។  ប្បសិន
ខបើ ខឡើងរម្ ខណើត រ ខៅខាងខលើ  នឹង ខឃើញ

ខេសភាពែ៏ប្ត្កាលនន នបេប្សុកដប្សចមាា រ  
ជាពិខសសខៅរែូែែសា។ 

 រម្ណីយដាឋ ន ីែចប្ម្ះុដប្ពកខរេ ត្៖ មានេីរំង
សថិត្ខៅដាចខ់ដាយដឡកពីឧេានជាតិ្បូកខោ ដែល
មានការទាកទ់ាញអារម្មណ៍ ពីអេកប្ស្ថែប្ជាែកេុងតំ្បន ់
និងកេុងពិភ្ពខលាក ចំខ ះ ីែចប្មុ្ះែូចជាពពកួសត្វ
កប្ម្ ជាពិខសសពពួកសត្វ ិត្ផុ្ត្ពូ ជាខែើម្។ 
រម្ណីយដាឋ នខេសចរណ៍ខនះ មានចមាា យប្បមាណ
៣០េីឡូដម្៉ែប្ត្ ដប៉ែកខាងលិចប្កុងកំពត្ កាត្រ់ម្
បខណាត យផ្លូែជាតិ្ខលេ៣ និងមានចមាា យប្បមាណ
៩០េីឡូដម្៉ែប្ត្ ដប៉ែកខាងខកើត្ខេត្តប្ពះសីហនុ (ផ្លូ ែ
ជាតិ្ខលេ៤)។ អងគការសខស្រង្ហគ ះសត្វនប្ពកម្ពុជា
(SCW) អាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន និងអាជាញ ធរឧេានជាតិ្
បូកខោ បាន យួ ឧបត្ថម្ភោបំ្េយ៉ែ ងខពញេំហឹង ែល់
តំ្បនខ់េសចរណ៍ ីែចប្មុ្ះរបស់សហេម្នខ៍នះ។ 

 ខេសភាពរម្ណីដាឋ ន ីែចំរះុដប្ពកខរេ ត្ 

ខេសភាពភ្េខំសដាអន 

ខេសភាពេុហាកំពត្ 
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 រម្ណីយដាឋ នេឹកធាល ក់ថ្មរដាសចចំ៖ សថិត្កេុង
ឃុំសេំប្បាពីំរ ប្សុកេឹកឈូ ខេត្តកំពត្ ខបើខធវើែំខណើ រ
ខចញពីរ ធានីភ្េំខពញ កាត្រ់ម្ផ្លូ ែជាតិ្ខលេ៣ 
ខហើយនលងស្ថព នថ្ម កេុងេីរមួ្ខេត្ត ប្បមាណ៥០ដម្៉ែប្ត្ 
បត្់ខាងស្ថត ំ  នឹងខឃើញស្ថល កសញ្ញា សួនសត្វ   
«ញឹម្ែណណ ដាេឹកឈូ និងរម្ណីយដាឋ នេឹកឈូ» 
ខហើយបនតែំខណើ រខ ព្ ះខៅែល់វារអីេគិសនី បត្ខ់នវង
ប្បមាណ ៥០៤ដម្៉ែប្ត្ នឹងខឃើញស្ថល ករបស់រម្ណីយ-
ដាឋ ន េឹកធាល កថ់្មរដាសចចំខហើយ។ 

 

ឧេានែងដប្ពក៖ ជាតំ្បន់ខេសចរណ៍ថ្មីម្ួយ 
សថិត្ខៅមាត្ដ់ប្ពកកេុងប្កុងកំពត្ ជាកដនលងដែលខធវើ
ឱ្យអេកខេសចរេេលួបាននូែភាពរកីរយ ជាម្យួនឹង 
ខេសភាពែប៏្សស់បំប្ពងរម្ែងដប្ពក សប្ម្ស់ រួ
ភ្េ ំ  ិះេូកកម្ានត  ិះដេសកាប និងប្សូបយកេយល់ែ៏
បរសុិេធពីខលើអាកាស។ ជាពិខសស ឧេានែងដប្ពក
ខនះ មានេឹកខប្ជាះហូរពីខលើកំពូលភ្េធំាល ក់ខលើផាទ ំង
ថ្មដាែធំ៏ អម្ជាម្យួនប្ពប្ពឹកាពណ៌នបត្ងេចីេរួជាេី 
េយេន ់និងមុ្ េឹកខលងកម្ានត៕ 

 
-ឯកសារដោង ៖ 
 -www.tourismcambodia.org , មែកកកោ ២០១៦ 

 

ខេសភាពឧេានែងដប្ពក ខេសភាពរម្ណីដាឋ នេឹកធាល កថ់្មដាសចចំ 

68



 កម្សាន្ត 

ផ្លែឪឡឹក 

យ៉ា អ ួ

គ្រាបស់ផ្តែ ក 

អាហារមានចគ្ររើនគ្របចេទណាស់ ផ្ែវាមនិគ្រាកដ 
ចទថាអាហារទាំង ច ោះសុទធ សឹង ផ្ែមានគុត
គ្របចយជនដ៍ល់សុខភាពរបស់ទាំងអស់ាា ច ោះចទ។ 
លទុយចៅវញិ ចបើចោកអាករង់រស់ចៅជាមួយនឹង 
ចបោះដូងផ្ដលមានសុខភាពលអច ោះអាកគួរផ្ែសាក
បរចិភាគអាហារមយួរាំនួនដូរខាងចគ្រោមចនោះ៖ 
១. ផ្លែឪឡកឹ 
វាអារជយួ ពគ្រងឹងនូវសុខភាពសរសសឈាមរបស់

ចយើង។ មនិគ្រែឹមផ្ែប៉ាុចណាណ ោះវាផ្ែមទាំងជយួ ច ោះគ្រសាយ
បញ្ហា ងាបលឹ់ងគ និងជមងទឹឺកច មផ្លអមានចទៀែលង។ 
២. យ៉ា អួ 

យ៉ា អ ួ (សារជាែិធាែទ់ប)អារោរពារគ្របឆាំងចៅ 
នឹងជមងអឺញ្ហា ញចមេញ និងទបស់ាា ែហ់ានិេយ័សនបញ្ហា  
ចបោះដូង ច ើយវារមួទាំងមាននូវ ជាែិវតីាមីន និង 

ជាែិសរសស ផ្ដលមានអែថគ្របចយជនខ៍ពស់ដល់សុខភាព 
របស់មនុសសទូចៅ។ 

៣. ផ្លែប ៉ាងប ៉ា ៉ោះ 

វាលទុកច យវតីាមនី C ច ើយវាមានសារគ្របចយជន ៍
ដូរផ្លែឪឡឹកផ្ដរ ជាពិចសសវាសមបរូចៅច យសារធាែុ 
លីកូពីន។ 

៤. សផ្ដែ ក 

ចោកអាកគ្រានផ់្ែបរចិភាគសផ្តែ កកនែោះផ្ពងកាុង
មួយសែង វានឹងជួយ ឱ្យចបោះដូងរបស់អាកមានរបូរាង 
លអ គ្របចសើ រជាងមុនាែ់ចៅច ើយ។ ច យផ្ឡក 
សផ្តែ កក៏ានលទុកសារធាែុបផ្នថមរមួមាន ជាែិ 
មា៉ា ចញ៉ាសយមូ ោល់សយមូ និងវតីាមនីB។ 
  

ផ្លែចប៉ាងចា៉ា ោះ 
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 កម្សាន្ត 

៥. សាច់ត្រីសាម៉ា៉ុង 

ោរសិកាានបងាា ញឱ្យច ើញថា អាកផ្ដលាន 
បរចិភាគគ្រែីសាម៉ាុងចទៀងទែជ់ាចរៀងរាល់សាែ  ៍គ្រែូវ
ានលាភាា បជ់ាមយួនឹងោរែយរុោះ 30ភាគរយសន 
ហានិេ័យកាុងោរវវិែែឱ្យចកើែជមងឺចបោះដូងកាុងរយៈ
ចពលយូរ។ 

៦. សផ្ដែ ក រាំង  

សផ្តែ ការា ាំង អារជយួ ជាមយួនឹងោរគ្រគបគ់្រគង 
ទាំងន់ផ្ដលជាកតាែ សាំខានម់ួយកាុងោររកាចបោះដូង
ចអាយចៅផ្ែមានសុខភាពលអ។ សផ្តែ ការា ាំង 
មយួផ្ពង មានោឡូរែិីរជាង 100 វាគបួលស ាំជាមយួ 
មគី្រកូសារជាែិ, ជាែិសរសសនិងគ្របូចែអីុន។ 

៧. ផ្លែត្រសក់ត្សូវ 

ោរគ្រសាវគ្រជាវានបងាា ញពី ោរលារភាា បា់ា រវាង 
ោរចកើនចឡើងសនោរចគ្របើគ្រាស់វតីាមនី C និងោរែយ 
រុោះហានិេយ័សនជាំងឺសរសសឈាមចបោះដូងមយួច យ
សារផ្ែវតីាមនី C ជាសារជាែិគ្របឆាំងអុកសីុែកមេ 
និងចមវើោរចដើមបគី្របយុទធគ្របឆាំងសនោរខូរខាែចោសិោ។ 
ផ្លែគ្រែសកគ់្រសូវសមបរូបផ្នថមចៅច យវតីាមនី A, B, 
ប៉ាូតាសយូម , អាសីុែ វូ លីក , មា៉ា ចញ៉ាសយូម និង 
ជាែិសរសស៕ 
 

សារគ់្រែីសាម៉ាុង 

សារគ់្រែីសាម៉ាុង 

ផ្លែគ្រែសក់គ់្រសូវ 

ឯកសារយោង ៖ 
-www.mylekhha.com/health/10200 
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