
ខែ�មិិថុុនា 2022 (Khmer)សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌�ន និងធនធានប់ចុ្ចុ�ប់បនន ៖ cdph.ca.gov/formula 

ូ ូ � ា ូ ី ឹ ឹ ី អ ី ឹ ឹ
ំ ូ ុ � ា ុ ុ � ូ ា ូ ុ ័
ឋ ឋ ិ ា ា ំ ូ ំ ួ

ុ � ែ ែ ់ ូ ា ើ ិ
ំ ា ់ ័ ធ ូ ា ុ � ុ

ួ ឋ ី ែ ា ិ ិ ា ា ុ � ូ ់
ា ិ ិ

ព័័ត៌៌�ន សម្រា�ប់់ ម្រាក�ម្រា�សា� 
ស្វែ�ល�នកា�ព័ិបាក ស្វែសង�ក ហ្វ័
�រៀ�ៀលឡា (formula)
ទារក ត្រូ�វការ ការលាយ បញ្ចូល គ្នា ត្រូ�ឹមត្រូ�វ នៃ� ជីវជា�ចិិិ ញ្ចូម ជីវជា�ិ ដើ�ើមីី ឱ្យយ មា� សុុខភាពល  ដើ�ើយ ជីវជា�ចិិិ ញ្ចូម
ទាងដើ�ះ ត្រូ�វ បា� រកដើ �ើញដើ �កង ទឹឹកដើ�ះ មាយ របសុម់ �សុស �ិង ដើ� កង រប ម� ដែ�ល ត្រូ�វ បា� អ�ម� ដើ�យ
រ�បាលចិ ំណីីអាហារ �ិង ឱ្យសុថសុ� រ� អាដើមរក (FDA) ។ ដើ�យសារ ឪពុកមាយ �ិង អក ដែថទា ទឹទាង ត្រូបដើទឹសុ ជីប
ការលំបាកក ង ការដែសុងរក ��រដើមៀលឡា សុុខភាព របសុក � អក អាត្រូសុ័យដើ � ដើលការើ ដើត្រូបត្រូបាសុ់ ផល�ផល ដែ�ល
បដើពញ តាម សុង�រសុ�ព � �ិង ត្រូ�វ បា� ដើរៀបចិំ តាម ការដែណីនាំដំើ � ដើលផ្លាើ ក ។ កង អំឡុងដើពល� ៏ តា��ឹង ដើ�ះ
ត្រូកសុង សុុខាភិិបាល សាធារណីៈ រ� កាល��រញ៉ា �ិង បណីិ�យ សុភាក ុមារ អាដើមរក ផលគ់ �ឹះ កង ការរកាក � របសុ
អក ឱ្យយ មា� សុុវ�ភាព ។ 

រៀ�ៀប់ស្វែសែ ង�កហ្វ័ែ ��រៀ�ៀលឡា

□ ដើ� ទឹិញ ទឹ�ិញ ដើ� ដើពលខ សុ គ្នា កង មយនៃថ  ។ 
ហាង ទឹទឹល បា� ការ�កជីញ្ចូ� ដើ� ដើពលដើផស ង
គ្នា នៃ� នៃថ �ដើចិះ ដើ�អាើ ចិ ដើ� ទឹដើទឹ ដើ� ដើពល
ត្រូពឹក ដើ�ើយសុ ក ទឹុក ដើ� ដើពលលា ចិ ។ 

ំ ុ ា ុ � ួ ៃ
ួ ឹ ូ �

ា ៃ ូ ា ា
ុ � ៃ

□ មា� ត្រូកមត្រូគសារ �ិង ម�ភិកិ ជីយ អក កង
ការដែសុងរក ការផ�ផង់ ដើ�ើមីី ដើជីៀសុវាង
ការដើ� �ដើណីើរ ដើត្រូចិ� �ង ដើ� កា�់ ហាង 
�នាំគ្នារអាហារ ឬ�� ធា� ��រដើមៀលឡា
ដែ�លដែផ ក ដើល សុ�គម� ដើផសង ដើទឹៀ� ។

ុ ួ ិ ា ័ ា ួ ា ុ �
ែ គ ់ គ
ែ � ំ ើ

ែ
អ ើ ៍

□ ដើសុុើបសុរជាមយ អក ផល ដើសុវា ដែថទាសុុខភាព 
របសុអ ក ត្រូបសុ�ដើបើ ទារក របសុអ ក ត្រូ�វការ
ម� ត្រូគប ដែខ ឬ ��រដើមៀលឡា ពាបាល ។ ពកដើគ
អាចិ មា� ដើត្រូគឿងផ�ផង រចិជាត្រូសាចិ់ ឬ មា�
ដើ�បល �នៃទឹដើទឹៀ� ដើ�ើមីី អាចិ ជីយ ។ 

ួ ួ ា ា ់ ំ
់ ា ិ ់ ា ូ

ិ ់ ែ ួ
គ ់ គ ់ ួ

ួ

□ ទឹរសុពដើ�ការ�ល័យ WIC តាមមល�� របសុ
អក ដើ�ើមីី រក ជី�យ ។ ត្រូបសុ�ដើបអកមា�សុទឹិទឹទឹល
បា� WIC ការ�ល័យ WIC កង មល�� អាចិ
ជីយ ឱ្យយអ ក ចិុះ ដើ�ះ �ិង ផលជី �យ ណា មយ ដែ�ល
ពកដើគ អាចិ ដើ�� បា� ជាមយ �ឹង ��រដើមៀលឡា។ 

ូ ័ ទ ិ ូ ឋ ់
ា ំ ួ ិ ើ ា ិ ធ ួ

ិ ុ � ូ ឋ
ួ ា ះ ា ់ ំ ួ ួ
ួ ែ ួ ែ

□ ទឹរសុពដើ�ដើលខ 2-1-1 ដើ�ើមីី ឲ្យយដើគ
�ភាប អកដើ��ឹង��ធា� តាម

ូ ័ ទ
ា ់ ា

មូល�ឋ � ឬ ចូិលដើ� www.211.org ។

□ ពិចារណាដើត្រូប ើ ទឹឹកដើ�ះ ម�សុស ព�នាំគ្នា រ ទឹឹកដើ�ះ
ម�សុស ដែ�ល មា� ការបញ្ជាក �ចិ ខាង ដើត្រូកាម ៖  

ុ ី
ុ ា ់ ូ

mothersmilk.org ឬ  
uchealth.service-now.com/csp.

ទា�ក ស្វែ�ល �ិន �ន ហ្វ័ែ ��រៀ�ៀលឡា ព័ាបាល ឬ
ព័ិរៀសសជា ធ�មតា ម្រាទាមំ្រា� បាន ច្ចុំរៀ�ះ កា�
ផ្លាា ស់បូ់ �� ពី័ �ា ក �ួយ រៀ� �ា ក �ួយ រៀ�ៀត៌

 □ ការដើត្រូបើ �ែ �រដើមៀលឡា ដើផសង ដើទឹៀ� ។  ឥឡូុវ ដើ�ះ �ែ �រដើមៀល
ឡា មួយ ចិំ�ួ� មា� ដើ� កុ�ង ហាង ដែ�ល ផលិ� ដើ�
ដើត្រូ� សុ�រ�ឋអាដើមរកិ បាុដែ�ា  ដើ� ដែ� ត្រូ�វូ បា� អ�ុម័�
ដើ�យ FDA ។ 

 □ សូុម ចំាថា លាយ �ែ �រដើមៀលឡា ដើ�យ សុុវ�ិិភាព ដើ�យ
ការដើត្រូបើ ការដែណីនាំំ ផាល់ ឲ្យយ ដើ� ដើលើ ផ្លាា ក ។ ដែ�ងដែ�
�ក់ ចិំ�ួ� ទឹឹក ត្រូ�ឹមត្រូ�វូ ។ ការ�ក់ ទឹឹក ដើត្រូចិើ� ឬ
�ិចិ ដើពក ដើ� �ែ �រដើមៀលឡា គឺ មា� ដើត្រូគ្នាះថាា ក់ ។ �ែ �
រដើមៀលឡា រំលាយ អាចិ នាំំ ឱ្យយ មា� អ�ុលយភាព
នៃ� ជីីវជា�ិ ដែរ� �ូចិជា សូុ�យូ ម ដែ�ល អាចិ បាះពាល់
�ល់ មុខងារ សុរនៃសុត្រូបសាទឹ �ិង ខួរកាល ។

 □ លាងនៃ�របស់ុ អាក បរកិាា រ �ិង នៃផទមុ� �ឹង
ដើរៀបចិំ ដើ�ែ � �ែ �រដើមៀលឡា ។ ដើមដើ�គ ដែ�ល បងក

ុ ួ
ែ ែ �

ស្វែសែ ន �ក ព័័ត៌៌�ន ប់ស្វែនែ�
និង ត៌ំណធនធាន

http://www.211.org
http://mothersmilk.org
http://uchealth.service-now.com/csp
http://cdph.ca.gov/formula


សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌�ន និងធនធានប់ចុ្ចុ�ប់បនន ៖ cdph.ca.gov/formula 

ដើត្រូគ្នាះថាា ក់ អាចិ ដើ�ែ � ឱ្យយ ទារក ឈឺឺ ត្រូបសុិ�ដើបើ
នៃ� �ិង កដែ�ាង ដើរៀបចិំ មិ� សាអ � ។

□ កុំ ដើត្រូបើ �ែ �រដើមៀលឡា បនាំទ ប់ ពី កាលបរដិើចិេទឹ ផុ� កំណី�់
"ដើត្រូបើដើ�យ" ។ កាលបរដិើចិេទឹ ដើ�ះ ធានាំ សុុវ�ិិភាព
បរបិទឹជីីវជា�ិ�ិង គុណីភាព របសុ់ �ែ �រដើមៀលឡា ។

�ឹករៀ�ះរៀ� ទាងំ �ូល ស្វែ�ល �ន ជាត៌ិ បាា ស័័� អាច្ចុ
ជា ជរៀម្រា�ើស �ួយ សម្រា�ប់់ កុ�� �ួយ ច្ចុំនួន 

□ ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា មិ� ត្រូ�វូ យក មក ដើត្រូបើ សុត្រូមាប់ ទារក អាយុ
ដើត្រូកាម 6 ដែខ ដើទឹ ដើ�ើយ វា មិ�សុត្រូមាប់ ទារក ដែ�ល មា�
�ែ �រដើមៀលឡា ពិដើសុសុ ឱ្យយ ដើត្រូបើ ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា ដើនាំះ ដើទឹ ។

□ ត្រូបសុិ�ដើបើកូ�របស់ុអាកមា�អាយុ 6 ដែខ ឬ
ចាសុ់ជាងដើ�ះ អាក អាចិ ពិចារណា ដើត្រូបើ
ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា រយៈ ដើពល ពីរបី នៃថៃ រ�ូ� �ល់ អាក
អាចិ ដែសុែ ងរក �ែ �រដើមៀលឡា ឬ ដើ� �ល់ អាក
ផាល់ ដើសុវា ដែថទា ំសុុខភាព របសុ់ អាក ។ ការដើត្រូបើ
ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា ដើលើសុ ពី ចិំ�ួ� មួយ សុបាា �៍ អាចិ
ដើ�ែ � ឲ្យយ ហា�ិភិ័យ �ល់ សុុខភាព កូ� របសុ់ អាក ។

□ ទារក ភាគ ដើត្រូចិើ� មិ� បុ �រ ដើ� ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា
មុ� នៃថៃ កំដើណីើ� �ំបូង ដើឡុើយ បាុដែ�ា  ខា ះ អាចិ
ផ្លាា សុ់បុ �រ ដើលឿ� ជាង ដើ�ះ ដើ� អាយុ 10 ឬ 11
ដែខ ។ ពិភាកា ជាមួយ អាក ផាល់ ដើសុវា ដែថទាំ
សុុខភាព របសុ់ អាក អំពី ជីដើត្រូមើសុ ដើ�ះ ។

កូន �ប់ស់ អ្ននក ម្រាប់ស្វែហ្វ័ល ជា អាច្ចុ ញំុ៉ាំ អាហា�
�ងឹ បាន រៀហ្វ័ើយ រៀនះ អាច្ចុ កាត៌់ប់នែយ
ត៌ម្រា�ូវកា� �ប់ស់ អ្ននក សម្រា�ប់់ ហ្វ័ែ ��រៀ�ៀលឡា
កា�សាកនាំំ កូន ស្វែ�ល �ន អាយុ រៀម្រាច្ចុើន ឲ្យយ ញ៉ាំា  អាហា�
�ងឹ ។

□ ខណីៈ ដើពល ដែ�ល ទឹឹកដើ�ះ មាា យ �ិង ទឹឹកដើ�ះ របសុ់
ម�ុសុស គឺជា អាហារ �៏ សុំខា�់ បំផុ� ដើ� កុ�ង របប
អាហារ របសុ់ ទារក រ�ូ�
�ល់ នៃថៃ កំដើណីើ� �ំបូង របស់ុ
ពួកដើគ ឪពុកមាា យ អាចិ
ពិដើសា��៍ ជាមួយ �ឹង ការ
ផ្លាា សុ់បុ �រ ដើ� ជា អាហារ រងឹ
កុ�ង រយៈ ដើពល 4-6 ដែខ ។

□ ទារក សិុិ� កុ�ង �ំណាក់កាល
នៃ� ការផ្លាា ស់ុបុ �រ ដើ� រក
អាហារ រងឹ ត្រូបសុិ�ដើបើ
ពួកដើគ បងាា ញ សុញ្ជាា  នៃ�
អាចិដើ�ែ � ដែបបដើនាំះ បា�

�ូចិ ជា សុម�ិភាព កុ�ង ការអងុ�យ ទឹប់ កាល �ិង
ក �ិង ដើលប អាហារ ជាជាង រុញ វា ដើចិញ ពី មា�់
របសុ់ ពួកដើគ ដើ�យ ដើត្រូបើ អណាា � របសុ់ ពួកដើគ ។

□ សួុរ អាក ផាល់ ដើសុវា ដែថទា ំសុុខភាព ត្រូបសិុ�ដើបើ
កូ� របសុ់ អាក អាចិ ញ៉ាុំ អាហារ រងឹ បា� ។

សម្រា�ប់ ់សុខភាព័ ទា�ុក �ន អាយុ 10 ស្វែខ និង ចាស់
ជាង ៖ 

□ ដើ� អាយុ ដើ�ះ ចិំណីង់ អាហារ អាចិដែត្រូបត្រូបួល ពី មួយ
នៃថៃ ដើ� មួយ នៃថៃ �ូដើចិាះ មា� នៃថៃ ខា ះ ត្រូ�វូការ អាហារ
បដែ�ិម ដើ�ើយ នៃថៃ ដើផសង ដើទឹៀ� ដើ� ដើពល ត្រូ�វូការ
ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា ឬ ទឹឹកដើ�ះ ដើគ្នា របសុ់ ម�ុសុស ។ 

□ ទារក អាចិ ដើត្រូ�ៀម ខួ �� រចួិ ជា ដើត្រូសុចិ សុត្រូមាប់ អាហារ
រងឹ បដែ�ិម ដើទឹៀ� ត្រូបសុិ�ដើបើ ពួកដើគ ញ៉ាុំ អាហារ ទារក
ជា ដើត្រូចិើ� ត្រូបដើភិទឹ រមួ ទាងំ អាហារ បំពង �ិង អាហារ
�ុ ដើ�ើយ ចាប់ដើផាើម ដើត្រូបើ ដែពង ។ �ែ �រដើមៀលឡា អាចិ
កាា យ ជា អាហារ សុត្រូម�់ ឬ អាហារ បំបា� បដែ�ិម ។

□ ត្រូបសុិ�ដើបើ អាក មិ� អាចិ ដែសុែ ងរក �ែ �រដើមៀលឡា
ដើទឹ ចូិរ ពិភាកា ជាមួយ ត្រូគដូើពទឹយ កុមារ របសុ់
អាក ដើត្រូពាះ វា អាចិ ឱ្យយ កូ� របសុ់ អាក ចាប់ដើផាើម
ទឹឹកដើ�ះ ដើគ្នា កុ�ង រយៈ ដើពល ខា ី មួយ ខណីៈ
ដើពល ដែ�ល ប�ា  សាកលីង អាហារ រងឹ ជា
ពិដើសុសុ អាហារ ដែ�ល មា� ជា�ិ ដែ�ក ខពសុ់ ។

□ សួុរ អាក ផាល់ ដើសុវា ដែថទា ំសុុខភាព ត្រូបសិុ� ដើបើ កូ�
របសុ់ អាក ត្រូ�វូការ វ �តាមី� ដែ�ល មា� ជា�ិដែ�ក ។

ព័ិចា�ណា ជរៀម្រា�ើស ប់ស្វែនែ� នៃន កា�ប់ំរៀ�
កូន រៀ�យ �ឹករៀ�ះ�ា យ 

□ ត្រូបដែ�ល ជា អាក អាចិ បំដើ� កូ� ដើ�យ ទឹឹកដើ�ះ
មាា យ យូរ ប�ា ិចិ ។ ត្រូបសុិ�ដើបើ អាក បា� គិ� អំពី ការ
ផ្លាា ចិ់ ដើ�ះ អាក ត្រូបដែ�ល ជា ចិង់ ពិចារណា រង់ចំា ។

□ ត្រូបដែ�ល ជា អាក ផាល់ �ែ �រដើមៀលឡា �ិចិ ដើ�ើយ
ទឹឹកដើ�ះ មាា យ កា�់ដែ� ដើត្រូចិើ� ។ ត្រូបសិុ�ដើបើ អាក
ផាល់ ទាងំ ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា �ិង �ែ �រដើមៀលឡា ម�ុសុស វា
អាចិ បដើងក ើ� ការផគ�់ផគង់ ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា របសុ់ អាក ។
ពិភាកា ជាមួយ អាក ផាល់ ដើសុវា ដែថទា ំសុុខភាព
របសុ់ អាក ឬ អាក ត្រូបឹកា ការបំដើ� ដើ�ះ ។
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ុ � ន  

កុំ រៀម្រាប់ើ រៀម្រា�ឿង ថ្នាំន  ំផ្សំំ ំរៀ�យ ខួ �ន ឯង រៀ�ើយ រៀម្រា�ះ
អ្នី ទា�ុក អាយុ ត៌ិច្ចុ ស្វែប់ប់ រៀនះ ងាយ �ងរៀម្រា�ះ 
កុំ រៀម្រាប់ើ ហ្វ័ែ ��រៀ�ៀលឡា ផ្សំំ ំរៀ� ផ័្សំះ រៀ�ើយ  

 □ �ែ �រដើមៀលឡា ត្រូ�វូដែ� យក មក ពិ�ិ�យ �ិង ត្រូ�វូ
បា� អ�ុម័� ដើ�យ FDA ពីដើត្រូពាះ ការលាយ
ដើត្រូគឿងផស ំទាងំអសុ់ ដើ�យ សុុវ�ិិភាព កុ�ង �ែ �រដើមៀល
ឡា គឺ ពិបាក ដើ�ើយ ត្រូ�វូ ដើ�ែ � បា� ត្រូ�ឹមត្រូ�វូ ។ 

 □ សូុមីី ដែ� កំ�ុសុ �ូចិតាចិ ក៏ អាចិ នាំំ ឱ្យយ ទារក
ឈឺឺ ដើមដើ�គ បងក ដើត្រូគ្នាះថាា ក់  ដែ�រ ។ ជីីវជា�ិ ផស ំខា ះ
ដែ�ល មា� ចំិ�ួ� ដើត្រូចិើ� ដើពក អាចិ បាះពាល់ �ល់
�ត្រូមងដើនាំម របសុ់ ទារក ។ ជីីវជា�ិ ចិញឹឹិ្ចូម
�ិចិ�ួចិ ដើពក ដើ�ើយ កូ� របស់ុ អាក ត្រូបដែ�ល
ជា មិ� ទឹទួឹល បា� ជីីវជា�ិ ចិញឹិ្ចូឹម ដែ�ល ពួកដើគ
ត្រូ�វូការ ដើ�ើមីី លូ�លាសុ់ �ិង អភិិវឌ្ឍឍ ។

 □ ថែ� �ីិ�ដែ� �ែ �រដើមៀលឡា ដើ�ែ � ដើ� ផទះ ត្រូ�វូ បា� ដើត្រូបើត្រូបាសុ់
កាល ពី អ�ី�កាល ក៏ ដើ�យ វា មា� ហា�ិភិ័យ
ជា ដើត្រូចិើ� ចំិដើពាះ ទារក ។ �ែ �រដើមៀលឡា តាម អុិ�
�រដើណី� សុត្រូមាប់ �ែ �រដើមៀលឡា ទារក ដែ�ល ផលិ�
ដើ� ផទះ មា� ការត្រូពួយបារមភ អំពី សុុវ�ិិភាព �ា ង
ខាា ងំ ដើ�យសារ ដែ� សុកាា �ុពល នៃ� ការចិមាង ដើ�គ 
�ិង ការត្រូបមូលផុ�ំ ជីីវជា�ិ ចិិញឹឹ្ចូម មិ� ត្រូ�ឹមត្រូ�វូ ។ 
ទារក ត្រូ�វូ បា� ដើគ បញូ្ចូ�� ដើ� ម�ទ រីដើពទឹយ ពី ការ
�យការណី៍ អំពី ការ ដើត្រូបើ �ែ �រដើមៀលឡា ដើ�ែ � ដើ�ផទះ។ 

�ឹករៀ�ះ រៀ� ជំនួស ស្វែ�ល លអ  សម្រា�ប់់ �នុសំ រៀព័ញ វ �យ
អាច្ចុ �ន រៀម្រា�ះថ្នាំន ក់ �ល់ ទា�ក

 □ ទឹឹកដើ�ះ ពដែព មា� ត្រូបូដើ�អុី� �ិង ជីីវជា�ិ ដែរ� មីណា
រ�ុល ខពស់ុ ណាសុ់ ដែ�ល អាចិ បណាា ល ឱ្យយ ដើខាះ ជា�ិទឹឹក 
�ងិ បងក ដើត្រូគ្នាះថាា ក់ �ល់ �ត្រូមងដើនាំម របស់ុ កូ� អាក ។

 □ ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា កូ� ដើកះង �ំ មិ�ដែម� ជា "�ែ �រដើមៀល
ឡា" ដើទឹ។ ពួកវា ជា ដើភិសុជីាៈ អាហារបូ�ិមភ ដែ�ល
ផលិ� ដើចិញ ពី ទឹឹកដើ�ះ ដើគ្នា ដើមៅ �ិង សុក រ ដើ�ើយ
មិ� ផាល់ ជីីវជា�ិ ចិិញឹឹ្ចូម ដែ�ល ទារក ត្រូ�វូការ
ដើនាំះ ដើទឹ ។ ត្រូបសុិ�ដើបើ អាក ពិ�ជាគ្នាះ �ជីដើត្រូមើសុ
ដើផសងដើទឹៀ� ដើទឹ ផលិ�ផល ទាងំដើ�ះ ឬ ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា
អាចិ មា� សុុវ�ិិភាព កុ�ង រយៈ ដើពល ពីរបី នៃថៃ
សុត្រូមាប់ ទារក ដែ�ល មា� អាយុ ជីិ� មួយ ឆ្នាំា ំ ។ 

 □ ទឹឹកដើ�ះដើគ្នារុកាជា�ិ�ូចិជា សុដែណីា កដើសុៀង 
អងករ អាវ �� �ិង ទឹឹកដើ�ះដើគ្នា �ិម មិ�ដែម� ជា
ជីដើត្រូមើសុ ដែ�ល មា� សុុវ�ិិភាព សុត្រូមាប់ �ែ �រដើមៀល
ឡា ដើនាំះ ដើទឹ ។ វា ខែ ះ ជីីវជា�ិ ផស ំជា ដើត្រូចិើ� ដើ�ើយ មិ�
មា� ត្រូបដើភិទឹខាា ញ់ ត្រូ�ឹមត្រូ�វូ សុត្រូមាប់ ខួរកាល
ដែ�ល កំពុង លូ�លាសុ់ របសុ់ ទារក ដើនាំះ ដើទឹ ។

ម្រាប់សិនរៀប់ើ អ្ននក �ិន អាច្ចុ �ក រៀ�ើញ ហ្វ័ែ ��រៀ�ៀល
ឡា រៀហ្វ័ើយ �ម ន កា�ផ្សំដល់ រៀ�ប់ល់ ណា �ួយ ខាង
រៀលើ ថ្នាំ នឹង �ន ម្រាប់សិ�ធភាព័ សម្រា�ប់ ់កូន �ប់ស់
អ្ននក រៀ� សូ� �ូ�ស័ព័័ រៀ� អ្ននកផ្សំាល់ រៀសវា ស្វែ�ទាំ
សុខភាព័ �ប់ស់ អ្ននក រៀម្រា�ះ ពួ័ករៀ� អាច្ចុ វាយ ត៌នៃ�ា
សាែ នភាព័ ស្វែណនាំ ំជរៀម្រា�ើស ប់ស្វែនែ� រៀ�ើ�បី ជួយ និង
ខាះ អាច្ចុ �ន �ំ� ូហ្វ័ែ ��រៀ�ៀលឡា ស្វែ�ល ពួ័ករៀ� អាច្ចុ
ផ្សំាល់ បាន ។ ម្រាប់សិនរៀប់ើ អ្ននក ម្រាពួ័យបា��ភ អ្នំព័ី កូន
�ប់ស់ អ្ននក រៀហ្វ័ើយ �ិន អាច្ចុ ទាក់�ង អ្ននក ផ្សំាល់ រៀសវា
ស្វែ�ទា ំសុខភាព័ �ប់ស់ អ្ននក បាន រៀ� អ្ននក ក៏ អាច្ចុ
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