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ដតើអ្នកអាចដ វ្ ើអវ ើខលៃលះបាន?

សូមអនុវត្ត តាម ជំហាន ងាយៗ ទំាង ននះ 
នដីម្ី រកសា ឱ្យ មនុសសែ ប្រប់ គ្្ន  មាន សុ្ភាព ល្អ 
និង មានសុវតិ្ភាព។

♦ គ�្ិន ប�ី អ្នក ជក់បារ ី្ូ� ឈ�់ជក់វា។ ពិបគរោះ 
ជា�លួយ បវជជា�ណិ្ត រ�្់ អ្នក អំពី ធនធាន និង 
ក�្មវធីិ នានាសែលឥត ្ ិត ផថ្ បៅក្នងុ តំ�ន់ រ�្់ 
អ្នក។

♦ បជៀ្វាង ការជក់ បៅក្នងុ ្ ទៃោះ ឬ រថយន្ត រ�្់ អ្នក 
ឬ បៅកសន្ង សែល គ្រួសារ រ�្់ អ្នក ចំណាយ បពល 
បគចីន បៅកសន្ង ទំាង បនាោះ។

♦ កំុ អនុញ្ញា ត ឱ្យ គ្រួសារ ឬ បភ្ៀវ �ក បលង ជក់ បារ ី 
ក្នងុ ្ ទៃោះ ឬ រថយន្ត រ�្់ អ្នក។

♦ ជលួល សត អ្នក ប�ីល សថ បក្មង និង អ្នក ្ ្ដល់ ប្វា សថទំា 
ណាសែល �ិន ជក់បារ ី�៉ាុបណាណ ោះ។

បូ្រ និង ជួសជុល នដីម្ី កាត់ បន្យ កាក 
សំណល់ ខ្សែង បារ។ី
្ំណល់ ស្សែង បារ ី�ិន អាច �ំបាត់ បានទំាង គ្ រុង 
បនាោះ បទ។ បៅក្នងុ ទ្ៃោះ សែល មាន ការជក់បារជីា 
បទៀងទាត់បានបកីតមានបឡងី បនាោះអ្នក គ�សហល ជា 
ោំបាច់ គតរូវ អនុវត្ត នូវជំហាន ខាង បគកា� បនោះបែី�្ប ី
កាត់ �ន្ថយ កាក ្ ំណល់ ស្សែង បារ៖ី

♦ �្ដូរ កគមាល គពំ

♦ �្ដូរ បគ្ឿង ្ ង្្រ�ឹ

♦ �្ដូរ កគមាល សគ្ ប្ង

♦ �្ដូរ ផ ទ្ៃ គ្�បលីបៅចង្ង្កា ន

♦ �្ដូរ កគមាល ជញ្ជាំ ង/រប�ៀង ជញ្ជាំ ង
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ដតើសណំល់ផ្សែង
បារីជាអវើ?

គ�្ិន ប�ី អ្នក ធ្ា�់ ធំ កិ្ន ស្សែង បារ ីបលី ្ ក់ ឬ 
្ំបលៀក �ំពាក់ រ�្់ អ្នក ជក់ ឬ ធំ កិ្ន ស្សែង បារ ីបៅ
ក្នងុ �នទៃ�់ សែល រ្ម ន អ្នក ណា កំពុង ជក់ បារ ីបនាោះអ្នក 
ធ្ា�់ គ�ឈ� នចឹង ្ ំណល់ ស្សែង បារបីហីយ។ វា ជា 
កាក ្ ំណល់ ពុល សែល �នសែល់ ទុក បៅបលី ផ ទ្ៃ នានា 
បគកាយ បពល ស្សែង បារ ីបានបាត់ បៅយូរ�កបហីយ។ 
វា ក៏ អាច មាន គ�ភព ពី ហូកា (hookah) និង បារ ី
បអឡចិគតរូនិច ្ ងសែរ។

សារធាតុ ្ ី�ី បគរោះថ្្ន ក់ សែល ប្បាន រក ប�ីញបៅ
ក្នងុ ស្សែង ថ្្នំ  ជក់ គតរូវ បាន �ង្្ញ ថ្ វា�នសែល់ បៅបលី 
ផ ទ្ៃ ទំាងអ្់ ក្នងុ ្ ទៃោះ រ លួ� ទំាង ផ ទ្ៃ បលីៗ ជញ្ជាំ ង បគ្ឿង 
្ង្្រ�ឹ គ�ដា�់ បក្មង បលង ក៏ ែូចជា ស្្បក និង ្ ក់ 
រ�្់ បយីង ្ ងសែរ។1 

ដតើអ្នកណាខលៃលះផ�ល
បបឈមនងឹហានភ័ិយ
ខ្ពស់ជាងដគ?

ទារក និង កុមារ

♦ ពលួកប្ បៅជិត ផ ទ្ៃ កខវែក់ ភា្ បគចីន ជាង ប្ 
បដាយសារ សត ពលួកប្ វារបលងបៅបលី កគមាលគពំ 
និង បគ្ឿង ្ ង្្រ�ឹ។
♦ ជាតិ នីកូទីន និង សារធាតុ ្ ី�ី ក្នងុ ្ ំណល់ ស្សែង 
បារ ីអាច គ្រូ� ចូល តា� ស្្បក ឬ តា�ការែក 
ែបង្ី� ចូល។1

♦ ទារក និង កូន តូច ៗ សែល បចោះ បែីរ បតោះបតាោះ អាច 
បល� កាក ្ ំណល់ ស្សែង បារ ីចូល បៅបពល បធ្មញ 
ែុោះ ឬ បលង វត្ថុ ជា�់ វត្ថុធាតុ កខវែក់។1

អ្នក មាន ផ ្្ទ នោះ

♦ ជាតិ នីកូទីន �ងកា បគរោះថ្្ន ក់ ែល់្ុខភាព ្ គមា�់ 
អ្នក មាន ផ ទ្ៃ បពាោះ។ វា អាច �៉ាោះពាល់ ែល់ ខលួរ កបាល 
និង ្ លួត រ�្់ ទារក សែល កំពុង លូតលា្់។3

សត្វ ចិញ្ចឹម របស់ អ្នក

♦ ្តវែ ចិញ្ចឹ� ចំណាយ បពលភា្ បគចីន បៅបលី ឥែ្ឋ 
ឬ បលី បគ្ឿង ្ ង្្រ�ឹ សែល ្ ំណល់ ស្សែង បារ ី
ែក់ជា�់។
♦ ស្សែង បារ ីក៏ ជា�់ បៅបលី បរា� (ឬ ស្ា�) ្តវែ 
្ងសែរ ។ បៅបពល ្ តវែ ចិញ្ចឹ� ្ មាអា ត ខ្លួន 
ពលួកប្អាច បល� ចូល សារធាតុ ្ ី�ី ពុលពី ្ ំណល់ 
ស្សែងបារ។ី4

“្ល ប៉ាះោល់ ផន សំណល់ បារ ីនបកាយ ការជក់  
មាន នបគ្ះថ្្ន ក់ ដល់ កុមារ ដូច ខ្សែង បារ ីខដល ហិត 

បតរូវ ខដរ។”2

្មា្�វជិាជា ជីវៈ្ ខុភាពកុមារអាប�រកំិាង

អ្នក អាច ការោរ ្ ្នួ អ្នក ប្ររួសារ របស់ អ្នក 
និង សត្វ ចិញ្ចឹម របស់ អ្នក នោយ បនញៀ្ស ្ ្ទះ 

និង រថយន្ត របស់ អ្នក ពី ខ្សែង បារ។ី

ដតើដេតុអវើបានជាវាមាន
ដបរលះថ្្ន ក?់

♦ ្ំណល់ ស្សែង បារ ីមាន ជាតិ នីកូទីន និង សារធាតុ 
្ី�ី សែល �ងកា ឱ្យ បកីត �ហារកី ក្នងុ កគ�ិត ខ្ព្់។1

♦ សារធាតុ ្ ី�ី �លួយ ចំនលួន ក្នងុ ្ ំណល់ ស្សែង បារ ី
ខុ្ ពី សារធាតុ ្ ី�ី សែល ប្បាន រក ប�ីញ បៅក្នងុ 
ស្សែង បារ ីថ្មី បដាយសារ វា ផ្្្់�្តូរ បៅតា� បពល 
បវលា និង មាន ជាតិ ពុល កាន់ សត ខំ្ាង។1

♦ ការ�៉ាោះពាល់ ្ ំណល់ ស្សែង បារ ីបធវែី ឱ្យ ខូច រ�ូ 
ធាតុ សហសែន (DNA) និង �បងកាីន ហានិភ័យ �ញ្្ 
្ុខភាព ក្នងុ រយៈ បពល ខី្ និង រយៈ បពល សវង 
ែូចជា ជំងឺ ហឺត និង ជំងឺ �ហារកី ជាបែី�។1

♦ វធីិ សាគ្្្ត មាអា ត ទូបៅ ែូចជា ការ�ូ� កប�ទៃច ធូលី 
ជូត ផ ទ្ៃ ខាង បលី និង ចំហ�នទៃ�់ ឱ្យ អ្់ កិ្ន ជាបែី� 
�ិន អាច �ំបាត់ ្ ំណល់ ស្សែង បារ ីបាន ទំាង គ្ រុង 
បនាោះ បទ។1

♦ គ្ទា�់ កាក ្ ំណល់ ស្សែង បារ ីអាច បកីន បឡងី 
បៅតា� បពល បវលា បៅបលី ផ ទ្ៃ នានា និង បៅក្នងុ 
កប�ទៃច ធូលី តា� ្ ទៃោះ សែល អាច ជា�់ បៅទី បនាោះ រា�់ 
្ិ�ឆ្្នំ ។1


