?☎

សូមអនុ វត្តតាមជំហានងាយៗទាំងនេះ
ដ�ើម្បីរក្សាឱ្យមនុ ស្សគ្រប់ គ្នាមានសុខភាពល្អ
និ ងមានសុវត្ថិភាព។

ខ្សែទរូ សព្ទជំនយ
ួ របស់ អ្នកជក់ បារីនៅរដ្ឋ 
កាលីហញ
្វ ៉ា
1-800-NO-BUTTS
(1-800-662-8887)

♦♦ ប្រសិ នប�ើ អ្នកជក់បារី សូមឈប់ ជក់វា។ ពិគ្រោះ
ជាមួយវេជ្ជបណឌិ្ តរបស់ អ្នកអំពីធនធាន និ ង
ិ ី នានាដែលឥតគិតថ្លៃនៅកង
កម្មវធ
្នុ តំបន់ របស់ 
អ្នក។

www.nobutts.org
Smokefree.gov

https://smokefree.gov

♦♦ ជ�ៀសវាងការជក់នៅកង
្នុ ផ្ទះ ឬរថយន្តរបស់ អ្នក
ឬនៅកន្លែងដែលគ្រួសាររបស់ អ្នកចំណាយពេល
ច្រើននៅកន្លែងទាំងនោះ។
♦♦ កុំអនុញ្ញាតឱ្យគ្រួសារ ឬភ្ញៀវមកលេងជក់បារី
ក្នុងផ្ទះ ឬរថយន្តរបស់ អ្នក។

♦♦ ជួលតែអ្នកម�ើ លថែក្មេង និ ងអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំ
ណាដែលមិនជក់បារីប៉ុណ្ណោះ។

ប្ដូរ និ ងជួសជុ លដ�ើ ម្បីកាត់ បន្ថយកាក
សំ ណល់ ផ្សែងបារី។

សំ ណល់ ផ្សែងបារីមិនអាចបំបាត់បានទាំងស្ រុង
នោះទេ។ នៅកង
្នុ ផ្ទះដែលមានការជក់បារីជា
ទ�ៀងទាត់បានក�ើតមានឡ�ើង នោះអ្នកប្រហែលជា
ចាំបាច់ ត្វរូ អនុវត្តនូវជំ ហានខាងក្រោមនេះដ�ើម្បី
កាត់បន្ថយកាកសំណល់ ផ្សែងបារី៖



♦♦ ប្ដូរកម្រាលព្រំ

♦♦ ប្ដូរគ្រឿងសង្ហារឹម

♦♦ ប្ដូរកម្រាលគ្រែគេង

♦♦ ប្ដូរផ្ទៃគ្របល�ើនៅចង្ក្រា ន

♦♦ ប្ដូរកម្រាលជញ្ំជា ង/រប�ៀងជញ្ំជា ង

ប្រភព

ិ ី គ្រប់ គ្រងថ្ំ នា ជក់នៅរដ្ឋ
1. ក្រសួ

ងសុខាភិបាលនៅរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា ។ កម្មវធ
កាលី ហញ
្វ ៉ា ។ ឆ្ំនា 2017។ សំ ណល់ ផ្សែងបារី។
2. Smith, Caitlin O., ‘សំណល់ផ្សែងបា’ រីចោទជាការគំរាមគំហែងមួយ
ទ�ៀតដល់កមា
ុ រ, សារព័តមា
៌ ន AAP, បណឌិ្ តសភាវិជ្ជារោគកុមារអាមេរិកាំង។
ឆ្ំនា 2009: 30;8
ឺ ត�ើការជក់បារីកង
3. មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ជង
្នុ អំ
ំ ។
ឡងពេលមានផ្ទៃ
ពោះបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សខ
ុ ភាពរបសខ្ន
ញំ ង
ិ ទារ
ុ
ករបស់ខញុំដ
្ ល់កម្រិតណា? បានធ្វើបច្ចុប្បនភា
្ន ពនៅឆ្ំនា 2016។ www.
cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/
tobaccousepregnancy/ [បានចូលប្រើប្រាស់នៅខែតុលា ឆ្ំនា 2016]
4. រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកម្ហូបអាហារ និងឱសថ។ ការហិតត្វរូ ផ្សែង
បារី (និងសំណល់ផ្សែងបារី ) អាចធ្វើឱ្យសតច
្វ ញ
្ន ឈឺ។ ខែវិចកា
ិ ម
ចឹ ្ របស់អក
ឆិ ្
ឆ្ំនា 2016។ www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/
ucm530220.htm [បានចូលប្រើប្រាស់ ខែឧសភា ឆ្ំនា 2017]
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ត�អ
ើ ្ន កអាចធ្វអ
ើ ្វីខ្លះបាន?

ជំនួយដោយឥតគត
ិ 
ថ្លៃដ�ើម្ឈប
ជ
់ កបា
់ រី
បី

សណ
ំ ល់

ផ្សែងបារ ី
ស្វែងយល់ អំពីរប�ៀបដែលអ្នកអាច
ការពារខលួ្នអ្នក និ ងគ្រួសាររបស់ អ្នក
ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលម�ើ លមិនឃ�ើញនេះ។

ត�ហើ េតុ អ្វីបានជាវាមាន
គ្រោះថ្នាក?
់
♦♦ សំ ណល់ ផ្សែងបារីមានជាតិនីកូទីន និ ងសារធាតុ
1
គីមីដែលបង្កឱ្យក�ើតមហារីកកង
្នុ កម្រិតខ្ពស់។
♦♦ សារធាតុគីមីមួយចំនួនកង
្នុ សំណល់ ផ្សែងបារី
ខុសពីសារធាតុគីមីដែលគេបានរកឃ�ើញនៅក្នុង
ផ្សែងបារីថ្មី ដោយសារវាផ្លាស់ ប្តូរទៅតាមពេល
វេលា និ ងមានជាតិពុលកាន់ តែខ្លាំ ង។1

ត�ស
ើ ណ
ំ លផ់ ្សែង
បារជា
ី អ្វី?

ប្រសិ នប�ើ អ្នកធ្លាប់ធំកលិ្នផ្សែងបារីល�ើ សក់ ឬ
សំ ល�ៀកបំពាក់របស់ អ្នកជក់ ឬធំកលិ្នផ្សែងបារីនៅ
ក្នុងបន្ទប់ ដែលគ្មា នអ្នកណាកំពុងជក់បារី នោះអ្នក
ធ្លាប់ ប្រឈមនឹងសំណល់ ផ្សែងបារីហ�ើយ។ វាជា
កាកសំណល់ ពុលដែលបន្សល់ ទុកនៅល�ើ ផ្ទៃនានា
ក្រោយពេលផ្សែងបារីបានបាត់ទៅយូរមកហ�ើយ។
វាក៏អាចមានប្រភពពីហូកា (hookah) និ ងបារី
អេឡិចត្រូនិចផងដែរ។
សារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ដែលគេបានរកឃ�ើញនៅ
ក្នុងផ្សែងថ្ំ នា ជក់ត្វរូ បានបង្ហាញថា វាបន្សល់ នៅល�ើ 
ផ្ទៃទាំងអស់ កង
្នុ ផ្ទះ រ ួមទាំងផ្ទៃល�ើ ៗ ជញ្ំជា ង គ្រឿង
សង្ហារឹម ប្រដាប់ ក្មេងលេង ក៏ដូចជាស្បែក និ ងសក់
របស់ យ�ើ ងផងដែរ។1
“ផលប៉ះពាល់ នៃសំណល់ បារីក្រោយការជក់
មានគ្រោះថ្នាក់ ដល់ កុមារដូចផ្សែងបារីដែលហិត
ត្រូវដែរ។”2
សមាគមវ ិជ្ជាជ វី ៈសខ
ុ ភាពកមា
ុ រអាមេរិកាំង

♦♦ ការប៉ះពាល់ សំណល់ ផ្សែងបារីធ្វើ ឱ្យខូចរ ូប
ធាតុហ្សែន (DNA) និ ងបង្កើ នហានិ ភ័យបញ្ហា
សុខភាពកង
្នុ រយៈពេលខលី្ និ ងរយៈពេលវែង
ដូចជាជំងឺហឺត និ ងជំងឺមហារីកជាដ�ើម។1
♦♦ វិធីសាស្ត្រសម្អាតទូទៅ ដូចជាការបូមកម្ទេចធូលី
ជូតផ្ទៃខាងល�ើ និ ងចំហបន្ទប់ ឱ្យអស់ កលិ្នជាដ�ើម
មិ នអាចបំបាត់សំណល់ ផ្សែងបារីបានទាំងស្ រុង
នោះទេ។1
♦♦ ស្រទាប់ កាកសំណល់ ផ្សែងបារីអាចក�ើនឡ�ើង
ទៅតាមពេលវេលានៅល�ើផ្ទៃនានា និ ងនៅកង
្នុ 
កម្ទេចធូលីតាមផ្ទះ ដែលអាចជាប់ នៅទីនោះរាប់ 
សិ បឆ្ំនា ។1

ត�អ
ើ ្នកណាខលះ្ ដែល
ប្រឈមនង
ឹ ហានភ
ិ យ
័ 
ខ្ពសជា
់ ងគេ?
ទារក និ ងកុមារ
♦♦ ពួកគេនៅជិតផ្ទៃកខ្វក់ភាគច្រើ នជាងគេ
ដោយសារតែពួកគេវារលេងនៅល�ើកម្រាលព្រំ
និ ងគ្រឿងសង្ហារឹម។

♦♦ ជាតិនីកូទីន និ ងសារធាតុគីមីកង
្នុ សំណល់ ផ្សែង
បារីអាចស្រូបចូលតាមស្បែក ឬតាមការដក
ដង្ហើមចូល។1

♦♦ ទារក និ ងកូនតូចៗដែលចេះដ�ើ រតេះតោះ អាច
លេបកាកសំណល់ ផ្សែងបារីចូល នៅពេលធ្មេញ
ដុះ ឬលេងវត្ថុជាប់ វត្ថុធាតុកខ្វក់។1

អ្ន កមានផ្ទៃពោះ
♦♦ ជាតិនីកូទីនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ សុខភាពសម្រាប់
អ្នកមានផ្ទៃពោះ។ វាអាចប៉ះពាល់ ដល់ ខួរក្បាល
និ ងសួតរបស់ ទារកដែលកំពុងលូតលាស់ ។3

សត្វចិញចឹ ម
្ របស់ អ្នក
♦♦ សត្វចិញចឹម
្ ចំណាយពេលភាគច្រើ ននៅល�ើ ឥដ្ឋ
ឬល�ើ គ្រឿងសង្ហារឹមដែលសំណល់ ផ្សែងបារី
ដក់ជាប់ ។

♦♦ ផ្សែងបារីក៏ជាប់ នៅល�ើ រោម (ឬស្លាប) សត្វ
ផងដែរ ។ នៅពេលសត្វចិញចឹម
្ សម្អាតខលួ្ន
ពួកគេអាចលេបចូលសារធាតុគីមីពុលពីសំណល់ 
ផ្សែងបារី។4
អ្នកអាចការពារខន
លួ្ អ្នក គ្រួសាររបស់ អ្នក
និងសត្វចិញចឹម
្ របស់ អ្នកដោយបញ្ចៀសផ្ទះ
និងរថយន្តរបស់ អ្នកពីផ្សែងបារី។

