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ការជក់បារ ីនិងការស្របូចំហាយបារអីេឡិចស្រនិូច (vaping)៖ 
ដំបូន្មា នរស្ាប់ឪពុកាា យ 

ជួយកូនរបរ់េនកឱ្យយល់ដឹងេំពី ការពិរ និង ហានិភ័យរុខភាពននការជក់បារី និងការស្របូ  

ចំហាយបារីអេឡិចស្រនិូច។ 

អរីេវីជាការជក់បារី និងការស្របូចំហាយបារីអេឡិចស្រនិូច? 

ការជក់បារគឺីជាការដុតអ្វីមួយដដីមបីបឺតយកផ្សែងចូលដៅកនុងសួត ដូចជាបារជីាដដីម។ ការស្សបូចំហាយ  

បារដីអ្ឡិចស្តនិូចគឺជាការដដងហីមចូលកនុងឧបករណ៍ជក់បារដីអ្ឡិកស្តនិូកពីវតថុរាវផ្ដលបានដុតកដដៅ ។  

ទងំការជក់បារ ីនិងការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច ពាក់ព័នធនឹងការបឺតចូលសារធាតុគីមីផ្ដល  

អាចដ វ្ីឱ្យដស្រោះថ្នន ក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក។ 

បារដីអ្ឡិចស្តនិូក ឬឧបករណ៍ជក់បារដីអ្ឡិកស្តនិូកកដដៅ វតថុរាវ ដដីមបីបដងកីតសារធាតុដអ្រ  សូូលផ្ដលស្តវូបឺតចូល  

ផ្ដលដគសាា ល់ថ្នការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច។ បារដីអ្ឡិចស្តនិូកអាចដមីលដៅមានរបូរាងដូចផ្ដកដកោះ ប ិច ឬ USB។  

អរីានេវីផ្ទុកកនុងវរថុរាវបារីអេឡិចស្រនិូច?  

រា នសតង់ដារគុណភាព ឬសុវតថិភាពសស្មាប់បារដីអ្ឡិចស្តនិូក ឧបករណ៍ជក់បារដីអ្ឡិកស្តនិូក ឬវតថុរាវបារដីអ្ឡិចស្តនិូចដេ។  

បារដីអ្ឡិចស្តនិូកភាគដស្ចីនមានសទុក សារធាតុនីកូេីនផ្ដលអាចមានដស្រោះថ្នន ក់ និងដ វ្ីឱ្យដ ៀន។  

សូមបីផ្តបារដីអ្ឡិចស្តនិូកទងំដ ោះស្តវូបានដាក់សាា កថ្នរា នសារធាតុនីកូេីនក៏ដដាយ គឺដៅផ្តមានសារធាតុនីកូេីន។  

សារធាតុដអ្រ  សូូល ឬចំហាយពីបារដីអ្ឡិចស្តនិូកមានសទុកសារធាតុគីមី និង ដោហៈធាតុ ង្ន់ផ្ដលបណ្ដៅ ល ឱ្យដកីតជំងឺមហារកី។ 

អរីការស្របូចំហាយបារីអេឡិចស្រនិូច ប៉ា៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបរ់កូនេនកយ៉ា ងដូចអដាចដដរ?  

ការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច អាចបណ្ដៅ លឱ្យមានដស្រោះថ្នន ក់ខ្ា ងំដល់រាងកាយរបស់កូនអ្នក៖  
 កនុងរយៈដពលខាី វាបណ្ដៅ លឱ្យ កអួត ចដអអ រ ដដងហីមខាី ស្កហាយមាត់ និង ជំងឺហឺត 

 កនុងរយៈដពលផ្វង វាបណ្ដៅ លឱ្យខូចសួត ជំងឺដបោះដូង និងជំងឺមហារកី។ 

បារដីអ្ឡិចស្តនិូកដៅផ្តកំពុងស្តវូបានដគសិកា ប ុផ្នតអ្នកជំ  ភាគដស្ចីនគិតថ្នការស្សបូចំហាយ បារដីអ្ឡិចស្តនិូច  

នឹងេំនងជាបណ្ដៅ លឱ្យដកីតជំងឺមហារកីសួត និងជំងឺមហារកីមាត់។  

សារធាតុនីកូេីនគឺជាសារធាតុពុលមួយផ្ដលបណ្ដៅ លឱ្យមនុសែភាគដស្ចីនឈឺ ស្បសិនដបីបានដលប ដហីយអាចសមាា ប់កុមារតូចៗបាន។ 

កុមារ និងមនុសែវយ័ជំេង់ផ្ដលប ោះពាល់សារធាតុនីកូេីន អាចបណ្ដៅ លឱ្យមានដស្រោះថ្នន ក់ដល់ការវវិឌ្ឍ ខួរកាលរបស់ពួកដគ  

ដហីយ ដំៅរកហានិភ័យននភាពពឹងផ្សអកដៅដលីសារធាតុដនោះកាន់ផ្តខពស់។ កុមារ និងមនុសែវយ័ជំេង់ផ្ដលដស្បីបារដីអ្ឡិចស្តនិូក 

េំនងជាចង់បនតដៅការជក់បារដីស្ចីនជាងបីដង។ 

បារដីអ្ឡិចស្តនិូកក៏អាចដ វ្ីឱ្យសទុោះ និង ឱំ្យដកីតអ្គាិភ័យសងផ្ដរ។ 

ការការពារកូនរបរ់េនក  

ការស្សាវស្ជាវបអហ  ថ្នកុមារេំនងជាជក់បារ ីឬស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូចតិចជាង ស្បសិនដបីគំរតួូ េី ចមបងរបស់ពួកដគ  

(ជា្មាតា គឺឪពុកមាៅ យ ឬអ្នកផ្ែទ)ំ មិនជក់បារ ីឬមិនស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច។  

ស្បសិនដបីអ្នករកដ ី ថ្នការផ្តត ច់បារគឺីជាការលំបាក ដហីយអ្នកដៅផ្តជក់បារ ីឬស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច  

សូមផ្ចករផំ្លកបេពិដសា្ន៍ជាមួយកូនរបស់អ្នក។ ដសនីសុំការរសំ្េពីកូនរបស់អ្នក  

ដៅកនុងអំ្ឡុងដពលននការពាយាមផ្តត ច់បារបី ទ ប់របស់អ្នក។ ស្បសិនដបីកូនរបស់អ្នកអាចដ ី ភាពលំបាកខ្ា ងំប ុនណ្ដននការផ្តត ច់បារ ី
ពួកដគអាចដជៀសវាងពីការជក់បារ ីឬការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូចបានទំងស្សងុ។  
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វ ិ្ ី ដ៏លអបំសុតដដីមបីការពារកូនៗរបស់អ្នក គឺមិនស្តវូជក់បារ ីឬស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូចដៅកនុងសទោះ  
ឬកផ្នាងដសែងដេៀតផ្ដលអាចមានកូនៗដៅផ្កបរដ ោះដេ។ ការជក់បារ ីឬការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច  

ដៅកនុងរែយនតដៅដពលកូនៗមានវតតមានគឺខុសចាប់។ ការប ោះពាល់ដដាយអ្កមាដៅនឹងសារធាតុដអ្រ  សូូល ពីបារដីអ្ឡិចស្តនិូក  

អាចបងកដស្រោះថ្នន ក់ដល់កុមារ និងមនុសែវយ័ដកាង។ 

ចាប់រាីពីការស្របូចំហាយបារអីេឡិចស្រនិូច 

ការជក់បារី និងការស្របូចំហាយបារីអេឡិចស្រនិូចស្រវូបានហាដឃារ់អៅកនុង និងអៅជំុវិញសាលាអរៀន។ 

ចាប់ ថ្នន ជំក់ ឆ្ន  ំ1987 ហាមឃាត់ការជក់បារ ីឬការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូចដៅដលីបរដិវណសាោដរៀន  

ឬដៅកនុងចមាង យ 4 ផ្ម ស្តពីចំណុចចូលរបស់អ្នកដែាីរដជីងដៅកាន់បរដិវណសាោដរៀន។ ការហាមឃាត់ការជក់បារ ី 
និងការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូចអ្នុវតតចំដពាោះ៖ 

 អ្នកណ្ដមាន ក់ផ្ដលមានវតតមានដៅដលីបរដិវណសាោដរៀនដៅកនុងអំ្ឡុងដពល និងដៅដស្ៅដមា ងសាោ រមួមានសិសែ ស្គបូដស្ងៀន 

និងអ្នកេសែ សាោដរៀន។ 

 សកមាភាពទងំអ្ស់ផ្ដលដកីតដឡីងដៅដលីបរដិវណសាោដរៀន  ។ 

ការជក់បារ ីនិងការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច ក៏មិនស្តវូបានអ្នុញ្ញា តសងផ្ដរដៅកនុងអំ្ឡុងកមាវ ិ្ ី   ដៅសាោដរៀន  

និងដំដណីរកមានតជាស្កមុផ្ដលដ វ្ី ដឡីងដៅដស្ៅបរដិវណសាោដរៀន។ 

ចាប់រុខភាព និងកដនែងលក់រាយ  

ជាការខុសចាប់សស្មាប់អ្នកណ្ដមាន ក់ផ្ដល៖ 

 លក់ ដដាោះដូរជាេំនិ  ឬដផ្តៅ ោះបៅូរស្បដភេននថ្នន ជំក់ ឬសលិតសលបារដីអ្ឡិចស្តនិូកណ្ដមួយដល់មនុសែផ្ដលមានអាយុដស្កាម 18 

ឆ្ន ។ំ 

 កាន់កាប់បារដីអ្ឡិចស្តនិូកផ្ដលមានសារធាតុដអ្កូេីន លុោះស្តាផ្តពួកដគមានដវជជបញ្ញជ របស់ដវជជបណឌិ ត។ 

 ជក់បារ ីឬស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូចដៅកនុងយានជំនិោះ ស្បសិនដបីមនុសែមាន ក់មានអាយុដស្កាម 18 ឆ្ន  ំ 
ក៏មានវតតមានដៅកនុងយានជំនិោះសងផ្ដរ។ 

អ្នកអាចរាយការណ៍អំ្ពីអ្នកលក់រាយណ្ដផ្ដលលក់សលិតសលបារដីអ្ឡិចស្តនិូកដៅឱ្យកុមារដៅសាោសអក ត់ដៅ 

តាមតំបន់របស់អ្នក។  

និយយជាដួយកូន ឬដនុរសវយ័ជំទង់របរ់េនកេំពីការជក់បារ ីនិងការស្របូ ចំហាយបារអីេ
ឡិចស្រនិូច 

កនុង មជាឪពុកមាៅ យ ឬអ្នកផ្ែទ ំអ្នកមានតួ េីសំខ្ន់កនុងការការពារកូនរបស់អ្នកពីការជក់បារ ីនិងការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច។ 

េសែនៈរបស់ឪពុកមាៅ យដលីការជក់បារ ីនិងការស្សបូចំហាយបារ ីដអ្ឡិចស្តនិូចអាចមានឥេធិពលដលីឥរយិាបែរបស់កូនៗពួកដគ។  
ដរឿងសំខ្ន់បំសុតផ្ដលអ្នកអាចដ វ្ីបាន គឺនិយាយជាមួយកូន ឬមនុសែវយ័ជំេង់របស់អ្នកអំ្ពីការជក់បារ ី 
ការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច និង ថ្នន ដំ ៀនដនេដេៀត។  

សូមដស្បីស្បាស់យុេធសាស្សតទំងដនោះដដីមបីនិយាយជាមួយកូន ឬមនុសែវយ័ជំេង់របស់អ្នក។  

ចាប់អផ្ាីដជាដួយនឹងព័រ៌ាន 

េេលួបានការពិតសំខ្ន់ៗ ផ្សវងយល់អំ្ពីចំណុចជាមូលដាា ន  សៅីពីសលិតសលបារ ីនិងសលិតសលបារដីអ្ឡិចស្តនិូក  

ដហីយគិតបានឱ្យស្គប់ស្ជងុដស្ជាយពីអ្វីផ្ដលអ្នកចង់និយាយ។ ពិចារណ្ដដលីសំណួរមួយចំនួនផ្ដលអ្នកអាចស្តវូពួកដគសួរ  
និងរដបៀបផ្ដលអ្នកចង់ដ ា្ីយតប។ 

អោ៉ះស្សាយវាអោយអរងៀដសាង រ់ 

ចាប់ដសៅីមកិចចសនទ ដៅដពលអ្នកកំពុងដ វ្ីសកមាភាពអ្វីមួយជាមួយរន  ដូចជាកំពុងដបីកបរ ឬដរៀបចំអាហារ។  

រកាដរឿង  ឱ្យមានលកខណៈ្មាតា និងបនធូរចិតត។ ដស្បីស្បាស់អ្វីមួយផ្ដលអ្នកបានដ ី ដៅកនុងកមាវ ិ្ ីេរូេសែន៍ ឬដៅដលីព័ត៌មាន  

ជាឱ្កាសមួយដដីមបីដលីកយកបញ្ញហ ដ ោះមកនិយាយ។  
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កំុអ វ្ីការរនារ 

ស្បសិនដបីកូនរបស់អ្នកអាចបានពាយាមជក់បារ ីឬស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច សូមដជៀសវាងដ វ្ី ការដចាេស្បកាន់។  

អ្នកជំ  ខាោះមិនផ្ណ ឱំ្យផ្សវងរកកផ្នាងរបស់កូនដដីមបីបានភសតុតាងននការជក់បារ ីឬការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូចដេ  

ពីដស្ពាោះវាអាចដ វ្ីឱ្យប ោះពាល់ដល់ដសចកៅីេកុចិតតរបស់ពួកដគ។  

អជៀរវាងអ វ្ីការវិនិចឆ័យ ឬផ្ាល់ជាអដអរៀន 

សាៅ ប់េសែនៈរបស់ពួកដគ និងរកាវាេុកជារដបៀបននកិចចសនទ ដៅវ ិដៅមក។ ការមានសាា រតីរកាភាសា កាយវកិារ  
និងេឹកមុខរបស់អ្នកស្បកបកដដាយការដររព អាចេេលួបានដជាគជ័យ យា ងខ្ា ងំ។ ស្បសិនដបីកូន របស់អ្នកបានសាកលបងជក់បារ ី 
ឬស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច សូមពិចារណ្ដសួរសំណួរដូចដនោះ៖ 'ដតីមានអ្វីផ្ដល ឱំ្យអ្នកចង់សាកលបង?' ដហីយ  

'ដតីវាបានដ វ្ីឱ្យអ្នកមានអាមាណ៍យា ងដូចដមៅចផ្ដរ ?'  

កំុនិយយបំអផ្ែីរ  

ដ វ្ីឱ្យស្បាកដថ្នអ្នកដសាា ោះស្តង់អំ្ពីដស្រោះថ្នន ក់ផ្ដលអាចដកីតដឡីង និងដជៀសវាងការនិយាយបំដសាីស។  

អដា រអលីរុខភាព និងពនយល់េំពីកាីកងវល់របរ់េនក  

និយាយអំ្ពីរដបៀបផ្ដលអ្នកយកចិតតេុកដាក់ចំដពាោះសុខភាពរបស់កូនអ្នក។ ឧទហរណ៍ ស្បសិនដបីកូន  

របស់អ្នកស្បាប់អ្នកថ្នពួកដគកំពុងជក់បារ ីឬស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច អ្នកអាចនិយាយថ្នអ្នកមាន  

កៅីកងវល់អំ្ពីហានិភ័យសុខភាព និងផ្ចករំផ្លកភសតុតាងផ្ដលថ្នការដនោះអាចប ោះពាល់ដល់ការវវវិឌ្ឍ ខួរកាលមនុសែវយ័ជំេង់  

និងហានិភ័យននជំងឺមហារកី។ 

កដនែងដដលទទួលបានជំនួយ  

មានការរសំ្េ និង្នធា  ដដីមបីជួយអ្នកឱ្យនិយាយជាមួយកូនរបស់អ្នកអំ្ពីការជក់បារ ីនិង ការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច  

Quit Victoria  

សៅល់ជូន្នធាន ព័ត៌មាន និងការរសំ្េសស្មាប់មនុសែឱ្យផ្តត ច់បារ ីនិងស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច  

ក៏ដូចជាសនាឹកព័ត៌មានសស្មាប់ឪពុកមាៅ យ និងកុមារ។ www.quit.org.au/articles/teenvaping 

ដនទីរអពទយកុារ (Royal Children’s Hospital) 

សនាឹកព័ត៌មានអំ្ពីបារដីអ្ឡិចស្តនិូក និងមនុសែវយ័ជំេង់ មានព័ត៌មានសៅីពីរដបៀបដដីមបីនិយាយជាមួយ  

មនុសែវយ័ជំេង់អំ្ពីហានិភ័យននការជក់បារដីអ្ឡិចស្តនិូក និងវគាសតខ្សសៅីពីការស្សបូចំហាយបារ ីដអ្ឡិចស្តនិូច  

ផ្ដលបានបដងកីតដឡីងដដាយដវជជបណឌិ តឯកដេសជំងឺកុមារ។ www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-

cigarettes_and_teens 

Better Health Channel (បណ្ដា ញរុខភាពកាន់ដរស្បអរីរ )  

ព័ត៌មានសៅីពីសលប ោះពាល់សុខភាពននការជក់បារ ីយុេធសាស្សតសស្មាប់ការផ្តត ច់បារ ីសថិតិ ចាប់សៅីពី ការជក់បាររីបស់រដាវែូិដរៀ  
ដស្រោះថ្នន ក់ននបារដីអ្ឡិចស្តនិូក វតថុរាវផ្ដលដស្បីដៅកនុងបារដីអ្ឡិចស្តនិូក និងដស្រោះថ្នន ក់ននការពុលដដាយសារធាតុនីកូេីន។ 

www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco 

អវជជបណ្ឌិ រស្បចាសំ្រសួាររបរ់េនក  

ដវជជបណឌិ តស្បចាសំ្គួសាររបស់អ្នក គឺជាកផ្នាងលអមួយដដីមបីចាប់ដសៅីមព័ត៌មាន និងដំបូ ា នបផ្នថមដេៀត ទក់េងនឹងការជក់បារ ី 
និងការស្សបូចំហាយបារដីអ្ឡិចស្តនិូច និងកូនរបស់អ្នក។ 

អរវាកដាផ្ាល់ដំបូន្មា ន 

 Quitline សៅល់ដំបូ ា ន និងការពិដស្រោះដយាបល់ជាសមាង ត់ រមួមានសស្មាប់កុមារ ចាប់ពីដមា ង 8 ស្ពឹក ដល់ដមា ង 8 ោង ច ពីនែងចនទ 
ដល់នែងសុស្ក។ េរូសពទដលខ 13 78 48 ឬចូលដៅកាន់ដគហេំព័រ www.quit.org.au  

 DirectLine គឺជា ដសវាកមាសៅល់ដំបូ ា នសៅីពីដស្គឿងស្សវងឹ និងដស្គឿងដ ៀនដសែងដេៀតដៅេទូងំ រដា  
សៅល់ជូនការពិដស្រោះដយាបល់ជាសមាង ត់ និងការបញ្ជូនបនត មាន 24 ដមា ង កនុងមួយនែង, 7 នែង កនុងមួយសប្ដៅ ហ៍។ េរូសពទដលខ  

1800 888 236 ឬចូលដៅកាន់ដគហេំព័រ www.directline.org.au  

http://www.quit.org.au/articles/teenvaping
http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens
http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens
http://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco
http://www.quit.org.au/
http://www.directline.org.au/
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 េងគការយុវជន ដំបូន្មា នេំពីអស្រឿងអញៀន និងអស្រឿងស្រវឹង (Youth, Drugs and Alcohol Advice) សៅល់ជូន  

ដសវាកមាជាក់ោក់ដល់យុវជន ចាប់ពីដមា ង 9 ស្ពឹក ដល់ 8 ោង ច ពីនែងចនទ ដល់នែងសុស្ក។ េូរសពទដលខ 1800 458 685  

 ដូលនិ្ិអស្រឿងស្រវឹង និងអស្រឿងអញៀន បណ្ដត  េូរសពទសតល់ដំបូ ា នដលខ 1300 85 85 84 

 េងគការ Headspace សៅល់ជូនការរសំ្េសុខភាពតាមអ្នឡា  តាមេរូសពទ និងជួបមុខផ្តទ ល់ តាមរយៈមជឈមណឌ ល 

headspace។ ដៅកាន់ www.headspace.org.au    

 

ព័រ៌ានបដនថដ 

សនាឹកព័ត៌មានដនោះស្តវូបានដរៀបចំដឡីងដដាយដស្បីព័ត៌មាន និងការស្សាវស្ជាវពី៖ 

 QUIT - www.quit.org.au/articles/teenvaping 

 បណ្ដៅ   Better Health Channel - www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco 

 មនទីរដពេយ Royal Children’s Hospital - www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-

cigarettes_and_teens  

 មូលនិ្ិដស្គឿងស្សវងឹ និងដស្គឿងដ ៀន - https://adf.org.au/talking-about-drugs/parenting/vaping-

youth/talking-about-vaping/ 

 ស្កមុស្បឹកាជំងឺមហារកីរដាវចិែូដរៀ - www.tobaccoinaustralia.org.au  

 ចាប់ថ្នន ជំក់ ឆ្ន  ំ1987 - www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-1987/095  
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