េខ រ (Cigars)
កុំេជឿ ………………………………
រូបថតសង្ហរៃនតួឯកភពយន្ត ែដលកំពុងបឺតបង្ហុយែផ ងេខ រ។

ថ៌កំបំងេនះ “្របសិនេបើអក
ន មិនដកដេង្ហើមចូល” អនកមិន្រតូវ្រពួយបរមមណ៏ចំេពះសុខភពអនកេឡើយ។ េរឿងេ្រពង

បញ
ជ ក់ថ េខ រ
ករពិត េខ រ

ចេ្របើជំនួសបរ ីបន។

ចប

្ត លេ

យមន ជមងឺសួត និង ជមងឺម

រ ីកមត់។

ចនំមកជតិេញ ននិេខទីន មួយចំនួនធំ។

ដូេចនះេយើងមិន្រតូវេភ្លចេឡើយ។

កយវ ិភគៃនេខ រ (Anatomy of a cigar)
េខ គឺជរមូលៃនសន្លឹកថនំជក់ ឬ មនជតិថនំដៃទេទៀត។ ែមនេហើយ …. សន្លឹកថនំរព័
ុ ំ ទ្ឋេទេលើសន្លឹកថនំ។
េ

យករេ្រប បេធៀប, បរ ីគឺជរមូលលំអិតថនំជមួយសន្លឹក្រក

មនខនតនិងទំហំខុសៗគន េទ
េហើយ្របកបេ
មិនែមនជធមម

មរយះេពលេវ

ស ឬ ជមួយជតិដ៏ៃទេទៀតមិនែមនជថនំ។ េខ រ

ែដល្រតូវករជក់។ ចំែណកបរ ីវ ិញ

មធមម

មនខនតដូចគន

យជតិថនំតិចជង ១ ្រកម កនុងបរ ីមួយៗ ។ ចំេពះេខ រ និមួយៗ មនជតិថនំពី ៥ ្រកមេទ
្ ៧ ្រកម។
េទ េខ រយីេ

៉ ខ្លះ កនុងេខ រ ១ េដើមមនជតិថនំ េសទើរេសមើ នឹង បរ ី ១ កញចប់។

ករជេជកត ៉ អំពី “ករបឺតែផ ងចូល”
េតើអក
ន ធ្លប់ឰេគថជក់េខ រមនេ្រគះថនក់តិចជងជក់បរ ីឬេទ? សូមអនកកុំេជឿ។ មនុស ជេ្រចើនគិតថ
េខ រមនេ្រគះថនក់តិចជង េ្រពះថអនកជក់េខ រមិនបឺតែផ ងចូល។ ប៉ុែន្ត, អនកជក់េខ រ ឬ ជក់បរ ី
េ

យបង្ហុយែផ ងេចលឬ បឺតែផ ងចូលយ៉ ង

បំពង់សំេឡង េហើយ

ចនឹងេធ្វើឱយមនជមងឺម

ក៏េ

យ ជតិែផ ងនឹង្រជបចូលេទកនុងបបូរមត់ មត់ អ

រ ីក។ េបៀមេខ រឥតមនេភ្លើង ក៏

ចនំឱយមនជមងឺម

្ត ត បំពង់ក

រ ីកែដរ។

ដូចអនក្រជបេហើយថ េនខងេ្រកេខ រ ក៏មនជតិថនំែដរ។ ដូេចនះសូមបីែតអនកមិនបឺតែផ ងចូល
ក៏មនេ្រគះថនក់ដូចគនែដរ។

សុខភពរបស់អក
ន
អនកវ ិទយ
ភ័សុ្ត

្រស្តបនបង្ហញថ ម

រ ីកមត់ , larynx, សួត, និង esophagus មនទំនក់ទំនងជមួយនឹង ករជក់េខ រ។

ងយ៉ ងជក់ែស្តង បញ
ជ ក់អំពី ករទំនក់ទំនងរ ង ករជក់េខ រ នឹងម

រ ីកលំេពង និង ត្រមងេនម។

អនកែដលជក់េខ រ ល់ៃថង ជពិេសសអនកែដលបឺតែផ ងចូល បេងកើនេ្រគះថនក់កុងជមង
ន
ឺ េបះដូង និង ជមងឺសួត។

Illinois Department of Public Health
្រកសួង

ធរណះសុខភិបលៃនរដ្ឋអិលិន
្ល យ

535 W. Jefferson St., Springfield, IL 62761 217‐782‐3300
TTY (សំ ប់អក
ន ថ្លង់) 800‐547‐0466 www.idph.state.il.us

េខ រ
េតើអីេ្វ ទេ

ថករឆ្លងបន្តែផ ងេខ រ?

ពី េ្រពះេខ រមនជតិ ថនំេ្រចើ នជងបរ ី និ ងេឆះបនយូរផង ែផ ងចម្លងបន្តក៏មនចំ នួនេ្រចើ នែដរ។ ជទូ េទ ែផ ងេខ រ
្របកបេ

យជតិ ពុលនិ ងជតិ ថនំជេ្រចើ នដូ ចជបរ ីែដរ ប៉ុ ែន្ត

មនចំ នួនេ្រចើ នជង។ ខងេ្រកមេនះ គឺ ជជតិ េគមី ទំងេនះ៖

ជតិពុល(Toxins)

ជតិថនំ(Carcinogens

Carbon monoxide
nicotine
cyanide
ammonia
volatile aldehydes

Benzene
aromatic amines
vinyl chloride
arsenic
cadmium

េតើេខ រមនករេញ នឬេទ?
និ ងបរ ី មនភព្រសេដៀងគន។ ករេញ នក៏ ដូចគនែដរ។ និ េខទី ន គឺ ជ
មនជតិ និ េខទី ន េ្រចើ នជងបរ ីជេ្រចើ នដង។ កល

ឥឡូវអនកបនដឹ ងថ េខ រ

រជតិ េនកនុងជតិ ថនំ ែដលេធ្វើឱយេញ ន។ កនុងេខ រមួ យេដើ ម

អនកជក់ េខ រ បឺ តែផ ងចូ ល េនះជតិ និេខទី ន

ក៏ ្រជបចូ លរហ័សដូ ចគននឹ ងជក់ បរ ីែដរ។ ចំ េពះអនកមិ នបឺ តែផ ងចូ ល ករ្រជបចូ លនិ េខទី នេទកនុងមត់ ក៏ យឺតយូរែដរ។
បុ គគលែដលទំ ពរថនំ និ ងទល់ថនំ ក៏ ជតិ និេខទី ន

ច្រជបចូ លដូ ចគនែដរ។ ទំងអនកបឺ តែផ ងចូ ល ឬ មិ នបឺ តែផ ងចូ ល ជតិ និេខទី ន

ក៏ េធ្វើឱយេញ នផងែដរ។

េតើខំុញ

ច

កសួរព៌តមនេនកែន្លង

?

ករ ិយល័យៃនមជឈមណ្ឌលសំ ប់ ទប់ ទល់និងករពរជមងឺែដលទក់ ទងនឹ ងែផ ងបរ ីនិ ងសុខភព
១-៨០០-២៣២-១៣១១
www.cdc.gov/tobacco/how2quit.htm
សមគមសួត្របចំសហរដ្ឋ

េមរ ិក

1‐800‐LUNG‐USA
www.lungusa.org
សងគមជមងឺម

រ ីក្របចំសហរដ្ឋ

ថ ប័ ណ្ណម

រ ីកជតិ

1‐800‐4‐CANCER
www.nci.nih.gov
ករ ិយល័យេលើកសទួយសុខភិ បលៃន្រកសួងសុខភិ បលរដ្ឋអិលិន
្ល យ

1‐800‐ACS‐2345

១-២១៧-៧៨២-៣៣០០

www.cancer.org

www.idph.state.il.us

ទូ រស័ពទជួយឱយឈប់ ជក់ បរ ី

អនកឈប់! េយើងនឹ ងជួយ!
(១-៨៦៦-៧៨៤-៨៩៣៧)
www.quityes.org

