ែផ ងបរមរណះឆ្ល
ងពអ
ន ជក់
ី
ី ក
(Deadly Second-Hand Smoke)
ែផ ងបរ ីឆ្លងពីអក
ន ជក់មនផលវ ិបត្តិជក់ែស្តងេទេលើបុគគល្រគប់រប
ូ ។ េទះបីជេនកនុងផទះ េនកែន្លងេធ្វើករ េន
េនេភជនគរ េនេ ងកុន ឬ េនកែន្លងផឹកសុ

ក៏េ

េរៀន

យ។ បឺតែផ ងបន្តពីអនកជក់បរ ី គឺបញ
ជ ក់េ្រគះថនក់សុខភព

ចំេពះកូនេកមងនិងមនុស ចស់ ្រគប់ជន់ថនក់ េន្រគប់ទីកែន្លងេន្របេទសេនះនិងេនកនុងពិភពេ

ក។

េតើអីេ្វ ទគឺជែផ ងបរ ីឆ្លងពីអក
ន ជក់?
ែផ ងបរ ីឆ្លងពីអក
ន ជក់ គឺជែផ ងែដលបុគគលមនក់ៗដកដេង្ហើមចូលេនេពលែដលអនកជក់បរ ីេនកែន្លងជមួយគន។
មនជតិេគមីច្រមុះេ្រចើនជង្៤០០០្របេភទ។ រួមទំង ជតិែដលេធ្វើឪយរមស់និងជតិពុល ដូចជ Hydrogen cyanine,
sulphur dioxide, carbon monoxide, ammonia and formaldehyde. ម៉យងេទៀត ែផ ងបរ ីមនជតិ carcinogens and
mutagens ៤៣ ្របេភទ ដូចជជតិ arsenic, chromium, nitrosamines, and bezo(a)pyrene។
េ្រកពីេនះមនជតិេគមីជេ្រចើនេទៀត ដូចជ nicotine, cadmium and carbon monoxide ែដលេធ្វើឪយុអត់មនកូន។
ែផ ងបរ ីឆ្លងពីអក
ន ជក់ គឺជករបំផ្លញបរ ិយករេនទីបិទបំង។ ្រកសួងករពរបរ ិយករសហរដ្ឋ

េមរ ិក បនចត់

ទុកេរឿងេនះ “Class A” ឬ human carcinogen សំ ប់ទីកែន្លងែដលនំមកនូវេ្រគះថនក់។

េតើែផ ងបរ ីឆ្លងពីអក
ន ជក់ប៉ះទងគិចដល់សុខភពខញំុដូចេម្តច?
អនកមិនជក់បរ ីែដលដកដេង្ហើមយកែផ ងពីអនកជក់ េធ្វើទុកខេ
្ល ប់េ

យជមងឺេបះដូង ជមងឺសួត តឹង្រចមុះ និង ម

យជមងឺជេ្រចើន ដូចជអនកជក់បរ ីជទូេទែដរ។

រ ីក ជេដើម។ ជមងឺទំងអស់េនះ ទក់ទងេទនឹង ែផ ងបរ ីឆ្លងពីអនកជក់។

ករឆ្លងែផ ងបរ ីេទេលើ្រស្តីអត់ជក់បរ ី េនេពលមនៃផទេពះ
ចបេងកើននូវ

ករះៃនជមងឺ

្ល ប់ភ្លមៗ។ ម៉យងេទៀតែផ ងបរ ី

ចកត់បនថយករចំេរឿនៃនទរក។ ែផ ងបរ ីឆ្លងេទេលើទរក
ចបន្តលឪយរមស់ែភនក និងរមស់្រចមុះ ឈឺកបល

ឈឺបំពង់ក វ ិលមុខ េថងធួង ក្អក និង មនបញ
្ហ កនុងករដកដេង្ហើម។

េតើែផ ងបរ ីឆ្លងពីអនកជក់មនករប៉ះទងគិចេទេលើកូនេកមងយ៉ ង
ែផ ងបរ ីឆ្លងពីអក
ន ជក់ ប

្ត លឪយមនលទ្ឋផល

ជមងឺេហើមសួត ជមងឺហឺតខ្លំងេឡើង និងរ

ខ្លះ?

្រកក់ជេ្រចើនយ៉ ងចំេពះសុខភពៃនកូនេកមង។ រួមទំងជមងឺរ

កក

ក្រតេចៀក។ សួតកូនេកមងតូច េហើយ្របព័ន្ឋ ករពរេមេ គេខ យជងមនុស ធំ

េនះជឪកសនំមកនូវជមងឺេផ ងៗេធ្វើឪយពិបកដកដេង្ហើម។ េ្រពះថកូនេកមងមនមឌតូច និងដកដេងកើមេឡ នជងមនុស ធំ
េគដកដេង្ហើម្រសូបយកជតិេគមី

្រកក់ ចូលខ្លួនកនុងទមងន់ ១ េផន្ត េ្រចើនជងមនុស ធំ កនុងចំនួនេពលដូចគន។ ទីបំផុត

កូនេកមងមនជំេរ ើសតិចជងមនុស ធំ។ ទរក និងកូនេកមង មិន

ចសូមឪយែផ ងេចញពីបនទប់បនេឡើយ ្របសិនេបើេគ្របថន។

ែផ ងបរមរណះឆ្ល
ងពអ
ន ជក់
ី
ី ក
ករសិក អំពីសុខភពែដលឆ្លងែផ ងបរ ីអំពីអនកជក់េទេលើកូនេកមងបនរកេឃើញថ ករឆ្លងែផ ងបរ ី


ប

្ត លឪយបេងកើនជមងឺបំពង់ក ជមងឺេហើមសួត និងជមងឺពិបកដកដង្ហីមដ៏ៃទេទៀត។



ប

្ត លឪយមនជមងឺ ៃំ រ ៉កនុង្រតេចៀក។ ករសិក េនឆនំ ១៩៩៦ បនជូនេយបល់ថ ជមងឺកុង្រតេចៀក
ន
១៣ ភគរយ

េនកនុងសហរដ្ឋ


េមរ ិក ប

្ត លមកពីឆ្លងែផ ងបរ ី។

ជមងឺហឺតេធ្វើទុកខ ចំេពះកូនេកមងែដលមនជមងឺហឺតរួចមកេហើយ។ អនក្រ
ជមងឺហឺតក៏

េតើវ ិធី

វ្រជវខ្លះ បន

រុបេសចក្តីថ

ចេកើតមនចំេពះកូនេកមងែដលមនសុខភពល្អែដរ។

ែដលល្អបំផុត សំ ប់បំបត់ែផ ងបរ ីឆ្លងពីអនកជក់?

េនផទះ កែន្លងែដលល្អបំផុត ែដល្រតូវចប់េផ្តើម្របយុទ្ឋជមួយែផ ងបរ ីឆ្លងពីអនកជក់គឺ េនកនុងផទះរបស់ខួន។
្ល

កុំឪយមនែផ ងេនកនុងផទះ។ ្របប់អនកែដលេយើង្រស

និងរបស់អនក។

ក់សញញឪយេភញ វដឹងថ កែន្លង

េនកែន្លងេធ្វើករ និងេនកនុងសហគមន៏ ចប់

មិនអនុញញតឪយជក់បរ ីេនកែន្លង

ញ់ និង េភញ វ ឪយដឹងថ េយើងបរមមណ៏អំពីសុខភពរបស់េគ

មជក់បរ ី។

ំងពីៃថង ទី ១ មកក

២០០៨ ចបប់

មមិនឪយជក់បរ ីេនរដ្ឋអិលិណ
្ល យ

ធរណះ និងកែន្លងធ្វីករ កនុងបរ ិេវណ ១៥ ហ្វុត ចមងយអំពីទ្វរចូល, ទ្វរេចញ និង

បង្អូចែដលេបើកបញូច លខយល់។ េនះរួមទំងទីកែន្លងដូចតេទេនះ


កែន្លង

ធរណះ និង

ថ ប័ននសិក ,

គរទំង

យ, ករ ិយល័យ, ជេន្តើរយន្ត, បងគន់, េ ងលខន,

េរៀន, កែន្លងពណិចចកមម, កែន្លងលក់ដូរ និង



េភជនគរ, កែន្លងផឹកសុ



កែន្លងទទួលេភញ វ, កែន្លងេដើរកនុង

រមនទីរ, ប

្ណ ល័យ,

ងលក់ទំនិញេផ ងៗ។

និង កែន្លងេលងែលបងនន។
គរ, បនទប់្របជុំ, បនទប់រងចំ, បនទប់ស្រមក និង កែន្លងេ្របើ្របស់ទូេទ។



កែន្លងដូរដ្រន្តីយ៏, កែន្លងសវនករ, កែន្លងបិទបំង ឬ កែន្លងកី

, កែន្លងបូលិង, កែន្លងេលងេសកត,



កែន្លងម



មនទីរេពទយ, កែន្លងពយបលសុខភព, មនទីរេពទយ, កែន្លងរក កូនេកមង, កែន្លងរក មនុស ចស់ និង

សននិបទ, កែន្លងេបះេឆនត និង កែន្លង្រកុមឯកជន។

កែន្លងសងគមកិចដ
ច ៏ៃទេទៀត។


បនទប់ែដលជួលឪយេភញ វេនកនុងស

ពកយបណឹ្ត ង

្ឋ គរ ែដល

មមិនឪយជក់បរ ី មិន្រតូវតិចជង ៧៥ ភគរយ េឡើយ។

ចេផញើេទ ្រកសួងសុខភិបលៃនរដ្ឋអិលិណ
្ល
យ

៨៦៦-៩៧៣-៤៦៤៦។ ម៉យងេទៀត ពកយបណឹ្ត ង

មរយះេវ ៉បៃសwww.smoke-free.illinois.gov ឬទូរស័ពទេលខ

ចេផញើេទ ្រកសួងសុខភិបល ឬ បូលិស ៏ ្របចំដំបន់។

ពត៌មនបែនថម សូមទក់ទង www.smoke-free.illinois.gov ឬ ទូរស័ពទេទ ករយ
ិ ល័យេលើកសទួយសុខភព

ៃន្រកសួងសុខភិបលរដ្ឋអិលិណ
្ល យេលខ ២១៧-៧៨២-៣៣០០។

ែផ ងបរមរណះឆ្ល
ងពអ
ន ជក់
ី
ី ក

្របភពពត៌មន
ពត៎មនបែនថមអំពីែផ ងបរ ីឆ្លងពីអនកជក់

ច

កសួរនិងទក់ទងេទមុខ្រកសួងដូចខងេ្រកមេនះ

U.S. Center for Disease Control and Prevention
មជឈមណ្ឌលជតិករពរជមងឺ ៃំ រ និង ករេលើកដេមកើងែផនកសុខភព

www.cdc.gov/tobacco
U.S. Environmental Protection agency
អងគករករពរបរ ិយករៃនសហរដ្ឋ

េមរ ិក

www.epa.gov
American Academy of Otolaryngology –
វ ិជជ

ថ នករវះកត់កបល និង ក

៧០៣-៨៣៦-៤៤៤
www.entnet.org
American Lung Association
សមគមសួតៃនសហរដ្ឋ

េមរ ិក

1-800-LUNG-USA
១‐៨០០‐៥៨៤‐៤៨៧២

www.lungusa.org

Illinois Department of Public Health
535 W. Jefferson St., Springfield, IL 62761
217-782-3300 TTY (សំ ប់ មនុ ស ថ្លង់) 800-547-0466 www.idph.state.il.us

