
សរសរសរសរសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់យុវវយ័យុវវយ័យុវវយ័យុវវយ័អំពីអំពីអំពីអំពីថនថំនថំនថំន ំេញៀនេញៀនេញៀនេញៀន 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 98 days ago Comment 

now 

េតយុវវយ័ធល ប់បនលឺពកយមួយឃល េទថ 

“ដឹងនូវអវីែដលរតូវេធវ មិនដូចេធវនូវអវីែដល
បនដឹងេនះេទ”? ពកយមួយឃល េនះបងកប់
នូវអតថន័យយ៉ងរជលេរជណស់។ បុគគល
ភគេរចនែតងែតដឹងនូវអវីែដលរតូវេធវ ែត
ផទុយេទវញិ ពួកេគមិនបនេធវនូវអវីែដល
បនដឹងេនះេទ។ េនះជេរឿងែដលគួរ
េអយេសកសដ យ េបេយងដឹងថមិនលអ

េហយ ែតេនែតបំពនេទៀតេនះ។ ខងេរកមេនះជសរែដលយុវវយ័រគប់របូគួរែតយល់
ដឹង េដមបេីជៀសផុតពីអនទ ក់េរគឿងេញៀន៖ 

-ពួកឧរកិដឋជនផលិតេរគឿងេញៀនេដមបីេបករបស់យុវជន និងរករបក់ចំេណញ 

-េរគឿងេញៀន ជសរធតុេធវេអយអនកេរបរបស់េញៀនខល ំង និងពិបកកនុងករបញឈប់បំផុត 

-ករេរបរបស់េរគឿងេញៀនមិនអចបំេភលចទុកខកងវល់របស់អនកបនេទ ែតផទុយេទវញិ វបន 

បែនថមនូវេសកនដកមមដល់អនកេទវដង 

-អនកេញៀនថន ំែតងែតធល ប់គិតថ រគប់ែត
ចង់សកលបង១ឬ២ដងបុ៉េណណ ះ ែតទីបំផុត
េគរតូវេញៀនថន ំេដយមិនអចដកខលួនរចួ 

-េរគឿងេញៀនមិនែមនជែលបងេលងរបស់
យុវវយ័េទ 

-េបមិនចង់េអយេរគឿងេញៀនរតួតរតជីវតិ
របស់អនក សូមអនកកំុេរបរបស់េរគឿងេញៀន 

-េបរសឡញ់ជីវតិ រសឡញ់រគួសរ និង
ចង់មនអនគតភលឺថល  រតូវេជៀសវងេអយឆង យពី េរគឿងេញៀន 

-រតូវចងចំថ កររទំលំបកផដ ច់េរគឿងេញៀន ៣ែខ របេសរជងេវទនរស់េនជមួយ
េរគឿង េញៀនអស់មួយជីវតិ៕ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 



៩៩៩៩សំនួរសំនួរសំនួរសំនួរទក់ទងទក់ទងទក់ទងទក់ទងនឹងនឹងនឹងនឹងេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀន 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 100 days ago Comment 

now 

 

1 េតេតេតេតេរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងេញៀនេញៀនេញៀនេញៀនមនមនមនមនបុ៉នម នបុ៉នម នបុ៉នម នបុ៉នម នរបេភទរបេភទរបេភទរបេភទ? 

េរគឿងេញៀនមន2 របេភទ៖ 
-េរគឿងេញៀនធមមជតិែដលចរមញ់េចញពី 

រកុខជតិដូចជ កញឆ  អេភៀន កូកអីុន ជ
ទូេទវមនឥទធិពលេទេលផលូវចិតតនិងផលូវ

កយរបស់អនកេរបរបស់។ 

-េរគឿងេញៀនសំេយគគឺជរបេភទេរគឿងេញៀនែដល ផសំេចញពីសរធតុគីមី មនឥទធិពល
េលផលូវចិតត និងផលូវកយឆប់រហ័ស។របេភទេរគឿងេញៀនែបបេនះមនដូចជ 

ATS(Amphetamine Type Stimilant) ឬថន ំឆកួត។ ករេរបរបស់េរគឿងេញៀន សំេយគ មនករ
ប៉ះពល់ភល មៗដល់របព័នធ សរៃសរបសទែដលេធវេអយអនកេរបរបស់ ឆប់ធល ក់េរកម
អនុភពៃនេរគឿងេញៀន។ 

2 េតេតេតេតករករករករេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងេញៀនេញៀនេញៀនេញៀន អចអចអចអចបណដ លបណដ លបណដ លបណដ លេអយេអយេអយេអយអនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់សល ប់សល ប់សល ប់សល ប់ែដរែដរែដរែដរឬឬឬឬេទេទេទេទ? 

-ករេរបរបស់េរគឿងេញៀនមនផលប៉ះពល់ភល មៗ និងយូរអែងវងចំេពះសុខភពអនក
េរបរបស់។ កនុងករណីេរបរបស់េរគឿងេញៀនហួសករមិត អនកេរបរបស់អចសនលប់ ឬសល ប់

េដយសរសទះដេងហម របកច់ ឬដច់សរៃស
ឈមកនុងខួរកបល។ 

 

3 េតេតេតេតអនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងេញៀនេញៀនេញៀនេញៀនជួនជួនជួនជួនរបទះរបទះរបទះរបទះ
ផលផលផលផលវបិកវបិកវបិកវបិកអវីខលះអវីខលះអវីខលះអវីខលះ? 

-ខូចសុខភពផទ ល់ខលួន បត់បង់អនគត 

-បត់បង់េសចកដីៃថលថនូរ 
-ទទួលករេរ សេអងពីអនកដៃទ 

-បងកអំេពហិងសេនកនុងរគួសរនិងសងគម 

-ងយទទួលរង់នូវជំងឺឆលងេផសងៗ 

-របឈមមុខនឹងចបប់ 



4 េតេតេតេតករករករករេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងេញៀនេញៀនេញៀនេញៀនបណដ លបណដ លបណដ លបណដ លេអយេអយេអយេអយឆលងឆលងឆលងឆលងេមេរគេមេរគេមេរគេមេរគេអដស៍េអដស៍េអដស៍េអដស៍ែដរែដរែដរែដរឬេទឬេទឬេទឬេទ? 

-ករេរបរបស់េរគឿងេញៀនអចឆលងជំងឺេអដស៍តមរយៈករេរបរបស់មជុល សីុរុងំរមួគន
ជមួយអនកផទុកេមេរគេអដស៍ឬជំងឺេអដស៍។ 

 

 
5 េតេតេតេតសងគមសងគមសងគមសងគមមនមនមនមនករករករករខតបង់ខតបង់ខតបង់ខតបង់អវីខលះអវីខលះអវីខលះអវីខលះ េដយេដយេដយេដយសរសរសរសរបញហបញហបញហបញហ េរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿង
េញៀនេញៀនេញៀនេញៀន? 

-អសថិរភពសងគម 

-ខូចសណដ ប់ធន ប់សធរណៈ 
-បត់បង់ធនធនមនុសស 
-បងកេអយមនេរគះថន ក់ចរចរ 
-ចំណយថវកិ ករពរសនតិសុខ និងេសវសុខភព 

-រងំសទះដល់ដំេណ រករអភិវឌឍន៍ជតិ 

6 េតេតេតេតករករករករេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងេញៀនេញៀនេញៀនេញៀនបងកបងកបងកបងកេអយេអយេអយេអយមនមនមនមនករករករកររបរពឹតតរបរពឹតតរបរពឹតតរបរពឹតតបទេលមសបទេលមសបទេលមសបទេលមសយ៉ងយ៉ងយ៉ងយ៉ងដូចេមដចដូចេមដចដូចេមដចដូចេមដច? 

េដមបបីនេរគឿងេញៀនមកេរបរបស់ អនកេរបរបស់េរគឿងេញៀនអចនឹងរបរពឹតតិបទេលមស
េរចនរបូភពដូចខងេរកម៖ 
-ឆេបក លួច ឆក់បលន់ សមល ប់ ចប់ជំរតិ 

-លក់េរគឿងេញៀន េដមបរីបក់ 

-លក់េរគឿងេញៀន េដមបេីរគឿងេញៀន 

-លក់េភទ េដមបេីរគឿងេញៀន 

-លក់េរគឿងេញៀន េដមបេីសវផលូវេភទ 

-កល យខលួនជបណដ ញែចកចយ និងលក់ដូរេរគឿងេញៀនេអយពួកឧរកិដឋជន។ 

7 េតេតេតេតកតតកតតកតតកតត អវីខលះអវីខលះអវីខលះអវីខលះ នំនំនំនំេអយេអយេអយេអយយុវជនយុវជនយុវជនយុវជនេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀន? 

-ចំេណះដឹងរបស់យុវជនអំពីេរគឿងេញៀនេនមនករមិត 

-របព័នធែចកចយព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងេរគឿងេញៀនមិនទន់បនទូលំទូលយ 

-យុវជនរស់េនកនុងភពរកីរក ទំេនរគម នករងរេធវ 
-ខវះសុភមងគលកនុងរគសួរ 

8 េតេតេតេតមនមនមនមនកតតកតតកតតកតត អវីខលះអវីខលះអវីខលះអវីខលះបញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់ថថថថយុវជនយុវជនយុវជនយុវជនមន ក់មន ក់មន ក់មន ក់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀន? 



-រងកយេសលកសល ងំ ចុះសគម រកហមែភនក 

-សមងំទីងងឹត មិនចូលចិតតពនលឺ មិនសំអតខលួនរបណ 

-ចរតិែរបរបួល ឆប់ខឹង េរកវេរកធ ខជិលរចអូស 

-លទធផលករងរ ឬករសិកសថយចុះ 
-មិនេគរពដំបូនម នឪពុកមដ យនិងវន័ិយសល 

-បត់ភពសនិទធសន លជមួយរគួសរនិងមិតតភ័កដិ 
-លួចរបស់របរកនុងផទះ របស់មិតតភ័កដិ អនកដៃទ។ 

9េតេតេតេតរតវូរតវូរតវូរតវូជួយជួយជួយជួយអនកអនកអនកអនកែដលែដលែដលែដលេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេរគឿងេញៀនេដយេដយេដយេដយវធីិវធីិវធីិវធីិណណណណ? 

-េឈវងយល់និងសដ ប់ពីមូលេហតុែដលេធវេអយេគេរបរបស់េរគឿងេញៀន 

-ពនយល់ចបស់លស់ពីគុណវបិតតិធងន់ធងរនិងផលប៉ះពល់យូរអែងវងរបស់េរគឿងេញៀន 

-ផដល់ករគំរទផលូវចិតត និងជួយេគកនុងករែសវងរកេសវចំបច់េដមបបីញឈប់ករេរបរបស់ 

េរគឿងេញៀន។ 

* របករមួយចំនួនរតូវេជៀសវងៈ 
-ករេរ សេអង មិនអនុេរគះ េរបហិងស 

-ករេចទរបកន់ របមថ មក់ងយនិងករសដីបេនទ ស 

-េរបពកយសំដីេធវឲយអនកេញៀនមនករ ឈឺចប់ ឬេអៀនខម ស 

-រលឹំកពីអតីតកល។ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 

ថន ំេញៀនថន ំេញៀនថន ំេញៀនថន ំេញៀនរេវ រវយរេវ រវយរេវ រវយរេវ រវយ(LSD) 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ 

pheng sithan កលពី 105 days ago 

Comment now 

LSDគឺជេរគឿងេញៀនែដលេធវេអយែរប
របួលនូវសម រតីរបស់អនកេរបរបស់ និងេធវ
េអយេកតមនភពរេវ រវយេផសងៗេទៀត
។LSD សថិតេនកនុងរកុមេរគឿងេញៀន
រេវ រវយែដលរមួមន LSD, PCP, 

Hallucinogenic Amphetamines, Mescaline និងPsilocybe mushrooms។ 

 



LSD គឺជថន ំេញៀនពក់កណដ លសំេយគែដលចំរ៉ញ់េចញពីLysergic acid ែដលមនេន
កនុងអំបូរផសិតែដលដុះេនេលេដមរសូវមយ៉ងនិងរគប់ធុញជតិេផសងៗេទៀត។ 

LSDជទូេទសំេដេទេលអសីុត ែដលមនឥទធិពលេធវេអយរេវ រវយបំផុត។វជសរធតុ
គម នពណ៌ គម នកលិន និងមនរស់ជតិលវីងតិចៗ ែដលអចមនរគប់ និងជវតថុរវផងែដរ 
េហយជទូេទ 

LSDរតូវបនេគេរបវេដយេលប។ 

ករេរបLSDនំេអយមនករែរបរបួលករគិតយ៉ងខល ំង អរមមណ៍ និងរេបៀបៃនករគិតកន់
ែតជិតសនិទធជមួយអនកេនជំុវញិខលួន។កនុងរយៈេពលខលីLSDេធវេអយវញិញ ណភ័នតរចឡំ និង
េមលេឃញខុសពីករពិត។អរមមណ៍េពលេវល ពណ៌ សំេឡង និងករប៉ះពល់នន ហក់
ដូចជ ខល ំងកល ណស់។អនកេរបរបស់LSD ទទួលនូវេរគះថន ក់យ៉ងខល ំង ដូចជេកតេឡង
នូវភពរនធត់និងមនអរមមណ៍ខល ចខល ំងែដលមិនអចរគប់រគង់បន ខល ចេដយពំុមនេហតុ
ផល េហយខល ចសល ប់និងអស់សងឃឹម។មនផលប៉ះពល់េទេលរងកយដូចជ រកីរបរសី
ែភនក េបះដូងេដរញប់ និងសំពធឈមខពស់ បត់ចំណង់ េដកមិនលក់ សងួតមត់ និង
រញីរញ័រ។ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 

រកុមហុ៊នរកុមហុ៊នរកុមហុ៊នរកុមហុ៊នមួយមួយមួយមួយចំនួនចំនួនចំនួនចំនួនេនេនេនេនែតែតែតែតមិនមិនមិនមិនដក់ដក់ដក់ដក់សរសរសរសររពមនរពមនរពមនរពមនសុខភពសុខភពសុខភពសុខភពេលេលេលេល
កញច ប់កញច ប់កញច ប់កញច ប់បរ ីបរ ីបរ ីបរ ី

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ mengkiang កលពី 106 days ago Comment 

now 

រកសួងសុខភិបលនិងសថ ប័នពក់ព័នធនឹងករកត់បនថយករជក់បរ ីបនជួបជំុគន េន
ណហគ េវ ល កលពីរពឹកមិញេនះ េដមបពិីភកស ក៏ដូចជកររះិរកវធីិដក់េទសទណឌ
ចំេពះរកុមហុ៊នមួយចំនួន េនែតមិនទន់បនដក់សររពមនសុខភពេលកញច ប់បរ។ី 

េលកេវជជបណឌិ ត អឹុង ភិរនុ រដឋេលខធិកររកសួងសុខភិបល និងជអនុរបធនអចិៃរនដយ៍
ៃនគណៈកមមករអនដររកសួង េដមបអីប់រ ំនិងកត់បនថយករេរបរបស់ថន ំជក់និយយថ 

ផលិតផលថន ំជក់ែដលកំពុងដក់តំងលក់េនេលទីផសរមួយចំនួនពំុទន់មនករេបះពុមព
សររពមន សុខភព េលកញច ប់បរ ីសមរសបតមករែណនំរបស់រជរដឋ ភិបលៃន
រពះរជណចរកកមពុជេនេឡយ។ 



 

ែថលងេនកនុងកិចចរបជំុគណៈកមមករអនដររកសួងេលកទី៦ ែដលរបរពឹតតិេទេនណហគ េវ ល 

រជធនីភនំេពញ ែដលេរៀបចំេដយអងគករអរដកមពុជ កលពីរពឹកមិញេនះ (៧ ែខធនូ ឆន ំ
២០១០) េលក ភិរនុ និយយថ ករេរបរបស់ផលិតផលថន ំជក់ផដល់ផលវបិកធងន់ធងរ
ចំេពះសុខភព េសដឋកិចច និងបរសិថ ន ដូេចនះ ករអប់រ ំនិងកត់បនថយករេរបរបស់ថន ំជក់
ជភរកិចចរបស់េយងទំងអស់គន ។ 

េលកបនបែនថមថ ករងរេនះទមទរឲយរកសួងសុខភិបល និងសថ ប័នពក់ព័នធរតូវេធវ
កររមួគន េដមបីកត់បនថយកររកីរលដលៃនករេរបរបស់ថន ំជក់ សំេដេលកកមពស់
សុខភពសធរណៈ និងកត់បនថយភពរកីរក។ 

េលក Michel Thieren តំណងអងគករសុខភពពិភពេលកនិយយថ សពវៃថងេនះរបជជន
កមពុជរបមណជ១លនកនលះ មិនេចះជក់បរ ីបុ៉ែនដបនរសូបែផសងបរេីដយអេចតន 

៨០%ៃនកុមរែដលមនអយុតិចជង១៣ឆន ំ និង៧៥% ៃនរសដីែដលបនរស់េនជមួយ
មនុសសមន ក់ែដលជក់បរ។ី 

េដមបកីត់បនថយករជក់បរ ីនិងទប់សក ត់អនកែដលចប់េផដមជក់បរេីនះ រកសួង
សុខភិបលែខមរបនេធវករផសពវផសយ និងករទប់សក ត់ករផសពវផសយពណិជជកមមរបស់
រកុមហុ៊នថន ំជក់។ 



 

េលកថ វធិនករទំងអស់េនះ នឹងចូលរមួចំែណកេលករទប់សក ត់កុមរ យុវជន រសដី 
ែដលេទបែតចប់េផដមជក់បរ ីកំុឲយជក់បរវីញិ។ េលកបនបែនថមថ វធិនករកន់ែតលអ
របេសរេទៀតេនះ កមពុជគួរែតតេមលងៃថលពនធបរ។ី 

បនទ ប់ពីអនុរកឹតយសដីពី ករេបះពុមពសររពមនសុខភពេលកញច ប់បរេីលខ ១៨១
អ.ន.រក.ប.ក ចុះៃថងទី២០ ែខតុល ឆន ំ២០០៩ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជចូលជធរមន 

រកសួងសុខភិបលបនេចញេសចកតីរបកសសដីពីករអនុវតត ករេបះពុមពសររពមន
សុខភពេលកញច ប់បរ ីេលខ១១៦២អ.ប.ស ចុះៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩។ បនទ ប់ពីេនះ 
រកសួងសុខភិបលបនេធវេសចកដីជូនដំណឹងេលខ២៤៧ អ.ប.ស ចុះៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ំ
២០១០៕ 

អតថបទៈអតថបទៈអតថបទៈអតថបទៈ វបុិរតវបុិរតវបុិរតវបុិរត 

ែកសរមលួៈែកសរមលួៈែកសរមលួៈែកសរមលួៈ រសុ៊នរសុ៊នរសុ៊នរសុ៊ន េម៉ងគងេម៉ងគងេម៉ងគងេម៉ងគង 

គុណគុណគុណគុណវបិតតិវបិតតិវបិតតិវបិតតិៃនៃនៃនៃនករករករករផឹកផឹកផឹកផឹកេរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងរសវងឹរសវងឹរសវងឹរសវងឹ 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 106 days ago Comment 

now 



េរគឿងរសវងឹអចមនរបេយជន៍របសិនេបេយងេរបវេធវជឱសថ។ករេរបរបស់េរគឿង
រសវងឹតិចតួចវមិនថវីេនះេទ ែតករែដលេយងេរបរបស់េរគឿងរសវងឹេរចនេនះនឹងេធវ
េអយប៉ះពល់ដល់សុខភពរបស់េយងយ៉ងធងន់ធងរ រពមទំងបណត លឲយមនបញហ េផសងៗ
េទៀតជេរចនដូចជបញហ កនុងសងគម បញហ ករងរ និងបញហ ហិរញញវតថុ ។ េហយសួមបែីត

សមជិករគួសរក៍េកត រកហយចំេពះអនក
ែដលផឹករសេរចនជរបចំែដរ។ 

 

បញហ អរកក់បំផុតែដលេកតេឡងេដយ
សរេរគឿងរសវងឹគឺបញហ សុខភព េហយ 

េរគឿងរសវងឹអចេធវេអយបញហ សុខភព
េនះឈនេទដល់ដំណក់កលែដលមិន
អចពយបលបន។បញហ សុខភពែដល
បណត លេដយេរគឿងរសវងឹអចជបញហ

រយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង។បញហ រយៈេពលខលីអចេដះរសយបនដូចជ៖ ជំងឺរគរះុ 
េគងមិនលក់ ឈឺរកពះ..ល.។េហយបញហ រយៈេពលែវងអចជបញហ ដ៍ធងន់ធងរដូចជ៖ បញហ
េថលម ខវះសរធតុបំប៉ន ករឆលងេរគ ជំងឺេបះដូង គម នកូន(អរ)។ល។េហយរសតីមនគត៌អច
នឹងរលូតកូនរបសិនេបពិសរអស់េរគឿងរសវងឹេរចនរជុល។ 

េរគឿងរសវងឹែថមទំងអចបេងកតបញហ
សងគមេផសងៗេទៀតេនកនុងជីវតិរបស់
អនក េពលខលះមនមនុសសរង់នូវភព
ឈឺចប់េដយសរែតទំលប់ផឹកេរគឿង
រសវងឹដ៍អរកក់របស់អនក េហយក៍អច

េធវឲយខលួនរបស់អនកផទ ល់ បត់បង់នូវករងរ មិតតភកតិ ទំនុកចិតតកនុងរគួសរ រពមទំងេធវេអយ
មនបរដិឋ នមិនលអជពិេសសវជទំលប់ដ៏អរកក់ដល់េកមងជំនន់េរកយ។ 

បកែរបបកែរបបកែរបបកែរប: េផងេផងេផងេផង សីុសីុសីុសីុថនថនថនថន 

 

េមតំេហវតមីនេមតំេហវតមីនេមតំេហវតមីនេមតំេហវតមីនសហវសហវសហវសហវករមិតណករមិតណករមិតណករមិតណ? 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 110 days ago One 

Comment 



េមតំេហវតមីនអចេហេឈម ះេផសងថ meth/ice/crystal meth 

/tik/shabu/yaba/speed/chalk/glassែដលែខមរេយង េហថ ទឹកកក។េមតំេហវតមីនជែផនកមួយ
ៃនរកុមេរគឿងេញៀនេលកកមល ំងរបេភទATS។វជេរគឿងេញៀនរបេភទសំេយគែដលជ
ធមមតផលិតេនមនទីរពិេសធន៍េរគឿងេញៀនលួចលក់។េមតំេហវតមីន មនរបូរងជ េមស 

រគប់ ដំុ ែដលេមលេទដូចជអំែបងែកវថល ។ 

 

វអចរតូវបនេគេរបេដយេលប ហឺត រសូប 

ជក់ និង ចក់។ករជក់ឬចក់ ទទួលផលកនុង
រយៈេពលពីរ បីនទី។ហឺតឬេលប ទទួលផល
កនុងរយៈេពល ៣េទ៥នទី។ ករផឹកទទួល

ផលកនុងរយៈេពល១៥េទ២០នទី។ 

េមតំេហវតមីន មនឥទធិពលេទេលរងកយ និងសុខុមលភពៃនអរមមណ៍ដូចជ េធវ
េអយេកតេឡងនូវេសចកដីសុខរសួល និង មនភពរកីរយ។ អនកេរបរបស់មនកមល ំង
ថមពលជបេណដ ះអសនន ែដលជធមមត អចដឹងបនតមរយៈ ករឧសសហ៍េធវករងរ 
និងករេរបរបស់បញញ ។អនកេរបរបស់មិនងយឃល ន និងមិនធុញរទន់។ 

កនុងដំណក់កលខលី អនកេរបរបស់អចបត់បង់ចំណង់របស់េគ េហយចប់េផដមដកដេងហម
ញប់ជងមុន។ ចងវ ក់េបះដូងនិងសំពធឈមេឡងខពស់ និងេឡងកេមដ កនុងខលួន រពមទំង
េធវេអយែបកេញសសរសក់។ករេរបរបស់កនុងករមិតេរចនអនកេរបរបស់ មិនចង់សរមក 

មិនឃល នអហរនិងឆប់ខឹងមួេមេ៉ហយវអចេធវេអយមនករសលន់េសល េដយមិនមន
មូលេហតុ។ 

 

ករេរបរបស់េមតំេហវតមីន កនុងករមិតខពស់អចេធវេអយ
របកច់ រញីរញ័រ មនជំងឺរបសទនិង សល ប់េដយសរសទះ
ដេងហម ដច់សរៃសឈមកនុងខួរកបល ឬ គំងេបះដូង។ 

អនកែដលេរបរបស់េមតំេហវតមីនយូរ េហយរសប់ែតឈប់
េរបភល ម វនឹងេធវេអយអនកេនះេដកយ៉ង យូរ រពមទំងធល ក់ចុះនូវកមល ំងកយនិងកមល ំង
ចិតត។េពលខលះអនកេរបរបស់េមតំេហវតមីន អចកច់សហវ រេំលភបំពនេគឯង និងមន
អតតចរតិែបលកៗ។ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 



ថន ំថនថំន ំថន ំរជួំលរជួំលរជួំលរជួំលអរមមណ៍អរមមណ៍អរមមណ៍អរមមណ៍អិុចសត សីុអិុចសត សីុអិុចសត សីុអិុចសត សីុ 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 113 days ago Comment now 

អិុចសត សីុមនេឈម ះេផសងដូចជ E និង
Snachkies ។ វជរបេភទថន ំេញៀនេធវេអយ
រជួំលអរមមណ៍និង របូកយ ែដលជធមមតរតូវ
បនេគផលិតកនុងមនទីរពិេសធខុសចបប់នន 

។ខុសពី កញឆ  អេភៀន កូកអីុន ែដលមកពី 

រកុខជតិ អិុចសត សីុ មនករលយផសំសរធតុ
ជេរចនរបេភទ ែដលមនឥទធិពលយ៉ង
អរកក់េទេលអនកេរបរបស់។ 

ជទូេទេគេរបវេដយករេលប ហឺត និង
ចក់េដយអចទទួលផលកនុងរយៈេពល

៣០នទីនិងមនរបសិទធភពបនពី៨េទ១២េម៉ង។ 

អិុចសត សីុអចេធវេអយអនកេរបរបស់ែរបរបលួេទជចូលចិតតនិយយេរចន យល់ពីចិតតអនក
ដៃទ ករនទ ក់សច់ដំុេហយនំេអយមនអរមមណ៍រតឹែតសនិទធសន លជមួយអនកេនជំុវញិខលួន។ 

 

េរគះថន ក់េរគះថន ក់េរគះថន ក់េរគះថន ក់ចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះអនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់ 

កនុងរយៈេពលខលីេធវេអយអនក
េរបរបស់មិនដឹងមិនឮនូវសញញ ៃន
ទុកខរពួយនន ដូចជេខសះទឹកពី
កនុងខលួន េធងេធង អស់កមល ំង។
េលសពីេនះេទេទៀត អិុចសត សីុ
អចបំផល ញសររីងគដូចជ េថលម និង

រកេលៀន។េពលខលះវនំេអយរបកច់ឬគំងេបះដូង។ 

ករេរបរបស់ អិុចសត សីុ កនុងករមិតេរចន អចេធវេអយេគងមិនលក់ ធុញថប់ និងរេវ រវយ
ខល ំង។ 

ករេរបរបស់ អិុចសត សីុ រយៈេពលយូរអចបំផល ញែផនកខលះៃនខួរកបល ែដលេធវេអយេកត
មននូវភពតនតឹងខល ំងកល  និងេធវេអយបត់បង់ករចង់ចំ។ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 



កូកអីុនកូកអីុនកូកអីុនកូកអីុន 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 124 days ago Comment now 

េឈម ះេផសងេទៀតរបស់កូកអីុន គឺ Crack/Bazooka/Blanche/Cake/Coke/Lady។ 

កូកអីុនជេមសពណ៌ស ឬគម នពណ៌ែដលេធវេអយមនថមពលខល ំង។វរតូវបនេគចំរ៉ញ់
េចញពីសលឹកកូក។េនតមទីផសរននវរតូវបនេគេធវេអយេទជវតថុរវ ឬ បញចូ លជមួយ
សរធតុេផសងៗេទៀតេដមបីបេងកនគុណភព។ដំុកូកអីុនគឺ ជកូកអីុនែដលរតូវេគចំរ៉ញ់
បែនថមេទៀតជមួយ អមូ៉ញក់ ឬ សូដយូម បី៊កបូណត និងមនសណឋ នដូចជដំុថមតូចៗ។ 

 

េតេតេតេតវវវវរតវូរតវូរតវូរតវូេគេគេគេគេរបេរបេរបេរបដូចេមដចដូចេមដចដូចេមដចដូចេមដច? 

កូកអីុនជទូេទេគេរបរបស់
េដយករ ហឺត ឬ រសូបចូល
កនុងរចមុះ ឬ ចក់ចូលសរៃស 

។ 

េតេតេតេតវវវវប៉ះប៉ះប៉ះប៉ះពល់ពល់ពល់ពល់ដល់ដល់ដល់ដល់អនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់
យ៉ងយ៉ងយ៉ងយ៉ងណណណណខលះខលះខលះខលះ? 

កូកអីុនអចេធវេអយអនក
េរបរបស់មនអរមមណ៍រកីរយ 

និងរសណុករសួលកនុងអរមមណ៍។េលសពីេនះេទេទៀតអនកេរបរបស់ែតងែតេកនេឡងជ
បេណដ ះអសនននូវករមិតៃនករគិតនឹងថមពល និងមិនងយឃល ន េហយក៏មិនងយអស់
កមល ំង។ 

េតេតេតេតវវវវផដល់ផដល់ផដល់ផដល់េរគះេរគះេរគះេរគះថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់អវអីវអីវអីវីខលះខលះខលះខលះដល់ដល់ដល់ដល់អនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់? 

ឥទធិពលរយៈេពលខលី បត់បង់ចំណង់ ដកដេងហមញប់ េកនកេមដ េនកនុងខលួន និងេបះដូងេដរ
ញប់។អនកេរបរបស់អចមនកិរយិែបលកៗ មិនរបរកតី និងេពលខលះកចសហវ។ករេរប
របស់េរចនហួសករមិតនំេអយរបកច់ រញីរញ័រ ដច់សរៃសឈមកនុងខួកបល មនបញហ
ខួរកបលនិងគំងេបះដូង។ករហឺតកូកអីុនេធវេអយខូចរចមុះ ករជក់អចប៉ះពល់ដល់ផលូវ
ដេងហម ករចក់អចនំេអយអប់ែស និង ឆលងេមេរគនន។ផលប៉ះពល់េផសងេទៀតដូចជ 

មិនឃល នអហរ រសក់ទមងន់ វេងវងសម រតី សពឹករសពន់ និងេមលេទដូចមនុសសឆកូត។របសិន
េប លយកូកអីុនជមួយរស គឺមនេរគះថន ក់បំផុត និងអចេអយសល ប់ភល មៗេពល
បរេិភគ។ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 



េហរ ៉អីុូនេហរ ៉អីុូនេហរ ៉អីុូនេហរ ៉អីុូន 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 127 days ago One Comment 

េហរ ៉អីុូនអចេហេឈម ះេផសងេទៀតថ Smack/H/Horse/Junk/Harry/White lady ។ 

េហរ ៉អីុូនជេរគឿងេញៀនមួយរបេភទ ែដលមនគុណភពបំបត់ករឈឺចប់ ែដលេគចំរ៉ញ់
េចញពីសរធតុមយ៉ងែដលមនេនកនុងអេភៀន។េហរ ៉អីុូនសុទធជេមសពណ៌ស។េហរ ៉អីុូន
េនតមទីផសរគឺមនពណ៌េតន ត ពីេរពះវរតូវបនេគេធវេអយរលយ ។ 

រេបៀបរេបៀបរេបៀបរេបៀប េរបេរបេរបេរប 
ជទូេទេគេរបវេដយចក់ បុ៉ែនតអចហឺត ជក់ ឬ រសូបតមរចមុះ។តមធមមតអនកបំពន
េហរ ៉អីុូនអចចក់េហរ ៉អីុូនរហូតដល់េទ៤ដងកនុងមួយៃថង។ករចក់េហរ ៉អីុូនតមសរៃស
ឈមេខម អចផដល់ផលកនុងរយៈេពល៧េទ៨នទី ចំែណកឯ ករជក់និងករហឺត ផដល់ផល
កនុងរយៈេពល១០េទ១៥នទី។ 

ផលផលផលផលប៉ះពល់ប៉ះពល់ប៉ះពល់ប៉ះពល់ចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះអនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់ 

េហរ ៉អីុូនអចបនថយនូវភពតនតឹង និងថប់អរមមណ៍។ អនកេរបរបស់មិនមនអរមមណ៍រជួំល
ចិតត មិនមនអរមមណ៍ទុកខរពួយ ឬ 

ឈឺចប់េទ។េរបរបស់េរចនអច
ឡប់សតិ។ 

 

េរគះថន ក់េរគះថន ក់េរគះថន ក់េរគះថន ក់ដល់ដល់ដល់ដល់អនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់ 

ផលប៉ះពល់រយៈេពលខលី មន
របរសីែភនករមួតូច ចង់កអួតចេងអ រ 
េដកមិនលក់ ពិបករបមូលអរមមណ៍
និងខជិលរចអូស។េហរ ៉អីុូនគឺេញៀន
ខល ំងណស់ េហយអនកេរបរបស់
អចេញៀនទំងែផនករងកយនិងផលូវ
ចិតតយ៉ងឆប់រហ័ស។ពួកេគក៏ងយ
សនឹំងេរគឿងេញៀនេនះែដរ មនន័យថ អនកេរបរបស់រតូវករករមិតៃនករេរបរបស់េកន
េឡងជរបចំេទបអចទទួលបនរបសិទធភពពីេហរ ៉អីុូន។ 

ករេរបរបស់រយៈេពលយូរេទេធវេអយប៉ះពល់ដល់សុខភពយ៉ងធងន់ធងរជេរចន
របេភទ។កនុងេនះមនកររសក់ទមងន់យ៉ងឆប់ មិនទទួលទនអហរនិងទល់លមក។វ
េធវេអយដំេណ ររដូវរសតីមិនធមមត េធវេអយេសងៀមសង ត់និងខជិលរចអូសបំផុត។ករបញឈប់
ករេរបរបស់ភល មៗេធវេអយេលចេចញនូវេរគសញញ េញៀន ែដលអចមនេរគះថន ក់



ធងន់ធងរបំផុត ដូចជ ទទឹងទែទង មិនសគ ល់ខុសរតូវ រគរះុ រញីរញ័រ សលន់េសល  េហៀរសំេបរ 
រងញក់ និងែបកេញសេរចន។េបេរបរបស់ហួសករមិតអចេធវេអយសនលប់និងសល ប់
េដយសរថប់ដេងហម។ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 

យុវវ ័យ៍គួរយុវវ ័យ៍គួរយុវវ ័យ៍គួរយុវវ ័យ៍គួរជក់ជក់ជក់ជក់បរ ីបរ ីបរ ីបរេីទេទេទេទ? 

ផសយកនុងែផនក សបបយ, សុខភពនិងសរមស់ េដយ Sopheabros កលពី 131 days ago Comment now 

របយករណ៍មួយេចញេឡងេដយរកសួងសុខភិបល
បងហ ញថ របេទសកមពុជ ខតបង់របក់រប់ លនដុលល រ
េដយសរផលវបិកននែដលបងកេឡងេដយសរ
ថន ំជក់។ជមួយ េនះ អងគករ ចលន េដមបសុីខភពកមពុជ
អះអងេនេរកយកររសវរជវមួយថ ៧៥% ៃនរគួសរេន 

កនុងរបេទសកមពុជមនសមជិកជអនក ជក់បរយ៉ីងណស់ក៏
តិចមួយនក់។េតយុវវយ័អចចូលរមួេដយរេបៀបណ កនុងករ
កត់បនថយផលប៉ះពល់េដយករជក់បរេីនកមពុជ។ 

យុវជនមស សរ៉ក់េចះជក់បរតំីងពីអយុ១៥ឆន ំ។ែតេន
េពលជួបជមួយSabay េគ បនកល យេទជភន ក់ងរអប់រសុំខភពរបឆំងនឹងករជក់បរ ី
របស់ រកុមយុវជនេដមបកីរផល ស់បដូរវជិជមន។សរ៉ក់និយយថបរគឺីជ េសកនដកមមមួយ
។បងរបសុខញុំជំងឺសួតធងន់ធងរេដយសរកររសូប ែផសងបររីបស់េលកតខញុំនិងពុក ខញុំផទ ល់
បង ខញុំគត់សល ប់កលពីឆន ំ២០០៥ឥឡូវពុកខញុំ ក៏កំពុងមនបញហ បំពង់កែដរគត់របែហលមិន 

អចពយបលបនេទដំេបេនះវរលេលឿនេពក។ 

អងគករសុខភពរពមនជយូរមកេហយថថន ំជក់ ផទុកេទេដយសរ ធតុពុលជង ៤.០០០
របេភទេហយកនុងចំេណមេនះមន ៦៩របេភទអចបងក ជជំងឺមហរកី។បែនថមពីេនះវ
បណដ លឲយេកតជំងឺជេរចនដូចជ ជំងឺេលសឈម ដច់សរៃសឈមកនុងខួរកបល ជំងឺ
េបះដូង ដំេបរកពះ េហមសួត មហរកីសួត និងជំងឺេផសងៗជេរចនេទៀត។ 

សរ៉ក់របប់ថ ថន ំ ជក់មិនរតឹមែតេធវឲយប៉ះពល់ដល់អនកជក់ផទ ល់េទ បុ៉ែនតអនករសូបែផសង
បរពីីអនកជក់ក៏រងវបិតតិ មិនខុសគន ែដរ។”ខញុំ យល់ថយុវវយ័គួរ គិតដល់ខលួនឯងនិងអនគត
មនុសសេន ែកបរេយង មុនេពលសេរមចចិតតេរបរបស់ វ !ពិត ណស់ជតិនីកូទីនវេធវ
េអយេញៀនបុ៉ែនតវ េនែតអចផដ ច់បនមិន មនេរគឿងេញៀនណមួយែដលថេយងផដ ច់
មិនបនេនះេទ!”។ 



របេទសកមពុជបនផដល់សចច ប័នេលអនុសញញ  សដីពីកររតួតពិនិតយថន ំជក់ ែដលនៃថងទី១៥ 

វចិឆិក ឆន ំ២០០៥។ យុទធនករមួយចំនួននេពលកនលងមកពិតជបនជួយេអយករយល់
ដឹងពី ផលប៉ះពល់េដយសរបរមីនករេកនេឡង៕ 

យុវជនេកត ថនកមមករេរងចរក MTSអងគសនួលនិយយថយុវវយ័ភគេរចន េជឿ ថបរនំី
មកនូវជំងឺ។”គន ខញុំបីនក់ឈប់ជក់ទំងបី!ណវមិនចំេណញអី ផង!ទុកលុយទិញអីហូបលអ 
ជងពីមុនអត់អីអត់េទេអយែតបនបរែីតឥឡូវអត់េទរសីៗក៏េគមិន ចូលចិតតេយង េយងធំ
កលិនហនឹង!ណមួយរបធនក៏មិនេអយជក់កនុងេម៉ងេធវករផង!” 

ADRA កមពុជអះអង ថេនេរៀងរល់ឆន ំមនមនុសសរបមណ ជ៥.៤លន នក់េនទូទំង
ពិភពេលកបនសល ប់េដយសរថន ំជក់ េហយ េគគិតថរបសិនេបមិន មនករផល ស់បដូរជ
វជិជមនេទមរណភពេនះ នឹងេកនេឡងដល់ជង៨លននក់ចប់តំងពី២០៣០ េទ។ ៨០ 

ភគរយកនុងចំេណម េនះគឺពលរដឋេនរបេទសកំពុងអភិវឌឍន៍។ 

អតថបទៈអតថបទៈអតថបទៈអតថបទៈវបុិរតវបុិរតវបុិរតវបុិរត 

កញឆកញឆកញឆកញឆ ជជជជអវអីវអីវអីវី? 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 132 days ago 2 Comments 

កញឆ ជថន ំជក់មួយរបេភទមនពណ៌េខៀវ ឬ
ពណ៌េតន តែដលេកតេឡងពីកញចុ ំផក និងសលឹក
របស់វ។ 

កញចុ ំកញឆ ពណ៌េតន តឬេខម  េគកិនវឲយេទ
ជេមសកញឆ  ជ័រកញឆ  និងដំុកញឆ ។ ចំែនកឯ 

េដមកញឆ េគចំរ៉ញ់វេអយេទជេរបង
កញឆ ។ 

 

កញឆ មនអយុរប់ពន់ឆន ំមុនគស និងមនវតតមនេនតមតំបន់ននែដលមនរបេភទដី
និង 

អកសធតុេផសងៗគន ជំុវញិសកលេលក។វរតូវបនេគយកមកេធវជេរគឿងផស ំឱសថេន
កនុងរបេទសចិនមុនេគ អស់រយៈេពលរប់ពនឆន ំមកេហយ។បនទ ប់ពីេរគឿងរសវងឹ កញឆ
មនរបជរបិយបំផុតសរមប់េធវជថន ំកមសនតអរមមណ៍។ 

េតេតេតេតវវវវរតវូរតវូរតវូរតវូេគេគេគេគេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់យ៉ងយ៉ងយ៉ងយ៉ងដូចេមដចដូចេមដចដូចេមដចដូចេមដច? 

របេភទកញឆ ទំងអស់ជទូេទរតូវបនេគេរបរបស់េដយករជក់។ជ័រកញឆ ឬេរបងកញឆ



រតូវបនេគ 

បរេិភគឬឆុងដក់កនុង ែត។ 

េតេតេតេតវវវវប៉ះពល់ប៉ះពល់ប៉ះពល់ប៉ះពល់ដល់ដល់ដល់ដល់អនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់យ៉ងយ៉ងយ៉ងយ៉ងណណណណខលះខលះខលះខលះ? 

កញឆ អចេធវេអយអនកេរបរបស់មនអរមមណ៍រកីរយ រេំភប។អនកេរបរបស់អចមន
វញិញ ណរេវ រវយកនុងករេមល ករហិតកលិន ករភលក់រសជតិនិងករសដ ប់លឺ។ 

 

េតេតេតេតេរគះថន ក់េរគះថន ក់េរគះថន ក់េរគះថន ក់អវអីវអីវអីវីខលះខលះខលះខលះមនមនមនមនចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះអនកអនកអនកអនកេរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់េរបរបស់កញឆកញឆកញឆកញឆ ? 

កនុងដំណក់កលដំបូង អនកេរបរបស់េកនចំណង់និងសងវ ក់ជីពចរេលតញប់។អនក
េរបរបស់មនករលំបកកនុងករេធវ ចលននិងករ
េរបរបស់បញញ  ដូចជករគិតឲយបនសមេហតុផល។ 

េនេពលេរបរបស់េរចនេធវេអយវញិញ ណអនកេរបរបស់
សដ ប់លឺសំេឡងខល ំង និងេមលេឃញពណ៌ដិតខល ំងខុសពី
ធមមត េនេពលេនះករគិតរបស់េគគឺមនេលបឿនយឺត 

និងមនករភ័នតរចឡំ។របសិនេបករមិតេរបរបស់េរចន
ហួស ឥទធិពលៃនកញឆ េធវេអយ វេងវង និងអចរញីរញ័រ 
ងយតក់សលុត និងរហូតដល់ឆកួតលីល។ករេរបរបស់

កញឆ ជរបចំេធវេអយងយេញៀន និងបត់បង់ចំណូលចិតតចំេពះសកមមភពេផសងៗ ដូចជ 

េធវេអយេគខជិលរចអូស និងមិនចង់ទំនក់ទំនងជមួយអនកដៃទ។ែផសងកញឆ មនផទុក
សរធតុរបស់វខពស់ជងែផសងបរ៥ី០% ែដលេធវេអយអនកេរបរបស់ងយរងេរគះេដយ
ជំងឺមហរកីសួត និងជំងឺផលូវដេងហមេផសងៗេទៀត។ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 

សគ ល់សគ ល់សគ ល់សគ ល់េរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងេញៀនេញៀនេញៀនេញៀនចបស់ចបស់ចបស់ចបស់ឬឬឬឬេនេនេនេន? េនេនេនេនេទេទេទេទ! 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 135 days ago 3 Comments 

េរគឿងេញៀនជសរធតុគីមីែដលមនឥទធិពលដល់ដំេណ រករជធមមតរបស់រងកយនិង
ខួរកបល។េរគឿងេញៀនទំងអស់មិនែមនសុទធែតខុសចបប់េទ។ឧទហរណ៍ដូចជ
កេហវអីុន(េនកនុងកេហវឬកូកកូឡ)នីកូទីន(េនកនុងបរ)ីនិងសុរគឺជេរគឿងេញៀនរសប
ចបប់។េរគឿងេញៀនខុសចបប់គឺជេរគឿងេញៀនែដលមនេរគះថន ក់ធងន់ធងរែដលរបេទស
ននកនុងសកលេលកបនសេរមចចិតតេធវករទប់សក ត់។េរគឿងេញៀនខុសចបប់ទំងអស់
សុទធែតមនឥទធិពលេលែផនករងកយភល មៗនិងររងំយ៉ងខល ំងដល់ករអភិវឌឍន៍ែផនករង
កយនិងសតិបញញ  ពិេសសចំេពះយុវវយ័។ 



 

េរគឿងេញៀនអចបត់បង់របសិទធភពរបស់វបនេនេពលែដលអនកេរបរបស់វយូរេទ
េរពះេរគឿងេញៀនទំងេនះនឹងកល យេទជេរគឿងេញៀនបនទ ប់បនសេំហយរតូវករេរគឿង
េញៀនរបេភទេផសងេទៀតែដលខល ំងជងមុនឬករមិតេរចនេលសពីមុន។េពលខលះអនកេរប
របស់េរបេរគឿងេញៀនេរចនរបេភទលយចូលគន អចេធវេអយមនឥទធិពលខល ំងមិនអច

ប៉ន់សម នរតូវេទេលរង
កយនិងចិតតរបស់អនក
េរបរបស់។ 

 

សូមចង់ចំថ េរគឿងេញៀន
គឺជអនកសេរមចេលករគិត
របស់អនកេរបរបស់។មន
ន័យថអនកេរបរបស់េរគឿង
េញៀនមិនអចរគប់រគងខលួន

ឯងបនេទ និងអចធល ក់កនុងសថ នភពេរគះថន ក់យ៉ងខល ំង ដូចជកររមួេភទេដយមិនរបុង
របយ័ត ករឆលងេរគេផសងៗ និង កររបរពឹតតបទឧរកិដឋ។ 

បកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈបកែរបៈ េផងេផងេផងេផង សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន 

អវីខលះជេរគឿងអវីខលះជេរគឿងអវីខលះជេរគឿងអវីខលះជេរគឿងេញៀនេញៀនេញៀនេញៀន? 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 138 days ago Comment now 

មនរបេភទថន ំជេរចនែដលអចេធវេអយេយងេញៀននិងទទួលនូវផលប៉ះពល់េផសងៗ
គន ។ 

យុវវយ័ខលះដឹងេហយថេរគឿងេញៀនផដល់ផលអរកក់ ែតេដយសរែតមនៈភពពួកេគេន
ែតចង់សកលបង េដយយល់ថេគអចឈនះេលអវីៗរគប់យ៉ង េគនឹងអចឈប់បន ែតទី
បំផុតេគេញៀនថន ំេដយមិនអចដកខលួនរចួ។ ដូេចនះSabay ចង់េអយយុវវយ័យល់េអយបន
ចបស់ពីថន ំេញៀន។ 

ខងេរកមេនះជរបេភទថន ំេញៀនទូេទែដលសងគមកំពុងែតភ័យខល ច៖ 



 

េរគឿងរសវងឹ(alcohol): អចបំផល ញរបព័នធរបសទ េកតជំងឺមហរកី ជំងឺេបះដូង ជំងឺេថលម
.ល។ 

នីកូទីន(Nicotine):អនកជក់នីកូទីនរបែហលជគិតថពួកេគអចឈប់បន ែតតមពិតវ
ពិបកណស់កនុងករបញឈប់េនះ។ 

កូកអីុន (Cocaine): កូកអីុនជរបេភទថន ំេញៀនមួយរបេភទែដលរសេដៀងអេភៀនមនតៃមល
ៃថលជងេគ។ 

អេភៀន (Opiate): ជទូេទេគេរបវេដមបកីត់បនថយករឈឺចប់។ 

េហរ ៉អីុូន(Heroin):េយងអចេរបេដយជក់ ចក់ េលប។ 

េមតង់េហវតមីន (Methamphetamine): មនមនុសសរបែហលជ១០លននក់េនកនុងសហរដឋ
អេមរកិែដលធល ប់េរបរបស់េមតង់ហវីតមីន។េរបេដយជក់ឬចក់។ 

កេហវអីុន (Caffeine):ជសរធតុែដលមនេនកនុងកេហវ។ 

កញឆ (Marijuana):េយងអចេហែបបេផសងេទៀតថ pot, herb,boom, mary 

jane,bud,gangstr,chronic ។វេនែតរតូវេគបនតជក់ជញឹកញប់េដយខុសចបប់។ 

អំេហវតមីន (Amphetamine):វរសេដៀងនឹងេមតេហវតមីន។ 

ថន ំជំនួយកមល ំង(Steroid): ពួកេគេរចនេរបេដមបបីេងកនកមល ំងសច់ដំុជពិេសសកីឡករមួយ
ចំនួនតូចេរបរបស់វ។េរបេដយជក់ ចក់និងេលប។ 



 

បកែរបៈ េផង សីុថន 

 
 

េរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងរសវងឹរសវងឹរសវងឹរសវងឹផដល់ផដល់ផដល់ផដល់ផលផលផលផលអរកក់អរកក់អរកក់អរកក់េរចនេរចនេរចនេរចនជងជងជងជងេហរ ៉អីុូនេហរ ៉អីុូនេហរ ៉អីុូនេហរ ៉អីុូន 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ pheng sithan កលពី 140 days ago Comment now 

េរគឿងរសវងឹមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេរចនជងេហរ ៉អីុូនបំផុតេដយេយងេទតមករ
សិកសេនរបេទសអង់េគលស។ 

ផលប៉ះពល់ៃនករេរបរបស់េរគឿងរសវងឹមិនរតឹមែតជះឥទធិពលអរកក់មកេលអនក
េរបរបស់ផទ ល់េនះេទ ែតែថមទំងផលប៉ះពល់ ដល់សងគមយ៉ងខល ំងេទៀតផង។ ករេរប
របស់េរគឿងរសវងឹមនផលប៉ះពល់៣ដងេលសកូកអីុននិងថន ំជក់។ េហរ ៉អីុូននិង
មីតង់េហវតមីនផដល់ផលប៉ះពល់ខល ំងបំផុតដល់អនកេរបរបស់មន ក់ៗ ចំែណកឯ េរគឿង
រសវងឹ និងកូកអីុនផដល់ផលអរកក់ខល ំងដល់សងគម។ 



ករសិកសែថមទំងបនបងហ ញេទៀតថ ថន ំជក់និងកូកអីុនគឺផដល់ផលប៉ះពល់េសមគន ។ េនះ
េដយេយងេទតមរបយករណ៍ែដលមនករសហកររសវរជវពីេលកសរសត ចរយ 

David Nutt ែដលជអតីត
របធនទីរបឹកសថន ំេញៀន
អង់េគលស។ 

េលកសរសត ចរយ David 
Nuttបនមនរបសសន៍ថ 
ករលក់េរគឿងរសវងឹជ
សធរណនិងតៃមលេថក
របស់វជេរឿងេរគះថន ក់
ដល់របជជននិងសងគម
។េហយគត់បនបែនថម
េទៀតថ  

បុគគលរគប់របូែតងែតភ័យ
ខល ចពីករេរបរបស់ថន ំ
េញៀន ែតេគពំុសូវរពួយ

បរមភពីករេរបរបស់េរគឿងរសវងឹេនះេទ េហយពួកេគែតងែតនិយយថេរគឿងរសវងឹមិន
ែមនជថន ំេញៀនេទដូេចនះេគពំុសូវយកចិតតទុកដក់ពីផលអរកក់របស់វ។ 

ជំុវញិបញហ ខងេល អនកជំនញបនបេងកតដយរកមែដលបងហ ញពីផលប៉ះពល់ៃនករ
េរបរបស់េរគឿងរសវងឹនិងថន ំេញៀន រមួមនករេធវេអយខូចដល់របព័នធរបសទនិងែផនករង
កយ ករេញៀន ឧរកិដឋកមមនិងឱនភពេសដឋកិចច។ 

 

បកែរបៈ េផងបកែរបៈ េផងបកែរបៈ េផងបកែរបៈ េផង    សីុថនសីុថនសីុថនសីុថន    

    

 



ចង់ចង់ចង់ចង់ឈប់ឈប់ឈប់ឈប់ជក់ជក់ជក់ជក់បរ ីបរ ីបរ ីបរពិីបកពិបកពិបកពិបកណស់ណស់ណស់ណស់ឬឬឬឬ? 

ផសយកនុងែផនក សុខភពនិងសរមស់ េដយ mengkiang កលពី 143 days ago Comment now 

ករជក់បរ ីសដ ប់េទ វហក់បីដូចជេរឿងធមមតេទ ែតតមករពិត វជបញហ ដ៏ធងន់ធងរ ។ករ
ជក់បរ ីមនគុណវបិតតិជេរចនដូចជ ខូចសុខភព ខូចកិតតិយស បញហ ហិរញញវតថុ ផដល់ផល
វបិកដល់អនកែដលេនជំុវញិខលួន និងសងគមជតិ..ល..។សូមចង់ចំថ ដឹងនូវអវីែដលរតូវេធវ 
មិនដូចេធវនូវអវីែដលបនដឹងេនះេទ េហយ េបអនករសលញ់ខលួននិងរសលញ់រគួសរ រតូវ
ែតឈប់ជក់បរ ីេរពះករជក់បរអីចកត់បនថយ១៤ឆន ំ រ២ឺ០%ៃនអយុរបស់អនក។ 

Sabay សូមបងហ ញគនលឹះកនុងករផដ ច់បរ ីេហយ សូមសំណូមពរេអយយុវវយ័ទំងអស់
បេញចញមតិនិង
ចំេណះដឹងជំុវញិបញហ
េនះេដមបបំីបត់ែផសង
បរេីនកនុងសងគមែខមរ
េយង។ 

 

១. រតូវគិតថអនកកំពុង
ែតបំផល ញខលួនឯង 

េហយវជេរឿងគួរ
េអយខម ស អនកកំពុង
ែតេធវេរឿងែដល សងគម
មិនគំរទ មយ៉ងេទៀត

ចំណយរបក់េលេរឿងគម នរបេយជន៍។ 

២. សួរខលួនឯងេហតុអវីអនកចង់ឈប់ សរេសរចេមលយដក់រកដសេហយយកតមខលួនជរប
ចំ។ 

៣. កត់បនថយនិងកំណត់េអយចបស់ ។រតូវកត់បនថយចំនួនបរ១ីរ២ឺេដមកនុងមួយៃថងជ
កំហិតេពលែដលចង់ជក់ រតូវពនយរេពល១០នទីមុនេពលជក់រតូវកំណត់នូវទីតំងែដលអនក
អចជក់បន។ 

៤. រកេអយេឃញថេពលណែដលេធវេអយអនកចង់ជក់បរ ីបនទ បពីអហរ េពលជួបមិតត
ភកតិេពលញុំកេហវរេឺបៀរ េពលេងបពីេគង រេឺពលអនកមនអរមមណ៍តនតឹង។ ឧទហរណ៍
ថអនកែតងែតងែតចង់ជក់បរេីពលែដលអនកញុកំេហវដូេចនះរតូវបដូរពីករជក់បរមីក
ពយយមញុំអវីែដលឆង ញ់ៗវញិ។ 



៥. េធវកិចចសនយេដយលយលកខណ៍អកសរជមួយមនុសសសំខន់របស់អនក ចុះេនកល
បរេិចឆទៃថងឈប់េជគជ័យ េហយបិទេនេលជញជ ងំែដលអនកេឃញរល់ៃថង។ 

៦. សិកសបែនថមពីផលអវជិជមនៃនករជក់បរតីមរយៈកលអនេសៀវេភ រពិឺភកសជមួយ
េវជជបណឌិ ត..ល.។ 

៧. េបមិនសំខន់េទ រតូវេជៀសឲយឆង យពីមជឈដឋ នែដលមនករជក់បរ។ីរតូវយកអវីែដល
អចជួយអនកបនដក់តមខលួនេនេពលែដលអនកចង់ជក់បរ ីដូចជ សករេកសូ៊ ររឺបស់ញុំ
េផសងេទៀត េឈចក់េធមញ របូថតមនុសសែដលរសលញ់ េហគម..ល.។ 

៨. ផដល់រងវ ន់ដល់ខលួនឯង។រតូវដករបក់មួយចំែណកនិងរបក់ែដលសល់ពីករែដលមិនជក់
បរេីធវអវីែដលេលកទឹកចិតតខលួនឯង ដូចជេទSpa, massage,កលឹបកមសនត េរងកុន..ល.។ 

៩. បិទផល កហមជក់បរេីនកនុងផទះរកឺនុងឡនរបស់អនក។េហយចំកនុងចិតតេអយបនចបស់
នូវគុណវបិតតិៃនករជក់បរនិីងគុណសមបតតិៃនករឈប់ជក់។ 

១០. រតូវគិតថគម នអវីខល ំងជងករតំងចិតតរបស់អនកេនះេទ! 

បកែរបៈ េផង សីុថន 

 


