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កម្មវិធី - ការប្រើប្រាស់ម៉ារីយូយូណាម៉ាកម្មវិធី - ការប្រើប្រាស់ម៉ារីយូយូណាម៉ា

នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៦ អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតបានឆ្លងកាត់សំណួរ
ទី ៤ ដែលជាលទ្ធផលនៃការអនុម័តជំពូក ៣៣៤ នៃសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៦ ធ្វើឱ្យការ
កាន់កាប់និងការដាំដុះកញ្ឆាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
ទាំងអស់ដែលមានអាយុ ២១ ឆ្នាំនិងចាស់ជាងនេះនិងបង្កើតប្រព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិ
មួយដើម្បីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ - ប្រាក់ចំណេញការប្រើប្រាស់មនុស្ស
ពេញវ័យអាជីវកម្មកញ្ឆា។ នីតិកាលរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសេតបានដាក់ចេញជាបន្ទាន់
ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះហើយនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ លោក
អភិបាលប៊ឺកបានចុះហត្ថលេខាលើជំពូកទី ៥៥ នៃសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៧ ដោយធ្វើ
វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រើប្រាស់មនុស្សពេញវ័យដែលបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោត
។
យោងតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មអាជីវកម្មកញ្ឆាដែលប្រើ
សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដោយស្ថាប័នរដ្ឋបាលដែលមាន
សមាជិកចំនួនប្រាំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យកញ្ឆា (“ 
គណៈកម្មការ”) ដែលប្រកាសអំពីបទបញ្ជាគោលការណ៍ណែនាំនិងពិធីសារដែលចាំបាច់
សម្រាប់ការចេញនូវមនុស្សពេញវ័យ។ - ប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មកញ្ឆានៅ
ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨ ការលក់កញ្ឆាដែលប្រើសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវ
បានបង់ពន្ធ ២០% (ពន្ធ ១០,៧៥% ពន្ធពន្ធ ៦,២៥% និងពន្ធក្នុងស្រុក ៣ ភាគរយ) ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីកម្មវិធីប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យចូល
មើលគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការ៖ https://mass-cannabis-control.com/
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។ ម៉ាស្ទ័រម៉ាជិងណានិងម៉ារីហ្សូណា
អ្នកប្រើប្រាស់អាចមានកញ្ឆារហូតដល់មួយអោនលើមនុស្សរបស់ខ្លួនលើកលែងតែ
កញ្ឆាមិនលើសពី ៥ ក្រាមអាចជាទម្រង់កញ្ឆា។ នៅផ្ទះអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានកញ្ឆា
រហូតដល់ ១០ អោន 
(និងកញ្ឆាណាមួយដែលផលិតដោយរុក្ខជាតិដាំដុះនៅតាមបរិវេណស្របតាមដែនកំណត់
របស់រុក្ខជាតិ) ។ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចចែករំលែកឬជូនដល់កញ្ឆាបានរហូតដល់ទៅ ១ អោនឬ 
៥ កញ្ឆាប្រមូលផ្តុំជាមួយមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី ២១ ឆ្នាំឡើងទៅ
ដោយគ្មានសំណងណាមួយឡើយ។
រាល់ចំនួននៃកញ្ឆាឬកញ្ឆាដែលលើសពីមួយអោនដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកន្លែង
ស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែត្រូវបានធានាដោយសោ។ ផលិតផលខ្ជិលបាន
ផ្តល់អនុសាសន៍ថាបុគ្គលម្នាក់ៗតែងតែរក្សាកញ្ឆាជាប់និងរក្សាសុវត្ថិភាពឱ្យ
ឆ្ងាយពីកុមារនិងសត្វចិញ្ចឹម។ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃកញ្ឆាសូមទុកវា
នៅកន្លែងងងឹតស្ងួតនិងត្រជាក់។
ច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលដែលមានអាយុលើសពី 21 ឆ្នាំអាចដាំបានរហូតដល់ទៅ
ប្រាំមួយរុក្ខជាតិនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើមានបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមាន
អាយុលើសពី 21 ឆ្នាំរស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានដែលមានបំណងចង់លូតលាស់នោះចំនួន
រុក្ខជាតិអតិបរមាដែលអាចត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានគឺ 12 រុក្ខជាតិ។ 
រុក្ខជាតិត្រូវតែត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍
ចាក់សោរឬឧបករណ៍សុវត្ថិភាព។ រុក្ខជាតិមិនអាចមើលឃើញពីកន្លែងសាធារណៈដោយ
គ្មានការប្រើប្រាស់កែវយឹតយន្ដហោះឬជំនួយអុបទិកផ្សេងទៀតឡើយ។ បុគ្គលមិនអាច
ផលិតចំរាញ់ពីកញ្ឆាឬប្រមូលផ្តុំនៅផ្ទះបានទេដោយប្រើរាវរឺឧស្ម័នក្រៅពីជាតិ
អាល់កុលដែលមានចំណុចក្តៅក្រោម ១០០ អង្សាហ្វារិនហៃ។
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អ្នកប្រើប្រាស់អាចមានកញ្ឆារហូតដល់មួយអោនលើមនុស្សរបស់ខ្លួនលើកលែងតែ
កញ្ឆាមិនលើសពី ៥ ក្រាមអាចជាទម្រង់កញ្ឆា។ នៅផ្ទះអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានកញ្ឆា
រហូតដល់ ១០ អោន 
(និងកញ្ឆាណាមួយដែលផលិតដោយរុក្ខជាតិដាំដុះនៅតាមបរិវេណស្របតាមដែនកំណត់
របស់រុក្ខជាតិ) ។ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចចែករំលែកឬជូនដល់កញ្ឆាបានរហូតដល់ទៅ ១ អោនឬ 
៥ កញ្ឆាប្រមូលផ្តុំជាមួយមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី ២១ ឆ្នាំឡើងទៅ
ដោយគ្មានសំណងណាមួយឡើយ។
រាល់ចំនួននៃកញ្ឆាឬកញ្ឆាដែលលើសពីមួយអោនដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកន្លែង
ស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែត្រូវបានធានាដោយសោ។ ផលិតផលខ្ជិលបាន
ផ្តល់អនុសាសន៍ថាបុគ្គលម្នាក់ៗតែងតែរក្សាកញ្ឆាជាប់និងរក្សាសុវត្ថិភាពឱ្យ
ឆ្ងាយពីកុមារនិងសត្វចិញ្ចឹម។ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃកញ្ឆាសូមទុកវា
នៅកន្លែងងងឹតស្ងួតនិងត្រជាក់។
ច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលដែលមានអាយុលើសពី 21 ឆ្នាំអាចដាំបានរហូតដល់ទៅ
ប្រាំមួយរុក្ខជាតិនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើមានបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមាន
អាយុលើសពី 21 ឆ្នាំរស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានដែលមានបំណងចង់លូតលាស់នោះចំនួន
រុក្ខជាតិអតិបរមាដែលអាចត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានគឺ 12 រុក្ខជាតិ។ 
រុក្ខជាតិត្រូវតែត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍
ចាក់សោរឬឧបករណ៍សុវត្ថិភាព។ រុក្ខជាតិមិនអាចមើលឃើញពីកន្លែងសាធារណៈដោយ
គ្មានការប្រើប្រាស់កែវយឹតយន្ដហោះឬជំនួយអុបទិកផ្សេងទៀតឡើយ។ បុគ្គលមិនអាច
ផលិតចំរាញ់ពីកញ្ឆាឬប្រមូលផ្តុំនៅផ្ទះបានទេដោយប្រើរាវរឺឧស្ម័នក្រៅពីជាតិ
អាល់កុលដែលមានចំណុចក្តៅក្រោម ១០០ អង្សាហ្វារិនហៃ។

ដូចគ្រឿងស្រវឹងដែរអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជាមិនមានផ្ទុកនូវកញ្ឆា / កញ្ឆាដែលប្រើ
សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងតំបន់អ្នកដំណើរនៃឡានរបស់ពួកគេនៅពេល
ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឬនៅកន្លែងដែលសាធារណជនចូលទៅកាន់។ “ កុងតឺន័របើកចំហ” 
រួមបញ្ចូលទាំងកញ្ចប់ដែលមានត្រារបស់វាខូចឬកញ្ចប់ដែលមាតិកាត្រូវបានដកចេញដោយ
ផ្នែក។ “ តំបន់ដឹកអ្នកដំណើរ” មិនរាប់បញ្ចូលគល់ឈើឬបន្ទប់ដាក់ស្រោមដៃដែលចាក់
សោរ។ ច្បាប់ឆ្នាំ 2017 មិនផ្លាស់ប្តូរការពិន័យដែលមានស្រាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិ
ការរថយន្តទេប្រសិនបើអ្នកអន់ថយដោយការប្រើប្រាស់ផលិតផលកញ្ឆាឬកញ្ឆា។
ការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅទីសាធារណៈទេហើយលើសពីនេះ
ការប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងឬនៅជុំវិញកន្លែងរបស់ឡាហ្សូរីវើ
ឡើយ។ អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លងកាត់ខ្សែរដ្ឋជាមួយផលិតផល
កញ្ឆាឬកញ្ឆាទេ។
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។ ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ម៉ាជិម៉ាណារឹតនិងកាណាឌីន
ការប្រើប្រាស់ឯកសារកញ្ឆាមានតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមក
ហើយ។ កញ្ឆាមានទំរង់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដូចជាផ្កាស្ងួត
ប្រេងប្រេងរុក្ខជាតិថ្នាំផ្សំនិងកញ្ឆាដែលត្រូវបានគេ
ប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ដែលអាចបរិភោគបានឬប្រមូលផ្តុំ។ 
ប្រភេទកញ្ឆានីមួយៗមានផ្ទុកសារធាតុ cannabinoids ប្រភេទ
ផ្សេងៗគ្នាជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗគ្នា។ ផលិតផ
លលុច្សរីវើរផ្តល់ជូននូវកញ្ឆាជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញ
សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូប។
រុក្ខជាតិកញ្ឆានេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាបួនក្រុមគឺ 
Sativa, Indica, កូនកាត់និង Cannabidiol (“ ស៊ីប៊ីឌី”) ។ ក្រុមនីមួយៗ
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់
ជាមួយនឹងការតុបតែងឬទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានៃ cannabinoid ។
ក។ ក្រុមហ៊ុន Sativas ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបង្កើនថាមពលនិង
ចំណង់អាហារខណៈពេលដែលបង្កើនអារម្មណ៍និងការផ្តោត
អារម្មណ៍របស់អតិថិជន។ ជាទូទៅត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើ
នៅពេលថ្ងៃ។
ខ។ សូចនាករត្រូវបានរាយការណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការសំរាក
លំហែក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការថប់បារម្ភនិងលើកកម្ពស់ការគេង
។ សូចនាករត្រូវបានណែនាំជាធម្មតាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
ពេលល្ងាច។
គ។ ពូជកូនកាត់ត្រូវបានផលិតនៅពេលអ្នកដាំដុះឆ្លងកាត់ពូជ
ខុសៗគ្នានិងសារ៉ាវ៉ាតដើម្បីរក្សាលក្ខណៈដែលចង់បាន
និងបង្កាត់ពូជដែលមិនចង់បានដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ
ជាក់លាក់។ 6



ឃ។ ការបាញ់ថ្នាំ cannabinoid ដំបូងគេគឺ Tetrahydrocannabinol 
(“ THC”) ដែលត្រូវបានគេដឹងថាបង្កើតផលប៉ះពាល់ខាង
ចិត្តសាស្ត្រឬអារម្មណ៍ខ្ពស់។ ក្រៅពីការប្រើប្រាស់
ការកម្សាន្តរបស់វាវាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបាត់
ការឈឺចាប់កាត់បន្ថយការក្អួតនិងចង្អោរកាត់បន្ថយការ
រលាកជំនួយដល់ការគេងកាត់បន្ថយសាច់ដុំកន្ត្រាក់បំបាត់
ការថប់បារម្ភនិងជំរុញចំណង់អាហាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
ង។ Cannabidiol ("CBD") គឺជាថ្នាំ cannabinoid ផ្សេងទៀតដែល
មានគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាដែលបង្កើតបានជាផល
ប៉ះពាល់តិចតួចខាងផ្លូវចិត្តឬខ្ពស់។ ការប្រើវិធី
ព្យាបាលរួមមានការបំបាត់ការឈឺចាប់ការសម្លាប់ឬបន្ថយ
ការលូតលាស់បាក់តេរីកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម
កាត់បន្ថយការប្រកាច់បំបាត់ការថប់បារម្ភនិងរារាំង
ការលូតលាស់ដុំសាច់និងមហារីក។
ច។ cannabinoids ផ្សេងទៀតដូចជា Cannabichromene (“ CBC”), 
Cannabigerol (“ CBG”), Cannabinol (“ CBN”), Tetrahydrocannabinolic 
Acid (“ THCA”), និង Tetrahydrocannabivarin (“ THCV”) ត្រូវបានគេ
រាយការណ៍ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាផងដែរ។ អត្ថ
ប្រយោជន៏មួយចំនួនរួមមានការបង្រ្កាបចំណង់អាហារការគេង
មិនលក់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្ទះសរសៃឈាមការពារ
ប្រព័ន្ធប្រសាទការបង្ក្រាបការកន្ត្រាក់សាច់ដុំការ
ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងបន្ថយការឈឺចាប់។
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។ ផលិតផលត្រូវ
បានផ្តល់ជូន
ផលិតផលខ្ជះខ្ជាយផ្តល់ជូននូវ
ផលិតផលយ៉ាងទូលំទូលាយហើយ
កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជម្រើស
របស់វាជានិច្ច។ បញ្ជីមុខម្ហូប
ប្រចាំថ្ងៃរបស់ឡាហ្សូវើមាននៅ
លើអ៊ិនធឺរណែតៈ 
www.lazyriverproducts.com ។ ខាងក្រោម
នេះគឺជាការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
កញ្ឆាជាច្រើនប្រភេទដែលនឹងត្រូវ
បានផ្តល់ជូននៅទីតាំងចែកចាយ
របស់ផលិតផលខ្ជិល។

ក។ ផ្កាកញ្ឆាសម្រាប់
ជក់បារីនិងចំហាយទឹក

ផលិតផលលុច្សរីវើរនឹងផ្តល់
ជូននូវផលិតផលកញ្ឆានិង
ផលិតផលជាច្រើនប្រភេទ
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ 
សំពាធនឹងត្រូវមាននិងពិនិត្យ
ឡើងវិញជាប្រចាំដោយ
ផ្អែកលើមតិយោបល់ពី
អ្នកប្រើប្រាស់និងតម្រូវការ
ទូទៅ។
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ខ។ ផលិតផលកញ្ឆា (MIPs) គ។ Tinctures ឃ។ ប្រធានបទ

មួនថ្នាំបាញ់ទឹកថ្នាំលាបស្បែក
និងស្នាមជ្រីវជ្រួញដែល
មានប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាល
ការឈឺចាប់ស្រួចស្រាវនៅតាមតំបន់
ផ្សេងៗគ្នានៃរាងកាយ។ ប្រធានបទមាន
ឥទ្ធិពលចាប់ផ្តើមយឺតប៉ុន្តែអាច
មានរយៈពេលរហូតដល់ ៨ (៨) ម៉ោង
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន។ 
ការព្យាបាលតាមបែបប្រធានបទមិន
មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយ
ត្រូវបានគេស្គាល់លើសួតឬបំពង់កទេ
។ ដីឡូតិ៍អំពាវនាវដល់អ្នកប្រើ
ប្រាស់វ័យចំណាស់ដែលធ្លាប់ប្រើ
ឡេដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាក
សន្លាក់ឬឈឺចាប់ខ្លាំង។ វិធី
ព្យាបាលកញ្ឆាជាទូទៅមិនមាន
ឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តឬ“ ខ្ពស់” ទេ
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានឥទ្ធិពល
ព្យាបាលលើស្ថានភាពជាក់លាក់
របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ។

ផលិតផលដែលអាចបរិភោគបាន
នឹងត្រូវផ្តល់ជូនដូចជា
សូកូឡានិង lozenges ។ MIPs 
ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តជំនួស
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់កញ្ឆា
។ MIP គឺជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យ
ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកប្រើ
ប្រាស់ដែលមិនជក់បារីព្រោះ
ពួកគេមិនធ្វើឱ្យបំពង់ករលាក
។ ក្នុងករណីជាច្រើន MIP 
ផ្តល់នូវប្រសិទ្ធិភាព
យូរអង្វែង។

សារធាតុ Tinctures គឺជា
សារធាតុរាវដែលមានជាតិ
អាល់កុលដែលមានជាតិ
អាល់កុល។ Tinctures អាចត្រូវបាន
ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ដោយ
ប្រើកែវភ្នែកដើម្បីដាក់រាវ
នៅក្រោមអណ្តាត។ Tinctures 
មានភាពងាយស្រួលក្នុង
ការគ្រប់គ្រងការប្រុងប្រយ័ត្ន
និងមិនមានការបំភិតបំភ័យដល់
អតិថិជនចាស់ឬអ្នកប្រើប្រាស់
ដែលមានការពិបាកលេប។ ដូ
សត្រូវបានវាស់វែងយ៉ាង
ងាយស្រួលនិងមានទំនោរទៅរក
ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាច្រើនជាង
ការកែប្រែ។ Tinctures មិន
ជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សួតទេ
។
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ង។ ផ្តោតអារម្មណ៍ ច។ ប៉ារ៉ាពនៀលី ឆ។ ការផ្គត់ផ្គង់ពាក់ព័ន្ធ

ពូជ៖ ហាសប្រេងនិងក្រមួនដែល
ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់
អតិថិជនដែលចូលចិត្តជក់បារីឬ
ស្រូបយកកញ្ឆាដែលប្រមូលផ្តុំ
ក្នុងបរិមាណតិចតួចដើម្បីទទួល
បានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ។ 
ការផ្តោតអារម្មណ៍អនុញ្ញាត
ឱ្យមានការចាប់ផ្តើមយ៉ាង
ឆាប់រហ័សដោយមិនចាំបាច់
ជក់បារីកញ្ឆាច្រើនពេក។

ឧបករណ៍ស្រូបយក
ចំហាយទឹកនិងឧបករណ៍
ស្រូបយកចំហាយទឹកបែប
ធម្មជាតិបំពង់ទឹក
បំពង់ផ្សែងនិងក្រដាស
រំកិល។
កញ្ឆាមានទម្រង់ផ្សេងៗ
គ្នាតម្រូវឱ្យមានជំនួយ
ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់
ការប្រើប្រាស់និង
ការប្រើប្រាស់។ ផលិតផល
ខ្ជះខ្ជាយនឹងផ្តល់ជូន
ជំរើសជាច្រើនដែល
អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ
ប្រាស់កំណត់វិធី
សាស្រ្តប្រើប្រាស់ដែល
ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ
បុគ្គល។

ម៉ាស៊ីនកិនជញ្ជីងជញ្ជីងម៉ាស៊ីន
ក្រឡុកធុងរំកិលប្រអប់ក្រឡុកក្រឡុក
តម្រងរសជាតិសម្រាប់ផ្កាគ្រឿង
សំអាតអំពូលភ្លើងផ្នែកជំនួស
ចំហាយទឹកម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រខ្យល់
ម៉ាស៊ីនចំរោះខ្យល់ពាងផ្ទុក
ប្រអប់ចាក់សោនិងធុងដែលមាន
សុវត្ថិភាពឬមិនច្បាស់សម្រាប់
ផ្ទុក នៃកញ្ឆា។
ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះនឹងជួយដល់
អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការរក្សាទុក
ការប្រើប្រាស់ការតំឡើងរបប
នីតិកម្មនិងការប្រើថ្នាំកញ្ឆា
ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។ កុងតឺន័រ
កញ្ឆានិងការផ្គត់ផ្គង់ស្តុកនឹង
ធានាថាកញ្ឆារបស់អ្នកប្រើប្រាស់
ត្រូវបានរក្សាទុកប្រកបដោយ
សុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាព។
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មួនថ្នាំបាញ់ទឹកថ្នាំលាបស្បែក
និងស្នាមជ្រីវជ្រួញដែល
មានប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាល
ការឈឺចាប់ស្រួចស្រាវនៅតាមតំបន់
ផ្សេងៗគ្នានៃរាងកាយ។ ប្រធានបទមាន
ឥទ្ធិពលចាប់ផ្តើមយឺតប៉ុន្តែអាច
មានរយៈពេលរហូតដល់ ៨ (៨) ម៉ោង
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន។ 
ការព្យាបាលតាមបែបប្រធានបទមិន
មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយ
ត្រូវបានគេស្គាល់លើសួតឬបំពង់កទេ
។ ដីឡូតិ៍អំពាវនាវដល់អ្នកប្រើ
ប្រាស់វ័យចំណាស់ដែលធ្លាប់ប្រើ
ឡេដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាក
សន្លាក់ឬឈឺចាប់ខ្លាំង។ វិធី
ព្យាបាលកញ្ឆាជាទូទៅមិនមាន
ឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តឬ“ ខ្ពស់” ទេ
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានឥទ្ធិពល
ព្យាបាលលើស្ថានភាពជាក់លាក់
របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ។
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ម៉ាស៊ីនកិនជញ្ជីងជញ្ជីងម៉ាស៊ីន
ក្រឡុកធុងរំកិលប្រអប់ក្រឡុកក្រឡុក
តម្រងរសជាតិសម្រាប់ផ្កាគ្រឿង
សំអាតអំពូលភ្លើងផ្នែកជំនួស
ចំហាយទឹកម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រខ្យល់
ម៉ាស៊ីនចំរោះខ្យល់ពាងផ្ទុក
ប្រអប់ចាក់សោនិងធុងដែលមាន
សុវត្ថិភាពឬមិនច្បាស់សម្រាប់
ផ្ទុក នៃកញ្ឆា។
ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះនឹងជួយដល់
អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការរក្សាទុក
ការប្រើប្រាស់ការតំឡើងរបប
នីតិកម្មនិងការប្រើថ្នាំកញ្ឆា
ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។ កុងតឺន័រ
កញ្ឆានិងការផ្គត់ផ្គង់ស្តុកនឹង
ធានាថាកញ្ឆារបស់អ្នកប្រើប្រាស់
ត្រូវបានរក្សាទុកប្រកបដោយ
សុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាព។

វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
មានវិធីផ្សេងគ្នាជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងកញ្ឆាដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បាន
ហើយមានកត្តាមួយចំនួនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ផលប៉ះពាល់ដែលទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់ម្នា
ក់ៗ។ កញ្ឆាជាទូទៅត្រូវបានស្រូបដោយការជក់បារីឬការជក់បារីឬការលេបថ្នាំតាមទំរង់នៃ
សារធាតុ tinctures ប្រេងប្រេងឬអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមប្រធានបទ។

ក។ កញ្ឆាជក់បារីគឺជាវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដែលពេញនិយមបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធិភាពលឿន
បំផុត។ នៅពេលអ្នកប្រើស្រូបចូលថ្នាំ cannabinoids ត្រូវបានណែនាំទៅក្នុងចរន្តឈាមដែលមាន
ឥទ្ធិពលស្ទើរតែភ្លាមៗ។ ផលប៉ះពាល់អាចមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងចាប់ពីកៅសិប (៩០) នាទីទៅ
ច្រើនម៉ោងហើយផលប៉ះពាល់ជាធម្មតាត្រូវបានទទួលអារម្មណ៍បន្ទាប់ពី ៣០ (៣០) នាទី។ 
ចំហាយទឹកគឺជាមធ្យោបាយជំនួសមួយក្នុងការស្រូបយកកញ្ឆា។ ជាជាងការជក់បារីការបំភាយ
ចំហាយទឹកឬការបញ្ចោញចំហាយទឹកទាក់ទងនឹងការកំដៅផ្កាកញ្ឆាឬប្រមូលផ្តុំទៅនឹង
សីតុណ្ហភាពដែលបង្កើតបានជាចំហាយទឹកដោយគ្មានចំហេះ។ Vaping លុបបំបាត់ចោលនូវសារជាតិ
បង្កមហារីកនិងសំបកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលជារឿយៗមាននៅក្នុងផ្សែង។ បន្ទាប់ពី
ជក់បារីឬប្រើកញ្ឆាអ្នកប្រើប្រាស់គួររង់ចាំយ៉ាងហោចណាស់សាមសិប (៣០) នាទីមុនពេលបង្កើន
កម្រិតថ្នាំ។
ខ។ ការទទួលទានកញ្ឆាគឺជាវិធីសាស្រ្តរដ្ឋបាលដ៏មានប្រជាប្រិយមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ដែលមិនចូលចិត្តជក់បារីឬវ៉ាយហើយកំពុងស្វែងរកផលប៉ះពាល់យូរអង្វែង។ ជាធម្មតាផលិតផល
អាហារដូចជាសូកូឡា lozenges ឬកន្សោមត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងសារធាតុកញ្ឆាដែលអាចលេប
បាន។ ផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានសំដៅទៅលើផលិតផលកញ្ឆាឬ“ MIP” ។ អ្នកប្រើថ្មីគួរតែចាប់ផ្តើម
ជាមួយកម្រិតតូចមួយយកជាមួយអាហារមួយចំនួននៅក្នុងក្រពះហើយរង់ចាំពីរ (២) ម៉ោងមុនពេល
បង្កើនកម្រិតថ្នាំ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងកំរិត
កញ្ឆាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ MIPs ។
គ។ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនអាចទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បានរបស់កញ្ឆាដោយការ
ដាក់បញ្ចូលផលិតផលដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងស្បែករបស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារកញ្ឆាត្រូវ
បានស្រូបយកតាមស្បែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បាន។ ជា
ញឹកញាប់ខ្លឹមសារមិនបង្កើតផលប៉ះពាល់ខាងចិត្តសាស្ត្រឬ“ ខ្ពស់” សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ទេ។
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មានវិធីផ្សេងគ្នាជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងកញ្ឆាដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បាន
ហើយមានកត្តាមួយចំនួនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ផលប៉ះពាល់ដែលទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់ម្នា
ក់ៗ។ កញ្ឆាជាទូទៅត្រូវបានស្រូបដោយការជក់បារីឬការជក់បារីឬការលេបថ្នាំតាមទំរង់នៃ
សារធាតុ tinctures ប្រេងប្រេងឬអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមប្រធានបទ។

ក។ កញ្ឆាជក់បារីគឺជាវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដែលពេញនិយមបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធិភាពលឿន
បំផុត។ នៅពេលអ្នកប្រើស្រូបចូលថ្នាំ cannabinoids ត្រូវបានណែនាំទៅក្នុងចរន្តឈាមដែលមាន
ឥទ្ធិពលស្ទើរតែភ្លាមៗ។ ផលប៉ះពាល់អាចមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងចាប់ពីកៅសិប (៩០) នាទីទៅ
ច្រើនម៉ោងហើយផលប៉ះពាល់ជាធម្មតាត្រូវបានទទួលអារម្មណ៍បន្ទាប់ពី ៣០ (៣០) នាទី។ 
ចំហាយទឹកគឺជាមធ្យោបាយជំនួសមួយក្នុងការស្រូបយកកញ្ឆា។ ជាជាងការជក់បារីការបំភាយ
ចំហាយទឹកឬការបញ្ចោញចំហាយទឹកទាក់ទងនឹងការកំដៅផ្កាកញ្ឆាឬប្រមូលផ្តុំទៅនឹង
សីតុណ្ហភាពដែលបង្កើតបានជាចំហាយទឹកដោយគ្មានចំហេះ។ Vaping លុបបំបាត់ចោលនូវសារជាតិ
បង្កមហារីកនិងសំបកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលជារឿយៗមាននៅក្នុងផ្សែង។ បន្ទាប់ពី
ជក់បារីឬប្រើកញ្ឆាអ្នកប្រើប្រាស់គួររង់ចាំយ៉ាងហោចណាស់សាមសិប (៣០) នាទីមុនពេលបង្កើន
កម្រិតថ្នាំ។
ខ។ ការទទួលទានកញ្ឆាគឺជាវិធីសាស្រ្តរដ្ឋបាលដ៏មានប្រជាប្រិយមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ដែលមិនចូលចិត្តជក់បារីឬវ៉ាយហើយកំពុងស្វែងរកផលប៉ះពាល់យូរអង្វែង។ ជាធម្មតាផលិតផល
អាហារដូចជាសូកូឡា lozenges ឬកន្សោមត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងសារធាតុកញ្ឆាដែលអាចលេប
បាន។ ផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានសំដៅទៅលើផលិតផលកញ្ឆាឬ“ MIP” ។ អ្នកប្រើថ្មីគួរតែចាប់ផ្តើម
ជាមួយកម្រិតតូចមួយយកជាមួយអាហារមួយចំនួននៅក្នុងក្រពះហើយរង់ចាំពីរ (២) ម៉ោងមុនពេល
បង្កើនកម្រិតថ្នាំ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងកំរិត
កញ្ឆាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ MIPs ។
គ។ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនអាចទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បានរបស់កញ្ឆាដោយការ
ដាក់បញ្ចូលផលិតផលដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងស្បែករបស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារកញ្ឆាត្រូវ
បានស្រូបយកតាមស្បែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពដែលចង់បាន។ ជា
ញឹកញាប់ខ្លឹមសារមិនបង្កើតផលប៉ះពាល់ខាងចិត្តសាស្ត្រឬ“ ខ្ពស់” សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ទេ។

។ កំរិតនិងការងារ
ក។ ផលិតផលផ្សេងៗគ្នានឹងមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងសក្តានុពលទម្រង់កាណាណូស្តេ
រ៉ូនិងផលប៉ះពាល់។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិសោធន៍រកកម្រិតល្អបំផុតសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដែល
ពួកគេចង់បានហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យរក្សាកំណត់ហេតុនៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត
និងផលប៉ះពាល់។ ភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងខុសគ្នាដោយផ្អែកលើកត្តាជាច្រើន
ដែលរួមមានទំងន់គីមីរាងកាយនិងការរំលាយអាហារ។ រាល់ផលិតផលកញ្ឆាទាំងអស់នឹងត្រូវបាន
សាកល្បងសាកល្បងនិងដាក់ស្លាកយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវកម្រិតថ្នាំនិងការ
វេចខ្ចប់។
ខ។ នៅពេលប្រើប្រាស់មីអាយធីវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការរង់ចាំ
ចំនួនពេលវេលាសមស្របមុនពេលទទួលទានឱ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បាន។ 
អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែចាប់ផ្តើមដោយកំរិតទាបហើយមិនគួរបង្កើនវារហូតដល់ពួកគេដឹងពីផល
ប៉ះពាល់និងពេលវេលាដែលវាត្រូវឈានដល់ផលប៉ះពាល់បែបនេះ។ កំហុសជាទូទៅជាមួយការប្រើ
ប្រាស់ MIPs គឺទទួលយកកម្រិតខ្ពស់ពេកនៃកម្រិតដំបូង។ កំហុសបែបនេះអាចត្រូវបានជៀសវាង
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ "ចាប់ផ្តើមទាបហើយយឺត" និងតាមដានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវផល
ប៉ះពាល់។
គ។ នៅពេលទទួលទាន MIPs វាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើឱ្យក្រពះពេញដើម្បី
កាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេនៃផលប៉ះពាល់។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ផងដែរថាកញ្ឆាមិនគួរ
ត្រូវបានប្រើរួមគ្នាជាមួយគ្រឿងស្រវឹងឬថ្នាំដទៃទៀតទេហើយអ្នកប្រើប្រាស់មិនគួរបើក
យានយន្តឬគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅពេលប្រើកញ្ឆាទេ។ សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចមាន
ហានិភ័យសុខភាពបន្ថែមទៀតដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កញ្ឆា។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់
គួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេអំពីហានិភ័យសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលទាក់ទង
នឹងការប្រើប្រាស់កញ្ឆា។
ឃ។ ស្លាកនៅលើផលិតផលកញ្ឆានឹងបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីថ្នាំ cannabinoid និងព័ត៌មានកំរិត
ប្រើ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែអានស្លាកមុនពេលទិញនិងប្រើកញ្ឆាដើម្បីធានាថាពួកគេមាន
ផលិតផលត្រឹមត្រូវនិងចង់បាននិងកំរិតប្រើ។ អតិថិជនគួរតែពិគ្រោះជាមួយភ្នាក់ងារផលិតផល
ខ្ជិលប្រសិនបើពួកគេមានសំណួរបន្ថែម។
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ក។ ផលិតផលកញ្ឆាគួរតែត្រូវ
បានរក្សាទុកនៅក្នុងការវេច
ខ្ចប់ភ័ស្តុតាងដែលអាច
ការពារបានពីការការពារ
កូនក្មេងនិងដើមរបស់ពួកគេ
ហើយទុកដោយឡែកពីអាហារ
ផ្សេងទៀត។
ខ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែ
និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា
ថែទាំសុខភាពមុនពេលប្រើ
កញ្ឆាជាពិសេសប្រសិនបើ
ពួកគេកំពុងប្រើថ្នាំ។
គ។ អ្នកប្រើប្រាស់បាន
រាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់
ផ្សេងៗគ្នាដែលទាក់ទងនឹង
ការប្រើប្រាស់កញ្ឆារួមមាន
មាត់ស្ងួតវិលមុខ
វង្វេងស្មារតីការថប់ដង្ហើម
ពេលវេលាប្រតិកម្មយឺតនិង
ជំនាញម៉ូតូខ្សោយ។ ផល
ប៉ះពាល់អាចខុសគ្នា
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ផ្សេងៗគ្នា។

 ។ សុវត្ថិភាព

ឃ។ វាជាការខុសច្បាប់
ក្នុងការបើកបរក្រោម
ឥទ្ធិពលនៃកញ្ឆា (M.G.L. 
c.90, s.24) ។
ង។ ការប្រើប្រាស់ផលិតផល
កញ្ឆានិងកញ្ឆាត្រូវបាន
ហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង
នៅក្នុងបរិវេណនៃផលិតផល
ឡាហ្សូរី។
ច។ កញ្ឆាគួរតែត្រូវបានទុក
ឱ្យនៅឆ្ងាយពីកុមារហើយ
ត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោម
សោរនិងគន្លឹះដើម្បី
ជៀសវាងការប្រើប្រាស់
ដោយចៃដន្យ។ អ្នកប្រើ
ប្រាស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវ
ជានិច្ចចំពោះការផ្ទុក
ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆា
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។



។ ការគ្រប់គ្រងភាពទន់ខ្សោយនិងការហាមឃាត់
ទោះបីជាថ្នាំខុសគ្នាមានឥទ្ធិពលលើរាងកាយខុសគ្នាក៏ដោយរោគសញ្ញានៃការ
ញៀនគឺស្រដៀងគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់សញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃការប្រើប្រាស់
គ្រឿងញៀនសូមពិចារណានិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍នៃសញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃការប្រើសារធាតុញៀនមានៈ

ក។ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើទំនួលខុសត្រូវនៅឯសាលារៀននៅកន្លែងធ្វើការឬនៅ
ផ្ទះដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ខ។ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្រោមស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ឬប្រថុយគ្រោះថ្នាក់
ខណៈពេលខ្ពស់។
គ។ ការកើនឡើងនៃការអត់ធ្មត់គ្រឿងញៀន;
ឃ។ ការប្រើថ្នាំដើម្បីជៀសវាងឬបំបាត់រោគសញ្ញានៃការដកប្រាក់ដែលអាចរួមមាន
ចង្អោរបែកញើសញ័រនិងថប់បារម្ភខ្លាំង។
ង។ បង្កបញ្ហានៅក្នុងទំនាក់ទំនង;
ច។ បោះបង់ចោលសកម្មភាពរីករាយ;
ឆ។ បន្តប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទោះបីមានចំណេះដឹងអំពីសក្តានុពលនិង
គ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ។ ឬ
ជ។ បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។
ការពឹងផ្អែកលើរាងកាយចំពោះកញ្ឆាមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការស្រាវជ្រាវ
ទូលំទូលាយនោះទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់កញ្ឆាញឹកញាប់ឬធ្ងន់អាចបណ្តាលឱ្យ
មានការអត់ធ្មត់កាន់តែខ្លាំងដែលបណ្តាលឱ្យមានតម្រូវការខ្ពស់និងមានភាព
ខុសគ្នា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការអធ្យាស្រ័យការពឹងផ្អែកនិងការដកប្រាក់
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://drugabuse.com/marijuana-abuse/ ។
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។ ការគ្រប់គ្រងភាពទន់ខ្សោយនិងការហាមឃាត់

HelpGuide.org គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយ
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់
សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ហើយផ្តល់នូវ
ធនធានដើម្បីទទួលស្គាល់ការរំលោភបំពាននិង
ការញៀន។ HelpGuide.org ផ្តល់ការណែនាំអំពីសញ្ញា
និងរោគសញ្ញាទូទៅនៃការប្រើគ្រឿងញៀននិង
ការញៀន។
សញ្ញានៃការញៀនរួមមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់
ការប្រើថ្នាំដើម្បីជៀសវាងការដកខ្លួនវិលវល់
នឹងជីវិតជុំវិញការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ការបោះបង់ចោលសកម្មភាពដែលបានរកឃើញពីមុន
មានភាពរីករាយការប្រើប្រាស់បានយូរនិងបាត់បង់
ការគ្រប់គ្រង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការញៀន
និងការញៀនសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ 
https://www.helpguide.org/home-pages/addictions.htm
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ក។ ផលិតផលកញ្ឆាគួរតែត្រូវ
បានរក្សាទុកនៅក្នុងការវេច
ខ្ចប់ភ័ស្តុតាងដែលអាច
ការពារបានពីការការពារ
កូនក្មេងនិងដើមរបស់ពួកគេ
ហើយទុកដោយឡែកពីអាហារ
ផ្សេងទៀត។
ខ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែ
និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា
ថែទាំសុខភាពមុនពេលប្រើ
កញ្ឆាជាពិសេសប្រសិនបើ
ពួកគេកំពុងប្រើថ្នាំ។
គ។ អ្នកប្រើប្រាស់បាន
រាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់
ផ្សេងៗគ្នាដែលទាក់ទងនឹង
ការប្រើប្រាស់កញ្ឆារួមមាន
មាត់ស្ងួតវិលមុខ
វង្វេងស្មារតីការថប់ដង្ហើម
ពេលវេលាប្រតិកម្មយឺតនិង
ជំនាញម៉ូតូខ្សោយ។ ផល
ប៉ះពាល់អាចខុសគ្នា
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
ផ្សេងៗគ្នា។



អាយ។ សេវាកម្មផលិតផលឡាហ្ស៊ី

បុគ្គលិកនិងធនធាន។ ភ្នាក់ងាររបស់ Lazy River 
Products ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលមានចំណេះ
ដឹងខ្ពស់និងអាចឆ្លើយសំណួរនិងផ្តល់ធនធាន
បន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់កញ្ឆា។ យើង
លើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យសួរសំណួរនៅពេល
ពួកគេចូលទៅកាន់អគារចែកចាយតាមរយៈ
ទូរស័ព្ទនិងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។
សេវាកម្មស្នាក់នៅ។ ឡាហ្សូលរីវើរប្តេ
ជ្ញាបម្រើអតិថិជនជាមួយនឹងតំរូវការពិសេស។ 
ឡាហ្សូលរីវើលផ្តល់សេវាកម្មអ្នកបកប្រែជា
ភាសាផ្សេងគ្នាជាច្រើនរួមមានទាំងអ្នកមើល
ឃើញនិងអ្នកដែលមានសម្លេងខ្សោយ។
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ការបញ្ច្រាសគុណភាព
ក។ ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ផលិតផលឡាហ្សូរីវ័នប្តេជ្ញាផ្តល់កញ្ឆាដែលមានគុណ
ភាពខ្ពស់បំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យោងតាមការប្តេជ្ញា
ចិត្តនិងស្របតាមច្បាប់រដ្ឋផលិតផលខ្ជិលបានប្រើប្រាស់
មន្ទីរពិសោធន៍សាកល្បងឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើតេស្ត៍
គំរូពីកញ្ឆាទាំងអស់ដែលផលិតផលឡាហ្សូលផលិត។ ការ
ធ្វើតេស្តបែបនេះធានាថាផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆា
ទាំងអស់មិនមានសារធាតុកខ្វក់ដូចជាផ្សិតផ្សិតធូលីធ្ងន់
និយ័តករលូតលាស់រុក្ខជាតិនិងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត។ 
ផលិតផលខ្ជិលទន្លេមាននីតិវិធីត្រួតពិនិត្យគុណភាព
ដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធផលតេស្តដែលបង្ហាញពីការ
ចម្លងរោគដែលត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម។
ខ។ នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យការធ្វើវិនិយោគទុន
ផលិតផលលុច្សរីវើរនឹងធានាថារាល់ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆា
សម្រាប់លក់រាយត្រូវបានសាកល្បងសម្រាប់វត្តមាននៃភាព
កខ្វក់រួមទាំងមិនបានកំណត់ចំពោះផ្សិតធូលីលោហធាតុ
ធ្ងន់និយតករលូតលាស់រុក្ខជាតិនិងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត
។ រាល់ការធ្វើតេស្តិ៍បែបនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ
មន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យមួយដែលផលិតផលខ្ជះខ្ជាយរក្សា
នូវទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យា។
ក្នុងករណីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តិ៍បង្ហាញពីការ
ចម្លងរោគផលិតផលខ្ជិលនឹងចាប់ផ្តើមនីតិវិធីស៊ើបអង្កេត
ការចម្លងរោគរបស់ខ្លួន៖
ខ្ញុំ។ ផលិតផលខ្ជះខ្ជាយនឹងចងក្រងឯកសារផ្ទៃក្នុងដំបូង
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1. លេខបាច់ពីគំរូដែលបានធ្វើតេស្តត្រូវបានយក;
2. ការចម្លងរោគដែលបានរកឃើញ; និង
3. កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើតេស្តគំរូ។
ii ។ ប្រសិនបើភាពកខ្វក់គឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវបានណែនាំក្នុងកំឡុងពេលដាំដុះ
ឬកែច្នៃផលិតផលខ្ជិលនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវពិធីសារនិងនីតិវិធីនៃការប្រើ
សារធាតុគីមីបែបនេះដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃវត្តមាននៃកម្រិតតេស្តហួសកំរិត។ 
លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាមួយនឹងឯកសារចម្លងរោគ
ផ្ទៃក្នុងហើយរាល់ការកែសម្រួលចាំបាច់ចំពោះនីតិវិធីឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផលិតផលឡេហ្សិននឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការប្រតិបត្ដិ
ផលិតផលឡាហ្សូលឬអនុវត្តជាក់ស្តែងតាមតម្រូវការ។ លើសពីនេះទៀតផលិតផល
ខ្ជះខ្ជាយនឹងអនុវត្តរាល់ការបណ្តុះបណ្តាលឬការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញទាក់ទង
នឹងពិធីសារដែលទាក់ទងនឹងការចម្លងរោគដែលអាចអនុវត្តបាន។
អាយ។ ប្រសិនបើភាពកខ្វក់គឺជាសារធាតុបរទេសដែលមិនត្រូវបានណែនាំដោយចេតនា
ដោយផលិតផលខ្ជិលទន្លេផលិតផលខ្ជិលនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ដូច
ខាងក្រោម៖
នៅកន្លែងដែលមានការចម្លងរោគ
នៅពេលភាពកខ្វក់កើតឡើង;
មូលហេតុដើមនៃការណែនាំនៃការចម្លងរោគនេះ; និង
៤. វិធានការបង្ការដើម្បីបង្ការការចម្លងរោគទៅថ្ងៃក្រោយ។

លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាមួយនឹងឯកសារចម្លងរោគ
ផ្ទៃក្នុងហើយរាល់ការកែសម្រួលចាំបាច់ចំពោះនីតិវិធីឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផលិតផលឡេហ្សិននឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការប្រតិបត្ដិ
ផលិតផលឡាហ្សូលឬអនុវត្តជាក់ស្តែងតាមតម្រូវការ។ លើសពីនេះទៀតផលិតផល
ខ្ជះខ្ជាយនឹងអនុវត្តរាល់ការបណ្តុះបណ្តាលឬការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញទាក់ទង
នឹងពិធីសារដែលទាក់ទងនឹងការចម្លងរោគដែលអាចអនុវត្តបាន។
ផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ជិលលើការចម្លងរោគណាមួយផលិតផលខ្ជិលនឹងកំណត់
កញ្ឆាដែលរងផលប៉ះពាល់និងបែងចែកជាបន្ទាន់និងបំផ្លាញកញ្ឆាដែលមានកខ្វក់
ទាំងអស់ដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីនៃការបោះចោលកាកសំណល់កញ្ឆារបស់ផលិតផល។
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ក។ ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ផលិតផលឡាហ្សូរីវ័នប្តេជ្ញាផ្តល់កញ្ឆាដែលមានគុណ
ភាពខ្ពស់បំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យោងតាមការប្តេជ្ញា
ចិត្តនិងស្របតាមច្បាប់រដ្ឋផលិតផលខ្ជិលបានប្រើប្រាស់
មន្ទីរពិសោធន៍សាកល្បងឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើតេស្ត៍
គំរូពីកញ្ឆាទាំងអស់ដែលផលិតផលឡាហ្សូលផលិត។ ការ
ធ្វើតេស្តបែបនេះធានាថាផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆា
ទាំងអស់មិនមានសារធាតុកខ្វក់ដូចជាផ្សិតផ្សិតធូលីធ្ងន់
និយ័តករលូតលាស់រុក្ខជាតិនិងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត។ 
ផលិតផលខ្ជិលទន្លេមាននីតិវិធីត្រួតពិនិត្យគុណភាព
ដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធផលតេស្តដែលបង្ហាញពីការ
ចម្លងរោគដែលត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម។
ខ។ នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យការធ្វើវិនិយោគទុន
ផលិតផលលុច្សរីវើរនឹងធានាថារាល់ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆា
សម្រាប់លក់រាយត្រូវបានសាកល្បងសម្រាប់វត្តមាននៃភាព
កខ្វក់រួមទាំងមិនបានកំណត់ចំពោះផ្សិតធូលីលោហធាតុ
ធ្ងន់និយតករលូតលាស់រុក្ខជាតិនិងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត
។ រាល់ការធ្វើតេស្តិ៍បែបនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ
មន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យមួយដែលផលិតផលខ្ជះខ្ជាយរក្សា
នូវទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យា។
ក្នុងករណីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តិ៍បង្ហាញពីការ
ចម្លងរោគផលិតផលខ្ជិលនឹងចាប់ផ្តើមនីតិវិធីស៊ើបអង្កេត
ការចម្លងរោគរបស់ខ្លួន៖
ខ្ញុំ។ ផលិតផលខ្ជះខ្ជាយនឹងចងក្រងឯកសារផ្ទៃក្នុងដំបូង
ដែលរួមមាន៖

។ ការបដិសេធនិងការពិន័យ

ក។ កញ្ឆាមិនត្រូវបានវិភាគឬអនុម័តដោយ FDA ទេ។ មានព័ត៌មានមានកំណត់អំពីផលប៉ះពាល់នៃកញ្ឆា
ហើយវាអាចមានហានិភ័យសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កញ្ឆា។ ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆា
គួរតែត្រូវបានទុកឱ្យនៅឆ្ងាយពីកុមារហើយត្រូវរក្សាទុកក្នុងវិធីមួយដើម្បីការពារការចូលប្រើ
របស់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំ។
ខ។ នៅពេលដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃកញ្ឆាការបើកបរត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ M.G.L. គ។ ៩០ § 
២៤ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនមិនគួរដំណើរការទេ។
គ។ អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចលក់កញ្ឆាទៅឱ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតបានឡើយ។ មានតែក្រុមហ៊ុនលក់រាយ
កញ្ឆាទេដែលបង្កើតអាជ្ញាប័ណ្ណដោយគណៈកម្មការអាចលក់ផលិតផលកញ្ឆានិងកញ្ឆាដោយ
ផ្ទាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។
ឃ។ ការលក់កញ្ឆាទៅអ្នកដទៃគឺខុសច្បាប់ហើយជាបទឧក្រិដ្ឋលើកដំបូង (ក្រោម ៥០ ផោន) អាចនឹង
ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ២ ឆ្នាំ / ពិន័យ ៥,០០០ ដុល្លារ។ បទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់
អាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ២,៥ ឆ្នាំ / ពិន័យជាប្រាក់ ១ ម៉ឺនដុល្លារ។
ង។ ការកាន់កាប់លើសពីដែនកំណត់ច្បាប់ (១ អោនស៍) នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់អ្នកអាចត្រូវបាន
ផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ៦ ខែ / ពិន័យ ៥០០ ដុល្លារ។
ច។ ការខកខានមិនបានរក្សាទុកកញ្ឆានិងកញ្ឆាលើសពីមួយអោនជាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះអាចត្រូវបាន
ផ្តន្ទាទោសដោយពិន័យរដ្ឋ ១០០ ដុល្លារនិងដកហូតកញ្ឆា។
ឆ។ ការពិន័យជាស៊ីវិលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កញ្ឆានៅតាមទីសាធារណៈឬជក់កញ្ឆាដែលជក់បារី
ត្រូវបានហាមឃាត់មានរហូតដល់ ១០០ ដុល្លារ។
ជ។ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចនឹងទទួលបានការពិន័យរដ្ឋប្បវេណីរហូតដល់ ៥០០ ដុល្លារពីបទមានផ្ទុកកញ្ឆា
នៅតំបន់អ្នកដំណើរនៃយានយន្តនៅពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឬកន្លែងដែលសាធារណជនចូល។
ខ្ញុំ។ មនុស្សពេញវ័យប្រហែលជាមិនដាំរុក្ខជាតិកញ្ឆាដែលរុក្ខជាតិ 
"អាចមើលឃើញពីកន្លែងសាធារណៈ" ។ ការរំលោភលើផ្នែកនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសជាបទល្មើស
រដ្ឋប្បវេណីជាមួយនឹងការពិន័យមិនឱ្យលើសពី ៣០០ ដុល្លារនិងការដកហូតកញ្ឆា។
ច។ មនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុយ៉ាងតិច ២១ ឆ្នាំហើយដាំដុះលើសពី ៦ តែមិនលើសពី ១២ ដើមឬ
អ្នកមានកញ្ឆានៅខាងក្រៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់មានទំងន់លើសពី ១ អោនតែមិនលើសពី ២ 
អោននឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់មិនលើសពី ១០០ ដុល្លារនិងការដកហូតកញ្ឆាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ
។
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k ។ បុគ្គលដែលដឹងដោយចេតនានិងផ្គត់ផ្គង់ផ្គត់ផ្គង់ឬផ្តល់កញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់
កញ្ឆាដល់មនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬសម្រាប់
ការប្រើប្រាស់ឪពុកម្តាយរបស់បុគ្គលនោះឬបុគ្គលផ្សេងទៀតនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោម ពិន័យ
រដ្ឋប្បវេណីមិនលើសពី ២០០០ ដុល្លារអាមេរិកឬដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំឬទាំងការ
ពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារ។
លីត្រ។ បុគ្គលដែលដឹងនិងមានចេតនាអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំ 
(លើកលែងតែកុមារនិងចៅរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់) មានផ្ទុកកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬ
គ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆានៅតាមបរិវេណឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែលត្រូវ
បានចោទប្រកាន់នឹងត្រូវទទួល ពិន័យរដ្ឋប្បវេណីមិនលើសពី ២០០០ ដុល្លារអាមេរិកឬដាក់ពន្ធនាគារ
រយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំឬទាំងការពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារ។
m ។ បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំ 
(លើកលែងតែអ្នកជំងឺដែលមានប័ណ្ណចុះបញ្ជីសម្រាប់ការប្រើកញ្ឆា) ដែលបានទិញឬព្យាយាមទិញ
កញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆាត្រូវទទួលពិន័យស៊ីវិលមិនលើសពី ១០០ ដុល្លារនិងការ
បញ្ចប់ កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀន។
n ។ បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំដែលទិញឬព្យាយាមទិញកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់
កញ្ឆាត្រូវទទួលទោសស៊ីវិលមិនតិចជាង ១០០ ដុល្លារការបញ្ចប់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀននិងការ
ជូនដំណឹងដល់ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់។ ការខកខានក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពី
គ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃបទល្មើសអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការនៃការបំពានច្បាប់
។
o ។ បុគ្គលដែលមានអាយុពី ១៨-២០ ឆ្នាំដែលផ្លាស់ប្តូរផ្ទុយឬក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណ 
(អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ) ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនជាភស្តុតាងនៃអាយុដែលមានចេតនាទិញកញ្ឆាផលិតផល
កញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆាត្រូវទទួលទោសស៊ីវិលមិនលើសពី ១០០ ដុល្លារ និងការបញ្ចប់កម្មវិធី
យល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀន។
ទំ។ បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំដែលផ្លាស់ប្តូរផ្ទុយឬក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
ដែលត្រូវបានផ្តល់ជាភស្តុតាងនៃអាយុដែលមានចេតនាទិញកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬគ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆា
ត្រូវទទួលពិន័យស៊ីវិលមិនលើសពី ១០០ ដុល្លារការបញ្ចប់គ្រឿងញៀន កម្មវិធីការយល់ដឹងនិងការ
ជូនដំណឹងរបស់ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់។ ការខកខានក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពី
គ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃបទល្មើសអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការនៃការបំពានច្បាប់
។
q ។ បុគ្គលដែលដឹងនិងមានចេតនាអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ២១ ឆ្នាំ 
(លើកលែងតែកុមារនិងចៅរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់) មានផ្ទុកកញ្ឆាផលិតផលកញ្ឆាឬ
គ្រឿងបន្លាស់កញ្ឆានៅតាមបរិវេណឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែលត្រូវ
បានចោទប្រកាន់នឹងត្រូវទទួល ពិន័យរដ្ឋប្បវេណីមិនលើសពី ២០០០ ដុល្លារអាមេរិកឬដាក់ពន្ធនាគារ
រយៈពេលមិនលើសពីមួយឆ្នាំឬទាំងការពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារ។
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