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មូលដ្ឋា នននកាណាប ៊ីស 
ោរធាត្ុកាណាប ៊ីស, និង ចាត់្ថ្នន ក់ 

 
 

 
  

ធីបអ្កសីុ (THC) 

បត្្ាអ្ុី្ដកូាណាប ៊ីែុល (្ត្ូវានោា ល់ថ្ន TCH) បដើរតួ្ដូចជាោរធាតុ្រីមីផ្លិត្ 
ោរធាត្កុាណាប ៊ីែុល កន ុងខល នួរប្ស់អ្នកបដ្ឋយធមមជាតិ្ ។ ោរធាត្ុ TCH 

បធវ ើការជ្មញុបកាសិកាខួរកាលបអាយប្បងា ើត្ដូផ្កមីន និង 
ទទួលខុស្ត្ូវកន ុងឥទធិពលផ្កល ស់ប្ត រូអារមមែ៍ 

ណដលមនុសសមួយចាំនួនធាំមានទាំនក់ទាំនងជាមួយោរធាត្ុ កាណាប ៊ីស ។ 

សីុប ៊ីឌី (CBD) 

កាណាប ៊ីដុល (្ត្ូវានោា ល់ថ្ន CBD) មិនានបធវ ើបអាយបោកអ្នកប ើងអារមមែ ៍
(High) ប្ ុណនតអ្នកប្ប្ើ្ាស់ជាប្ចើនាន ោយការែ៍ថ្ន វាានជួយប្ាំាត់្ភាពប្សតស 
និង ការឈឺចាប្់ និង ប្បងា ើនការទទួលទានអាហារ និង ជាំនួយបអាយបរងលក់ ។ 
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មូលដ្ឋា នននកាណាប ៊ីស 
កមាល ាំងជ្មញុ និង ការប្ក្ោយសមញ្ញ  

 

អ្ាំពីោទីវា៉ា  (SATIVA) 

កមាល ាំងជ្មញុ ពី្ប្បេទោទីវា៉ា  ្ត្ូវានកត្់្ាថ្នជាកមាល ាំងជ្មញុណដល 

ជួយបលើកអារមមែ៍ ណដលោកសមស្មាប់្ការប្បងា ើត្សិលបៈ ឬ 

ចូលរមួកន ុងសងាមមិត្តេកត ិ ។ បដើមោទីវា៉ា  មានទ្មង់ខព ស់ និង តូ្ចបសត ើង និង 

មានសល ឹកចុង្សួច ។ 

 

អ្ាំពីអ្ុីនឌីកា (SATIVA) 

កមាល ាំងជ្មញុ 

ពី្ប្បេទអ្ុីនឌីកា្ត្ូវានកត្់្ាថ្នមានឥទធិពលស្មាកពាសបពញោងកាយ

ណដលបធវ ើបអាយបោកអ្នកហាក់មានអារមមែ៍ ងងុយ និង 

ចង់ចូលទទួលទានដាំបែក និង ស្មាក ។ ងាយចាាំអ្ាំពីវា សូមចាំណាាំពាកយ in- 

da- couch. ងាយ្សួល ណមនបទ? បដើមអ្ុីនឌីកា ជាធមមាមានបដើមោាំញាំ 

មានណមកោខា និង បដើម្ស ូន។ 

 

អ្ាំពី្ប្បេទហាយ្ប ៊ីត្ (HYBRIDS) 

ហាយ្ប ៊ីត្ ជាប ម្ ះណដល្ត្ូវានណែនាំ 

ស្មាប់្ោរធាតុ្ណដលោយគ្នន រវាងធាតុ្ទាាំងពីរ រឺ ោទីវា៉ា  និង អ្ុីនឌីកា ។ 

ជាទូបៅ កាណាប ៊ីសប្ចច ុប្បននជា្ប្បេទមានឥទធិពលហាយ្ប ៊ីត្ ។ 
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មូលដ្ឋា នននកាណាប ៊ីស 
ោរធាត្ុធឺហ្វ ីន (Terpenes) 

ប្ណនែមពីោរធាត្ុ TCH និង CBD, សនសបោមតូ្ចៗខាងប្ៅណដលមានបៅបដើម 
កាណាប ៊ីស ្ត្ូវានផ្លិត្ជា ោរធាត្ុធឺហ្វ ីន (Terpenes) ជាប្ប្ង្កអូ្ប្ 
ណដលប្ប្ើ្ាស់ជា ពែ៌ ជារសជាតិ្ និង កល ិន ។ ្សប្បពលណដល 
វាមិនានបធវ ើបអាយបោកអ្នកមានអារមមែ៍ប ើង 
ណត្វាអាចជួលបអាយបោកអ្នកមានការបផ្កត ត្អារមមែ៍ និងសង ប់្បសង ៀម ។ 
ឥទធិពលរប្ស់វាដូចជាបោកអ្នក បធវ ើការពាាលបដ្ឋយប្ប្ើ្ាស់កល ិនដូបចាន ះណដរ ។ 
បយើងខុ្ាំនឹងបធវ ើការលមា ិត្អ្ាំពី ឥទធិពលពី ធឺហ្វ ីន (Terpenes) 
ណដលប្ប្ើ្ាស់ជាទូបៅជូនបោកអ្នក ។ 
 

 
 
 

  

ោរធាត្ ុមរីសុនី (MYRCENE) 

ជួយកន ុងការ ៖ ស្មាក នងិ ប្ាំាត្់ការឈចឺាប់្ 

កលនិ ៖ ដី ដូច្គ្នប់្ខាល ាំពូ (Clove) 

មានផ្ទ កុបៅកន ុង ៖ 

ណផ្លោវ យ ប្ណនល ្បូ្ខូលី និង ជថី្នម (Thyme) 

ោរធាត្ ុលីម ូននី (LIMONENE) 

ជួយកន ុងការ ៖ មានអារមមែស៍ង ប់្ោង ត្់ ប្ាំាត្េ់័យខាល ច នងិ 

ជាំនួយអារមមែ ៍

កលនិ ៖ ្កូចឆ្មម  និយាយ្ាកដកល ិន្កូច 

មានផ្ទ កុបៅកន ុង ៖ 

ណផ្ល្កូវ ណផ្លទាំពាាំងាយជូរ នងិ ជអី្ងាា ម 
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ោរធាត្ ុលីណាលូល (LINALOOL) 

ជួយកន ុងការ ៖ ប្ាំាត្ប់្សតស បរងលក់ នងិ ជាំនួយអារមមែ៍ 

កលនិ ៖ កលនិផ្កា  ហ្លិ 

មានផ្ទ កុបៅកន ុង ៖ 

ផ្កា ឡាបវ៉ានឌឺ សល កឹជីវា៉ា ន់ស យុ នងិ សល កឹឃិនឆ្មយ 

ោរធាត្ ុខាយ ូ ហ្វ ីលនី (CARYOPHYLLENE) 

ជួយកន ុងការ ៖ ឈឺចាប់្ បៅត កន ុងខល នួ នងិ េ័យខាល ច 

កលនិ ៖ ហ្ិល 

មានផ្ទ កុបៅកន ុង ៖ 

្គ្នប់្ខាល ាំពូ ប្មច នងិ ណផ្លហ្ប្ 

ោរធាត្ ុេនីនី (PINENE) 

ជួយកន ុងការ ៖ ការបៅត កន ុងខល នួ ប្បងា ើនការរហ័្សរហួ្ន នងិ 

ប្ាំាត្េ់័យខាល ច 

កលនិ ៖ កលនិដី កលនិន្ព្សល់ 

មានផ្ទ កុបៅកន ុង ៖ 

បដើម្សល់ ជីនងវង និង ជីឌីល (Dill) 

ោរធាត្ ុធេឺែូីលនី (TERPINOLENE) 

ជួយកន ុងការ ៖ កន ុងការបរង 

កលនិ ៖ ផ្កា  ឱសថរកុខជាត្ ិ

មានផ្ទ កុបៅកន ុង ៖ 

ណផ្លបា ម ្គ្នប់្ធញ្ញជាត្ិ នងិ ផ្កា លីឡាក់ (Lilac) 
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មូលដ្ឋា នននកាណាប ៊ីស 
 វ ធធីសប្មចចិត្តថ្នអ្វ ីណដលោកសមស្មាប់្បោកអ្នក 

មនុសសមួយចាំនួនធាំានសិកាអ្ាំពី្ប្បេទរប្ស់កាណាប ៊ីស 

ាមនិយមន័យបុ្ោែ្ត្ូវានោា ល់រវាងមូលដ្ឋា ន អ្ុីនឌីកា (INDICA) និង 

ោទីវា៉ា  (SATIVA) ណដលសាំបៅបៅ ោទីវា៉ា ណដលផ្ទ ុក ធីបអ្ចសុី (THC) 

មានក្មិត្ខាល ាំងជាង អ្ុីនឌីកាណដលមានោរធាត្ុ  

សុីប ៊ីឌី (CBD) ។ បនះមិនណមនជាករែីទូបៅបនះបទ ។ 

វាមាន្ប្បេទអ្ុីនឌីកាជាប្ចើនបទៀត្ណដលផ្ទ ុកោរធាត្ុ សុីប ៊ីឌី ណត្ខាល ាំងជាងផ្ទ ុក 

ធីបអ្ចសុី និង ករែីផ្ទ ុយពីបនះ ។ 

ាមរយៈការប្ងាា ត់្ពូជបផ្សងៗគ្នន ជាប្ចើនត្ាំែរ ។ 

 

វា្ត្ូវានចាត្់ទុកថ្នក្មកន ុងការណសវ ងរក្ប្បេទណដលសុទធ មានណត្ ោទីវា៉ា  ឬ 

អ្ុីនឌីកា នបពលប្ចច ុប្បនន  ។ ណដរជាទូបៅវាជា្ប្បេទហាយ្ប ៊ីដ ។ 

 

 
 
 

EL S — CBD? THC ? — LE V 
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មូលដ្ឋា នននកាណាប ៊ីស 
ឥទធិពលរមួផ្ស ាំបផ្សងៗ 

ការរមួប្ញ្ច ូលគ្នន រវាង ធឺេីន និង ោរធាត្ុកាណាប ៊ីែយ 

បៅកន ុងរុកខជាតិ្នីមួយៗប្បងា ើត្ានជាទ្មង់ដាំបរៀប្គ្នន ដ៏ពិបសស 

ណដល្ត្ូវានោា ល់ថ្នជា ឥទធិពលរមួផ្ស ាំ ។ 

មនទ ីរពិបោធន៍ននប្ចើនប ើងៗានបធវ ើការបិ្ត្ោល កបលើផ្លិត្ផ្លរប្ស់ពួក

បរអ្ាំពីកាំែត្់ក្មិត្ ធឺេីែយ (Terpenoid) 

ដូបចនះអ្ត្ិថិជនអាចយល់ានកាន់ណត្ចាស់ជាងមុននូវឥទធិពលរប្ស់វា ។ 

្ប្សិនបប្ើបោកអ្នកណសវ ងរកទិញបៅបលើទីផ្ារ 

បដើមបីទទួលានប្ទពិបោធន៍បផ្សងៗ 

សូមបធវ ើការប្ជើសបរ ើសបដ្ឋយប្ប្ៀប្បធៀប្ការោយគ្នន រវាងក្មិត្ឥទធិពលរប្ស់ 

CBD ឬ THC ឬមួយបទៀត្រឺ ការកាំែត្់ធឺេីែយ 

បដើមបីទទួលានលទធផ្លបពញចិត្ត  ។ 
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សូមទប់្អារមមែ៍ ចាប់្បផ្តើមជាមួយចាំនួនត្ិច និង ប្ប្ើ្ាស់យឺត្ៗ 

ការទទួលានប្ទពិបោធន៍ ឬ 

ឥទធិពលរ ើកោយរប្ស់បុ្រាលមាន ក់ៗមិនណត្ងណត្ដូចគ្នន  ស្មាប់្អ្នកបនះបទ ។ 

ណដលបនះជាបហ្តុ្ផ្លថ្នបហ្ត្ុអ្វ ីបយើងខុ្ាំណែនាំអ្នកបធវ ើការោកសួរ 

បហ្ើយចាប់្បផ្តើមប្ប្ើ្ាស់ជាមួយចាំនួនត្ិច និង ប្ប្ើ្ាស់យឺត្ៗ ។ 

បពលណដលពាយាមប្ប្ើ្ាស់ កាណាប ៊ីស 

បុ្រាលមាន ក់ៗរួរមានប្ទពិបោធន៍កាំែត្់ 

រួរចាប់្បផ្តើមជាមួយនឹងទមងន់តិ្ចជាង <5 មីលី្កាម (mg) នន THC 

កន ុងការប្ប្ើ្ាស់មតងៗ និង បធវ ើការប្បងា ើនទមងន់ ប្នទ ប់្ពីការរងចាាំ 

ាមបពលបវោឥទធិពល្ប្សិទធិភាពដល់កាំែត្់ ។ 

 

 
 

 
  

ផ្កា  

ផ្កា សាំបៅបៅបលើ ណផ្នករប្ស់រុកខជាត្ិ កាណាប ៊ីសបេទញី 

ណដលអាចជក់ាន ។ 

បោកអ្នកអាចរ ើកោយជាមួយឥទធិពលរប្ស់ផ្កា បដ្ឋយប្ប្ើ្ាស ់

ផ្លិត្ផ្លណដលរកានជាប្ចើន្ប្បេទ មានដូចជា ារ ើមូរ បខសៀ 

និង ប្ាំពង់ជក់្ប្បេទទកឹ (បខសៀទកឹ) ។ 

បទាះបី្ជាវាមនិមានឥទធិពលដូច្ប្បេទបផ្សងៗបទៀត្ ការជកផ់្កា  

អាចបធវ ើបអាយបោកអ្នកទទួលានលទធផ្លដូចគ្នន  

ជាមួយនងឹរយៈបពលចាប់្បផ្តើមសឹងណត្ភាល មៗ ( 90 នទី ) ។ 

ឥទធិពលានដលក់ាំពូលប្នទ ប់្ពី 20 បៅ 30 នទី និង 

ប្នតរហូ្ត្ដល ់រយៈបពលប្ ុនម នបមា ង ។ 

សូម្ាកដថ្នរងច់ាាំរយៈបពល 30 

នទីប្នទ ប់្ពីប្នតការជកវ់រាប្កាយៗ ។ 
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ោរធាត្ុច្មាញ់ 

ការបអាយប ម្ ះយា ងសម្សប្ ស្មាប់្ទ្មងន់នការលក់ 

កាណាប ៊ីស។ ោរធាត្ចុ្មាញ់្ត្វូានច្មាញ់ នងិ 

ោយផ្ស ាំោរធាត្ុកាណាប ៊ីស នងិ ធឺហ្វ នី 

ណដលច្មាញ់ពីបដើមកាណាប ៊ីស ។ ទាាំងការច្មាញ់ និង ប្នសុ ត្ ( 

ណដល្ត្ូវានោា លថ់្នជាការ “បិ្ត្” ) ណដលអា្ស័យបៅបលើវ ធធោី្សត  

កន ុងការច្មាញ់បផ្សងគ្នន កន ុងការផ្លតិ្ ។ 

 វ ធធជីាទូបៅននការច្មាញ់រមួទាាំងប្ប្ង THC និង CBD 

(ដូចណដលបោកអ្នកអាចរកានទកឹថ្នន ាំ បវ៉ាប្ ស្មាប់្ជក់ 

ទឹកត្ាំែក់ នងិ ជា្គ្នប់្) ជាប្នទះប្គ្នត្ ជា្កមួន នងិ ដុាំ ។ 

 

វាមានឥទធិពលជាង្ប្បេទជាផ្កា ណដលមានផ្ទ កុ្ប្ណហ្លរវាង 20 

បៅ 30 ភាររយននោរធាត្ ុTHC, 

ោរធាត្ចុ្មាញ់អាចមានក្មតិ្ពី 40 បៅ 99

ភាររយននោរធាត្ុ THC ។ 

ណដលមាននយ័ថ្ន្ត្មឹណត្ចាំនួនតូ្ចណត្ប្ ុបណាណ ះបោកអ្នកអាចទទួ

លឥទធិពលយូរ ។ វា្ប្ហាក់្ ប្ណហ្លបៅនងឹ ្ប្បេទផ្កា  

ឥទធិពលរប្សោ់រធាត្ុច្មាញ់អាចបកើត្ប ើងភាល មៗ នងិ 

ដល់កាំពូលកន ុងរយៈបពល 20 បៅ 30 នទី បហ្ើយប្នតោប់្បមា ង ។ 

សូមរង់ចាាំ 

រយៈបពល 30 នទីប្នទ ប់្ពីប្នតការជកវ់រាប្កាយៗ ។ 
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ប្រឿងោប្សមាា ង 

ការពាាលបដ្ឋយប្រឿងសមាា ងកាណាប ៊ីស សាំបៅបៅបលើ 

ប្ប្ងច្មាញ់កាណាប ៊ីស ្ោព យ ប រោប្ បៅបអ្ៀក ឬ ប្ប្ងកូឡា 

ណដលមានឥទធិពលជាំនួយដល់ការពាាលជមង ឺឈចឺកុចាប់្ 

បៅកន ុងណផ្នកបផ្សងៗខុសគ្នន ននោងកាយ ។ 

 

ប្រឿងោប្សមាា ងមានបពលបវោឥទធិពល្ប្ហាក់្ប្ណហ្លបៅនងឹ

ោរធាត្ទុទួលទានផ្ងណដរ 

(ជាមួយនឹងឥទធិពលដល់ក្មតិ្កាំពូលចបនល ះ 30 បៅ 90 

នទីប្នទ ប់្ពីោប្ ឬ ប្ប្ើ្ាស់) ប្ ុណនតឥទធពិលអាចប្នតរហូ្ត្ដល់ 

្ាាំបី្បមា ងស្មាប់្អ្នកប្ប្ើ្ាស់មួយចាំនួន ។ 

ការពាាលាម្ប្បេទបនះជាទូបៅមនិមានឥទធិពលសនស្ប្ោ

ទ ឬ បធវ ើបអាយប ើងអារមមែ៍ “High” 

ប្ ុណនតអាចមានឥទធិពលពាាលស្មាប់្បុ្រាលមួយចាំនួនកន ុងលកខ

ខែឌជាកោ់ក់ ។ 
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ោរធាត្ុស្មាប់្ទទួលទាន ឬ ផ្ឹក 
ោរធាត្សុ្មាប់្ទទួលទានជា 
្ប្បេទកាណាប ៊ីសណដលដ្ឋក់បៅកន ុង អាហារ ឬ បេសជជៈ 
ណដលប្ប្ើ្ាស់ប្ណនែមបលើការជកា់រ ើ ឬ ជក់បវ៉ាប្ ។  
អ្ររែុចាំបពាះវ ធទាោ្សតសមយ័ប្ចច ុប្បនន  នងិ ប្បចចកវ ធទា 
ជាទូបៅបោកអ្នកអាចបធវ ើបអាយ អាហារ នងិ បេសជជៈ 
មានផ្ទ កុោរធាត្ ុ
កាណាប ៊ីស ។ 
 
ណដលខុសគ្នន ពោីរធាត្ុច្មាញ់ ោរធាត្សុ្មាប់្ទទួលទាន 
មានឥទធិពលយូរជាង 
បដ្ឋយោរណត្វាឆ្លងកាត្់្ប្ព័នធរោំយអាហារមនុបពលណដល 
ោរធាត្ ុកាណាប ៊ីែយ ានចូលបៅកន ុង្ប្ព័នធ្ម ។ 
វាអាចចាំណាយបពល្ប្ណហ្ល 
ពីរបមា ងមុនបពលមានឥទធិពលបពញបលញ 
និងអាចជះឥទធិពលសរុប្ពី 4 ដល់ 8 បមា ង ។ 
អ្នកប្ប្ើ្ាសជ់ាទូបៅ ណត្ងណត្រង់ចាាំយា ងត្ិចមួយ បៅ 
ពីរបមា ងបដើមបីវាសស់ទ ង់ឥទធិពលមនុបពល ទទួលទានប្ណនែមបទៀត្ 
និង ទទួលទានអាហារបផ្សងៗ 
(ណដលគ្នម នោរធាត្ុបញៀន)អាហាស្មនប់ដើមបីធានថ្ន្កពះមនិទ
បទរទាាំង្សងុបនះបទ។ 
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ចាប្់ ណដនកាំែត្់ និង ការផ្កកពិន័យ 

 
អ្នកប្ប្ើ្ាស់អាចកាន់កាប់្ចាំនួនដល ់មួយបអានស៍ (Ounce) 
ននចាំនួនកញ្ញា កន ុងមាន ក់ នងិមនិបលើសពី ្ាាំ្កាម (g) ននោរធាត្កុញ្ញា ច្មាញ់ ។ 
បៅផ្ទះ អ្នកប្ប្ើ្ាស់អាចកាន់កាប់្រហូ្ត្ដល់ 10 បអានស៍ (Oz) ននកញ្ញា  (នងិ 
ការផ្លតិ្កញ្ញា  
ការ្ប្មូលផ្លាមណដលអាចបធវ ើបៅានកាំែត្ប់ដ្ឋយណដនកាំែត្់ការដ្ឋាំដះុ) ។ 
បុ្រាលមាន ក់ៗអាចណចករំណលក ឬ ជូនជាអ្ាំបណាយ ្ត្មឹណត្ 1 បអានស៍ (Oz) ឬ 5 
ប្កាម ននោរធាត្កុញ្ញា ច្មាញ់ ស្មាប់្មនុសសបពញវយ័ចាប់្ពីអាយុ 21 ឆ្មន ាំ ឬ 
បលើសពីបនះ និង គ្នម នការត្ប្សនង ឬ បដ្ឋះដូរាម្រប់្របូ្ភាព ។ 
 
ប្រ ធមាែកញ្ញា  ឬ ផ្លតិ្ផ្លកញ្ញា ណដលបលើសពី 
មួយបអានស៍ណដលកាន់កាប់្បដ្ឋយផ្ទះប្រុាលមាន ក់្ត្វូណត្ចាក់បោរ ឬ 
រកាទុកបអាយាន្ត្ឹម្ត្វូ ។ បរ៉ាវ រឺ ើ 73 (Reverie 73) 
ណែនាំបអាយប្ុរាលទាាំងឡាយ្ត្វូចាក់បោររកាទកុកញ្ញា បអាយផ្តុ្ពី កមុារ នងិ 
សត្វចិញ្ច មឹ ។ 
បដើមបធីានរែុភាពផ្លិត្ផ្លកាណាប ៊ីស សូមរកាកន ុងកណនលងងងតឹ្ នងិ ្ត្ជាក់ 
។ 

◆ អ្នកប្ប្ើ្ាស់មនិ្ត្វូលកក់ញ្ញា បៅកាន់បុ្រាលណាមាន កប់ ើយ 
បលើកណលងណត្អ្នកណចកចាយណដលមានអ្ជាា ប័្ែណ  
បចញបដ្ឋយរែកមាម ធិកា្រប់្្រងកាណាប ៊ីសរដាមាោជូបសត្ 
ណដលអាចលក់កញ្ញា ផ្កទ ល់ជូនដលអ់្នកប្ប្ើ្ាស់ ។ 
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ចាប្់ ណដនកាំែត្់ និង ការផ្កកពិន័យ 

 
◆ ការលក់កញ្ញា បៅកាន់នណាមាន កជ់ាការខុសចាប់្ នងិ 
ស្មាប់្ការប្ាំពានបលើកទមួីយ (ប្កាម 50 បផ្កន) 
នឹង្ត្វូផ្តនទ បទាសបអាយជាប់្ពនធនគ្នរដល់ 2 ឆ្មន ាំ និង / ពិនយ័ជា្ាក់ 
$5,000 ។ ពយសនៈកមមប្ណនែមអាចផ្តនទ បទាសរហូ្ត្ដល់ 2.5 ឆ្មន ាំ និង/ឬ 
ពិន័យជា្ាកដ់ល់ $10,000 ។ 

◆ ការកាន់កាប់្បលើសពីចាប់្ានកាំែត្ ់(1 បអានស៍) 
បៅប្ៅទីលាំបៅរប្សប់ោកអ្នក ្ត្វូផ្តនទ បទាសដល់ 6 ណខ នងិ/ឬ 
ពិន័យជា្ាក់ $500 ។ 

◆ ករែីជនណាណដលមនិានអ្នវុត្តាម កន ុងការទកុដ្ឋក់ កញ្ញា  ឬ 
ផ្លិត្ផ្លកញ្ញា បលើពី មួយបអានស៍ (Oz) បៅកន ុងទីលាំបៅ 
នឹង្ត្វូទទួលបទាសរដាប្បបវែីពនិ័យជា្ាក់ $100 នងិ ្ត្ូវរបឹ្អូ្សកញ្ញា  ។ 

◆ ការពនិ័យរដាប្បបវែសី្មាប់្ការប្ប្ើ្ាសក់ញ្ញា ជាោធារែៈ ជក់កញ្ញា  
បៅកណនលងណដលការជក់ារ ើ្ត្ូវានហាមឃាត្ន់ងឹ្ត្ូវពនិយ័ជា្ាក់ $100 
។ 

◆ បុ្រាលណាមាន កន់ងឹទទួលការផ្កកពនិ័យដល់ $500 ណដលកានក់ាប់្ ឬ 
ដឹកជញ្ជ នូកញ្ញា កន ុង្ប្អ្ប់្ណដលមនិានបិ្ទជិត្្ត្មឹ្ត្ូវកន ុងកណនលងអ្នកដាំ
បែើរននយានយនត ណដលកាំពងុបធវ ើដាំបែើរាមដងផ្ល វូ ឬ 
កណនលងបធវ ើដាំបែើរោធារែៈ ។ 
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ចាប្់ ណដនកាំែត្់ និង ការផ្កកពិន័យ 
 

◆ បុ្រាលណដលានដឹងបហ្ើយ និង បធវ ើប ើកន ុងបគ្នលប្ាំែងផ្ាត្់ផ្ាង់ 
្ប្រល់បអាយ ផ្តល់ជូនកញ្ញា  ឬ ផ្លិត្ផ្លកញ្ញា  ឬ 
ប្រឿងប្ណនែមស្មាប់្ប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា ាមរយៈបុ្រាលមានអាយទុាប្ជាង 21 
ឆ្មន ាំ បទាះប្ជីាបុ្រាលបនះប្ប្ើ្ាសប់ដ្ឋយខល នួឯង ឬ 
ស្មាប់្ឪពុកមាត យប្ប្ើ្ាស់ ឬ អ្នកបផ្សងប្ប្ើ្ាស់ 
នឹង្ត្វូទទួលរងការផ្កកពិនយ័រដាប្បបវែ ីដល់ $2,000 ឬ ផ្តនទ បទាសដល់ 
មួយឆ្មន ាំ ឬ ផ្តនទ បទាស និង ផ្កកពនិ័យ្សប្គ្នន  ។ 

◆ បុ្រាលណាណដលានដឹង និង ប្ាំែងកន ុងការអ្នញុ្ញញ ត្ិបកមងប្កាមអាយុ 21 
ឆ្មន ាំ ( បលើកណលងណត្កូន នងិ បៅរប្ស់បុ្រាល្ប្្ពឹត្ត ិ) កន ុងការកាន់កាប់្ កញ្ញា  
ផ្លិត្ផ្លកញ្ញា  ឬ សមាា រៈប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា ្រប់្របូ្ភាព បទាះ ជាមាច ស់ទីលាំបៅ 
ឬ កាន់កាប់្ទីលាំបៅនឹង្ត្វូទទួលការផ្កកពិនយ័ជា្ាក់ដល ់$2,000 ឬ 
ផ្តនទ បទាសដល់ មួយឆ្មន ាំ ឬ ផ្តនទ បទាស នងិ ផ្កកពិនយ័្សប្គ្នន  ។ 

◆ បុ្រាលប្កាមអាយុ 18-21 ឆ្មន ាំ 
(បលើកណលងណត្ជាអ្នកជមង ឺណដលានចះុប ម្ ះ្ត្ឹម្ត្វូ 
ស្មាប់្បវជជប្ញ្ញជ ប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា ) ណដលានទិញ ឬ ពាយាមទញិកញ្ញា  ឬ 
ផ្លិត្ផ្លកញ្ញា  ឬ សមាា រៈប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា  នឹង្ត្វូផ្កកពនិយ័ជា្ាក់ដល់ 
$100 នងិ ដ្ឋក់ប្ញ្ច លូកន ុងកមម វ ធធផី្កត ចោ់រធាត្ុបញៀន ។ 
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ចាប្់ ណដនកាំែត្់ និង ការផ្កកពិន័យ 
 

◆ បុ្រាលទាាំងឡាយណាមានអាយុប្កាម 18 ឆ្មន ាំណដលានទិញ ឬ 
ពាយាមទិញកញ្ញា  ផ្លិត្ផ្លកញ្ញា  ឬ 
សមាា រៈប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា នឹង្ត្វូពនិ័យជា្ាក់ដល់ $100 
ដ្ឋក់ប្ញ្ច លូកន ុងកមម វ ធធផី្កត ចោ់រធាត្ុបញៀន នងិ ជូនដាំែងឹដល់ឪពុកមាត យ 
និង អាណាពាាល ។ 
ការប្ាំពានមិនអ្នុវត្តកន ុងកមម វ ធធផី្កត ចោ់រធាត្ុបញៀនបៅកន ុងរយៈបពលមួយ
ឆ្មន ាំ នងឹ្ត្ូវអ្នុវត្តាមចាប់្ប្ណនែមបផ្សងៗ ។ 

◆ បុ្រាលប្កាមអាយុ 18-21 ឆ្មន ាំណដលបធវ ើការ ណកលង ប្នល ាំ នងិ 
ណកណ្ប្អ្ត្តសញ្ញញ ែរប្ស់ខល នួ កន ុងបគ្នលប្ាំែងទិញកញ្ញា  ផ្លតិ្ផ្លកញ្ញា  ឬ 
សមាា រៈស្មាប់្ប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា  និង្ត្វូផ្កកពិនយ័ជា្ាក់ដល ់$100 នងិ 
ដ្ឋក់ប្ញ្ច លូកន ុងកមម វ ធធផី្កត ចោ់រធាត្ុបញៀន ។ 

◆ បុ្រាលប្កាមអាយុ 18 ឆ្មន ាំណដលបធវ ើការ ណកលង ប្នល ាំ នងិ 
ណកណ្ប្អ្ត្តសញ្ញញ ែរប្ស់ខល នួ កន ុងបគ្នលប្ាំែងទិញកញ្ញា  ផ្លតិ្ផ្លកញ្ញា  ឬ 
សមាា រៈស្មាប់្ប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា  និង្ត្វូផ្កកពិនយ័ជា្ាក់ដល ់$100 នងិ 
ដ្ឋក់ប្ញ្ច លូកន ុងកមម វ ធធផី្កត ចោ់រធាត្ុបញៀន ជូនដាំែងឹដល់ ឪពុកមាត យ ឬ 
អាណាពាាល ។ 
ការប្ាំពានមិនអ្នុវត្តកន ុងកមម វ ធធផី្កត ចោ់រធាត្ុបញៀនបៅកន ុងរយៈបពលមួយ
ឆ្មន ាំ នងឹ្ត្ូវអ្នុវត្តាមចាប់្ប្ណនែមបផ្សងៗ ។ 

 
 
1 
សូមចាំណាាំថ្នទាាំងបនះមិនណមនជាប្ញ្ជ ីផ្កកពិន័យទាាំង្សងុណដលកាំែត្់បដ្ឋយចាប្់កាន់
កាប្់ ណចកចាយ ឬ ផ្លិត្កញ្ញា បនះបទ ។ 
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អាការៈោុាំ ការពឹងណផ្ាក និង  
បោរសញ្ញញ បពលផ្កត ច់បញៀន 

 
បទាះប្ីជាប្រឿងបញៀនបផ្សងគ្នន  មានឥទធិពលបផ្សងគ្នន បៅបលើោងកាយ 
ប្ ុណនតអ្ការៈបញៀនមានលកខែៈ្ប្ហាក់្ប្ណហ្លគ្នន  ។ 
្ប្សិនបប្ើបោកអ្នកចាប់្អារមមែប៍ៅបលើសញ្ញញ  និង 
បោរសញ្ញញ ោរធាត្ណុដលមានឥទធិពល 
សូមពិចារណាពភិាកាជាមួយនណាមាន កអ់្ាំពីប្រឿងបញៀនណដលបោកអ្នកានប្ប្ើ
្ាស់ ។ 
ជាឧទាហ្រែ៍ខលះៗស្មាប់្បោរសញ្ញញ ននឥទធិពលពីការបញៀនរមួមាន ៖ 

◆ ការបធវស្ប្ណហ្សទាំនួលខុស្ត្វូបលើកិចចការោោ ការងារ នងិ 
កិចចការផ្ទះប្ពាះណត្ការប្ប្ើ្ាស់ប្រឿងបញៀន ។ 

◆ ការប្ប្ើ្ាស់ប្រឿងបញៀន 
និង្ប្្ពឹត្តទិបងវ ើប្គ្នះថ្នន ក់ប្កាមឥទធិពលប្រឿងបញៀន ។ 

◆ ការប្បងា ើនភាពោុាំននប្រឿងបញៀន 
◆ ការប្ប្ើ្ាស់ប្រឿងបញៀនបដើមបី ប្បញ្ជ ៀសអាការៈផ្កត ច់បញៀន ណដលរមួមាន 
អាការៈកអ តួ្ ណប្កបញើស ញ ក់ នងិ ការធុញថប្់អារមមែ៍ ។ 

◆ ការប្ងាប្ញ្ញា កន ុងសមពន័ធទាំនកទ់ាំនង ជាមួយប្ុរាលដនទ 
◆ បាះប្ងស់កមមភាពរ ើកោយបផ្សងៗ 
◆ ប្នតប្ប្ើ្ាស់ប្រឿងបញៀន បដ្ឋយមនិរិត្អ្ាំពី អ្ាំពីការសាំខាន់ននចាំបែះដងឹ 
និង ទទួលឥទធិពលបផ្សងៗ ឬ 

◆ ាត្់ប្ង់ការ្រប់្្រងកន ុងការប្ប្ើ្ាស់ប្រឿងបញៀន ។ 
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អាការៈោុាំ ការពឹងណផ្ាក និង  
បោរសញ្ញញ បពលផ្កត ច់បញៀន 

 
ោងកាយណដលមានបោរសញ្ញញ បពលផ្កត ច់បញៀនស្មាប់្ការប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា  
មិន្ត្វូានប្ញ្ញជ កព់ីការ្ោវ្ជាវណាមួយជាកោ់ក់ប ើយ ប្ ុណនត  
ការប្ប្ើ្ាស់ញឹកញ ប់្ និង 
ចាំនួនប្ចើនអាចនាំបអាយមានការបកើនប ើងនូវភាពោុាំ 
ណដលជាលទធផ្លកន ុងការប្ប្ើ្ាស់ចាំនួនកាន់ណត្ប្ចើន និង ្ប្បេទបផ្សងៗគ្នន  ។ 
ស្មាប់្ព័ត្៌មានប្ណនែម ចាំបពាះអាការៈោុាំប្រឿងបញៀន ការពឹងណផ្ាកប្រឿងបញៀន 
និង បោរសញ្ញញ បពលផ្កត ច់បញៀន សូមបសាន QR Code ។ 
 

 
https://drugabuse.com/marijuana-abuse/ 
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អាការៈោុាំ ការពឹងណផ្ាក និង  
បោរសញ្ញញ បពលផ្កត ច់បញៀន 
ទាំនួលខុស្ត្ូវ និង ការ្ប្ងុ្ប្យ័ត្ន  

សញ្ញញ ននការបញៀនរមួមាន ៖ អាការៈោុាំ ការប្ប្ើ្ាស់ប្រឿងបញៀន 

បជៀសវាងបោរសញ្ញញ ធងន់ធង របពលផ្កត ច់បញៀន 

ការបរៀប្ចាំជី វ ធត្ជុាំ វ ធញការប្ប្ើ្ាស់ប្រឿងបញៀន ការបាះប្ង់សកមមភាព 

ណដលបោកអ្នកចូលចិត្ត  ឬ ការប្នត ប្ប្ើ្ាស់រហូ្ត្ដល់ាត់្ប្ង់មាច ស់ការ ។ 

ទូរស័ពទទាំនក់ទាំនងស្មាប់្ការប្ប្ើ្ាស់ោរធាត្ុបផ្សងៗស្មាប្់រដា  

មា ោជូបសត្ អាចទាំនក់ទាំនងាមរយៈបលខទូរស័ពទ  800-327-5050 

្ប្េពព័ត៌្មានប្ណនែម 

អាចរកានបៅបលើបរហ្ទាំព័រជាំនួយរប្ស់រដាមា ោជូបសត្ ។ សូមបសា នកូដ QR 

ស្មាប់្បរៀនប្ណនែម ។ 

 
https://helplinema.org/ 
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ទាំនួលខុស្ត្ូវ និង ការ្ប្ងុ្ប្យ័ត្ន  
 

 

 

 

 

 

  

កុមារ និង សត្វចិញ្ច ឹម 

ផ្លិត្ផ្លកញ្ញា ្ត្ូវានរកាទុកបៅកន ុងកញ្ច ប់្ណដលបចៀសព ី

នដកុមារ នងិ ងាយានដងឹបពលមានអ្នកណាមាន ក់ានប្ ះពាល់ 

និង រកាទកុកន ុងកណនលងបផ្សងពីអាហារ ។ 

កញ្ញា ្ត្វូណត្ទកុបអាយានឆ្មង យពីកមុារ និង រកាទកុចាក់បោរ 

បចៀសវាងការប្រ ធភារបដ្ឋយនចដនយ ។ 

អ្នកប្ប្ើ្ាស់ទាាំងអ្ស់្ត្វូណត្មានទាំនួលខុស្ត្ូវោល់បពលកន ុងការរ

កាទកុកន ុងកណនលងសវុត្ែភិាព ននកញ្ញា  នងិ ផ្លិត្ផ្លកញ្ញា  ។ 

្ប្សិនបប្ើបោកអ្នកានដងឹថ្ន កូនរប្ស់បោកអ្នកានប្រ ធភារ  

កាណាប ៊ីស សូមទាំនក់ទាំនងភាល មៗមកកាន់ 

មជឈមែឌ ល្រប្់្ រងោរធាត្ពុលុ ាមរយៈ (800) 222-1222 

្ប្សិនបប្ើបោកអ្នកដឹងថ្នសត្វចញិ្ច ឹមបោកអ្នកានបលប្កាណាប ៊ី

ស សូមទាំនក់ទាំនងបៅកាន់ បពទយសត្វ ។ 

 

កាណាប ៊ីស និង ការបប្ើកប្រ 

បៅបពលណដលបោកអ្នកទទួលឥទធិពលពីកញ្ញា  

ការបប្ើកប្រ្តូ្វានហាមឃាត្់បដ្ឋយ ចាប់្ M.G.L. c. 90, § 24 

និងមិន្ត្ូវបប្ើកដាំបែើរការប្រឿងច្កបផ្សងៗ ។ 

្ប្សិនបប្ើបោកអ្នកមានរប្មាងកន ុងការប្ប្ើ្ាស់កាណាប ៊ីស 

សូមបធវ ើការប្គ្នងទុកជាមុន បដ្ឋយមានប្ត្ៀមអ្នកបប្ើកប្រជាំនួស 

ឬ កក់កាលវ ធភារបធវ ើដាំបែើរ 

ជាមួយនឹងកមម វ ធធីកក់ការបធវ ើដាំបែើរបផ្សងៗ ។ 
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ទាំនួលខុស្ត្ូវ និង ការ្ប្ងុ្ប្យ័ត្ន  

  

ការជះឥទធិពល 

អ្នកប្ប្ើ្ាស់ានបធវ ើការោយការអ្ាំពីការជះឥទធិពលជាមួយនឹងការ

ប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា  រមួប្ញ្ច លូទាាំង សង តួ្មាត្់ វ ធលមុខ ធុញ្ទាន់ 

ថប្់អារមមែ៍ ការ្ប្ត្កិមមយតឺ្ និង 

ាត្់ប្ង់មាច ស់ការណផ្នកណាមួយននោងកាយ ។ 

ការជះឥទធិពលអាចមានភាពខុសគ្នន ពី 

អ្នកប្ប្ើ្ាស់មាន ក់បៅអ្នកប្ប្ើ្ាស់មាន ក់បផ្សងបទៀត្។ 

្ប្សិនបប្ើបោកអ្នកមានប្ទពបិោធន៍ទាាំងបនះ 

សូមបធវ ើការាាំងចតិ្តបអាយសង ប់្ បៅកណនលងណាណដលមានសវុត្ែ ិភាព 

។ ឥទធិពលទាាំងបនះបកើត្ប ើងប្បណាត ះអាសននបនះ នងិ 

រោយាត្់បៅវ ធញាមបពលបវោ ។ 

 

ព័ត្៌មានអ្ាំពី រដាាលអាហារ និង បេសជជៈ (FDA) 

កញ្ញា មិនទាន់្ត្ូវានវ ធភារ ឬ អ្នុញ្ញញ តិ្បដ្ឋយ រដាាលអាហារ 

និង បេសជជៈ (FDA) បនះបទ។ 

ព័ត្៌មានអ្ាំពីឥទធិពលប្ ះពាល់បៅមានក្មិត្បៅប ើយ 

បហ្ើយអាចមានប្ញ្ញា ្ប្ឈមចាំបពាះសុខភាពស្មាប់្ការប្ប្ើ្ា

ស់កញ្ញា  ។ កញ្ញា  និង 

ផ្លិត្ផ្លកញ្ញា ្ត្ូវទុកដ្ឋក់បអាយានឆ្មង យពី កុមារ និង 

រកាទុកាមវ ធធីណាក៏បដ្ឋយបចៀសវាងពីការប្ ះពាល់បដ្ឋយនណា

មាន ក់មានអាយុប្កាម 21 ឆ្មន ាំ ។ 
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កាំែត់្្ា 

រប្ស់បោកអ្នក 

បរ៉ាវ រឺ ើ 73 
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សូមប្ប្ើ្ាស់បដ្ឋយទទួលខុស្ត្ូវ 

ការប្ប្ើ្ាស់កញ្ញា អ្ាំ ុងបពលពបពាះ និង 
ប្ាំបៅកូនបដ្ឋយទឹកបដ្ឋះអាចប្ងាប្គ្នះថ្នន ក់ ។ 
សូមរកាទុកផ្លិត្ផ្លបអាយឆ្មង យពីនដកុមារ ។ 

អាចមានហ្និេ័យចាំបពាះសុខភាពបពលណដលប្ប្ើ្ាស់ផ្លិត្ផ្ល ។  

ផ្លិត្ផ្លបនះអាចខុសចាប្់បៅរដាបផ្សងៗប្ៅពី MA ។ 
ស្មាប្់ប្ប្ើ្ាស់ចាំបពាះមនុសសបពញវយ័ចាប្់ពី 21 ឆ្មន ាំប ើងបៅ ។ 
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អាសយដ្ឋា ន Reverie73.com 


