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ໂພສທ່ົວໄປ:

•  ລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ພັດທະນາໂຄງການອົບຮົມສຶກສາໃໝ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສບຕິດ ແລະ ເພື່ອສົ່ງ 
ເສີມການເກັບຮັກສາ ແລະ ການກໍາຈັດຖ້ິມຢາຕາມໃບສັ່ງແພດຢ່າງປອດໄພ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດ 
ສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com. 

  - ລ້ິງ/ແທັກ: GetTheFactsRx.com  

ໂພສສ�ລັບຜູ້ອ່ານທ່ີເປັນໄວໜຸ່ມສາວ:

•  ສານໂອປິອອຍເຮັດຫຍັງຕໍ່ສະໝອງຂອງເຈົ້ າ ແລະ ເປັນຫຍັງພວກມັນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເສບຕິດໄດ້? ຮັບຂໍ້ມູນໃນທ່ີນີ້: ສະຖາບັນແຫ່ງຊາດສໍາ 
ລັບການເສບຕິດຢາ (National Institute on Drug Abuse) [https://teens.drugabuse.gov/blog/post/what-opioid]. 
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com. 

 - ລ້ິງ/ແທັກ: https://teens.drugabuse.gov/blog/post/what-opioid

•  ຕ້ອງເຮັດແນວໃດເມື່ອນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍເກີນຂະໜາດ: ທຸກໆນາທີມີຄ່າ. http://stopoverdose.org/section/learn-about-
overdose/. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com. 

 - ລ້ິງ/ແທັກ: http://stopoverdose.org/section/learn-about-overdose/

•  ການນໍາໃຊ້ຢາຕາມຄໍາສັ່ງແພດໃນລັກສະນະທ່ີບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດມີອັດຕາສູງສຸດໃນບັນດາໄວໜຸ່ມສາວທ່ີມີອາຍຸ 18-25. ສໍາລັບຂໍ້ມູນ 
ເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໄປທ່ີ http://bit.ly/2ju3CgA. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ 
GetTheFactsRx.com. 

 - ລ້ິງ/ແທັກ: http://bit.ly/2ju3CgA  

•  ເຈົ້ າມີໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆບ?ໍ ໂທຫາສາຍໂທ 
ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອົງການບໍລິການດ້ານການເສບຕິດສານ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ (Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration) ທ່ີ 1-800-662-4357. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍ
ຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com. 

•  ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍແມ່ນຫຍັງ? ມັນຖືວ່າເປັນອາການທາງການແພດທ່ີຊໍາເຮ້ືອ ແລະ ຊຸດໂຊມ ເຊ່ິງສາມາດຖືກຈັດ 
ການດ້ວຍການຢາ ແລະ ການບໍລິການສົ່ງເສີມທ່ີມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໄປທ່ີ http://stopoverdose.org/
section/medication-assisted-treatment/. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນ 
ທ່ີ GetTheFactsRx.com.

 - ລ້ິງ/ແທັກ: http://stopoverdose.org/section/medication-assisted-treatment/

ໂພສໃນສ່ືສັງຄົມອອນ 
ລາຍທ່ີສາມາດແບ່ງ 
ປັນໄດ້ ແບ່ງປັນໂພສເຫຼົ່ານີ້ໃນໜ້າສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງເຈົ້ າເອງ. 

ອົງການດູແລສຸຂະພາບແຫ່ງລັດວຊິໍງຕັນ (Washington State Health 

Care Authority) ໄດ້ລິເລ່ີມໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍ.  
ໂຄງການດ່ັງກ່າວຖືກອອກແບບມາເພື່ອແຈ້ງການ ແລະ ອົບຮົມສຶກສາປະຊາກອນ 
ໃນລັດວຊິໍງຕັນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການນ�ໃຊ້ຢາຕາມໃບສ່ັງແພດຢ່າງຜິດໆ 
ແລະ ການເສບຕິດຢາ ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມການເກັບຮັກສາຢ່າງປອດໄພ ແລະ  
ການປະຕິບັດໃນການກ�ຈັດຖ້ິມຢ່າງປອດໄພ.
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ໂພສສ�ລັບຜູ້ອ່ານທ່ີເປັນຜູ້ອາວຸໂສ:

•  ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທ່ີຢູ່ໃນກ່ອງຢາຂອງເຈົ້ າ? ໄວໜຸ່ມສາວທ່ີນໍາໃຊ້ຢາແກ້ປວດຕາມໃບສັ່ງແພດຢ່າງຜິດໆມັກເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອອກຈາກໝູ່ເພື່ອນ  
ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ. ປົກປ້ອງຄົນທ່ີເຈົ້ າຮັກ ແລະ ປິດລັອກກ່ອງຢາຂອງເຈົ້ າ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການທ່ີ: www.lockyourmeds.org.  
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com.

 - ລ້ິງ/ແທັກ: www.lockyourmeds.org

•  ເຈົ້ າຮູ້ບໍວ່າ ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນບາງແຫ່ງ ເຊັ່ ນ: ເມືອງທາໂຄມາ ແລະ ເຂດປົກຄອງຄິດຊັບ ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທໍາລາຍຢາທ່ີໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນໃນ 
ຖັງຂ້ີເຫຍື້ອ ເພາະພວກມັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ? ແທນທ່ີຈະໂຍນຢາທ່ີໝົດອາຍຸແລ້ວລົງຖົງຂ້ີເຫຍື້ອ, ໃຫ້ໃຊ້ໂຄງການ 
ເກັບຄືນຢາຢ່າງປອດໄພ. ໄປທ່ີ www.takebackyourmeds.org ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງ 
ກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com.

 - ລ້ິງ/ແທັກ: www.takebackyourmeds.org 

•  ເຈົ້ າຮູ້ບໍວ່າ ຜູ້ອາວຸໂສມີຄວາມສ່ຽງສູງທ່ີຈະນໍາໃຊ້ຢາຢ່າງຜິດໆ ຫຼາຍກວ່າປະຊາກອນໂດຍທ່ົວໄປ? ສິ່ງນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບປັດໄຈຕ່າງໆ  
ເຊັ່ ນ: ອັດຕາການເຈັບປວດທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການນອນຫຼັບ ແລະ ຄວາມກະວົນກະວາຍ. ໄປທ່ີ http://bit.ly/2w6LcVu  
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com. 

 - ລ້ິງ/ແທັກ: http://bit.ly/2w6LcVu

•  ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຢາຕາມໃບສັ່ງແພດທ່ີຢູ່ໃນກ່ອງຢາຂອງເຈົ້ າ ແມ່ນຖືວ່າເປັນສານໂອປິອອຍບ?ໍ ຄ້ົນຫາທ່ີ http://bit.ly/2fbxKMF. ຮຽນຮູ້ 
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com.

 - ລ້ິງ/ແທັກ: http://bit.ly/2fbxKMF

•  ເຈົ້ າຮັບປະທານສານໂອປິອອຍສໍາລັບການເຈັບປວດທ່ີຊໍາເຮ້ືອ ຫຼື ຮຸນແຮງບ?ໍ ໃຊ້ ຕົວກວດຄວາມສ່ຽງໃນການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍເກີນຂະ 
ໜາດ (Opioid Overdose Risk Check) ເພື່ອລະບຸຄວາມສ່ຽງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເກີນຂະໜາດ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການທ່ີເຈົ້ າສາ 
ມາດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທ່ີເຈົ້ າຈະນໍາໃຊ້ເກີນຂະໜາດທ່ີ http://stopoverdose.org/section/am-i-at-risk/. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ 
ກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com.

 - ລ້ິງ/ແທັກ: http://stopoverdose.org/section/am-i-at-risk/

ໂພສສ�ລັບຜູ້ອ່ານທ່ີເປັນພໍ່ແມ:່ 

•  ລູກຂອງເຈົ້ າກໍາລັງຖອນແຂ້ວຊາວຂອງເຂົາບ?ໍ ຖ້າເປັນດ່ັງນັ້ນ, ອາດມີການອອກໃບສັ່ງຢາເພື່ອຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ. ມີທາງເລືອກ 
ການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສບຕິດ. ສອບຖາມໝຜໍ່າຕັດແຂ້ວ ຫຼື ທັນຕະແພດຂອງເຈົ້ າ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມທ່ີ:  
https://www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/patients.html. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດ 
ສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com.

 - ລ້ິງ/ແທັກ: https://www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/patients.html

•  ເຈົ້ າໄດ້ລົມກັບລູກຂອງເຈົ້ າກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກຢາແກ້ປວດຕາມໃບສັ່ງແພດບ?ໍ ເດັກນ້ອຍທ່ີີຮຽນຮູ້ຈາກພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ 

ແນວໂນ້ມທ່ີຈະນໍາໃຊ້ໜ້ອຍກວ່າ 50%. ຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບການເລ່ີມບົດສົນທະນາ: http://health.usnews.com/wellness/family/ 
articles/2017-04-17/7-tips-for-talking-to-your-kids-about-the-lethal-dangers-of-opioids. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ 
ກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com. 

  - ລ້ິງ/ແທັກ: http://health.usnews.com/wellness/family/articles/2017-04-17/7-tips-for-talking-to-your-kids- 
about-the-lethal-dangers-of-opioids

•  ຖ້າເຈົ້ າມີຄົນຮັກທ່ີກໍາລັງຕໍ່ສູ້ກັບສານໂອປະອອຍ, ໃຫ້ໄປທ່ີ http://stopoverdose.org/section/for-families/ ສໍາລັບຊັບພະຍາ 
ກອນທ່ີເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບເຈົ້ າ ແລະ ສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆໃນຄອບຄົວ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍ 
ໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com.

 - ລ້ິງ/ແທັກ: http://stopoverdose.org/section/for-families/

ໂພສໃນສ່ືສັງຄົມອອນລາຍທ່ີສາມາດແບ່ງປັນໄດ້
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ໂພສໃນສ່ືສັງຄົມອອນລາຍທ່ີສາມາດແບ່ງປັນໄດ້

•  ເຈົ້ າກັງວົນວ່າ ລູກຂອງເຈົ້ າອາດກໍາລັງຮັບປະທານຢາຕາມໃບສັ່ງແພດໃນລັກສະນະທ່ີນອກເໜືອຈາກທ່ີກໍາກັບໄວ້ບ?ໍ ຄລິກທ່ີນີ້ສໍາລັບຂໍ້ 
ແນະນໍາບາງຢ່າງກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສບຕິດ: https://drugfree.org/article/talk-
with-your-kids/. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com.

 - ລ້ິງ/ແທັກ: https://drugfree.org/article/talk-with-your-kids/

•  ເຈົ້ າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້ າຄວນເກັບຮັກສາຢາຕາມໃບສັ່ງແພດຂອງເຈົ້ າໄວ້ຢູ່ບ່ອນໃດບ?ໍ ໄປທ່ີ http://www.providence.org/blog/2017/04/
safely-storing-and-disposing-of-expired-medicine ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການເກັບຮັກສາຢາຂອງເຈົ້ າຢ່າງປອດໄພ. ຮຽນຮູ້
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິອອຍໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ GetTheFactsRx.com.

  - ລ້ິງ/ແທັກ: http://www.providence.org/blog/2017/04/safely-storing-and-disposing-of-expired-medicine


