អាជ្ញាធរថែទាំសុខភាពរដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោន បានចាប់ផ្តើម
យុទ្ធនាការបង្ការការរំលោភបំពានការប្រើថ្នាអា
ំ ភ�ៀន។
យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ដ�ើម្បីជូនដំណឹងនិងអប់រំដល់
ប្រជាពលរដ្ឋ នៅទីក្ រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់
ខុសនិងការលោភបំពានប្រើគ្រឿងញ�ៀនតាមវេជ្ជបញ្ជា ក៏ដូចជា
ល�ើកកម្ព ស់ការរក្សាទុកដែលមានសុវត្ ថិភាពនិងការអនុវត្ត
បោះចោលដោយសុវត្ ថិភាព។

ផែនការឆ្ល ើយតបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយសង្គ មមួ យនៃកម្ម វ ិធីចាប់ផ្តើមជាមួ យបុគ្គល
ម្នាក់ (Starts with One Social Media Response Plan)
ពិធីសារគ្រប់គ្រងសហគមន៍សម្រាប់វេទិកាហ្វេ សប៊ុក។ គោលការណ៍ណែនាំទា ំងនេះ ត្រូវបានកែសម្រួ លពី យុទ្ធនាការផឹក
ស្រាដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុនៃកម្ម វ ិធី (DSHS’ Looks Can Deceive) និងមិនពាក់ព័ន្ធស្ថានភាព (Out of the Picture)។

ភាពញឹកញាប់នៃពិធីសារឆ្ល ើយតប
តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយសង្គ ម
DH នឹងពិនិត្យម�ើលលក្ខ ណៈសង្គ មនៃកម្ម វ ិធីចាប់ផ្តើមជាមួ យបុគ្គលម្នាក់ (Starts with One) ក្នុងមួ យថ្ងៃ ៗ។
នៅអំឡ
ុ ងពេលចុងសប្តា ហ៍ មតិយោបល់ដែលត្រូវការការលាក់បាំងនឹងត្រូវដោះស្រាយភ្លា មៗ ហ�ើយមតិយោបល់ដែលត្រូវ
ការឆ្ល ើយតបជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅថ្ងៃ ធ្វ ើការបន្ទាប់។

វ ិធីសាស្រ្ត ឆ្ល ើយតប
DH នឹងមិនឆ្ល ើយតបនឹងមតិយោបល់ទូទៅទេ ល�ើកលែងតែពួ កគេបានបញ្ លមតិ
ចូ
យោបល់ឬសំណួរដែលស្វែ ងរកព័ត៌
មាន។ ប្រសិនប�ើមតិយោបល់ដោយផ្អែ កល�ើមូលដ្ឋានល�ើគំនិតនោះ DH នឹងមិនឆ្ល ើយតបទេ ពីព្រោះវាទំនងជានាំឱ្យ
មានការជជែកវែកញែកដែលមិនចាំបាច់។ ប្រសិនប�ើមតិយោបល់មានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដែលទាក់ទងនឹង
ការផ្ញើសារ ប្រធានបទ និងទិន្នន័យជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការនៃកម្ម វ ិធីចាប់ផ្តើមជាមួ យបុគ្គលម្នាក់
(Starts with One) នោះ DH នឹងឆ្ល ើយតបដ�ើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានមិនពិត។ ប�ើមិនដូ ច្នោះទេ DH
នឹងមិនឆ្ល ើយតបនឹងមតិយោបល់ទេ។
នៅពេលដែល DH មានសំណួរអំពីការមតិយោបល់ យ�ើងពឹងផ្អែ កល�ើជំនាញរបស់ HCA អំពីប្រធានបទ
ដ�ើម្បីបង្ក ើតការឆ្ល ើយតប។ ចំណុចខាងក្រោមនេះ ជាឧទាហរណ៍ពីអតីតកាលអំពីអ្វីដែលយ�ើងនឹងឆ្ល ើយតប
និងមិនឆ្ល ើយតបបន្តទ�ៀតទេ។
មតិយោបល់អំពីគោលការណ៍លាក់បាង
ំ DH
នឹងលាក់បាំងមតិយោបល់ដែល៖
• គំរាមកំហែងបុគ្គលឬអង្គ ការណាមួ យ
• ប្រើភាសាហឹង្សាឬអាសគ្រាម
• ប្រើការនិយាយដែលស្អ ប់ខ្ព ើម
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មតិយោបល់/សំណួរនិងចម្ល ើយដែលរំពឹងទុក
ចំណុចទា ំងនេះ គឺជាមតិយោបល់និងសំណួរដែលរំពឹងទុក ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើមានបញ្ហាផ្សេងទ�ៀតក�ើតឡ�ើងដែលមិន
ស្រដ�ៀងនឹងសំណួរទា ំងនេះ DH នឹងធ្វើការជាមួ យ HCA ដ�ើម្បីបង្ក ើតការឆ្ល ើយតបដែលមានការយល់ព្រម។
សំណួរ៖ ខ្ញុំប្រើថ្នាអា
ំ ភ�ៀនសម្រាប់ការឈឺចាប់រ៉ារ៉ៃ
ំ របស់ខ្ញុំ ហ�ើយខ្ញុំមិនញ�ៀនថ្នាទេ
ំ ។ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្វរូ យកចិត្ត ទុក
ដាក់ចំពោះបញ្ហានេះ?
ចម្ល ើយ៖ ថ្នាអា
ំ ភ�ៀនអាចជាមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលការឈឺចាប់ ប៉ុន្តែ វាក៏អាចញ�ៀនថ្នា ំ
យ៉ា ងខ្លា ង
ំ ផងដែរ។ មានជម្រើសគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ផ្សេងទ�ៀត ដែលអាចដំណ�ើរការល្អប្រស�ើរក្នុងករណី
ខ្លះ និងមានផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំតិចតួ ច។ សូ មគិតពិចារណាសាកសួ រអ្ន កផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខភាព
របស់អ្នកអំពីជម្រើសមួ យចំនួនផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់។ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កប្រើថ្នា ំ
អាភ�ៀន ដ�ើម្បីព្យាបាលការឈឺចាប់ សូ មចាក់សោថ្នាអា
ំ ភ�ៀននិងបោះចោលថ្នាអា
ំ ភ�ៀនដោយសុវត្ថិភា
ពនៅពេលលោកអ្ន កឈប់ប្រើវា។ សម្រាប់ធនធានបន្ថែ ម សូ មចូ លវ ិបសាយ www.getthefactsrx.com.
សំណួរ៖ លោ
 កអ្ន កបានល�ើកឡ�ើងពីការចាក់សោឬការបោះចោលថ្នារំ បស់ខ្ញុំដោយសុវត្ថិភាព។ ត�ើវាមានន័យពិតប្រាក
ដយ៉ា ងដូ ចម្តេច?
ចម្ល ើយ៖ ឧទាហរណ៍ល្អៗមួ យចំនួនអំពីកន្លែ ងដែលត្រូវចាក់សោថ្នារំ បស់អ្នក រ ួមមានទូ ដាក់ដែលមានសោ
ទូ ដែកឬប្រអប់ចាក់ថ្នាជា
ំ ក់លាក់។ វាក៏មានទីតាំងនៃប្រអប់ទម្លា ក់ដែលមានសុវត្ថិភាពនៅជុំ វ ិញរដ្ឋវ៉ាស៊ីន
តោន ដែលលោកអ្ន កអាចបោះចោលថ្នាដំ ែលមិនប្រើដោយសុវត្ថិភាពផងដែរ។ ដ�ើម្បីស្វែ ងរកអ្ន កដែលនៅក្បែរ
លោកអ្ន ក សូ មចូ លវ ិបសាយ
www.takebackyourmeds.org.
សំណួរ៖ ខ្ញុំមានការព្រួ យបារម្ភ អំពីមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាអា
ំ ភ�ៀន។
ចម្ល ើយ៖ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលលោកអ្ន កជ�ឿជាក់ថាកំពុងប្រើថ្នាអា
ំ ភ�ៀនខុសនោះ កន្លែ ងល្អ
ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមគឺបណ្តា ញទូ រស័ព្ទជំនួយការទទួ លបានមកវ ិញនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនតាមលេខ 1 (866) 789–1511.
មានអ្ន កចាប់ផ្តើមការសន្ទ នាតាមគេហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់យ�ើងគឺ www.getthefactsrx.com ដែលអាច
ជួ យលោកអ្ន កពិភាក្សាជាមួ យមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។ ពួ កគេមានសំណាងណាស់ដែលមានលោកអ្ន កស្ថិតក្នុង
ស្ថានភាពលំបាករបស់ពួកគេ។
សំណួរ៖ ខ្ញុំស្គា ល់នរណាម្នាក់ដែលញ�ៀនថ្នាអា
ំ ភ�ៀន ហ�ើយទទួ លបានជំនួយដែលពួ កគេត្រូវការ។ ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ
ខ្ញុំមិនដឹងពីរប�ៀបគាំទ្រពួ កគេទេ។
ចម្ល ើយ៖ ការញ�ៀនថ្នាអា
ំ ចជារ�ឿងគួ រឱ្យភ័យខ្លា ច ប៉ុន្តែលោកអ្ន កនិយាយត្រូវហ�ើយ មានកម្ម វ ិធីនានានៅទូ ទា ំងរដ្ឋវ៉ាស៊ី
នតោន ដ�ើម្បីជួយអ្ន កដែលកំពុងមានបញ្ហាប្រើប្រាស់និងការរំលោភបំពានប្រើថ្នាអា
ំ ភ�ៀនខុស ទទួ ល
បានការគាំទ្រដែលពួ កគេត្រូវការ។ នរណាម្នាក់អាចបង្ក ើតឱ្យមានការញ�ៀនថ្នា ំ ហ�ើយវាជាការសំខាន់ណាស់
ដ�ើម្បីគាំទ្រពួ កគេដោយប្រាប់ពួកគេឱ្យដឹងថាពួ កគេមិននៅម្នាក់ឯងទេ ហ�ើយតែងតែមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ច។
ដូ ចដែលលោកអ្ន កបានឃ�ើញដំណ�ើរការនៃការព្យាបាលហ�ើយ។ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែល
លោកអ្ន កដឹងថាត្រូវការជំនួយនោះ សូ មហៅទូ រស័ព្ទបណ្តា ញទូ រស័ព្ទជំនួយការទទួ លបានមកវ ិញនៅ
រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនតាមលេខ 1 (866) 789–1511.
សំណួរ៖ ហេតុអ្វី HCA ព្យាយាមប្រាប់យ�ើងពីរប�ៀបចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូ នៗរបស់យ�ើង?
ចម្ល ើយ៖ សូមអរគុណចំពោះមតិយោបល់របស់អ្នក។ យ�ើងយល់ថារាល់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកឬម្តា យនិងកូ ន
គឺខុសគ្នា ហ�ើយថាលោកអ្ន កដឹងអំពីកូនអ្ន កច្បាស់បំផុត។ គោលដៅរបស់យ�ើងគឺផ្តល់ជូនឪពុកម្តា យនូ
វការណែនាំនិងធនធាននានា ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យការពិភាក្សាអំពីការប្រើនិងការរំលោភបំពានប្រើថ្នាអា
ំ ភ�ៀនខុស
ចំពោះមនុស្សវ ័យក្មេ ងៗងាយស្រួ លជាង។ នេះជាតំណភ្ជាប់ដ�ើម្បីជួយលោកអ្ន កក្នុងការចាប់ផ្តើម
www.getthefactsrx.com/conversation-starters.
សំណួរ៖ ត�ើលោកអ្ន កពិតជាគិតថាកូ នខ្ញុំ នឹងស្តា ប់ឬទេ?
ចម្ល ើយ៖ លោកអ្ន កដឹងអំពីកូនរបស់អ្នកច្បាស់ជាងគេបំផុត ប៉ុន្តែ ការសិក្សាបង្ហាញថាក្មេ ងៗតិចជាង 50 ភាគរយងាយ
នឹងប្រើគ្រឿងញ�ៀននៅពេលដែលឪពុកម្តា យពិភាក្សាជាមួ យពួ កគេអំពីគ្រោះថ្នាក់។ សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែ ម
អំពី វ ិធីសន្ទ នាជាមួ យកូ នៗ របស់អ្នក សូ មចូ លវ ិបសាយរបស់យ�ើង៖ www.getthefactsrx.com/conversationstarters.
សំណួរ៖ កញ្ឆាជាជម្រើសជំនួសដ៏ល្អមួ យចំពោះថ្នាអា
ំ ភ�ៀន។
ចម្ល ើយ៖ មានជម្រើសជំនួសថ្នាអា
ំ ភ�ៀនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់។ ត្រូវពិភាក្សាជាមួ យគ្រូពេទ្យជានិច្ច មុននឹង
ចាប់ផ្តើមប្រើជម្រើសជំនួសការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់។ សម្រាប់ជម្រើសជំនួសការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ផ្សេង
ទ�ៀតសូ មចូ លវ ិបសាយ www.getthefactsrx.com/opioid-facts.
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ហ�ើយនេះគ្រាន់តែជាការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្
ណ ោះ។

ចម្ល ើយ៖ យ�ើងសូ មទោសចំពោះលោកអ្ន កមានអារម្ម ណ៍បែបនេះ។ ព័ត៌មានដែលបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះ ត្រូ
វបានប្រមូ លពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្ត បាន។ បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងមានបញ្ហាការរំលោភបំពាន
ប្រើថ្នាអា
ំ ភ�ៀននិង វ ិបត្តិប្រើថ្នាល�
ំ ើសកម្រិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាអា
ំ ភ�ៀននិងហេរ៉ ូអ៊ីនដែលមានវេជ្ជ បញ្ជា។
ជាការពិតឥឡូវនេះ ថ្នាអា
ំ ភ�ៀនគឺជាបុព្វហេតុមួយនៃបុព្វហេតុនានាដែលនាំមុខគេចំពោះការទទួ លរងរបួ ស
ដែលទាក់ទងនឹងការស្លា ប់នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ មនុស្សជាច្រើននាក់ស្លា ប់ដោយសារការប្រើថ្នាល�
ំ ើសកម្រិត
ច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត ។ ដោយម�ើលឃ�ើញពីបញ្ហាដ៏ធំនេះ រដ្ឋរបស់យ�ើងបានបង្ក ើតផែនការការងារថ្នា ំ
អាភ�ៀនអន្ត រកម្ម នៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន (Washington State Interagency Opioid Working Plan) ដ�ើម្បីបង្ក ើន
ធនធាននានាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅវ៉ាស៊ីនតោន។ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែ មអំពី
ប្រភពនានាដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះ សូ មចូ លវ ិបសាយ www.getthefactsrx.com/sources.
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នេះគឺជារ�ឿងធម្ម តា។ ហេតុអ្វីបានជា HCA ចំណាយប្រាក់ពន្ធ របស់យ�ើងល�ើយុទ្ធនាការនេះ?

ចម្ល ើយ៖ រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងមានបញ្ហាការរំលោភបំពានប្រើថ្នាអា
ំ ភ�ៀននិង វ ិបត្តិប្រើថ្នាល�
ំ ើសកម្រិត។
ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋ មន្ទីរសុខាភិបាលមូ លដ្ឋាន ក្រុមអ្ន កជំនាញ និងអង្គ ការសហគមន៍នៅទូ ទា ំង
រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន បានទទួ លភារកិច្ចឱ្យអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីហានិភ័យនៃការប្រើនិងការរំលោភបំពានប្រើថ្នា ំ
អាភ�ៀនខុស និងកាត់បន្ថ យការស្លា ប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាអា
ំ ភ�ៀន។ ផែនការការងារថ្នាអា
ំ ភ�ៀនអន្ត រកម្ម
នៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន (Washington State Interagency Opioid Working Plan) គឺជាមធ្យោបាយមួ យដែល
ទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋកំពុងអនុវត្តបែបនេះ។ យុទ្ធនាការជាក់លាក់នេះ បានទទួ លមូ លនិធិតាមរយៈអាជ្ញា ធរ
ថែទា ំសុខភាព (HCA) ។

សំណួរ៖

ខ្ញុំធុញទ្រាន់ពេលឃ�ើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទា ំងនេះ/ហេតុអ្វីលោកអ្ន កកំណត់គោលដៅខ្ញុំជាមួ យការផ្សាយ
ពាណិជ្ជកម្ម ទា ំងនេះ?

ចម្ល ើយ៖ (ជាសារក្នុងប្រអប់ហ្វេសប៊ុក Facebook ផ្ទាល់ ដូ ច្នេះយ�ើងមិនផ្សព្វផ្សាយតាមទម្លា ប់នេះទេ) យ�ើងសូ មអភ័យទោស ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កមានអារម្ម ណ៍អាក់អន់ចិត្ត ។ កម្ម វ ិធីចាប់ផ្តើមជាមួ យបុគ្គល
ម្នាក់ (Starts with One) គឺជាយុទ្ធនាការបង្កា រមួ យដោយអាជ្ញា ធរថែទា ំសុខភាពរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន ដ�ើម្បីអប់រំ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅវ៉ាស៊ីនតោនអំពី វ ិបត្តិថ្នាអា
ំ ភ�ៀននៅរដ្ឋរបស់យ�ើង។ នោះហ�ើយជាមូ លហេតុដែលលោកអ្ន ក
អាចម�ើលឃ�ើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម របស់យ�ើង។ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កត្រូវការលាក់បាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទា ំងនេះ សូ មចុចល�ើសញ្ញាចុចពណ៌ប្រផេះបីនៅជ្រុងខាងស្តា ដៃ
ំ នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ហ�ើយជ្រើសរ� ើស
ជម្រើស “លាក់បាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ” ពីមឺនុយរំអិលធ្លា ក់ចុះក្រោម។
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ហេតុអ្វីថ្នាអា
ំ ភ�ៀនមានសារធាតុញ�ៀនបែបនេះ?

ចម្ល ើយ៖ ថ្នាអា
ំ ភ�ៀនអាចមានផលប៉ះពាល់អ វ ិជ្ជមានដល់ចំណុចកណ្តា លដែលមានផលល្អនៅក្នុងខួ រក្បាល ដែលនាំឱ្យ
អ្ន កប្រើប្រាស់នានាត្រូវការកាន់តែច្រើនឡ�ើងថែមទ�ៀត។ ជាលទ្ធ ផលថ្នាញ�
ំ ៀនទា ំងនេះ អាចញ�ៀនយ៉ា ង
ខ្លា ង
ំ ។ ដ�ើម្បីស្វែ ងយល់បន្ថែ មអំពីលក្ខ ណៈពិសេសនៃការញ�ៀនថ្នាអា
ំ ភ�ៀន សូ មចូ លវ ិបសាយ
www.getthefactsrx.com/opioid-facts.

សំណួរ៖

ខ្ញុំមិនដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងថ្នាអា
ំ ភ�ៀននិងថ្នាប
ំ ំបាត់ការឈឺចាប់ដទៃទ�ៀតទេ។

ចម្ល ើយ៖ ថ្នាអា
ំ ភ�ៀនគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ថ្នាដំ ែលត្រូវបានប្រើជាទូ ទៅ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថ យការឈឺចាប់។
ហេរ៉ ូអ៊ីនគ្រឿងញ�ៀនខុសច្បាប់ គឺជាថ្នាអា
ំ ភ�ៀន ក៏ដូចជាថ្នាប
ំ ំបាត់ការឈឺចាប់ដែលមានវេជ្ជ បញ្ជា
ជាច្រើនផងដែរ ដែលចេញវេជ្ជ បញ្ជាដោយវេជ្ជ បណ្ឌិត ក្នុងនោះមានអុកស៊ីកូដូ ន (oxycodone), ហៃដ្រូកូដូ ន
(hydrocodone), កូ ដេអ៊ីន (codeine), ម័រហ្វីន (morphine), និងថ្នាជា
ំ ច្រើនទ�ៀត។ ថ្នាអា
ំ ភ�ៀនអាចមាន
ផលប៉ះពាល់អ វ ិជ្ជមានដល់ចំណុចកណ្តា លដែលមានផលល្អនៅក្នុងខួ រក្បាល ដែលនាំឱ្យអ្ន កប្រើប្រាស់នានា
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