
ផែនការឆ ល្ ើយតបតាមបបព័ន្ធែ្សព្វែសាយសង្គមមួយននកម្ម វធិីចាប់ឆែតើមជាមួយបុគ្គល
ម្នា ក់ (Starts with One Social Media Response Plan)
 
ពិធីសារគ្រប់គ្រងសហ្រមន៍សគរាប់វេទិកាវហវេ សប៊ុក។ វោលការណ៍ណណនាំទាងំវនះ គ្រូេបានណកសគមរួលពី យុទ្ធនាការផឹក
គសាណែលមិនទាន់គ្រប់អាយុននកម្ម េធិី (DSHS’ Looks Can Deceive) និងមិនពាក់ព័ន្ធសាថា នភាព (Out of the Picture)។ 

 

ភាពញឹកញាប់ននពិធីសារវ ល្ ើយ្ប
 
តាមបបព័ន្ធែ្សព្វែសាយសង្គម
DH នឹងពិនិ្្យវមើលលក្ខណៈសង្គមននកម្ម េធិីចាប់វផតើមជាមួយបុ្រ្គលរានា ក ់(Starts with One) ក្នុងមួយន ង្ៃៗ។ 
វៅអំឡនុ ងវពលចុងសបាត ហ៍ ម្ិវោបល់ណែលគ្រូេការការលាក់បាំងនឹងគ្រូេវោះគសាយភាល មៗ វហើយម្ិវោបល់ណែលគ្រូេ
ការវ ល្ ើយ្បជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងគ្រូេវោះគសាយវៅន ង្ៃវធវេ ើការបនាទា ប់។ 

វធិីសាសសត ឆ ល្ ើយតប
DH នឹងមិនវ ល្ ើយ្បនឹងម្ិវោបល់ទូវៅវទ វលើកណលងណ្ពួកវ្របានបញ្ រូលម្ិវោបល់ឬសំណួរណែលណសវេ ងរកព័្៌
រាន។ គបសិនវបើម្ិវោបល់វោយណផអែកវលើមូលោឋា នវលើ្រំនិ្វនាះ DH នឹងមិនវ ល្ ើយ្បវទ ពីវគពាះវាទំនងជានាំឱ្យ 
រានការជណជកណេកណញកណែលមិនចាំបាច់។ គបសិនវបើម្ិវោបល់រានព័្៌រានមិនគ្ឹមគ្រូេណែលទាក់ទងនឹង 
ការវផញើសារ គបធានបទ និងទិននាន័យជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការននកម្ម េធិីចាប់វផតើមជាមួយបុ្រ្គលរានា ក់  
(Starts with One) វនាះ DH នឹងវ ល្ ើយ្បវែើម្ីបញ្ជា ក់ព័្៌រានមិនពិ្។ វបើមិនែូវចានា ះវទ DH 
នឹងមិនវ ល្ ើយ្បនឹងម្ិវោបល់វទ។

វៅវពលណែល DH រានសំណួរអំពីការម្ិវោបល់ វយើងពឹងណផអែកវលើជំនាញរបស់ HCA អំពីគបធានបទ 
វែើម្ីបវងក ើ្ការវ ល្ ើយ្ប។ ចំណុចខាងវគកាមវនះ ជាឧទាហរណ៍ពីអ្ី្កាលអំពីអវេ ីណែលវយើងនឹងវ ល្ ើយ្ប 
និងមិនវ ល្ ើយ្បបនតវទៀ្វទ។ 

មតិឆោបល់អំពីឆោលការណ៍លាក់បាងំ DH 
នឹងលាក់បាំងម្ិវោបល់ណែល៖

•  ្រំរាមកំណហងបុ្រ្គលឬអង្គការណាមួយ 
•  វគបើភាសាហឹងសាឬអាសគោម 
•  វគបើការនិោយណែលសអែ ប់វ ព្ ើម 

GetTheFactsRx.com

អាជាញា ធរផែទាសំុខភាពរដ្ឋវ៉ា សុីនឆតាន បានចាប់ឆែតើម
យុទ្ធនាការបង្កា រការរំឆលាភបំពានការឆបបើថ្នា អំាឆភៀន។ 
យុទ្ធនាការឆនះបតរូវបានឆរៀបចំឆ�ើង ឆដើម្ីជូនដំណឹងនិងអប់រំដល់ 
បបជាពលរដ្ឋឆៅទីបក រុងវ៉ា សុីនឆតានអំពីឆបោះថ្នា ក់ននការឆបបើបបាស់ 
ខុសនិងការឆលាភបំពានឆបបើឆបគឿងឆ�ៀនតាមឆវជ្ជបញ្្ជ  ក៏ដូចជា 
ឆលើកកម្ពស់ការរកសាទុកផដលម្នសុវត្ិភាពនិងការអនុវតត 
ឆបាះឆចាលឆោយសុវត្ិភាព។



ម្ិវោបល់/សំណួរនិងចវមល ើយណែលរំពឹងទុក

ចំណុចទាងំវនះ ្រឺជាម្ិវោបល់និងសំណួរណែលរំពឹងទុក ប៉ុណនត គបសិនវបើរានបញ្ហា វផ្សងវទៀ្វកើ្វឡើងណែលមិន 
គសវែៀងនឹងសំណួរទាងំវនះ DH នឹងវធវេ ើការជាមួយ HCA វែើម្ីបវងក ើ្ការវ ល្ ើយ្បណែលរានការយល់គពម។

សំណួរ៖     ្ ្ នុ ំវគបើថ្នា អំាវ�ៀនសគរាប់ការឈឺចាប់រា៉ា នំរ៉ារបស់្្នុ ំ វហើយ្្នុ ំមិនវញៀនថ្នា វំទ។ វហ្ុអវេ ីបានជា្្នុ ំគ្រូេយកចិ ត្ទុក 
ោក់ចំវពាះបញ្ហា វនះ?

ចវមល ើយ៖  ថ្នា អំាវ�ៀនអាចជាមវធយោបាយណែលរានគបសិទ្ធភាពក្នុងការពយោបាលការឈឺចាប់ ប៉ុណនតវាក៏អាចវញៀនថ្នា  ំ
ោ៉ងខាល ងំផងណែរ។ រានជវគមើសគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់វផ្សងវទៀ្ ណែលអាចែំវណើរការលអែ គបវសើរក្នុងករណី 

ល្ ះ និងរានផលប៉ះពាល់បនាទា ប់បន្ស ំ្ ិច្ួច។ សូម្រិ្ពិចារណាសាកសួរអនាកផតល់វសវាណ្ទាសំុ្ភាព 
របស់អនាកអំពីជវគមើសមួយចំនួនវផ្សងវទៀ្ វែើម្ីគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់។ គបសិនវបើវលាកអនាកវគបើថ្នា  ំ
អាវ�ៀន វែើម្ីពយោបាលការឈឺចាប់ សូមចាក់វសាថ្នា អំាវ�ៀននិងវបាះវចាលថ្នា អំាវ�ៀនវោយសុេ ថ្ា ិភា 
ពវៅវពលវលាកអនាកឈប់វគបើវា។ សគរាប់ធនធានបណនថាម សូមចូលេបិសាយ www.getthefactsrx.com. 

សំណួរ៖     វលាកអនាកបានវលើកវឡើងពីការចាក់វសាឬការវបាះវចាលថ្នា រំបស់្្នុ ំវោយសុេ ថ្ា ិភាព។ វ្ើវារានន័យពិ្គបាក
ែោ៉ងែូចវមតច? 

ចវមល ើយ៖  ឧទាហរណ៍លអែ ៗមួយចំនួនអំពីកណនលងណែលគ្រូេចាក់វសាថ្នា រំបស់អនាក រមួរានទូោក់ណែលរានវសា 
ទូណែកឬគបអប់ចាក់ថ្នា ជំាក់លាក់។ វាក៏រានទីតាំងននគបអប់ទរាល ក់ណែលរានសុេ ថ្ា ិភាពវៅជុំេញិរែឋាវា៉ា សុីន
វតាន ណែលវលាកអនាកអាចវបាះវចាលថ្នា ណំែលមិនវគបើវោយសុេ ថ្ា ិភាពផងណែរ។ វែើម្ីណសវេ ងរកអនាកណែលវៅណក្រ
វលាកអនាក សូមចូលេបិសាយ  
www.takebackyourmeds.org. 

សំណួរ៖     ្ ្ នុ ំរានការគពរួយបារម្ភអំពីមិ ត្�កត ិរានា ក់ណែលកំពុងវគបើគបាស់ថ្នា អំាវ�ៀន។
ចវមល ើយ៖  គបសិនវបើវលាកអនាករានមិ ត្�កត ិរានា ក់ណែលវលាកអនាកវជឿជាក់ថ្កំពុងវគបើថ្នា អំាវ�ៀន្ុសវនាះ កណនលងលអែ  

វែើម្ីចាប់វផតើម្រឺបណាត ញទូរស័ពទាជំនួយការទទួលបានមកេញិវៅរែឋាវា៉ា សុីនវតានតាមវល្ 1 (866) 789–1511.  
រានអនាកចាប់វផតើមការសនទានាតាមវ្រហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់វយើង្រឺ www.getthefactsrx.com ណែលអាច 
ជួយវលាកអនាកពិភាកសាជាមួយមិ ត្�កត ិរបស់អនាក។ ពួកវ្ររានសំណាងណាស់ណែលរានវលាកអនាកសថា ិ្ក្នុង 
សាថា នភាពលំបាករបស់ពួកវ្រ។

សំណួរ៖     ្ ្ នុ ំសា្គ ល់នរណារានា ក់ណែលវញៀនថ្នា អំាវ�ៀន វហើយទទួលបានជំនួយណែលពួកវ្រគ្រូេការ។ ប៉ុណនត វៅវពលវនាះ  
្្នុ ំមិនែឹងពីរវបៀបោំគទពួកវ្រវទ។ 

ចវមល ើយ៖  ការវញៀនថ្នា អំាចជាវរឿង្ួររឱ្យ�័យខាល ច ប៉ុណនត វលាកអនាកនិោយគ្រូេវហើយ រានកម្ម េធិីនានាវៅទូទាងំរែឋាវា៉ា សុី
នវតាន វែើម្ីជួយអនាកណែលកំពុងរានបញ្ហា វគបើគបាស់និងការរំវលា�បំពានវគបើថ្នា អំាវ�ៀន្ុស ទទួល 
បានការោំគទណែលពួកវ្រគ្រូេការ។ នរណារានា ក់អាចបវងក ើ្ឱ្យរានការវញៀនថ្នា  ំវហើយវាជាការសំខាន់ណាស ់
វែើម្ីោំគទពួកវ្រវោយគបាប់ពួកវ្រឱ្យែឹងថ្ពួកវ្រមិនវៅរានា ក់ឯងវទ វហើយណ្ងណ្រានកត ីសង្ឹមជានិច្។  
ែូចណែលវលាកអនាកបានវ�ើញែំវណើរការននការពយោបាលវហើយ។ គបសិនវបើវលាកអនាករានមិ ត្�កត ិរានា ក់ណែល 
វលាកអនាកែឹងថ្គ្រូេការជំនួយវនាះ សូមវៅទូរស័ពទាបណាត ញទូរស័ពទាជំនួយការទទួលបានមកេញិវៅ 

រែឋាវា៉ា សុីនវតានតាមវល្ 1 (866) 789–1511.

សំណួរ៖    វហ្ុអវេ ី HCA ពយោោមគបាប់វយើងពីរវបៀបចិញ្ឹមបីបាច់ណ្រកសាកូនៗរបស់វយើង?

ចវមល ើយ៖  សូមអរ្រុណចំវពាះម្ិវោបល់របស់អនាក។ វយើងយល់ថ្រាល់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកឬរាត យនិងកូន 
្រឺ្ុសោនា  វហើយថ្វលាកអនាកែឹងអំពីកូនអនាកចបាស់បំផុ្។ វោលវៅរបស់វយើង្រឺផតល់ជូនឪពុករាត យនូ 
េការណណនាំនិងធនធាននានា វែើម្ីវធវេ ើឱ្យការពិភាកសាអំពីការវគបើនិងការរំវលា�បំពានវគបើថ្នា អំាវ�ៀន្ុស 
ចំវពាះមនុស្សេយ័វក្មងៗងាយគសរួលជាង។ វនះជា្ំណភាជា ប់វែើម្ីជួយវលាកអនាកក្នុងការចាប់វផតើម  
www.getthefactsrx.com/conversation-starters. 

សំណួរ៖     វ្ើវលាកអនាកពិ្ជា្រិ្ថ្កូន្្នុ ំ នឹងសាត ប់ឬវទ? 

ចវមល ើយ៖  វលាកអនាកែឹងអំពីកូនរបស់អនាកចបាស់ជាងវ្របំផុ្ ប៉ុណនតការសិកសាបងាហា ញថ្វក្មងៗ្ិចជាង 50 ភា្ររយងាយ
នឹងវគបើវគ្រឿងវញៀនវៅវពលណែលឪពុករាត យពិភាកសាជាមួយពួកវ្រអំពីវគោះថ្នា ក់។ សគរាប់ការណណនាំបណនថាម
អំពីេធិីសនទានាជាមួយកូនៗ របស់អនាក សូមចូលេបិសាយរបស់វយើង៖ www.getthefactsrx.com/conversation-
starters.

សំណួរ៖     កញ្ឆា ជាជវគមើសជំនួសែ៏លអែ មួយចំវពាះថ្នា អំាវ�ៀន។ 

ចវមល ើយ៖  រានជវគមើសជំនួសថ្នា អំាវ�ៀនសគរាប់ការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់។ គ្រូេពិភាកសាជាមួយគ្ររូវពទ្យជានិច្ មុននឹង
ចាប់វផតើមវគបើជវគមើសជំនួសការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់។ សគរាប់ជវគមើសជំនួសការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់វផ្សង
វទៀ្សូមចូលេបិសាយ www.getthefactsrx.com/opioid-facts.

GetTheFactsRx.com



សំណួរ៖     វហើយវនះគោន់ណ្ជាការវោសនារបស់រោឋា �ិបាលប៉ុវណាណ ះ។

ចវមល ើយ៖  វយើងសូមវទាសចំវពាះវលាកអនាករានអារម្មណ៍ណបបវនះ។ ព័្៌រានណែលបានវគបើវៅក្នុងយុទ្ធនាការវនះ គ្រូ
េបានគបមូលពីគប�ពណែលអាចទុកចិ ត្បាន។ បច្នុប្ននា រែឋាវា៉ា សុីនវតានកំពុងរានបញ្ហា ការរំវលា�បំពាន
វគបើថ្នា អំាវ�ៀននិងេបិ ត្ ិវគបើថ្នា វំលើសកគមិ្ណែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នា អំាវ�ៀននិងវហរ៉ាអូុីនណែលរានវេជជាបញ្ជា ។ 
ជាការពិ្ឥឡរូ េវនះ ថ្នា អំាវ�ៀន្រឺជាបុពវេវហ្ុមួយននបុពវេវហ្ុនានាណែលនាំមុ្វ្រចំវពាះការទទួលរងរបួស
ណែលទាក់ទងនឹងការសាល ប់វៅរែឋាវា៉ា សុីនវតាន។ មនុស្សជាវគចើននាក់សាល ប់វោយសារការវគបើថ្នា វំលើសកគមិ្ 
វគចើនជាងវគោះថ្នា ក់រ្យនត។ វោយវមើលវ�ើញពីបញ្ហា ែ៏ធំវនះ រែឋារបស់វយើងបានបវងក ើ្ណផនការការងារថ្នា  ំ
អាវ�ៀនអនត រកម្មននរែឋាវា៉ា សុីនវតាន (Washington State Interagency Opioid Working Plan) វែើម្ីបវងក ើន 
ធនធាននានាសគរាប់គបជាពលរែឋាវៅវា៉ា សុីនវតាន។ គបសិនវបើវលាកអនាកគ្រូេការព័្៌រានបណនថាមអំពី 
គប�ពនានាណែលបានវគបើគបាស់វៅក្នុងយុទ្ធនាការវនះ សូមចូលេបិសាយ www.getthefactsrx.com/sources.

សំណួរ៖     វនះ្រឺជាវរឿងធម្មតា។ វហ្ុអវេ ីបានជា HCA ចំណាយគបាក់ពន្ធ របស់វយើងវលើយុទ្ធនាការវនះ?

ចវមល ើយ៖  រែឋាវា៉ា សុីនវតានកំពុងរានបញ្ហា ការរំវលា�បំពានវគបើថ្នា អំាវ�ៀននិងេបិ ត្ ិវគបើថ្នា វំលើសកគមិ្។ 
ទីភានា ក់ងាររោឋា �ិបាលរបស់រែឋា មនទា ីរសុខា�ិបាលមូលោឋា ន គក នុមអនាកជំនាញ និងអង្គការសហ្រមន៍វៅទូទាងំ 
រែឋាវា៉ា សុីនវតាន បានទទួលភារកិច្ឱ្យអប់រំគបជាពលរែឋាអំពីហានិ�័យននការវគបើនិងការរំវលា�បំពានវគបើថ្នា  ំ
អាវ�ៀន្ុស និងកា្់បនថាយការសាល ប់ណែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នា អំាវ�ៀន។ ណផនការការងារថ្នា អំាវ�ៀនអនត រកម្ម 
ននរែឋាវា៉ា សុីនវតាន (Washington State Interagency Opioid Working Plan) ្រឺជាមវធយោបាយមួយណែល 
ទីភានា ក់ងាររបស់រែឋាកំពុងអនុេ ត្ណបបវនះ។ យុទ្ធនាការជាក់លាក់វនះ បានទទួលមូលនិធិតាមរយៈអាជាញ ធរ 
ណ្ទាសំុ្ភាព (HCA) ។

សំណួរ៖     ្ ្ នុ ំធុញគទាន់វពលវ�ើញការផសាយពាណិជជាកម្មទាងំវនះ/វហ្ុអវេ ីវលាកអនាកកំណ្់វោលវៅ្្នុ ំជាមួយការផសាយ 
ពាណិជជាកម្មទាងំវនះ?

ចវមល ើយ៖   (ជាសារក្នុងគបអប់វហវេ សប៊ុក Facebook ផ្ទា ល់ ែូវចនាះវយើងមិនផ្សពវេផសាយតាមទរាល ប់វនះវទ) - 
វយើងសូមអ�័យវទាស គបសិនវបើវលាកអនាករានអារម្មណ៍អាក់អន់ចិ ត្។ កម្ម េធិីចាប់វផតើមជាមួយបុ្រ្គល 
រានា ក់ (Starts with One) ្រឺជាយុទ្ធនាការបងាក រមួយវោយអាជាញ ធរណ្ទាសំុ្ភាពរែឋាវា៉ា សុីនវតាន វែើម្ីអប់រ ំ
គបជាពលរែឋាវៅវា៉ា សុីនវតានអំពីេបិ ត្ ិថ្នា អំាវ�ៀនវៅរែឋារបស់វយើង។ វនាះវហើយជាមូលវហ្ុណែលវលាកអនាក 
អាចវមើលវ�ើញការផសាយពាណិជជាកម្មរបស់វយើង។ គបសិនវបើវលាកអនាកគ្រូេការលាក់បាំងការផសាយពាណិជជាកម្ម 
ទាងំវនះ សូមចុចវលើសញ្ញា ចុចពណ៌គបវផះបីវៅគជ នុងខាងសាត នំែននការផសាយពាណិជជាកម្ម វហើយវគជើសវរ ើស 
ជវគមើស “លាក់បាំងការផសាយពាណិជជាកម្ម” ពីមឺនុយរំអិលធាល ក់ចុះវគកាម។ 

សំណួរ៖     វហ្ុអវេ ីថ្នា អំាវ�ៀនរានសារធា្ុវញៀនណបបវនះ?

ចវមល ើយ៖  ថ្នា អំាវ�ៀនអាចរានផលប៉ះពាល់អេជិជារានែល់ចំណុចកណាត លណែលរានផលលអែ វៅក្នុង្ួរកបាល ណែលនាំឱ្យ 
អនាកវគបើគបាស់នានាគ្រូេការកាន់ណ្វគចើនវឡើងណ្មវទៀ្។ ជាលទ្ធផលថ្នា វំញៀនទាងំវនះ អាចវញៀនោ៉ង 
ខាល ងំ។ វែើម្ីណសវេ ងយល់បណនថាមអំពីលក្ខណៈពិវសសននការវញៀនថ្នា អំាវ�ៀន សូមចូលេបិសាយ  
www.getthefactsrx.com/opioid-facts. 

សំណួរ៖     ្ ្ នុ ំមិនែឹងពីភាព្ុសោនា រវាងថ្នា អំាវ�ៀននិងថ្នា បំំបា្់ការឈឺចាប់ែនទវទៀ្វទ។ 

ចវមល ើយ៖  ថ្នា អំាវ�ៀន្រឺជាចំណា្់ថ្នា ក់ថ្នា ណំែលគ្រូេបានវគបើជាទូវៅ វែើម្ីកា្់បនថាយការឈឺចាប់។ 
វហរ៉ាអូុីនវគ្រឿងវញៀន្ុសចបាប់ ្រឺជាថ្នា អំាវ�ៀន ក៏ែូចជាថ្នា បំំបា្់ការឈឺចាប់ណែលរានវេជជាបញ្ជា  
ជាវគចើនផងណែរ ណែលវចញវេជជាបញ្ជា វោយវេជជាបណ្ិ្ ក្នុងវនាះរានអុកសុីកូែូន (oxycodone), នហគែរូកូែូន 
(hydrocodone), កូវែអុីន (codeine), ម័រហវេ ីន (morphine), និងថ្នា ជំាវគចើនវទៀ្។ ថ្នា អំាវ�ៀនអាចរាន 
ផលប៉ះពាល់អេជិជារានែល់ចំណុចកណាត លណែលរានផលលអែ វៅក្នុង្ួរកបាល ណែលនាំឱ្យអនាកវគបើគបាស់នានា 
គ្រូេការកាន់ណ្វគចើនវឡើងណ្មវទៀ្។ ជាលទ្ធផលថ្នា វំញៀនទាងំវនះ អាចវញៀនោ៉ងខាល ងំ។ វែើម្ីណសវេ ងយល ់
បណនថាម សូមចូលេបិសាយ www.getthefactsrx.com/opioid-facts. 
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