ອົງການດູແລສຸຂະພາບແຫ່ງລັດວໍຊິງຕັນ (Washington State Health
Care Authority) ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປິ
ອອຍ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາເພື່ອແຈ້ງການ ແລະ ອົບຮົມສຶກສາ
ປະຊາກອນໃນລັດວໍຊິງຕັນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການນໍາໃຊ້ຢາຕາມໃບສັ່ງ
ແພດຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສບຕິດຢາ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການເກັບຮັກສາຢ່າງ
ປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການກຳ�ຈັດຖິ້ມຢ່າງປອດໄພ.

ແຜນການຕອບໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍສຳ�ລັບໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໜຶ່ງ (Starts with One)
ລະບຽບການຈັດການໃນຊຸມຊົນສຳ�ລັບແພລັດຟອມ Facebook. ຄູ່ມືເຫຼ່ົານີ້ຖືກປັບໃຊ້ຈາກໂຄງການປ້ອງກັນການດື່ມເຫຼ້ົາໃນບັນ
ດາຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າເກນທີ່ຊ່ ືວ່າ ພາບສາມາດລໍ້ລວງໄດ້ ແລະ ອອກຈາກຮູບພາບ (Looks Can Deceive and Out of the
Picture) ຂອງ DSHS.

ລະບຽບການຕອບໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ຄວາມຖີ່
DH ຈະຕິດຕາມຄຸນສົມບັດດ້ານສັງຄົມຂອງໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໜຶ່ງ (Starts with One) ໃນແຕ່ລະມື້. ໃນລະຫວ່າງມື້ພັກທ້າຍ
ອາທິດ, ຄຳ�ຄິດເຫັນທີ່ຈຳ�ເປັນຕ້ອງເຊື່ອງໄວ້ຈະຖືກແກ້ໄຂໃນທັນທີ ແລະ ຄຳ�ຄິດເຫັນທີ່ຈຳ�ເປັນຕ້ອງມີການຕອບເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນຈະຖືກແກ້ໄຂໃນວັນລັດຖະການມື້ຖັດໄປ.

ວິທີການຕອບ
DH ຈະບໍ່ຕອບຄຳ�ຄິດເຫັນທົ່ວໄປ ນອກຈາກພວກມັນຈະປະກອບມີຄຳ�ຄິດເຫັນ ຫຼື ຄຳ�ຖາມທີ່ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ. ຖ້າຄຳ�ຄິດເຫັນອີງໃສ່
ຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວ, DH ຈະບໍ່ຕອບ ຍ້ອນມັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ການໂຕ້ຖຽງທີ່ບໍ່ຈຳ�ເປັນ. ຖ້າຄຳ�ຄິດເຫັນປະກອບມີຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຫົວຂໍ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະສຳ�ລັບໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໜຶ່ງ (Starts with One),
DH ຈະຕອບ ເພື່ອຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ. ບໍ່ດ່ັງນັ້ນ, DH ຈະບໍ່ຕອບຄຳ�ຄິດເຫັນ.
ເມື່ອ DH ມີຄຳ�ຖາມກ່ຽວກັບຄຳ�ຄິດເຫັນ, ພວກເຮົາຈະອາໄສຄວາມຊຳ�ນານຂອງ HCA ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສ້າງຄຳ�ຕອບ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຜ່ານມາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະຕອບ ແລະ ບໍ່ຕອບ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າ.

ນະໂຍບາຍການເຊື່ອງຄຳ�ຄິດເຫັນ
DH ຈະເຊື່ອງຄຳ�ຄິດເຫັນໃດໜຶ່ງທີ່:
• ຂ່ົມຂູ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ອົງກອນ
• ໃຊ້ພາສາທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ຫຍາບຄາຍ
• ໃຊ້ຄຳ�ເວົ້າທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຊັງ
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ຄຳ�ຄິດເຫັນ/ຄຳ�ຖາມ ແລະ ຄຳ�ຕອບທີ່ຄາດການໄວ້
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄຳ�ຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳ�ຖາມທີ່ຄາດການໄວ້, ແຕ່ຖ້າເກີດມີກລ
ໍ ະນີອ່ ືນໆທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັບສິ່ງເຫຼ່ົານີ້, DH ຈະເຮັດວຽກກັບ
HCA ເພື່ອພັດທະນາຄຳ�ຕອບທີ່ມີການຮອງຮັບ.
ຄຳ�ຖາມ: ຖ
 ້າຂ້ອຍນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍສຳ�ລັບຄວາມເຈັບປວດຊໍາເຮື້ ື ອຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເສບຕິດ. ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຈຳ�
ເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສ່ ງິ ນີ້?
ຄຳ�ຕອບ: ສານໂອປິອອຍສາມາດເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປິ່ ນປົວຄວາມເຈັບປວດ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້
ເສບຕິດເຊັ່ນກັນ. ມີທາງເລືອກອື່ນໆໃນການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດທີ່ອາດເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າໃນບາງກໍລະນີ
ແລະ ມີຜົນຂ້າງຂຽງໜ້ອຍກວ່າ. ພິຈາລະນາໃນການສອບຖາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບທາງ
ເລືອກອື່ນໆໃນການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ. ຖ້າເຈົ້ານໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍເພື່ອປິ່ ນປົວຄວາມເຈັບປວດ, ເກັບພວກ
ມັນໄວ້ ແລະ ກຳ�ຈັດພວກມັນຖິ້ມຢ່າງປອດໄພ ເທື່ອເຈົ້າໃຊ້ພວກມັນແລ້ວ. ສຳ�ລັບຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໄປທີ່
www.getthefactsrx.com.
ຄຳ�ຖາມ: ເຈົ້າເວົ້າເຖິງການເກັບໄວ້ ຫຼື ການກຳ�ຈັດຢາຂອງຂ້ອຍຖິ້ມຢ່າງປອດໄພ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແທ້ໆ?
ຄຳ�ຕອບ: ຕ
 ົວຢ່າງທີ່ດີບາງກໍລະນີກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃນການເກັບຢາຂອງເຈົ້າໄວ້ ປະກອບມີກ່ອງຢາທີ່ມີແມ່ກະແຈ, ຕູ້ເຊບ ຫຼື ກ່ອງ
ເກັບຢາທີ່ສະເພາະ. ຍັງມີສະຖານທີ່ປະເກັບສິ່ງຂອງທີ່ປອດໄພທົ່ວລັດວໍຊິງຕັນ ເຊິ່ງເຈົ້າສາມາດກຳ�ຈັດຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ
ຖິ້ມຢ່າງປອດໄພ. ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ປະເກັບທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຈົ້າ, ໃຫ້ໄປທີ່
www.takebackyourmeds.org.
ຄຳ�ຖາມ: ຂ
 ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ກຳ�ລັງນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍ.
ຄຳ�ຕອບ: Iຖ້າເຈົ້າມີໝູ່ເພື່ອນທີ່ເຈົ້າເຊື່ອວ່າກຳ�ລັງນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ, ບ່ອນທີ່ດີໃນການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ ສາຍໂທໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຟື້ ນຕົວໃນລັດວໍຊິງຕັນທີ່ 1 (866) 789–1511. ມີຜູ້ເລີ່ມບົດສົນທະນາໃນເວບໄຊຂອງໂຄງການຂອງ
ພວກເຮົາ, www.getthefactsrx.com, ເຊິ່ງອາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າລົມກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງເຈົ້າ. ພວກເຂົາໂຊກດີທ່ ີມີເຈົ້າຄອຍ
ສະໜັບສະໜູນ.
ຄຳ�ຖາມ: ຂ
 ້ອຍຮູ້ຈັກຜູ້ໜ່ ງຶ ທີ່ເສບຕິດສານໂອປິອອຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ແຕ່ໃນເວລານັ້ນ,
ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີທ່ ີຈະສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ.
ຄຳ�ຕອບ: ກ
 ານເສບຕິດສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຕາຢ້ານ, ແຕ່ເຈົ້າເວົ້າຖືກຕ້ອງ, ມີໂຄງການຢູ່ທົ່ວລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ
ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສບຕິດ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ສາມາດມີການເສບຕິດ ແລະ ມັນສຳ�ຄັນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ ໂດຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ ແລະ ມີຄວາມຫວັງຢູ່ສະເໝີ. ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນ, ການປິ່ ນປົວມີປະສິດທິພາບ. ຖ້າເຈົ້າ
ຫຼື ຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າຮູ້ຈັກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ໂທຫາສາຍໂທໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຟື້ ນຕົວໃນລັດວໍຊິງ
ຕັນທີ່ 1 (866) 789–1511.
ຄຳ�ຖາມ: ເປັນຫຍັງ HCA ຈຶ່ງພະຍາຍາມບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການລ້ຽງດູລູກ?
ຄຳ�ຕອບ: ຂອບໃຈສຳ�ລັບຄຳ�ຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າທຸກຄວາມສຳ�ພັນຂອງພໍ່ແມ່-ລູກ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ແລະ ເຈົ້າຮູ້ຈັກລູກຂອງເຈົ້າດີທ່ ີສຸດ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແກ່ພໍ່ແມ່
ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສບຕິດກັບໄວໜຸ່ມສາວໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນ
ລິ້ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນ www.getthefactsrx.com/conversation-starters.
ຄຳ�ຖາມ: ເຈົ້າຄິດວ່າລູກຂອງຂ້ອຍຈະຟັງແທ້ໆບໍ?
ຄຳ�ຕອບ: ເຈົ້າຮູ້ລູກຂອງເຈົ້າດີທ່ ີສຸດ, ແຕ່ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຢາໜ້ອຍລົງ 50 ເປີເຊັນ
ເມື່ອພໍ່ແມ່ລົມກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ. ສຳ�ລັບຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງບົດສົນທະນາກັບລູກຂອງເຈົ້າ,
ໃຫ້ໄປທີ່ເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ: www.getthefactsrx.com/conversation-starters.
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ຄຳ�ຖາມ: ກັນຊາເປັນທາງເລືອກທີ່ດີຫຼາຍສຳ�ລັບສານໂອປິອອຍ.
ຄຳ�ຕອບ: ມີທາງເລືອກສຳ�ລັບສານໂອປິອອຍເພື່ອຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ. ປຶກສາກັບທ່ານໝໍຂອງເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ ກ່ອນທີ່ຈ
ະເລີ່ມນໍາໃຊ້ທາງເລືອກໃນການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ. ສຳ�ລັບທາງເລືອກອື່ນໆໃນການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ,
ໃຫ້ໄປທີ່ www.getthefactsrx.com/opioid-facts.
ຄຳ�ຖາມ: ນ້ ເີ ປັນພຽງຄຳ�ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງລັດຖະບານ.
ຄຳ�ຕອບ: ພ
 ວກເຮົາຂໍອະໄພທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກແບບນີ້. ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນໂຄງການນີ້ຖືກເກັບກຳ�ມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ໃນປັດຈຸບັນ,
ລັດວໍຊິງຕັນກຳ�ລັງປະສົບກັບວິກິດການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເກີນຂະໜາດ ເຊິ່ງປະກອບມີສານໂ
ອປິອອຍຕາມໃບສັງ່ ແພດ ແລະ ສານເຮໂລອິນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຕອນນີ້ ສານໂອປິອອຍເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດຕົ້ນຕໍ
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເສຍຊີວິດໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການນໍາໃຊ້ເກີນຂ
ະໜາດມີຫຼາຍກວ່າອຸປະຕິເຫດລົດຕໍາກັນ. ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງບັນຫານີ້, ລັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາ ແຜນການ
ເຮັດວຽກສຳ�ລັບສານໂອປິອອຍທີ່ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານໃນລັດວໍຊິງຕັນ (Washington State Interagency
Opioid Working Plan) ເພື່ອເພີ່ມຊັບພະຍາກອນສຳ�ລັບຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ
ກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໃຊ້ໃນໂຄງການນີ້, ກະລຸນາໄປທີ່ www.getthefactsrx.com/sources.
ຄຳ�ຖາມ: ນ
 ້ຄ
ີ ືສາມັນສຳ�ນຶກ. ເປັນຫຍັງ HCA ຈຶ່ງໃຊ້ເງິນອາກອນຂອງພວກເຮົາໃນໂຄງການນີ້?
ຄຳ�ຕອບ: ລັດວໍຊິງຕັນກຳ�ລັງປະສົບກັບວິກິດການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເກີນຂະໜາດ. ໜ່ວຍງານຂອງ
ລັດ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມວິຊາຊີບ ແລະ ອົງກອນຊຸມຊົນທົ່ວລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ໃນການອົບຮົມ
ສຶກສາຜູ້ຢູ່ອາໄສກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການນໍາໃຊ້ສານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສບຕິດ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ການເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານໂອປິອອຍ. ແຜນການເຮັດວຽກສຳ�ລັບສານໂອປິອອຍທີ່ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງໜ່ວຍ
ງານໃນລັດວໍຊິງຕັນ (Washington State Interagency Opioid Working Plan) ແມ່ນໜຶ່ງວິທີທ່ ີໜ່ວຍງານລັດ
ກຳ�ລັງດຳ�ເນີນການກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້. ໂຄງການທີ່ສະເພາະນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກ ອົງການດູແລສຸຂະພາບ (Health
Care Authority: HCA).
ຄຳ�ຖາມ: ຂ
 ້ອຍເບື່ອໜ່າຍເມື່ອເຫັນການໂຄສະນາເຫຼ່ົານີ້ / ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນການໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້?
ຄຳ�ຕອບ: (ໂດຍເປັນຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງໃນ Facebook ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ສ່ງົ ເສີມນິໄສແບບນີ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ) – ພວກເຮົາຂໍອະໄພ
ຖ້າເຈົ້າກຳ�ລັງຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍ. ໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໜຶ່ງ (Starts with One) ເປັນໂຄງການປ້ອງກັນໂດຍ ອົງການດູ
ແລສຸຂະພາບຂອງລັດວໍຊິງຕັນ (Washington State Health Care Authority) ທີ່ອົບຮົມສຶກສາປະຊາກອນໃນ
ລັດວໍຊິ ິງຕັນກ່ຽວກັບວິກິດສານໂອປິອອຍໃນລັດຂອງພວກເຮົາ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າອາດເຫັນການໂຄສະນາຂອງພວກ
ເຮົາ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເຊື່ອການໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ຄລິກທີ່ສາມຈຸດສີເທົາໃນມຸມຂວາມືຂ້າງເທິງຂອງການໂຄສະນີ ແລະ
ເລືອກທາງເລືອກ “ເຊື່ອງການໂຄສະນາ” ຈາກເມນູທ່ ີມີລາຍການໃຫ້ເລືອກ.
ຄຳ�ຖາມ: ເປັນຫຍັງສານໂອປິອອຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສບຕິດ?
ຄຳ�ຕອບ: ສານໂອປິອອຍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສູນລາງວັນໃນສະໝອງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ຢາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສບຕິດຫຼາຍ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທຳ�ມະຊາດການເສບຕິດຂອ
ງສານໂອປິອອຍ, ໃຫ້ໄປທີ່ www.getthefactsrx.com/opioid-facts.
ຄຳ�ຖາມ: ຂ
 ້ອຍບໍ່ຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສານໂອປິອອຍ ແລະ ຢາແກ້ປວດຊະນິດອື່ນໆ.
ຄຳ�ຕອບ: ສ
 ານໂອປິອອຍເປັນຊະນິດຢາທີ່ມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ. ຢາຜິດກົດໝາຍ ເຮໂລອິນ
ແມ່ນສານໂອປິອອຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຢາແກ້ປວດຕາມໃບສັ່ງແພດຊະນິດອື່ນໆທີ່ກຳ�ກັບໂດຍທ່ານໝໍ
ເຊິ່ງລວມເຖິງໂອຊີໂຄໂດນ, ໄຮໂດຣໂຄໂດນ, ໂຄເດນ, ມໍຟິນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍ. ສານໂອປິອອຍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບ
ທາງລົບຕໍ່ສູນລາງວັນໃນສະໝອງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ຢາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້
ເສບຕິດຫຼາຍ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໄປທີ່ www.getthefactsrx.com/opioid-facts.
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