
ແຜນການຕອບໃນສ່ືສັງຄົມອອນລາຍສ�ລັບໂຄງການເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍໜຶ່ງ (Starts with One)
 

ລະບຽບການຈັດການໃນຊຸມຊົນສຳ�ລັບແພລັດຟອມ Facebook. ຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້ຖືກປັບໃຊ້ຈາກໂຄງການປ້ອງກັນການດ່ືມເຫຼົ້າໃນບັນ 
ດາຄົນທ່ີມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າເກນທ່ີຊ່ືວ່າ ພາບສຳາມາດລໍ້ລວງໄດ້ ແລະ ອອກຈາກຮູບພາບ (Looks Can Deceive and Out of the 
Picture) ຂອງ DSHS. 

 

ລະບຽບການຕອບໃນສຳື່ສຳັງຄົມອອນລາຍ
 

ຄວາມຖ່ີ
DH ຈະຕິດຕາມຄຸນສຳົມບັດດ້ານສຳັງຄົມຂອງໂຄງການເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍໜຶ່ງ (Starts with One) ໃນແຕ່ລະມື້. ໃນລະຫວ່າງມື້ພັກທ້າຍ 
ອາທິດ, ຄ�ຄິດເຫັນທ່ີຈ�ເປັນຕ້ອງເຊ່ືອງໄວ້ຈະຖືກແກ້ໄຂໃນທັນທີ ແລະ ຄ�ຄິດເຫັນທ່ີຈ�ເປັນຕ້ອງມີການຕອບເປັນລາຍລັກອັກ 
ສຳອນຈະຖືກແກ້ໄຂໃນວັນລັດຖະການມື້ຖັດໄປ. 

ວິທີການຕອບ
DH ຈະບໍ່ຕອບຄ�ຄິດເຫັນທ່ົວໄປ ນອກຈາກພວກມັນຈະປະກອບມີຄ�ຄິດເຫັນ ຫຼື ຄ�ຖາມທ່ີຮ້ອງຂຂໍໍ້ມູນ. ຖ້າຄ�ຄິດເຫັນອີງໃສຳ່ 
ຄວາມເຫັນສຳ່ວນຕົວ, DH ຈະບໍ່ຕອບ ຍ້ອນມັນອາດຈະນ�ໄປສູຳ່ການໂຕ້ຖຽງທ່ີບໍ່ຈ�ເປັນ. ຖ້າຄ�ຄິດເຫັນປະກອບມີຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຳົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຫົວຂໍ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທ່ີມີລັກສຳະນະສຳະເພາະສຳ�ລັບໂຄງການເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍໜຶ່ງ (Starts with One), 
DH ຈະຕອບ ເພື່ອຊ້ີແຈງຂໍ້ມູນທ່ີຜິດ. ບໍ່ດ່ັງນັ້ນ, DH ຈະບໍ່ຕອບຄ�ຄິດເຫັນ.

ເມື່ອ DH ມີຄ�ຖາມກ່ຽວກັບຄ�ຄິດເຫັນ, ພວກເຮົາຈະອາໄສຳຄວາມຊ�ນານຂອງ HCA ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດ່ັງກ່າວ ເພື່ອສຳ້າງຄ�ຕອບ. 
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຜ່ານມາກ່ຽວກັບສຳິ່ງທ່ີພວກເຮົາຈະຕອບ ແລະ ບໍ່ຕອບ ເພື່ອຂັບເຄ່ືອນໄປຂ້າງໜ້າ. 

ນະໂຍບາຍການເຊ່ືອງຄ�ຄິດເຫັນ  

DH ຈະເຊ່ືອງຄ�ຄິດເຫັນໃດໜຶ່ງທ່ີ:
•  ຂ່ົມຂູ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ອົງກອນ 
•  ໃຊ້ພາສຳາທ່ີຮຸນແຮງ ຫຼື ຫຍາບຄາຍ 
•  ໃຊ້ຄ�ເວົ້ າທ່ີກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຊັງ 

GetTheFactsRx.com

ອົງການດູແລສຸຂະພາບແຫ່ງລັດວຊິໍງຕັນ (Washington State Health 

Care Authority) ໄດ້ລິເລ່ີມໂຄງການປ້ອງກັນການເສບຕິດສານໂອປ ິ
ອອຍ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວຖືກອອກແບບມາເພື່ອແຈ້ງການ ແລະ ອົບຮົມສຶກສາ
ປະຊາກອນໃນລັດວຊິໍງຕັນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການນ�ໃຊ້ຢາຕາມໃບສ່ັງ 
ແພດຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສບຕິດຢາ ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມການເກັບຮັກສາຢ່າງ
ປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການກ�ຈັດຖ້ິມຢ່າງປອດໄພ.



ຄ�ຄິດເຫັນ/ຄ�ຖາມ ແລະ ຄ�ຕອບທ່ີຄາດການໄວ້

ສຳິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ�ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ�ຖາມທ່ີຄາດການໄວ້, ແຕ່ຖ້າເກີດມີກລໍະນີອ່ືນໆທ່ີບໍ່ຄ້າຍຄືກັບສຳິ່ງເຫຼົ່ານີ້, DH ຈະເຮັດວຽກກັບ 
HCA ເພື່ອພັດທະນາຄ�ຕອບທ່ີມີການຮອງຮັບ.

ຄຳ�ຖາມ:   ຖ້າຂ້ອຍນ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍສຳ�ລັບຄວາມເຈັບປວດຊ�ເຮ້ືືອຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເສຳບຕິດ. ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈ່ຶງຈ� 
ເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳົນໃຈຕໍ່ສຳິ່ງນີ້?

ຄຳ�ຕອບ:  ສຳານໂອປິອອຍສຳາມາດເປັນວິທີການທ່ີມີປະສຳິດທິພາບໃນການປິ່ ນປົວຄວາມເຈັບປວດ, ແຕ່ພວກມັນສຳາມາດເຮັດໃຫ້ 
ເສຳບຕິດເຊັ່ ນກັນ. ມີທາງເລືອກອ່ືນໆໃນການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດທ່ີອາດເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າໃນບາງກລໍະນ ີ 
ແລະ ມີຜົນຂ້າງຂຽງໜ້ອຍກວ່າ. ພິຈາລະນາໃນການສຳອບຖາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຳຂະພາບຂອງເຈົ້ າກ່ຽວກັບທາງ 
ເລືອກອ່ືນໆໃນການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ. ຖ້າເຈົ້ ານ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍເພື່ອປິ່ ນປົວຄວາມເຈັບປວດ, ເກັບພວກ 
ມັນໄວ້ ແລະ ກ�ຈັດພວກມັນຖ້ິມຢ່າງປອດໄພ ເທ່ືອເຈົ້ າໃຊ້ພວກມັນແລ້ວ. ສຳ�ລັບຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໄປທ່ີ  
www.getthefactsrx.com. 

ຄຳ�ຖາມ:   ເຈົ້ າເວົ້ າເຖິງການເກັບໄວ້ ຫຼື ການກ�ຈັດຢາຂອງຂ້ອຍຖ້ິມຢ່າງປອດໄພ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແທ້ໆ? 

ຄຳ�ຕອບ:  ຕົວຢ່າງທ່ີດີບາງກລໍະນີກ່ຽວກັບສຳະຖານທ່ີໃນການເກັບຢາຂອງເຈົ້ າໄວ້ ປະກອບມີກ່ອງຢາທ່ີມີແມ່ກະແຈ, ຕູ້ເຊບ ຫຼື ກ່ອງ 
ເກັບຢາທ່ີສຳະເພາະ. ຍັງມີສຳະຖານທ່ີປະເກັບສຳິ່ງຂອງທ່ີປອດໄພທ່ົວລັດວໍຊິງຕັນ ເຊ່ິງເຈົ້ າສຳາມາດກ�ຈັດຢາທ່ີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ 
ຖ້ິມຢ່າງປອດໄພ. ເພື່ອຊອກຫາສຳະຖານທ່ີປະເກັບທ່ີຢູ່ໃກ້ກັບເຈົ້ າ, ໃຫ້ໄປທ່ີ  
www.takebackyourmeds.org. 

ຄຳ�ຖາມ:   ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບໝູ່ເພື່ອນທ່ີກ�ລັງນ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍ.

ຄຳ�ຕອບ:  Iຖ້າເຈົ້ າມີໝູ່ເພື່ອນທ່ີເຈົ້ າເຊ່ືອວ່າກ�ລັງນ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ, ບ່ອນທ່ີດີໃນການເລ່ີມຕ້ົນແມ່ນ ສຳາຍໂທໃຫ້ຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຟື້ ນຕົວໃນລັດວໍຊິງຕັນທ່ີ 1 (866) 789–1511. ມີຜູ້ເລ່ີມບົດສຳົນທະນາໃນເວບໄຊຂອງໂຄງການຂອງ 
ພວກເຮົາ, www.getthefactsrx.com, ເຊ່ິງອາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້ າລົມກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງເຈົ້ າ. ພວກເຂົາໂຊກດີທ່ີມີເຈົ້ າຄອຍ 
ສຳະໜັບສຳະໜູນ.

ຄຳ�ຖາມ:   ຂ້ອຍຮູ້ຈັກຜູ້ໜຶ່ງທ່ີເສຳບຕິດສຳານໂອປິອອຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ. ແຕ່ໃນເວລານັ້ນ,  
ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີທ່ີຈະສຳະໜັບສຳະໜູນພວກເຂົາ. 

ຄຳ�ຕອບ:  ການເສຳບຕິດສຳາມາດເປັນສຳິ່ງທ່ີເປັນຕາຢ້ານ, ແຕ່ເຈົ້ າເວົ້ າຖືກຕ້ອງ, ມີໂຄງການຢູ່ທ່ົວລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ 
ທ່ີຕໍ່ສູຳ້ກັບການນ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສຳບຕິດ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ.  
ຜູ້ໃດກຕໍາມທ່ີສຳາມາດມີການເສຳບຕິດ ແລະ ມັນສຳ�ຄັນທ່ີຈະສຳະໜັບສຳະໜູນພວກເຂົາ ໂດຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່າ  
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ ແລະ ມີຄວາມຫວັງຢູ່ສຳະເໝີ. ດ່ັງທ່ີເຈົ້ າໄດ້ເຫັນ, ການປິ່ ນປົວມີປະສຳິດທິພາບ. ຖ້າເຈົ້ າ  
ຫຼື ຄົນໃດໜຶ່ງທ່ີເຈົ້ າຮູ້ຈັກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ໂທຫາສຳາຍໂທໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຟື້ ນຕົວໃນລັດວໍຊິງ 
ຕັນທ່ີ 1 (866) 789–1511.

ຄຳ�ຖາມ:   ເປັນຫຍັງ HCA ຈ່ຶງພະຍາຍາມບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການລ້ຽງດູລູກ?

ຄຳ�ຕອບ:  ຂອບໃຈສຳ�ລັບຄ�ຄິດເຫັນຂອງເຈົ້ າ. ພວກເຮົາເຂົ້ າໃຈວ່າທຸກຄວາມສຳ�ພັນຂອງພໍ່ແມ-່ລູກ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ  
ແລະ ເຈົ້ າຮູ້ຈັກລູກຂອງເຈົ້ າດີທ່ີສຸຳດ. ເປົ້ າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ແນະນ� ແລະ ຊັບພະຍາກອນແກ່ພໍ່ແມ ່ 
ເພື່ອສຳົນທະນາກ່ຽວກັບການນ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສຳບຕິດກັບໄວໜຸ່ມສຳາວໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ. ນີ້ແມ່ນ 
ລ້ິງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້ າເລ່ີມຕ້ົນ www.getthefactsrx.com/conversation-starters. 

ຄຳ�ຖາມ:   ເຈົ້ າຄິດວ່າລູກຂອງຂ້ອຍຈະຟັງແທ້ໆບ?ໍ 

ຄຳ�ຕອບ:  ເຈົ້ າຮູ້ລູກຂອງເຈົ້ າດີທ່ີສຸຳດ, ແຕ່ການສຳຶກສຳາສຳະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະນ�ໃຊ້ຢາໜ້ອຍລົງ 50 ເປີເຊັນ  
ເມື່ອພໍ່ແມ່ລົມກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມສຳ່ຽງ. ສຳ�ລັບຂໍ້ແນະນ�ກ່ຽວກັບວິທີການສຳ້າງບົດສຳົນທະນາກັບລູກຂອງເຈົ້ າ,  
ໃຫ້ໄປທ່ີເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ: www.getthefactsrx.com/conversation-starters.
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ຄຳ�ຖາມ:   ກັນຊາເປັນທາງເລືອກທ່ີດີຫຼາຍສຳ�ລັບສຳານໂອປິອອຍ. 

ຄຳ�ຕອບ:  ມີທາງເລືອກສຳ�ລັບສຳານໂອປິອອຍເພື່ອຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ. ປຶກສຳາກັບທ່ານໝຂໍອງເຈົ້ າຢູ່ສຳະເໝີ ກ່ອນທ່ີຈ 
ະເລ່ີມນ�ໃຊ້ທາງເລືອກໃນການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ. ສຳ�ລັບທາງເລືອກອ່ືນໆໃນການຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດ,  
ໃຫ້ໄປທ່ີ www.getthefactsrx.com/opioid-facts.

ຄຳ�ຖາມ:   ນີ້ເປັນພຽງຄ�ໂຄສຳະນາຊວນເຊ່ືອຂອງລັດຖະບານ.

ຄຳ�ຕອບ:  ພວກເຮົາຂອໍະໄພທ່ີເຈົ້ າຮູ້ສຳຶກແບບນີ້. ຂໍ້ມູນທ່ີໃຊ້ໃນໂຄງການນີ້ຖືກເກັບກ�ມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທ່ີໜ້າເຊ່ືອຖື. ໃນປັດຈຸບັນ,  
ລັດວໍຊິງຕັນກ�ລັງປະສຳົບກັບວິກິດການນ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການນ�ໃຊ້ເກີນຂະໜາດ ເຊ່ິງປະກອບມີສຳານໂ 
ອປິອອຍຕາມໃບສຳັ່ງແພດ ແລະ ສຳານເຮໂລອິນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຕອນນີ້ ສຳານໂອປິອອຍເປັນໜຶ່ງໃນສຳາເຫດຕ້ົນຕ ໍ
ທ່ີກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເສຳຍຊີວິດໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ຄົນທ່ີເສຳຍຊີວິດຈາກການນ�ໃຊ້ເກີນຂ 
ະໜາດມີຫຼາຍກວ່າອຸປະຕິເຫດລົດຕ�ກັນ. ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງບັນຫານີ້, ລັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາ ແຜນການ 
ເຮັດວຽກສຳ�ລັບສຳານໂອປິອອຍທ່ີຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານໃນລັດວໍຊິງຕັນ (Washington State Interagency  
Opioid Working Plan) ເພື່ອເພີ່ມຊັບພະຍາກອນສຳ�ລັບຜູ້ຢູ່ອາໄສຳໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ຖ້າເຈົ້ າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ 
ກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທ່ີຖືກໃຊ້ໃນໂຄງການນີ້, ກະລຸນາໄປທ່ີ www.getthefactsrx.com/sources.

ຄຳ�ຖາມ:   ນີ້ຄືສຳາມັນສຳ�ນຶກ. ເປັນຫຍັງ HCA ຈ່ຶງໃຊ້ເງິນອາກອນຂອງພວກເຮົາໃນໂຄງການນີ້?

ຄຳ�ຕອບ:  ລັດວໍຊິງຕັນກ�ລັງປະສຳົບກັບວິກິດການນ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການນ�ໃຊ້ເກີນຂະໜາດ. ໜ່ວຍງານຂອງ 
ລັດ, ພະແນກສຳາທາລະນະສຸຳກທ້ອງຖ່ິນ, ກຸ່ມວິຊາຊີບ ແລະ ອົງກອນຊຸມຊົນທ່ົວລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີໃນການອົບຮົມ 
ສຳຶກສຳາຜູ້ຢູ່ອາໄສຳກ່ຽວກັບຄວາມສຳ່ຽງຂອງການນ�ໃຊ້ສຳານໂອປິອອຍຢ່າງຜິດໆ ແລະ ການເສຳບຕິດ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ການເສຳຍຊີວິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສຳານໂອປິອອຍ. ແຜນການເຮັດວຽກສຳ�ລັບສຳານໂອປິອອຍທ່ີຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງໜ່ວຍ 
ງານໃນລັດວໍຊິງຕັນ (Washington State Interagency Opioid Working Plan) ແມ່ນໜຶ່ງວິທີທ່ີໜ່ວຍງານລັດ 
ກ�ລັງດ�ເນີນການກ່ຽວກັບສຳິ່ງນີ້. ໂຄງການທ່ີສຳະເພາະນີ້ໄດ້ຮັບການສຳະໜອງທຶນຈາກ ອົງການດູແລສຸຳຂະພາບ (Health  
Care Authority: HCA).

ຄຳ�ຖາມ:   ຂ້ອຍເບື່ອໜ່າຍເມື່ອເຫັນການໂຄສຳະນາເຫຼົ່ານີ້ / ເປັນຫຍັງເຈົ້ າຈ່ຶງຕ້ັງເປົ້ າໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນການໂຄສຳະນາເຫຼົ່ານີ້?

ຄຳ�ຕອບ:  (ໂດຍເປັນຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງໃນ Facebook ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ສຳົ່ງເສຳີມນິໄສຳແບບນີ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ) – ພວກເຮົາຂອໍະໄພ  
ຖ້າເຈົ້ າກ�ລັງຮູ້ສຳຶກເບື່ອໜ່າຍ. ໂຄງການເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍໜຶ່ງ (Starts with One) ເປັນໂຄງການປ້ອງກັນໂດຍ ອົງການດ ູ
ແລສຸຳຂະພາບຂອງລັດວໍຊິງຕັນ (Washington State Health Care Authority) ທ່ີອົບຮົມສຳຶກສຳາປະຊາກອນໃນ 
ລັດວໍຊິິງຕັນກ່ຽວກັບວິກິດສຳານໂອປິອອຍໃນລັດຂອງພວກເຮົາ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທ່ີເຈົ້ າອາດເຫັນການໂຄສຳະນາຂອງພວກ 
ເຮົາ. ຖ້າເຈົ້ າຕ້ອງການເຊ່ືອການໂຄສຳະນາເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ຄລິກທ່ີສຳາມຈຸດສຳີເທົາໃນມຸມຂວາມືຂ້າງເທິງຂອງການໂຄສຳະນ ີແລະ  
ເລືອກທາງເລືອກ “ເຊ່ືອງການໂຄສຳະນາ” ຈາກເມນູທ່ີມີລາຍການໃຫ້ເລືອກ. 

ຄຳ�ຖາມ:   ເປັນຫຍັງສຳານໂອປິອອຍຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເສຳບຕິດ?

ຄຳ�ຕອບ:  ສຳານໂອປິອອຍສຳາມາດສຳົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສູຳນລາງວັນໃນສຳະໝອງ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຫຼາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.  
ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ຢາເຫຼົ່ານີ້ສຳາມາດເຮັດໃຫ້ເສຳບຕິດຫຼາຍ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທ�ມະຊາດການເສຳບຕິດຂອ 
ງສຳານໂອປິອອຍ, ໃຫ້ໄປທ່ີ www.getthefactsrx.com/opioid-facts. 

ຄຳ�ຖາມ:   ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສຳານໂອປິອອຍ ແລະ ຢາແກ້ປວດຊະນິດອ່ືນໆ. 

ຄຳ�ຕອບ:  ສຳານໂອປິອອຍເປັນຊະນິດຢາທ່ີມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ. ຢາຜິດກົດໝາຍ ເຮໂລອິນ  
ແມ່ນສຳານໂອປິອອຍ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຢາແກ້ປວດຕາມໃບສຳັ່ງແພດຊະນິດອ່ືນໆທ່ີກ�ກັບໂດຍທ່ານໝ ໍ 
ເຊ່ິງລວມເຖິງໂອຊີໂຄໂດນ, ໄຮໂດຣໂຄໂດນ, ໂຄເດນ, ມຟໍິນ ແລະ ອ່ືນໆອີກຫຼາຍ. ສຳານໂອປິອອຍສຳາມາດສຳົ່ງຜົນກະທົບ 
ທາງລົບຕໍ່ສູຳນລາງວັນໃນສຳະໝອງ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຫຼາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ຢາເຫຼົ່ານີ້ສຳາມາດເຮັດໃຫ້ 
ເສຳບຕິດຫຼາຍ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໄປທ່ີ www.getthefactsrx.com/opioid-facts. 
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