
ການປະພຶດດ້ວຍ
ຄວາມກ້າຫານ

ຊ່ວຍເຫຼືອໝູ່ເພື່ອນ.ແບ່ງປັນຂໍ້ເທັດຈິງ. 
ມັນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພຽງແຕ່ໜຶ່ງຂັ້ນຕອນ.
ໜຶ່ງການປະພຶດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ.
ໜຶ່ງການສົນທະນາດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ. 

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປ້ອງກັນການໃຊ້ opioid  ໃນທາງ
ທີ່ຜິດ,ທ່ານສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້.

ຢຸດການໃຊ້ 
opioid ໃນ
ທາງທີ່ຜິດ.

ປັດຈຸບັນນີ້ Opioids ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດ 
ຕົ້ນຕໍ ຂອງການເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ
ານບາດເຈັບໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ຫຼາຍຄົນເສຍ
ຊີວິດຍ້ອນການກິນຢາຫຼາຍກວ່າການປະສົ
ບອຸບັດຕິເຫດທາງລົດຍົນ.1

ໃນ ແຕ່ ລະ ວັນ, ຫຼາຍກວ່າ 1,000  ຄົນ ໄດ ້
ຮັບ ການ ປິ່ນ ປົວ ໃນ ພະ ແນກ ສຸກ ເສີນ ເນື່ອງ 
ຈາກ ບໍ່ ໄດ້ ໃຊ້   opioids ຕາມ ກໍາ ນົດຂອງໃບ 
ສັ່ງ ແພດ.2

 ໃນ ປີ 2015 ເທົ່າ ນັ້ນ,  ມີ 718 ຄົນ ໃນ  ວໍ ຊິງ 
ຕັນ ໄດ້ ເສຍ ຊີ ວິດ ຈາກ ການ ກິນຢາ ເກີນ ກໍາ 
ນົດ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັນ opioids.1

ຫ້າມ ແປ່ງ ປັນ ໃບ ສັ່ງ ແພດ  opioids ກັບ ບຸກ 
ຄົນ ອື່ນ. 

ວຽກ ງານ ການ ປິ່ນ ປົວ. ຖ້າ ທ່ານ ຕ້ອງ ການ 
ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ,   ໃຫ້ ໂທ ຫາ  ສາຍ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອສໍາ ລັບ ການ ຟື້ນ ຟູ ຂອງວ ໍຊິງ ຕັນ ທີ່ ເບີ   
1 (866) 789-1511.

ໃຫ້ ກໍາ ຈັດ ຢາ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ໃຊ ້ຢ່າງ ປອດ ໄພ ຢູ່ ທີ່ ໂຄງ 
ການ ຮັບ ກັບ ຄືນ ທີ່ ຢູ່ ໃກ້ ທ່ານ. ຊອກ ຫາ ໄດ້ ທີ່ 
TakeBackYourMeds.org.
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 ຖ້າ ທ່ານ ໄດ້ ຖືກ ກຳ ນົດ 
opioid,  ໃຫ້ລົມ ກັບ ທ່ານ 
ໝ ໍຂອງ ທ່ານ ກ່ຽວ ກັບ ທາງ 
ເລືອກ ອື່ນໆ. 

ລົມ ກັບ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ດ້ານ 
ສຸ ຂະ ພາບ ທາງ ການ ປະ ພຶດ 
ກ່ຽວ ກັບ ແຜນ ການ ທີ່ ສາ 
ມາດ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ຈັດ ການ 
ຄວາມ ຕຶງ ຄຽດ.2

ລອງ ເຮັດ ກາ ຍະ ພາບ ບຳ ບັດ 
ຫຼື ວິ ທີ ການ ປິ່ນ ປົວ ອື່ນໆ 
ເຊັ່ນ ວ່າ ການ ຝັງ ເຂັມ ຫຼື 
ການນວດ.2

Opioid ແມ່ນຫຍັງ?
Opioids ແມ່ນ ປະ ເພດ  
ຂອງ ຢາ ເສບ ຕິດ ສະ ເພາະ ທີ່ ນິ ຍົມ ໃຊ້ ເພື່ອ 
 ຫຼຸດ ຜ ່ອນ ອາ ການ ເຈັບ ປວດ. 

ເຮ ໂຣ ອິນ ໃນ ຢາ ເສບ ຕິດ ທີ່ ຜິດ ກົດ ໝາຍ ແມ່ນ 
opioid,  ເນື່ອງ ຈາກ ແມ່ນ ຢາ ບັນ ເທົາ ອາ ການ 
ເຈັບ ປວດຫຼາຍ ປະ ເພດ ທີ່ ທ່ານ ໝໍ ໄດ້ ກໍາ ນົດ.
Opioids ສາ ມາດ ສົ່ງ ຜົນ ເສຍ ຕໍ່  
 ສູນ reward ໃນ ສະ ໝອງ. ເມື່ອ ເວ ລາ ຜ່ານ ໄປ, 
ຜູ້ ໃຊ ້ອາດ ຈະ ຕ້ອງ ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງ 
ເຮັດ ໃຫ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ເຫຼົ່າ ນີ້ ເສບ ຕິດ ສູງ ຂຶ້ນ.3

ຮັບຮູ້ຂ�້
ເທັດຈິງ

ແຫຼ່ງ ຂໍ ້ມູນ: 1ພ ະ ແນ ກສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກຂອງ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ   
2ສູນ ການ ຄວບ ຄຸມ ແລະ ປ້ອງ ກັນ ໂລກ ພະ ຍາດ

3ສະ ຖາ ບັນ  ແຫ່ງ ຊາດກ່ຽວ ກັບ ການ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ໃນ ທາງ ທີ່ ຜິດ  ສໍາ ລັບ ໄວ ລຸ້ນ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມທີ່

GetTheFactsRx.com

For more information:
kingcounty.gov/overdose
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