�រេចញេវជ�ប���� ំ Opioid

� �
�រេ�ះ្រ�យវបត�
ិ � ំ opioid �មរយៈ�រេចញេវជ�ប��
និង�រ�ម�ន�រែ្រប្រប� ល
េ�យេឆ� ើយតបេ�នឹង វ �បត� ិ opioid ក��ងរដ� ��សុីនេ�ន និងទូ � ំង្របេទស
យុ��ធិ�េនះ�នដឹក�ំ្រក �ម្របឹក�
និងគណៈកម� �រេចញេវជ� ប��ចំនួន្រ�ំ�ក់េដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងអនុម័តត្រម�វ�រេចញេវជ� ប��
�� ំ opioid ថ�ី។
Department of Health (្រកសួ ងសុ�ភិ�ល) េ�យសហ�រ���មួ យ្រក �ម្របឹក�
និងគណៈកម� �រ កំពុងផ�ល់�រអប់រ� និង�រែថ� ំ
អ� កជម� ឺ�មមូ ល��នេ�េលើត្រម�វេចញេវជ� ប���� ំ opioid ថ� ីរបស់��សុន
ី េ�ន។
ទំព័រេនះ�នព័ត៌�នស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស� អ� កជម� ឺ និង��រណជន។
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បរ �បទ
វ �បត� ិ�� ំ Opioid
មនុស្ស�ប់រយ�ក់េ�ក��ងរដ� របស់េយើង�ន��ប់េ�យ�រ�រេ្របើ�� ំ Opioid េលើសក្រមិតក��ង��ំនីមួយៗ
� ំងឱសថ�មេវជ� ប�� និងពីេ្រគ�ងេញ�នេផ្សងេទៀត ដូ ច�េហរ� ូអុីន។ ប��គឺ� វ �បត� ិសុខ�ព��រណៈ។
មនុស្ស�េ្រចើនែដល�នរស់�នពី�រេ្របើ��េំ លើសក្រមិត្រត�វ�នេគេចញេវជ� ប��ឱ្យេ្របើ�� ំ Opioid
ប��ប់ពី�រេ្របើេលើសក្រមិត។ េ�ែខតុ� ��ំ 2016 រ��ភិ�ល។ េ�ក Jay Inslee
�នេចញបទប��្របតិបត� ិែដលេ�ប���រេ្របើ្រ�ស់�� ំ Opioid ��
“��ន�ពេវជ� ��ស� ែដលកំពុងគ្រ�មកំែហងដល់�យុជី វ �ត និងែដលកំពុងបំផ�ិចបំ��ញ។”
បទប��របស់�ត់�នអំ�វ�វឱ្យ�នវ ��ន�រទប់��ត់�រេ្របើខុស និង�រេ្របើបំ�ន�� ំ Opioid។

�រេឆ� ើយតបផ� វ� ច�ប់
េ���ំ 2017, �រេឆ� ើយតបផ� វ� ច�ប់�នអនុម័តច�ប់មួយ ែដលផ� ល់េលើ�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរដល់�រេចញេវជ� ប���� ំ
opioid និងេលើ�រ�ម�ន�រេចញេវជ� ប��។ ច�ប់េនះត្រម�វឱ្យ�ន្រក �ម្របឹក�វ ���ជីវៈែថ� ំសុខ�ព
និងគណៈកម� �រ្រ�ំរ ូបអនុម័តច�ប់ថ�ីៗស្រ�ប់�រេចញេវជ� ប���� ំ opioid
Medical Commission (គណៈកម� �រេវជ� ��ស� )
Board of Osteopathic Medicine and Surgery (្រក �ម្របឹក�េវជ� ស�ស� �ងឆ� ឹង និង�រវះ�ត់)
Nursing Commission (គណៈកម� �រេមើលែថ�)ំ
Dental Quality Assurance Commission (គណៈកម� �រ��គុណ�ពេធ� ញ)
Podiatric Medical Board (្រក �ម្របឹក�េវជ� ��ស� ��វ �����ស� )

•
•
•
•
•

ដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍន៍ វ ��ន
•

•

•
•
•

្រក �ម្របឹក�្រ�ំ និងគណៈក���រ� ំង្រ�ំរ ូប�នបេង� ើត្រក �ម�រ�រេចញេវជ� ប���� ំ opioid
�មួ យអ� កតំ�ងពីបុគ�ល��ក់ៗ។ អ� កជំ�ញបេច� កេទសមកពី Pharmacy Quality Assurance Commission
(គណៈកម� �រ��គុណ�ពឱសថ��ន)
និងអង� �ពែថ� ំសុខ�ពខុសែប� ក��ក៏្រត�វ�នចូ លរ ួម�៉ងសកម� ផងែដរ។
�ប់ពីែខក�� ��ំ 2017 ដល់ែខមី� ��ំ 2018 ្រក �ម�រ�រ�នេរៀបចំកិច�្របជុំ េ�ទូ � ំងរដ� េដើម្បី្របមូ ល
ព័ត៌�នពី្រប�ពលរដ� ឯកជន អ� កជម� ឺរង�រឈឺ�ប់ ស�គមវ ���ជីវៈ េមដឹក�ំសហគមន៍ អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព
និងៃដគូ សុខ�ព��រណៈ។
�មេសចក� ីសន� ិ��នៃនកិច�្របជុំចុងេ្រ�យែដល�នេធ� �េឡើងេ�ែខមី� ��ំ 2018 ្រក �ម�រ�រ�នអភិវឌ្ឍឈុត វ ��ន
boiler plate ស្រ�ប់្រក �ម្របឹក� និងគណៈក���រនីមួយៗែកត្រម�វ និងេ្របើ�មស្រ�ប់�ជីព�ក់�ក់របស់ពួកេគ។
្រក �ម្របឹក� និងគណៈកម� �រ� ំង្រ�ំរ ូប�នេរៀបចំកិច�្របជុំបែន� មេដើម្បីែកត្រម�វ វ ��ន���មត្រម�វ�រ
េហើយអនុម័តេលើ��វ ��នព្រ�ង។ ពួ កេគ�ន�ក់ក�� ប់សំេណើ វ ��នេរៀងៗខ� �ន អំឡ
� ងរដូ វេ�� ��ំ 2018។
្រក �ម្របឹក� និងគណៈកម� �រ� ំង្រ�ំរ ូប�នេរៀបចំសវ��រ��រណៈ និង�នអនុម័តេលើ��វ ��នែដល�នេស� ើ
អំឡ
� ងែខសី� និងែខក�� ��ំ 2018។

រដូ វស�ឹកេឈើ្រជ �ះ��ំ 2017 - េដើមនិ�ឃរដូ វ ��ំ 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

្រក �ម�រ�រ
�នបេង� ើតឈុត វ ��នព្រ�ងមួ យ�មួ យនឹងេ�លេ�ៃន�រ�នវ ��ន្រសប��ស្រ�ប់�ជីពនីមួយៗ។
និ�ឃរដូ វ ��ំ 2018
្រក �ម្របឹក� និងគណៈកម� �រ
ែកែ្រប និងែកលម� វ ��នគំនិតេដើម្បីអភិវឌ្ឍ��ព្រ�ងស្រ�ប់�ជីពរបស់ខ� �ន។
រដូ វេ�� ��ំ 2018
្រក �ម្របឹក� និងគណៈកម� �រ
ទទួ លយកមតិេ�បល់��យលក� ណ៍អក្សរ េរៀបចំសវ��រ��រណៈ និងែកែ្របវ ��ន�� ្របសិនេបើ�ំ�ច់។
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•
•
•
•
•
•

េដើមរដូ វស�ឹកេឈើ្រជ �ះ ��ំ 2018
Department of Health (្រកសួ ងសុ�ភិ�ល )
្រកសួ ងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វ��ែដល�នេស� ើ� ំងអស់ពី្រក �ម្របឹក� និងគណៈកម� �រ។
ចុងរដូ វស�ឹកេឈើ្រជ �ះ ��ំ 2018
Department of Health
�ក់��វ ��នចុងេ្រ�យពី្រក �ម្របឹក� និងគណៈកម� �រ�មួ យនឹង�រ ��ល័យអ� កែកស្រម� ល្រកម។

ស��រៈសិ����របស់្រក �ម�រ�រែដលេចញេវជ�ប���� ំ opioid
្រក �ម�រ�រែដលេចញេវជ� ប���� ំ opioid �នេរៀបចំសិ����ចំនួន្រ�ំពីរេ�ទូ �ង
ំ រដ� េដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នពី
្រប�ពលរដ� េមដឹក�ំសហគមន៍ អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព និងៃដគូ សុខ�ព��រណៈ។
�ងេ្រ�មគឺ��លបរ �េច� ទៃន�រ្របជុំ ស��រៈ្របជុំ និងឯក�រែដល្រក �ម�រ�រ�នេ្របើ
ក��ង�រអភិវឌ្ឍវ ��ន�ងគំនិតព្រ�ង។
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អ� កជម� ឺ
�
ព័ត៌�នអំពី វ�នេចញេវជ�
ប��ថ�ីស្រ�ប់អ�កជម� ឺ និង��រណជន
អ� ក�ល់��សមនឹងទទួ ល�រព��ល�រឈឺ�ប់េវជ� ��ស� េ�យ្រតឹម្រត�វ។ �� ំ Opioids �ចជួ យ�ន
ប៉ុែន� ពួក�ក៏�ចរ ួមប��ល
� �និភ័យផងែដរ។
�រែស� ងយល់អំពីត្រម�វ�រេចញេវជ� ��ស� ថ� ីរបស់��សុន
ី េ�នគឺសំ�ន់ស្រ�ប់នរ���ក់ែដលកំពុងស� ិត
ក��ងស�ពេ្របើ�� ំ Opioids ស្រ�ប់�រឈឺ�ប់។
ត្រម�វ�រថ� ីេនះ្រត�វ�នរច�េឡើង�ែផ� កេដើម្បី�ត់បន� យ�រេ្របើខុស�� ំ opioid។
ពួ ក�ក៏្រត�វ�នេគ�នបំណង�រ�រ�រែថ� ំអ� កជម� ឺ� ំងអស់ រ ួម� ំងអ� កជម� ឺៃន�រឈឺ�ប់។
វ ��ន� ំងេនះមិនេធ� �ឱ្យខូ ចដល់�រ្រគប់្រគង�រឈឺ�ប់្រតឹម្រត�វេឡើយ។

ឯក�រែចកឱ្យអ� កជម� ឺេ�យឥតគិតៃថ�
Washington State Department of Health (្រកសួ ងសុ�ភិ�លរដ� ��សុីនេ�ន)
�នធន�នខុសៗ��េដើម្បីជួយឱ្យអ� កជម� ឺយល់ដឹងពីត្រម�វ�រ�រេចញេវជ� ប���� ំ opioid ថ� ី។
•

ឯក�រែចកឱ្យឥតគិតៃថ� ដល់អ�កជម� ឺឈឺ�ប់�ុ�ៃរ�

•

ឯក�រែចកឱ្យឥតគិតៃថ� ដល់អ�កជម� ឺឈឺ�ប់ពី�រវះ�ត់

•

ឯក�រែចកឱ្យឥតគិតៃថ� ដល់អ�កជម� ឺឈឺ�ប់ធ�ន់ធ�រ

•

ឯក�រែចកឱ្យឥតគិតៃថ� ដល់អ�កជម� ឺធ�ន់ថ�រមធ្យម

DOH 631-084 May 2019

សំណួរេ�ទសួរ�ញឹក�ប់របស់អ�កជម� ឺ និង��រណជន
េតើ�រេ្របើ្រ�ស់�� ំ opioid គឺ�អ� �?

Opioids គឺ�ឱសថមួ យ្របេភទែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ត់បន� យ�រឈឺ�ប់។ អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព�ចេចញេវជ� ប���� ំ opioid
េដើម្បីប�
ំ ត់�រឈឺ�ប់ពីក្រមិតមធ្យមេ�ធ� ន់ធ�រ។ Codeine, fentanyl, oxycodone, methadone, hydrocodone, និង morphine
គឺស�ត
ិ ក��ងចំេ�ម�រ�តុែដល�ន្រគប់្រគង� ំងេនះ។

ព័ត៌�នអំពី�� ំ Opioid

Washington State Department of Health (្រកសួងសុ�ភិ�លរដ� ��សុីនេ�ន)៖
�រេចញេវជ� ប���� ំ Opioid
េ្របើ�ម�រែណ�ំ
Washington Poison Center
Washington State Drug Takeback Program (កម� វ �ធី្របគល់ឱសថវ �ញរដ� ��សុីនេ�ន)

រ��ភិ�លសហព័ន�៖
Prevention and Control Disease for Centers - ព័ត៌�នជំនួយេដើម្បីប��រ�រពុល
រដ� �ល�រអនុវត� ឱសថ

េតើអ��ខ�ះ�ត់ទុក��រឈឺ�ប់�ុ�ៃរ�?

�រឈឺ�ប់�ុ�ៃរ��នរយៈេពល 12 ឬេ្រចើនស��ហ៍។ េនះគឺ� ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រឈឺ�ប់�� ំៃរ� (PDF)។

េតើអ��ខ�ះ�ត់ទុក��រឈឺ�ប់ធ�ន់ធ�រ?

�រឈឺ�ប់ធ�ន់ធ�រ�នរយៈេពលដល់េ�្រ�ំមួយស��ហ៍។ េនះគឺ� ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រឈឺ�ប់ធ�ន់ធ�រ (PDF)។

េតើអ��ខ�ះ�ត់ទុក��រឈឺ�ប់ធ�ន់ធ�រមធ្យម?

�រឈឺ�ប់ធ�ន់ធ�រមធ្យម�នរយៈេពលដល់េ� 12 ស��ហ៍។ េនះគឺ� ព័ត៌�នបែន� មអំព�
ី រឈឺ�ប់ធ�ន់ធ�រមធ្យម។

ខ��ំ្រត�វ�ន្រ�ប់� អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ខ��ម
ំ ិន�ចេចញេវជ� ប���� ំ opioids �នេទៀតេទ។ េតើ�ពិតែដរេទ?

េទ ត្រម�វ�រថ�ៗ
ី េ្រ�ងែតអ� �ែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពឱ្យេធ� �
� មេ�េពលេចញេវជ� ប���� ំ opioids ប៉ុេ�
� ះ។
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរេផ្សងៗអំពេី សចក� ី្រត�វ�រ�ក់�ក់របស់អ�ក សូ ម�ក់ទងអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក។

េតើ វ ��ន�ង
ំ េនះ�ក់ក្រមិតចំនួន�� ំ opioid ែដលខ��ំ�ចទទួ ល�នែដរេទ?

វ ��នថ�ីៗកំណត់ក្រមិត�រេចញេវជ� ប��ស្រ�ប់្របេភទ�ក់�ក់ៃន�រែថ� ំ�រឈឺ�ប់។ េ�ះ��៉ង�
វ ��នថ�ីៗក៏អនុ��តឱ្យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព�នេលើសពីក្រមិត� ំងេ�ះស្រ�ប់េហតុផលព��លែដល�ន�ក់ឯក�រផងែដរ។

េតើ វ ��នេចញេវជ� ប��ថ� ីេនះ�នប��ប់�ត់បន� យេ�េលើពួកេគែដរេទ?

េទ។ វ ��ន�រថ�ីមួយប��ញពី�លៈេទសៈ�� េ�េពល�រ�ត់បន� យគួ រ្រត�វ�នពិ�រ�។
សូ មនិ�យេ��ន់អ�កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ ឬក� ីកង� ល�
់ �អំព�
ី រ�ត់បន� យ។
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្របសិនេបើខ��ំ�អ� កជម� ឺឈឺ�ប់�ុ�ៃរ�ក្រមិតខ� ស់ និងបេង� ើតទំ�ក់ទំង�មួ យ្រគ�េពទ្យថ� ី��ក់ េតើខ��ំនឹង្រត�វត្រម�វឱ្យ�ត់បន� យពីចំនួនក្រមិត�� ំ opioids
បច��ប្បន� របស់ខ��ំែដរឬេទ?

មិន�ំ�ច់េទ។ ្របសិនេបើអ�កស� ិតក��ងក្រមិតេថរ និងមិនេកើនេឡើងៃន�� ំ opioids េទ �នប��ញនូ វ�រអនុេ�ម
�មកិច�្រពមេ្រព�ង��យលក� ណ៍អក្សរស្រ�ប់គេ្រ�ងព��ល និង�នចង្រកងឯក�រ�នេស� រ�ពមុខ�រ �រ្រគប់្រគង�រឈឺ�ប់
ឬ�រព្រងឹងែដល�នចង្រកង�ឯក�រ េ�ះ្រគ�េពទ្យថ�ីរបស់អ�ក�ច�ន�រេលើកែលង 90 ៃថ�ពីត្រម�វ�រ�ត់បន� យ��ំ�ច់
េដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន�រ�យតៃម� �រព��លសម្រសប។ ្រគ�េពទ្យេវជ� ��ស� រយៈេពលយូររបស់អ�ក�ច��ស់ប�រេវជ�
�
ប���� ំ opioid
របស់អ�កេ�យែផ� កេលើ�រ�យតៃម� និងត្រម�វ�រអ� កជម� ឺ�មករណី។

្របសិនេបើខ��ំមិន�នទទួ ល�រែថ� ំ្រតឹម្រត�វេទ េតើនរ�ខ��ំ�ច�ក់ទងេ�?

អ� ក�ច�ក់េស� ើបណ�ឹងេ� Department of Health �មអុីែម៉ល ឬ�មទូ រស័ព�។ េនះគឺ�បណ�ឹង និងដំេណើរ�រវ �ន័យរបស់ Department of
Health។ េនះគឺ�សំណួរ និងចេម� ើយអំពីដេំ ណើរ�របណ�ឹង។

េតើ�រ�យតៃម� �និភ័យគឺ�អ� �?

�គឺ�ឧបករណ៍ែដលជួ យឱ្យអ� កផ� លេ់ ស�េវជ� ��ស� ស��ល់ស��នុពលស្រ�ប់�រេ្របើបំ�ន ឬ�រេ្របើខុស�រ�តុេញ�ន។

េ្រ�មវ ��នថ� ីៗ េតើខ��ំនឹង្រត�វែត��ស់ប�រេ��ន់
�
អ�កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពថ� ីេដើម្បីេចញេវជ� ប���� ំ opioid ឱ្យ?

េទ។ ច�ប់ និង វ ��នមិនត្រម�វ� អ� ក��ស់ប� �រអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កេឡើយ។
អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំរបស់អ�កមិន�ំ�ច់ឈប់ជួបអ� កេ�ះេទ។ េ្រ�ម�លៈេទសៈ�ក់�ក់
អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំរបសអ� ក�ចែស� ងរក�រ្របឹក�ពីអ�កឯកេទស�រឈឺ�ប់។

េតើអ�កផ� ល់េស�របស់ខ��ំ�ចឈប់ជួបខ��ំេទ េបើខ��ំេ�េ្រ�ម�រែថ� ំរបស់ពួកេគស្រ�ប់�រឈឺ�ប់ពីេ្រ�ះពួ កេគមិនចង់េចញេវជ� ប���� ំ opioids?

�មិនសមរម្យស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�� ំ�មួ យែលងបន� ជួបអ� កជម� ឺេ�យ��ន�រជូ នដំណឹង្រតឹម្រត�វ�អ� កជម� ឺកំពុង្រត�វ�នឱ្យេចញេ�ផ� ះ។
��ននិ�យ ្រគ�េពទ្យ�ចេ្រជើសេរ �សឈប់ជួបអ� កជម� �
ឺ ន។

ខ��ំ�អ� កជម� ឺឈឺ�ប់�ុ�ៃរ�។ េតើត្រម�វ�រអ� �ែដលអ� កផ� ល់េស�របស់ខ��ំបន� េចញេវជ� ប���� ំ opioid ឱ្យខ��ំ?

�ែផ� កេលើអ�កផ� លេ់ ស�ែថ� ំរបស់អ�ក និង��ន�ព�រែថ� ំសុខ�ព និងេសចក� ី្រត�វ�ររបស់អ�ក។
ចូ រនិ�យេ��ន់អ�កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក។
អ� កផ� ល់េស��ច្រត�វ�របន� �រអប់រ�មួយចំនួនេលើ�រេវជ� ប���� ំ opioid ។
អ� កផ� ល់េស��ច្រត�វ�រ្របឹក��មួ យអ� កជំ�ញ�រឈឺ�ប់ ឬ�ចចង់ប��ន
� អ� កេ�អ� កឯកេទស�ង�រឈឺ�ប់េដើម្បីពិេ្រ�ះេ�បល់។
្របសិនេបើ�រែថ� ំ និង�រឈឺ�ប់របស់អ�ក�នេស� រ�ព េហើយអ� កេ�េលើក្រមិត��ដ
ំ ូ ច�� អ� កផ� ល់
េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក�ច្រត�វែតេចញឯក�រ��ន�ពេនះេ�ក��ងកំណត់្រ�អ� កជម� ឺរបស់អ�កប៉ុេ�
� ះ។

្របសិនេបើខ��ំ�អ� កជម� ឺ�ប់�ុ�ៃរ� េតើខ��ំនឹង្រត�វប��ន
� េ�អ� កជំ�ញ�ង�រឈឺ�ប់ែដរេទ?

មិន�ំ�ច់េទ។ ��្រស័យេលើអ�កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក ្របវត� ិេវជ� ��ស� របស់អ�ក និងគេ្រ�ងស្រ�ប់�រែថ� ំរបស់អ�ក។
អ� ក�ច្រត�វ�នប��ន
� េ�អ� កជំ�ញ�ង�រឈឺ�ប់ ឬ
អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក�ចពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កជំ�ញ�ង�រឈឺ�ប់។
វ ��ន� ំេនះអនុ��ត�រេលើកែលង�រពិេ្រ�ះេ្រ�ម�លៈេទសៈ�ក់�ក់។

េតើខ��ំ្រត�វែត��ស់ប� �រ��ឈ
ំ ឺ�ប់របស់ខ��ំែដរេទ?

ច�ប់ និង វ ��នមិន��ស់ប� �រ��ឈ
ំ �
ឺ ប់របស់អ�ក ឬ�ម�ត់អ�កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កពី�រេចញេវជ� ប��េ�ះេទ។
េ�ះគឺ��រសេ្រមចចិត�មួយរ�ងអ� ក និងអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក។
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េតើខ��ំ្រត�វ�រ�រេ្របើ្រ�ស់���
ំ មេវជ� ប��ៃន�� ំ opioid របស់ខ��ំឱ្យ�នសុវត� ិ�ពែដរេទ?

�ទ/�៎ស។ ចូ រនិ�យេ��ន់អ�កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កអំព�
ី ររក�សុវត� ិ�ពអ� ក និង្រគ� �ររបស់អ�ក។
សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មអំពី�រទុក�ក់េវជ�ប���� ំ opioid �ងេ្រ�ម

េតើខ��ំ្រត�វេធ� �អ��ខ�ះ�មួ យ�� ំ opioid ែដលមិនេ្របើរបស់ខ��ំ?

េដើម្បីេ�ះេ�ល��ែំ ដលមិន្រត�វ�រ ចូ រសួ រឱសថ��នរបស់អ�កស្រ�ប់ទ�
ី ំងទ��ក់េ�លែដលេ�ែក្បរអ� ក។
្របសិនេបើអ�កមិន�ចទ��ក់េ�ល��ែំ ដលមិន�នេ្របើ �ក់ស្រ�ម ឬ�កសំណល់�មផ� ះក��ងដប េហើយេ�ះ�េ�លក��ងថប�រ�រេក� ង
និងេពញេ�យទឹកេដើមរបស់�។ មិន្រត�វ�ក់�ចូ លក��ងបង� ន់េទ។
អ� កក៏�ចចូ លេមើល www.doh.wa.gov/drugtakeback េដើម្បីែស� ងយល់អព
ំ ីកម� វ �ធី្របគល់ឱសថវ �ញរបស់រដ�
េ្រ�ម�រអភិវឌ្ឍែដលក៏នឹង�នធន�ន���ក់ទងនឹង��ែំ ដលមិន�នេ្របើផងែដរ។
ចុះេបើខ��ំេ្របើ��េំ ផ្សងៗេទៀត?

ចូ រ្រ�ប់អ�កផ� លេ់ ស�ែថ� ំសុខ�ព និងឱសថ�រ �របស់អ�កអំព�
ី �ដ
ំ ៃទេទៀតែដលអ� កកំពុងេ្របើ។
��ច�នេ្រ�ះ��ក់��ង
ំ �ស់ក��ង�រផ្ស ំ��ប
ំ �
ំ ត់�រឈឺ�ប់�មួ យនឹង���
ំ មេវជ� ប�� និង��ម
ំ ិន្រត�វ�រេវជ� ប��ដៃទ។
��ម
ំ ួ យចំនួន�ចព្រងឹង្របសិទ��ពរបស់�� ំ opioids េ�េពលែដលេគេ្របើ�មួ យ�។ ្របសិនេបើអ�ក�នអ� កផ�ល់េស�េ្រចើន���ក់
ចូ រ្រ�កដ� ពួ កេគ� ំងអស់ដឹងអំពី��ែំ ដលអ� កកំពុងេ្របើ។ េនះរ ួមប��ល
� � ំងវ ��មីនបែន� ម។

េតើ�� ំ Naloxone �អ� �?

����ទ
ំ ប់��ត់��េំ ញ�នែដលេ្របើេដើម្បីព��ល�រេ្របើ��េំ លើសក្រមិត។ ��េំ នះជះឥទ� ិពល�បេ�
� ះ�សន� ពីផលប៉ះ�ល់ៃន�� ំ opioid
េហើយ�េរឿយៗ្រត�វ�នេគេ្របើ���ជ
ំ ួ យសេ្រ��ះក��ងករណី�� ំ opioid េលើសក្រមិត។
សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក�មួ យនឹងសំណួរេផ្សងៗអំព�
ី � ំ naloxone ។

េតើនរ�ខ��ំ�ច�ក់ទងេ� េបើខ��ំ�នសំណួរេផ្សងៗ?

សូ មេមើល ទំព័រ វ �ប�ក់ទងពួ កេយើង របស់េយើង ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នទំ�ក់ទន
ំ ង។
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ព័ត៌�នេផ្សងៗពីអ�កជំងឺ
�រចូ លេ្របើ�រែថ� ំ�រ្រគប់្រគង�រឈឺ�ប់
•
•
•

្របសិនេបើអ�ក�នអ� កផ� ល់េស�ែថ�ស
ំ ុខ�ពក្រមិតខ� ស់មួយ សូ ម�ក់ទងអ� កផ� ល់េស�ស្រ�ប់�រែថ� ំ
ឬស្រ�ប់�រប��ល
� ស្រ�ប់�រែថ�។ំ
្របសិនេបើអ�ក មិន�ន អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពក្រមិតខ� ស់មួយេទ
សូ ម�ក់ទងេ�្រក �មហ៊ុន����ប់រងសុខ�ពរបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�កមិន�ន����ប់រងសុខ�ពេទ អ� កែស� ងរកពី រេបៀបទទួ ល�ន����ប់រង ឬទូ រស័ព�េ�
1-855-923-4633។
����ប់រងរបស់អ�ក្រត�វែតផ�ល់ឱ្យអ� កនូ វ�រចូ លេ្របើ�រែថ�ំ�រ្រគប់្រគង�រឈឺ�ប់ ។

្របសិនេបើអ�ក�នប���រទទួ លេស� សូ ម�ក់ទង Office of the Insurance Commissioner
(�រ ��ល័យស� ង�រ����ប់រង) េ�េលខ 1-800-562-6900។
Medicare / ����ប់រង

����ប់រង៖ ទូ រស័ព�េ�េលខេ��ងេ្រ�យៃនប័ណ�����ប់រង
របស់អ�កស្រ�ប់ជំនួយ។
្របសិនេបើអ�កមិនដឹងពីរេបៀប�ក់ទង����ប់រងរបស់អ�កេទ
សូ មទូ រស័ព�េ� 1-800-562-6900។
Medicare៖ ទូ រស័ព�េ�េលខេ��ងេ្រ�យៃនប័ណ�����ប់រងរ
បស់អ�កស្រ�ប់ជំនួយ។
្របសិនេបើអ�កមិនដឹងពីរេបៀប�ក់ទងអ� កផ� ល់េស�����ប់រង
របស់អ�កេទ សូ មទូ រស័ព�េ� 1-800-562-6900។

Apple Health

ែស� ងរកអ� កផ� ល់េស�
ទូ រស័ព�េ� 1-800-5623022។
����ប់រង Apple
Health (Medicaid)

Managed Care Plan
(គេ្រ�ងែថ� ំែដល�ន្រគប់្រគង)* �មរយៈ Apple
Health ឬ����ប់រងឯកជន
Managed Care Plan* �មរយៈ Apple Health
ឬ����ប់រងឯកជន។
ទូ រស័ព�េ�េលខេ��ងេ្រ�យៃនប័ណ�����ប់រងរប
ស់អ�កស្រ�ប់ជំនួយ។
*Amerigroup, Community Health Plan of
Washington Coordinated Care of Washington
Molina United Healthcare Community Plan។

�រទទួ លយក�រ�ត់ជួបពីេវជ� ��ស� របស់អ�ក
•

្របសិនេបើអ�ក�ន����បរង Medicaid ែស� ងរក�រដឹកជ��ន
� េ��ន់�រ�ត់ជួបេវជ� ��ស� ។

�
ជំនួយ វបត�
ិ
•

•
•
•

្របសិនេបើអ�កកំពុងតស៊ូ េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�មួ យ�រឈឺ�ប់របស់អ�ក េហើយ�ន�រម� ណ៍�អស់សង្ឃឹម
ឬខកចិត� សូ មទូ រស័ព�េ� National Suicide Prevention Lifeline (ប�
� ញទូ រស័ព�ជី វ �ត
ប��រ�រេធ� �អត� �ត�តិ �មេលខ) 1-800-273-8255។
្របសិនសិនេបើអ�កស� ិតេ�ក��ងេ�នធី King ទូ រស័ព�េ�ប�
� ញគ� ីនិក វ �បត� ិ �មេលខ 1-866-789-1511។
េ�នធីនម
ី ួ យៗេ���សុន
ី េ�ន�នគ� ីនិក វ �បតិ�មួយ៖ រកេមើល គ� ីនីក វ �បតិ� ែដលេ�ជិតអ� ក។
្របសិនេបើអ�កគិត� អ� ក�ច្រត�វ�រេស�ព��ល�រេ្របើ្រ�ស់�� ំ សូ ម�ក់ទង Washington Recovery
Helpline (ប�
� ញជំនួយសេ្រ��ះ��សុីនេ�ន) �មេលខ 1-866-789-1511។

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន និងធន�ន��ក��ងតំបន់របស់អ�ក
សូ ម�ក់ទង �យក��នសុខ�ព��រណៈក��ងតំបន់ របស់អ�ក។

�រ្រព� យ�រម� ពី�រដកខ� �ន៖
•

្របសិនេបើអ�កឈប់េ្របើ��ប
ំ ំ�ត់�រឈឺ�ប់��មៗ អ� ក្របែហល�ទទួ ល�នេ�គស��ៃន�រដកខ� �ន។
�រដកខ� �ន�ចពិ�ក ប៉ុែន� �ទំនង�មិនបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់�ង�យរបស់អ�កេ�ះេទ។
េ�គស���ចរ ួម�ន �រថប់�រម� ណធ
៍ � ន់ធ�រ �ន�ពរេសះរេ�ះ ដំេណើរចង់ក� �ត �គរ ូស ឈឺ�ច់ដុំ
ឬ�រេគងមិនលក់។
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•

•
•

្របសិនេបើអ�កេ្របើ�� ំ benzodiazepine ដូ ច� Xanax, Valium, ឬ Ativan រយៈេពលយូរមកេហើយ
េហើយឈប់េ្របើ��មៗ អ� ក្របែហល��នប��ធ� ន់ធ�រែថមេទៀតសូ ម្បីែតប��ែដលគំ�មកំែហង
ដល់ជី វ �តក៏េ�យ។
្របសិនេបើ�រឈឺ�ប់ ឬេ�គស��ៃន�រដកខ� �នរបស់អ�ក�ន់ែតធ� ន់ធ�រ សូ មេ�មន� ីរសេ្រ��ះប��ន់ៃន
មន� ីរេពទ្យក��ង្រស �ករបស់អ�ក ឬេ�គ� ីនិកព��ល�ប��ន់។
សូ ម�ក់ទងអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរបែន� ម។

ធន�ន Washington State Department of Health
(្រកសួងសុ�ភិ�លរដ� ��សុន
ី េ�ន)
•
•

ទំព័រេចញេវជ� ប���� ំ Opioid ៃន Washington State Department of Health
(្រកសួ ងសុ�ភិ�លរដ� ��សុីនេ�ន)
េ្របើ�ម�រែណ�ំ

ធន�នរដ� និងសហព័ន�េផ្សងេទៀត
•
•

Washington Poison Center
Centers for Disease Control and Prevention - ព័ត៌�នជំនួយេដើម្បីប��រ�រពុល
Drug Enforcement Administration
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សូម�ក់ទងមកពួ កេយើង
សូមេផ�ើអុីែម៉លមកេយើង៖ OpioidPrescribing@doh.wa.gov

Washington Medical Commission (គណៈកម� �រេវជ���ស���សុីនេ�ន)
Medical.commission@doh.wa.gov
360-236-2750
េគហទំព័រ

Nursing Care Quality Assurance Commission (គណៈក���រ��គុណ�ពែថ�ំេមើលរក�)
Nursing@doh.wa.gov
360-236-4703
េគហទំព័រ

Board of Osteopathic Medicine and Surgery (្រក �ម្របឹក�េវជ�ស�ស��ងឆ� ឹង និង�រវះ�ត់)
Osteopathic@doh.wa.gov
360-236-4766
េគហទំព័រ

Dental Quality Assurance Commission (គណៈកម� �រ��គុណ�ពេធ� ញ)
Dental@doh.wa.gov
360-236-4893
េគហទំព័រ

Podiatric Medical Board (្រក �ម្របឹក�េវជ���ស���វ �����ស�)
Podiatric@doh.wa.gov
360-236-4941
េគហទំព័រ

Prescription Monitoring Program (PMP, កម� វ �ធី�ម�នេវជ�ប�� (PMP))
Prescriptionmonitoring@doh.wa.gov
360-236-4806
េគហទំព័រ
DOH 631-084 May 2019

Pharmacy Quality Assurance Commission (គណៈកម� �រ��គុណ�ពឱសថ��ន)
Wspqac@doh.wa.gov
360-236-4946
េគហទំព័រ

មជ្ឈមណ�លទូ រស័ព�េស�អតិថិជន
hsqa.csc@doh.wa.gov
ទូ រស័ព�៖ 360-236-4700
េគហទំព័រ
P.O. Box 47865
Olympia, WA 98504-7865

េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នសំ�ន់�មអុីែម៉លអំពី�រេចញេវជ� ប���� ំ Opioid សូ មេ្រជើសយកប៊ូ តុងពណ៌ៃបតង
"Subscribe" (�វ)េ��ងេ្រ�មៃនទំព័រ។
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