
Should You Talk to Someone About a Drug, Alcohol, or Mental Health Problem?

ត�ើអ្នកគួរត�ពិភាក្ាជាមួយនរណាម្នាក់  
អំពីបញ្ាថ្នាំត�ៀន ត្គឿង្្រវឹង ឬ  

បញ្ា្រុខភាពផ្លូវចិ�្តតែរតេ?

ការត្បើ្រារធា�ុត�ៀន និងបញ្ា្រុខភាពផ្លូវចិ�្ត 
គឺអាចព្ាបាលបាន ត�ើយជំនួយ គឺអាចរកបាន ។
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This brochure lists questions individuals can ask themselves to help them 
decide whether to seek help for a substance abuse problem, a mental health 
issue, or both. It urges those who answered “yes” to any of the questions to 
seek help and lists resources for more information.

មនុ្រ្ជាត្ចើនពុះពារនឹងការត្បើ្បា្រ់្រារធា� ុ
ត�ៀន និងបញ្ាផ្លូវចិ�្ត ។ 
សំណួរទាំងនេះ អាចជួយអ្នកសន្រេចចិត្តថានតើអ្នក្តរូវការ 
ជំេួយជារេួយការន្រើ សារធាតុន�ៀេ រញ្ាសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
ឬទាំងពីរដែរនទ ។ ស្រេារ់រេេុស្សដែលរងន្រោះពីរញ្ាទាំងពីរ 
ការទទួលបាេការព្ាបាល ស្រេារ់រញ្ាទាំងពីររឺរេាេសារៈសំខាេ ់
នែើរេ្ីបាេធរូរនស្ើយជាងរេុេ ។ ការព្ាបាលរេាេ្រសិទ្ធភាព៖ 
ការ្តឡរ់រេករកសភាពនែើរេវិ� ចារ់នផ្តើរេជារេួយការយល់ែឹងថា 
អ្នកអាចរេាេរញ្ារេួយ ឬទាំងពីរក្ននុងចំនណោរេរញ្ាទាំងនេះ ។ 

• ក្ននុងរយៈនពល 2 សប្តាហ៍កេ្ងនទៅ នតើអ្នករេាេអាររេ្មណ៍រេិេសរ្ាយចិត្ត បាក់ទឹកចិត្ត ឬអស់សង្ឹរេដែរនទ? 
• ក្ននុងរយៈនពល 2 សប្តាហ៍កេ្ងនទៅ នតើអ្នករេាេអាររេ្មណ៍រេិេសរូវចារ់អាររេ្មណ៍  

ឬរេិេសរូវសរ្ាយក្ននុងការនធវើអវីរេួយដែរនទ? 
• ឆ្នាំរេុេ នតើអ្នកធ្ារ់រេាេរញ្ារួរឱ្កត់សរេ្ាល់ជារេួយជរេ្ឺនរងរេិេលក់ សុរិេអា្កក់ 

ឬការនរងលក់នេៅនពលថថ្នទ? 
• ឆ្នាំរេុេ នតើអ្នកធ្ារ់រេាេរំេិតអំពីការរញ្ចរ់ជីវិតររស់អ្នក ឬរេាេរំេិតអំពីការនធវើ អត្តឃាតដែរនទ?* 
• ឆ្នាំរេុេ នតើអ្នកធ្ារ់រេាេនពលលំបាកក្ននុងការយកចិត្តទុកែាក់នេៅ សាលានរៀេ កដេ្ងនធវើការ ឬនេៅផ្ះដែរនទ? 
• នតើអ្នកធ្ារ់រេាេអាររេ្មណ៍ថា អ្នករួរដតកាត់រេ្ថយការផឹក ឬការន្រើថ្នាំន�ៀេ ររស់អ្នក (ន្រើ្បាស់ន្រឿង្សវឹង 

ឬថ្នាំន�ៀេតិចជាងរេុេ) ដែរនទ? 
• នតើរេាេរេេុស្សរំខាេ (រេួនរេ៉ៅ ឬនក្តៅ្កហាយ) ែល់អ្នកនែោយការតិះនែៀលពី ការផឹក 

ឬការន្រើថ្នាំន�ៀេររស់អ្នកដែរនទ? 
• នតើអ្នកធ្ារ់រេាេអាររេ្មណ៍រេិេល្អ ឬរេាេអាររេ្មណ៍នធវើខុសអំពីការផឹក ឬការន្រើ ថ្នាំន�ៀេដែរនទ? 
• នតើអ្នកធ្ារ់ផឹក ឬន្រើថ្នាំែំររូងនរនេៅនពល្ពឹក (ការផឹកឱ្ភ្ាក់) នែើរេ្ីនធវើឱ្ សថស្រសាទររស់អ្នករេាេលំេឹង 

ឬនែើរេ្ីនជៀសវាងពីការធីងនធោងឈឺក្ាល ដែរនទ? 

*្រសិេនរើអ្នករេាេរំេិតរេិេចង់រស់ ឬចង់រង្កន្រោះថ្នាក់ែល់ខ្លួេឯង ឬេរណារេ្នាក់នផ្សង ចរូរពិភាក្សាជារេួយេរណារេ្នាក់ភ្ារេៗ 
ឬនហៅទរូរស័ព្ឥឡលូវនេះ នទៅនលខ  
1-800-273-8255 ឬ 1-800-784-4233 ។
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លុះ្�ាត�អ្នកបានត្្ើយថា "មិនធ្ាប់" 
ចំតពោះ្រំណួរេាំងអ្រ់ ចូរពិភាក្ាជាមួយ 
តវជ្ជបណ្ិ�រប្រ់អ្នក គិលានុបែ្ាយិកា ឬេី្បឹក្ាតយោបល់
អំពីព័�៌មានលម្ិ� ។ ពួកតគអាចជួយអ្នក្រត្មចចិ�្តពីអ្ី
តែលអ្នកគួរតធ្ើបន្ាប់ ។ ពួកតគក៏្បត�លជាអាចជួយ 
អ្នកត្រ្ងរកព័�៌មាន និងធនធានបតនថែម ។ ខាងត្កោម 
តនះគឺជាវិធីបតនថែមក្ននុងការេេួលបានជំនួយ ។

កាលមុន ត�ើអ្នកធ្ាប់៖ 
• (ស្រេារ់រុរស) ផឹក 5 កំរ៉ុងឬដកវ ឬន្ចើេជាងនេះក្ននុងរេួយថថ្ដែរនទ? 
• (ស្រេារ់្ស្តី ឬេរណារេ្នាក់ដែលរេាេអាយុនលើសពី 65 ឆ្នាំ) ផឹក 4 កំរ៉ុង ឬដកវ 

ឬន្ចើេជាងនេះក្ននុងរេួយថថ្ដែរនទ? 
• បាេន្រើថ្នាំកំសាេ្ត ឬថ្នាំតារេនវជ្ជរញ្ជានែើរេ្ី្សវឹងដែរនទ?

ធនធាននានា 
ស្រេារ់ព័ត៌រេាេរដេ្ថរេនលើការព្បាលចំនពោះជរេ្ឺរេិេ្រកតីដែលនកើតនឡើងនែោយសារការន្រើ
្បាស់សារធាតុន�ៀេ េិងផ្លូវចិត្តដែលនកើតនឡើងក្ននុងនពលទេ្ឹរេរ្នា សរូរេចរូលនទៅ  
http://samhsa.gov/co-occurring ឬ http://samhsa.gov/treatment ។

នែើរេ្ីដសវងរករ្ីេិកព្ាបាលជាតិសុរាេិង/ឬថ្នាំន�ៀេដែលនេៅដក្រអ្នក សរូរេទរូរស័ព្នទៅនលខ 
1-800-662-HELP (4357)(ជាភាសាអង់នរ្សេិងនអស្ា�៉នុល)ឬ 1-800-799-4889 
(TTY) ឬចរូលតារេ្រព័េ្ធអ៊ីេធ័រណិតនទៅកាេ់អាសយែ្ាេ  
http://www.samhsa.gov/treatment ។

អ្នកក៏អាចដសវងរកជំេួយក្ននុងទំព័រពណ៌នលឿេស្ថិតន្កោរេ "Alcohol Abuse" 
(ការន្រើន្រឿង្សវឹង) ឬ "Drug Abuse" (ការន្រើថ្នាំន�ៀេ) ឬ "Mental Health 
Services" (នសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត) ឬ ក្ននុងទំព័ររែ្ាភិបាល (ពណ៌នខៀវ) ថេនសៀវនភៅទរូរស័ព្  
ស្ថិតន្កោរេេាយកែ្ាេសុខភាព្រចាំតំរេ់ររស់អ្នក ។ រ្ីេិករេួយចំេួេក្ននុងចំនេោរេទាំងនេះ
អាចផ្តល់េរូវការព្ាបាលស្រេារ់ទាំងការន្រើ សារធាតុន�ៀេ េិងរញ្ាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។









"ជីវិ�ល្្បត្រើរ មាន្រុខភាពកាន់ត�ល្អាចកាន់ត�តកៀកជិ�ជាងអ្ី តែលអ្នកគិ� ។" 

ត្រៀវតភៅផ្ព្ផ្ាយរប្រ់អ្នកត្បើ្បា្រ់តនះ ្�ូវបានបតងកើ�ត�ើងតែើម្ីអមជាមួយត្រៀវតភៅតបោះពុម្ពផ្ាយ  
Substance Abuse Treatment for Persons With Co-Occurring Disorders (ការព្ាបាល 
ការត្បើ្រារធា�ុត�ៀនជាមួយបញ្ាតែលតកើ�ត�ើងផ្ទួន), #42 ក្ននុងត្រេរីពិធីការតកលម្តលើការព្ាបាល (TIP) រប្រ់ 
CSAT ។ ត្រេរី TIP និងផលិ�ផលបុ្�្រម្ព័ន្ធរប្រ់ខ្ទួនអាច្�ូវបានបញ្ជាេិ�ពីត្រៀវតភៅ តបោះពុម្ពផ្ាយរប្រ់ 
SAMHSA ននេំព័រវិបបញ្ជាេិ�តនៅ page at http://store.samhsa.gov ។ ឬ ្រូមត�ៅេូរ្រ័ព្តេៅ 
SAMHSA �ាមរយៈតលខ 1-877-SAMHSA-7 (1-877-726-4727) (ភា្រាអង់តគ្្រ និងតអ្រ្បា�) ។ 
ត្រៀវតភៅតបោះពុម្ពផ្ាយតនះ អាចេា�យកពីេំព័រវិប SAMHSA ។

ការេេួល្រ្ាល់  
នសៀវនភៅនបោះពុរេ្ពផ្សាយនេះ បាេ្តរូវអភិវឌ្ឍជាផលិតផល្បាតិនភោរចំនពោះពិធីការដកលរេ្អនលើការព្ាបាល (TIP) 42, Substance Abuse 
Treatment for Persons With Co-Occurring Disorders (ការព្ាបាលការន្រើសារធាតុន�ៀេជារេួយរញ្ាដែលនកើតនឡើងផ្លួេ) ។ 
វា្តរូវបាេនរៀរចំស្រេារ់ Substance Abuse and Mental Health Services Administration (រែ្បាលន្រើ្បាស់សារធាតុន�ៀេ 
េិងនសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត - SAMHSA) នែោយ Knowledge Application Program (ករេ្មវិធីអេុវត្តចំនណះែឹង - KAP) ដែលជា្កុរេហ៊ុេ 
ចរូលភារហ៊ុេរ្នារវាង្កុរេហ៊ុេ CDM Group, Inc. េិង ្កុរេហ៊ុេ JBS International, Inc ស្ថិតន្កោរេកិច្ចសេ្ានលខ 270-09-0307 
ជារេួយេឹង SAMHSA (រែ្បាលន្រើ្បាស់សារធាតុន�ៀេ េិងនសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត) សហរែ្អានរេរិក ។  Department of Health and 
Human Services (្កសួងសុខាភិបាល េិងនសវា្រជាជេ - HHS) ។ Christina Currier េិង Suzanne Wise រន្រេើការជាអ្នកតំណាង
ររស់រេនេ្តីកិច្ចសេ្ា (Contracting Officer’s Representatives) េិង Candi Byrne រន្រេើការជាអ្នកស្រេរស្រេួលរន្រេោងររស់ KAP 
(KAP Project Coordinator) ។ 

ត្រចក្តី្បកា្របែិត្រធេំនូលខុ្រ្�ូវ 
ទស្សេៈ រំេិត េិងរេាតិកាថេការនបោះពុរេ្ពផ្សាយនេះរឺជាររស់អ្នកេិពេ្ធ េិងរេិេឆ្នុះរញ្ចាំងពីទស្សេៈ រំេិត ឬនរោលេនយោបាយររស់  
SAMHSA ឬ HHS នឡើយ ។ 

ត្រចក្តីជូនែំណឹងជា្រាធារណៈ 

ការិយាល័យតបើក្រារឥណេាន 
ការដកលរេ្អរុណភាព េិងសាខាអភិវឌ្ឍេ៍ករេ្ាំងការងារ ដផ្នកដកលរេ្អនសវាករេ្ម  
រេជ្ឈរេណ្ឌលព្ាបាលការន្រើសារធាតុន�ៀេ រែ្បាលនសវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត េិងការន្រើសារធាតុន�ៀេ, 1 Choke Cherry Road,  
Rockville, MD 20857 ។

បាេដកស្រេួល េិងរកដ្រពីកំដណជាភាសាអង់នរ្សក្ននុងឆ្នាំ  
2014 ។ 
កំដណជាភាសាអស់នរ្សនែើរេ្តរូវបាេនបោះពុរេ្ពក្ននុងឆ្នាំ 2010 ។
នលខនបោះពុរេ្ពផ្សាយររស់ HHS (SMA) 16-4585KHMER

ឯកសារទាំងអស់ដែលរេាេនេៅក្ននុងការនបោះពុរេ្ភផ្សាយនេះនលើកដលងដតឯកសារណាដែល្តរូវបាេយកនច�ពី្រភពរេាេការរក្សាករេ្មសិទ្ធិរញ្ា 
នែោយផ្ាល់រឺស្ថិតក្ននុងវស័យសាធារណៈ េិងអាច្តរូវបាេរនង្កើត ឬបាេចរេ្ងនែោយរ្មាេការអេុញ្ាតពី SAMHSA ឬអ្នកេិពេ្ធេាេានេោះនទ។  
នសចក្តី្សង់ថេ្រភព្តរូវបាេនកោតសរនសើរ ។ នទោះជាយ៉ាងណា នសៀវនភៅនបោះពុរេ្ពផ្សាយនេះ រិេេអាច្តរូវបាេផលិតនឡើងវិ� ឬដចកចាយ 
នែោយឥតរិតថថ្នែោយរ្មាេការផ្តល់សិទ្ធិជាក់លាក់ ជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរររស់ការិយាល័យទំេាក់ទំេង, SAMHSA, HHS នឡើយ ។ 


