ព័ត៌មានលម្អិតស
 ្ដីអំពី
ថ្នាំប្យ៊ូព្រេណ័រហ្វីន
The Facts about Buprenorphine for
Treatment of Opioid Addiction

សម្រាប់ព្យាបាលការញ�ៀនអាភ�ៀន

This brochure provides basic information about the use of buprenorphine in
medication-assisted treatment for opioid addiction. It describes how buprenorphine
works, the proper use of the medication, and common side effects. It also explains
how buprenorphine fits into the overall recovery process. The brochure is directed
at patients entering medication-assisted treatment for opioid addiction, and it may
be useful to patients’ family members and friends. To view the English version,
please visit http://store.samhsa.gov/product/The-Facts-about-Buprenorphine-forTreatment-of-Opioid-Addiction/SMA15-4442.

“ខ្ុំញធ្លាប់ត្រូវគេបាញ់នៅតាមផលូ្វ។ ខ្ុំញធ្លាប់រស់នៅកនុ្ងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដាច់ថ្នាំ
ញ�ៀន។ នៅទីនោះគឺជាគុក…។ ខ្ុំញដឹងថា
 ការស្លាប់ជិតនឹងក�ើតឡ�ើង 

ចំពោះខុំញ្… ដូច្នេះខុំញក
្ ៏ចាប់ផ្ដើមកា
 រព្យាបាលផ្ដាច់ថ្នាំញ�ៀន…។ អស់រយៈពេល

15 ឆ្នាំកន្លងមកហ�ើយ ជីវ ិតរបស់ខុំញ្មិនដែលបានលប្រស�
្អ
ើរឡ�ើយ។”
										

តុលា

ត�ើអ្នកអ
 ាចគេចផុតព
ទ
ី ុកវ្ខេទនា និងគ្រោះថ្នាកន់ៃការញ�ៀនថ្នាំតាមរប�ៀបណា? មនុស្សភាគច្រើនម
 ិន
អាចផ្ដាច់រ�
 ោគញ�ៀនថ្នាប
ំ ានដ�ោយខ្លួនឯ
 ងឡ�ើយ។ ពួកគេត្រូវការជំនួយ ដ�ើម្បីត្រឡបទ�
់ ៅរកការរស់ន�ៅ
ជាធម្មតាប្រកបដ�ោយសុខភាពលឡ្អ�ើងវិញ។ ជំនួយដែលសំខាន់ប
 ំផុតន�
 ោះគក
ឺ ារព្យាបាលដ�ោយប្រើ
ថ្នាំ។
មានវិធី 3 យ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់ដូ
 ចគ្នាន�ៅក្នុងក
 ារព្យាបាលនេះ៖
• ការប្រើថ្នាំ

• ការប្រឹក្សាយ�ោបល់

• ការគាំទ្រពគ្រួ
ី សារ និងម
 ិត្តភក្តិ។
ថ្នាប
ំ ្យ៊ូព្រណ័រហ្វីន (buprenorphine) គឺជ
 ាថ្នាម
ំ ួយប្រភេ

ទដែលប្រើប្រាស់ស
 ម្រាប់ព
 ្យាបាល
ការញ�ៀនអាភ�ៀន។ ប្រហែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នក និងអ
 ្នកផ
 ្ដលសេវ
់ ាខាងព្យាបាលគ្រឿងញ�ៀន
បានណែនាំអ្នករួចម
 កហ�ើយ ឬប្រហែលអ្នកប
 ានប្រើថ្នាំនេះហ�ើយ។ កូនស�ៀវភ�ៅនេះនឹងផ
 ្ដលដ
់ ល់
ល�ោកអ្នកន
 ូវព័ត៌មានពិតដែលអ្នកត្
 រូវដឹង។
ចំណាំ៖ ពាក្យសំខាន់ៗដែលប្រើជ
 ាញឹកញាប់ក
 ្នុងក
 ារព្យាបាលន�ៅក្នុងស�ៀវភ�ៅនេះនឹងស
 រសេរជា
អក្សរដិតខ្មៅ។

ii

ii

ការញ�ៀនអាភ�ៀនគឺជាជំងម
ឺ ួយ។
អាភ�ៀនគឺជាថ្នាំដែលធ្វើឲ្យរាង្គកាយមានចលនាយឺតយ៉ាវ ដូចជាការដកដង្ហើម និងចង្វាកបេ
់ ះដូង។ អាភ�ៀន
ថែមទាំងប
 ៉ះពាល់ដ
 ល់ខ
 ួរក្បាល ហ�ើយអ
 ាចបង្កើនអារម្មណ៍ឲ្យរីករាយផងដែរ។ អាភ�ៀនជាថ្នាំដែលធ្វើចេញពី
ដ�ើមអាភ�ៀន។
គ្រូពេទ្យចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំអាភ�ៀន ដ�ើម្បីព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ ហ�ើយពេ
 លខ្លះដ�ើម្បីព្យាបាលជំងដទៃ
ឺ 
ទ�ៀត ដូចជា ជំងឺក្អកធ្ងន់ធ្ងរ។ ហេរ៉ូអ៊ីន គឺជាថ្នាំអាភ�ៀនខុសច
 ្បាប់មួយដែលមនុស្សជក់ ហិត ឬ ចាក់ដ�ើម្បីឲ្យ
មានអារម្មណ៍ល្អដែលជាញឹកញាប់ហ�
 ៅថា “ថ្នាំធ្វើឲ្យរំជ�ើបរំជួល” ឬ “ថ្នាំបន្ទាន់”។ ពេលខ្លះ មនុស្សកស្វែ
៏ ងរក
អារម្មណ៍រីករាយ ដ�ោយប្រើថ្នាំអាភ�ៀនក្នុងប
 រិមាណច្រើន ដែលគ្រូពេទ្យបានចេញជាវេជ្ជបញ្ជាឲ្យមកខ្លួន។
ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើប្រាស់អ
 ាភ�ៀន អ្នកអាចស៊ាំនឹងវា។ នេះមានន័យថាអ្នកត្
 រូវការថ្នាំក្នុងប
 រិមាណច្រើនថែមទ�ៀត
ដ�ើម្បីទទួលប
 ាននូវប្រសិទ្ធិភាពរបស់វា។ អ្នកប្រហែលអាចទ�
 ៅជាត្រូវការចាំបាច់នូវអាភ�ៀនផងដែរ។ នេះ
មានន័យថា ប្រសិនប�ើអ្នកឈប់ប្រើអាភ�ៀនអ្នកនឹងមានការឈឺ។ ការឈឺនេះហ�ៅថាការដកខ្លួនឈប់ប្រ
 ើ។ ការ
ត្រូវការជាចាំបាច់មិនមានអត្ថន័យដូ
 ចគ្នានឹងក
 ារញ�ៀនន�ោះទេ ប៉ុន្តែពេ
 លខ្លះការត្រូវការជាចាំបាច់នេ
 ះបណ្ដាល
ទ�ៅជាការញ�ៀន។ សញ្ញាបង្ហាញពក
ី ារញ�ៀនមានដូចជា៖
•• ចំណង់ដ៏ខ្លាំង – ចិត្តបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍ចង់ប្រើថ្នាំញ�ៀនខ្លាំង។
•• 		បាត់បង់ការគ្រប់គ្រង – កាន់តែពិបាកទ្រាំពេលគ្មានថ្នាំញ�ៀនប្រើ។ ចាំបាច់ត្រូវប្រើ និងប្រើបន្ត ទ�ោះបីជាថ្នាំ
ញ�ៀនបង្កមហន្តរាយកដ៏�ោយ។
ភាព និងការត្រូវការជាចាំបាច់ ជាឥទ្ធិពលធម្មតាដែលក�ើតម
 កពីការប្រើប្រាស់ថ
 ្នាំអាភ�ៀនតាមវេជ្ជបញ្ជា
ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ក្រោមការថែទាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត។ ភាព និងការត្រូវការជាចាំបាច់ក៏ជាផលប៉ះពាល់
បណ្ដាលមកពីការប្រើថ្នាំអាភ�ៀនដែលមិនត្
 រឹមត្រូវផងដែរ។ ការញ�ៀនមិនទំនងក�ើតមានចំព�ោះបុគ្គលដែល
ប្រើប្រាស់ថ្នាំបានត្រឹមត្រូវន�
 ោះទេ ប៉ុន្តែពេ
 លខ្លះករណីនេះអាចក�ើតមាន។ ជាធម្មតា ការញ�ៀនក�ើតឡ�ើង
ដ�ោយសារការប្រើប្រាស់ថ
 ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវ។ មនុស្សខ្លះមានការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការញ�ៀនថ្នាំរឹតតែ
ខ្លាំង ដ�ោយសារជីន (ពូជ) ផ្លូវអារម្មណ៍ ឬស្ថានការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន។
មិនមែនមនុស្សគ្រប់ៗគ្នា ដែលប្រើប្រាស់ថ
 ្នាំអាភ�ៀន ក្លាយជាញ�ៀនថ្នាំន�ោះទេ។ ប៉ុន្តែ ជាការពិបាកក្នុងការឈប់
ប្រើថ្នាំអាភ�ៀន បន្ទាប់ពីអ្នកញ�ៀនថ្នាំរួចហ�ើយ ពីព្រោះចំណង់ចង់ប្រើថ្នាំគឺខ្លាំង ហ�ើយក
 ារភ័យខ្លាចនៃការដក
ខ្លួនឈ
 ប់ប្រើ ក៏មានកម្រិតខ្លាំងដែរ។

ការញ�ៀនអាភ�ៀនអាចព្យាបាលបាន។
ការញ�ៀនអាភ�ៀនគឺជាជំងឺ មួយ ដូចជំងបេ
ឺ ះដូង ឬជំងឺទឹកន�ោមផ្អែម។ ជំងឺ គឺជាបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់
ជីវិត។ វាមិនអាចព្យាបាលបានទេ ប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងបាន។ មនុស្សដែលមានការញ�ៀនថ្នាំអាចមានសុខភាពល្អ
ឡ�ើងវិញ និងមានជីវិតរីកចំរ�ើនឡ�ើងវិញបាន។
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ប៉ុន្តែប្រ
 សិនប�ើអ្នកដូ
 ចមនុស្សភាគច្រើន អ្នកមិនអាចផ្ដាច់ពីការញ�ៀនបានដ�ោយខ្លួនឯងឡ�ើយ។ ជាការ
ព្យាបាល – ដែលការថែទាំរបស់អ
 ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងអ្នកផ្ដលសេវ
់ ាក្នុងការព្យាលបាលគ្រឿងញ�ៀន –
អាចជួយល�
 ោកអ្នកប
 ាន។
ការព្យាបាលអាចជួយអ្នកឲ្យប�ោះបង់ប
 ញ្ហាញ�ៀនថ្នាំ។ វាអាចជួយអ្នកឲ្យរួចពីការដកខ្លួនឈប់ប្រើ និងអាច
ទប់ទល់នឹងចំណង់ប្រើថ្នាំខ្លាំង។ ការព្យាបាលក៏អាចជួយអ្នកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនូវគំនិតនៃការញ�ៀនថ្នាំ ទ�ៅជាឈប់
មានលំអ�ោនប្រកបដ�ោយសុខភាពល្អ។ វាក៏អាចជួយឲ្យអ្នកប�
 ោះបង់នូវឥរិយាបទដែលប្រកបដ�ោយគ្រោះថ្នាក់
ផ្សេងៗទ�ៀត ដូចជាការផឹកស្រា ឬ ការប្រើប្រាស់ថ
 ្នាំញ�ៀនប្រភេទផ្សេងទ�ៀត ក្រៅអំពប
ី ញ្ហាញ�ៀនអាភ�ៀន។
ជាការសំខាន់ដូ
 ចគ្នាដែរ ការព្យាបាលអាចជួយអ្នកដ�ោះស្រាយបញ្ហាជីវិត ដែលអាចមានដែលជាប់ពាក់ព័នទ�
្ធ ៅ
នឹងក
 ារញ�ៀន ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានតម្លៃទាប ស្ថានការណ៍អាក្រក់ណាមួយន�ៅកន្លែងធ្វើការ ឬន�ៅ
ផ្ទះ ឬការចំណាយពេលវេលាជាមួយអ្នកប្រើថ្នាំញ�ៀន។ ប�ើនិយាយឲ្យខ្លី ការព្យាបាលនឹងជួយអ្នកឲ្យវិលត្រឡប់
ទ�ៅរករប�ៀបរស់ន�
 ៅដែលឈប់មានការញ�ៀន និងប្រកបដ�ោយសុខភាពល្អ – ទ�ៅរករប�ៀបរស់ន�
 ៅមួយ ដែល
គេហ�ៅថា ដំណ�ើរជាសះស្បើយឡ�ើងវិញ។

ការព្យាបាលអាចរួមទាំងការប្រើថ្នាំ។
ការព្យាបាលដ�ោយប្រ
 ើថ្នាំជាជំនួយ ជាការព្យាបាលនៃការញ�ៀនដែលរួមមាន ការប្រើថ្នាំ ព្រមជាមួយការផ្ដល់
ប្រឹក្សាយ�ោបល់ និងការគាំទ្រដទៃផ្សេ
 ងទ�ៀត។ ជាញឹកញាប់ ការព្យាបាលដ�ោយប្រើថ្នាំ ជាជម្រើសដ
 ៏លប្រស�
្អ
ើរ
បំផុតក្នុងការព្យាបាលការញ�ៀនអាភ�ៀន។
ប�ើអ្នកញ�ៀន ថ្នាំអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពផ្លូវចិត្តជាធម្មតាឡ�ើងវិញ រួចផុតពីផ្លូវអារម្មណ៍រំជ�ើបខ្លាំង ឬខ្សោយ
ដែលជំរុញដ�ោយថ្នាញំ�ៀន។ ថ្នាំអាចជួយអ្នកមិនឲ្យគិតពីថ្នាញំ�ៀនគ្រប់ពេលវេលា។ ថ្នាំអាចបន្ធូរបន្ថយនូវការ
ដកខ្លួនឈប់ប្រើ និងចំណង់ចង់ប្រើដ៏ខ្លាំង។ ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះអាចផ្ដលឱ
់ កាសដល់អ
 ្នកឲ្យផ្ដោតទ�ៅល�ក
ើ ារ
ផ្លាស់ប
 ្ដូរក្នុងជីវិតរស់ន�
 ៅដែលនាំទ�
 ៅរកជីវិតដែលមានសុខភាពលឡ្អ�ើងវិញ។
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ការប្រើថ្នាំសម្រាប់ការព្យាបាលការញ�ៀនអាភ�ៀន គឺដូ
 ចជាការប្រើថ្នាំសម្រាប់គ្រប
 ់គ្រងជំងបេ
ឺ ះដូង និង ទឹក
ន�ោមផ្អែមដែរ។ វាមិនមែនដូចជាការជំនួសថ
 ្នាញំ�ៀនណាមួយ ដ�ោយថ្នាំញ�ៀនមួយប្រភេទទ�ៀតឡ�ើយ។ ប�ើ
ប្រើប្រាស់ត្
 រឹមត្រូវ ថ្នាំមិនប
 ង្កឲ្យមានការញ�ៀនថ្មីឡ�ើយ។ វាអាចជួយអ្នកគ្រប
 ់គ្រងការញ�ៀនរបស់អ
 ្នក ដូច្នេះ
អាចរក្សាផលប្រយ�ោជន៍ក្នុងការជាសះស្បើយបាន។

ថ្នាំប្យ៊ូព្រេណ័រហ្វីន (buprenorphine) ជាថ្នាំមួយប្រភេទដែលគេប្រដ�
ើ ើម្បីព្យាបាលការញ�ៀន
អាភ�ៀន។
ថ្នាប
ំ ្យ៊ូព្រេណ័រហ្វីន (buprenorphine) ជាថ្នាំមួយក្នុងច
 ំណ�ោមថ្នាប
ំ ីប្រភេទដែលប្រើញឹកញាប់ក
 ្នុងក
 ារព្យាបាល
ការញ�ៀនអាភ�ៀន។ ថ្នាំពីរប្រភេ

ទទ�ៀតគឺ មេតាដូន (methadone) និង ណាល់ត្រិកហ្សូន (naltrexone)។
តម្លៃមានខុសៗគ្នា សម្រាប់ប្រភេ

ទថ្នាផ្សេ
ំ ងៗគ្នា។ អ្នកត្រូវពិចារណាល�ើបញ្ហានេះ ពេលអ្នកគ
 ិតគូរពក
ី ារព្យាបាល
របស់អ្នក។
អ្នកដែលប្រើថ្នាំ buprenorphine មានអារម្មណ៍ជាធម្មតាគ្មានការរំជ�ើបរំជួលខ
 ្លាំងន�
 ោះទេ។ ក៏ប៉ុន្តែខ
 ួរក្បាល
គិតថាវាកំពុងទ
 ទួលស
 ារជាតិអាភ�ៀន ដូច្នេះសញ្ញានៃការដកថយ ឬការឈឺកម
៏ ិនម
 ានឡ�ើយ។ ថ្នាំ buprenorphine
ថែមទាំងកាត់បន្ថយន
 ូវចំណង់ប្រើខ
 ្លាំងផ
 ងដែរ។ ប�ើច
 ំណង់ចង់ប្រើខ
 ្លាំងបន្តន�ៅជាបញ្ហា វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នកន
 ឹង
កែប្រែថ្នាំព្យាបាលរបស់អ
 ្នក ឬជួយអ្នករកវិធីសាស្ត្រផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បីកាត់ប
 ន្ថយន
 ូវអារម្មណ៍ន�ោះ។
អ្នកប�ៀមគ្រាបថ
់ ្នាំ buprenorphine ឲ្យវារលាយក្រោមអណ្ដាត។ អ្នកម
 ិនត្
 រូវទំពារ ឬលេបឡ�ើយ។ ថ្នាំនេះមានជា
ពីរបែប។ ថ្នាំស៊ាប់ប៊ូហ្សូន (Suboxone®) មានសារធាតុ buprenorphine ព្រមជាមួយន
 ឹងថ
 ្នាំមួយទ�ៀតដែល
ហ�ៅថាណាឡូហ្សូន (naloxone)។ ណាឡូហ្សូនត្រូវបានយកមកដាក់បន្ថែមដ�ើម្បីការពារការប្រើប្រាស់ហួស
កម្រិត – សារធាតុនេ
 ះធ្ឲ
វើ ្យមានការដកខ្លួនឈ
 ប់ប្រើដល់មនុស្សណាដែលញ�ៀនដ�ោយប្រើប្រាស់ buprenorphine ហួសក
 ម្រិតដ�ោយចាក់ច
 ូលស
 ាច់។ ថ្នាំស៊ូប៊ូតិច (Subutex®) មានតែស
 ារធាតុ  buprenorphine
ប៉ុណ្ណោះ។ វេជ្ជបណ្ឌិតចេញថ
 ្នាំប្រភេទនេះ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកម
 ិនប្រើប្រាស់ណ
 ាឡូហ្សូន ដ�ោយសារមូលហេតុណ
 ា
មួយដូចជា ប្រសិនប�ើអ
 ្នកម
 ានប្រតិកម្មទ�
 ៅនឹងថ
 ្នាំ ឬអ្នកម
 ានផ្ទៃព�ោះ។
ថ្នាំនេះត្រូវលេប

ម
 ួយគ្រាបក
់ ្នុងម
 ួយថ្ងៃ
 ។ រយៈពេលយូរថ្ងៃទ�ៅ គម្លាតនៃការប្រើថ
 ្នាំនេះអាចបន្តប្រើម
 ួយគ្រាបក
់ ្នុងម
 ួយ
ថ្ងៃ ឬអាចបន្ថយមកត្រឹមម
 ួយគ្រាប់ 2 ថ្ងៃម្ដង។
សារៈប្រយ�ោជន៍ចំបងនៃការប្រើថ្នាំ buprenorphine មាន៖
•• អ្នកនឹងមិនអាចប្រើថ្នាំ buprenorphine ហួសក
 ម្រិតទេ ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើត្រឹមត្រូវ។
•• ថ្នាំ buprenorphine មានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលយូរ។ នេះមានន័យថា បន្ទាប់ពីការប្រើល�ើកដំបូងមក
វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចឲ្យអ្នកប្រើរ�ៀងរាល់ 2 ថ្ងៃម្ដង ជាជាងប្រើមួយថ្ងៃម្ដង។
•• 	វេជ្ជបណ្ឌិតអាចចេញ

វេជ្ជបញ្ជាថ្នាំ  buprenorphine ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើវាន�ៅផ្ទះ។ ការសំខាន់៖ មិនមែន
គ្រូពេទ្យទាំងអស់អ
 នុម័តឲ្យចេញវេជ្ជបញ្ជាល�ថ
ើ ្នាំនេះទេ ហ�ើយមិនមែនគ្រូពេទ្យទាំងអស់ផ
 ្ដលក
់ ារប្រឹក្សា
យ�ោបល់ល�
 ើគ្រឿងញ�ៀនទេ។ ការមកព្យាបាលប្រចាំថ្ងៃន�ៅមជ្ឈមណ្ឌលព
 ្យាបាលអាចជួយក្នុងការជ
 ា
សះស្បើយ។ ដូច្នេះ សម្រាប់មនុស្សខ្លះ មណ្ឌលព
 ្យាបាលគឺជាកន្លែងដ៏លប
្អ ំផុត ដ�ើម្បីទទួលយ
 កថ្នាំសម្រាប់
ការញ�ៀនអាភ�ៀន។
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វេជ្ជបណ្ឌិតអាចចេញវេ
 ជ្ជបញ្ជាថ្នាំ buprenorphine ប្រសិនប�ើថ្នានេ
ំ ះជាជំរ�ើសត្
 រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។
ន�ៅមុនពេ
 លអ្នកទទួលប
 ានថ្នាំព្យាបាលល�ើកទីមួយសម្រាប់ព្យាបាលការញ�ៀនអាភ�ៀន វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងសួរ
សំណួរអ្នកអំពីការញ�ៀនថ្នាំ សុខភាព និងបញ្ហាដទៃទ�ៀត។ អ្នកទទួលប
 ានការធ្វើតេស្តព
 ិនិត្យថ្នាំ ដែលជា
ធម្មតាគឺពិនិត្យទឹកន�
 ោម ឬទឹកមាត់។ អ្នកថែមទាំងទទួលការពិនិត្យផ្នែ
 ករាង្គកាយ និងពិនិត្យជំងផ្សេ
ឺ ងៗទ�ៀត
ផងដែរ ដែលជាជំងក�
ឺ ើតឡ�ើងជ
 ាធម្មតាចំព�ោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ
 ្នាំញ�ៀន។ នឹងមានការពិនិត្យម�
 ើលថ្លើមរបស់
អ្នក ដ�ើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថ
 ាអ្នកអាចប្រើថ្នាន�
ំ ោះប្រកបដ�ោយសុវត្ថិភាពផងដែរ។ ប្រសិនប�ើថ្នាំ buprenorphine
មានសុវត្ថិភាពនឹងសមស្របចំព�ោះអ្នក វេជ្ជបណ្ឌិតអាចណែនាំថ្នាំនេះ។
អ្នកនិងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នក ឬអ្នកផ្ដលសេវ
់ ាព្យាបាលគ្រឿងញ�ៀនធ្វើការសម្រេចចិត្តរួមគ្នា
 ល�ើផែនការ
សម្រាប់ការព្យាបាល។ ផែនការនឹងពណ៌នាពីការព្យាបាលដ�ោយថ្នាំជាប្រចាំ ការប្រឹក្សាយ�ោបល់ និងសេវា
ផ្សេងៗទ�ៀតដែលនឹងត្
 រូវបានផ្ដលឲ
់ ្យ និងវិន័យដែលត្រូវអនុវតត
្ត ាម។ វិន័យនេ
 ះនឹងត្
 រូវបានពន្យល់ជ
 ូន
អ្នក ហ�ើយអ្នកនឹងទទួលប
 ានឯកសារពវីិន័យនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

Buprenorphine ត្រូវតែប្រើប្រាស់ដ�
 ោយប្រុងប្រយ័ត្ន។
វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងចេញ

វេជ្ជបញ្ជាថ្នាំកម្រិតទាប ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រើន�ៅពេលចាប់ធ្
 វើទុកក្ខ្រោយពេលឈប់
ប្រើគ្រឿងញ�ៀន។ កម្រិតថ្នាំអាចផ្លាស់ប
 ្ដូរតាមការចាំបាច់។ សូមប្រើថ្នាំតាមការចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់វេជ្ជបណ្ឌិត
អ្នកជ
 ានិច្ច។
ដំបូង ថ្នាំ buprenorphine អាចធ្វើឲ្យអ្នកងងុយ ឬស្រវឹង។ អ្នកមិនត្
 រូវប�ើកបរឡាន ឬធ្វើការងារណា
ផ្សេងទ�ៀតដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង លុះត្រាអ្នកដឹ
 ងថាត�ើថ្នានេ
ំ ះធ្វើទុកប
្ខ ៉ះពាល់ដ
 ល់អ
 ្នកយ៉ាង
ដូចម្ដេច។ ប�ើភាពងងុយគេងន�ៅតែបន្តជាបញ្ហា វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នកប្រហ
 ែលជានឹងផ្លាស់ប
 ្ដូរកម្រិតថ្នាំ។
អ្នកអ
 ាចប្រើថ្នាំ buprenorphine រយៈពេលច្រើនថ្ងៃ ច្រើនខែ 
 ឬ ច្រើនឆ្នាំ - ទ�ៅតាមការចាំបាច់សម្រាប់កាពារ
ជំងល
ឺ ាប់មកវិញ។ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកត្រូវឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យឲ្យបានញឹកញាប់ ប�ើអ្នកមានជំងថ្ល
ឺ ើម។
ប�ើអ្នកមានស្ថេរភាពក្នុងដ
 ំណ�ើរជាសះស្បើយឡ�ើងវិញ ហ�ើយចង់ឈប់ប្រើថ្នាំ  buprenorphine អ្នកត្រូវ
បញ្ឈប់ដ�ោយយឺតៗ ក្នុងរយៈពេលមួយ។ មធ្យោបាយនេះហ�ៅថា ការកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងៗ។ ការកាត់បន្ថយ
បន្តិចម្ដ
 ងៗ មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ប្រសិនប�ើមានជំនួយពវីេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នក ឬពីអ្នកផ្ដលសេវ
់ ាព្យាបាល
គ្រឿងញ�ៀន បន្ទាប់ពីការព្យាបាលមានការរីកចំរ�ើន។
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ការរំលឹក
•• 	ពេលកំពុងប្រើថ្នានេ
ំ ះ អ្នកមិនត្
 រូវប្រើថ្នាំអ្វីផ្សេងទ�ៀតដ�ោយគ្មានការប្រឹក្សាយ�ោបល់ជ
 ាមួយ
វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកជាមុនឡ�ើយ។
•• 	ពេលកំពុងប្រើថ្នានេ
ំ ះ អ្នកមិនត្
 រូវប្រើថ្នាំអ្វីដែលខុសច្បាប់ ទទួលទ
 ានជាតិអាកុល ឬថ្នាំធ្វើឲ្យ
សន្លប់ ឬថ្នាំណាដែលនាំឲ្យពិបាកដកដង្ហើម។ ការប្រើថ្នាំទាំងឡាយច្រើនហួសពេ
 ក ព្រមទាំងថ្នាំ
buprenorphine ផង អាចនាំឲ្យល�ើសច
 ំនួន ឬស្លាបថែ
់ មទ�ៀត។
•• ថ្នាំ buprenorphine ដែលទុកន�
 ៅផ្ទះ ត្រូវតែចាក់ស�ោន�ៅក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដ�ើម្បី
ការពារកុំឲ្យអ្នកផ្សេ
 ងទ�ៀតច្រឡំប្រើដ�ោយចៃដន្យ ជាពិសេសកូនក្មេ
 ង។
•• 	ប�ើអ្នកជាស្ត្រីក
 ំពុងមានផ្ទៃព�
 ោះ ឬបំប�ៅកូនដ�ោយទឹកដ�ោះម្ដាយ ថ្នាំមេតាដូន (methadone) 
គឺម
 ានសុវត្ថិភាពជាង buprenorphine សម្រាប់ម្ដាយនិងកូន។ ក្នុងកាលៈទេសៈពិសេស
វេជ្ជបណ្ឌិតអាចសំណូមពរឲ្យប្រើថ្នាំណាឡូហ្សូន (naloxone) – ថ្នាំដែលគ្មានជាតិ  buprenorphine ជំនួសថ
 ្នាមេត
ំ ាដូន (methadone)។ សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
ទ�ៀត។
•• 	បញ្ហាថ្ល
 ើមមិនសូវមានទេ ប៉ុន្តែអាចក�
 ើតមានឡ�ើង។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានជំងថ្ល
ឺ ើមពីមុនសម្រាប់
វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកគ
 ួរធ្
 វើតេស្តពិនិត្យថ្ល
 ើមរបស់អ
 ្នកឲ្យបានទ�ៀងទាត់។

ថ្នាំ Buprenorphine មានឥទ្ធិពលក�ើតមានឡ�ើងចំព�ោះមនុស្សខ្លះ។
ឥទ្ធិពលដែលអាចក�ើតមានឡ�ើង គឺជាអារម្មណ៍មិ
 នស្រួលក្នុងខ
 ្លួន ឬអាការៈឈដឺែលបណ្ដាលមកពីការប្រើ
ថ្នាំ។ ថ្នាំ buprenorphine មានឥទ្ធិពលកំរិតមធ្យមបន្តិចបន្តួច។ ជាធម្មតាវានឹងបាត់ទ�
 ៅវិញបន្ទាប់ពីបានប្រើ
ថ្នាំមួយរយៈមក។
ប�ើអ្នកជួបប្រ
 ទះឥទ្ធិពលដែលអាចក�ើតឡ�ើង អ្នកមិនត្
 រូវឈប់ប្រើថ្នាំនេះឡ�ើយ។ ផ្ទុយទ�
 ៅវិញ អ្នកត្រូវនិយាយ
ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នក ឬអ្នកផ្ដលសេវ
់ ាព្យាបាលគ្រឿងញ�ៀន។ ការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតថ្នាំ ឬការផ្លាស់ប
 ្ដូរ
ប្រភេទថ្នាំអាចជួយអ្នកបាន។ មានវិធីស្រួលខ្លះៗដែលអ្នកអាចធ្វើបានដ�ើម្បីកាត់ប
 ន្ថយនូវឥទ្ធិពលដែលក�ើត
នេះផងដែរ។
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ឥទ្ធិពលដែលក�ើតឡ�ើងជ
 ាទូទ�ៅ និងវិធីស្រួលៗ ដ�ើម្បីក
 ាត់ប
 ន្ថយឥ
 ទ្ធិពលនេះ
ឈឺខ្លួន ឈឺក្បាល និង ផ្ដាសាយ - ឬ រ�ោគសញ្ញាដូចគ្
 រុន - សូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នកពីថ្នាំដែល

អ្នក
 អាចប្រើពេលទិញមកពីទីផ្សារ។

វិលមុខ - ង�ើបឈរឡ�ើងយឺតៗ។ ទូរស័ព្ទទ�ៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ
 ្នក ប�ើប
 ញ្ហាន�ៅតែបន្ត។
ទល់លាមក - ផឹកទឹកឲ្យច្រើនជាងទឹកផ្លែឈ�

ើ។

ប្រាណឲ្យបានច្រើន។

ម្ហូបអាហារដែលមានជាតិសរសៃរ (fiber)។ ហាត់

បែកញ�ើស - ងូតទឹកឲ្យបានញឹកញាប់។ ពាក់សម្លៀកបំពាក់ច្រើនជាន់។
បញ្ហាគេងដ�ោយរួមទ
 ាំងភា
 ពអស់ក
 ម្លាំង - លេបថ្នាំន�ៅពេលព្រឹក។ សូមកុំគេងពេលថ្ងៃ។ ចូលគេងន�ៅម�៉ោង

ដដែលរ�
 ៀងរាល់យប់។ ត្រូវហាត់ប្រាណ។ កុំ
ថ្ងៃត្រង់។

ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេ ក្រោយពេលបាយ

ឈឺក្រពះ ឬក្អួត - លេបថ្នាំក្រោយពេល អាហារ។ បន្ទាបម
់ កលេបថ
 ្នាក្រ
ំ ពះ តាមការណែនាំរបស់គ្
 រូពេទ្យអ្នក។
អារម្មណ៍ប្រែប្រួល - ហាត់ប្រា
 ណឲ្យបានច្រើន។ ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសប្បាយរីករាយដែលមិនទាក់ទឹង

នឹងទ
 ំលាប់ចាស់នៃការប្រើថ្នាំញ�ៀន។ សម្រាក។ និយាយជាមួយអ្នកផ្ដលសេវ
់ ាព្យាបាលគ្រឿងញ�ៀន
របស់អ
 ្នក។

ឥទ្ធិពលដែលអាចក�ើតមា
 នដធ
៏ ្ងន់ធ្ងរ - ចំព�ោះការឈឺក្រពះដ៏ខ្លាំង ការក្អួត ឬជំងឺរាគ សូមទំនាក់ទំនងជាមួយ

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកជាបន្ទាន់។ ហ�ើយត្
 រូវស្វែងរកជំនួយ ប�ើផលប៉ះពាល់ខាងក្រោមនេះក�ើតមាន
ឡ�ើង ពីព្រោះវាអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកមានបញ្ហាថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ៖
•• ទឹកន�ោមក្រម�៉ៅ ឬ ពណ៌ទឹកតែ
•• ឈឺក្រពះខ្លាំង
•• បត់ជ�ើងធំពណ៌ខ្ចី
•• ភ្នែកមានពណ៌ល�
 ឿង
•• ស្បែកពណ៌ល�ឿង

ការប្រឹក្សាយ�ោបល់អាចជួយអ្នកបាន។
ការប្រើថ្នាំ ជាការព្យាបាលមួយផ្នែ
 កសំរាប់ការញ�ៀនអាភ�ៀន។ ចំព�ោះមនុស្សជាច្រើន ផ្នែកដែលសំខាន់មួយ
ទ�ៀតគឺ ការប្រឹក្សាយ�ោបល់៖ ជាឱកាសឲ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកដែលមានជំនាញអាចធ្វើតាមរយៈនិយាយ
ម្នាក់-ទល់-ម្នាក់ ឬនិយាយជាក្រុម ជាមួយអ្នកផ្សេ
 ងទ�ៀតពេលកំពុងព្យាបាល។
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តាមរយៈការប្រឹក្សាយ�ោបល់ អ្នកនឹងដឹ
 ងពីការនាំឲ្យខំប្រឹង និងឥរិយាបទដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកញ�ៀនថ្នាំ។ អ្នក
នឹងដឹ
 ងពវីិធីក្នុងការប្រឹងប្រែងជាច្រើនដ�ើម្បីធ្
 វើឲ្យជីវិតរបស់អ
 ្នកមានសុខភាពលប្រស�
្អ
ើរឡ�ើង។ អ្នកទទួលប
 ាន
ការគាំទ្រ និងជំនាញន�ៅកំឡុងពេលធ្វើការជាមួយអ្នកផ្សេ
 ងទ�ៀត ដ�ើម្បីគ្រប
 ់គ្រងឲ្យអ្នកសះស្បើយបានយូរ
អង្វែង។
ការប្រឹក្សាយ�ោបល់អ
 ាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវការល�ើកទឹកចិត្ត និងការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការបន្តការព្យាបាល។ វាអាច
ជួយអ
 ្នកឲ្យដឹងពវីិធីក្នុងការសម្រេចចិតដ
្ត ៏មានសុខភាពល្អ ដ�ោះស្រាយឧបសគ្គ អារម្មណ៍តានតឹង និងបន្តជីវិត
របស់អ
 ្នកទ�
 ៅមុខទ�
 ៀត។
ន�ៅក្នុងការប្រឹក្សាជាក្រុម អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេ
 ងទ�ៀតន�ៅក្នុងការព្យាបាល និងកសាងមិត្តភក្ដិថ្មី
ដែលមិនប្រើថ្នាញំ�ៀន។ អ្នកថែ
 មទាំងអាចទទួលប
 ានផលប្រយ�ោជន៍នេ
 ះពីក្រុមអ្នកគាំទ្រដែរ។ នេះគឺជាការ
ជួបជុកំ្រៅផ្លូវការជាក្រុមជាមួយមនុស្សដែលមានឧបសគ្គស្រដ�ៀងគ្នា។

ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្ដិក៏សំខាន់ដែរ។
វាជាការលំបាកណាស់ឲ
 ្យបានជាសះស្បើយដ�ោយម្នាក់ឯង។ ការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្គ
ដិ ឺជាការ
សំខាន់។ ក្ដីស្រឡាញ់និងការល�ើកទឹកចិត្តអាចជួយអ្នកឲ្យសម្រេចចិត្តចូលរួមន�
 ៅក្នុងការព្យាបាល និងន�ៅបន្ត
ចូលរួមក្នុងការព្យាបាល។
កម្មវិធីព្យាបាលខ្លះ មានផ្ដលក
់ ារប្រឹក្សាយ�ោបល់ដល់ម
 នុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ
 ្នក។ គេធ្វើដូច្នេះពីព្រោះការ
ញ�ៀនថ្នាំរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ និងមានកំហឹង ឬមានអារម្មណ៍ខ្មាសគ់េ និងអស់ស
 ង្ឃឹម។
ការប្រឹក្សាយ�ោបល់ជ
 ាវិធីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុ
 មគ្រួសារនិងមិត្តភក្ដិ ឲ្យយល់ដឹងបានច្រើនអំពី
ស្ថានភាពរបស់អ
 ្នក ថាត�ើត្
 រូវជួយអ្នកដ�ោយរប�ៀបណា ហ�ើយថ
 ាត�ើត្រូវដ�ោះស្រាយបញ្ហានៃការញ�ៀនថ្នាំរបស់
អ្នកដែលបានបង្ករឡ�ើងដ�ោយរប�ៀបណា។ វាគឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញនូវ
អារម្មណ៍ និងស្វែងយល់ថ
 ា ត�ើមានជំនួយអ្វីខ្លះដែលមានសម្រាប់ជួយដ
 ល់ម
 ្នាក់ៗដែលបានរងគ្រោះ។
មានក្រុមអ្នកគ
 ាំទ្រសម្រាប់ក្រុ
 មគ្រួសារ និង មិត្តភក្ដិដែរ។ នេះគឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដ�ើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ
ព័ត៌មាន និងល�ើកទឹកចិតដ
្ត ល់អ្នកដទៃទ�

ៀត ដែលមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេដែលកំពុងដ�ោះស្រាយ
ជាមួយនឹងការញ�ៀនថ្នាំ។
មនុស្សជាច្រើនដែលញ�ៀនថ្នាំអាភ�ៀនអាចវិលត្រលប់មកធម្មតាវិញ គឺជីវិតដែលមានសុខភាពល្អ។ 
វិធីមួយដែលអាចវិលត្រលប់មកសភាពធម្មតាវិញនេះ គឺការព្យាបាលដ�ោយថ្នាំជំនួយ។ ការប្រើថ្នាំ 
ការប្រឹក្សាយ�ោបល់ និងការគាំទ្រ៖ រួមគ្នាវាអាចជួយអ្នក ជួយមនុស្សជាទស្រឡ
ី
ាញ់របស់អ
 ្នក និងមិត្តភក្ដិ
របស់អ
 ្នកបាន។
“មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលដែលខុំញ្បានទៅ មានការអប់រជា
ំ ច្រើនព
 ីការញ�ៀន។ គេនិយាយថាការញ�ៀនដូចជាជំងឺ
មួយ ហ�ើយមិនមែនជាការបរាជ័យដែលអសីលធម៌ទេ… ខ្ុំញមានបញ្
ហា សុខភាព… ហ�ើយវាជាការធូរស្រាល
សម្រាប់ខុំញ្ខ្លាំងណាស់ដែលដឹងព
 ីបញ្
ហា ញ�ៀននេះ និងអាចដឹងថា
 ការសះស្បើយអាចធ្ើបា
វ ន។”
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ការញ�ៀន

ត�ើអ្វីជាការពិត និង អ្វីជាការមិនពិត

ការញ�ៀនគឺជាជំងម
ឺ ួយ។ វាមិនអាចព្យាបាលបានទេ ប៉ុន្តែវាអាចព្យាបាលដ�ោយប្រើថ្នាំ ការប្រឹក្សា
យ�ោបល់ និងការគាំទ្រពក្រុ
ី មគ្រួសារ និងមិត្តភក្ដិ។ ការញ�ៀនមិនមែនជាសញ្ញាភាពទន់ខ្សោយទេ។
វាមិនមែនជាការពិតទេដែលថា អ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកត្
 រូវការដ�ើម្បីផ្ដាច់គ្រឿងញ�ៀនគឺ “ត្រូវតែរឹងមាំ”។

ព័ត៌មានពិត

គ�ោលបំណងនៃការប្រើថ្នាំជាជំនួយគដ�
ឺ ើម្បីឲ្យបានជាសះស្បើយពីការញ�ៀន។ វាមិនមែនជាការជំនួសថ
 ្នាំ
ញ�ៀនមួយដ�ោយថ្នាញំ�ៀនមួយប្រភេទផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។ វាផ្ដលន
់ ូវសុវត្ថិភាព កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ
 ្នាំ
មួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ដ�ើម្បីឲ្យឈ្នះល�ក
ើ ារប្រើប្រាស់អាភ�ៀន។
អ្នកផ្ដលសេ
់ វាព្យាបាលគ្រឿងញ�ៀនត្រូវទទួលក
 ារយល់ព្រមពីអ្នកជាមុនសិន (កិច្ចព្រមព្រៀង
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ) មុនពេលចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ
 ្នកជាមួយអ្នកផ្សេ
 ងទ�ៀត។ មានករណី
ល�ើកលែងពីរចំណុចចំព�ោះភាពលាក់ការណ៍សម្ងាត់នេះ ៖ (I) ប�ើម�ើលទ�
 ៅឃ�ើញថ
 ា អ្នកអាចធ្វើឲ្យមាន
គ្រោះថ្នាក់ចំព�ោះខ្លួនអ្នក ឬអ្នកដទៃ និង (II) ប�ើអ្នកត្
 រូវបានបញ្ជាឲ្យចូលរួមព្យាបាលនេះដ�ោយតុលាការ។
ដ�ើម្បីសិក្សាព័ត៌មានបន្ថែមទ�ៀតពីសិទន�
្ធិ ៅក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នេះ សូមនិយាយជាមួយអ្នកផ្ដលសេវ
់ ា
ព្យាបាលគ្រឿងញ�ៀនរបស់អ
 ្នក។
ការជាសះស្បើយគឺអាចធ្វើបាន។ ប៉ុន្តែវាត្រូវការការខិតខំប្
 រឹងប្រែង។ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការព្យាបាល
អ្វីៗគ
 ឺមិនមែនបានប្រស�ើរឡ�ើងវិញដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ

ន�ោះឡ�ើយ។ ការជាសះស្បើយត្រូវការការប្ដេជ្ញាចិត្ត
ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងកំឡុងពេលព្យាបាល និងក្រោយមកទ�ៀត។
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ថ្នាំ BUPRENORPHINE
ត�ើអ្វីជាការពិត និងអ្វីជាការមិនពិត

ថ្នាំ buprenorphine ជួយអ្នកឲ្យគិត ហ�ើយដ
 ំណ�ើរការមុខងារដូចធម្មតា។ វាជាការស្របច្បាប់ និង
ត្រូវប្រើប្រាស់ក្រោមការថែទាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត។ វាមិនដូចជាការប្រើប្រាស់ថ
 ្នាំផ្សេងទ�ៀតដែលនាំឲ្យញ�ៀន
ន�ោះទេ។

ព័ត៌មានពិត

ថ្នាំ buprenorphine ត្រូវបានផលិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានសុវត្ថិភាព និងលក់ស្រ
 បច្បាប់។ គ្មាន
គ្រោះថ្នាក ធ្
់ វើឲ្យខូចកម្រិតណាមួយ ដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងដូចថ្នាត
ំ ាមផ្សារងងឹតដែរទេ។ ហ�ើយក
 ារ
ប្រឈមមុខនឹងការប្រើហ
 ួសកម្រិតចំព�ោះថ្នានេ
ំ ះក៏មានតិចតួចដែរ។
អ្នកអ
 ាចឈប់ប្រ
 ើថ្នាំ buprenorphine ន�ៅពេលដែលអ្នកបានស្រួលបួលហ�
 ើយ។ អ្នកអាចក្លាយខ្លួន
ត្រូវការថ្នាំ buprenorphine ជាប្រចាំ ដូចថ្នាផ្សេ
ំ ងៗជាច្រើនទ�
 ៀតដែរ ពេលប្រើយូរ។ ដ�ោយហេតុផល
នេះហ�ើយ ប�ើអ្នកចង់ឈប់ប្រើថ្នាំ buprenorphine អ្នកត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកផ្ដលសេវ
់ ាព្យាបាលគ្រឿង
ញ�ៀនដ�ើម្បីកាត់បន្ថយប
 ន្តិចម្ដងៗ។ ធ្វើយ៉ាងនេះដ�ើម្បីការពារសញ្ញាក�
 ើតពីការឈប់ប្រើអាភ�ៀនកុំឲ្យ
ក�ើតឡ�ើងវិញ។
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ក្រុមអ្នកគាំទ្រ និងព័ត៌មាន
•• តារាងនេះមិនបានពេញលេញទេ។ តារាងរាយឈ្មោះនេះមិនមានន័យថា Substance Abuse and
Mental Health Services Administration (SAMHSA) ផ្ដលន
់ ូវការគាំទ្រដល់អ
 ង្គការទាំងនេះទេ។
•• 	ក្រុមអ្នកគាំទ្រខ្លះមានគ�ោលការណ៍តមតែមួយមុខគត
 ់ ហ�ើយមិនមានចិត្តចង់គ
 ាំទ្រការព្យាបាលដ�ោយ
ប្រើថ្នាំជាជំនួយឡ�ើយ។ កម្មវិធីដែលមានចុះន�
 ៅទីនេះ គ្មានគ�ោលការណ៍ដូច្នេះឡ�ើយ ប៉ុន្តែការប្រជុំនៃក្រុម
នីមួយៗប្រែប្រួល។ អ្នកប្រហ
 ែលជាត្រូវសាកល្បងជួបជាមួយក្រុ
 មអ្នកគ
 ាំទ្រជាច្រើនក្រុ
 ម ដ�ើម្បីស្វែងរក
ក្រុមណាដែលសមស្របសំរាប់អ្នក។
•• កម្មវិធក្រុ
ី មគាំទ្រខ្លះទ�ៀត អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្ដិចូលរួមក្នុងការប្រជុំ ឬមានកម្មវិធប្រ
ី ជុំដ�ោយ
ឡែកសំរាប់ពួកគេ។ សូមស្វែងយល់ព
 ីអង្គការនីមួយៗសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។
•• 	ក្រុមឧបត្ថមគ្នា
្ភ ទ�ៅវិញទ�ៅមកតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេតអាចជាជម្រើសដ
 ៏លប្រស�
្អ
ើរបំផុតសម្រាប់អ្នក ប�ើគ្មា
 ន
ក្រុមគាំទ្រន�ៅសហគមន៍របស់អ
 ្នកន�
 ោះទេ។ ជម្រើសម
 ួយទ�
 ៀត គឺទាក់ទង Alcoholics Anonymous
(AA, www.aa.org) ដ�ើម្បីស្វែងយល់ ថាត�ើមានកិច្ចប្រជុំរបស់ AA ក្នុងសហគមន៍របស់អ
 ្នកសម្រាប់
មនុស្សដែលកំពុងជាសះស្បើយពីសារធាតុញ�ៀនដទៃទ�ៀតដែរឬទេក្រៅពីគ្រឿងស្រវឹង។
ធនធានព័ត៌មានសំរាប់អ្នកជំងឺដែលបានជ្រើសរ�ើសជ
 ាភាសាអាស៊ី (Selected Patient Information
Resources in Asian Languages)
http://spiral.tufts.edu/index.html
ប្រដាប់ស្វែងរកសេវាព្យាបាលសុខភាពផ្នែកអាកប្បកិរិយា (Behavioral Health Treatment Service
Locator)
http://findtreatment.samhsa.gov

សមាគមសុខភាពផ្វ�ូ ចិតរ� បស់ជនជាតិអាេមរិកសញ្ជាតិេដ�មអាស�ីន
៊ ិងឣ�កក�ោះ�ោ៉សហ
ីុ គ
�ិ (National Asian
American Pacific Islander Mental Health Association)
http://naapimha.org
សមាគមក្រុមគ្រួសាររបស់ជនជាតិអាមេរិកសញ្ជោតិដ�ើមអាស៊ីនិងអ្នកក�ោះប៉ាស៊ីហ្វិគប្រឆាំងនឹងការរំល�ោភបំ
ពាន (National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse)
http://napafasa.org
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ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ដល់ថ្នាំប្យ៊ូព្រេណ័រហ្វីន (buprenorphine) និងអ្នកចង្អុលបង្ហាញកម្មវិធីព្យាបាល
1-800-662-HELP(4357) (និយាយភាសាអង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ)
1-800-487-4889 TDD (សម្រាប់អ្នកពិការត្រច�ៀក)
http://findtreatment.samhsa.gov

កូនស�ៀវភ�ៅដ�ោយឥតគិតថ្លៃ
•• ការមានអាយុកាន់តែចាស់ទ�ៅ ថ្នាំពេទ្យ និងសុរា
•• ការព្យាបាលសុរា និងគ្រឿងញ�ៀន៖ ត�ើវាដំណ�ើរការយ៉ាងដូចម្ដេច និងត�ើវាអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងដូចម្ដេច
ខ្លះ - ប័ណ្ណផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអតិថិជន ដ�ោយយ�ោងទ�ៅល�ើ TIP44: ការព្យាបាលការញ�ៀនថ្នាំសំរាប់
មនុស្សពេញវ័យដែលស្ថិតន�ៅក្នុងប្រ
 ព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់ប
 ទឧក្រិដ្ឋ
•• គ្រឿងញ�ៀនសុរា និងមេរ�
 ោគហ៊ីវ/ជំងអេដ
ឺ ស៍៖ ស�ៀវភ�ៅមគ្គុទ្ទេសក៍សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់
•• សុខភាពលខ
្អ ាងខួរក្បាល គឺន�
 ៅជាប់ជានិច្ច
•• ការជួយខ្លួនឯងអ�ោយជា៖
•• 	ស�ៀវភ�ៅមគ្គុទេសក៍សំរាប់ស្ត្រី
 ដែលជាឡ�ើងវិញក្នុងការលៃលកដ�ោះស្រាយបញ្ហាការរងការធ្វើបាបកាលពី
វ័យកុមារ

រប�ៀបទទួលបានច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃ
មានមធ្យោបាយចំនួនបីក្នុងការទទួលបានច្បាប់ប�ោះពុម្ពអ្នកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឥតគិតថ្លៃពីកម្មវិធីដាក់ពាក្យសុំ
ចំណេះដឹង (KAP) ៖
•• 	ស្នើសុំពួកវាពីអ្នកផ្តល់ការព្យាបាលល�ើការប្រើប្រាស់សារធាតុញ�ៀន។
•• ទូរស័ព្ទទ�ៅ SAMHSA តាមលេខ 1-877-SAMHSA-7 (1-877-726-4727) (ភាសាអង់គ្លេស
និងអេស្ប៉ាញ)។
•• ចូលម�ើលទំព័រវិបបញ្ជាទិញច្បាប់ប�ោះពុម្ពរបស់ SAMHSA ន�ៅ http://store.samhsa.gov
ដ�ើម្បីបញ្ជាទិញ ឬទាញយកច្បាប់ប�ោះពុម្ព។

ច្បាប់ប�ោះពុម្ពអ្នកប្រើប្រាស់ KAP ជាច្រើនអាចរកបានល�ើបណ្តាញជាភាសាកម្ពុជា (ភាសាខ្មែរ) ចិន 
កូរ៉េ   អេស្ប៉ាញ និងវ�ៀតណាម  ន�ៅ http://store.samhsa.gov។
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“អ្វីដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់ន�
 ៅក្នុងជីវិតរបស់ខ
 ្ញុំ គឺថាពេលខ្ញុំស្គាលម
់ នុស្សកាន់តែច្រ

ើន ហ�ើយខ
 ្ញុំប្រាប់
គេថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលកំពុងបានជាសះស្បើយ... ន�ោះមានមនុស្សកាន់តែច្រ
 ើននាក់ឡ�ើង អាចនាំ
ព័ត៌មានទ�ៅប្រាប់មិត្តភក្ដិនិងក្
 រុមគ្រួសារគេថា “ហេ” ខ្ញុំស្គាលម
់ នុស្សម្នាក់ដែលឈប់ប្រ
 ើថ្នាំញ�ៀន
តទ�ៅទ�ៀតហ�ើយ ដែលអ្នកន�
 ោះធ្លាប់ប្រ
 ើពីមុនមក ហ�ើយជីវិតរបស់គេ
 បានប្រស�ើរឡ�ើង។ ប្រហែល
ជាអ្នកអាចសាកធ្វើដូចនេះ។”
										

    ដាន ភី

សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ

ឯកសារប�ោះពុម្ពផ្សាយនេះ ត្រូវបានត្រៀមរ�ៀបចំសម្រាប់រដ្ឋបាលសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការប្រើប្រាស់សារធាតុញ�ៀន
មិនត្រឹមត្រូវ (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) ដ�ោយកម្មវិធី
Knowledge Application Program (KAP) ក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរកស៊ីរួមគ្នារវាង The CDM Group, Inc
ច្ចសន្យាលេខ 270-09-0307 and 270-14-0445 ជាមួយSAMHSA ក្រសួងសេវាមនុស្សនិងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេ
រិក(U.S. Department of Health and Human Services, HHS) ។ Christina Currier និង Suzanne Wise
បម្រើការជាអ្នកតំណាងរបស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា(Contracting Officer’s Representatives) និង Candi Byrne បម្
រ�ើការជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងKAP (KAP Project Coordinator) ។
ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានន�ៅក្នុងឯ
 កសារនេះ ល�ើកលែងតែព
 ័ត៌មានដែលយកចេញដ�ោយផ្ទាល់ព
 ប្រ
ី ភពរក្សាសិទគ
្ធិ ស
ឺ ំរាប់
សាធារណជន ហ�ើយគេអាចផលិតសារជាថ្មី ឬថ
 តចំលងដ�ោយមិនច
 ាំបាច់ម
 ានការអនុញ្ញាត្តិព
 ី SAMHSA/CSAT ឬបណ្ដា
អ្នកន
 ិពន្ធ។ ប៉ុន្តែការប�ោះពុមផ
្ព ្សាយនេះមិនអ
 ាចផលិតឡ�ើងស
 ារជាថ្មី ឬចែកចាយដ�ោយគិតថ្លៃ ដ�ោយគ្មានការអនុញ្ញាត្ត
ជាក់លាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចេញ

ព
 ី Office of Communication, SAMHSA, HHS ន�ោះទេ។
កូនស�ៀវភ�ៅនេះអាចត្រូវបានទាញយកពីទំព័រវិបបញ្ជាទិញច្បាប់ប�ោះពុម្ពរបស់ SAMHSA ន�ៅ http://store.samhsa.gov ។
កែសម្រួល និងបកប្រែចេញព
ក
ី ំណែភាសាអង់គ្លេសន�ៅឆ្នាំ 2014។
កំណែដ�ើមជ
 ាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានប�ោះពុម្ពន�ៅឆ្នាំ 2009។
ការប�ោះពុមផ
្ព ្សាយរបស់ HHS លេខ (SMA)16-4442KHMER
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