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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-for-
Treatment-of-Opioid-Addiction/SMA15-4442. 

ត�ើអ្នកអាចតេចផុ�ពីទុក្ខតេទនានិងត្េោះថ្នាក់ននការត�ៀនថ្នាំ�ាមរត�ៀ�ណា?មនុស្សភាេត្ចើនមិន
អាចផ្ាច់តរោេត�ៀនថ្នាំបានត�ោយខ្លួនឯងត�ើយ។ពួកតេ្�រូេការជំនួយត�ើម្ី្���់តទៅរកការរស់តនៅ
ជាធម្ម�ា្�ក�ត�ោយសុខភាពល្អត�ើងេិ�។ជំនួយដ�លសំខាន់�ំផុ�តនោះេឺការព្ាបាលត�ោយត្�ើ
ថ្នាំ។

មានេិធី3យ៉ាងដ�លមានសារៈសំខាន់�រូចេ្នាតនៅក្ននុងការព្ាបាលតនះ៖
• ការត្�ើថ្នាំ
• ការ្�រឹក្សាតយោ�ល់
• ការេាំ្ទពី្េួសារនិងមិ�្តភក្តិ។

ថ្រាំប្យ៊ូមពណ័រហ្ដីន(buprenorphine)េឺជាថ្នាំមួយ្�តភទដ�លត្�ើ្បាស់ស្មា�់ព្ាបាល
ការត�ៀនអាតភៀន។្�ដែលជាតេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកនិងអ្នកផ្ល់តសេាខាងព្ាបាលត្េឿងត�ៀន
បានដណនាំអ្នករួចមកតែើយឬ្�ដែលអ្នកបានត្�ើថ្នាំតនះតែើយ។ករូនតសៀេតភៅតនះនរឹងផ្ល់�ល់
តលោកអ្នកនរូេព័�៌មានពិ�ដ�លអ្នក្�រូេ�រឹង។
ចំណាំ៖ពាក្សំខាន់ៗដ�លត្�ើជា�រឹក�ា�់ក្ននុងការព្ាបាលតនៅក្ននុងតសៀេតភៅតនះនរឹងសរតសរជា
អក្សរដអិតញ្មៅ។

“ខ្ញុំធ្លា ប់ត្រូវគេបាញ់គៅតាមផលាលូវ។ខ្ញុំធ្លា ប់រស់គៅក្ញងមជ្ឈមណ្ឌ លផ្ដា ច់ថ្្ុំ
គញៀន។គៅទីគោះេឺជាេញក…។ខ្ញុំដឹងថ្ការស្លា ប់ជិ្នឹងគកើ្គ�ើង

ចុំគោះខ្ញុំ…ដលូគច្ះខ្ញុំក៏ចាប់គផដាើមការព្យាបាលផ្ដា ច់ថ្្ុំគញៀន…។អស់រយៈគព្ល
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ករារញ�ៀនអរាញ�ៀនគឺជរាជំងឺ្ ួយ។
អាតភៀនេឺជាថ្នាំដ�លតធវើឲ្រាង្គកាយមានចលនាយឺ�យ៉ាេ�រូចជាការ�ក�តងហើមនិងចងវាក់ត�ះ�រូង។អាតភៀន
ដថមទាំង�៉ះពាល់�ល់ខួរក្ាលតែើយអាច�តងកើនអារម្មណ៍ឲ្រីករាយផងដ�រ។អាតភៀនជាថ្នាំដ�លតធវើតច�ពី
ត�ើមអាតភៀន។

្េរូតពទ្តច�តេជ្ជ�ញ្ជាថ្នាំអាតភៀនត�ើម្ីព្ាបាលការឈឺចុកចា�់តែើយតពលខ្ះត�ើម្ីព្ាបាលជំងឺ�នទ
តទៀ��រូចជាជំងឺក្អកធ្ងន់ធ្ងរ។តែរ៉រូអ៊ីនេឺជាថ្នាំអាតភៀនខុសច្ា�់មួយដ�លមនុស្សជក់ែិ�ឬចាក់ត�ើម្ីឲ្
មានអារម្មណ៍ល្អដ�លជា�រឹក�ា�់តែៅថា“ថ្នាំតធវើឲ្រំតជើ�រំជួល”ឬ“ថ្នាំ�ន្ាន”់។តពលខ្ះមនុស្សក៏ដសវងរក
អារម្មណ៍រីករាយត�ោយត្�ើថ្នាំអាតភៀនក្ននុង�រិមាណត្ចើនដ�ល្េរូតពទ្បានតច�ជាតេជ្ជ�ញ្ជាឲ្មកខ្លួន។

្�សិនត�ើអ្នកត្�ើ្បាស់អាតភៀនអ្នកអាចស៊ាំនរឹងេា។តនះមានន័យថាអ្នក្�រូេការថ្នាំក្ននុង�រិមាណត្ចើនដថមតទៀ�
ត�ើម្ីទទួលបាននរូេ្�សិទិ្ភាពរ�ស់េា។អ្នក្�ដែលអាចតទៅជា្�រូេការចាំបាច់នរូេអាតភៀនផងដ�រ។តនះ
មានន័យថា្�សិនត�ើអ្នកឈ�់ត្�ើអាតភៀនអ្នកនរឹងមានការឈឺ។ការឈឺតនះតែៅថរាករារដក្ ្លួនឈប់ញមបើ។ការ
្�រូេការជាចាំបាច់មិនមានអ�្ថន័យ�រូចេ្នានរឹងករារញ�ៀនតនោះតទ�៉ុដន្តតពលខ្ះការ្�រូេការជាចាំបាច់តនះ�ណ្ាល
តទៅជាករារញ�ៀន។សញ្ា�ងហា�ពីករារញ�ៀនមាន�រូចជា៖

•• ចំណង់ដ៏្្រាំង–ចិ�្ត�តងកើ�ឲ្មានអារម្មណ៍ចង់ត្�ើថ្នាំត�ៀនខ្ាំង។

•• បរាត់បង់ករារមគប់មគង–កាន់ដ�ពិបាក្ទាំតពលេ្មានថ្នាំត�ៀនត្�ើ។ចាំបាច់្�រូេត្�ើនិងត្�ើ�ន្តតទោះ�ីជាថ្នាំ
ត�ៀន�ងកមែន្តរាយក៏ត�ោយ។

ភាព និងការ្�រូេការជាចាំបាច់ជាឥទ្ិពលធម្ម�ាដ�លតកើ�មកពីការត្�ើ្បាស់ថ្នាំអាតភៀន�ាមតេជ្ជ�ញ្ជា
ដ�លអាច្េ�់្េងបានត្កោមការដថទាំរ�ស់តេជ្ជ�ណ្ិ�។ភាព និងការ្�រូេការជាចាំបាច់ក៏ជាផល�៉ះពាល់
�ណ្ាលមកពីការត្�ើថ្នាំអាតភៀនដ�លមិន្�រឹម្�រូេផងដ�រ។ការត�ៀនមិនទំនងតកើ�មានចំតពោះ�ុេ្គលដ�ល
ត្�ើ្បាស់ថ្នាំបាន្�រឹម្�រូេតនោះតទ�៉ុដន្តតពលខ្ះករណីតនះអាចតកើ�មាន។ជាធម្ម�ាការត�ៀនតកើ�ត�ើង
ត�ោយសារការត្�ើ្បាស់ថ្នាំមិនបាន្�រឹម្�រូេ។មនុស្សខ្ះមានការ្�ឈមមុខនរឹងត្េោះថ្នាក់ននការត�ៀនថ្នាំរឹ�ដ�
ខ្ាំងត�ោយសារជីន(ពរូជ)ផ្លូេអារម្មណ៍ឬស្ថានការណ៍ផ្ាល់ខ្លួន។

មិនដមនមនុស្ស្េ�់ៗេ្នាដ�លត្�ើ្បាស់ថ្នាំអាតភៀនក្ាយជាត�ៀនថ្នាំតនោះតទ។�៉ុដន្តជាការពិបាកក្ននុងការឈ�់
ត្�ើថ្នាំអាតភៀន�ន្ា�់ពីអ្នកត�ៀនថ្នាំរួចតែើយពីត្ពោះចំណង់ចង់ត្�ើថ្នាំេឺខ្ាំងតែើយការភ័យខ្ាចននការ�ក
ខ្លួនឈ�់ត្�ើក៏មានក្មិ�ខ្ាំងដ�រ។

ករារញ�ៀនអរាញ�ៀនអរាចព្រាបរាលបរាន។
ការត�ៀនអាតភៀនេឺជាជំងឺ មួយ�រូចជំងឺត�ះ�រូងឬជំងឺទរឹកតនោមដផ្អម។ជំងឺ េឺជា�ញហាសុខភាពស្មា�់
ជីេិ�។េាមិនអាចព្ាបាលបានតទ�៉ុដន្តអាច្េ�់្េងបាន។មនុស្សដ�លមានការត�ៀនថ្នាំអាចមានសុខភាពល្អ
ត�ើងេិ�និងមានជីេិ�រីកចំតរើនត�ើងេិ�បាន។
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�៉ុដន្ត្�សិនត�ើអ្នក�រូចមនុស្សភាេត្ចើនអ្នកមិនអាចផ្ាច់ពីការត�ៀនបានត�ោយខ្លួនឯងត�ើយ។ជាការ
ព្រាបរាល–ដ�លការដថទាំរ�ស់អ្នកជំនា�ដផ្នកតេជ្ជសា្ស្តនិងអ្នកផ្ល់តសេាក្ននុងការព្ាលបរាលត្េឿងត�ៀន–
អាចជួយតលោកអ្នកបាន។

ការព្ាបាលអាចជួយអ្នកឲ្តបោះ�ង់�ញហាត�ៀនថ្នាំ។េាអាចជួយអ្នកឲ្រួចពីការ�កខ្លួនឈ�់ត្�ើនិងអាច
ទ�់ទល់នរឹងចំណង់ត្�ើថ្នាំខ្ាំង។ការព្ាបាលក៏អាចជួយអ្នកឲ្ផ្ាស់�្លូរនរូេេំនិ�ននការត�ៀនថ្នាំតទៅជាឈ�់
មានលំតអោន្�ក�ត�ោយសុខភាពល្អ។េាក៏អាចជួយឲ្អ្នកតបោះ�ង់នរូេឥរិយា�ទដ�ល្�ក�ត�ោយត្េោះថ្នាក់
តផ្សងៗតទៀ��រូចជាការផរឹក្សាឬការត្�ើ្បាស់ថ្នាំត�ៀន្�តភទតផ្សងតទៀ�ត្កៅអំពី�ញហាត�ៀនអាតភៀន។

ជាការសំខាន់�រូចេ្នាដ�រការព្ាបាលអាចជួយអ្នកត�ោះ្សាយ�ញហាជីេិ�ដ�លអាចមានដ�លជា�់ពាក់ព័ន្តទៅ
នរឹងការត�ៀន�រូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមាន�នម្ទា�ស្ថានការណ៍អា្កក់ណាមួយតនៅកដន្ងតធវើការឬតនៅ
ផ្ះឬការចំណាយតពលតេលាជាមួយអ្នកត្�ើថ្នាំត�ៀន។ត�ើនិយាយឲ្ខ្ីការព្ាបាលនរឹងជួយអ្នកឲ្េិល្���់
តទៅរករត�ៀ�រស់តនៅដ�លឈ�់មានការត�ៀននិង្�ក�ត�ោយសុខភាពល្អ–តទៅរករត�ៀ�រស់តនៅមួយដ�ល
តេតែៅថា�ញំណើរជរាសះញសបើយញ�ើងវិ�។

ករារព្រាបរាលអរាចរួ្ទរាំងករារញមបើថ្រាំ។
ករារព្រាបរាលញដោយញមបើថ្រាំជរាជំនួយជាការព្ាបាលននការត�ៀនដ�លរួមមានការត្�ើថ្នាំ្ពមជាមួយការផ្ល់
្�រឹក្សាតយោ�ល់និងការេាំ្ទ�នទតផ្សងតទៀ�។ជា�រឹក�ា�់ការព្ាបាលត�ោយត្�ើថ្នាំជាជត្មើស�៏ល្អ្�តសើរ
�ំផុ�ក្ននុងការព្ាបាលការត�ៀនអាតភៀន។

ត�ើអ្នកត�ៀនថ្នាំអាចតធវើឲ្អ្នកមានសុខភាពផ្លូេចិ�្តជាធម្ម�ាត�ើងេិ�រួចផុ�ពីផ្លូេអារម្មណ៍រំតជើ�ខ្ាំងឬតខ្សោយ
ដ�លជំរុ�ត�ោយថ្នាំត�ៀន។ថ្នាំអាចជួយអ្នកមិនឲ្េិ�ពីថ្នាំត�ៀន្េ�់តពលតេលា។ថ្នាំអាច�ន្លូរ�ន្ថយនរូេការ
�កខ្លួនឈ�់ត្�ើនិងចំណង់ចង់ត្�ើ�៏ខ្ាំង។ការផ្ាស់�្លូរទាំងតនះអាចផ្ល់ឱកាស�ល់អ្នកឲ្តផ្ោ�តទៅតលើការ
ផ្ាស់�្លូរក្ននុងជីេិ�រស់តនៅដ�លនាំតទៅរកជីេិ�ដ�លមានសុខភាពល្អត�ើងេិ�។
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ការត្�ើថ្នាំស្មា�់ការព្ាបាលការត�ៀនអាតភៀនេឺ�រូចជាការត្�ើថ្នាំស្មា�់្េ�់្េងជំងឺត�ះ�រូងនិងទរឹក
តនោមដផ្អមដ�រ។េាមិនដមន�រូចជាការជំនួសថ្នាំត�ៀនណាមួយត�ោយថ្នាំត�ៀនមួយ្�តភទតទៀ�ត�ើយ។ត�ើ
ត្�ើ្បាស់្�រឹម្�រូេថ្នាំមិន�ងកឲ្មានការត�ៀនថ្មីត�ើយ។េាអាចជួយអ្នក្េ�់្េងការត�ៀនរ�ស់អ្នក�រូតច្នះ
អាចរក្សាផល្�តយោជន៍ក្ននុងការជាសះតស្ើយបាន។

ថ្រាំប្យ៊ូញមពណ័រហ្ដីន(buprenorphine)ជរាថ្រាំ្ ួយមបញ�ទដដលញគញមបើញដើ្បដីព្រាបរាលករារញ�ៀន
អរាញ�ៀន។
ថ្រាំប្យ៊ូញមពណ័រហ្ដីន(buprenorphine)ជាថ្នាំមួយក្ននុងចំតណោមថ្នាំ�ី្�តភទដ�លត្�ើ�រឹក�ា�់ក្ននុងការព្ាបាល
ការត�ៀនអាតភៀន។ថ្នាំពីរ្�តភទតទៀ�េឺញ្តរាដូន(methadone)និងណរាល់មតអិកហ្សសូន(naltrexone)។
�នម្មានខុសៗេ្នាស្មា�់្�តភទថ្នាំតផ្សងៗេ្នា។អ្នក្�រូេពិចារណាតលើ�ញហាតនះតពលអ្នកេិ�េរូរពីការព្ាបាល
រ�ស់អ្នក។

អ្នកដ�លត្�ើថ្នាំbuprenorphineមានអារម្មណ៍ជាធម្ម�ាេ្មានការរំតជើ�រំជួលខ្ាំងតនោះតទ។ក៏�៉ុដន្តខួរក្ាល
េិ�ថាេាកំពុងទទួលសារជា�ិអាតភៀន�រូតច្នះសញ្ាននការ�កថយឬការឈឺក៏មិនមានត�ើយ។ថ្នាំbuprenorphine
ដថមទាំងកា�់�ន្ថយនរូេចំណង់ត្�ើខ្ាំងផងដ�រ។ត�ើចំណង់ចង់ត្�ើខ្ាំង�ន្តតនៅជា�ញហាតេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកនរឹង
ដកដ្�ថ្នាំព្ាបាលរ�ស់អ្នកឬជួយអ្នករកេិធីសា្ស្តតផ្សងតទៀ�ត�ើម្ីកា�់�ន្ថយនរូេអារម្មណ៍តនោះ។

អ្នកត�ៀម្េា�់ថ្នាំbuprenorphineឲ្េារលាយត្កោមអណ្ា�។អ្នកមិន្�រូេទំពារឬតល�ត�ើយ។ថ្នាំតនះមានជា
ពីរដ��។ថ្រាំសយ៊រាប់បយ៊ូហ្សសូន(Suboxone®)មានសារធា�ុbuprenorphine្ពមជាមួយនរឹងថ្នាំមួយតទៀ�ដ�ល
ញហៅថរាណរា�សូហ្សសូន(naloxone)។ណា�លូែ្សលូន្�រូេបានយកមក�ាក់�ដន្ថមត�ើម្ីការពារការត្�ើ្បាស់ែួស
ក្មិ�–សារធា�ុតនះតធវើឲ្មានការ�កខ្លួនឈ�់ត្�ើ�ល់មនុស្សណាដ�លត�ៀនត�ោយត្�ើ្បាស់ buprenor- 
phineែួសក្មិ�ត�ោយចាក់ចរូលសាច់។ថ្រាំសយ៊ូបយ៊ូតអិច(Subutex®)មានដ�សារធា�ុbuprenorphine
�៉ុតណណោះ។តេជ្ជ�ណ្ិ�តច�ថ្នាំ្�តភទតនះ្�សិនត�ើអ្នកមិនត្�ើ្បាស់ណា�លូែ្សលូនត�ោយសារមរូលតែ�ុណា
មួយ�រូចជា្�សិនត�ើអ្នកមាន្��ិកម្មតទៅនរឹងថ្នាំឬអ្នកមាននផ្តពោះ។

ថ្នាំតនះ្�រូេតល�មួយ្េា�់ក្ននុងមួយនថ្ង។រយៈតពលយរូរនថ្ងតទៅេម្ា�ននការត្�ើថ្នាំតនះអាច�ន្តត្�ើមួយ្េា�់ក្ននុងមួយ
នថ្ងឬអាច�ន្ថយមក្�រឹមមួយ្េា�់2នថ្ងម្ង។

សារៈ្�តយោជន៍ចំ�ងននការត្�ើថ្នាំbuprenorphineមាន៖

 • អ្នកនរឹងមិនអាចត្�ើថ្នាំbuprenorphineែួសក្មិ�តទ្�សិនត�ើអ្នកត្�ើ្�រឹម្�រូេ។

 • ថ្នាំbuprenorphineមាន្�សិទ្ភាពរយៈតពលយរូរ។តនះមានន័យថា�ន្ា�់ពីការត្�ើតលើក�ំ�រូងមក
តេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកអាចឲ្អ្នកត្�ើតរៀងរាល់2នថ្ងម្ងជាជាងត្�ើមួយនថ្ងម្ង។

 • តេជ្ជ�ណ្ិ�អាចតច�តេជ្ជ�ញ្ជាថ្នាំbuprenorphine�រូតច្នះអ្នកអាចត្�ើេាតនៅផ្ះ។ករារសំ្រាន់៖មិនដមន
្េរូតពទ្ទាំងអស់អនុម័�ឲ្តច�តេជ្ជ�ញ្ជាតលើថ្នាំតនះតទតែើយមិនដមន្េរូតពទ្ទាំងអស់ផ្ល់ការ្�រឹក្សា
តយោ�ល់តលើត្េឿងត�ៀនតទ។ការមកព្ាបាល្�ចាំនថ្ងតនៅមជ្ឈមណ្លព្ាបាលអាចជួយក្ននុងការជា
សះតស្ើយ។�រូតច្នះស្មា�់មនុស្សខ្ះមណ្លព្ាបាលេឺជាកដន្ង�៏ល្អ�ំផុ�ត�ើម្ីទទួលយកថ្នាំស្មា�់
ការត�ៀនអាតភៀន។
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ញវជ្ជបណ្អិតអរាចញច�ញវជ្ជបញ្ជរាថ្រាំbuprenorphineមបសអិនញបើថ្រាំញនះជរាជំញរើសមតរឹ្មតូវសម្រាប់អ្ក។
តនៅមុនតពលអ្នកទទួលបានថ្នាំព្ាបាលតលើកទីមួយស្មា�់ព្ាបាលការត�ៀនអាតភៀនតេជ្ជ�ណ្ិ�នរឹងសួរ
សំណួរអ្នកអំពីការត�ៀនថ្នាំសុខភាពនិង�ញហា�នទតទៀ�។អ្នកទទួលបានការតធវើត�ស្តពិនិ�្ថ្នាំដ�លជា
ធម្ម�ាេឺពិនិ�្ទរឹកតនោមឬទរឹកមា�់។អ្នកដថមទាំងទទួលការពិនិ�្ដផ្នករាង្គកាយនិងពិនិ�្ជំងឺតផ្សងៗតទៀ�
ផងដ�រដ�លជាជំងឺតកើ�ត�ើងជាធម្ម�ាចំតពោះអ្នកដ�លត្�ើ្បាស់ថ្នាំត�ៀន។នរឹងមានការពិនិ�្តមើលតថ្ើមរ�ស់
អ្នកត�ើម្ីឲ្�រឹងច្ាស់ថាអ្នកអាចត្�ើថ្នាំតនោះ្�ក�ត�ោយសុេ�្ថិភាពផងដ�រ។្�សិនត�ើថ្នាំbuprenorphine
មានសុេ�្ថិភាពនរឹងសម្ស�ចំតពោះអ្នកតេជ្ជ�ណ្ិ�អាចដណនាំថ្នាំតនះ។

អ្នកនិងតេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកឬអ្នកផ្ល់តសេាព្ាបាលត្េឿងត�ៀនតធវើការសត្មចចិ�្តរួមេ្នាតលើដផនការ
ស្មា�់ការព្ាបាល។ដផនការនរឹងពណ៌នាពីការព្ាបាលត�ោយថ្នាំជា្�ចាំការ្�រឹក្សាតយោ�ល់និងតសេា
តផ្សងៗតទៀ�ដ�លនរឹង្�រូេបានផ្ល់ឲ្និងេិន័យដ�ល្�រូេអនុេ�្ត�ាម។េិន័យតនះនរឹង្�រូេបានពន្ល់ជរូន
អ្នកតែើយអ្នកនរឹងទទួលបានឯកសារពីេិន័យតនះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

Buprenorphineមតូវដតញមបើមបរាស់ញដោយមបរុងមបយ័ត្។
តេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកនរឹងតច�តេជ្ជ�ញ្ជាថ្នាំក្មិ�ទា�ត�ើម្ីចា�់តផ្ើមត្�ើតនៅតពលចា�់តធវើទុក្ខត្កោយតពលឈ�់
ត្�ើត្េឿងត�ៀន។ក្មិ�ថ្នាំអាចផ្ាស់�្លូរ�ាមការចាំបាច់។សរូមត្�ើថ្នាំ�ាមការតច�តេជ្ជ�ញ្ជារ�ស់តេជ្ជ�ណ្ិ�
អ្នកជានិច្ច។

�ំ�រូងថ្នាំbuprenorphineអាចតធវើឲ្អ្នកងងុយឬ្សេឹង។អ្នកមិន្�រូេត�ើក�រ�ានឬតធវើការងារណា
តផ្សងតទៀ�ដ�ល្�ឈមមុខនរឹងត្េោះថ្នាក់ខ្ាំងលុះ្�ាអ្នក�រឹងថាត�ើថ្នាំតនះតធវើទុក្ខ�៉ះពាល់�ល់អ្នកយ៉ាង
�រូចតម្ច។ត�ើភាពងងុយតេងតនៅដ��ន្តជា�ញហាតេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នក្�ដែលជានរឹងផ្ាស់�្លូរក្មិ�ថ្នាំ។

អ្នកអាចត្�ើថ្នាំbuprenorphineរយៈតពលត្ចើននថ្ងត្ចើនដខឬត្ចើនឆ្នាំ-តទៅ�ាមការចាំបាច់ស្មា�់កាពារ
ជំងឺលា�់មកេិ�។ក៏�៉ុដន្តអ្នក្�រូេឲ្តេជ្ជ�ណ្ិ�ពិនិ�្ឲ្បាន�រឹក�ា�់ត�ើអ្នកមានជំងឺតថ្ើម។

ត�ើអ្នកមានតស្ថរភាពក្ននុង�ំតណើរជាសះតស្ើយត�ើងេិ�តែើយចង់ឈ�់ត្�ើថ្នាំbuprenorphineអ្នក្�រូេ
�ញ្ឈ�់ត�ោយយឺ�ៗក្ននុងរយៈតពលមួយ។មតធ្ោបាយតនះតែៅថាករារករាត់បន្ថយបន្អិច្្ងៗ។ករារករាត់បន្ថយ
បន្អិច្ ្ងៗមាន្�សិទិ្ភាព�ំផុ�្�សិនត�ើមានជំនួយពីតេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកឬពីអ្នកផ្ល់តសេាព្ាបាល
ត្េឿងត�ៀន�ន្ា�់ពីការព្ាបាលមានការរីកចំតរើន។
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ករាររំលរឹក
 • តពលកំពុងត្�ើថ្នាំតនះអ្នកមិន្�រូេត្�ើថ្នាំអវីតផ្សងតទៀ�ត�ោយេ្មានការ្�រឹក្សាតយោ�ល់ជាមួយ
តេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកជាមុនត�ើយ។

 • តពលកំពុងត្�ើថ្នាំតនះអ្នកមិន្�រូេត្�ើថ្នាំអវីដ�លខុសច្ា�់ទទួលទានជា�ិអាកុលឬថ្នាំតធវើឲ្
សន្�់ឬថ្នាំណាដ�លនាំឲ្ពិបាក�ក�តងហើម។ការត្�ើថ្នាំទាំង�ាយត្ចើនែួសតពក្ពមទាំងថ្នាំ
buprenorphineផងអាចនាំឲ្តលើសចំនួនឬស្ា�់ដថមតទៀ�។

 • ថ្នាំbuprenorphineដ�លទុកតនៅផ្ះមតូវដ�ចាក់តសោតនៅក្ននុងកដន្ងដ�លមានសុេ�្ថិភាពត�ើម្ី
ការពារកុំឲ្អ្នកតផ្សងតទៀ�្ច�ំត្�ើត�ោយនច�ន្ជាពិតសសករូនតក្មង។

 • ត�ើអ្នកជា្ស្តីកំពុងមាននផ្តពោះឬ�ំតបៅករូនត�ោយទរឹកត�ោះម្ាយថ្នាំតម�ា�រូន(methadone)
េឺមានសុេ�្ថិភាពជាងbuprenorphineស្មា�់ម្ាយនិងករូន។ក្ននុងកាលៈតទសៈពិតសស
តេជ្ជ�ណ្ិ�អាចសំណរូមពរឲ្ត្�ើថ្នាំណា�លូែ្សលូន(naloxone)–ថ្នាំដ�លេ្មានជា�ិbuprenor-
phineជំនួសថ្នាំតម�ា�រូន(methadone)។សរូមសួរតេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកស្មា�់ព័�៌មាន�ដន្ថម
តទៀ�។

 • �ញហាតថ្ើមមិនសរូេមានតទ�៉ុដន្តអាចតកើ�មានត�ើង។្�សិនត�ើអ្នកមានជំងឺតថ្ើមពីមុនស្មា�់
តេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកេួរតធវើត�ស្តពិនិ�្តថ្ើមរ�ស់អ្នកឲ្បានតទៀងទា�់។

ថ្រាំBuprenorphine្រានឥទ្អិពលញកើត្ រានញ�ើងចំញពោះ្ នរុស្ស្ ្ះ។
ឥទ្ិពលដ�លអាចតកើ�មានត�ើងេឺជាអរារ្មណ៍្ អិនមសួលក្នុង្ ្លួនឬអរាករារៈឈឺដ�ល�ណ្ាលមកពីការត្�ើ
ថ្នាំ។ថ្នាំbuprenorphineមានឥទ្ិពលកំរិ�មធ្ម�ន្តិច�ន្តលួច។ជាធម្ម�ាេានរឹងបា�់តទៅេិ��ន្ា�់ពីបានត្�ើ
ថ្នាំមួយរយៈមក។

ត�ើអ្នកជួ�្�ទះឥទ្ិពលដ�លអាចតកើ�ត�ើងអ្នកមិន្�រូេឈ�់ត្�ើថ្នាំតនះត�ើយ។ផ្នុយតទៅេិ�អ្នក្�រូេនិយាយ
ជាមួយតេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកឬអ្នកផ្ល់តសេាព្ាបាលត្េឿងត�ៀន។ការផ្ាស់�្លូរក្មិ�ថ្នាំឬការផ្ាស់�្លូរ
្�តភទថ្នាំអាចជួយអ្នកបាន។មានេិធី្សួលខ្ះៗដ�លអ្នកអាចតធវើបានត�ើម្ីកា�់�ន្ថយនរូេឥទ្ិពលដ�លតកើ�
តនះផងដ�រ។
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ឥទ្អិពលដដលញកើតញ�ើងជរាទូញទៅនអិងវិធដីមសួលៗញដើ្បដីករាត់បន្ថយឥទ្អិពលញនះ

ឈឺ្្លួនឈឺកបរាលនអិងផ្រាសរាយ-ឬញរោគសញ្រាដូចមគរុន-សរូមពិត្េោះជាមួយតេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកពីថ្នាំដ�ល
អ្នកអាចត្�ើតពលទិ�មកពីទីផ្សារ។

វិល្រុ្-តងើ�ឈរត�ើងយឺ�ៗ។ទរូរស័ព្តទៅកាន់តេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកត�ើ�ញហាតនៅដ��ន្ត។
ទល់លរា្ក-ផរឹកទរឹកឲ្ត្ចើនជាងទរឹកដផ្តឈើ។ មហលូ�អាែារដ�លមានជា�ិសរនសរ(fiber)។ែា�់

្បាណឲ្បានត្ចើន។
ដបកញ�ើស-ងរូ�ទរឹកឲ្បាន�រឹក�ា�់។ពាក់សតម្ៀក�ំពាក់ត្ចើនជាន់។
បញ្រាញគងញដោយរួ្ទរាំង�រាពអស់ក្្រាំង-តល�ថ្នាំតនៅតពល្ពរឹក។សរូមកុំតេងតពលនថ្ង។ចរូលតេងតនៅតម៉ោង

�ដ�លតរៀងរាល់យ�់។្�រូេែា�់្បាណ។កុំ តភសជ្ជៈដ�លមានជា�ិកាតែវត្កោយតពលបាយ
នថ្ង្�ង់។

ឈឺមកពះឬក្លួត-តល�ថ្នាំត្កោយតពល អាែារ។�ន្ា�់មកតល�ថ្នាំ្កពះ�ាមការដណនាំរ�ស់្េរូតពទ្អ្នក។

អរារ្មណ៍ដមបមបួល-ែា�់្បាណឲ្បានត្ចើន។ចរូលរួមក្ននុងសកម្មភាពស�្ាយរីករាយដ�លមិនទាក់ទរឹង
នរឹងទំលា�់ចាស់ននការត្�ើថ្នាំត�ៀន។ស្មាក។និយាយជាមួយអ្នកផ្ល់តសេាព្ាបាលត្េឿងត�ៀន
រ�ស់អ្នក។

ឥទ្អិពលដដលអរាចញកើត្ រានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ចំតពោះការឈឺ្កពះ�៏ខ្ាំងការក្អលួ�ឬជំងឺរាេសរូមទំនាក់ទំនងជាមួយ
តេជ្ជ�ណ្ិ�រ�ស់អ្នកជា�ន្ាន់។តែើយ្�រូេដសវងរកជំនួយត�ើផល�៉ះពាល់ខាងត្កោមតនះតកើ�មាន
ត�ើងពីត្ពោះេាអាច�ញ្ជាក់ថាអ្នកមាន�ញហាតថ្ើមធ្ងន់ធ្ងរ៖

 • ទរឹកតនោម្កតម៉ៅឬពណ៌ទរឹកដ�

 • ឈឺ្កពះខ្ាំង

 • ��់តជើងធំពណ៌ខ្ចី

 • ដភ្នកមានពណ៌តលឿង

 • ដស្កពណ៌តលឿង

ករារមបរឹក្សរាញយោបល់អរាចជួយអ្កបរាន។
ការត្�ើថ្នាំជាការព្ាបាលមួយដផ្នកសំរា�់ការត�ៀនអាតភៀន។ចំតពោះមនុស្សជាត្ចើនដផ្នកដ�លសំខាន់មួយ
តទៀ�េឺការ្�រឹក្សាតយោ�ល់៖ជាឱកាសឲ្អ្នកនិយាយជាមួយអ្នកដ�លមានជំនា�អាចតធវើ�ាមរយៈនិយាយ
ម្នាក់-ទល់-ម្នាក់ឬនិយាយជា្កុមជាមួយអ្នកតផ្សងតទៀ�តពលកំពុងព្ាបាល។
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�ាមរយៈការ្�រឹក្សាតយោ�ល់អ្នកនរឹង�រឹងពីការនាំឲ្ខំ្�រឹងនិងឥរិយា�ទដ�ល�ណ្ាលឲ្អ្នកត�ៀនថ្នាំ។អ្នក
នរឹង�រឹងពីេិធីក្ននុងការ្�រឹងដ្�ងជាត្ចើនត�ើម្ីតធវើឲ្ជីេិ�រ�ស់អ្នកមានសុខភាពល្អ្�តសើរត�ើង។អ្នកទទួលបាន
ការេាំ្ទនិងជំនា�តនៅកំ�នុងតពលតធវើការជាមួយអ្នកតផ្សងតទៀ�ត�ើម្ី្េ�់្េងឲ្អ្នកសះតស្ើយបានយរូរ
អដងវង។
ការ្�រឹក្សាតយោ�ល់អាចផ្ល់ឲ្អ្នកនរូេការតលើកទរឹកចិ�្តនិងការជំរុ�ទរឹកចិ�្តក្ននុងការ�ន្តការព្ាបាល។េាអាច
ជួយអ្នកឲ្�រឹងពីេិធីក្ននុងការសត្មចចិ�្ត�៏មានសុខភាពល្អត�ោះ្សាយឧ�សេ្គអារម្មណ៍�ាន�រឹងនិង�ន្តជីេិ�
រ�ស់អ្នកតទៅមុខតទៀ�។
តនៅក្ននុងការ្�រឹក្សាជា្កុមអ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតផ្សងតទៀ�តនៅក្ននុងការព្ាបាលនិងកសាងមិ�្តភក្ិថ្មី
ដ�លមិនត្�ើថ្នាំត�ៀន។អ្នកដថមទាំងអាចទទួលបានផល្�តយោជន៍តនះពី្កុមអ្នកេាំ្ទដ�រ។តនះេឺជាការ
ជួ�ជំុត្កៅផ្លូេការជា្កុមជាមួយមនុស្សដ�លមានឧ�សេ្គ្សត�ៀងេ្នា។

មករុ្មគួសរារនអិង្ អិត្�ក្អិក៏សំ្រាន់ដដរ។
េាជាការលំបាកណាស់ឲ្បានជាសះតស្ើយត�ោយម្នាក់ឯង។ការេាំ្ទពី្កុម្េួសារនិងមិ�្តភក្ិេឺជាការ
សំខាន់។ក្ី្ស�ា�់និងការតលើកទរឹកចិ�្តអាចជួយអ្នកឲ្សត្មចចិ�្តចរូលរួមតនៅក្ននុងការព្ាបាលនិងតនៅ�ន្ត
ចរូលរួមក្ននុងការព្ាបាល។
កម្មេិធីព្ាបាលខ្ះមានផ្ល់ការ្�រឹក្សាតយោ�ល់�ល់មនុស្សជាទី្ស�ា�់រ�ស់អ្នក។តេតធវើ�រូតច្នះពីត្ពោះការ
ត�ៀនថ្នាំរ�ស់អ្នកអាចតធវើឲ្មានការឈឺចា�់និងមានកំែរឹងឬមានអារម្មណ៍ខ្មាស់តេនិងអស់សង្រឹម។
ការ្�រឹក្សាតយោ�ល់ជាេិធីដ�លមានសារៈសំខាន់ស្មា�់្កុម្េួសារនិងមិ�្តភក្ិឲ្យល់�រឹងបានត្ចើនអំពី
ស្ថានភាពរ�ស់អ្នកថាត�ើ្�រូេជួយអ្នកត�ោយរត�ៀ�ណាតែើយថាត�ើ្�រូេត�ោះ្សាយ�ញហាននការត�ៀនថ្នាំរ�ស់
អ្នកដ�លបាន�ងករត�ើងត�ោយរត�ៀ�ណា។េាេឺជាកដន្ងដ�លមានសុេ�្ថិភាពស្មា�់ពួកតេក្ននុងការ�តញ្ច�នរូេ
អារម្មណ៍និងដសវងយល់ថាត�ើមានជំនួយអវីខ្ះដ�លមានស្មា�់ជួយ�ល់ម្នាក់ៗដ�លបានរងត្េោះ។
មាន្កុមអ្នកេាំ្ទស្មា�់្កុម្េួសារនិងមិ�្តភក្ិដ�រ។តនះេឺជាកដន្ងដ�លមានសុេ�្ថិភាពត�ើម្ីផ្ាស់�្លូរ
ព័�៌មាននិងតលើកទរឹកចិ�្ត�ល់អ្នក�នទតទៀ�ដ�លមានមនុស្សជាទី្ស�ា�់រ�ស់តេដ�លកំពុងត�ោះ្សាយ
ជាមួយនរឹងការត�ៀនថ្នាំ។

មនុស្សជាត្ចើនដ�លត�ៀនថ្នាំអាតភៀនអាចេិល្�ល�់មកធម្ម�ាេិ�េឺជីេិ�ដ�លមានសុខភាពល្អ។
េិធីមួយដ�លអាចេិល្�ល�់មកសភាពធម្ម�ាេិ�តនះេឺការព្ាបាលត�ោយថ្នាំជំនួយ។ការត្�ើថ្នាំ
ការ្�រឹក្សាតយោ�ល់និងការេាំ្ទ៖រួមេ្នាេាអាចជួយអ្នកជួយមនុស្សជាទី្ស�ា�់រ�ស់អ្នកនិងមិ�្តភក្ិ
រ�ស់អ្នកបាន។

“មជ្ឈមណ្ឌ លព្យាបាលដដលខ្ញុំបានគៅមានការអប់រ ុំជាគតចើនពី្ការគញៀន។គេនិយាយថ្ការគញៀនដលូចជាជុំងឺ

មួយគ�ើយមិនដមនជាការបរាជ័យដដលអសីលធម៌គទ…ខ្ញុំមានបញ្ហា សញខភាព្…គ�ើយវាជាការធលូរស្ស្ល

សតមាប់ខ្ញុំខ្លា ុំងណាស់ដដលដឹងពី្បញ្ហា គញៀនគនះនិងអាចដឹងថ្ការសះគសបើយអាចគធវើបាន។”

           សីហា
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ករារញ�ៀន
ញតើអ្ដីជរាករារពអិតនអិងអ្ដីជរាករារ្អិនពអិត

ករារញ�ៀនគឺជរាជំងឺ្ ួយ។េាមិនអាចព្ាបាលបានតទ�៉ុដន្តេាអាចព្ាបាលត�ោយត្�ើថ្នាំការ្�រឹក្សា
តយោ�ល់និងការេាំ្ទពី្កុម្េួសារនិងមិ�្តភក្ិ។ការត�ៀនមិនដមនជាសញ្ាភាពទន់តខ្សោយតទ។
េាមិនដមនជាការពិ�តទដ�លថាអវីៗទាំងអស់ដ�លអ្នក្�រូេការត�ើម្ីផ្ាច់ត្េឿងត�ៀនេឺ“្�រូេដ�រឹងមា”ំ។

ញគោលបំណងននករារញមបើថ្រាំជរាជំនួយគឺញដើ្បដីឲ្បរានជរាសះញសបើយពដីករារញ�ៀន។េាមិនដមនជាការជំនួសថ្នាំ
ត�ៀនមួយត�ោយថ្នាំត�ៀនមួយ្�តភទតផ្សងតទៀ�ត�ើយ។េាផ្ល់នរូេសុេ�្ថិភាពក្មិ�ននការត្�ើ្បាស់ថ្នាំ
មួយដ�លអាច្េ�់្េងបានត�ើម្ីឲ្ឈ្នះតលើការត្�ើ្បាស់អាតភៀន។

អ្កផ្ល់ញសវរាព្រាបរាលញមគឿងញ�ៀនមតូវទទួលករារយល់មព្ពដីអ្កជរា្រុនសអិន(កអិច្ចមព្ញមពៀង
ជរាលរាយលក្ខណ៍អក្សរ)្រុនញពលដចករំដលកព័ត៌្រានរបស់អ្កជរា្ួយអ្កញផ្សងញទៀត។្រានករណដី
តលើកដលងពីរចំណុចចំតពោះភាពលាក់ការណ៍សម្ងា�់តនះ៖(I)ត�ើតមើលតទៅត�ើ�ថាអ្នកអាចតធវើឲ្មាន
ត្េោះថ្នាក់ចំតពោះខ្លួនអ្នកឬអ្នក�នទនិង(II)ត�ើអ្នក្�រូេបាន�ញ្ជាឲ្ចរូលរួមព្ាបាលតនះត�ោយ�ុលាការ។
ត�ើម្ីសិក្សាព័�៌មាន�ដន្ថមតទៀ�ពីសិទិ្តនៅក្ននុងការរក្សាការសម្ងា�់តនះសរូមនិយាយជាមួយអ្នកផ្ល់តសេា
ព្ាបាលត្េឿងត�ៀនរ�ស់អ្នក។

ករារជរាសះញសបើយគឺអរាចញធ្ើបរាន។�៉ុដន្តេា្�រូេការការខិ�ខំ្�រឹងដ្�ង។ត្កោយតពល�ញ្ច�់ការព្ាបាល
អវីៗេឺមិនដមនបាន្�តសើរត�ើងេិ�ត�ោយសវ័យ្�េ�្តិតនោះត�ើយ។ការជាសះតស្ើយ្�រូេការការត�្ជ្ាចិ�្ត
ជាតរៀងរាល់នថ្ងក្ននុងកំ�នុងតពលព្ាបាលនិងត្កោយមកតទៀ�។

ព័ត
៌្រា
នព

អិត
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ថ្រាំBUPRENORPHINE
ញតើអ្ដីជរាករារពអិតនអិងអ្ដីជរាករារ្ អិនពអិត

ថ្រាំbuprenorphineជួយអ្កឲ្គអិតញហើយដំញណើរករារ្ រុ្ងរារដូចធ្មតរា។េាជាការ្ស�ច្ា�់និង
្�រូេត្�ើ្បាស់ត្កោមការដថទាំរ�ស់តេជ្ជ�ណ្ិ�។េាមិន�រូចជាការត្�ើ្បាស់ថ្នាំតផ្សងតទៀ�ដ�លនាំឲ្ត�ៀន
តនោះតទ។

ថ្រាំbuprenorphineមតូវបរានផលអិតក្នុងលក្ខ្ណ្ដដល្ រានសរុវត្ថអិ�រាពនអិងលក់មសបចបរាប់។េ្មាន
ត្េោះថ្នាក់តធវើឲ្ខរូចក្មិ�ណាមួយដ�លអាចតកើ�មានត�ើង�រូចថ្នាំ�ាមផ្សារងងរឹ�ដ�រតទ។តែើយការ
្�ឈមមុខនរឹងការត្�ើែួសក្មិ�ចំតពោះថ្នាំតនះក៏មាន�ិច�ួចដ�រ។

អ្កអរាចឈប់ញមបើថ្រាំbuprenorphineញនៅញពលដដលអ្កបរានមសួលបួលញហើយ។អ្នកអាចក្ាយខ្លួន
្�រូេការថ្នាំbuprenorphineជា្�ចាំ�រូចថ្នាំតផ្សងៗជាត្ចើនតទៀ�ដ�រតពលត្�ើយរូរ។ត�ោយតែ�ុផល
តនះតែើយត�ើអ្នកចង់ឈ�់ត្�ើថ្នាំbuprenorphineអ្នក្�រូេតធវើការជាមួយអ្នកផ្ល់តសេាព្ាបាលត្េឿង
ត�ៀនត�ើម្ីកា�់�ន្ថយ�ន្តិចម្ងៗ។តធវើយ៉ាងតនះត�ើម្ីការពារសញ្ាតកើ�ពីការឈ�់ត្�ើអាតភៀនកុំឲ្
តកើ�ត�ើងេិ�។

ព័ត៌្រានពអិត
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មករុ្អ្កគរាំមទនអិងព័ត៌្រាន
 • តរាររាងញនះ្ អិនបរានញព�ញល�ញទ។តរាររាងររាយញឈមោះញនះ្ អិន្ រានន័យថរាSubstance Abuse and 

Mental Health Services Administration (SAMHSA) ផ្ល់នូវករារគរាំមទដល់អង្គករារទរាំងញនះញទ។

 • ្កុមអ្នកេាំ្ទខ្ះមានតេោលការណ៍�មដ�មួយមុខេ�់តែើយមិនមានចិ�្តចង់េាំ្ទការព្ាបាលត�ោយ
ត្�ើថ្នាំជាជំនួយត�ើយ។កម្មេិធីដ�លមានចុះតនៅទីតនះេ្មានតេោលការណ៍�រូតច្នះត�ើយ�៉ុដន្តការ្�ជុំនន្កុម
នមីួយៗដ្�្�ួល។អ្នក្�ដែលជា្�រូេសាកល្ងជួ�ជាមួយ្កុមអ្នកេាំ្ទជាត្ចើន្កុមត�ើម្ីដសវងរក
្កុមណាដ�លសម្ស�សំរា�់អ្នក។

 • កម្មេិធី្កុមេាំ្ទខ្ះតទៀ�អនុញ្ា�ឲ្្កុម្េួសារនិងមិ�្តភក្ិចរូលរួមក្ននុងការ្�ជុំឬមានកម្មេិធី្�ជុំត�ោយ
ដ�កសំរា�់ពួកតេ។សរូមដសវងយល់ពីអង្គការនីមួយៗស្មា�់ព័�៌មានលំអិ�។

 • ្កុមឧ��្ថម្ភេ្នាតទៅេិ�តទៅមក�ាម្�ព័ន្អ៊ិនធឺតណ�អាចជាជត្មើស�៏ល្អ្�តសើរ�ំផុ�ស្មា�់អ្នកត�ើេ្មាន
្កុមេាំ្ទតនៅសែេមន៍រ�ស់អ្នកតនោះតទ។ជត្មើសមួយតទៀ�េឺទាក់ទងAlcoholics Anonymous 
(AA, www.aa.org)ត�ើម្ីដសវងយល់ថាត�ើមានកិច្ច្�ជុំរ�ស់AAក្ននុងសែេមន៍រ�ស់អ្នកស្មា�់
មនុស្សដ�លកំពុងជាសះតស្ើយពីសារធា�ុត�ៀន�នទតទៀ�ដ�រឬតទត្កៅពីត្េឿង្សេឹង។

ធនធរានព័ត៌្រានសំររាប់អ្កជំងឺដដលបរានញមជើសញរើសជរា�រាសរាអរាសរុដី(Selected Patient Information 
Resources in Asian Languages)
http://spiral.tufts.edu/index.html

មបដរាប់ដស្ងរកញសវរាព្រាបរាលសរុ្�រាពដផ្កអរាកបបកអិរិយរា(Behavioral Health Treatment Service 
Locator)
http://findtreatment.samhsa.gov

ស្រាគ្សរុ្�រាពផ្�វូចអិត្គរបស់ជនជរាតអិអរាញ្រិកសញ្ជរាតអិញដិ្ អរាស�យ៊ីនអិងឣ�កញកោះបោ៉សដីរុហ�អិគ(National Asian 
American Pacific Islander Mental Health Association)
http://naapimha.org

ស្រាគ្មករុ្មគួសរាររបស់ជនជរាតអិអរាញ្រិកសញញ្ជោតអិញដើ្អរាសរុដីនអិងអ្កញកោះប៉រាសរុដីហ្អិគមបឆរាំងនរឹងករាររំញលោ�បំ
ពរាន(National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse)
http://napafasa.org
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មករុ្ញវជ្ជបណ្អិតផ្ល់ថ្រាំប្យ៊ូញមពណ័រហ្ដីន(buprenorphine) នអិងអ្កចង្នុលបង្រា�ក្មវិធដីព្រាបរាល
1-800-662-HELP(4357) (និយាយភាសាអង់តេ្សនិងតអស្៉ា�)
1-800-487-4889 TDD (ស្មា�់អ្នកពិការ្�តចៀក)
http://findtreatment.samhsa.gov

កូនញសៀវញ�ៅញដោយឥតគអិតនថ្
 • ការមានអាយុកាន់ដ�ចាស់តទៅថ្នាំតពទ្និងសុរា
 • ការព្ាបាលសុរានិងត្េឿងត�ៀន៖ត�ើេា�ំតណើរការយ៉ាង�រូចតម្ចនិងត�ើេាអាចជួយអ្នកបានយ៉ាង�រូចតម្ច
ខ្ះ-�័ណណផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ�ិថិជនត�ោយតយោងតទៅតលើTIP44:ការព្ាបាលការត�ៀនថ្នាំសំរា�់
មនុស្សតព�េ័យដ�លស្ថិ�តនៅក្ននុង្�ព័ន្យុ�្តិធម៌ស្មា�់�ទឧ្កិ�្ឋ

 • ត្េឿងត�ៀនសុរានិងតមតរោេែុីេ/ជំងឺតអ�ស៍៖តសៀេតភៅមេ្គនុតទ្សក៍សំរា�់អ្នកត្�ើ្បាស់
 • សុខភាពល្អខាងខួរក្ាលេឺតនៅជា�់ជានិច្ច
 • ការជួយខ្លួនឯងតអោយជា៖
 • តសៀេតភៅមេ្គនុតទសក៍សំរា�់្ស្តីដ�លជាត�ើងេិ�ក្ននុងការនលលកត�ោះ្សាយ�ញហាការរងការតធវើបា�កាលពី
េ័យកុមារ

រញបៀបទទួលបរានចបរាប់ច្្ងឥតគអិតនថ្
មានមតធ្ោបាយចំនួន�ីក្ននុងការទទួលបានច្ា�់តបោះពុម្ពអ្នកស្មា�់ត្�ើ្បាស់ឥ�េិ�នថ្ពីកម្មេិធី�ាក់ពាក្សុំ
ចំតណះ�រឹង(KAP)៖
• តស្នើសុំពួកេាពីអ្នកផ្តល់ការព្ាបាលតលើការត្�ើ្បាស់សារធា�ុត�ៀន។
• ទរូរស័ព្តទៅSAMHSA�ាមតលខ1-877-SAMHSA-7 (1-877-726-4727)(ភាសាអង់តេ្ស
និងតអស្៉ា�)។

• ចរូលតមើលទំព័រេិ��ញ្ជាទិ�ច្ា�់តបោះពុម្ពរ�ស ់SAMHSAតនៅhttp://store.samhsa.gov
ត�ើម្ី�ញ្ជាទិ�ឬទា�យកច្ា�់តបោះពុម្ព។

ច្ា�់តបោះពុម្ពអ្នកត្�ើ្បាស ់KAPជាត្ចើនអាចរកបានតលើ�ណ្ា�ជាភាសាកម្ពនុជា(ភាសាដខ្មរ)ចិន
ករូតរ៉ តអស្៉ា�និងតេៀ�ណាមតនៅhttp://store.samhsa.gov។
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“អ្ដីដដល្ ្នុំបរានដស្ងយល់ញនៅក្នុងជដីវិតរបស់្ ្នុំគឺថរាញពល្ ្នុំស្គរាល់្ នរុស្សករាន់ដតញមចើនញហើយ្ ្នុំមបរាប់
ញគថរា្ ្នុំជរា្ នរុស្សដដលកំពរុងបរានជរាសះញសបើយ...ញនោះ្ រាន្ នរុស្សករាន់ដតញមចើននរាក់ញ�ើងអរាចនរាំ
ព័ត៌្រានញទៅមបរាប់្ អិត្�ក្អិនអិងមករុ្មគួសរារញគថរា“ញហ”្្នុំស្គរាល់្ នរុស្ស្ ្រាក់ដដលឈប់ញមបើថ្រាំញ�ៀន
តញទៅញទៀតញហើយដដលអ្កញនោះធ្រាប់ញមបើពដី្រុន្ កញហើយជដីវិតរបស់ញគបរានមបញសើរញ�ើង។មបដហល
ជរាអ្កអរាចសរាកញធ្ើដូចញនះ។”
              ដរាន�ដី

ញសចក្ដីដថ្ងអំណរគរុណ
ឯកសារតបោះពុម្ពផ្សាយតនះ្�រូេបានត្�ៀមតរៀ�ចំស្មា�់រ�្ឋបាលតសេាសុខភាពផ្លូេចិ�្តនិងការត្�ើ្បាស់សារធា�ុត�ៀន
មិន្�រឹម្�រូេ(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA)ត�ោយកម្មេិធី
Knowledge Application Program (KAP)្កុមែ៊ុន�ណ្ាក់ទុនរកសុីរួមេ្នារេាង The CDM Group, Inc  
ច្ចសន្ាតលខ270-09-0307 and270-14-0445ជាមួយSAMHSA្កសួងតសេាមនុស្សនិងសុខាភិបាលសែរ�្ឋអាតម
រិក(U.S. Department of Health and Human Services, HHS)។ Christina Currier និងSuzanne Wise 
�ត្មើការជាអ្នក�ំណាងរ�ស់មនន្តីជា�់កិច្ចសន្ា(Contracting Officer’s Representatives)និងCandi Byrne�ម្
តរើការជាអ្នកស្ម�ស្មួលេត្មោងKAP (KAP Project Coordinator)។
ព័�៌មានទាំងអស់ដ�លមានតនៅក្ននុងឯកសារតនះតលើកដលងដ�ព័�៌មានដ�លយកតច�ត�ោយផ្ាល់ពី្�ភពរក្សាសិទ្ិេឺសំរា�់
សាធារណជនតែើយតេអាចផលិ�សារជាថ្មីឬថ�ចំលងត�ោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ា�្តិពីSAMHSA/CSATឬ�ណ្ា
អ្នកនិពន្។�៉ុដន្តការតបោះពុម្ពផ្សាយតនះមិនអាចផលិ�ត�ើងសារជាថ្មីឬដចកចាយត�ោយេិ�នថ្ត�ោយេ្មានការអនុញ្ា�្ត
ជាក់លាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតច�ព ីOffice of Communication, SAMHSA, HHSតនោះតទ។
ករូនតសៀេតភៅតនះអាច្�រូេបានទា�យកពីទំព័រេិ��ញ្ជាទិ�ច្ា�់តបោះពុម្ពរ�ស់SAMHSAតនៅhttp://store.samhsa.gov។

ដកស្មួលនិង�កដ្�តច�ពីកំដណភាសាអង់តេ្សតនៅឆ្នាំ2014។
កំដណត�ើមជាភាសាអង់តេ្ស្�រូេបានតបោះពុម្ពតនៅឆ្នាំ2009។
ការតបោះពុម្ពផ្សាយរ�ស់HHSតលខ(SMA)16-4442KHMER


