
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
េមតំេហ� �មីន ( Methamphetamine) កំពុង�នេកើនេឡើងេ�ក� �ងរដ��៉�ឈូេសត  

• េមតំេហ� �មីន ( Methamphetamine) ្រត�វ�នរកេឃើញេ�ទូ�ងំរដ��៉�ឈូេសត�ន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ។ ជួន�លេមត 
(Meth) ្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង�� ្ំរ�ប់ែដល្រត�វ�នលក់��� �ំឌីេដល (Adderall)។ េមត (Meth) 

គឺ��� ែំដល�ន្របសិទ��ពខ�ស់ ែដលផ�ល់ឱ្យមនុស្សនូវ�មពល�ន់ែតេ្រចើន 
និងេធ� �ឱ្យពួកេគ�ន់ែតសប�យរ �ក�យេ�យ េ�� ត�រម�ណ៍�ន់ែតេ្រចើន មិនសូវអស់ក�� ំង និងមិនសូវ�� ន។ 

េមតំេហ� �មីន ( Methamphetamine) �ចប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ពរបស់អ�ក។ 

�រេ្របើ�� េំមត (Meth) �ច�ំឱ្យេបះដូងេ�តេលឿននិងមិនេស� ើ��  
ស�� ធ�មេឡើងខ�ស់ ប�� ្រកេលៀន �រេឃើញឬឮអ� �ែដលមិន�ន 
�រម�ណ៍មិន�ច្រគប់្រគង�ន �ពភ័យស� ន់េ�� ។ 

 
�រេ្របើ្រ�ស់�� េំមត (Meth) និង �� េំលើសក្រមិត 
រមួ�� ្រត�វ�នេគេ�� "goofballing" 
និងេធ� �ឱ្យមនុស្ស�� ក់ទំនង�នឹងេ្របើ្រជ �ល។ 
��ចេ�រចួែដល�េហ� �នីល (fentanyl) 
�ច្រត�វ�ន�យប�� �ល�� េ��មួយេមត (Meth) ។ 
�ក៏�ចេ�រចួែដរែដល�េមត (Meth) 
្រត�វ�ន�យចូលេ�ក� �ងេហ� �នីល (fentanyl) ។ 
េ�យ�រ�រ�យប�� �ល�� �ងំេនះ�ច�េរឿងែដលមិននឹក�� ន
ដល់ស្រ�ប់អ�ក មនុស្សជុំវ �ញអ�ក និងអ�កផ�ល់េស�ែថ�សំុខ�ព 
្រត�វ�នេរៀបចំ ែស� ងយល់ពីស�� ៃន�រេ្របើ្រជ �ល 
និងអ� �ែដល្រត�វ�ម�ន។ 

 

�រ�តុេមត (Meth) �ច�នេ�ក� �ង្រគី�� ល់ពណ៌ស េម�រស�តិជូចត់ពណ៌ស 
ឬ�� ្ំរ�ប់ ដូចែដល�នប�� ញេ�ទីេនះ។ 

ែថរក�ខ� �នអ�កនិងអ�កដៃទ 
 

• ផឹកទឹក និងរក��ព្រត�ក់េពលកំពុងេ្របើ�រ�តុេមត (Meth) ។ ទុក��រេ�ជំុវ �ញខ� �ន េហើយចុះមកកែន�ង�ែដលអ�ក�នសុវត� ិ�ពក� �ង�រេគង។ 
េគងឱ្យ�នេ្រចើន និង��ំ��រែដល�នសុខ�ពល�  េ�េពលែដលអ�កមិនេឡើងខ�ស់។ 

• យក (េហើយេ្របើ) េ្រ�មអ�ម័យ ្របសិនេបើអ�កនឹងរមួេភទ ខណៈេពលកំពុងេ្របើ�រ�តុេមត (Meth) ។ �ររមួេភទេ�យមិន�ន�រ�រេធ� �ឱ្យអ�ក្របឈមនឹង
�និភ័យខ�សច់ំេ�ះេមេ�គេអដស៍ និងជំងឺឆ�ង�មផ� �វេភទេផ្សងេទៀត (STIs) ។ 

• រក��ពស� ប់�� ត់ និងែស� ងរកជំនួយ ្របសិនេបើអ�ក�ប់េផ�ើម�ន�រម�ណ៍មិន�ច្រគប់្រគង�ន ឬ�ទូេ�មិន្រស�លខ� �ន។ ផឹកទឹក 
និងរក��ង�យរបស់អ�កឱ្យ្រត�ក់ េ�យយក្រក�ត់េសើម�កេ់�េលើ�� ស និងករបស់អ�ក េហើយ�� ក់េ�ក� �ងម�ប់។ 

• រក��ពស� ប់�� ត់ និងែស� ងរកជំនួយ ្របសិនេបើអ�កេឃើញនរ��� ក់�នវ �បត� ិសុខ�ពផ� �វចិត�។ 
• យក�� �ំឡ� ហ្ស� ន (NALOXONE) (ឧ. �� �ំេខន (Narcan)) េ�ះបី�អ�កមិន�នគេ្រ�ងេ្របើ�រ�តុេលើសក្រមិតក៏េ�យ ��ច�ន�រ�តេុហ� �នីល 

(fentanyl) េ�ក� �ង�� េំមត (Meth) របស់អ�ក (ឬ�រ�តុេមត (Meth) េ�ក� �ង�� េំហ� �នីល (fentanyl)  របស់អ�ក)។ 
• ផ�ល់ឱ្យ�� �ំឡ� ហ្ស� ន (NALOXONE) និងអំ�វ�វែស� ងរកជំនួយក� �ងករណី�ន�រសង្ស័យ��នផ� �ក�� េំលើសក្រមិត។ 
• ពិនិត្យេមើល�មួយកម� វ �ធី�ត់បន�យេ្រ�ះ�� ក់ក� �ងតំបន់របស់អ�កស្រ�ប់�ឡ� ហ្ស� ន (NALOXONE) �រផ�ត់ផ�ង់ 

និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�ម័យ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព�ង និង�រែណ�ំអំពី�ររមួេភទឱ្យ�នសុវត� ិ�ព�ង �រេធ� �េតស� ជំងឺ�មេ�គ 
និង�រ្រត�តពិនិត្យ�� �ំមួយសំណំុទិន�ន័យ ផ�ត់ផ�ង់ឱសថេ�រដ� �៉�ឈូេសត (MADDS)។ 

 

សំណុទំិន�នយ័ ផ�ត់ផ�ង់ឱសថេ�រដ� �៉�ឈូេសត (MADDS)គ�ឺកិច�សហ�រឧបត�ម�េ�យរដ�រ�ងអ�ក្រ�វ្រ�វ�កលវ �ទ�ល័យ Brandeis 
�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ��៉�ឈូេសត �យក�� នបូ៉លីស្រក �ងេផ្សងៗ នងិ�� ក់�រ�ត់បន�យេ្រ�ះ�� កក់� �ងតំបន់។ ែស� នកូដ QR សូមចុចទីេនះ click 
here, ឬ�ក់ទងមកេយើង�មរយៈ maddsbrandeis@gmail.com  េស� នកូដ QR ឬស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម 

សំណំុទិន� ន័យ ផ�ត់ផ�ង់ឱសថេ�រដ� �៉�ឈូេសត (MADDS) 
�រេធ� �បច� �ប្បន��ពពីឱសថ�មដងផ� �វ៖ េមតំេហ� �មីន 
(Methamphetamine) 

 
 
�រេលប�� េំមត (Meth) 
េ្រចើនេពក្រត�វ�នេគេ�� "េលើសក្រមិត" 
េហើយ�ចប�� លឱ្យ�ំងេបះដូង ្រប�ច់ 
ឬ�ច់សរៃស�មខួរក�ល។ 

ដឹងពសី�� ៖ 
�រេឡើងកំេ��� ំង �ន�រម�ណ៍�ឈឺ 
ឬក� �ត 
ឈឺ្រទ�ង ្រប�ច់ ឬញ័រ�� ងំ 
មិន�ចអង� �យេ�េស� �ម ឬដកដេង� ើមខ� ីៗ 
�ន�រម�ណ៍�មិន�ច្រគប់្រគង�ន។ 
�រយល់ដឹងពីមជ្ឈ�� នជំុវ �ញេពក �យខឹង 
ឬហឹង� 
្របសិនេបើអ�កេឃើញ 
ឬ�ន�រម�ណ៍��នស�� �ងំេនះប�� ប់ពីេ្របើ
្រ�ស់��  ំ សូមរក�ស្រម�ល�រម�ណ៏ 
និងែស� ងរកជំនួយ! 

mailto:maddsbrandeis@gmail.com
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