
 
សំណ ំទិន្នន្័យ ផ្គត់ផ្គង់ឱសថនៅរដ្ឋ ម៉ា សាឈូនសត (MADDS) 
ការជូន្ដ្ំណឹងអំពកីារចរាចរឱសថតាមដ្ងផ្ល វូ៖ ស ីលីហ្សីន្ 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

ស ៊ីល៊ីហ្ស៊ីន កំព ងកកើនបន្នែមក ើងកៅកន ុង កហ្េតាន៊ីល (fentanyl) និងកហ្រ ៉ូអ ៊ីន (heroin) (កលើសកម្មិត) 

• ថ្ន រំំងាប់អារមមណ៍សតវ ស ីលីហ្សីន្ ត្តវូបាន្រកន ើញនៅកន ុងសំណាកដដ្លនលើសកត្មិតកាន់្ដតនត្ចើន្ន ើងនៅទូទងំរដ្ឋម៉ា សាឈូនសត។* 

• ស ៊ីល៊ីហ្ស៊ីនគឺជាថ្ន រំំងាប់អារមមណ៍ន្ែលមានសកមមភាពយ៉ូ រប  ន្នែវាមិនន្មនជាអាក ៀនកេ។ សំណាកខ្លះមន្ ស ីលីហ្សីន្ នត្ចើន្ដូ្ចមន្នៅកន ុងសារធាត នញៀន្ 

ឬមន្ស ីលីហ្សីន្ នត្ចើន្ជាងសារធាត នញៀន្។ 

 

 
 
 

ស ៊ីល៊ីហ្ស៊ីន គឺមានកម្រោះថ្ន ក់ែល់ស ខភាព 

ស ីលីហ្សីន្ អាចនឱំយ 

• ងង យកគងខ្ល ងំ 

• ងក់កាលកន ុងរយៈកពលយ៉ូ រ 

• ចងាេ ក់កបោះែ៉ូងកែើរយឺត 

• ឱកាសខ្ពស់នន្ការនត្បើត្ជលុ ឬសាល ប់ ត្បសិន្នបើនត្បើជាមួយសារធាត នញៀន្និ្ងថ្ន  ំ

ពន្យឺតដ្ំនណើរនផ្សងនទៀត។ 

• ែំកៅ និងការឆ្លងកមកោគធ្ងន់ធ្ងរ សូមបីដតនៅកដន្លងដដ្លឆ្ងា យពីខ្ល នួ្របស់អនក 

ដដ្លអនកចាក់ 

• របួសធ្ងន់ធ្ងរ ត្បសិន្នបើអនកសន្លប់ នហ្ើយនដ្កកន ុងទតីាំងមួយយូរនពក 

• ចាប់ក ែ្ើមកតែ កពក ឬម្តជាក់កពក ត្បសិន្នបើអនកនចញនៅខាងនត្ៅ 

មន្ សសមួយចំនួ្ន្ដដ្លបាន្បញ្ជ នូ្សំណាកដដ្លមន្ស ីលីហ្សីន្ បាន្និ្យាយថ្វា 

"ន វ្ ើឱយខំុ្្ងង យនេងចដមលកខ្ សពី្មមតា" "ន វ្ ើទ កខំុ្្ ៦ នម៉ា ង" "ន វ្ ើឱយខំុ្្សន្លប់ 

នហ្ើយខំុ្្ភ្ញា ក់ន ើងនោយកអ តួ" និ្ង "ដសបកន ើងនៅៅ "  

មន្អារមមណថ៍្ន ម្ញពួកនេចង់នឹ្ងធាល ក់នចញ" ។ 

 

 
 

 
 

 
 

 

MADDS គឺជាកចិ្ចសហការឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋរវាងអ្នកស្រាវស្រជាវាកលវិទ្យាល័យ 
Brandeis នាយកោឋ នសុខភាពាធារណៈរដ្ឋ ម៉ា ាឈូដសត្ នាយកោឋ នប៉ាូលីសស្រកុងដសេងៗ 
និងភាន ក់ងារកាត្ប់នថយដស្ររោះថ្នន កក់នងុត្បំន។់ ច្ចុ្ទ្យីដនោះ Click here ស្សែនកដូ្ QR 

ឬដសញើអ្ុីស្ម្លម្កដយើង maddsbrandeis@gmail.com សស្រមប់ពត័្៌មនបស្នថម្។ 

 

ស ីលីហ្សីន្ ត្តវូបាន្រកន ើញនៅកន ុងនមៅសារធាត នញៀន្ តាមចិនញ្ច ើមផ្ល វូ 

និ្ងកន ុងថ្ន បំំបាត់ការឈចឺាប់ដកលងកាល យ។ 

ការកាត់បនែយកម្រោះថ្ន ក់ និងហានិ ័យននការកម្បើម្ាសម់្រលុ 

• កម្បើម្ាស់ជាមួយ ឬកៅរ ំវញិមន សសក្សងកេៀត។ 

អនកដដ្លនត្បើត្បាស់ជាមួយគ្នន េួរបត រូនវន្គ្នន នដ្ើមបីក ឱំយនត្បើនលើសចំណ ះកន ុង

នពលដត   មួយ។ 

• ត្បសិន្នបើអនកណាមន ក់នលបថ្ន នំលើសកត្មិត ស៉ូ មអំពាវនាវរករនួំយ 

និង ែ្ល់ថ្ន  ំណា ូហ្សុ ន រហូ្តដ្ល់ពួកនេចាប់នផ្ៅើមដ្កដ្នងហ ើម្មមតាមក វ ញញ 

នទះបីជាពួកនេនៅដតោច់ខ្យល់ក៏នោយ។ 

ត្បសិន្នបើន្រណាមន ក់បាន្សន្លប់នហ្ើយ ប៉ា ដន្ៅ នៅដតដ្កដ្នងហ ើម 

ចូរោក់ពួកនេនៅកន ុងទតីាំងសនត្ងាគ ះ (ខាងនត្កាម) 

នហ្ើយនមើលដ្នងហ ើមរបស់ពួកនេ។ 
 

 

• កម្បើសឺោងំ រងំាបក់មកោគ 

និ្ងលាងសមា តដសបករបស់អនករាល់នពលដដ្លអនកចាក់នដ្ើមបកីារពារការឆ្លង

។ តាមោន្កដន្លងចាក់ថ្ន  ំនិ្ងដ្នំៅនផ្សងៗនទៀត។ 

ទទួលបាន្ជំនួ្យដផ្នកនវជជសាស្រសដ  ត្បសិន្នបើការឈឺន ើងត្កហ្ម/នហ្ើម 

ឬត្បសិន្នបើអនកមន្ត្េនុ្នៅៅ ។ 

• វាពិបាកកន ុងការនិ្យាយថ្អវ ើដដ្លមន្នៅកន ុងថ្ន តំាមដ្ងផ្ល វូ។ 

ពិនិតយកៅកមម វធិ្៊ីកាត់បនែយកម្រោះថ្ន ក់កន ុងតំបន់របសអ់នកសត្មប់ ថ្ន  ំ

ណា ូហ្សុ ន្ ជំនួ្យដថទមំ ខ្របួស ឧបករណ៍ដថទរំបួស 

ការផ្គត់ផ្គង់ការនត្បើត្បាស់ត្បកបនោយស វតថ ិភ្ញព ដ្ំបូនម ន្ 

និ្ងការត្តួតពិនិ្តយថ្ន ជំាមួយ MADDS ។ 

រដបៀបស្ដ្ល សុីលហីេីន អាច្ប៉ាោះពាលដ់្ល់ស្សែករបសអ់្នក។ 

ដ្ំដៅស្សែក កនទួល ស្សែកងាប ់ ខទុោះ 

ការងក់កាលដដ្លនកើតនចញពី ស ីលីហ្សីន្ 

អាចនមើលនៅដូ្ចជាការនត្បើថ្ន អំាន ៀន្នត្ចើន្នពក 

ប៉ា ដន្ៅវាន្ឹងមិន្នឆ្ល ើយតបនៅន្ឹង ណា ូហ្សុ ន្ នទ។ 

ត្បសិន្នបើន្រណាមន ក់កំព ងដ្កដ្នងហ ើមប៉ា ដន្ៅមិន្នឆ្ល ើយតបនៅនពល

អនកពាយាមោស់ពួកនេ សូមនមើលដ្នងហ ើមរបស់ពួកនេ 

នដ្ើមបីត្បាកដ្ថ្ពួកនេទទួលបាន្អ កស ីដសន្ត្េប់ត្គ្នន់្។ ផ្ៅល់ថ្ន  ំ

ណា ូហ្សុ ន្ នដ្ើមបីចាប់នផ្ៅើមសនត្ងាគ ះការដ្កដ្នងហ ើម 

ន្ិងអំពាវនវរកជំនួ្យ 

ត្បសិន្នបើការដ្កដ្នងហ ើមរបស់ពួកនេមន្សភ្ញពរអាករអួល 

ឬដសបករបស់ពួកនេមន្សភ្ញពត្កន ៉ា  ឬនសល ក។ 

ត្បសិន្នបើអនកណាមន ក់សន្លប់ បនា ប់ពីនត្បើនហ្ើយ ប៉ា ដន្ៅ នៅដតដ្កដ្នងហ ើម 

ស៉ូ មដាក់រត់កៅកន ុងេ៊ីតាំងសកម្ងារ ោះដូ្ចបាន្បងាហ ញនៅទីនន្ះ 

នហ្ើយអំពាវនាវរករំនួយ! 

https://linktr.ee/brandeismadds
mailto:maddsbrandeis@gmail.com

