
 

•  Opioids သည ်ပံ�စံအမျိ�းမျိ�း ��ိေသာ်လညး် တ�ညေီသာ အကျိ�းသကေ်ရာကမ်�များ��ိ�ပီး သင့က်ိ�အ��ရာယ်
ေပး�ိ�ငသ်ည။်
•  အြမင့ဆ်ံ�း  သံ�းစွဲမ�  များတငွ ်သိ�မ့ဟ�တ ်အြခားေဆးဝါးများ သိ�မ့ဟ�တ ်အရက�်�င့တ်ွဖဲက ်ေသာကသ်ံ�းြခငး်
ေ�ကာင့်
opioids သည ်အသက�်��ရပ်တန ့ ်ေစ�ိ�ငသ်ည။်
•  နာကျငမ်�အတကွ ်Opioids များကိ� ေဆး��နး်�ကသည။် ဥပမာများမ�ာ hydrocodone၊ oxycodone ��င့ ်
fentanyl တိ� ့ြဖစ်သည။် အချိ� �ေသာ ေဆး��နး်ပါ ေချာငး်ဆိ�းေပျာက ်ေဆးရညတ်ငွ ်opioids များပါ��ိသည။်
•  ဘနိး်ြဖ�သည ်ဘနိး်ပငစိ်�ကပ်ျိ�းမ�မ� ြပ�လ�ပ်ေသာ တရားမဝင ်opioid ြဖစ်သည။်
ဘနိး်ြဖ�သည ်အြဖ�ေရာင ်သိ�မ့ဟ�တ ်အည�ိေရာငအ်မ�န ့ ်သိ�မ့ဟ�တ ်အနကေ်ရာင/်အည�ိေရာင ်ေစးကပ်ေသာ
အရာများြဖစ်သည။်
•  Opioids များကိ� မျိ�ချေသာကသ်ံ�းြခငး်၊ ထိ�းသငွး်ြခငး်၊ အေငွ� ��� သံ�းစွဲြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်��ာေခါငး်ြဖင့ ်����� ိက်
သံ�းစွဲြခငး် ြပ�လ�ပ်�ကသည်

Opioids ဆိ�တာဘာလ။ဲ

အြခားအရာ ၀တ� �များ��င့အ်တ� opioids အသံ�းြပ�ြခငး်
•  Opioids ကိ� အထ�းသြဖင့ ်အရက၊် benzodiazepines ��င့အ်ပ်ိေဆးကဲသ့ိ�ေ့သာ စိတက်ျေဆးများြဖစ်
သည့ ်အြခားေဆးဝါးများ၊ ��င့မ်ေရာေ��ာသင့ပ်ါ။ ၎ငး်က အလနွအ်က�ံ သံ�းစွဲြခငး် ��င့ ်အသကေ်သဆံ�း�ိ�ငသ်ည့ ်
အ��ရာယက်ိ� အလနွတ်ိ�းပာွးေစသည။်
•  Speedballing ဟ�ေခါ်ေဝါ်ေသာ ကိ�ကနိး်ကိ� ဘနိး်ြဖ���င့ ်ေရာစပ်ြခငး်သည ်အလနွအ်က�ံ သံ�းစွဲြခငး် 
အ��ရာယက်ိ� တိ�းပာွးေစသည။်
•  တစ်ခါတစ်ရံတငွ ်ဘနိး်ြဖ�ကိ� fentanyl သိ�မ့ဟ�တ ်carfentanil ဟ�ေခါ်သည့်
အလနွ ်အစမ်ွးထကေ်သာ opioids ြဖင့ ်ေရာ��ာ သံ�းစွဲြခငး်သည ်အလနွအ်က�ံသံ�းစွဲြခငး် ြဖစ်ေစ�ပီး အသက်
ေသဆံ�းေစ�ိ�ငသ်ည။်

ေဆး��နး် Opioids ��င့ဘ်နိး်ြဖ�

ကာလတိ�

•  အလနွအ်က�ံ သံ�းစွဲြခငး်သည ်ဆိ�သညမ်�ာ သင၏်ခ��ာကိ�ယက် ခ�ံိ�ငရ်ည ်��ိသညထ်က ်opioid ကိ� 

သံ�းစွဲြခငး်ကိ� ဆိ�လိ�သည။် အလနွအ်က�ံ သံ�းစွဲြခငး်၏ လက�ဏာများမ�ာ မျကစိ် သ�ငယအ်မ်ိ ေသးငယ်

ြခငး်၊ အသက�်��ေ��းြခငး်၊ ေအးစကစ်က ်အေရြပား��င့ ်သတလိစ်ြခငး်များြဖစ်သည။် အသက�်� 

ရပ်တန ့�်ပီး ေသေစ�ိ�ငသ်ည။်

•  ထိ�သိ� ့ သံ�းစွဲြခငး်ြဖင့ ်သင၏် သငယ်��ိ�ငစ်မ်ွး��င့ ်ယာဉ်ေမာငး်��င�်ိ�ငစ်မ်ွးကိ� ထခိိ�က�်ိ�ငသ်ည။်

ေရ��ည်

•  သညး်ခ�ံိ�ငစ်မ်ွးဆိ�သညမ်�ာ တ�ညေီသာ ခစံားချက ်ရ��ိရန ်opioids ထပ်မံ ေသာကသ်ံ�းရန ်လိ�အပ်�ပီး

ဆိ�းကျိ�း သကေ်ရာကမ်�များ ြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည ်(အြခားဘကြ်ခမ်းကိ� �ကည့ပ်ါ)။ 

•  Opioids သည ်ေဆးစွဲြခငး် ြဖစ်ေစသည။် လ�တိ�ငး် ေဆးစွဲ�ိ�ငသ်ည ်မဟ�တေ်သာ်လညး် အချိ� �ကမ� 

ေဆးစွဲ�ိ�င�်ကသည။် သငသ်ည ်စိတ�်ကစိတက်ျေရာဂါြဖစ်ြခငး်၊ စိ�းရိမ်ပ�ပနြ်ခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်အရကစ်ွဲြခငး် 

သိ�မ့ဟ�တ ်ေဆးစွဲြခငး် ြပဿနာများ ��ိပါက သင၏် ကျနး်မာေရးြပ�စ�ေစာင့ေ်��ာကသ်���င့ ်တိ�ငပ်ငပ်ါ။

•  ေဆးြဖတြ်ခငး် ေရာဂါလက�ဏာများမ�ာ ကိ�ကခ်ြဲခငး်၊ ေခ�းထကွြ်ခငး်၊ ပျိ� � ြခငး်၊ နာကျငြ်ခငး်၊ အန်

ြခငး်၊ �ကကသ်းီထြခငး်��င့ ်အပ်ိမရြခငး်တိ� ့ြဖစ်သည။်

•  နာကျငမ်�- ေရ��ည ်သံ�းစွဲြခငး်ြဖင့ ်ပိ�မိ� နာကျငေ်စ�ိ�ငသ်ည။်

•  ကိ�ယဝ်နေ်ဆာငေ်နစဉ်အတငွး် အသံ�းြပ�ြခငး်သည ်ြပငး်ထနေ်သာ သကေ်ရာကမ်�များ ြဖစ်ေပါ်

ေစသည်

•  သိ�ေ့သာ် သငက်ိ�ယဝ်န�်�ိပါက opioids ကိ� သံ�းစွဲြခငး်မ� ရပ်တန ့ရ်န ်လကမ်�တရ် ပေရာ်ဖက�်�ငန်ယ်

ထမံ� အက�အည ီရယ�ပါ။

Opioids ��င့က်ိ�ယဝ်န်

O pioid သံ�းစွြဲခငး် အ��ရာယမ်ျား

•  သင့အ်တကွ ်ေဆး��နး်ထားြခငး် မ��ိဘ ဲopioids ကိ�ေသာကြ်ခငး်သည ်အ��ရာယ�်�ိ�ပီး 

ကျနး်မာေရး ြပဿနာများ ြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည။်

•  ေဆးပံ�စံက ဆငတ်�ေသာ်လညး် အာနသိင ်မတ�သည့ေ်ဆးများြဖစ်�ိ�ငသ်ည၊် သိ�မ့ဟ�တ်

ကွြဲပားြခားနားေသာ ေဆးပါဝငမ်� ပမာဏ��ိ�ိ�ငသ်ည။် Opioids များကိ� ေသာခ့တသ်မ်ိးဆညး်ပါ၊ 

ကေလးများ��င့ ်ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျား လကလ်�မ်းမီ�ိ�ငေ်သာ ေနရာတငွ ်မထားပါ��င့။် ေဆး

အလွသဲံ�းစား ြပ�လ�ပ်ြခငး် အများစ�သည ်ေဆး��နး်ပါ��ိသ� တစ်ဦးထမံ� ြဖစ်သည။်

•  ထိ�ေ့�ကာင့ ်ပိ�ေနေသာ opioids များကိ� မသမ်ိးဆညး်ပါ��င့။် ဖျကဆ်းီပစ်ပါ သိ�မ့ဟ�တ်

ဥပေဒစိ�းမိ�းေရးထသံိ� ့ ြပနပိ်�ပ့ါ။

opioids ကိ� ေချးေပးြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်မ�ေဝြခငး် မြပ�ပါ��င့်

•  ေဆးသည ်သင့က်ိ�မညသ်ိ�အ့ကျိ�းသကေ်ရာကသ်ညက်ိ� သငမ်သမိ�ီအထ၊ိ ေလးလေံသာ စကယ်��ရား

များကိ� ေမာငး်��ငြ်ခငး်၊ ကားေမာငြ်ခငး်၊  အကာအကယွမဲ်စ့ာွြဖင့ ်အြမင့တ်ငွအ်လ�ပ်လ�ပ်ြခငး်၊ မိမိ

ကိ�ယက်ိ� ဂ��မစိ�က�်ိ�ငသ်�ကိ� ေစာင့ေ်��ာကရ်န ်တာဝနယ်�ြခငး် တိ�က့ိ� မြပ�လ�ပ်ပါ��င့။်

•  သင ်opioids ေသာကေ်နေ�ကာငး်ကိ� တစ်စံ�တစ်ဦးကိ� ေြပာြပပါ။ အကယ၍် သငသ်ည ်အသက�်��

ေ��းြခငး်၊ ေအးစကစ်က ်အသားေရ ��ိြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်သတလိစ်ေနပါက ၎ငး်တိ�က့ 911 ကိ� ဖ�နး်ေခါ်

ဆိ�သင့သ်ည။်

•  သင့တ်ငွ ်naloxone ��ိသင့မ်သင့က်ိ� သင၏် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးသ�အားေမးြမနး်ပါ။

•  အကယ၍် သငသ်ညန်ာကျငမ်�အတကွ ်အက�အညလီိ�အပ်ပါက သိ�မ့ဟ�တ ်ကျနး်မာေရးြပဿနာ

များ ��ိပါက သင၏် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်��ာကသ်���င့ ်ေဆးွေ�းွပါ။ နာကျငမ်�အတကွ ်အြခားနညး်

လမ်းများ��ိေသးသည။်

opioids ကိ�အသံ�းြပ�လ�င ်လ�ပ်ေဆာငရ်န် အေရး�ကးီေသာအဆင့မ်ျား

မ�းယစ်ေဆးဝါး အလနွအ်က�ံသံ�းစွဲမ�ကိ� ကာကယွြ်ခငး်��င့ ်opioid သံ�းစွဲသ�များအတကွ ်မ�းယစ်

ေဆးဝါး��င့ ်ဆက�်ယွေ်သာ အ��ရာယမ်ျားကိ� ေလ�ာခ့ျြခငး်ဆိ�ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� - 

http:// harmreduction.org တငွ ်ေတွ� �ိ�ငပ်ါသည။် ထိ�အ့ြပင ်အြခား အရငး်အြမစ် လင့ခ်မ်ျား

အတကွ ်www.sbirt.care အရငး်အြမစ် စာမျက�်�ာကိ� �ကည့ပ်ါ။

အသံ�းဝငေ်သာ လင့ခ်် များ

သတငး်အရငး်အြမစ်- Indiana University SBIRT@IU; သ�ေတသန၊ ပညာေရး��င့ ်ေလက့ျင့ေ်ရး 
ဌာန   (http://ireta.org/wp-content/uploads/2016/12/Opioids-brochure.pdf)

စတငြ်ခငး်။

ေဆးြဖတြ်ခငး် ��င့ပ်တသ်ကေ်သာ သေိကာငး်စရာများ 

• သင၏် opioid ေဆးကိ� ��တတ်ရက ်မြဖတပ်ါ��င့။် သင၏်ေဆးပမာဏကိ� လ�ငြ်မနစ်ာွေလ�ာခ့ျြခငး်သည ်
အ��ရာယ�်�ိ�ိ�ငသ်ည။်
• ေဆးနာကျြခငး် ြဖစ်�ိ�ငသ်ညက်ိ� သတြိပ�ပါ။ ေဆးြဖတြ်ခငး်အတကွ ်ဆရာဝနမ်ျား��င့ ်ေဆးြဖတြ်ခငး် 
အစီအစဉ်များက က�ည�ီိ�ငသ်ည။်

သင့ေ်ရွးချယစ်ရာများကိ� သထိားပါ။

•              က�သမ�တငွ ်ေဆးဝါးများ၊ အ�ကဥံာဏမ်ျား သိ�မ့ဟ�တ ်��စ်မျိ�းစလံ�း ပါဝင�်ိ�ငသ်ည။် ေဆးဝါးများကိ�

က�သမ�ဌာန (လ�ေနအမ်ိသိ�မ့ဟ�တြ်ပငပ်လ�နာ) သိ�မ့ဟ�တပံ်ပိ့�းသ��ံ� းမ�ေပး�ိ�ငပ်ါသည။်

•                     ေဆးများတငွ ်methadone, buprenorphine (Suboxone)��င့ ်naltrexoneတိ�ပ့ါ၀ငသ်ည။်

၎ငး်တိ�က့ ေဆးေတာငး်ြခငး်��င့ ်ေဆးြဖတြ်ခငး် ေရာဂါလက�ဏာများကိ� စီမံခန ့ခ်ွရဲာတငွ ်က�ညေီပး�ပီး ေရ��ည ်

နလနထ်�ြခငး်အတကွ ်အသံ�းြပ�သည။်

•                        အ�ကေံပးြခငး် ေရွးချယမ်�များတငွ ်သြိမငမ်�ဆိ�ငရ်ာ အမ�အကျင့ဆ်ိ�ငရ်ာက�ထံ�း��င့ ်စိတအ်ား

ထကသ်နေ်စရန ်လ�ေတွ� ေမးြမနး်ြခငး်များ ပါဝငသ်ည။်

•                                                                         အေထာကအ်ပံမ့ျား  သည ်ြပနလ်ညန်ာလနထ်�ရန ်

က�ညရီာတငွ ်အေရးပါသည။်

အလန်ွအက�ံသံ�းစွြဲခငး် အတကွ ် naloxone ကိ� ေသာကသ်ံ�းသည။်

•  Naloxone သည ်opioids အသံ�းြပ�သ�များအတကွ ်အသကက်ယေ်ဆးြဖစ်သည။်

Naloxone သည ်opioid အလနွအ်က�ံသံ�းစွဲမ�ကိ� တနြ်ပနေ်ပး�ပီး အလနွအ်က�ံသံ�းစွဲြခငး်မ�ေသဆံ�းမ�ကိ� 

တားဆးီေပးသည။် ၎ငး်ကိ�သင၏် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်��ာကမ်�ေပးသ�၊ ေဆးဆိ�င၊် ေဆးထိ�းအပ်အစီအစဉ်မ�

တစ်ဆင့ ်ရ��ိ�ိ�ငသ်ည။်

က�သမ�.

ေဆးဝါးများ.

အ�ကေံပးြခငး်.

သကတ်�ရွယတ်�အဖဲွ�များ��င့ ်ြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရး



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

ခ��ာကိ�ယအ်ေပါ်သကေ်ရာကမ်�များ

အလနွအ်က�ံသံ�းစွဲြခငး်ေ�ကာင့ ်
ေသဆံ�းြခငး်၊ စွဲလမ်းြခငး်၊ ေဆး
ြဖတြ်ခငး်၊ သတလိစ်ြခငး်

တံ� ့ြပနခ်ျိန ်ေ��းေကးွြခငး်၊ စိတ�်�ပ်ေထးွ

မ�၊ မ�းေဝြခငး်၊ အပ်ိချငြ်ခငး်၊ စိတတ်ိ�

ြခငး်၊ အာ�ံ�စ�းစိ�ကရ်န ်ခကခ်ြဲခငး်

ထိ�းသငွး်�ပီးေနာက-် HIV ��င့ ်အသညး်

ေရာငအ်သားဝါ ဘေီရာဂါ သိ�မ့ဟ�တ ်စီ

ေရာဂါ က�းစကမ်� ြမင့မ်ားြခငး်၊ 

��လံ�းေရာဂါ၊ ေသးွေ�ကာ ဒဏရ်ာရြခငး်၊ 

ေလြဖတြ်ခငး် အ��ရာယ ်��ိ�ိ�ငသ်ည။်

မျကစိ် သ�ငယအ်မ်ိ ေသးငယြ်ခငး်၊ 

��ာရညယ်ိ�ြခငး်၊ သနး်ေဝြခငး်

ဝမ်းချ�ပ်ြခငး်၊ ပျိ� � ြခငး်၊ 
ေအာအ့နြ်ခငး်၊ တကြ်ခငး်၊ ေလ
ကယြ်ခငး်

အမျိ�းသားများအတကွ-် ေဟာ်မ�နး်များကျ

ဆငး်ြခငး်ေ�ကာင့ ်လငိဆ်ကဆ် ံလိ�စိတ်

နညး်ြခငး်၊ မျိ�းမပာွး�ိ�ငြ်ခငး်၊ လငိ်

စမ်ွးေဆာင�်ိ�ငစ်မ်ွး ေလျာန့ညး်ြခငး်

ဆးီသာွးြခငး် ြပဿနာများ

စိတက်ျေရာဂါ၊ စိ�းရိမ်ပ�ပနမ်�

ေ��းေကးွစာွ
အသက�်��ြခငး်

ယားြခငး်��င့ ်ဓာတမ်တည့ြ်ခငး်များ၊ 
ေအးစကစ်က ်အသားရည၊် ခ��ာကိ�ယ ်
ကိ�ကခ်ြဲခငး်၊ အားနညး်ြခငး်၊ နာကျငမ်� 
အာ�ံ�ခ ံြမင့မ်ားြခငး်

အမျိ�းသမီးများ- ေဟာ်မ�နး်များကျဆငး်ြခငး်
ေ�ကာင့ ်လငိဆ်ကဆ်လံိ�စိတန်ညး်ြခငး်၊ မျိ�း
မပာွး�ိ�ငြ်ခငး်၊ ဓမ�တာ လာချိန ်ေြပာငး်လြဲခငး်၊ 
�ိ�ထ့ကွြ်ခငး်

ကိ�ယဝ်န်ေဆာငေ်နစဉ်- ြပငး်ထနေ်သာ 

သကေ်ရာကမ်�များ ြဖစ်ေပါ်ေစသည။် လကမ်�တရ် 

ပေရာ်ဖက�်�ငန်ယထ်မံ� အက�အည ီမရမချငး် 

opioids ကိ� မြဖတပ်ါ��င့။်
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