ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด
เนื่องจากบุคลากรทางวิสั ญญีสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ส ะดวก อาจก่อให้เกิดปัญหาเสพยาจนเกิด
อัน ตราย ในกรณี ที่บุ คลากรทางวิสั ญญี ผู้ นั้ นเสพยาเสพติ ดอยู่แ ล้ ว หรือ เกิ ดปั ญหาในการนายาเสพติ ดไปใช้
จนกระทั่งผู้รับบริการ หรือผู้ป่วยที่ควรจะได้รับยาตามอาการ อาการแสดง และพยาธิสภาพ กลับไม่ได้รับยานั้นๆ
ในขนาดที่เหมาะสม ซึง่ อาจก่อให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์แก่ผู้ป่วย๑
เพื่อให้วิธีการปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ และกรอบการบังคับบัญชาซึ่ง มีความแตกต่างกันตามระดับ และสายการบังคับบัญชา รวมทั้งสามารถ
คุ้มครองบุคลากรทางวิสัญญีและผู้รับบริการ หรือผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้หลักฐานและเอกสาร
ทางการแพทย์ตามที่อ้างอิงไว้ท้ายประกาศประกอบการจัดแนวทางปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๓๕ หมวด ๑ (๑๐) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ
จึงเห็นควรให้ออกประกาศฉบับนี้ขึ้นมาเรียกว่า “แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด”
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด”
ข้อ ๒ บรรดาประกาศอื่นใดที่ได้กาหนดไว้ในส่วนใด หากขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
แทน
หมวด ๑
คาจากัดความ
๑.
๒.

“ราชวิทยาลัยฯ” หมายถึง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“บุคลากรทางวิสัญญี” หมายความรวมถึง
๒.๑ บุคลากรทางวิสัญญีที่กาลังฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
วิสัญญีวิทยา ได้แก่ แพทย์ประจาบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาที่
เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยา แพทย์ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิสัญญีวิทยา ผู้รับการ
ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
๒.๒ บุ ค ลากรทางวิ สั ญ ญี ที่ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมจากหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่
เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยาแล้ว ได้แก่ วิสัญญีแพทย์ และวิสัญญีพยาบาล

๓.
“ยาเสพติด ” หมายถึง ยาเสพติดให้ โ ทษ วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท และสารระเหย ซึ่ง
หมายความรวมถึง ยากล่อมประสาทหรือยาระงับปวดที่ใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน สามารถส่งผลให้เกิดภาวะ
เสพติด เช่น ยา opioid, anxiolytic, propofol เป็นต้น
๔.
“พฤติกรรมที่น่าสงสัยว่ามีภาวะเสพติด”๑ ได้แก่
๔.๑ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมเศร้า โกรธง่าย หงุดหงิด euphoria
๔.๒ ใช้ยาเสพติดดังรายนามในหมวด ๑ ข้อ ๓ ในการดูแลผู้ป่วยทั่วไปในขนาดยาที่สูง
อย่ างไม่ เหมาะสม หรื อให้ ประวัติ ปริ มาณยาไม่พอ จ านวนยาขาด หาย หลอดยาหก แตก
บ่อยครั้ง
๔.๓ ซึม ง่วงหลับขณะทางาน และพยายามแยกตัวทางานโดยลาพัง โดยเฉพาะกรณี ที่
ต้องดูแลผู้ป่วยที่สามารถรับยาเสพติดในหมวด ๑ ข้อ ๓ ได้ในปริมาณมาก
๔.๔ พยายามอยู่ในโรงพยาบาลให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ขณะเดียวกันจะปลีกตัว
ไปอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร
๕. “คณะกรรมการผู้ควบคุมการฝึกอบรม” หมายถึง คณะกรรมการผู้ควบคุม การฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้ า นสาขาวิ สั ญ ญี วิ ท ยา แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดอนุ ส าขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ สั ญ ญี วิ ท ยา แพทย์
ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิสัญญีวิทยา ผู้รับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ของแต่ละสถาบันฝึกอบรม
๖.
“สามารถปฏิบัติงาน” หมายถึง สามารถปฏิบัติงานทางวิสัญญี
หมวด ๒
แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด
๑. กรณีเป็นบุคลากรทางวิสัญญีที่กาลังฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญี
วิทยา หากมีหลักฐานหรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่ามี การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมการ
ฝึกอบรมสอบสวนจนแน่ชัด หากมีการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดจริง ให้มีมติพักการฝึกอบรมไว้ก่อน และส่งปรึกษา
จิตแพทย์เพื่อทาการบาบัดรักษา จนกว่าจะมีเอกสารรับรองจากจิตแพทย์ผู้บาบัดรักษาให้สามารถปฏิบัติงานทาง
วิสัญญีได้
เมื่ อ บุ ค ลากรทางวิ สั ญ ญี ที่ ก าลั ง ฝึ ก อบรมผู้ นั้ น ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ฏิ บั ติ ง านทางวิ สั ญ ญี ต่ อ
ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมการฝึกอบรมติดตามประเมินบุคลากรอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง หากมีหลักฐานว่ายังใช้
ยาเสพติดในทางที่ผิดอีก ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมการฝึกอบรม พิจารณายุติการฝึกอบรมในทันที
๒. กรณีเป็นบุคลากรทางวิสัญญี ที่สาเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับ
วิสั ญญีวิทยาแล้ ว ให้ ต้น สังกัดของบุ คลากรผู้ นั้นเป็นผู้ ดาเนินการสอบสวน และดาเนินการในเรื่องพฤติกรรม
ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันนั้นๆ แต่หากวิสัญญีแพทย์ หรือวิสัญญีพยาบาลผู้นั้น ถูกร้องเรียน กรณีมี
พฤติกรรมการให้บริการที่ผิดมาตรฐานวิชาชีพมายังราชวิทยาลัยฯ ราชวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ประสานงานในการ
รายงานต่อไปยังสภาวิชาชีพที่กากับดูแลบุคลากรผู้นั้น เพื่อการสอบสวน พิจารณาและดาเนินการต่อไป
ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์)
ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
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