ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย
ฉบับที /
รือง นวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญี ชยา สพติด นทางทีผิด
เนืองจากบุคลากรทางวิสั ญญีสามารถเขาถึงยาเสพติด ดสะดวก อาจกอ หเกิดปญหาเสพยาจนเกิด
อัน ตราย นกรณี ทีบุ คลากรทางวิสั ญญี ผู นั นเสพยาเสพติ ดอยู แลว หรือ เกิ ดปญหา นการนายาเสพติ ด ป ช
จนกระทังผูรับบริการ หรือผูปวยทีควรจะ ดรับยาตามอาการ อาการแสดง และพยาธิสภาพ กลับ ม ดรับยานัน
นขนาดทีเหมาะสม ซึงอาจกอ หเกิดภาวะ มพึงประสงคแกผูปวย
เพือ หวิธีการปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญี ชยาเสพติด นทางทีผิด เปน ปอยางมีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ และกรอบการบังคับบัญชาซึงมีความแตกตางกันตามระดับ และสายการบังคับบัญชา รวมทังสามารถ
คุมครองบุคลากรทางวิสัญญีและผูรับบริการ หรือผูปวย หมีความปลอดภัยสูงสุด โดย ชหลักฐานและเอกสาร
ทางการแพทยตามทีอางอิง วทายประกาศประกอบการจัดแนวทางปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความ นขอบังคับแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศ ทย พ.ศ.
หมวด ( ) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศ ทย โดยความเหนชอบของคณะกรรมการบริหารฯ
จึงเหนควร หออกประกาศฉบับนีขึนมาเรียกวา แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญี ชยาเสพติด นทางทีผิด
โดยมีสาระสาคัญดังนี
ขอ ประกาศฉบับนีเรียกวา แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญี ชยาเสพติด นทางทีผิด
ขอ บรรดาประกาศอืน ดที ดกาหนด ว นสวน ด หากขัดหรือแยงกับประกาศนี ห ชประกาศฉบับนี
แทน
หมวด
คาจากัดความ
.
.

ราชวิทยาลัยฯ หมายถึง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศ ทย
บุคลากรทางวิสัญญี หมายความรวมถึง
. บุคลากรทางวิสัญญีทีกาลังฝกอบรม นหลักสูตรการเรียนการสอนทีเกียวของกับ
วิสัญญีวิทยา ดแก แพทยประจาบานสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยประจาบานตอยอดอนุสาขาที
เกียวของกับวิสัญญีวิทยา แพทยประกาศนียบัตรทีเกียวของกับสาขาวิสัญญีวิทยา ผูรับการ
ฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล
. บุ ค ลากรทางวิ สั ญ ญี ที สาเรจการฝกอบรมจากหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที
เกียวของกับวิสัญญีวิทยาแลว ดแก วิสัญญีแพทย และวิสัญญีพยาบาล

.
ยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติด หโทษ วัตถุออกฤทธิ ตอจิตประสาท และสารระเหย ซึง
หมายความรวมถึง ยากลอมประสาทหรือยาระงับปวดที ชตอเนืองเปนระยะเวลานาน สามารถสงผล หเกิดภาวะ
เสพติด เชน ยา opioid, anxiolytic, propofol เปนตน
.
พฤติกรรมทีนาสงสัยวามีภาวะเสพติด ดแก
. พฤติกรรมเปลียนแปลง เชน ซึมเศรา โกรธงาย หงุดหงิด euphoria
. ชยาเสพติดดังรายนาม นหมวด ขอ นการดูแลผูปวยทัว ป นขนาดยาทีสูง
อยาง มเหมาะสม หรื อ หประวัติ ปริ มาณยา มพอ จานวนยาขาด หาย หลอดยาหก แตก
บอยครัง
. ซึม งวงหลับขณะทางาน และพยายามแยกตัวทางานโดยลาพัง โดยเฉพาะกรณี ที
ตองดูแลผูปวยทีสามารถรับยาเสพติด นหมวด ขอ ด นปริมาณมาก
. พยายามอยู นโรงพยาบาล หนานทีสุดเทาทีจะทา ด แตขณะเดียวกันจะปลีกตัว
ปอยาง มมีเหตุผลอันสมควร
.
คณะกรรมการผูควบคุมการฝกอบรม หมายถึง คณะกรรมการผูควบคุม การฝกอบรมแพทย
ประจาบานสาขาวิ สั ญ ญี วิ ท ยา แพทยประจาบานตอยอดอนุ ส าขาที เกี ยวของกั บ วิ สั ญ ญี วิ ท ยา แพทย
ประกาศนียบัตรทีเกียวของกับสาขาวิสัญญีวิทยา ผูรับการฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล ของแตละสถาบันฝกอบรม
.
สามารถปฏิบัติงาน หมายถึง สามารถปฏิบัติงานทางวิสัญญี
หมวด
แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญี ชยาเสพติด นทางทีผิด
. กรณีเปนบุคลากรทางวิสัญญีทีกาลังฝกอบรม นหลักสูตรการเรียนการสอน ทีเกียวของกับวิสัญญี
วิทยา หากมีหลักฐานหรือมีพฤติกรรมทีนาสงสัยวามี การ ชยาเสพติด นทางทีผิด หคณะกรรมการผูควบคุมการ
ฝกอบรมสอบสวนจนแนชัด หากมีการ ชยาเสพติด นทางทีผิดจริง หมีมติพักการฝกอบรม วกอน และสงปรึกษา
จิตแพทยเพือทาการบาบัดรักษา จนกวาจะมีเอกสารรับรองจากจิตแพทยผูบาบัดรักษา หสามารถปฏิบัติงานทาง
วิสัญญี ด
เมื อบุ ค ลากรทางวิ สั ญ ญี ที กาลั ง ฝกอบรมผู นั น ดรั บ อนุ ญ าต หปฏิ บั ติ ง านทางวิ สั ญ ญี ต อ
หคณะกรรมการผูควบคุมการฝกอบรมติดตามประเมินบุคลากรอยางเขมงวดและตอเนือง หากมีหลักฐานวายัง ช
ยาเสพติด นทางทีผิดอีก หคณะกรรมการผูควบคุมการฝกอบรม พิจารณายุติการฝกอบรม นทันที
. กรณีเปนบุคลากรทางวิสัญญี ทีสาเรจการฝกอบรมจากหลักสูตรการเรียนการสอน ทีเกียวของกับ
วิสั ญญีวิทยาแลว หตนสังกัดของบุ คลากรผู นันเปนผู ดาเนินการสอบสวน และดาเนิน การ นเรืองพฤติกรรม
ตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ ของสถาบันนัน แตหากวิสัญญีแพทย หรือวิสัญญีพยาบาลผูนัน ถูกรองเรียน กรณีมี
พฤติกรรมการ หบริการทีผิดมาตรฐานวิชาชีพมายังราชวิทยาลัยฯ ราชวิทยาลัยฯ จะเปนผูประสานงาน นการ
รายงานตอ ปยังสภาวิชาชีพทีกากับดูแลบุคลากรผูนัน เพือการสอบสวน พิจารณาและดาเนินการตอ ป
ประกาศนี ชตังแตวันทีประกาศเปนตน ป
ประกาศ ณ วันที
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