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ກ່ຽວກັບການຊົມໃຊູ້ສານເສບຕດທີຜ
ິ່ ດປົກກະຕ
ໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນທົວ
ິ່ ໂລກ
ເພິ່ອເປັນສ່ວນຫນິ່ງໃນການຮັບປະກັນສຸຂະພາບທີິ່ດີຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ

ພະຍາດໂຄວດ 2019 (COVID-19), COVID-19 ແມ່ນພະຍາດທາງເດີນລະບົບຫາຍໃຈ ທີິ່ເກີດມາ
ຈາກພະຍາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຮຸນແຮງກະທັນຫັນຈາກໄວຣັດ 2 (SARS-CoV-2). ພະຍາດນີື້
ເກີດມາຈາກການຕດເຊອ
ື້ ໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ໂດຍມີອາການເລີິ່ມຕັື້ງແຕ່ພະຍາດໄຂູ້ຫວັດທໍາ
ມະດາ/ໄຂູ້ຫວັດໃຫຍ່ ໄປຈົນເຖງບັນຫາສຸຂະພາບທີຮ
ິ່ ້າຍແຮງ. ອາການທົິ່ວໄປຈະມີໄຂູ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ
ແລະ ຫາຍໃຈຖີິ່. ນອກຈາກນັນ
ື້ ຍັງມີອາການເຈັບປວດຕາມກ້າມຊີື້ນ ແລະ ມີຄວາມອດເມື້ອຍ.
ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2020, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດູ້ປະກາດວ່າການລະບາດຂອງ
COVID-19 ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເປັນໂລກລະບາດ. ເຖງແມ່ນວ່າພະຍາດ COVID-19 ຕາມປົກກະຕ
ມັກຈະບໍຮ
ິ່ ນ
ຸ ແຮງ ແລະ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະຫາຍດີໄດູ້ໄວ, ແຕ່ມນ
ັ ອາດຈະຮ້າຍແຮງ ສໍາລັບກຸ່ມຄົນບາງ
ກຸ່ມ, ລວມທັງຜູູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີິ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງ ຫຼ ສະພາບການຕດເຊື້ອ.
ໂລກລະບາດ ແລະ ຄວາມສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະສຸກ ກໍຄ
ິ່ ການລະບາດຂອງ COVID-19 ໃນປະຈຸ
ບັນ, ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຫຼາຍຄົນເສຍຊີວດ ແລະ ກໍິ່ໃຫູ້ເກີດຄວາມສ່ຽງເພີິ່ມເຕີມ ຕໍິ່ທາງດ້ານເສດຖະກດ
ຂອງໂລກ ແລະ ຄວາມໝັນ
ື້ ຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໂດຍລວມ. ການຮັບປະກັນການເຂົື້າເຖງການ
ຮັກສາສຸຂະພາບຢ່າງຕໍິ່ເນິ່ອງໃນເວລາທີິ່ມີການແຜ່ລະບາດ, ລວມທັງການບໍລການ ສໍາລັບຄົນທີິ່ໃຊູ້ຢາ
ເສບຕດ ແລະ ການປິ່ນປົວຄວາມຜດປົກກະຕຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕດ ແມ່ນສິ່ງທີສ
ິ່ ໍາຄັນບໍິ່ພຽງແຕ່ປກ
ົ
ປູ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນ, ແຕ່ຍັງເປັນກຸນແຈທີສ
ິ່ ໍາຄັນຕໍຄ
ິ່ ວາມໝັນ
ື້ ຄົງ ແລະ ຄວາມມີສະຖຽນ
ລະພາບ.
ຄວາມຜດປົກກະຕຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕດ ແມ່ນເປັນເງອ
ິ່ ນໄຂຂອງການຕດເຊິ່ອເພີິ່ມທີຈ
ິ່ ະຕາມມາ
ເຊັິ່ນ: ພະຍາດເອດສ໌, ພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແລະ/ຫຼ C ແລະ ວັນນະໂລກ, ພະຍາດປອດ ຫຼ ພະຍາດ
ຫຼອດເລອດຫົວໃຈ, ເສັື້ນເລອດອູດຕັນ, ມະເລັງ ແລະ ບາດແຜ ແລະ ຝົກຊໍື້າໃນບ່ອນອິ່ນໆ. ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານັນ
ື້ , ຜູູ້ທີິ່ມຄ
ີ ວາມຜດປົກກະຕໃນການໃຊູ້ຢາເສບຕດ ໂດຍສະເພາະຜູູ້ທີິ່ສກ
ັ ຢາເສບຕດ ອາດຈະມີ
ລະບົບພູມຕ້ານທານຖກທໍາລາຍ. ສຸດທ້າຍ, ການດູມນ
ິ່ ປະມາດ ແລະ ການຈໍາແນກລັງກຽດທີເິ່ ນອ
ິ່ ງມາ
ຈາກການຊົມໃຊູ້ສານເສບຕດ ແລະ ຄວາມຜດປົກກະຕຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕດ ສ່ວນຫຼາຍຜົນສຶບ
ເນິ່ອງມາຈາກຄວາມຈໍາກັດໃນການເຂົື້າເຖງແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນພື້ນຖານເຊັິ່ນ: ທີິ່ຢູ່ອາໄສ, ການຈ້າງງານ, ການ
ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມ. ດ້ວຍເຫດຜົນທັງໝົດນີື້, ມັນອາດຈະເປັນ

ເລອ
ື້ ງຍາກ ສໍາລັບຄົນທີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕດ ແລະ ມີຄວາມຜດປົກກະຕໃນການໃຊູ້ຢາເສບຕດ ເພິ່ອປົກປູ້ອງ
ຕົວເອງ ແລະ ພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະແມ່ນມີການພັດທະນາໄປສູກ
່ ານຕດເຊອ
ິ່
ໄວຣັດ COVID-19.
ສະນັນ
ື້ , ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີິ່ຈະຮັບປະກັນການສບຕໍິ່ ການເຂົື້າເຖງການບໍລການດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ການບໍລການທາງສັງຄົມ ສໍາລັບຜູທ
ູ້ ີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕດ ແລະ ມີຄວາມຜດປົກກະຕໃນການໃຊູ້ຢາເສບ
ຕດ ແລະ ໃຫູ້ການດູແລຮັກສາຢ່າງຕໍິ່ເນອ
ິ່ ງຕາມທີິ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນຄູ່ມມາດຕະຖານສາກົນ ສໍາລັບການ
ປິ່ນປົວຄວາມຜດປົກກະຕຈາກການນໍາໃຊູ້ຢາເສບຕດ (UNODC / WHO, ປີ 2020) ໃນຂອບເຂດ
ທີິ່ດີທີິ່ສດ
ຸ ເທົິ່າທີິ່ເປັນໄປໄດູ້ໃນເວລາເກີດວກດການ. ນີື້ປະກອບມີການບໍລການຂັນ
ື້ ຕໍິ່າເຊັນ
ິ່ ດຽວກັນກັບ
ການປນ
ິ່ ປົວທາງດ້ານຈດຕະວທະຍາ ແລະ ການປນ
ິ່ ປົວດ້ວຍຢາໃນຫຼາຍໆສະຖານທີິ່ບລ
ໍ ການ.
ສິ່ງນີຍ
ື້ ັງສອດຄ່ອງກັບບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງທີິ່ເຂັມແຂງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊກຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດທີິ່ໄດູ້ມໄີ ວູ້ ຄໍາໝັື້ນສັນຍາຕໍສ
ິ່ າທາລະນະສຸກ ເພິ່ອທຸກຄົນໂດຍບໍິ່ປະຖື້ມຜູູ້ໃດຢູ່ທາງຫລັງ
ຂອງວາລະປີ 2030 ແລະໄດູ້ຍກ
ົ ໃຫູ້ເຫັນເຖງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປົກປູ້ອງສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງທຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ສະມາຊກທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ
ສັງຄົມໂດຍລວມໃນເອກະສານຜົນໄດູ້ຮັບຂອງ UNGASS 2016 ກ່ຽວກັບການແກູ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕດທົວ
ິ່ ໂລກ.
ໃນສະພາບການດັິ່ງກ່າວ, ໄດູ້ມີການສະເໜີວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊກ ແລະ ລະບົບການບໍລການ
ປິ່ນປົວ, ການດູແລ ແລະ ຟື້ນຟູຢາເສບຕດ ແລະ ການພັດທະນາແຜນການຕ່າງໆ ເພິ່ອຮັບປະກັນການ
ດູແລຢ່າງຕໍິ່ເນິ່ອງ ສໍາລັບຜູທ
ູ້ ີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕດ ແລະ ຄົນທີິ່ມີບນ
ັ ຫາຄວາມຜດປົກະຕຈາກການນໍາໃຊູ້ຢາ
ເສບຕດ, ໂດຍຄໍານຶງເຖງບັນຫາຕໍິ່ໄປນີື້.

ແກູ້ໄຂຄວາມຕໍເິ່ ນອ
ິ່ ງການເຂົາື້ ເຖງການບໍລການ
ເຖງແມ່ນວ່າພຈາລະນາການເຂົື້າເຖງການບໍລການຢ່າງຕໍິ່ເນອ
ິ່ ງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນ
ເວລາເກີດວກດການ; ກະກຽມແຜນການຄວາມຕໍິ່ເນອ
ິ່ ງຂອງການໃຫູ້ບລ
ໍ ການ, ໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍສ
ື້ ະເໜີ
ແນະທັງຫມົດ ສໍາລັບພະຍາດຊມເຊອ
ິ່ ລະບົບຫາຍໃຈແມ່ນຖກປະຕບັດຕາມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາພເສດ
ສໍາລັບຄົນເຈັບ COVID 19 ທີມ
ິ່ ີຢູ່ແລູ້ວ.

ແກູ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄົນເຈັບໃນສະຖານບໍລການ
ພຈາລະນາເຖງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັື້ງການໃຫູ້ບລ
ໍ ການ ເພິ່ອວ່າຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຕດຕໍິ່ພວ
ົ ພັນຢ່າງໃກູ້ຊດກັບຄົນອິ່ນໆ ຫຼ ການເຕົື້າໂຮມໃນສັງຄົມແບບອນ
ິ່ ໆໃຫູ້ຫດ
ຼຸ ຫນ້ອຍລົງ;
ຕົວຢ່າງ, ຫ້ອງລໍຖ້າ ແລະ ຄວຢູ່ບອ
່ ນລໍຖ້າ ຂອງຄົນເຈັບເຂດນອກ ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮບ
ັ ການທົບ
ທວນຄນໃໝ່, ທີິ່ຢພ
ູ່ ກ
ັ ອາໄສ, ມີມາດຕະການຕ່າງໆເພອ
ິ່ ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດໃນ
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ບັນດາຜູູ້ຄນ
ົ ທີິ່ໄດູ້ຮັບການປນ
ິ່ ປົວຢູ່ແລູ້ວ, ໃນນັນ
ື້ ກໍຕ
ິ່ ້ອງຮັບປະກັນການດູແລຮັກສາຢ່າງຕໍິ່ເນອ
ິ່ ງຈະ
ຕ້ອງໄດູ້ຈດ
ັ ຕັງື້ ປະຕບັດນໍາໃຊູ້. ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ, ລວມທັງພະນັກງານພາກສະຫນາມ, ກ່ຽວກັບ
ການປູ້ອງກັນ ພະຍາດ COVID-19 ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນປູ້ອງກັນໃຫູ້ພວກເຂົາ.

ຮັບປະກັນວ່າສະຖານທີບ
ິ່ ລ
ໍ ການແມ່ນສະອາດແລະມີສຂ
ຸ ະອະນາໄມ
ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກລວມທັງ: ບ່ອນທີິ່ມກ
ີ ານສໍາພັດ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆຕ້ອງ
ມີການຂ້າເຊື້ອພະຍາດເປັນປະຈໍາ; ສົງິ່ ເສີມການລ້າງມເປັນປົກກະຕຂອງພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນທີິ່
ມາພົວພັນກັບສະຖານບໍລການ; ນໍື້າຢາທີໃິ່ ຊູ້ລ້າງມຕ້ອງໃຫູ້ມີຢບ
ູ່ ່ອນທີິ່ຄົງທີໃິ່ ນສະຖານບໍລການ ແລະ
ອ້ອມຮອບສະຖານທີບ
ິ່ ລ
ໍ ການ; ນໍື້າຢານັນ
ື້ ຕ້ອງມີການເຕີມເປັນປະຈໍາ; ໂປສເຕີການໂຄສະນາການລ້າງ
ມຕ້ອງຕດໄວູ້ບອ
່ ນທີສ
ິ່ າມາດເຫັນໄດູ້; ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນທີິ່ມາຢູ້ຽມຢາມ
ສະຖານບໍລການສາມາດເຂົາື້ ເຖງບ່ອນທີິ່ພວກເຂົາສາມາດລ້າງມດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍື້າໄດູ້.

ການໃຫູ້ຂມ
ໍື້ ນ
ູ ແລະ ວທີການປົກປູ້ອງຕົນເອງໃນທຸກໆໂອກາດທີເິ່ ປັນໄປໄດູ້
ອີງໃສ່ຄໍາແນະນໍາຂອງ ອົງການ WHO ເພອ
ິ່ ໃຫູ້ຂໍື້ມນ
ູ ແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວທີການປົກປູ້ອງຕົນເອງ
ແລະ ໃຫູ້ປະຊາຊົນພົວພັນກັບການບໍລການ ທີິ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂັນ
ື້ ພນ
ື້ ຖານ
ເພິ່ອປົກປູ້ອງຕົນເອງຈາກໄວຣັດເຊັນ
ິ່ : ສະບູ1. ກະຕຸກຊຸກຍູປ
ູ້ ະຊາຊົນບໍິ່ໃຫູ້ເຕົື້າໂຮມກັນໃນຂົງເຂດທີິ່
ເປັນໄປໄດູ້, ໂດຍເນັນ
ື້ ເຖງຄວາມອັນຕະລາຍຕໍຕ
ິ່ ົວເອງ ແລະ ຄົນອິ່ນໆ. ໃຫູ້ການແນະນໍາພະນັກງານ
ກະທັດຫັດ ແລະ ຄົນທີິ່ພວ
ົ ພັນກັບການບໍລການ, ຖ້າ COVID-19 ເລີິ່ມແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຂົາ, ຜູູ້ໃດທີເິ່ ລີິ່ມມີອາການໄອເລັກນ້ອຍ ຫຼ ໄຂູ້ໃນລະດັບຕໍິ່າ (37.3 C ຫຼ ຫຼາຍກວ່ານັນ
ື້ ) ກໍິ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮອນ.

ການສບຕໍບ
ິ່ ລ
ໍ ການຂັນ
ື້ ພນ
ື້ ຖານ

ແຈກຢາຍ ນາລ້ອກໂຊນ (naloxone) ໃຫູ້ປະຊາຊົນຜູູ້ທີິ່ມີໂອກາດທີິ່ຈະພົບເຫັນການໃຊູ້ຢາເສບຕດ
ອະນຸພັນຂອງຝິ່ນ (opioid) ເກີນຂະຫນາດ ລວມທັງຜູູ້ທີິ່ໃຊູ້ຢາອະນຸພນ
ັ ຂອງຝນ
ິ່
(opioid),
ພະນັກງານພາກສະຫນາມ, ແລະ ຜູູ້ທຕ
ີິ່ ້ອງຮັບຜດຊອບກ່ອນຫມູ່ຫມົດ ສໍາລັບກໍລະນີສຸກເສີນຕໍິ່ການ
ໃຊູ້ຢາເສບຕດອະນຸພນ
ັ ຂອງຝິ່ນ (opioid) ເກີນຂະຫນາດ; ເພີິ່ມຄວາມພະຍາຍາມສູງສຸດໃນ
ການແຈກຢາຍເຂັມສັກຢາທີິ່ສະອາດໃຫູ້ຜູູ້ທສ
ີິ່ ັກຢາເສບຕດ
ເພິ່ອຫລີກລ້ຽງການໃຊູ້ເຂັມຮ່ວມກັນ;
ພຈາລະນາສບຕໍກ
ິ່ ານຊ່ວຍເຫລອຈາກຫມູ່ເພອ
ິ່ ນເຖງວ່າຈະຜ່ານການສິ່ສານທາງໄກກໍຕ
ິ່ າມ.
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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ການສບຕໍິ່ການປນ
ິ່ ປົວຮັກສາດ້ວຍຢາ pharmacological
ພຈາລະນາມາດຕະການສບຕໍິ່ການເຂົື້າເຖງຂອງຢາປນ
ິ່ ປົວທຸກຊະນດ, ລວມທັງ: ການມີຢາແຮໄວູ້,
ການຈັດສົິ່ງເຖງບ້ານ, ການໃຫູ້ຢາໄປກນຢູບ
່ ້ານ, ການສັິ່ງຢາເພີິ່ມ ແລະ ການອອກໃບສັິ່ງຢາເພອ
ິ່ ຕໍິ່ຢາ.

• ນາລ້ອກໂຊນ (Naloxone) ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງມີຢໃູ່ ນສະຖານທີິ່ຕ່າງໆ ແລະ ສະໜອງໃຫູ້

ຜູູ້ທີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕດອະນຸພັນຂອງຝິ່ນ (opioids) ແລະ/ຫຼ ຜູູ້ທີິ່ມີໂອກາດທີຈ
ິ່ ະພົບເຫັນການໃຊູ້
ຢາເສບຕດອະນຸພັນຂອງຝນ
ິ່ (opioids) ເກີນຂະຫນາດ.

• ກ່ຽວກັບການໃຊູ້ຢາທົດແທນ agonist opioid ດ້ວຍຢາ ເມທາໂດນ (methadone) ແລະ

ຢາ ບຣູເປຣນໍຟນ (buprenorphine) (ລວມທັງການອອກໃບສັິ່ງຢາ buprenorphine
ໃນບ່ອນທີິ່ມີເງອ
ິ່ ນ), ເພີມ
ິ່ ຈໍານວນຄົນເຈັບທີິ່ມີເງິ່ອນໄຂ ສໍາລັບການໃຫູ້ຢາເມິ່ອກນຢູບ
່ ້ານ,
ການໃຫູ້ຢາເມິ່ອກນຢູບ
່ ້ານຢ່າງຫນ້ອຍສອງອາທດ;
ກຽມຢາໃຫູ້ຄນ
ົ ເຈັບແຕ່ລະຄັື້ງເພອ
ິ່ ຫຼຸດ
ເວລາໃນການລໍຖ້າ; ແລະ ຈັດຕາຕະລາງເວລາຮັບເອົາ ເພິ່ອເຮັດໃຫູ້ຈໍານວນຄົນເຈັບປະຈໍາວັນ
ທີິ່ເຂົື້າມາຮັບການບໍລການໃຫູ້ມີຫນ້ອຍລົງ

• ຖ້າມີອາການແງູ້ນຢາທີຫ
ິ່ ນ້າເປັນຫ່ວງ, ຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນສາມາດເຂົື້າເຖງຢາປິ່ນປົວໄດູ້.

• ພຈາລະນາສບຕໍກ
ິ່ ານເຂົື້າເຖງຢາປນ
ິ່ ປົວຂອງອາການສົນ ແລະ ຢາປນ
ິ່ ປົວຂອງຄວາມຜດປົກະຕ
ທີິ່ເກີດຂື້ນຮ່ວມກັນ.
• ສໍາລັບບາງຄົນທີິ່ມີແຮງຈູງໃຈສູງທີິ່ມຄ
ີ ວາມຜດປົກກະຕໃນການໃຊູ້ຢາເສບຕດອະນຸພັນຂອງ
ຝິ່ນ (opioids) ຫຼ ຢູ່ໃນສະຖານທີິ່ ທີບ
ິ່ ໍິ່ມຢ
ີ າທົດແທນດ້ວຍຢາ opioid agonists, ການເຂົື້າ
ເຖງ
naltrexone
ສໍາລັບການປູ້ອງກັນການກັບມາໃຊູ້ຢາຄນຄວນຈະເປັນອີກທາງ
ເລອກຫນິ່ງ.

ການສຶບຕໍິ່ການປນ
ິ່ ປົວທາງດ້ານຈດຕະ-ສັງຄົມ
ຖ້າຫາກວ່າການປນ
ິ່ ປົວ, ລວມທັງການປນ
ິ່ ປົວເປັນກຸ່ມ, ຈໍາເປັນ ຫຼ ຈະຕ້ອງໄດູ້ລະງັບ, ພຈາລະນາ

ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງການສະຫນອງການສສ
ື້ ານທາງໄກ2 (ເຊັິ່ນ: ທາງໂທລະສັບ ຫລ ອນເຕີເນັດ)3,4,
ແລະ/ຫຼ ເປັນລາຍບຸກຄົນ ເພິ່ອສະຫນອງໃຫູ້ຜປ
ູູ້ ່ວຍໄດູ້ຮບ
ັ ການດູແລ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນຕາມທີິ່
ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້.

ການຊ່ວຍເຫລອ
ິ່ ຜູທ
ູ້ ບ
ີິ່ ມ
ໍິ່ ທ
ີ ພ
ີິ່ ັກອາໃສ, ລວມທັງຄົນທີມ
ິ່ ບ
ີ ນ
ັ ຫາຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕດ
ທີຜ
ິ່ ດປົກກະຕ
ໃຫູ້ທີິ່ພັກອາໄສ

ຕາມຄໍາແນະນໍາໂດຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມເທົິ່າທີິ່ເປັນໄປໄດູ້;

2

ແຈກຢາຍ

https://www.unodc.org/documents/17-01904_Rural_treatment_ebook.pdf
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
4
https://www.unodc.org/documents/17-01904_Rural_treatment_ebook.pdf
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ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເທົິ່າທີເິ່ ປັນໄປໄດູ້ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົື້າເຖງມາດ
ຕະການປູ້ອງກັນທີິ່ແນະນໍາໂດຍ ອົງການ WHO.

ບໍມ
ິ່ ເີ ງອ
ິ່ ນໄຂໃດໆທີຈ
ິ່ ະຕ້ອງປະຕເສດການເຂົາື້ ເຖງການປນ
ິ່ ປົວສຸຂະພາບຂອງຄົນທີໃິ່ ຊູ້
ຢາເສບຕດ!
ຮັບປະກັນການເຂົື້າເຖງການຊ່ວຍເຫຼອທາງເດີນຫາຍໃຈ,
ລວມທັງການດູແລທີິ່ຈໍາເປັນໃນເວລາທີິ່
ຕ້ອງການ, ໃຫູ້ຜູູ້ທຕ
ີິ່ ດຢາເສບຕດ ແລະ ມີຄວາມຜດປົກກະຕຈາກການໃຊູ້ຢາ ໂດຍບໍິ່ມີການຈໍາແນກ
ລັງກຽດ. ພຈາລະນາຕາມຄວາມເປັນຈງທີິ່ວ່າ ຄົນທີິ່ມີຄວາມຜດປົກກະຕຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕດ ທີິ່ຍງັ
ບໍິ່ທັນໄດູ້ຮບ
ັ ການປນ
ິ່ ປົວ, ອາດຈະສົນໃຈທີິ່ຈະເລີມ
ິ່ ຕົື້ນໃນຊ່ວງເວລາທີິ່ມີວກດການນີື້: ມັນເປັນສິ່ງ
ສໍາຄັນທີິ່ຈະກຽມພ້ອມທີິ່ຈະໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນທີເິ່ ປັນໄປໄດູ້. ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີື້, ສູນບໍາບັດ
ສາມາດສ້າງຕັື້ງບໍລການສາມຫຼິ່ຽມແຍກຕ່າງຫາກ ເພິ່ອແກູ້ໄຂກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 ທີິ່ເປັນຄໍາ
ແນະນໍາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປນ
ິ່ ປົວຮັກສາໂດຍບໍິ່ມກ
ີ ານລໍຖ້າ.

ໃນເວລາທີິ່ຫຍຸູ້ງຍາກ, ຊ່ວງວກດການ, ກໍຄ
ິ່ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໃນປະຈຸບນ
ັ , ແມ່ນອີກ
ໂອກາດໜຶິ່ງທີຈ
ິ່ ະລະນຶກເຖງຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນຄົນ ແລະ ລວມກໍາລັງແຮງເພອ
ິ່ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເພິ່ອເປົື້າໝາຍດຽວກັນ, ໂດຍບໍິ່ປະຖີື້ມຜູູ້ໃດຢູ່ເບື້ອງຫຼງັ , ລວມທັງຄົນທີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕດ, ພ້ອມກັບ
ຄວາມຜດປົກກະຕຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.
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