
 

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใชยาเสพติดในทางที่ผิด 
 
   เนื่องจากบุคลากรทางวิสัญญีสามารถเขาถึงยาเสพติดไดสะดวก อาจกอใหเกิดปญหาเสพยาจนเกิด

อันตราย ในกรณีที่บุคลากรทางวิสัญญีผูนั้นเสพยาเสพติดอยูแลว หรือเกิดปญหาในการนํายาเสพติดไปใช
จนกระทั่งผูรับบริการ หรือผูปวยที่ควรจะไดรับยาตามอาการ อาการแสดง และพยาธิสภาพ กลับไมไดรับยานั้นๆ 
ในขนาดท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจกอใหเกิดภาวะไมพึงประสงคแกผูปวย๑  

   เพ่ือใหวิธีการปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใชยาเสพติดในทางที่ผิด เปนไปอยางมีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ และกรอบการบังคับบัญชาซึ่งมีความแตกตางกันตามระดับและสายการบังคับบัญชา รวมทั้งสามารถ
คุมครองบุคลากรทางวิสัญญีและผูรับบริการ หรือผูปวยใหมีความปลอดภัยสูงสุด โดยใชหลักฐานและเอกสาร
ทางการแพทยตามท่ีอางอิงไวทายประกาศประกอบการจัดแนวทางปฏิบัติ 

   อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๓๕ หมวด ๑ (๑๐) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ 
จึงเห็นควรใหออกประกาศฉบับนี้ขึ้นมาเรียกวา “แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใชยาเสพติดในทางท่ีผิด” 
โดยมีสาระสําคัญดังนี ้

   ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใชยาเสพติดในทางท่ีผิด”  
   ขอ ๒ บรรดาประกาศอ่ืนใดที่ไดกําหนดไวในสวนใด หากขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ใหใชประกาศฉบับนี้

แทน 

หมวด ๑ 

คําจํากัดความ 

๑.  “ราชวิทยาลัยฯ” หมายถึง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 
๒.  “บุคลากรทางวิสัญญี” หมายความรวมถึง  

  ๒.๑ บุคลากรทางวิสัญญีที่กําลังฝกอบรมในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับ
วิสัญญีวิทยา ไดแก แพทยประจําบานสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาที่
เกี่ยวของกับวิสัญญีวิทยา แพทยประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิสัญญีวิทยา ผูรับการ
ฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล  
  ๒.๒ บุคลากรทางวิสัญญีที่สําเร็จการฝกอบรมจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เกี่ยวของกับวิสัญญีวิทยาแลว ไดแก วิสัญญีแพทย และวิสัญญีพยาบาล 



๓. “ยาเสพติด” หมายถึง ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท และสารระเหย ซึ่ง
หมายความรวมถึง ยากลอมประสาทหรือยาระงับปวดที่ใชตอเนื่องเปนระยะเวลานาน สามารถสงผลใหเกิดภาวะ
เสพติด เชน ยา opioid, anxiolytic, propofol เปนตน 

๔.  “พฤติกรรมที่นาสงสัยวามีภาวะเสพติด”๑ ไดแก  
  ๔.๑ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เชน ซึมเศรา โกรธงาย หงุดหงิด euphoria 
  ๔.๒ ใชยาเสพติดดังรายนามในหมวด ๑ ขอ ๓ ในการดูแลผูปวยทั่วไปในขนาดยาที่สูง
อยางไมเหมาะสม หรือใหประวัติปริมาณยาไมพอ จํานวนยาขาด หาย หลอดยาหก แตก
บอยครั้ง 
  ๔.๓ ซึม งวงหลับขณะทํางาน และพยายามแยกตัวทํางานโดยลําพัง โดยเฉพาะกรณีที่
ตองดูแลผูปวยที่สามารถรับยาเสพติดในหมวด ๑ ขอ ๓ ไดในปริมาณมาก 
  ๔.๔ พยายามอยูในโรงพยาบาลใหนานที่สุดเทาที่จะทําได แตขณะเดียวกันจะปลีกตัว
ไปอยางไมมีเหตุผลอันสมควร 

 ๕.  “คณะกรรมการผูควบคุมการฝกอบรม” หมายถึง คณะกรรมการผูควบคุมการฝกอบรมแพทย
ประจําบานสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาที่ เกี่ยวของกับวิสัญญีวิทยา  แพทย
ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิสัญญีวิทยา ผูรับการฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล ของแตละสถาบันฝกอบรม 
  ๖.  “สามารถปฏิบัติงาน” หมายถึง สามารถปฏิบัติงานทางวิสัญญี 

หมวด ๒ 

แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใชยาเสพติดในทางท่ีผิด 

๑. กรณีเปนบุคลากรทางวิสัญญีที่กําลังฝกอบรมในหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เกี่ยวของกับวิสัญญี
วิทยา หากมีหลักฐานหรือมีพฤติกรรมที่นาสงสัยวามีการใชยาเสพติดในทางที่ผิด ใหคณะกรรมการผูควบคุมการ
ฝกอบรมสอบสวนจนแนชัด หากมีการใชยาเสพติดในทางที่ผิดจริง ใหมีมติพักการฝกอบรมไวกอน และสงปรึกษา
จิตแพทยเพ่ือทําการบําบัดรักษา จนกวาจะมีเอกสารรับรองจากจิตแพทยผูบําบัดรักษาใหสามารถปฏิบัติงานทาง
วิสัญญีได 

   เมื่อบุคลากรทางวิสัญญีที่กําลังฝกอบรมผูนั้นไดรับอนุญาตใหปฏิบัติ งานทางวิสัญญีตอ                
ใหคณะกรรมการผูควบคุมการฝกอบรมติดตามประเมินบุคลากรอยางเขมงวดและตอเนื่อง หากมีหลักฐานวายังใช
ยาเสพติดในทางท่ีผิดอีก ใหคณะกรรมการผูควบคุมการฝกอบรม พิจารณายุติการฝกอบรมในทันท ี

  ๒. กรณีเปนบุคลากรทางวิสัญญีที่สําเร็จการฝกอบรมจากหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เกี่ยวของกับ
วิสัญญีวิทยาแลว ใหตนสังกัดของบุคลากรผูนั้นเปนผูดําเนินการสอบสวน และดําเนินการในเรื่องพฤติกรรม     
ตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันนั้นๆ แตหากวิสัญญีแพทย หรือวิสัญญีพยาบาลผูนั้น ถูกรองเรียน กรณีมี
พฤติกรรมการใหบริการที่ผิดมาตรฐานวิชาชีพมายังราชวิทยาลัยฯ ราชวิทยาลัยฯ จะเปนผูประสานงานในการ
รายงานตอไปยังสภาวิชาชีพที่กํากับดูแลบุคลากรผูนั้น เพ่ือการสอบสวน พิจารณาและดําเนินการตอไป 

 
  ประกาศนี้ใชตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

    ลงชื่อ                
               (ศาสตราจารย แพทยหญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ) 

                              ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 
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