
 

ຄໍ າແນະນໍ າ ກ່ຽວກັບການປ ່ ນປົວ, ດູແລ ແລະ ຟ ື້ ນຟູສຸຂະພາບ 
ສໍ າລັບຜູື້ ທີ່ ມີ ບັນຫາກ່ຽວກັບການຊົມໃຊື້ ສານເສບຕ ດທີ່ ຜ ດປົກກະຕ ໃ
ນສະພາບທີ່ ມີ ການລະບາດຂອງ                  ພະຍາດ COVID-19 

ໃນທ່ົວໂລກ 
 
ເພ ່ ອເປັນສ່ວນຫນ ່ ງໃນການຮັບປະກັນສຸຂະພາບທີ່ ດີ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ 

 
ພະຍາດໂຄວ ດ 2019 (COVID-19), COVID-19 ແມ່ນພະຍາດທາງເດີ ນລະບົບຫາຍໃຈ 
ທີ່ ເກີດມາຈາກພະຍາດລະບົບທາງເດີ ນຫາຍໃຈຮຸນແຮງກະທັນຫັນຈາກໄວຣັດ 2 (SARS-
CoV-2). ພະຍາດນີ ື້ ເກີດມາຈາກການຕ ດເຊ ື້ ອໃນລະບົບທາງເດີ ນຫາຍໃຈ 
ໂດຍມີອາການເລີ່ ມຕັື້ ງແຕ່ພະຍາດໄຂື້ ຫວັດທໍາມະດາ/ໄຂື້ ຫວັດໃຫຍ່ 
ໄປຈົນເຖ ງບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ ຮື້ າຍແຮງ. ອາການທ່ົວໄປຈະມີໄຂື້ , ໄອ, ເຈັຍຄໍ  ແລະ ຫາຍໃຈຖີ່ . 
ນອກຈາກນັື້ ນຍັງມີອາການເຈັບປວດຕາມກື້ າມຊີ ື້ ນ ແລະ ມີຄວາມອ ດເມ ື້ ອຍ. 
 
ໃນວັນທີ  11 ມີນາ 2020, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດື້ ປະກາດວ່າການລະບາດຂອງ 
COVID-19 ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເປັນໂລກລະບາດ. ເຖ ງແມ່ນວ່າພະຍາດ COVID-19 
ຕາມປົກກະຕ  ມັກຈະບໍ່ ຮຸນແຮງ ແລະ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະຫາຍດີ ໄດື້ ໄວ, ແຕ່ມັນອາດຈະຮື້ າຍແຮງ 
ສໍ າລັບກຸ່ມຄົນບາງກຸ່ມ, ລວມທັງຜູື້ ສູງອາຍຸ ແລະຄົນທີ່ ມີລະບົບພູມຕື້ ານທານທີ່ ມີຄວາມກົດດັນ 
ຫຼ ສະພາບການຕ ດເຊ ື້ ອ. 
 
ໂລກລະບາດ ແລະ ຄວາມສຸກເສີ ນທາງດື້ ານສາທາລະສຸກ ກ່ໍຄ ການລະບາດຂອງ COVID-19 
ໃນປະຈຸບັນ, ສາມາດເຮັດໃຫື້ ຫຼາຍຄົນເສຍຊີ ວ ດ ແລະ ກ່ໍໃຫື້ ເກີດຄວາມສ່ຽງເພ່ີມເຕີ ມ 
ຕ່ໍທາງດື້ ານເສດຖະກ ດຂອງໂລກ ແລະ ຄວາມໝັື້ ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໂດຍລວມ. 
ການຮັບປະກັນການເຂົ ື້ າເຖ ງການຮັກສາສຸຂະພາບຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງໃນເວລາທີ່ ມີການແຜ່ລະບາດ, 
ລວມທັງການບໍ ລ ການ ສໍ າລັບຄົນທີ່ ໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ ແລະ 
ການປ ່ ນປົວຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ 
ແມ່ນສ ່ ງທີ່ ສໍ າຄັນບໍ່ ພຽງແຕ່ປົກປື້ ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນ, ແຕ່ຍັງເປັນກຸນແຈ 
ສໍ າຄັນຕ່ໍຄວາມໝັື້ ນຄົງ ແລະ ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ. 
 
ຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ 
ແມ່ນເປັນເງ ່ ອນໄຂຂອງການຕ ດເຊ ່ ອເພ່ີມທີ່ ຈະຕາມມາເຊັ່ ນ: ໂລກເອດສ໌ , ໂລກຕັບອັກເສບ B 
ແລະ/ຫຼ  C ແລະ ວັນນະໂລກ, ໂຣກປອດ ຫຼ  ໂຣກຫຼອດເລ ອດຫົວໃຈ, ເສັື້ ນເລ ອດອູດຕັນ, ມະເລັງ 
ແລະ ບາດແຜ ແລະ ຝົກຊໍ ື້ າໃນບ່ອນອ ່ ນໆ. ຍ ່ ງໄປກວ່ານັື້ ນ, 
ຜູື້ ທີ່ ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ໃນການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ, ໂດຍສະເພາະຜູື້ ທີ່ ສັກຢາເສບຕ ດ, 
ອາດຈະມີລະບົບພູມຕື້ ານທານຖ ກທໍາລາຍ. ສຸດທື້ າຍ, ການດູມ ່ ນປະມາດ ແລະ 
ການຈໍ າແນກລັງກຽດທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການຊົມໃຊື້ ສານເສບຕ ດ ແລະ 
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ຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດສ່ວນຫຼາຍຜົນສຶ ບເນ ່ ອງມາຈາກຄວາມຈໍ າກັດໃນກ
ານເຂົ ື້ າເຖ ງແຫ່ຼງຂໍ ື້ ມູນພ ື້ ນຖານເຊັ່ ນ: ທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ການຈື້ າງງານ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມ. ດື້ ວຍເຫດຜົນທັງໝົດນີ ື້ , ມັນອາດຈະເປັນເລ ື້ ອງຍາກ 
ສໍ າລັບຄົນທີ່ ໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ ແລະ ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ໃນການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ 
ເພ ່ ອປົກປື້ ອງຕົວເອງ ແລະ 
ພວກເຂົ າອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະແມ່ນມີການພັດທະນາໄປສູ່ການຕ ດເຊ ່ ອໄວຣັດ 
COVID-19.  
 
ສະນັື້ ນ, ມັນເປັນສ ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ຈະຮັບປະກັນການສ ບຕ່ໍ 
ການເຂົ ື້ າເຖ ງການບໍ ລ ການດື້ ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍ ລ ການທາງສັງຄົມ 
ສໍ າລັບຜູື້ ທີ່ ໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ ແລະ ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ໃນການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ ແລະ 
ໃຫື້ ການດູແລຮັກສາຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງຕາມທີ່ ໄດື້ ກໍານົດໄວື້ ໃນຄູ່ມ ມາດຕະຖານສາກົນ 
ສໍ າລັບການປ ່ ນປົວຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການນໍ າໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ (UNODC / WHO, ປີ  
2020) ໃນຂົງເຂດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດື້ ໃນເວລາເກີດວ ກ ດການ. 
ນີ ື້ ປະກອບມີການບໍ ລ ການຂັື້ ນຕ່ໍາເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການປ ່ ນປົວທາງດື້ ານຈ ດວ ທະຍາ ແລະ 
ການປ ່ ນປົວດື້ ວຍຢາໃນຫຼາຍໆສະຖານທີ່ ບໍ ລ ການ.  
 
ສ ່ ງນີ ື້ ຍັງສອດຄ່ອງກັບບັນດາຄວາມຮຽກຮື້ ອງທີ່ ເຂັມແຂງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊ ກຂອງສະ
ຫະປະຊາຊາດທີ່ ໄດື້ ມີໄວື້  
ຄໍ າໝັື້ ນສັນຍາຕ່ໍສາທາລະນະສຸກເພ ່ ອທຸກຄົນໂດຍບໍ່ ປະຖ ື້ ມຜູື້ ໃດຢູ່ທາງຫລັງ ຂອງວາລະປີ  
2030 ແລະໄດື້ ຍົກໃຫື້ ເຫັນເຖ ງຄວາມຈໍ າເປັນໃນການປົກປື້ ອງສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສະຫວັດດີ ພາບຂອງທຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ສະມາຊ ກທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງຂອງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ 
ສັງຄົມໂດຍລວມໃນເອກະສານຜົນໄດື້ ຮັບຂອງ UNGASS 2016 
ກ່ຽວກັບການແກື້ ໄຂບັນຫາຢາເສບຕ ດທ່ົວໂລກ.  
 
ໃນສະພາບການດ່ັງກ່າວ, ໄດື້ ມີການສະເໜີວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊ ກ ແລະ 
ລະບົບການບໍ ລ ການປ ່ ນປົວ, ການດູແລ ແລະ ຟ ື້ ນຟູຢາເສບຕ ດ ແລະ 
ການພັດທະນາແຜນການຕ່າງໆ ເພ ່ ອຮັບປະກັນການດູແລຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ 
ສໍ າລັບຜູື້ ທີ່ ໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ ແລະ ຄົນທີ່ ມີບັນຫາຄວາມຜ ດປົກະຕ ຈາກການນໍ າໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ, 
ໂດຍຄໍ ານຶ ງເຖ ງບັນຫາຕ່ໍໄປນີ ື້ .  
 
ແກື້ ໄຂຄວາມຕ່ໍເນ ່ ອງການເຂົ ື້ າເຖ ງການບໍ ລ ການ 
ເຖ ງແມ່ນວ່າພ ຈາລະນາການເຂົ ື້ າເຖ ງການບໍ ລ ການຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະໃນເວລາເກີດວ ກ ດການ; 
ກະກຽມແຜນການຄວາມຕ່ໍເນ ່ ອງຂອງການໃຫື້ ບໍ ລ ການ, ໃຫື້ ແນ່ໃຈວ່າຂໍ ື້ ສະເໜີ ແນະທັງຫມົດ 
ສໍ າລັບພະຍາດຊ ມເຊ ່ ອລະບົບຫາຍໃຈແມ່ນຖ ກປະຕ ບັດຕາມ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າພ ເສດ 
ສໍ າລັບຄົນເຈັບ COVID 19 ທີ່ ມີຢູ່ແລື້ ວ.   
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ແກື້ ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ ແລະ 
ຄົນເຈັບໃນສະຖານບໍ ລ ການ 
ພ ຈາລະນາເຖ ງຄວາມຈໍ າເປັນໃນການຈັດຕັື້ ງການໃຫື້ ບໍ ລ ການ 
ເພ ່ ອວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ ກ່ຽວຂື້ ອງກັບການຕ ດຕ່ໍພົວພັນຢ່າງໃກື້ ຊ ດກັບຄົນອ ່ ນໆ ຫຼ  
ການເຕົື້ າໂຮມໃນສັງຄົມແບບອ ່ ນໆກ່ໍຫຸຼດຫນື້ ອຍລົງ; ຕົວຢ່າງ, ຫື້ ອງລໍ ຖື້ າ ແລະ 
ຄ ວຢູ່ບ່ອນລໍ ຖື້ າຂອງຄົນເຈັບເຂດນອກອາດຈໍ າເປັນຕື້ ອງໄດື້ ຮັບການທົບທວນຄ ນໃໝ່, 
ທີ່ ຢູ່ພັກອາໄສ, 
ມີມາດຕະການຕ່າງໆເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊ ື້ ອໄວຣັດໃນບັນດາຜູື້ ຄົນທີ່ ໄດື້ ຮັບກ
ານປ ່ ນປົວຢູ່ແລື້ ວ, 
ໃນນັື້ ນກ່ໍຕື້ ອງຮັບປະກັນການດູແລຮັກສາຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງຈະຕື້ ອງໄດື້ ຈັດຕັື້ ງປະຕ ບັດນໍ າໃຊື້ . 
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ, ລວມທັງພະນັກງານພາກສະຫນາມ, ກ່ຽວກັບການປື້ ອງກັນ ພະຍາດ 
COVID-19 ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນປື້ ອງກັນໃຫື້ ພວກເຂົ າ. 
 
ຮັບປະກັນວ່າສະຖານທີ່ ບໍ ລ ການແມ່ນສະອາດແລະມີ ສຸຂະອະນາໄມ 
ອີ ງຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງອົງການອະນາໄມໂລກລວມທັງ: ບ່ອນທີ່ ມີການສໍ າພັດ ແລະ 
ສ ່ ງຂອງຕ່າງໆຕື້ ອງມີການຂື້ າເຊ ື້ ອໂລກເປັນປະຈໍ າ; 
ສ່ົງເສີ ມການລື້ າງມ ເປັນປົກກະຕ ຂອງພະນັກງານ ແລະ 
ປະຊາຊົນທີ່ ມາພົວພັນກັບສະຖານບໍ ລ ການ; 
ນໍ ື້ າຢາທີ່ ໃຊື້ ລື້ າງມ ຕື້ ອງໃຫື້ ມີຢູ່ບ່ອນທີ່ ຄົງທີ່ ໃນສະຖານບໍ ລ ການ ແລະ 
ອື້ ອມຮອບສະຖານທີ່ ບໍ ລ ການ; ນໍ ື້ າຢານັື້ ນຕື້ ອງມີການເຕີ ມເປັນປະຈໍ າ; 
ໂປສເຕີ ການໂຄສະນາການລື້ າງມ ຕື້ ອງຕ ດໄວື້ ບ່ອນທີ່ ສາມາດເຫັນໄດື້ ; ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານ 
ແລະ 
ປະຊາຊົນທີ່ ມາຢື້ ຽມຢາມສະຖານບໍ ລ ການສາມາດເຂົ ື້ າເຖ ງບ່ອນທີ່ ພວກເຂົ າສາມາດລື້ າງມ ດື້ ວຍ
ສະບູ ແລະ ນໍ ື້ າໄດື້ . 
 
ການໃຫື້ ຂໍ ື້ ມູນ ແລະ 
ວ ທີ ການປົກປື້ ອງຕົນເອງໃນທຸກໆໂອກາດທີ່ ເປັນໄປໄດື້  
ອີ ງໃສ່ຄໍ າແນະນໍ າຂອງ ອົງການ WHO 
ເພ ່ ອໃຫື້ ຂໍ ື້ ມູນແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວ ທີ ການປົກປື້ ອງຕົນເອງ ແລະ 
ໃຫື້ ປະຊາຊົນົວພັນກັບການບໍ ລ ການທີ່ ມີຄວາມຈໍ າເປັນທາງດື້ ານສຸຂະອະນາໄມຂັື້ ນພ ື້ ນຖານ 
ເພ ່ ອປົກປື້ ອງຕົນເອງຈາກໄວຣັດເຊັ່ ນ: ສະບູ1. 
ກະຕຸກຊຸກຍູື້ ປະຊາຊົນບໍ່ ໃຫື້ ເຕົື້ າໂຮມກັນໃນຂົງເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດື້ , 
ໂດຍເນັື້ ນເຖ ງຄວາມອັນຕະລາຍຕ່ໍຕົວເອງ ແລະ ຄົນອ ່ ນໆ. 

 
1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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ໃຫື້ ການແນະນໍ າພະນັກງານກະທັດຫັດ ແລະ ຄົນທີ່ ພົວພັນກັບການບໍ ລ ການ, ຖື້ າ COVID-19 
ເລີ່ ມແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົ າ, ຜູື້ ໃດທີ່ ເລີ່ ມມີອາການໄອເລັກນື້ ອຍ ຫຼ  
ໄຂື້ ໃນລະດັບຕໍາ (37.3 C ຫຼ  ຫຼາຍກວ່ານັື້ ນ) ກ່ໍຈໍ າເປັນຕື້ ອງພັກຢູ່ເຮ ອນ.  
 
ການສ ບຕ່ໍບໍ ລ ການຂັື້ ນພ ື້ ນຖານ 
ແຈກຢາຍ naloxone ໃຫື້ ປະຊາຊົນຜູື້ ທີ່ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ ຈະພົບເຫັນການໃຊື້ ຢາ opioid 
ເກີນຂະຫນາດ ລວມທັງຜູື້ ທີ່ ໃຊື້ ຢາ opioids, ພະນັກງານພາກສະຫນາມ, ແລະ 
ຜູື້ ທີ່ ຕື້ ອງຮັບຜ ດຊອບກ່ອນຫມູ່ຫມົດ ສໍ າລັບກໍລະນີ ສຸກເສີ ນຕ່ໍການໃຊື້ ຢາ opioid 
ເກີນຂະຫນາດ; 
ເພ່ີມຄວາມພະຍາຍາມສູງສຸດໃນການແຈກຢາຍເຂັມສັກຢາທີ່ ສະອາດໃຫື້ ຜູື້ ທີ່ ສັກຢາເສບຕ ດ 
ເພ ່ ອຫລີ ກລື້ ຽງການໃຊື້ ເຂັມຮ່ວມກັນ; 
ພ ຈາລະນາສ ບຕ່ໍການຊ່ວຍເຫລ ອຈາກຫມູ່ເພ ່ ອນເຖ ງວ່າຈະຜ່ານການສ ່ ສານທາງໄກກ່ໍຕາມ. 
 
ການສ ບຕ່ໍການປ ່ ນປົວຮັກສາດື້ ວຍຢາpharmacological 
ພ ຈາລະນາມາດຕະການສ ບຕ່ໍການເຂົ ື້ າເຖ ງຂອງຢາປ ່ ນປົວທຸກຊະນ ດ, ລວມທັງ: 
ການມີຢາແຮໄວື້ , ການຈັດສ່ົງເຖ ງບື້ ານ, ການໃຫື້ ຢາໄປກ ນຢູ່ບື້ ານ, ການສ່ັງຢາເພ່ີມ ແລະ 
ການອອກໃບສ່ັງຢາເພ ່ ອຕ່ໍຢາ.  

• Naloxone ມີຄວາມຈໍ າເປັນຕື້ ອງມີໃຫື້ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ແລະ 
ສະໜອງໃຫື້ ຜູື້ ທີ່ ໃຊື້ ຢາ opioids ແລະ/ຫຼ  ຜູື້ ທີ່ ມີໂອກາດທີ່ ຈະພົບເຫັນການໃຊື້ ຢາ opioid 
ເກີນຂະຫນາດ.  

• ກ່ຽວກັບການໃຊື້ ຢາທົດແທນ agonist opioid ດື້ ວຍຢາ methadone ແລະ 
buprenorphine (ລວມທັງການອອກໃບສ່ັງຢາ buprenorphine 
ໃນບ່ອນທີ່ ມີເງ ່ ອນ), ເພ່ີມຈໍ ານວນຄົນເຈັບທີ່ ມີເງ ່ ອນໄຂ 
ສໍ າລັບການໃຫື້ ຢາເມ ່ ອກ ນຢູ່ບື້ ານ, ການໃຫື້ ຢາເມ ່ ອກ ນຢູ່ບື້ ານຢ່າງຫນື້ ອຍສອງອາທ ດ; 
ກຽມຢາໃຫື້ ຄົນເຈັບແຕ່ລະຄັື້ ງເພ ່ ອຫຸຼດເວລາໃນການລໍ ຖື້ າ; ແລະ 
ຈັດຕາຕະລາງເວລາຮັບເອົ າ 
ເພ ່ ອເຮັດໃຫື້ ຈໍ ານວນຄົນເຈັບປະຈໍ າວັນທີ່ ເຂົ ື້ າມາຮັບການບໍ ລ ການໃຫື້ ມີຫນື້ ອຍລົງ 

• ຖື້ າມີອາການແງື້ ນຢາທີ່ ຫນື້ າເປັນຫ່ວງ, 
ຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນສາມາດເຂົ ື້ າເຖ ງຢາປ ່ ນປົວໄດື້ . 

• ພ ຈາລະນາສ ບຕ່ໍການເຂົ ື້ າເຖ ງຢາປ ່ ນປົວອາການສົນ ແລະ 
ຢາປ ່ ນປົວຄວາມຜ ດປົກະຕ ທີ່ ເກີດຂ ື້ ນຮ່ວມກັນ. 

• ສໍ າລັບບາງຄົນທີ່ ມີແຮງຈູງໃຈສູງທີ່ ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ໃນການໃຊື້ ຢາ opioid ຫຼ  
ຢູ່ໃນສະຖານທີ່  ທີ່ ບໍ່ ມີຢາທົດແທນດື້ ວຍຢາ opioid agonists, ການເຂົ ື້ າເຖ ງ 
naltrexone ສໍ າ 
ລັບການປື້ ອງກັນການກັບມາໃຊື້ ຢາຄ ນຄວນຈະເປັນອີ ກທາງເລ ອກຫນ ່ ງ. 
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ການສຶ ບຕ່ໍການປ ່ ນປົວທາງດື້ ານຈ ດຕະ-ສັງຄົມ 
ຖື້ າຫາກວ່າການປ ່ ນປົວ, ລວມທັງການປ ່ ນປົວເປັນກຸ່ມ, ຈໍ າເປັນ ຫຼ  ຈະຕື້ ອງໄດື້ ລະງັບ, 
ພ ຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດື້ ຂອງການສະຫນອງການຕ ດຕ່ໍຈາກໄລຍະໄກ2 (ເຊັ່ ນ: ທາງໂທລະສັບ 

ຫລ  ອ ນເຕີ ເນັດ)3,4, ແລະ/ຫຼ  ເປັນລາຍບຸກຄົນ ເພ ່ ອສະຫນອງໃຫື້ ຜູື້ ປ່ວຍໄດື້ ຮັບການດູແລ 
ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນຕາມທີ່ ໄດື້ ກໍານົດໄວື້ . 
 
ການຊ່ວຍເຫລ ່ ອຜູື້ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທີ່ ພັກອາໃສ, 
ລວມທັງຄົນທີ່ ມີ ບັນຫາຈາກການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດທີ່ ຜ ດປົກກະຕ  
ໃຫື້ ທີ່ ພັກອາໄສ ຕາມຄໍ າແນະນໍ າໂດຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ, ເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດື້ ; 
ແຈກຢາຍອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດື້  ແລະ 
ຮັບປະກັນການເຂົ ື້ າເຖ ງມາດຕະການປື້ ອງກັນທີ່ ແນະນໍ າໂດຍ  ອົງການ WHO. 
 
ບໍ່ ມີ ເງ ່ ອນໄຂໃດໆທີ່ ຈະຕື້ ອງປະຕ ເສດການເຂົ ື້ າເຖ ງການປ ່ ນປົວສຸຂະພາ
ບຂອງຄົນທີ່ ໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ! 
ຮັບປະກັນການເຂົ ື້ າເຖ ງການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງເດີ ນຫາຍໃຈ, 
ລວມທັງການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນໃນເວລາທີ່ ຕື້ ອງການ, ໃຫື້ ຜູື້ ທີ່ ຕ ດຢາເສບຕ ດ ແລະ 
ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊື້ ຢາ ໂດຍບໍ່ ມີການຈໍ າແນກລັງກຽດ. 
ພ ຈາລະນາຕາມຄວາມເປັນຈ ງທີ່ ວ່າ ຄົນທີ່ ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ 
ທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດື້ ຮັບການປ ່ ນປົວ, ອາດຈະສົນໃຈທີ່ ຈະເລີ່ ມຕົື້ ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ມີວ ກ ດການນີ ື້ : 
ມັນເປັນສ ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ຈະກຽມພື້ ອມທີ່ ຈະໃຫື້ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ ເປັນໄປໄດື້ . 
ສໍ າລັບຈຸດປະສົງນີ ື້ , ສູນບໍ າບັດສາມາດສື້ າງຕັື້ ງບໍ ລ ການສາມຫ່ຼຽມແຍກຕ່າງຫາກ 
ເພ ່ ອແກື້ ໄຂກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ເປັນຄໍ າແນະນໍ າ ແລະ 
ຄວາມຕື້ ອງການປ ່ ນປົວຮັກສາໂດຍບໍ່ ມີການລໍ ຖື້ າ.  
 
 

ໃນເວລາທີ່ ຫຍຸື້ ງຍາກ, ຊ່ວງວ ກ ດການ, ກ່ໍຄ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໃນປະຈຸບັນ, 
ແມ່ນອີ ກໂອກາດໜ່ຶງທີ່ ຈະລະນຶ ກເຖ ງຄຸນຄ່າຂອງມະນຸດ ແລະ 
ຮ່ວມກໍາລັງແຮງເພ ່ ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ ່ ອເປົ ື້ າໝາຍດຽວກັນ, ບໍ່ ປະຖີ ື້ ມຜູື້ ໃດຢູ່ເບ ື້ ອງຫັຼງ, 
ລວມທັງຄົນທີ່ ໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ, ພື້ ອມກັບຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊື້ ຢາເສບຕ ດ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົ າ. 

 
2 https://www.unodc.org/documents/17-01904_Rural_treatment_ebook.pdf 
3 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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