
 

ຄາໍແນະນາໍ ກຽ່ວກບັການປ ິ່ນປວົ, ດແູລ ແລະ ຟ ື້ນຟູສຂຸະພາບ ສາໍລບັຜູູ້ທີິ່ມບີນັຫາ
ກ່ຽວກບັການຊມົໃຊູ້ສານເສບຕ ດທີິ່ຜ ດປົກກະຕ  

ໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນທົິ່ວໂລກ 
 
ເພ ິ່ອເປັນສ່ວນຫນ ິ່ງໃນການຮັບປະກັນສຸຂະພາບທີິ່ດີຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ 
 
ພະຍາດໂຄວ ດ 2019 (COVID-19), COVID-19 ແມ່ນພະຍາດທາງເດີນລະບົບຫາຍໃຈ ທີິ່ເກີດມາ
ຈາກພະຍາດລະບບົທາງເດນີຫາຍໃຈຮນຸແຮງກະທນັຫນັຈາກໄວຣດັ 2 (SARS-CoV-2). ພະຍາດນີື້
ເກີດມາຈາກການຕ ດເຊ ື້ອໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ໂດຍມີອາການເລີິ່ມຕັື້ງແຕ່ພະຍາດໄຂູ້ຫວດັທໍາ
ມະດາ/ໄຂູ້ຫວດັໃຫຍ່ ໄປຈົນເຖ ງບັນຫາສຸຂະພາບທີິ່ຮ້າຍແຮງ. ອາການທົິ່ວໄປຈະມີໄຂູ້, ໄອ, ເຈັບຄ ໍ
ແລະ ຫາຍໃຈຖີິ່. ນອກຈາກນັື້ນຍັງມີອາການເຈັບປວດຕາມກ້າມຊີື້ນ ແລະ ມີຄວາມອ ດເມ ື້ອຍ. 
 
ໃນວນັທີ 11 ມີນາ 2020, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດູ້ປະກາດວ່າການລະບາດຂອງ 
COVID-19 ໃນປະຈບຸັນ ແມ່ນເປນັໂລກລະບາດ. ເຖ ງແມ່ນວ່າພະຍາດ COVID-19 ຕາມປົກກະຕ  
ມັກຈະບໍິ່ຮນຸແຮງ ແລະ ຄນົສວ່ນຫຼາຍຈະຫາຍດີໄດູ້ໄວ, ແຕ່ມນັອາດຈະຮ້າຍແຮງ ສໍາລບັກຸ່ມຄນົບາງ
ກຸ່ມ, ລວມທັງຜູູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີິ່ມີລະບບົພູມຕ້ານທານບກົພອ່ງ ຫຼ  ສະພາບການຕ ດເຊ ື້ອ. 
 
ໂລກລະບາດ ແລະ ຄວາມສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະສຸກ ກໍິ່ຄ ການລະບາດຂອງ COVID-19 ໃນປະຈຸ
ບັນ, ສາມາດເຮດັໃຫູ້ຫຼາຍຄົນເສຍຊີວ ດ ແລະ ກໍິ່ໃຫູ້ເກີດຄວາມສຽ່ງເພີິ່ມເຕີມ ຕໍິ່ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ
ຂອງໂລກ ແລະ ຄວາມໝັື້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໂດຍລວມ. ການຮບັປະກັນການເຂົື້າເຖ ງການ
ຮັກສາສຂຸະພາບຢ່າງຕໍິ່ເນ ິ່ອງໃນເວລາທີິ່ມີການແຜ່ລະບາດ, ລວມທັງການບລໍ ການ ສໍາລັບຄົນທີິ່ໃຊູ້ຢາ
ເສບຕ ດ ແລະ ການປ ິ່ນປົວຄວາມຜ ດປກົກະຕ ຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ແມ່ນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນບໍິ່ພຽງແຕ່ປກົ
ປູ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນ, ແຕ່ຍັງເປັນກຸນແຈທີິ່ສໍາຄັນຕໍິ່ຄວາມໝັື້ນຄົງ ແລະ ຄວາມມີສະຖຽນ
ລະພາບ. 
 
ຄວາມຜ ດປກົກະຕ ຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ແມ່ນເປັນເງ ິ່ອນໄຂຂອງການຕ ດເຊ ິ່ອເພີິ່ມທີິ່ຈະຕາມມາ
ເຊັິ່ນ: ພະຍາດເອດສ໌, ພະຍາດຕບັອກັເສບ B ແລະ/ຫຼ  C ແລະ ວນັນະໂລກ, ພະຍາດປອດ ຫຼ  ພະຍາດ
ຫຼອດເລ ອດຫົວໃຈ, ເສັື້ນເລ ອດອດູຕນັ, ມະເລັງ ແລະ ບາດແຜ ແລະ ຝົກຊໍື້າໃນບອ່ນອ ິ່ນໆ. ຍ ິ່ງໄປ
ກວ່ານັື້ນ, ຜູູ້ທີິ່ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ໃນການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ໂດຍສະເພາະຜູູ້ທີິ່ສກັຢາເສບຕ ດ ອາດຈະມີ
ລະບບົພູມຕ້ານທານຖ ກທໍາລາຍ. ສດຸທ້າຍ, ການດູມ ິ່ນປະມາດ ແລະ ການຈໍາແນກລັງກຽດທີິ່ເນ ິ່ອງມາ
ຈາກການຊົມໃຊູ້ສານເສບຕ ດ ແລະ ຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ສ່ວນຫຼາຍຜນົສບຶ
ເນ ິ່ອງມາຈາກຄວາມຈໍາກດັໃນການເຂົື້າເຖ ງແຫຼິ່ງຂໍື້ມູນພ ື້ນຖານເຊັິ່ນ: ທີິ່ຢູ່ອາໄສ, ການຈ້າງງານ, ການ
ຮັກສາສຂຸະພາບ ແລະ ການສະໜບັສະໜູນທາງສັງຄມົ. ດ້ວຍເຫດຜນົທັງໝດົນີື້, ມັນອາດຈະເປນັ
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ເລ ື້ອງຍາກ ສໍາລບັຄນົທີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ແລະ ມີຄວາມຜ ດປກົກະຕ ໃນການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ເພ ິ່ອປົກປູ້ອງ
ຕົວເອງ ແລະ ພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະແມ່ນມີການພັດທະນາໄປສູກ່ານຕ ດເຊ ິ່ອ
ໄວຣັດ COVID-19.  
 
ສະນັື້ນ, ມັນເປັນສ ິ່ງສໍາຄັນທີິ່ຈະຮບັປະກັນການສ ບຕໍິ່ ການເຂົື້າເຖ ງການບລໍ ການດ້ານສາທາລະນະສກຸ 
ແລະ ການບລໍ ການທາງສັງຄົມ ສໍາລບັຜູູ້ທີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ແລະ ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ໃນການໃຊູ້ຢາເສບ
ຕ ດ ແລະ ໃຫູ້ການດແູລຮກັສາຢ່າງຕໍິ່ເນ ິ່ອງຕາມທີິ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນຄູ່ມ ມາດຕະຖານສາກນົ ສໍາລັບການ
ປ ິ່ນປົວຄວາມຜ ດປກົກະຕ ຈາກການນໍາໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ (UNODC / WHO, ປີ 2020) ໃນຂອບເຂດ
ທີິ່ດີທີິ່ສດຸເທົິ່າທີິ່ເປນັໄປໄດູ້ໃນເວລາເກີດວ ກ ດການ. ນີື້ປະກອບມີການບລໍ ການຂັື້ນຕໍິ່າເຊັິ່ນດຽວກັນກບັ
ການປ ິ່ນປົວທາງດ້ານຈ ດຕະວ ທະຍາ ແລະ ການປ ິ່ນປວົດວ້ຍຢາໃນຫຼາຍໆສະຖານທີິ່ບລໍ ການ.  
 
ສ ິ່ງນີື້ຍັງສອດຄ່ອງກບັບນັດາຄວາມຮຽກຮ້ອງທີິ່ເຂັມແຂງຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊ ກຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດທີິ່ໄດູ້ມໄີວູ້ ຄໍາໝັື້ນສັນຍາຕໍິ່ສາທາລະນະສກຸ ເພ ິ່ອທກຸຄນົໂດຍບໍິ່ປະຖ ື້ມຜູູ້ໃດຢູ່ທາງຫລງັ 
ຂອງວາລະປີ 2030 ແລະໄດູ້ຍກົໃຫູ້ເຫັນເຖ ງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປກົປູ້ອງສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງທຸກຄົນ, ຄອບຄວົ, ສະມາຊ ກທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງສັງຄົມ, ຊຸມຊນົ ແລະ 
ສັງຄົມໂດຍລວມໃນເອກະສານຜນົໄດູ້ຮັບຂອງ UNGASS 2016 ກ່ຽວກບັການແກູ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕ ດທົິ່ວໂລກ.  
 
ໃນສະພາບການດັິ່ງກ່າວ, ໄດູ້ມີການສະເໜວີ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊ ກ ແລະ ລະບົບການບໍລ ການ
ປ ິ່ນປົວ, ການດູແລ ແລະ ຟ ື້ນຟຢູາເສບຕ ດ ແລະ ການພັດທະນາແຜນການຕ່າງໆ ເພ ິ່ອຮັບປະກນັການ
ດູແລຢ່າງຕໍິ່ເນ ິ່ອງ ສໍາລບັຜູູ້ທີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ແລະ ຄນົທີິ່ມີບນັຫາຄວາມຜ ດປົກະຕ ຈາກການນໍາໃຊູ້ຢາ
ເສບຕ ດ, ໂດຍຄໍານຶງເຖ ງບນັຫາຕໍິ່ໄປນີື້.  
 
ແກູ້ໄຂຄວາມຕໍິ່ເນ ິ່ອງການເຂົື້າເຖ ງການບລໍ ການ 
ເຖ ງແມ່ນວ່າພ ຈາລະນາການເຂົື້າເຖ ງການບລໍ ການຢ່າງຕໍິ່ເນ ິ່ອງຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນ
ເວລາເກດີວ ກ ດການ; ກະກຽມແຜນການຄວາມຕໍິ່ເນ ິ່ອງຂອງການໃຫູ້ບລໍ ການ, ໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍື້ສະເໜ ີ
ແນະທັງຫມົດ ສໍາລັບພະຍາດຊ ມເຊ ິ່ອລະບົບຫາຍໃຈແມ່ນຖ ກປະຕ ບດັຕາມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາພ ເສດ 
ສໍາລັບຄົນເຈັບ COVID 19 ທີິ່ມີຢູ່ແລູ້ວ.   
 
ແກູ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງພະນກັງານ ແລະ ຄນົເຈບັໃນສະຖານບລໍ ການ 
ພ ຈາລະນາເຖ ງຄວາມຈໍາເປນັໃນການຈດັຕັື້ງການໃຫູ້ບລໍ ການ ເພ ິ່ອວ່າຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ
ຕ ດຕໍິ່ພວົພນັຢ່າງໃກູ້ຊ ດກບັຄົນອ ິ່ນໆ ຫຼ  ການເຕົື້າໂຮມໃນສັງຄົມແບບອ ິ່ນໆໃຫູ້ຫຼຸດຫນອ້ຍລົງ; 
ຕົວຢ່າງ, ຫ້ອງລໍຖ້າ ແລະ ຄ ວຢູ່ບອ່ນລໍຖ້າ ຂອງຄນົເຈັບເຂດນອກ ອາດຈໍາເປນັຕ້ອງໄດູ້ຮບັການທົບ
ທວນຄ ນໃໝ່, ທີິ່ຢູພ່ກັອາໄສ, ມີມາດຕະການຕ່າງໆເພ ິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜລ່ະບາດຂອງເຊ ື້ອໄວຣດັໃນ
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ບັນດາຜູູ້ຄນົທີິ່ໄດູ້ຮັບການປ ິ່ນປວົຢູ່ແລູ້ວ, ໃນນັື້ນກໍິ່ຕ້ອງຮັບປະກນັການດແູລຮັກສາຢ່າງຕໍິ່ເນ ິ່ອງຈະ
ຕ້ອງໄດູ້ຈດັຕັື້ງປະຕ ບດັນໍາໃຊູ້. ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ, ລວມທັງພະນກັງານພາກສະຫນາມ, ກ່ຽວກັບ
ການປູ້ອງກັນ ພະຍາດ COVID-19 ແລະ ສະໜອງອປຸະກອນປູ້ອງກັນໃຫູ້ພວກເຂົາ. 
 
ຮບັປະກນັວາ່ສະຖານທີິ່ບລໍ ການແມນ່ສະອາດແລະມສີຂຸະອະນາໄມ 
ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກລວມທງັ: ບອ່ນທີິ່ມີການສໍາພັດ ແລະ ສ ິ່ງຂອງຕ່າງໆຕ້ອງ
ມີການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດເປັນປະຈໍາ; ສົິ່ງເສີມການລ້າງມ ເປັນປົກກະຕ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊນົທີິ່
ມາພົວພນັກບັສະຖານບລໍ ການ; ນໍື້າຢາທີິ່ໃຊູ້ລ້າງມ ຕອ້ງໃຫູ້ມີຢູບ່່ອນທີິ່ຄົງທີິ່ໃນສະຖານບໍລ ການ ແລະ 
ອ້ອມຮອບສະຖານທີິ່ບລໍ ການ; ນໍື້າຢານັື້ນຕອ້ງມີການເຕີມເປັນປະຈໍາ; ໂປສເຕີການໂຄສະນາການລ້າງ
ມ ຕ້ອງຕ ດໄວູ້ບອ່ນທີິ່ສາມາດເຫັນໄດູ້; ຮບັປະກັນວ່າພະນກັງານ ແລະ ປະຊາຊົນທີິ່ມາຢູ້ຽມຢາມ
ສະຖານບໍລ ການສາມາດເຂົື້າເຖ ງບ່ອນທີິ່ພວກເຂົາສາມາດລ້າງມ ດວ້ຍສະບູ ແລະ ນໍື້າໄດູ້. 
 
ການໃຫູ້ຂໍື້ມນູ ແລະ ວ ທີການປກົປູ້ອງຕນົເອງໃນທຸກໆໂອກາດທີິ່ເປນັໄປໄດູ້ 
ອີງໃສຄ່ໍາແນະນໍາຂອງ ອົງການ WHO ເພ ິ່ອໃຫູ້ຂໍື້ມູນແກປ່ະຊາຊົນກ່ຽວກບັວ ທີການປົກປູ້ອງຕົນເອງ 
ແລະ ໃຫູ້ປະຊາຊນົພວົພນັກບັການບລໍ ການ ທີິ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂັື້ນພ ື້ນຖານ 
ເພ ິ່ອປກົປູ້ອງຕົນເອງຈາກໄວຣດັເຊັິ່ນ: ສະບ1ູ. ກະຕກຸຊກຸຍູູ້ປະຊາຊົນບໍິ່ໃຫູ້ເຕົື້າໂຮມກັນໃນຂງົເຂດທີິ່
ເປັນໄປໄດູ້, ໂດຍເນັື້ນເຖ ງຄວາມອນັຕະລາຍຕໍິ່ຕົວເອງ ແລະ ຄົນອ ິ່ນໆ. ໃຫູ້ການແນະນໍາພະນັກງານ
ກະທັດຫດັ ແລະ ຄນົທີິ່ພວົພັນກັບການບໍລ ການ, ຖ້າ COVID-19 ເລີິ່ມແຜລ່ະບາດຢູ່ໃນຊຸມຊນົຂອງ
ພວກເຂົາ, ຜູູ້ໃດທີິ່ເລີິ່ມມີອາການໄອເລັກນ້ອຍ ຫຼ  ໄຂູ້ໃນລະດັບຕໍິ່າ (37.3 C ຫຼ  ຫຼາຍກວ່ານັື້ນ) ກໍິ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງພກັຢູ່ເຮ ອນ.  
 
ການສ ບຕໍິ່ບລໍ ການຂັື້ນພ ື້ນຖານ 
ແຈກຢາຍ ນາລ້ອກໂຊນ (naloxone) ໃຫູ້ປະຊາຊນົຜູູ້ທີິ່ມີໂອກາດທີິ່ຈະພົບເຫນັການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ 
ອະນພຸັນຂອງຝ ິ່ນ (opioid) ເກີນຂະຫນາດ ລວມທັງຜູູ້ທີິ່ໃຊູ້ຢາອະນຸພນັຂອງຝ ິ່ນ (opioid), 
ພະນກັງານພາກສະຫນາມ, ແລະ ຜູູ້ທີິ່ຕ້ອງຮບັຜ ດຊອບກອ່ນຫມູ່ຫມົດ ສໍາລບັກລໍະນສີຸກເສີນຕໍິ່ການ
ໃຊູ້ຢາເສບຕ ດອະນຸພນັຂອງຝ ິ່ນ (opioid) ເກີນຂະຫນາດ; ເພີິ່ມຄວາມພະຍາຍາມສງູສດຸໃນ
ການແຈກຢາຍເຂັມສກັຢາທີິ່ສະອາດໃຫູ້ຜູູ້ທີິ່ສັກຢາເສບຕ ດ ເພ ິ່ອຫລກີລຽ້ງການໃຊູ້ເຂັມຮ່ວມກັນ; 
ພ ຈາລະນາສ ບຕໍິ່ການຊ່ວຍເຫລ ອຈາກຫມູ່ເພ ິ່ອນເຖ ງວາ່ຈະຜ່ານການສ ິ່ສານທາງໄກກໍິ່ຕາມ. 
 
 
 

 
1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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ການສ ບຕໍິ່ການປ ິ່ນປວົຮກັສາດວ້ຍຢາ pharmacological 
ພ ຈາລະນາມາດຕະການສ ບຕໍິ່ການເຂົື້າເຖ ງຂອງຢາປ ິ່ນປວົທຸກຊະນ ດ, ລວມທັງ: ການມີຢາແຮໄວູ້, 
ການຈດັສົິ່ງເຖ ງບ້ານ, ການໃຫູ້ຢາໄປກ ນຢູບ່້ານ, ການສັິ່ງຢາເພີິ່ມ ແລະ ການອອກໃບສັິ່ງຢາເພ ິ່ອຕໍິ່ຢາ.  

• ນາລ້ອກໂຊນ (Naloxone) ມີຄວາມຈໍາເປນັ ຕອ້ງມຢີູໃ່ນສະຖານທີິ່ຕ່າງໆ ແລະ ສະໜອງໃຫູ້
ຜູູ້ທີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕ ດອະນຸພັນຂອງຝ ິ່ນ (opioids) ແລະ/ຫຼ  ຜູູ້ທີິ່ມີໂອກາດທີິ່ຈະພບົເຫັນການໃຊູ້
ຢາເສບຕ ດອະນຸພັນຂອງຝ ິ່ນ (opioids) ເກນີຂະຫນາດ.  

• ກ່ຽວກບັການໃຊູ້ຢາທົດແທນ agonist opioid ດ້ວຍຢາ ເມທາໂດນ (methadone) ແລະ 
ຢາ ບຣູເປຣນຟໍ ນ (buprenorphine) (ລວມທັງການອອກໃບສັິ່ງຢາ buprenorphine 
ໃນບອ່ນທີິ່ມີເງ ິ່ອນ), ເພີິ່ມຈໍານວນຄນົເຈບັທີິ່ມີເງ ິ່ອນໄຂ ສໍາລັບການໃຫູ້ຢາເມ ິ່ອກ ນຢູບ່້ານ, 
ການໃຫູ້ຢາເມ ິ່ອກ ນຢູບ່້ານຢ່າງຫນອ້ຍສອງອາທ ດ; ກຽມຢາໃຫູ້ຄນົເຈັບແຕ່ລະຄັື້ງເພ ິ່ອຫຼຸດ
ເວລາໃນການລໍຖ້າ; ແລະ ຈັດຕາຕະລາງເວລາຮບັເອົາ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫູ້ຈໍານວນຄົນເຈັບປະຈໍາວນັ
ທີິ່ເຂົື້າມາຮັບການບໍລ ການໃຫູ້ມີຫນ້ອຍລົງ 

• ຖ້າມີອາການແງູ້ນຢາທີິ່ຫນ້າເປັນຫວ່ງ, ຮັບປະກນັວ່າປະຊາຊົນສາມາດເຂົື້າເຖ ງຢາປ ິ່ນປົວໄດູ້. 
• ພ ຈາລະນາສ ບຕໍິ່ການເຂົື້າເຖ ງຢາປ ິ່ນປວົຂອງອາການສນົ ແລະ ຢາປ ິ່ນປວົຂອງຄວາມຜ ດປກົະຕ 

ທີິ່ເກີດຂ ື້ນຮ່ວມກັນ. 
• ສໍາລັບບາງຄນົທີິ່ມີແຮງຈູງໃຈສູງທີິ່ມີຄວາມຜ ດປກົກະຕ ໃນການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດອະນຸພັນຂອງ

ຝ ິ່ນ (opioids) ຫຼ  ຢູ່ໃນສະຖານທີິ່ ທີິ່ບໍິ່ມຢີາທົດແທນດ້ວຍຢາ opioid agonists, ການເຂົື້າ
ເຖ ງ naltrexone ສໍາລັບການປູ້ອງກັນການກັບມາໃຊູ້ຢາຄ ນຄວນຈະເປັນອກີທາງ
ເລ ອກຫນ ິ່ງ. 

 
ການສບຶຕໍິ່ການປ ິ່ນປວົທາງດາ້ນຈ ດຕະ-ສງັຄມົ 
ຖ້າຫາກວ່າການປ ິ່ນປວົ, ລວມທັງການປ ິ່ນປວົເປນັກຸ່ມ, ຈໍາເປັນ ຫຼ  ຈະຕອ້ງໄດູ້ລະງັບ, ພ ຈາລະນາ
ຄວາມເປນັໄປໄດູ້ຂອງການສະຫນອງການສ ື້ສານທາງໄກ2 (ເຊັິ່ນ: ທາງໂທລະສບັ ຫລ  ອ ນເຕີເນັດ)3,4, 
ແລະ/ຫຼ  ເປນັລາຍບກຸຄນົ ເພ ິ່ອສະຫນອງໃຫູ້ຜູູ້ປ່ວຍໄດູ້ຮບັການດູແລ ແລະ ສະຫນັບສະຫນນູຕາມທີິ່
ໄດູ້ກໍານດົໄວູ້. 
 
ການຊວ່ຍເຫລ ິ່ອຜູູ້ທີິ່ບໍິ່ມທີີິ່ພັກອາໃສ, ລວມທງັຄນົທີິ່ມບີນັຫາຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ
ທີິ່ຜ ດປົກກະຕ  
ໃຫູ້ທີິ່ພັກອາໄສ ຕາມຄາໍແນະນໍາໂດຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມເທົິ່າທີິ່ເປັນໄປໄດູ້; ແຈກຢາຍ

 
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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ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເທົິ່າທີິ່ເປັນໄປໄດູ້ ແລະ ຮບັປະກັນການເຂົື້າເຖ ງມາດ
ຕະການປູ້ອງກນັທີິ່ແນະນໍາໂດຍ  ອົງການ WHO. 
 
ບໍິ່ມເີງ ິ່ອນໄຂໃດໆທີິ່ຈະຕ້ອງປະຕ ເສດການເຂົື້າເຖ ງການປ ິ່ນປວົສຂຸະພາບຂອງຄນົທີິ່ໃຊູ້
ຢາເສບຕ ດ! 
ຮັບປະກນັການເຂົື້າເຖ ງການຊວ່ຍເຫຼ ອທາງເດນີຫາຍໃຈ, ລວມທັງການດູແລທີິ່ຈໍາເປນັໃນເວລາທີິ່
ຕ້ອງການ, ໃຫູ້ຜູູ້ທີິ່ຕ ດຢາເສບຕ ດ ແລະ ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊູ້ຢາ ໂດຍບໍິ່ມີການຈໍາແນກ
ລັງກຽດ. ພ ຈາລະນາຕາມຄວາມເປັນຈ ງທີິ່ວ່າ ຄນົທີິ່ມີຄວາມຜ ດປົກກະຕ ຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ທີິ່ຍງັ
ບໍິ່ທັນໄດູ້ຮບັການປ ິ່ນປວົ, ອາດຈະສົນໃຈທີິ່ຈະເລີິ່ມຕົື້ນໃນຊວ່ງເວລາທີິ່ມີວ ກ ດການນີື້: ມັນເປັນສ ິ່ງ
ສໍາຄັນທີິ່ຈະກຽມພອ້ມທີິ່ຈະໃຫູ້ການສະໜບັສະໜູນທີິ່ເປັນໄປໄດູ້. ສໍາລບັຈດຸປະສົງນີື້, ສູນບໍາບດັ
ສາມາດສ້າງຕັື້ງບລໍ ການສາມຫຼິ່ຽມແຍກຕ່າງຫາກ ເພ ິ່ອແກູ້ໄຂກ່ຽວກບັພະຍາດ COVID-19 ທີິ່ເປນັຄໍາ
ແນະນໍາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການປ ິ່ນປົວຮັກສາໂດຍບໍິ່ມີການລຖໍ້າ.  
 
 
ໃນເວລາທີິ່ຫຍຸູ້ງຍາກ, ຊວ່ງວ ກ ດການ, ກໍິ່ຄ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໃນປະຈຸບນັ, ແມ່ນອກີ
ໂອກາດໜຶິ່ງທີິ່ຈະລະນກຶເຖ ງຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນຄົນ ແລະ ລວມກໍາລັງແຮງເພ ິ່ອເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ 
ເພ ິ່ອເປົື້າໝາຍດຽວກັນ, ໂດຍບໍິ່ປະຖີື້ມຜູູ້ໃດຢູ່ເບ ື້ອງຫຼງັ, ລວມທັງຄນົທີິ່ໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ, ພອ້ມກບັ
ຄວາມຜ ດປກົກະຕ ຈາກການໃຊູ້ຢາເສບຕ ດ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາ. 


