แนวทางปฏิบัติสําหรับการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลยาเสพติดในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผลกระทบตอ
กระบวนการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลยาเสพติด ทางสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ
บรมราชชนนี (สบยช.) ไดกําหนดแนวทางการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลยาเสพติดในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสอดคลองกับคําสั่งของศูนยบริหารสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง
พื้ น ที่ ส ถานการณ ที่ กํ า หนดเป น พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด ตามข อ กํ า หนดตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซึ่งสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู
ผู ติ ด ยาเสพติ ด แห ง ชาติ บ รมราชชนนี (สบยช.) นอกจากมี ภ ารกิจ ในการบํ าบั ด รั กษาผู ติ ด ยาเสพติ ด แล ว
ยังมีภารกิจ ในการกําหนด พัฒนาเกณฑมาตรฐาน และรับ รองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ทุกระบบ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ดังนั้นทาง สบยช. จึงออกประกาศ แนวทางปฏิบัติสําหรับการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลยาเสพติด
ตามพื้นที่ตางๆ ใหสอดคลองพื้นที่สถานการณที่กําหนดเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามขอกําหนดตามความใน
มาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
๑. พื้นทีค่ วบคุมสูงสุด(สีแดง) และควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม)
๑.๑ สถานพยาบาลยาเสพติดครบกําหนดการตออายุการรับรอง กรณีสถานพยาบาลดังกลาว
พรอมรับการเยี่ยมสํารวจ ใหจัดเยี่ยมสํารวจผาน VDO conference
๑.๒ กรณีสถานพยาบาลยาเสพติดมีขอจํากัดดวยสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ใหเลื่อนการเยี่ยมสํารวจและใหสถานพยาบาลดังกลาวมีสถานะเปนอยู
ระหวางการตออายุชั่วคราวแตไมเกิน ๖ เดือน เพื่อรับการเยี่ยมสํารวจดวยวิธีที่เหมาะสมตอไป
๑.๓ สําหรับสถานพยาบาลยาเสพติดที่ขอรับรองคุณภาพ (Accreditation) ใหงดการจัดเยี่ยม
สํารวจในพื้นที่ดังกลาวทุกกิจกรรม
๑.๔ กรณีผูเยี่ยมสํารวจพํานักอยูในพื้นที่ดังกลาว ใหงดเดินทางเยี่ยมสํารวจ โดยใหเยี่ยมสํารวจ
ผาน VDO conference แทน
๒. พื้นที่ควบคุม(สีสม) และพื้นที่เฝาระวังสูง (สีเหลือง)
๒.๑ กรณี ส ถานพยาบาลยาเสพติ ด พร อ มรั บ การเยี่ ย มสํ า รวจ (Accreditationหรื อ Reaccreditation) ใหจัดการเยี่ยมสํารวจแบบ physical distancing โดยผูเยี่ยมสํารวจตองไมใชบุคคลพํานักใน
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม)
๒.๒ กรณีส ถานพยาบาลยาเสพติ ดมีขอจํากัด ดวยสถานการณแพรร ะบาดของโรคติ ดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ หรือทาง สบยช./ โรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาคทั้ง ๖ แหง(ตามพื้นที่
รับผิดชอบ) ไมสามารถจัดหาทีมผูเยี่ยมสํารวจที่ไมพํานักในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมสูงสุดและเขมงวด
สูงสุด เขาเยี่ยมสํารวจได และเปนสถานพยาบาลยาเสพติดที่ครบกําหนดตออายุการรับรอง ใหเลื่อนการเยี่ยม
สํารวจออกไปกอน และใหสถานพยาบาลดังกลาวมีสถานะเปนอยูระหวางการตออายุชั่วคราวแตไมเกิน ๖
เดือน เพื่อรับการเยี่ยมสํารวจดวยวิธีที่เหมาะสมตอไป

๒.๓ กรณีผูเยี่ยมสํารวจพํานักอยูในพื้นที่ดังกลาว สามารถเยี่ยมสํารวจในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝา
ระวั งสู งได แบบ physical distancing หรือเยี่ย มสํ ารวจผ าน VDO conference หรื องดเยี่ ยมกรณี
สถานพยาบาลมีขอจํากัดดวยสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
๓. พื้นที่เฝาระวัง (สีเขียว)
๓.๑ กรณี ส ถานพยาบาลยาเสพติ ด พร อ มรั บ การเยี่ ย มสํ า รวจ (Accreditation หรื อ Reaccreditation) ใหจัดการเยี่ยมสํารวจแบบ physical distancing โดยผูเยี่ยมสํารวจไมใชบุคคลพํานักในพื้นที่
ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม)
๓.๒ กรณีสถานพยาบาลยาเสพติ ด มีขอจํ ากัด ด วยสถานการณแพร ร ะบาดของโรคติด เชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้ น ที่ แ ละสถานพยาบาลดั ง กล า วครบกํ า หนดต อ อายุ ก ารรั บ รอง (Reaccreditation) ให ส ถานพยาบาลนั้ น ทําหนั งสื อ แจ ง สบยช./ โรงพยาบาลธั ญ ญารั ก ษภู มิภ าคทั้ง ๖ แห ง
(ตามพื้นที่รับผิดชอบ) เพื่อเลื่อนการเยี่ยมสํารวจออกไปกอนและใหสถานพยาบาลยาเสพติดมีสถานะเปนอยู
ระหวางการตออายุชั่วคราวแตไมเกิน ๖ เดือนเพื่อรับการเยี่ยมสํารวจดวยวิธีที่เหมาะสมตอไป
๓.๓ กรณีผูเยี่ยมสํารวจพํานักอยูในพื้นที่ดังกลาว สามารถเยี่ยมสํารวจในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝาระวัง
สูงและพื้นที่เฝาระวังไดแบบ physical distancing หรือเยี่ยมสํารวจผาน VDO conference
ทั้งนี้การเยี่ยมสํารวจผาน VDO conference จะดําเนินการกับสถานพยาบาลยาเสพติดครบกําหนด
ตออายุการรับรองเทานั้นกอน

