
การใหคําปรึกษา

และการพัฒนาระบบ

ฟนฟูสภาพผูรับยาทดแทน
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



คาํถาม

1.  ประเดน็ทีท้่าทายในการรักษาด้วยยาทดแทน Buprenorphine  มีอะไรบ้าง?

2. ความร่วมใจคืออะไร

3. ควรได้รับความร่วมใจเท่าไร (ค่าเป็นร้อยละ) การรักษาจงึจะประสบความสําเร็จ เพราะอะไร

4. การไม่ร่วมใจในการรักษาด้วย Buprenorphine จะมีผลอะไรตามมาบ้าง (ทีพ่บบ่อย)



ความท้าทายของการรักษาด้วยยาทดแทน Buprenorphine

ลกัษณะเฉพาะของการรักษาด้วยยา Buprinophine

•ต้องกนิยาตลอดชีวติ? ตรงเวลา สมํา่เสมอ และต่อเน่ือง

•มอีาการไม่พงึประสงค์ทั้งในระยะส้ัน และระยะยาวอย่างไรบ้าง

•ต้องอาศัยความร่วมใจในระดบัไหน 



ความท้าทายของการรักษาด้วยยาทดแทน
ลกัษณะเฉพาะของการรักษาโดยใช้ยาทดแทน (ต่อ)

•หากความร่วมใจตํา่ จะทาํให้ 

- มกีารหวนกลบัไปใช้ยา

- ไม่มกีารป้องกนัการตดิเช้ือเอชไอว ี

- ซ่ึงอาจแพร่กระจายไปสู่ผู้อ่ืนได้

- เกดิความสูญเสียทรัพยากร 



ความร่วมใจ กบั ความร่วมมือ
ความร่วมใจ: การทีผู้่ป่วยมคีวามเข้าใจถงึประโยชน์และความจําเป็นของ
การรักษา มีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาตั้งแต่ต้น มีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนและเป็นเจ้าของแผนการรักษาด้วย

ความร่วมมือ: การยอมตาม หรือปฏิบัตติาม “คาํส่ัง” เช่น คาํส่ังแพทย์
โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้าใจหรือเห็นด้วยกบัคาํส่ังหรือคาํแนะนําน้ัน

- ไม่มีการร่วมกนัตดัสินใจระหว่างผู้ให้บริการรักษาและผู้ป่วย



ความสําคญัของความร่วมใจใน Harm Reduction

• ความร่วมใจอย่างไม่เตม็ที ่นําไปสู่

- การหวนกลบัไปใช้ยาเดมิ

- มพีฤตกิรรมเส่ียง

(Bangsberg et al 2000, Carpenter et al 2000)



ลกัษณะต่างๆ ของความไม่ร่วมใจในการรักษา

• การกนิยาไม่ตรงเวลาทีก่าํหนดไว้

• การกนิยาไม่ถูกขนาดเพราะเข้าใจผดิ / ลืมคาํแนะนําของแพทย์

• การปรับเปลีย่นขนาดยาเอง (อาจเพราะฤทธ์ิของยา หรือความเช่ือส่วนตวั)

• การลืมกนิยาบางม้ือ



ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความร่วมใจ

ความร่วมใจ

ปัจจยัดา้นการใชย้า

ทดแทน

ความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูรั้กษา

และผูป่้วย และ

ระบบบริการ

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ

สังคม

ตวัผูป่้วย: ทศันคติ

ความเช่ือ การรับรู้

ปัจจยัดา้นอาการของการ

ติดยา



ความร่วมใจเป็นพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงได้

•ระดบัความร่วมใจเปลี่ยนแปลงเมือ่เวลาผ่านไป

•ความร่วมใจขึน้อยู่กับปัจจยัหลายอย่างทีสั่มพนัธกั์นและเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา ไม่ไดข้ึน้อยู่กับปัจจยัใดโดดๆ

•ความร่วมใจตอ้งอาศัยการทาํงานร่วมกันของสหวชิาชพี :แพทย ์
พยาบาล ผู้ใหค้าํปรึกษา และเภสัชกร

•ความร่วมใจตอ้งอาศัยกลยุทธท์ีส่่งเสริมความร่วมใจหลายอยา่งรวมกัน



กลยุทธ์และเคร่ืองมือในการเพิม่ความร่วมใจในการกนิยาทดแทน

การให้คาํปรึกษา

การเตือนความจาํ (การส่งข้อความ, นาฬิกาปลกุ)

สมุดบันทกึสุขภาพประจาํตวัผู้ป่วย

เพ่ือนช่วยเพ่ือน /ครอบครัว/ชุมชน

การสังเกตการณ์โดยตรง



กลยุทธ์ การให้คาํปรึกษาเพ่ือความร่วมใจในการกนิยาทดแทน >95%?

เคารพในการตดัสินใจของผูป่้วย

สร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นกญุแจสาํคญัของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอยา่งคงท่ีและถาวร 

นาํเทคนิควธีิการเฉพาะของการสร้างแรงจูงใจ หรือท่ีเรียกวา่ การ

สมัภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing : MI) มา
ปรับใช้



ลกัษณะของ “การให้คาํปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ”
มกีารกาํหนดเป้าหมายและทศิทางทีชั่ดเจน
เป้าหมายอยู่ทีก่ารให้ผู้ป่วยแสดงความตั้งใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมด้วยตนเอง
บรรยากาศของการรักษาเป็นแบบอบอุ่น ยอมรับ สนับสนุน
ให้กาํลงัใจ และเข้าใจผู้ป่วย



 เน้นการช้ีให้เห็นถงึความขดัแย้งระหว่างเป้าหมายกบัพฤตกิรรม
เดมิ เพ่ือสร้างแรงจูงใจไปสู่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม

 การเปลีย่นแปลงมหีลายขั้นตอนขึน้อยู่กบัผู้ป่วย 
 ความลงัเลและต่อต้านการเปลีย่นแปลงเป็นเร่ืองปกตธิรรมดา

ลกัษณะของ “การให้คาํปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ”



ลกัษณะเฉพาะการให้คาํปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ

• ไม่ให้ความสําคญักบัปัญหา
• เน้นให้ผู้รับบริการเป็นผู้ตดัสินใจและรับผดิชอบแก้ไขปัญหา
• ผู้บําบัดเป็นผู้ประเมนิ แต่ผู้รับบริการต้องแสดงความต้องการของ
ตนเอง

• เช่ือว่าการต่อต้านเกดิขึน้จากอทิธิพลของผู้รักษา



ลกัษณะเฉพาะการให้คาํปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ

• ต้องตกลงเป้าหมายและกลวธีิรักษาร่วมกนั
• ปรับใช้หลกัการและวธีิการเฉพาะในการสร้างแรงจูงใจ
• สํารวจและสะท้อนโดยไม่ตดัสินและแก้ไข
• ให้ผู้รับบริการค้นหาความเป็นไปได้ของการเปลีย่นแปลง



ลกัษณะเฉพาะการให้คาํปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ

• ปรับใช้หลกัการและวธีิการเฉพาะในการสร้างแรงจูงใจ
• สํารวจและสะท้อนโดยไม่ตดัสินและแก้ไข
• ให้ผู้รับบริการค้นหาความเป็นไปได้ของการเปลีย่นแปลง
• ผู้รับบริการเป็นผู้รับผดิชอบวธีิการเปลีย่นแปลง และกระบวนการ

แก้ไขปัญหาเกดิขึน้จากความตั้งใจของผู้รับบริการและผู้สนับสนุน
โดยธรรมชาติ



ลกัษณะเฉพาะการให้คาํปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ

• กาํหนดทศิทางแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกดิ
การเปลีย่นแปลง
• ให้เสนอแนะคาํแนะนําและข้อมูลป้อนกลบัเม่ือเหมาะสมและจาํเป็น
• ค้นหา กระตุ้นและขยายความขดัแย้งเพ่ือกระตุ้นให้เกดิการ
เปลีย่นแปลง



หลกัการ 5 ประการ (DARES)
1. Develop Discrepancy ช่วยให้ผู้ป่วยเห็นความขดัแย้ง

2. Avoid Argumentation หลกีเลีย่งการเถยีงเพ่ือเอาชนะ

3. Roll with Resistance โอนอ่อนตามแรงต้านทาน

4. Express Empathy แสดงความเข้าใจผู้ป่วย

5. Support Self – Efficacy ส่งเสริมให้เกดิความเช่ือมั่นศักยภาพของตน



นอกจากการให้คาํปรึกษาแล้ว..

ยงัมกีระบวนการ อะไรอกีไหม?



การฟ้ืนฟสูภาพ (Recovery)

ความหมายของ Recovery 
หมายถงึ กระบวนการเปลีย่นแปลงซึง่บุคคลปรบัปรงุเปลีย่นแปลงสขุภาพและความ

เป็นอยูข่องตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ กาํหนดการดาํเนินชวีติดว้ยตนเอง พยายามดงึศกัยภาพ

ทีด่ทีีส่ดุของตนเองออกมาใชเ้พือ่เป็นคนใหมท่ีด่กีวา่และไมพ่ึง่พาสารเสพตดิอกี

SAMHSA (2012) 



ความสาํคญัของ “Recovery”

 การตดิยาเป็นโรคเรือ้รงัทางสมอง การบาํบดัรกัษาเป็นเพยีงหน่ึงคาํตอบ
เทา่นัน้ ยงัมปัีญหาอุปสรรคมากมาย 

 ผูใ้ชย้าตอ้งการความชว่ยเหลอืในระยะยาว

 ผูต้ดิยา “ไมพ่ดูความจรงิ”

 การดาํเนินชวีติมคีวามสลบัซบัซอ้น



ความแตกต่างระหว่าง Treatment กบั Recovery
 Treatment คอื การรกัษาใหห้ยดุการใชย้า 
 Recovery คอื ใหผู้ใ้ชย้าอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ต่อเน่ือง ในระยะยาว โดยไมพ่ึง่ยา  
 ขัน้ตอนการบาํบดัรกัษา
 ถอนพษิยา(Detoxification) ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ(Rehabilitation) Follow up
 สนบัสนุนการฟ้ืนสภาพ(Recovery)
 สนบัสนุนการฟ้ืนสภาพต่อเน่ืองระยะยาว

Recovery อาํนวยประโยชน์ต่อ 
การคงอยูใ่นระบบบาํบดัรกัษา การมสีขุภาวะทีด่ ีมคีุณภาพชวีติ มงีานทาํ มรีายได ้จติใจ
มัน่คง  ปลอดภยัจากการลดละเลกิเสพ ลดอาชญากรรม และสงัคมสงบสขุปลอดภยัยิง่ขึน้



บริการ Recovery มีอะไรบา้ง

 พีเ่ลีย้ง หรอื Recovery supporter, Recovery coach.

 Group support, Self-help group.

 ระบบบรกิารต่าง ๆ 



Recovery supporter, Recovery coach
ความหมายของ Peer-based recovery support?
หมายถงึ กระบวนการใหแ้ละรบัการชว่ยเหลอืบาํบดัดแูลโดยบุคคลทีไ่มใ่ช่ผูเ้ชีย่วชาญ

เพือ่บรรลุการฟ้ืนสภาพจากการใชส้รุาและหรอืยาเสพตดิอยา่งรุนแรงในระยะยาว

White (2009, p. 16)30



ผูส้นับสนุนการฟ้ืนสภาพ (Recovery Supporter) หรือเรียกช่ืออ่ืน 
Recovery coach, Wellness coach, Recovery support specialist, Peer 
mentor, Peer supporter หรอื Recovery navigator

บทบาทของผูส้นับสนุนการฟ้ืนสภาพ 
 เป็นเพือ่นรว่มทางในเสน้ทางการเปลีย่นแปลงตนเอง แลกเปลีย่นขอ้มลู ประสบการณ์

ทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูม้าและใหค้าํแนะนําแก่ผูม้ปัีญหายาเสพตดิอยา่งรว่มมอืรว่มใจ

 เป็นผูร้บัฟัง
 เป็นพีเ่ลีย้ง ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นและมปีระโยชน์ต่อผูม้ปัีญหายาเสพตดิ
 เป็นผูใ้หค้าํปรกึษา สนบัสนุนการตัง้เป้าหมาย เปลีย่นแปลงตวัเขาดว้ยตวัของเขาเอง  
 เป็นผูส้นบัสนุน ดว้ยเสยีงทีม่ ัน่ใจและมากดว้ยประสบการณ์ทีจ่ะทาํงานรว่มกบัระบบต่างๆ



เป้าหมายของการฟ้ืนสภาพ  
 ปลุก/ปลกูความหวงัและกาํลงัใจ
 สรา้งเสรมิอตัมโนทศัน์เชงิบวก (ลดการตตีรา)  
 เป็นบุคคลตน้แบบผูเ้ขม้แขง็ เอาตวัรอด และเตบิโตทางจติใจโดยไมพ่ึง่พายาเสพตดิ
 ลดการแยกตวัโดดเดีย่วและเชือ่มโยงผูม้ปัีญหายาเสพตดิกบับุคคลและสงัคม 
 สนบัสนุนการฟ้ืนสภาพแบบบุคคลเป็นศนูยก์ลาง  
 สรา้งความสมัพนัธก์ารเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัของผูท้ีเ่ทา่เทยีมกนั  

เรื่องราวของความหวงั  
 การเลา่เรือ่ง/เรือ่งเลา่เป็นสิง่ซึง่ทรงพลงัทีจ่ะเยยีวยา สรา้งความหวงั ใหก้าํลงัใจ
 การฟังเรือ่งเลา่และการเลา่เรือ่งราวบอกยํา้ถงึความเป็นมนุษยป์ถุุชน 

(มนุษยป์ถุุชนทาํผดิได ้พลาดได ้เสพซํ้าได ้แต่กแ็กไ้ขปรบัปรงุเป็นคนใหมท่ีด่กีวา่เดมิได)้  



ขัน้ริเร่ิม 
1. ค้นหาและเข้าถึงผูมี้ปัญหายาเสพติด 
2. สร้างสมัพนัธภาพนําไปสู่การช่วยเหลือ

ขัน้ประเมินจาํแนก 3. ลาํดบัความเร่งด่วนต่อความต้องการพืน้ฐาน

ขัน้ช่วยเหลือโดยผูเ้ช่ียวชาญ
4. ค้นหาและเข้าถึงทรพัยากรสนับสนุนในระบบต่างๆ
5. ประสานความร่วมมือกบัผูใ้ห้บริการในระบบต่างๆ

ขัน้สรา้งฐานราก
6. เช่ือมโยง ส่งเสริม ให้กาํลงัใจ 
7. ให้คาํปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

ขัน้สนับสนุนการเติบโต 8. วางแผนการฟ้ืนสภาพจากการเสพติด

ขัน้ปกป้องการเติบโต
9. สนับสนุนการฟ้ืนสภาพอย่างต่อเน่ือง  
10. รกัษาผูมี้ปัญหายาเสพติดให้คงอยู่ในกระบวนการ

ฟ้ืนสภาพในระยะยาว

ขัน้ตอนการพฒันาบริการสนับสนุนการฟ้ืนสภาพ 



สถานท่ีต่างๆ ในการจดั Recovery Support Services 
 ในชุมชน เชน่ ทีบ่า้น รา้นอาหาร รา้นกาแฟ หอ้งสมดุ โรงเรยีน สวนสาธารณะ 

ศาสนสถาน ประชาคมหมูบ่า้น  
 ในหน่วยงานบรกิารชุมชน ศนูยส์งัคมสงเคราะห ์ศนูยส์วสัดกิารสงัคม ศนูยด์แูลเดก็
 ในสถานพยาบาล โรงพยาบาล ศนูยบ์าํบดั คลนิิกสขุภาพ 
 ในหน่วยงานสนบัสนุนการฟ้ืนสภาพ  
 ในระบบยตุธิรรม คลนิิกจติสงัคมในระบบศาล โปรแกรมคุมประพฤติ
 ผา่นโทรศพัทห์รอืเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ email หอ้งสนทนา หรอื ประชุมกลุม่ออนไลน์  





บทเรยีนจากศกึษาดงูาน MARS (Medication-Assisted Recovery Services) ณ เมอืงไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม

 2008 ประเทศเวียดนามเร่ิมใช้ MMT ในการบาํบดัผูใ้ช้เฮโรอีน 
 2015 SAMHSA สนับสนุนงบประมาณ 9 เดือนริเร่ิมโปรแกรม MARS 
 2017 เปิดคลินิกเมทาโดน 314 แห่งทัว่ประเทศเวียดนาม (ผูป่้วย 54,255 คนทัว่ประเทศ 6,457 คนในเมืองไฮฟอง)
 2018 เปิดโปรแกรม MARS พร้อมให้ MMT รวม 18 ศนูยท์ัว่ประเทศเวียดนาม 4 ศนูยใ์นเมืองไฮฟอง



MARS Program = Self-Help Group
คาํขวญัของกลุ่ม MARS คือ ‘Building Strength, Overcoming Ourselves’ 
 เอาชนะการมองไม่เหน็คณุค่าของตนเอง (low self-esteem) 

 เอาชนะการตีตราตนเอง (self-stigma)

 สร้างเสริมความมัน่ใจในตนเอง (self-confidence)

 เพ่ิมการเคารพตนเอง (self-respect)

 เช่ือในศกัยภาพของตนเอง
 เช่ือในครอบครวั
 เช่ือในการรกัษาด้วยยา
 เช่ือในชมุชน



กลุ่ม MARS จาํกดัสมาชิกราว 20-30 คน

วิธีการรบัสมาชิกเข้ากลุ่ม MARS 

 ส่งตวัมาโดยคลินิกเมทาโดน
 แนะนํามาโดย Peer 
 เปิดรบัสมคัรทาง Facebook

กลุ่ม MARS พบกนั 2 ครัง้/เดือน 1.30 ชม. เช้า

ประชมุในคลินิกและปิกนิกนอกสถานท่ี

หวัข้อพดูคยุแต่ละครัง้ต่างกนั สมาชิก vote

หวัข้อพดูคยุเพ่ือเสริมความรู-้ทกัษะสมาชิก

กลุ่ม MARS พบ ‘Experts’ เดือนละ 1 ครัง้



หวัหน้ากลุ่ม (Peer Leader) ต้องผา่นการฝึกอบรม 5 วนัในหวัข้อ อาทิ

 วิทยาศาสตรข์องการเสพติด  ทกัษะการเป็นผูนํ้า

 การรกัษาการเสพติดด้วยเมทาโดน  ทกัษะชีวิต

 แนวคิดและหลกัการ MARS  การเป็นผูนํ้าและอาํนวยการกลุ่ม

 นโยบายสขุภาพและกิจกรรมสนับสนุน  การให้การสนับสนุนทางสงัคม



สรปุบทเรียน MAT (MMT) + MARS จากเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
 ลดอตัราการตายจากการใช้ยาเกินขนาด  ลดอาการเครียด วิตก ซึมเศร้าในผูใ้ช้ยาเสพติด

 ลดอตัราการติดเช้ือ HIV ในผูใ้ช้ยาเสพติด  เพ่ิมสขุภาพจิตของผูใ้ช้ยาเสพติดให้แขง็แรงขึน้

 เพ่ิมความปลอดภยัสาธารณะของเมือง

กลุ่ม MARS ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากเมือง US$21.50 ต่อประชมุ (682 บาท)

ผูนํ้ากลุ่ม MARS ไม่ได้รบัค่าตอบแทนแต่เบิกค่าใช้จ่ายได้ US$13 ต่อประชมุ (412 บาท)



https://www.smcmthailand.org/ความรูเ้พ่ือแบง่ปัน 



คาํถาม?

ด้วยความขอบคณุ
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