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การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

1. เหตุผลความจาเป็ น: เรามีพ้ นฐานที
ื
่ดี
▪ ประเทศไทย ใช้
methadone maintenance
treatment มานานกว่า 20
ปี ได้ ผลดี แต่มีข้อจากัด
สาหรับพื้นที่บางแห่งและ
คนไข้ บางกลุ่ม

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

1. เหตุผลความจาเป็ น: มีทางเลือกใหม่ที่ดี
▪ WHO เพิ่มยาตัวใหม่ เป็ นทางเลือกในการบาบัด (2548)
– buprenorphine/naloxone ใช้ อมใต้ ล้ นิ
– Half-life 36-48 ชั่วโมง สามารถรับยาสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
– เป็ น partial agonistปลอดภัย ไม่มีปัญหา overdose

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

1. เหตุผลความจาเป็ น: เทียบกับเมทาโดน
ฤทธิ์กระตุ้น mμ receptor
Half-life ของยา

Methadone
Buprenorphine
Full
Partial
24-36 ชั่ วโมง
36 – 48 ชั่ วโมง

การกินยา

ทุกวัน

ความเสี่ ยงต่ อการใช้ เฮโรอีน ร่ วม มีมาก
ด้ วยในระหว่ างการรักษา

เสี่ ยงต่ อการตายจากยาเกินขนาด มากกว่ า

ทุก 2 วัน/สั ปดาห์ ละ 3 ครั้ง
มีน้อย เพราะมี higher
affinity ต่ อ opioid receptor
มากกว่ าเฮโรอีน
น้ อยกว่ ามาก

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

1. เหตุผลความจาเป็ น: เทียบกับเมทาโดน
Methadone
กลุ่มทีค่ วรใช้ บาบัด
กลุ่มติดรุนแรง
Withdrawal symptoms เมื่อขาดยา ปานกลาง - รุนแรง
เมื่อใช้ ร่วมกับยาต้ านไวรัส HIV
เกิด opioid
withdrawal ได้
การแอบนาไปฉีด
มีได้
ราคายา
ถูก
Cost-effectiveness หลังจากพ้น แพงกว่ า
ช่ วงลิขสิ ทธิ์บริษัทยา

Buprenorphine
กลุ่มติดน้ อย-ปานกลาง
น้ อย
ไม่ เกิด opioid
withdrawal
มีน้อย(ผสม naloxone)
แพงกว่ า
ถูกกว่ า

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Buprenorphine/Naloxone Versus Methadone for the
Treatment of Opioid Dependence: A Review of Comparative Clinical Effectiveness, Cost Effectiveness and
Guidelines. Rapid Response Report: Peer-reviewed Summary with Critical Appraisal, 02 September 2016.

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

1. เหตุผลความจาเป็ น: ทางเลือกนี้เป็ นสากล
▪ ได้ รับความนิยมในระดับสากล

International Narcotic Control Board (INCB) 2018. Buprenorphine: reporting consumption as a first step towards
availability. INCB Secretariat, E/INCB/2018/Alert.3;
https://www.incb.org/documents/News/Alerts/Alert_on_Control_of_Psychotropic_Substances_Feb_2018.pdf

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

1. เหตุผลความจาเป็ น:ใช้ได้ดีระดับปฐมภูมิ
Evidence is strongest for the
opioid agonists, buprenorphine
and methadone, …to decrease
illicit opioid use and mortality.

BMJ 2021;373:n784 | doi: 10.1136/bmj.n784

Treating OUD in primary care settings is cost effective, improves
outcomes for both OUD and other medical comorbidities, and is highly
acceptable to patients.

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

1. เหตุผลความจาเป็ น:ลองในไทย ปลอดภัย ผลดี
▪ เริ่มวิจัยในไทย เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง 2550-55
– Suboxone® Medication-assisted treatment
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ม.เชียงใหม่
▪ศึกษาในกลุ่ม opium/opioid addicts 202 คน
เพื่อป้ องกันการเสียชีวิต/ติดเชื้อ HIV
▪ใช้ ได้ ดี มีความปลอดภัย
•
•

Metzger, D.S., et. Al. HIV prevention trials network 058 (2015) Journal
of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 68 (5), pp. 554-561.
Lucas, G.M., et. Al., Hepatotoxicity in a 52-week randomized trial of
short-term versus long-term treatment with buprenorphine/naloxone in
HIV-negative injection opioid users in China and Thailand (2014) Drug
and Alcohol Dependence, 142, pp. 139-145.

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

1. เหตุผลความจาเป็ น: อย.ไทย รับรอง
▪ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. (2556)จัดไว้ เป็ น
– Psychoactive substance Schedule 2 (P2)
– Indication:
▪ As a perioperative analgesic supplement.
▪ Moderate to severe pain.
▪ Premedication before anaesthesia.
▪ Management of opiate dependence.
▪ Reversal of fentanyl-induced anesthesia.

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

2. ข้อเสนอสาหรับประเทศไทย
2.1 เลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วย
– กลุ่มที่เป็ นเยาวชน
– อยู่ในที่ห่างไกลเดินทางยากลาบาก
– การเสพติดมีความรุนแรงน้ อยถึงปานกลาง และ
– ในกลุ่มที่มีการติดเชื้อ HIV

การใช้ buprenorphine/naloxone ในการบาบัดผูป้ ่ วยกลุ่มเสพติด opioid

รูปแบบการบาบัด
▪ ประเมินแรงจูงใจและความพร้ อมในการบาบัด (Stages of Change)
▪ การประเมินสภาพปัญหาสุ ขภาพแรกรับ
▪ การให้ ยาอมใต้ ลนิ้ และ การเริ่มให้ ยา – ปัญหา Precipitate Withdrawal
และ การประเมินอาการถอนยาก่ อนเริ่มยาอมใต้ ลนิ้ เพื่อป้องกันปัญหา

▪
▪
▪
▪
▪

การให้ คาปรึกษาและการดูแลปัญหาร่ วมอื่นๆ เช่ น TB HIV HCV
การปรับสภาพให้ คงที่ Stabilization
การติดตามดูแลให้ ได้ รับการบาบัดอย่ างต่ อเนื่อง Maintenance + FU.
การปรับขนาดและความถี่ของการรับยา Dosing Frequency
การปรับลด/หยุดยา Tapering off a stable dose

Buprenorphine service development for PWUD
under GF/DDC Target = 4 MMT sites / 2021-22

แนวทางการคัดเลือก MMT clinic
มีทีมพร้อม ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัช เครื อข่ายฯ
มีศกั ยภาพในการติดตามดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่อง
มีศกั ยภาพ เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ในอนาคต เพื่อขยายผล
มีบริ การทางการแพทย์ที่ครบถ้วนในพื้นที่ สามารถ
ให้บริ การแบบบูรณาการได้
- เป็ นพื้นที่เป้าหมายของโครงการกองทุนโลก
- มียอดคนไข้กลุ่มนี้ที่มากพอ ดูจากสถิติบาบัด
- การเดินทางสะดวก ปลอดภัย จัดอบรมง่าย ติดตาม
นิเทศน์ง่าย
-

Buprenorphine service development for PWUD
under GF/DDC Target = 5 MMT sites / 2021-22

แนวทางการคัดเลือก MMT clinic
มีทีมพร้อม ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัช เครื อข่ายฯ
มีศกั ยภาพในการติดตามดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่อง
มีศกั ยภาพ เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ในอนาคต เพื่อขยายผล
มีบริ การทางการแพทย์ที่ครบถ้วนในพื้นที่ สามารถ
ให้บริ การแบบบูรณาการได้
- เป็ นพื้นที่เป้าหมายของโครงการกองทุนโลก
- มียอดคนไข้กลุ่มนี้ที่มากพอ ดูจากสถิติบาบัด
- การเดินทางสะดวก ปลอดภัย จัดอบรมง่าย ติดตาม
นิเทศน์ง่าย
-

Buprenorphine service development for PWUD
under GF/DDC Target = 5 MMT sites / 2021-22

แผนงานย่ อๆ:
•
•
•
•
•
•

สัง่ ยา (PR) October
การจัดทาสัญญารับทุน: APW, RIHES-กบรส.
การประชุมทีมงาน/วางแผนงาน
การสัมมนาระดับนโยบายและผูม้ ีส่วนได้เสี ย:200
การสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั ิ/คู่มือ/แผนบริ การ/อบรม
การรับรอง/จัดพิมพ์คู่มือ/แบบฟอร์มต่างๆ/เอกสารประชาสัมพันธ์

• การอบรมในพื้นที่/เริ่ มบริ การ:Protocol training/Service planning
Recruitment – Screening – Treatment - Evaluation

Buprenorphine service development for PWUD
under GF/DDC Target = 5 MMT sites / 2021-22

การผลักดันเข้ าสู่ ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า และการบูรณาการ

Buprenorphine service development for PWUD
under GF/DDC Target = 5 MMT sites / 2021-22

การแต่งตัง้ คณะทางานโครงการ สิงหาคม 2564-ธันวาคม 2565
ที่ปรึกษา 10 ท่าน (ต่างประเทศ 1)
คณะทางาน 14 ท่าน
คณะแพทย์ + RIHES(HPTN058); MMT 5 sites
ประชุมเดือนละ 1 – 2 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชม.
เตรียมกิจกรรมตามแผน สนับสนุนบริหารจัดการโครงการ
รายงานความก้าวหน้ าตามเกณฑ์ Global Fund/กบรส

Buprenorphine service development for PWUD
under GF/DDC Target = 5 MMT sites / 2021-22

Policy meeting: 13 กันยายน 2564
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในแผนโครงการนาร่อง และ
เสนอแนวทางการพัฒนาระบบบาบัดฯในบริบทของไทย
รวมถึงแนวทางการขยายผลไปสู่ระบบปกติ

Buprenorphine calculation
Target

2021

2022

2023

16,973

22,350

24,727

% of PWID treated
Buprenorphine target
calculation

0.6%

2.5%

2.5%

PWID treated
Buprenorphine target

100

560

620

=(100*15*12)/28
= 643 Bottles

=(560*15*12)/28
= 3,600 Bottles

=(620*15*12)/28 =
3,986 Bottles

PWID

Buprenorphine

Target group

Target
Year 1

Year 2

Bruprenorphine (8 mg.) + naloxone (2 mg.) 28 tablet per bottle
Year 3

Adjusted target Quantity
Year 1

1. PWID

16,973

22,350

24,727

100

Year 2
560

Adjusted Quantity of Suboxone (bottle)

Year 3
620

Year 1

Year 2
643

3,600

Year 3
3,986

Total Budget
Unit cost
1 USD =
31.406
BAHT
132.44

Year 1
85,159

Year 2
476,784

Total Budget 3
years
Year 3
527,906

1,089,849
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Buprenorphine Needs: 8 mg.(2 mg. naloxone)/วัน/คน

ต้ องใช้ Bup. 8 mg.(2 mg. nalox.) 1 ขวด 28 เม็ด ต้ องการ 630 + 3600 + 3986 ขวด

Buprenorphine Needs: 8 mg.(2 mg. naloxone)/วัน/คน

ต้ องใช้ Bup. 8 mg.(2 mg. nalox.) 1 ขวด 28 เม็ด ต้ องการ 630 + 3600 + 3986 ขวด

Buprenorphine Needs: 8 mg.(2 mg. naloxone)/วัน/คน

ต้ องใช้ Bup. 8 mg.(2 mg. nalox.) 1 ขวด 28 เม็ด ต้ องการ 630 + 3600 + 3986 ขวด

Buprenorphine calculation
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การบริหารจัดการยา Buprenorphine + Naloxone ในโครงการ STAR 2021-2023 (พ.ศ. 2564 - 2566)
1. PR-DDC จัดซือ้ ยา Buprenorphine + Naloxone ในระบบ WAMBO วันที่ 3 มิถุนายน 2564
2. PR-DDC นาเข้ายา Buprenorphine + Naloxone เดือนตุลาคม 2564
3. PR-DDC จัดส่งยา Buprenorphine + Naloxone ทัง้ Lot ทีส่ งของแต่
ั่
ละปี ให้กบั สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564
4. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสรรยา Buprenorphine + Naloxone
กับหน่วยบริการสุขภาพ 5 แห่ง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 ???
5. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงาน Stock ยา Buprenorphine +
Naloxone ของหน่วยบริการสุขภาพ 5 แห่ง ให้ PR-DDC รายไตรมาส เริม่ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคมธันวาคม 2564) ส่ง PR-DDC ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564
6. PR-DDC ตัง้ งบประมาณค่าบริหารจัดการยาคิดเป็ น 10% ของค่ายา Buprenorphine + Naloxone
• สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งแผนงบประมาณสาหรับการบริหารจัดการยา
Buprenorphine + Naloxone ปี พ.ศ. 2564 ส่งให้ PR-DDC เดือนตุลาคม 2564
• สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งรายงานการเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการให้ PR-DDC เริม่
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ส่ง PR-DDC ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564
23

รายงาน stock Buprenorphine + Naloxone ในโครงการ STAR 2021-2023 (พ.ศ. 2564 - 2566)
File: Buprenorphine + Naloxone stock report 2021 - 2023 PR-DDC
BL

Activity

ชือ่ หน่วยบริการ
Lot No Exp date

276 3. Set up Bruprenorphine for
PWID service
3.1 Procure Suboxone
(Bruprenorphine (8 mg.) +
naloxone (2 mg.) 28 tablet per
bottle
หน่วย เป็ น ขวด

BL

276

ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)
ยอดยกมา
รับ
จ่าย
คงเหลือ

1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน่วยงาน
รับยา Buprenorphine + Naloxone
จาก PR-DDC)
2. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสรรยา
Buprenorphine + Naloxone ให้กบั
หน่วยบริการ

2.1 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
2.2 รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
2.3 รพ.ธัญActivity
ญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
2.4 คลินกิ ยาเสพติด หรือ
สถานพยาบาลของสานักงานป้ องกัน
และบาบัดการติดยาเสพติด สังกัด
3. Set up Bruprenorphine
สานักการแพทย์ อาคารสานักงานเขต
PWID service
ราชเทวี ชัน้ 7 กรุงเทพมหานคร
2.5 รพ.ธัSuboxone
ญญารักษ์ ปัตตานี
3.1 Procure

0

0

0

รายงาน Stock ปี พ.ศ. 2564
ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)
ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย. 2564)
ไตรมาส 4 (ต.ค. -ธ.ค. 2564)
ยอดยกมา
รับ
จ่าย
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ี งใหม่
2.1 รพ.ธัญญารักษ์ เชย
ี
2.2 รพ.ศูนย์เชยงรายประชานุเคราะห์
2.3 รพ.ธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
2.4 คลินก
ิ ยาเสพติด หรือ
สถานพยาบาลของสานั กงานป้ องกัน
และบาบัดการติดยาเสพติด สังกัด
สานั กการแพทย์ อาคารสานั กงานเขต
ั ้ 7 กรุงเทพมหานคร
ราชเทวี ชน
2.5 รพ.ธัญญารักษ์ ปั ตตานี
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Buprenorphine service development for PWUD
under GF/DDC Target = 5 MMT sites / 2021-22

การพัฒนาคู่มือ: สิงหาคม-กันยายน 2564
เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ ในโครงการนาร่อง โดยพัฒนาร่างคู่มือและจัด
เวทีสมั มนาในผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลดีและ
เพื่อการขยายผล คือ MMT clinics สปสช กรมการแพทย์ กรมควบคุม
โรค ภาคประชาสังคม ทัง้ ที่ดาเนินงานด้านการบาบัดและลดอันตราย

การพัฒนาคู่มอื ในโครงการ
• แนวปฏิบัตขิ อง Methadone Maintenance
Treatment ของกรมการแพทย์
• คู่มอื การบาบัดbuprenorphine/naloxone
โครงการวิจัยHPTN058 (อ้างอิงTIP40/SAMHSA/US)
• National Guidelines:Medication-Assisted
Treatment of Opioid Dependence 2014(Aus.)

• คู่มอื Buprenorphine(/Naloxone) Maintenance
Treatment โครงการ
กรมการแพทย์
• แนวปฏิบัตขิ อง Opiates/Opioids Treatment
ของ กรมการแพทย์

คู่มือ การให้การบาบัดดูแล ผู้มีปัญหายาเสพติดกลุ่มฝิ่ น/เฮโรอีน
ด้วยยาอมใต้ลนิ้ buprenorphine/naloxone version 0.1
1.ความเป็ นมา
2.ขัน้ ตอนการบาบัดระยะยาว
2.1 การยืนยันความเหมาะสม ตามเกณฑ์
2.2 การประเมินผูป้ ่ วยตามมาตรฐาน
2.3 การให้ข้อมูลแก่ผเู้ ข้าบาบัดกี่ยวกับการบาบัดระยะยาว
3. การบาบัดระยะยาว ด้วยยา buprenorphine
3.1 การเริ่มต้นการบาบัด
3.2 การปรับระดับยาให้พอดีคงที่
3.3 การบาบัดอย่างต่อเนื่ อง
3.4 การให้ยากินที่บา้ น
3.5 การส่งต่อ และเชื่อมโยงกับบริการอื่นๆ

คู่มือ การให้การบาบัดดูแล ผู้มีปัญหายาเสพติดกลุ่มฝิ่ น/เฮโรอีน
ด้วยยาอมใต้ลนิ้ buprenorphine/naloxone version 0.1
4. การกาหนดขนาดยา
4.1 ขัน้ ตอนการจ่ายยา
4.2 ภาวะเมายา
4.3 การขาดยา
4.4 การให้ยาในหญิงตัง้ ครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร
5. การได้ยาเกินขนาด
6. การจัดการผลข้างเคียง
7. การหยุดการบาบัด
7.1 การหยุดรับยาโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ
7.2 การช่วยเหลือด้านจิตสังคม
7.3 โปรแกรมเพื่อนช่วยเพื่อน

คู่มือ การให้การบาบัดดูแล ผู้มีปัญหายาเสพติดกลุ่มฝิ่ น/เฮโรอีน
ด้วยยาอมใต้ลนิ้ buprenorphine/naloxone version 0.1

8. ภาคผนวก
8.1 แบบประเมินโดยแพทย์
8.2 การประเมินแบบองค์รวม
8.3 การทบทวนทางคลินิก
8.4 หลักเกณฑ์ ตาม DSM V สาหรับภาวะเมายาและขาดยา
8.5 ระดับอาการขาดอนุพนั ธ์ฝิ่น (Clinical Opiate Withdrawal Scale, COWS)
8.6 บทบาทและความรับผิดชอบของทีมผูใ้ ห้การบาบัด
8.7 ตัวอย่างบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าบาบัด
8.8 แบบฟอร์มยินยอมให้ทาการบาบัด
8.9 ตัวอย่างการลงทะเบียนผูป้ ่ วย
8.10 แบบบันทึกข้อมูลการบาบัดดูแลผูป้ ่ วย (บสต.)

Standard Operating Procedures เดิม

SOP No.

-> ปรับตามคู่มือ และบริ บทของ site

Topic

Version
Thai

Eng

Training
Date

1.058-A/K

Participant Retention Plan

1.0

1.0

9-10 Oct 06

2.058-B

Participant Accrual Plan

2.0

2.0

9-10 Oct 06

3.058-C

Participant Referral Plan

1.0

1.0

9-10 Oct 06

4.058-D

Source Document

1.0

1.0

9-10 Oct 06

5.058-E

Safety plan

1.0

1.0

9-10 Oct 06

6.058-F

Voluntary Counseling

1.0

1.0

9-10 Oct 06

7.058-G/N

Data Management QC/QA

1.0

1.0

9-10 Oct 06

8.058-H

Suboxsone Dispensing

1.0

9.058-J/L

Eligibility & Screening

1.0

1.0

9-10 Oct 06

10.058-M

Informed Consent

1.0

1.0

9-10 Oct 06

11.058- O/X

Adverse E.

1.0

12.058-Q

Pregnancy management

1.0

1.0

9-10 Oct 06

13.058-R

Site Operational

1.0

1.0

9-10 Oct 06

14.058-T

HBV Vaccine Management

1.0

1.0

9-10 Oct 06

15.058-U

Chain custody

1.0

1.0

9-10 Oct 06

16.058-W

Randomization

1.0

1.0

9-10 Oct 06

Pharmacy-JHPTN-058

3.0

3.0

Rihes-Phar-J

Rapid Test ,Urine Drug Test, Urine Preg. Test

Lara-P
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Buprenorphine service development for PWUD under
GF/DDC Target = 5 MMT sites / 2021-22

Next:
• พัฒนา Standard Operating Procedures, SOP ที่เหมาะกับแต่ละ
site - คณะทางาน
• Training program for pilot sites – รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
• Start screening & recruitment - คณะทางาน
• Induction & stabilization – site team
• Maintenance – site team
• Follow-up – site team
• Coaching / Supervision /ปรับปรุงคู่มือ– คณะที่ปรึกษา
• Evaluation ----- > ชุดสิทธิประโยชน์

Buprenorphine service development for PWUD
under GF/DDC Target = 5 MMT sites / 2021-22

• Retention 80% ภายในอย่างน้ อย 6 เดือน
• Evaluation เพื่อเสนอผลต่อ แหล่งทุน
• เสนอผลต่อ สปสช. เพื่อพิจารณานาเข้ากรอบ
บัญชียาเดียวกับ เมทาโดน
• ระบบปกติ สามารถนายาเข้ามาใช้ได้ก่อนการ
สิ้นสุดโครงการ เพื่อให้คนไข้ได้รบั ยาต่อเนื่ อง

การผลักดันเข้ าสู่ ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า และการบูรณาการ

Evaluation Questions:
Clinical? Bup/nalox vs Methadone ปกติ

- age 18+ , DSM V, urine +ve
- inform consent – open-label randomization 2 groups
- Induction – stabilization – maintenance – 6-12 months
- Safety, Relapse, QoL, Employment, Crime
Service & Costs?

- visits, hospitalization, satisfaction, retention
- provider costs, patient costs, switching costs

Special groups?

- HIV +ve, HCV +ve, mountainous areas, youths

การผลักดันเข้ าสู่ ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า และการบูรณาการ

