Lesson Plan #1 การบาบ ัดร ักษาผูต
้ ด
ิ ยาเสพติดในสถานการณ์ COVID-19 New Normal
เรียนรู ้การลดความวิตกกังวล ลดความแออัด เว ้นระยะห่าง ลดเวลาเดินทางข ้าม
จังหวัดด ้วยบริการให ้คาปรึกษาพบแพทย์ทางไกลและจัดสง่ ยาทางไปรษณียโ์ ดย
ี และผู ้เกีย
ิ ธิผู ้ป่ วยและความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
ทีมสหวิชาชพ
่ วข ้องทีย
่ ด
ึ หลักสท
ภายใต ้มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานพยาบาลเฉพาะ
ี่ งต่อการติดเชอ
ื้ ได ้ง่าย
ทางด ้านยาและสารเสพติดซงึ่ เป็ นผู ้เสย

Trainer: นพ. อภิศกั ดิ ์ วิทยานุ กูลลักษณ์ รองผูอ้ านวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
Co-trainer: นพ. อภินนั ท์ อร่ามรัตน์ ผูอ้ านวยการ SEA-HATTC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Session synopsis

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดทัวโลกและในประเทศไทยของไวรั
่
ส SARCoV-2 ทีท่ าให้เกิดโรค
COVID-19 ตัง้ แต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปั จจุบนั ทาให้เกิดผลกระทบทางสาธารณสุขมากมายทัง้ มิตกิ าร
ควบคุมป้ องกันโรค การคัดกรอง การดูแลรักษา โดยทีใ่ นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อัตราการแพร่
ระบาดสูงขึน้ ในทุกภูมภิ าคของประเทศและของโลก เนื่องจากยังไม่มวี คั ซีนป้ องกันและยารักษาโรคนี้ มาตรการ
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ จึงเป็ นมาตรการทีส่ าคัญทีส่ ุดทีป่ ระเทศต่างๆ ประกาศใช้ ได้แก่ การให้
ประชาชนเก็บตัวในทีพ่ กั อย่างเคร่งครัด การจากัดการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่างทางร่างกายและสังคม การล้าง
มือประจา การใส่หน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองการติดเชือ้ การกักกันผูต้ ดิ เชือ้ หรือผูส้ มั ผัส การจัดการ
สถานพยาบาลและระบบบริการเพื่อลดการแพร่เชือ้ การสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้ สาหรับบุคลากรที่
ต้องทางานกับคน ศพ หรือวัสดุทต่ี ดิ เชือ้ มีการงด ลด เลื่อนการดูแลผูป้ ่ วยปกติกรณีทไ่ี ม่จาเป็ นเร่งด่วน เป็ นต้น
มาตรการเหล่านี้ ทาให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดทัง้ ทีอ่ ยู่นอกหรือในระบบการบาบัดรักษา
เช่น การเกิด withdrawal เพราะขาดยา/การรักษา การกลับไปเสพซ้าเพราะมีความเครียดกังวลจากมาตรการ
ควบคุมโรค การเกิด comorbidity เพราะมีการพักการให้บริการบาบัดและลดอันตราย เอควบคุมการแพร่เชือ้
กระทรวงสาธารณสุข ทีม่ หี น่ วยบริการตัง้ แต่ระดับปฐมภูมจิ นถึงตติยภูม ิ และในกรมการแพทย์ทม่ี หี น่ วยบริการ
เฉพาะทางทีเ่ ป็ นศูนย์ความเป็ นเลิศด้านต่างๆ ได้มมี าตรการการจัดเตรียมทรัพยากรและระบบเพื่อรองรับการ
ดูแลรักษา ตามคาดการณ์สถิติทางระบาดวิทยากรณีฉากทรรศน์ ต่างๆ หนึ่งในกระบวนการรองรับนอกจาก
มุ่งเน้นทีก่ ารเตรียมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาหน่ วยคัดกรอง หน่ วยส่งต่อ การดูแลผูต้ ้องสงสัยติดเชือ้ หรือผู้ตดิ
เชือ้ ยังมีประเด็นหลักเพื่อการลดการแออัดในสถานพยาบาลทัง้ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในโรคต่างๆ มีการงด

ลด เลื่อนการดูแล หัตถการ การผ่าตัดผู้ป่วยปกติกรณีท่ไี ม่จาเป็ นเร่งด่วน การให้การปรึกษาทางไกลผ่านนัด
โดยแพทย์และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ซึง่ ได้รบั การร่วมมืออย่างดีจากประชาชน ทาให้การเข้ารับบริการใน
แผนกผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ภาพรวมลดเหลือเพียง 40-60% จากภาวะปกติในช่วงเวลาเดียวกัน ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
COVID-19 มีอตั ราการตายสูงในผู้สูงอายุ ผู้ท่มี โี รคร่วม และมีอตั ราการแพร่กระจายเชื้อได้สูงในกลุ่มที่ไม่ม ี
อาการ (asymptomatic) กลุ่มที่มอี าการเล็กน้อย (mild) ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด พบว่าเป็ นกลุ่ม
เปราะบาง (vulnerability) ทีเ่ ป็ นกลุ่มทีย่ งั มุง่ เน้นให้ความสาคัญไม่มาก
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการแนวทางของกรมการแพทย์
กระทรวง
สาธารณสุข โดยยึดหลักการคัดกรอง การลดแความแออัด การให้ความรูแ้ ละสร้างความรอบรูท้ างสุขภาพ
(COVID-19 in Substance use disorder) มีการทบทวนองค์ความรูท้ างวิชาการ ( SAMSHA:USA) กฎหมายที่
เกีย่ วข้องอาทิ พรบ.ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด 2545( ผูป้ ่ วยบังคับบาบัด) กฎหมายการครอบครอง การ
จาหน่าย การบริหารยากลุ่มยาเสพติด(methadone) วัตถุออกฤทธิ ์ต่อจิตประสาท( benzodiazepine) โดยการ
หารือไปยังคณะกรรมการอาหารและยา ส่งผลให้เกิดการปรับกระบวนการ เกณฑ์การดูแลผูป้ ่ วย ภายใต้หลักการ
และเหตุผล ดังนี้
1. ผูป้ ่ วยยาเสพติดและแอลกอฮอล์ เป็ นผูป้ ่ วยกลุ่มเปราะบางทีม่ โี อกาสน้อยในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
(accessibility, inequity, vulnerability)
2. ผูป้ ่ วยยาเสพติดและแอลกอฮอล์ โดยมากเป็ นผูป้ ่ วยทีข่ าดการควบคุมตนเอง (impulsivity, frontal
lobe disinhibition ) และขาดการดูแลสุขอนามัยตนเอง (poor self-care)
3. มาตรการทางกฎหมายส่งเสริมให้มกี ารลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน และเพิม่ ระยะห่างระหว่าง
บุคคล อาจมีผลกระทบต่อการดูแลผูป้ ่ วยยาและสารเสพติดได้
4. ความแออัดและการรอคอยในการเข้ารับการบาบัดทีน่ าน เนื่องจากพบว่าผูป้ ่ วยมีความรุนแรง มีการ
เสพซ้าบ่อยขึน้ จึงจาเป็ นต้องได้รบั การดูแลจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางมากขึน้
5. คาดการณ์อนั ตรายต่อตนเอง และสังคมจากปั ญหายาเสพติดทีเ่ ป็ นผลกระทบตามมาจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน ทาให้มคี วามจาเป็ นเร่งด่วนในการค้นหา การเร่งให้การดูแล
ดูแลต่อเนื่อง เพื่อนาผูป้ ่ วยเข้าระบบ และป้ องกันไม่ให้ผปู้ ่ วยมีการติดทีร่ นุ แรงมากขึน้
6. ผลกระทบทางจิตใจจากผลของCOVID-19 ส่งผลให้เกิดการกลับไปใช้ซ้า การกาเริบ และพบว่ามีการ
เริม่ ใช้มากขึน้ หากขาดการดูแลเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง
Learning outcomes

1. (knowledge) ผูเ้ รียนเข้าใจประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งคานึงถึงในการปรับปรุงการบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดใน
สภานการณ์ COVID-19 New Normal
2. (skill)
ผูเ้ รียนสามารถวางแผนระบบการบาบัดยาเสพติดในสถานการณ์ COVID-19 new normal
ได้สอดคล้องกับข้อแนะนาของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศได้
3. (attitude)
ผูเ้ รียนมีทศั นคติทถ่ี ูกต้องต่อการดูแลผูม้ ปี ั ญหายาเสพติด ในสถานการณ์ COVID-19

Session highlights (topics and learning formats)

รูปแบบการเรียนรู้  pre-recorded video  self-learning materials at www.smcm-thailand.org
Highlight #1
Highlight #2
Highlight #3

โรคระบาด COVID-19 และผลกระทบต่อผูป้ ่ วยยาเสพติด
การจัดการผูป้ ่ วยยาเสพติดภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19
กรณีตวั อย่าง

Recommendations for further reading/related online learning resources

1. Worldometer. COVID-19 Coronavirus pandemic website. Available from:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
2. CDC, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Get the Facts About Coronavirus. Available from:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
3. CDC, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Alcohol and Substance Use. Available from:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/alcohol-use.html
4. SAMHSA. Considerations for the Care and Treatment of Mental and Substance Use Disorders in
the COVID-19 Epidemic. May 7, 2020. Available from:
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/considerations-care-treatment-mental-substance-usedisorders-covid19.pdf
5. SAMHSA. Leveraging Existing Health and Disease Management Programs to Provide Mental
Health and Substance Use Disorder Resources During the COVID-19 Public Health Emergency
(PHE). Available from: https://www.cms.gov/CCIIO/Programs-and-Initiatives/Health-InsuranceMarketplaces/Downloads/Mental-Health-Substance-Use-Disorder-Resources-COVID-19.pdf.
6. SAMHSA. COVID-19 and Opioid Treatment Programs. Available from:
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/sample-otp-covid-19-faqs.pdf.
7. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): คาแนะนาสาหรับ
ประชาชน. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php.
8. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและป้ องกันการติดเชือ้
COVID-19 ในโรงพยาบาล. Available from:
https://www.dms.go.th/backend//Content/Content_FIle/Bandner_(Small)/Attach/25630306094735A
M_PHEOC%20case%20mgt%205%20mar%202020%20present.pdf.
9. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า
2019 (COVID-19) สาหรับสถานฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว ตามพระราชบัญญัตฟิ ้ื นฟู
สมรถถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ปี พ.ศ. 2545. 7 เมษายน 2563. Available from:
http://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=49.

10. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโอปิ ออยด์ในสถานการณ์ COVID-19.
14 เมษายน 2563. Available from:
http://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=61.
11. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. สรุป แนวทางปฏิบตั ติ กิ ารใช้สทิ ธิเบิกรักษาพยาบาล ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมการแพทย์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease
2019: COVID-19) เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งของผูป้ ่ วยนอกโรคเรือ้ รังทีแ่ พทย์นดั ตรวจรักษา รับยา
ต่อเนื่อง ลดการเดินทางมายังสถานพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์. 16 เมษายน 2563.
12. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ข้อแนะนาสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทีมปฏิบตั กิ าร
ชุมชนในการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 และการดูแลช่วยเหลือ ผูต้ ดิ บุหรี่ สุรา ยาเสพติดใน
ชุมชน. 17 เมษายน 2563. Available from:
http://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=62.
13. อภิศกั ดิ ์ วิทยานุ กูลลักษณ์. สรุปผลการดาเนินงานการให้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกลและการจัดส่งยาทาง
ไปรษณีย.์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมษายน 2563.
14. แพทยสภา. แนวทางปฏิบตั กิ ารแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) และคลินิกออนไลน์. ราชกิจจา
นุเบกษา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓.

