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Session synopsis

ในปั จจุบนั อาการเสพติดสารอนุพนั ธุฝ์ ิ่น (ฝิ่น ยาบ้า เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน เฮโรอิน โคเคน
รวมถึงยาแก้ปวดหรือยานอนหลับทีม่ สี ่วนผสมของสารโอปิ เอท) พบว่ามีผเู้ สพติดเพิม่ ขึน้ จานวนมาก ขณะที่
ปั ญหาการตีตราของสังคมต่อผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดส่งผลต่อการเปิ ดเผยตัวเพื่อเข้ารับการบาบัดรักษา
ผลกระทบทีต่ ามมาคือการระบาดของยาเสพติด การใช้ทเ่ี กินขนาดจนถึงแก่ชวี ติ ทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจ การฆ่า
ตัวตาย และปั ญหาเกีย่ วเนื่องทีซ่ บั ซ้อนอื่นอีกมาก ยิง่ ไปกว่านัน้ การเสพติดสารอนุพนั ธุฝ์ ิ่นได้รบั การยอมรับว่ามี
ความยากและใช้เวลานานในการบาบัดรักษาเสมือนโรคเรือ้ รังอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับโรคติดสุรา ความดันโลหิต
สูง หรือเบาหวาน เป็ นต้น
การตีตราต่อผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดนี้ฝังรากลึกในสังคมหลายประเทศด้วยความเชื่อแบบโลกยุค
เก่าว่าการเสพติดเป็ นความล้มเหลวผิดพลาดทางจริยธรรมและเจ้าตัวขาดความตัง้ ใจอย่างแรงกล้าจริงจังทีจ่ ะ
เลิกเสพสารหรือยาเสพติด ทัง้ นี้ นักวิจยั และนักวิชาการได้พยายามค้นคว้าศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อค้นพบ
ความจริงของสารเสพติดและอาการเสพติด จนกระทังราว
่ 20 ปี มานี้ทป่ี รากฎข้อมูลว่าการเสพติดสารอนุพนั ธุฝ์ ิ่น
เป็ นสภาพทางการแพทย์ทม่ี เี หตุมาจากการเปลีย่ นแปลงทางสมองหลังจากใช้สารเสพติด หรือเรียกว่าอาการ
สมองติดยา อาการดังกล่าวยังคงอยูท่ าให้ผปู้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดยังคงมีความต้องการแม้ว่าจะพยายาม
หรือหยุดใช้สารมาแล้วระยะหนึ่งก็ตาม การลดการตีตราต่อผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดจึงเป็ นประเด็นสาคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดทีจ่ ะได้รบั การบาบัดรักษาทางกายอย่างเหมาะสม
รวมถึงได้รบั การสนับสนุนทางจิตใจและสังคมทีจ่ ะช่วยประคับประคองให้ผปู้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดสามารถ

เปลีย่ นแปลงความคิดและพฤติกรรมได้อย่างค่อยเป็ นค่อยไปจนกระทังบรรลุ
่
เป้ าหมายของการเลิกใช้สารเสพติด
อย่างสิน้ เชิง โดยเริม่ จากการตระหนักและยอมรับว่าการพึง่ พิง/ติดสารเสพติดอนุพนั ธุฝ์ ิ่นนัน้ เป็ นประเด็นทาง
การแพทย์ไม่ใช่ความบกพร่องทางจริยธรรมของผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดแต่อย่างใด
ภาวการณ์เสพติดสารทีพ่ บว่ามีผูเ้ สพติดเพิม่ ขึน้ จานวนมาก ขณะทีป่ ั ญหาการตีตราของสังคมต่อผูป้ ่ วย/
ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดส่งผลต่อการเปิ ดเผยตัวเพื่อเข้ารับการบาบัดรักษา ผลกระทบทีต่ ามมาคือการระบาด
ของยาเสพติด การใช้ทเ่ี กินขนาดจนถึงแก่ชวี ติ ทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจ และปั ญหาเกีย่ วเนื่องทีซ่ บั ซ้อนอื่นอีก
มาก ทัง้ นี้ การเสพติดเป็ นเสมือนโรคเรือ้ รังอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับโรคติดสุรา ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน
ซึง่ มีความยากและใช้เวลานานในการบาบัดรักษา แนวคิด Recovery หรือการฟื้ นตัวจากการเสพติดได้กาเนิด
ขึน้ เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ในการดูแลผูม้ ปี ั ญหาสุราและสารเสพติด ภายใต้หลักการว่าเป็ นกระบวนการเปลีย่ น
แปลงซึง่ บุคคลปรับปรุงสุขภาพและความเป็ นอยู่ของตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้ ดาเนินชีวติ แบบนาตนเอง พยายามดึง
ศักยภาพทีด่ ที ส่ี ุดของตนออกใช้ในการเป็ นคนใหม่ทด่ี กี ว่าคนเดิมและไม่พง่ึ พาสารเสพติดอีก แต่เนื่องจากบุคคล
มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ วิถ/ี วิธใี นการฟื้ นตัวจากการเสพติดจึงมีลกั ษณะเฉพาะแต่ละบุคคลทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
อย่างก้าวหน้า อีกทัง้ ยังเกี่ยวข้องเชิงสังคม พืน้ ฐานวัฒนธรรม การนาทรัพยากรสนับสนุ นในชุมชนมาประคับ
ประคองการเปลีย่ นแปลงของบุคคลอย่างไม่เป็ นทางการ รวมถึงสนับสนุนการหยุดใช้สารเสพติดอีกด้วย
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) เป็ นหน่วยงานด้าน
สุขภาพจิตและการบาบัดรักษาการติดสารเสพติดแห่งกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยชนแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ให้แนะทางและข้อแนะนาเพื่อริเริม่ บริการสนับสนุ นการฟื้ นตัวจากการเสพติด หรือ Recovery
Support Services (RSS) ว่าเป็ นบริการทีไ่ ม่ใช่ทางคลินิกแต่มงุ่ หมายช่วยเหลือผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดและ
ครอบครัวทีจ่ ะก้าวข้ามปั ญหาทีเ่ กิดจากการใช้สารเสพติดทัง้ ในมิตทิ างสุขภาพ สุขภาพจิต การเป็ นอยูท่ ด่ี ี สังคม
กฎหมาย ด้วยการใช้ทรัพยากรทีม่ ใี นตนเองและในชุมชนเพื่อลดอุปสรรคของการเข้าถึงบริการดูแลช่วยเหลือ
เพิม่ คุณภาพชีวติ และเพิม่ การมองเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อดึงศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตนเองมานาชีวติ ต่อไปอย่างดี
ทีส่ ุด RSS จึงเป็ นบริการสนับสนุ นทีส่ ่งมอบทัง้ โดยบุคคลวิชาชีพ/มืออาชีพ และโดยจิตอาสา/อาสาสมัคร หรือ
เพื่อนผูใ้ ช้/เคยใช้ยาเสพติดเช่นเดียวกันในบริบทแวดล้อมอันหลากหลายของชุมชน ซึง่ RSS สามารถทาได้ทงั ้
ในพืน้ ทีข่ องกลุ่มผูใ้ ช้ยา พืน้ ทีข่ องกลุ่มศรัทธาศาสนา สถานทีข่ องผูใ้ ห้บริการบาบัดรักษา และสถานทีข่ องผูใ้ ห้
บริการสนับสนุนการฟื้ นตัว
โดยการให้บริการสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติดจะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความ
ต้องการของบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ่ วย/ผูเ้ สพติดเป็ นศูนย์กลางและเป็ นสาคัญ
ในมุมมองดัง้ เดิม RSS อาจถูกมองว่าเป็ นบริการหลังการบาบัดรักษาการเสพติดทางการแพทย์ แต่ท่ี
จริงแล้ว RSS สามารถจัดให้มขี น้ึ ในขัน้ ตอนก่อนและระหว่างการบาบัดรักษาก็ได้ หรือแม้แต่ใช้ RSS แทนทีก่ าร
บาบัดรักษาการเสพติดก็ได้หากผูป้ ่ วย/ผูเ้ สพติดยังไม่พร้อมเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาทางการแพทย์ แต่ใน
ลาดับของการจัดบริการ RSS ก่อนการรักษาทางการแพทย์ถอื เป็ นการส่งเสริมความสามารถในการกลับคืนสู่
สภาพเดิม และการป้ องกันการใช้สารเสพติด รวมถึงการแนะนาเข้าสู่การรักษาทางการแพทย์แต่เนิ่นๆ ได้ ซึง่
ล้วนเป็ นรูปแบบพืน้ ฐานของบริการด้านสาธารณสุขทีส่ อดคล้องกับหลักการด้านการปฏิรปู การดูแลสุขภาพ
ตัวอย่างบริการสนับสนุ นการฟื้ นตัวจากการเสพติด อาทิ บริการให้คาปรึกษา/พีเ่ ลีย้ งโดยเพื่อนผูป้ ่ วย/ผูท้ เ่ี คยมี

ปั ญหายาเสพติด บริการช่วยเหลือการจ้างงาน การมีงานทา บริการตรวจเช็คสุขภาพและรูปแบบการใช้ชวี ติ ที่
ส่งเสริมสุขภาพทีด่ ี บริการให้คาปรึกษาด้านคดีความและข้อกฎหมาย บริการบาบัดรักษาทางเลือก เช่น ทา
สมาธิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฝั งเข็ม ฯลฯ บริการรับ-ส่งจากบ้าน/ทีท่ างาน-คลินิกเมทาโดน/ศูนย์ Recovery บริการ
ดูแลทีอ่ ยูอ่ าศัย บริการดูแลเด็ก-บุตรของสมาชิก บริการ Take Home Methadone เป็ นต้น
นอกเหนือจากทรัพยากรและบริการทีจ่ บั ต้องได้เพื่อสนับสนุน Recovery ดังแสดงข้างต้นแล้ว ยังมี
องค์ประกอบสาคัญคือ บุคลากรทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระคับประคองจิตใจและสร้างความหวังทีจ่ ะเป็ นคนใหม่ให้แก่ผปู้ ่ วย/
ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติด โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่มเพื่อนทีใ่ ช้หรืออดีตผูใ้ ช้ยา (peer) ทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา
แนะนา เป็ นโค้ช เป็ นพีเ่ ลีย้ ง เป็ นผูน้ ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนทีจ่ ะโน้มน้าวจูงใจสร้างการเปลีย่ นแปลง อีกทัง้ ทีจ่ ะ
สร้างบรรยากาศสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติดเพื่อคงรักษาเพื่อนสมาชิกให้ยงั คงอยูใ่ นกลุ่ม peer support
อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้มแข็งและตัง้ ตัวใหม่ได้จงึ ค่อยออกจากกลุ่มหรือบริการ RSS ไป จึงกล่าวได้ว่า peer
coach/mentor เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ของ RSS ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ผูป้ ่ วย/ผูต้ ดิ สารเสพติดจากระยะ precontemplation stage คือไม่ตระหนักถึงปั ญหาและขาดแรงจูงใจในการเปลีย่ นแปลงความคิดและพฤติกรรม ให้
ก้าวไปสู่ระยะ contemplation-action stage ทีส่ นใจและทดลองเปลีย่ นตนเองกับสารเสพติดจนกระทังสามารถ
่
กลายเป็ นคนใหม่ทไ่ี ม่พง่ึ พิงในทีส่ ุด
การนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยความสาเร็จของ RSS โดยกระบวนการ
ฟื้ นตัวจากการเสพติดควรขับเคลื่อนในลักษณะเป็ นงานบูรณาการของชุมชนทีร่ วมผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด
เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงอานวยให้ RSS สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนเพื่อฟื้ นสภาพผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาสาร
เสพติดและครอบครัว การขาดความร่วมมือกับชุมชนยังหมายถึงขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การให้การศึกษา การ
เชื่อมโยงทางสังคมซึง่ ล้วนเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการดาเนินกระบวนการ RSS ในทีส่ ุดกลับนาไปสู่การ
แบ่งแยก ความไม่เท่าเทียม การไม่ให้โอกาส และการตีตราซ้าเติมผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดอีกด้วย
Learning outcomes
1. (knowledge)

2. (skill)

3. (attitude)

ผูเ้ รียนเรียนรูก้ ระบวนทัศน์และหลักการใหม่ในการดูแลผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดภายใต้
กระบวนการเปลีย่ นแปลงซึง่ บุคคลปรับปรุงสุขภาพและความเป็ นอยูข่ องตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้
ดาเนินชีวติ แบบนาตนเอง พยายามดึงศักยภาพทีด่ ที ส่ี ุดของตนออกมาใช้เพื่อเป็ นคนใหม่ท่ี
ดีกว่าและไม่พง่ึ พาสารเสพติดอีก
ผูเ้ รียนสามารถจัดบริการฟื้ นสภาพจากการเสพติดจากตัวอย่างบริการ Recovery Support
Service ทีห่ ลากหลายตามแต่ละบุคคล สัมพันธ์กบั สังคม พืน้ ฐานวัฒนธรรมที่นาทรัพยากร
สนับสนุ นในชุมชนมาประคับประคองการเปลีย่ นแปลงของบุคคลอย่างไม่เป็ นทางการ
รวมถึงสนับสนุนการหยุดใช้สารเสพติด
ผูเ้ รียนมีทศั นคติทเ่ี หมาะสมว่าผูใ้ ห้บริการสุขภาพ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ครอบครัว ชุมชน
สังคม ไม่ควรมองการใช้ยาเป็ นความแตกต่าง เป็ นสิง่ ดี-ชัว่ หรือตราบาป ควรมองแต่ละ
บุคคลทีค่ วามสามารถ ความรับผิดชอบ การมีขอ้ ดี-ข้อเสีย ซึง่ ไม่ต่างจากบุคคลทีไ่ ม่ใช้สาร

เสพติดทีไ่ ม่มใี ครสมบูรณ์แบบ แม้ยงั ไม่สามารถหยุดใช้ยาเสพติด (ยังคงอยูร่ ะหว่างบาบัด
ด้วยยาหรือสารทดแทน เช่น เมทาโดน หรือยังคงใช้สารเสพติดผิดกฎหมาย) บุคคล
สามารถดาเนินชีวติ อย่างเป็ นปกติได้ จัดการผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนได้ โดยในการทางานเกีย่ วกับการใช้สารเสพติดควรยึดข้อเท็จจริง ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ ให้ความสาคัญด้านสาธารณสุข มุง่ เน้นการดูแลตนเองของผูใ้ ช้สารเสพติด
โดยไม่ตงั ้ เป้ าหมายเรือ่ งการปลอดสารเสพติดเป็ นหลัก
Session highlights (topics and learning formats)

รูปแบบการเรียนรู้  live 15-minute lecture  self-learning materials at www.smcm-thailand.org
Highlight #1 ความแตกต่างระหว่างการบาบัดรักษา (Treatment) กับการฟื้ นตัวจากการเสพติด (Recovery)
ความสาคัญ ความหมาย หลักการ กระบวนการ องค์ประกอบ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และประโยชน์ของ
Recovery
Highlight #2 Recovery Support Services ในบริบทต่างๆ ทัง้ ระบบสาธารณสุข ระบบยุตธิ รรม ชุมชน กลุ่มจัดตัง้
ตามสะดวก และผ่านช่องทางออนไลน์/โทรศัพท์ รวมถึงตัวอย่างบริการที่ “ใช่” และ “ไม่ใช่”
Recovery
Highlight #3 แนวทางการนาร่อง Recovery Support Service โดย (1) พัฒนาบุคลากรทีจ่ ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ น
Peer-based Recovery Supporter หรือ Recovery Coach (2) จัดให้มบี ริการโปรแกรม
Recovery ในชุมชน อาทิ จัดตัง้ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนให้ผทู้ ผ่ี ่านการบาบัดได้มพี ้ืนทีใ่ นการดูแล
ตนเองและเครือข่าย จัดกลไกกากับดูแลในชุมชนแบบเป็ นพีเ่ ลีย้ งหรือเป็ นเพื่อนทีเ่ ข้าใจเป็ นการ
ต่อยอดจากกระบวนการดูแลบาบัดผูใ้ ช้สารเสพติดทีอ่ ยู่ในระบบของ Metrix หรือ Drop-in
Center ทีด่ าเนินการอยู่แล้วในสถานพยาบาล ให้คาแนะนาทีค่ รอบคลุมทัง้ การปรับปรุง
พฤติกรรม สุขภาพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย อาจรวมถึงการเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางใจ (3)
สร้างความตระหนักและความเข้าใจในระดับนโยบายเพื่อทรัพยากรสนับสนุ นอย่างต่อเนื่อง
Recommendations for further reading/related online learning resources

1. 10 Guiding Principles of Recovery (2010), SAMHSA. [Online] www.samhsa.gov
2. Recovery-Oriented Systems of Care Resource Guide (2010), SAMHSA. [Online] www.samhsa.gov
3. Medication-Assisted Recovery Support Services (MARS™) [Online] www.marsproject.org
4. Universal Recovery Curriculum for Substance Use Disorder. The Colombo Plan Drug Advisory
Program
5. เอกสารสรุปการอบรม การจัดบริการสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติด (2562). SEA-HATTC
[Online] www.sea-hattc.org

