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1 ความสาคัญความสาคัญของการฟื้ นตัว (Recovery) จากการเสพติ ด
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 การเสพติดสารอนุ พนั ธุฝ์ ิ่นถูกยอมรับว่ามีความ
ยากและใช้เวลานานในการบาบัดรักษาเสมือนโรคเรือ้ รังเช่นเดียวกับโรคติดสุรา ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

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 าหมายของการเลิกใช้ส ารเสพติด
อย่างสิน้ เชิง โดยเริม่ จากการตระหนักและยอมรับว่าการพึง่ พิง/ติดสารเสพติดอนุพนั ธุฝ์ ิ่นนัน้ เป็ นประเด็นทาง
การแพทย์ไม่ใช่ความบกพร่องทางจริยธรรมของผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาใช้สารเสพติดแต่อย่างใด¹
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ในราวทศวรรษทีผ่ ่านมา แนวคิด Recovery การฟื้ นตัวจากการเสพติดได้กาเนิดขึน้ เป็ นกระบวนทัศน์
ใหม่ในขอบข่ายของการดูแลผูม้ ปี ั ญหาสุราและสารเสพติด Recovery กลายเป็ นเป้ าหมายเบือ้ งต้นของการดูแล
พฤติกรรมสุขภาพ ในปี 2010 หน่วยงาน SAMHSA ได้กาหนดนิยามและหลักการของ Recovery ว่าเป็ น
กระบวนการของการเปลีย่ นแปลงซึง่ บุคคลปรับปรุงสุขภาพและความเป็ นอยู่ของตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้ ดาเนินชีวติ
แบบนาตนเอง และพยายามดึงศักยภาพทีด่ ที ส่ี ุดของตนออกใช้ในการเป็ นคนใหม่ทด่ี กี ว่าคนเดิมและเป็ นคนใหม่
ทีไ่ ม่พง่ึ พาสารเสพติดอีก²
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เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ การดาเนินกระบวนการ Recovery จึงมีหลากหลายวิถแี ละวิธ ี
ทีแ่ ตกต่างกันไปตามความแตกต่างของผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติด รวมถึงความจาเป็ น ความต้องการเฉพาะ
เป้ าหมาย สภาวะสุขภาพ ทัศนคติ พฤติกรรม และความคาดหวังทีม่ ตี ่อ Recovery วิถ/ี วิธใี นการฟื้ นตัวจากการ
เสพติดจึงมีลกั ษณะเฉพาะแต่ละบุคคลทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวหน้า อีกทัง้ ยังเกีย่ วข้องกับเชิงสังคม พืน้ ฐาน
ทางวัฒนธรรม การนาทรัพยากรสนับสนุนในท้องถิน่ ชุมชนมาประคับประคองการเปลีย่ นแปลงของบุคคลอย่าง
ไม่เป็ นทางการ รวมถึงสนับสนุนการหยุดใช้สารเสพติดอีกด้วย ทัง้ นี้ Recovery อาจมีมติ ทิ างจิตสังคมอย่างเดียว
หรืออาจรวมการใช้ยาช่วยในการบาบัดรักษา หรือการใช้ยาทดแทนสารเสพติดก็ได้ ในบางครัง้ Recovery อาจมี
หรือไม่มรี ปู แบบการบาบัดทางเลือกอื่น อาจมีหรือไม่มกี ลุ่มช่วยเหลือเข้ามาร่วมในกระบวนการ และไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม ความหมายของ Recovery ก็ยงั คงหมายถึงกระบวนการเพื่อเปลีย่ นแปลงบุคคลผูม้ ปี ั ญหาสารเสพ
ติดทีม่ งุ่ ประโยชน์เชิงสุขภาพและปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของเขาให้มากทีส่ ุด³
ท่ามกลางวิถ/ี วิธที ห่ี ลายหลายในกระบวนการฟื้ นตัวจากการเสพติดซึง่ มีทงั ้ กลุ่มเพื่อนผูใ้ ช้สารสนับสนุน
ผูใ้ ช้สารด้วยกันเอง การบาบัดรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ การบาบัดทางเลือกใหม่ การดูแลจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญอื่น การใช้ยาช่วยในการรักษา การสนับสนุนจากครอบครัว ศรัทธาทางศาสนา และอื่นๆ วิถขี อง
Medication-Assisted Recovery (MAR) ซึง่ เป็ นการใช้ยาทีจ่ ่ายโดยแพทย์ผมู้ คี วามรูด้ า้ นสารเสพติดเพื่อรักษา
อาการเสพติด การติดตามผลการรักษาโดยบุคลากรสุขภาพ ร่วมกับการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวจาก
การเสพติด อาทิ การให้คาปรึกษาแนะนา โดยเพื่อนผูใ้ ช้สารหรืออาสาสมัครดูแลผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติด ซึง่
เป็ นกระบวนการทีป่ ราศจากการตีตราหรือด่วนตัดสินอันจะกลายเป็ นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ผปู้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหา
สารเสพติดเข้าถึงบริการบาบัดรักษาหรือช่วยเหลือต่างๆ

ข้อมูลอ้างอิง
¹ Consumer Guide to Medication-Assisted Recovery (2018), National Council on Alcoholism and
Drug Dependence. [Online] ncadd.org
² Recovery-Oriented Systems of Care Resource Guide (2010), SAMHSA. [Online] samhsa.gov
³ 10 Guiding Principles of Recovery (2010), SAMHSA. [Online] samhsa.gov
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2 แนวทางและข้อแนะนาการจัดบริ การสนับสนุนการฟื้ นตัวโดย SAMHSA
เช่นเดียวกับโรคเรือ้ รังอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน เป็ นต้น การใช้ยาในทางทีผ่ ดิ และ
อาการเสพติดสารต้องใช้ระยะเวลารักษาอย่างยาวนานซึง่ เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข
การตรวจสุขภาพกับแพทย์อย่างสม่าเสมอ ขนานกันไปกับการดูแลสุขภาพจิต การให้ความรูด้ า้ นยาเสพติด สุขภาพ-การดูแลตนเอง และการสงเคราะห์ทางสังคมทัง้ โดยเครือข่ายสนับสนุ นทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นทางการ
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
(SAMHSA) เป็ นหน่วยงานด้านสุขภาพจิตและการบาบัดรักษาการ
ติดสารเสพติดแห่งกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยชนแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้แนะทางและข้อแนะนาเพื่อริเริม่ บริการ
สนับสนุ นการฟื้ นตัวจากการเสพติด หรือ Recovery Support Services (RSS) ว่าเป็ นบริการทีไ่ ม่ใช่ทางคลินิก
แต่มงุ่ หมายช่วยเหลือผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดและครอบครัวทีจ่ ะก้าวข้ามปั ญหาทีเ่ กิดจากการใช้สารเสพติด
ทัง้ ในมิตทิ างสุขภาพ สุขภาพจิต การเป็ นอยูท่ ด่ี ี สังคม กฎหมาย ด้วยการใช้ทรัพยากรทีม่ ใี นตนเองและในชุมชน
เพื่อลดอุปสรรคของการเข้าถึงบริการดูแลช่วยเหลือ เพิม่ คุณภาพชีวติ และเพิม่ การมองเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อ
ดึงศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตนเองมานาชีวติ ต่อไปอย่างดีทส่ี ุด RSS จึงเป็ นบริการสนับสนุนทีส่ ่งมอบทัง้ โดยบุคคล
วิชาชีพ/มืออาชีพ และโดยจิตอาสา/อาสาสมัคร หรือเพื่อนผูใ้ ช้/เคยใช้ยาเสพติดเช่นเดียวกันในบริบทแวดล้อม
อันหลากหลายของชุมชน ซึง่ RSS สามารถทาได้ทงั ้ ในพืน้ ทีข่ องกลุ่มผูใ้ ช้ยา พืน้ ทีข่ องกลุ่มศรัทธาศาสนา
สถานทีข่ องผูใ้ ห้บริการบาบัดรักษา และสถานทีข่ องผูใ้ ห้บริการสนับสนุ นการฟื้ นตัว โดยการให้บริการสนับสนุ น
การฟื้ นตัวจากการเสพติดจะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความต้องการของบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ่ วย/ผูเ้ สพติดเป็ นศูนย์กลางและ
เป็ นสาคัญ
ในปี 2010, SAMHSA นิยามหลักการ Recovery ว่าเป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงซึง่ บุคคลปรับปรุง
สุขภาพและความเป็ นอยูข่ องตนให้ดขี น้ึ ดาเนินชีวติ แบบนาตนเอง (self-directed living) ดึงศักยภาพทีด่ ที ส่ี ุด
ของตนออกมาใช้เพื่อเป็ นคนใหม่ทด่ี กี ว่าเดิมและไม่พง่ึ สารเสพติด
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Recovery สามารถเป็ นได้ทงั ้ บริการหลังการรักษาทางการแพทย์ บริการก่อน-ระหว่าง-เสริมการรักษา
หรือแทนทีก่ ารรักษาหากผูป้ ่ วยยังไม่พร้อม ทัง้ นี้ Recovery เป็ นแนวคิดทีม่ ที างเลือกปฏิบตั ทิ ห่ี ลากหลายตาม
บริบทการบาบัดรักษา เงือ่ นไขของพืน้ ที่ ความต้องการของผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดซึง่ เป็ นสมาชิกของ self-help
group โดย Recovery อาจมีหรือไม่มมี ติ ทิ างจิตสังคม อาจใช้หรือไม่ใช้ยาช่วยในการบาบัดรักษา อาจใช้หรือไม่
ใช้ยาทดแทนสารเสพติด อาจมีหรือไม่มรี ปู แบบการบาบัดทางเลือกอื่น และอาจมีหรือไม่มกี ลุ่มช่วยเหลือเข้า
มาร่วมก็ได้
10 หลักการสาคัญองการถ่ายทอดแนวคิ ด Recovery
1. Hope ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดต้องมีความหวังว่าจะเผชิญ/รับมือกับอาการได้
2. Person-driven ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดต้องนาตนเองเปลีย่ นเป็ นคนใหม่
3. Many pathways ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดแต่ละคนมีเส้นทางของตนเอง
4. Holistic สนับสนุ นอย่างเป็ นองค์รวมทัง้ สุขภาพกาย จิต ทีอ่ ยู่ อาชีพ รายได้
5. Peer support มีเพื่อนผูใ้ ช้ยา/อดีตผูใ้ ช้ยาคอยแนะนาประคับประคอง
6. Relational มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ครอบครัว เพื่อน คนรักจะช่วยให้ฟ้ื นตัวสาเร็จ
7. Culture ช่วยเหลือบนคุณค่า ความเชื่อ วัฒนธรรมของผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติด
8. Address Trauma ให้ความสาคัญและรักษาบาดแผลทางจิตใจร่วมด้วย
9. Strength/Responsibility ผูม้ ปี ั ญหาต้องเข้มแข็ง รับผิดชอบตนเอง ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ ชุมชน
รับผิดชอบในมิตทิ อ่ี ยูอ่ าศัย การศึกษา การมีงานทา
10. Respect ชุมชนและสังคมลดการตีตราและร่วมสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้ผมู้ ปี ั ญหาสารเสพติด
กลับคืนสภาพเดิมได้
หลักการ 12 ประการในการนาแนวคิ ด Recovery สู่การปฏิ บตั ิ
1. There are many pathways to recovery
การฟื้ นตัวจากการเสพติดมีหลากหลายวิถ/ี วิธใี นการปฏิบตั ิ
2. Recovery is self-directed and empowering
การฟื้ นตัวจากการเสพติดเป็ นกระบวนการนาตนเองและเสริมพลังตนเอง
3. Recovery involves a personal recognition of the need for change and transformation
การฟื้ นตัวจากการเสพติดเป็ นการทาให้บุคคลตระหนักถึงความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงตนเอง
4. Recovery is holistic
การฟื้ นตัวจากการเสพติดเป็ นกระบวนการองค์รวม
5. Recovery has cultural dimensions
การฟื้ นตัวจากการเสพติดมีมติ ทิ างวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
6. Recovery exists on a continuum of improved health and wellness
การฟื้ นตัวจากการเสพติดดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อชีวติ และสุขภาพทีด่ ขี น้ึ ของผูป้ ่ วย/ผูต้ ดิ สาร
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7. Recovery emerges from hope and gratitude
การฟื้ นตัวจากการเสพติดเกิดขึน้ จากความหวังและความรูส้ กึ ขอบคุณสานึกในน้ าใจช่วยเหลือ
8. Recovery involves a process of healing and self-redefinition
การฟื้ นตัวจากการเสพติดเกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยาตนเองและให้นิยามตัวตนใหม่
9. Recovery involves addressing discrimination and transcending shame and stigma
การฟื้ นตัวจากการเสพติดเกี่ยวข้องกับการลด/เลิกการสร้างความอับอายและการตีตรา
10. Recovery is supported by peers and allies
การฟื้ นตัวจากการเสพติดต้องได้รบั การสนับสนุนจากเพื่อนผู้ใช้ยา/อดีตผูใ้ ช้ยาเช่นเดียวกัน
11. Recovery involves (re)joining and (re)building a life in the community
การฟื้ นตัวจากการเสพติดเกี่ยวข้องกับการคืนกลับเป็ นสมาชิกและสร้างชีวติ ใหม่ในชุมชน
12. Recovery is a reality
การฟื้ นตัวจากการเสพติดเป็ นความจริง
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
Recovery จึงมีมติ คิ รอบคลุมทัง้ Health มิตสิ ุขภาพกาย-จิต-อารมณ์ Home มิตทิ อ่ี ยูอ่ าศัยทีม่ นคง
ั่
ปลอดภัยเป็ นสภาพแวดล้อมทีด่ ขี องชีวติ Purpose มิตกิ ารตัง้ เป้ าหมายในชีวติ ทากิจกรรมทีม่ คี วามหมาย มีงาน
ทา ได้เรียนหนังสือ รับผิดชอบตนเองได้ สามารถดูแลครอบครัวได้ และ Community มิตกิ ารมีสมั พันธภาพ เป็ น
สมาชิกกลุ่ม เข้าสังคม มีเพื่อน ไม่โดดเดีย่ วอยูล่ าพังซึง่ จะช่วยประคับประคองนาพาสู่ชวี ติ ใหม่
ตัวอย่างบริการสนับสนุ นการฟื้ นตัวจากการเสพติด อาทิ บริการให้คาปรึกษา/พีเ่ ลีย้ งโดยเพื่อนผูป้ ่ วย/ผู้
ทีเ่ คยมีปัญหายาเสพติด บริการช่วยเหลือการจ้างงาน การมีงานทา บริการตรวจเช็คสุขภาพและรูปแบบการใช้
ชีวติ ทีส่ ่งเสริมสุขภาพทีด่ ี บริการให้คาปรึกษาด้านคดีความและข้อกฎหมาย บริการบาบัดรักษาทางเลือก เช่น
ทาสมาธิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฝั งเข็ม ฯลฯ บริการรับ-ส่งจากบ้าน/ทีท่ างาน-คลินิกเมทาโดน/ศูนย์ Recovery
บริการดูแลทีอ่ 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
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สร้างบรรยากาศสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติดเพื่อคงรักษาเพื่อนสมาชิกให้ยงั คงอยูใ่ นกลุ่ม peer support
อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้มแข็งและตัง้ ตัวใหม่ได้จงึ ค่อยออกจากกลุ่มหรือบริการ RSS ไป

จึงกล่าวได้ว่า peer coach/mentor เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ของ RSS ทีจ่ ะช่วยกระตุ้นผูป้ ่ วย/ผู้
ติดสารเสพติดจากระยะ pre-contemplation stage คือไม่ตระหนักถึงปั ญหาและขาดแรงจูงใจในการเปลีย่ นแปลง
ความคิดและพฤติกรรม ให้กา้ วไปสู่ระยะ contemplation-action stage ทีส่ นใจและทดลองเปลีย่ นตนเองกับสาร
เสพติดจนกระทังสามารถกลายเป็
่
นคนใหม่ทไ่ี ม่พง่ึ พิงในทีส่ ุด
การนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ Community Inclusion เป็ นอีกหนึ่งปั จจัย
ความสาเร็จของ RSS โดยกระบวนการฟื้ นตัวจากการเสพติดควรขับเคลื่อนในลักษณะเป็ นงานบูรณาการของ
ชุมชนทีร่ วมผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมดเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงอานวยให้ RSS สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ น
ชุมชนเพื่อฟื้ นสภาพผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดและครอบครัว ในปั จจุบนั พบว่าบริการและรูปแบบบาบัดรักษา
การเสพติดและสุขภาพจิตบางโปรแกรมหรือบางสถานทีม่ ขี อ้ จากัดหรือเป็ นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมดาเนินงาน หรือขาดการเชื่อมต่อบริการกับชุมชนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลระยะยาวซึง่ ต้อง
อาศัยชุมชนเข้ามาช่วยดูแล นอกจากนี้ การขาดความร่วมมือกับชุมชนยังหมายถึงขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การ
ให้การศึกษา การเชื่อมโยงทางสังคมซึง่ ล้วนเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการดาเนินกระบวนการ RSS ในทีส่ ุด
กลับนาไปสู่การแบ่งแยก ความไม่เท่าเทียม การไม่ให้โอกาส และการตีตราซ้าเติมผูป้ ่ วย/ผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติด
อีกด้วย
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3 โปรแกรม MARS™ การริ เริ่ มและสนับสนุนการฟื้ นตัวโดย Peer เพื่อ Peer

Medication-Assisted Recovery Support Services (MARS™) [Online] www.marsproject.org คือ
โครงการสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติดทีร่ เิ ริม่ และดาเนินงานโดย peer ผูใ้ ช้ยา/เคยมีปัญหาสารเสพติด
MARS™ ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติดแก่ผใู้ ช้ยาโดยเพื่อนผูใ้ ช้ยา (peer) ทีจ่ ะคอย
เป็ นโค้ชผูใ้ ห้กาลังใจ ให้คาแนะนา ให้แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวติ ร่วมไปกับการใช้ยาเมทาโดนทดแทนสารเสพ
ติดอนุพนั ธุฝ์ ิ่น MARS™ เป็ นความร่วมมือระหว่างแผนกสารเสพติด วิทยาลัยแพทย์อลั เบอริ ์ต ไอน์สไตล์
มหาวิทยาลัยเยซิวา (Division of Substance Abuse, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva
University) และสมาคมการใช้ยาช่วยในการฟื้ นตัวจากการติดสารเสพติดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National
Alliance for Medication Assisted (NAMA) Recovery) สนับสนุ นงบประมาณโดยหน่วยงานด้านสุขภาพจิตและ
การบาบัดรักษาการติดสารเสพติดแห่งกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยชนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) ศูนย์บาบัดรักษาการเสพติด
(Center for Substance Abuse Treatment, CSAT) และโปรแกรมบริการฟื้ นตัวจากการเสพติดในชุมชน
(Recovery Community Services Program, RCSP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

MARS™ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบาบัดรักษาการเสพติ ดด้วยการใช้ยาช่วย หรือ medicationassisted treatment (MAT) ไปสู่การฟื้ นตัวจากการเสพติ ดโดยใช้ยาช่วย หรือ medication-assisted
recovery (MAR) ด้วยการสร้างสังคม Recovery ซึง่ มีสมาชิกของกลุ่มเป็ นผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติด (peer) ด้วยกัน
ซึง่ ย่อมจะเข้าอกเข้าใจในผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดด้วยกันเป็ นผูด้ แู ล ให้คาปรึกษาแนะนา และสนับสนุนการ
เปลีย่ นแปลงชีวติ ไปในทางทีด่ ขี น้ึ ด้วยกลุ่มผูใ้ ช้ยาด้วยกันเอง MARS™ ออกแบบ นาสู่การปฏิบตั ิ และประเมิน
peer ทีถ่ ูกเลือกเข้ามาสู่กระบวนการ Recovery ทีจ่ ะเป็ นโค้ชผูป้ ระคับประคองช่วยเหลือผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดที่
จิตใจยังไม่เข้มแข็ง MARS™ จึงเป็ นโปรแกรมทีช่ ่วยเติมเต็มโปรแกรมบาบัดรักษายาเสพติดอื่นทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ม ี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
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MARS™ มีบริการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่อการฟื้ นตัวจากการเสพติด การโค้ช
ด้วยเพื่อนผูใ้ ช้ยา/จิตอาสาดูแลผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติด จริยธรรมในการเป็ นโค้ชด้าน Recovery การใช้ยาช่วย
รักษาอาการเสพติด และการช่วยเหลือด้านวิชาการ นอกจากนี้ยงั เผยแพร่ขอ้ มูลด้าน Recovery ผ่าน website
และเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูแ้ ก่บุคคลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การเติบโตของสังคม
MARS™ ตลอดหลายช่วงปี ทผ่ี ่านมาส่งผลให้ MARS™ มี 17 ศูนย์บริการกระจายทัวสหรั
่ ฐอเมริกา และอีก 2
ศูนย์ในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ริเริม่ โดย Vietnam Union of Science and Technology Associations
(VUSTA Haiphong) สนับสนุนงบประมาณทดลองนาร่องบริการโดย SAMHSA ก่อนจะขยายการดาเนินงานไป
ทัวประเทศเวี
่
ยดนามเพื่อเป็ นอีกแนวทางหนึ่งของการบาบัดรักษาการเสพติดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

บันทึกการอบรมนาร่องจัดบริการสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติด Recovery Support Services
10 / 25

จาก MAT สู่ MAR ด้วยการสร้างกลุ่ม/สังคม Recovery ซึง่ สมาชิกกลุ่มเป็ นผูม้ /ี เคยมีปัญหาสารเสพติด
(Peer) เป็ นผูด้ แู ล ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุ นการเปลีย่ นแปลงชีวติ ไปในทางทีด่ ขี น้ึ MARS™ จึงช่วยเติม
เต็มโปรแกรมบาบัดรักษายาเสพติดอื่นทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
ถอดบทเรียน MARS™ Program เมืองไฮฟอง เวียดนาม สนับสนุนโดย SAMHSA
สืบเนื่องจากการศึกษาดูงานคลินิกเมทาโดนสองแห่งภายใต้การกากับดูแลของกรมสุขภาพและกรม
แรงงาน ซึง่ เป็ นคลินิกเมทาโดนทีเ่ พิม่ รูปแบบการดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติด
(Peer-based Recovery Support Services) ตามแนวทางของโปรแกรม MARS™ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สนับสนุ นโดย SAMSHA สานักงานภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการอภิปรายแลกเปลีย่ นกับคณะ
ผูบ้ ริหารเมือง เจ้าหน้าที่ ผูป้ ่ วยของคลินิก ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเชิงเฉพาะด้าน ถึงผลลัพธ์ ประโยชน์ การสนับสนุน
ความท้าทายจากการปฏิบตั ริ ปู แบบการบาบัด MARS ณ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เดือนกุมภาพันธ์ 2562
สามารถถอดบทเรียนการดาเนินงานได้ดงั ต่อไปนี้
ด้วยสถานการณ์ระบาดของเฮโรอิน ATS และ Methamphetamine ทัวประเทศเวี
่
ยดนาม เมืองไฮฟองซึง่
ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือติดฮานอยเมืองหลวงและเป็ นเมืองขนาดใหญ่อนั ดับสามของประเทศทีเ่ จริญทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมและเมืองท่าขนส่งทางทะเลจนมีแรงงานเดินทางเข้ามาทางานเป็ นจานวนมาก
รวมถึงเป็ นแหล่งค้าและเสพยาเสพติดเช่นเดียวกัน ในปี 2008 รัฐบาลเวียดนามนายาเมทาโดนมาใช้บาบัดรักษา
และทดแทนการใช้สารอนุพนั ธุฝ์ ิ่นในยาเสพติดประเภทยาบ้า ATS และเฮโรอิน จานวนคลินิกเมทาโดนเพิม่
ขยายให้บริการไปทัวประเทศกว่
่
า 314 แห่งในปี 2017 ดูแลผูป้ ่ วยประมาณ 54,255 คน ในจานวนนี้ 6,457 คน
เป็ นผูป้ ่ วยรับยาเมทาโดนในเมืองไฮฟอง ในปี 2015 เมืองไฮฟองรับแนวทาง MARS สนับสนุนโดย SAMHSA
เพื่อทดลองบริการเป็ นเวลา 9 เดือนเพิม่ ขึน้ ในคลินิกเมทาโดนและพบว่าให้ผลยึดโยงผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นระบบบาบัด
ทัง้ ยังสามารถประคับประคองจนผูป้ ่ วยฟื้ นตัวกลับเป็ นคนเดิมทีใ่ ช้ชวี ติ อย่างปกติและไม่พง่ึ พายาเสพติดอีก
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MARS Program = Self-Help Group คาขวัญของกลุ่ม MARS คือ ‘Building Strength, Overcoming
Ourselves’ เริม่ จาก Building Strength ด้วยการสร้างความเชื่ออย่างแรงกล้าทัง้ เชื่อในศักยภาพของตนเอง เชื่อ
ในครอบครัว เชื่อในการรักษาด้วยยา เชื่อในชุมชน ด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้านี้จะนาไปสู่การเอาชนะการมอง
ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง (low self-esteem) เอาชนะการตีตราตนเอง (self-stigma) สร้างเสริมความมันใจใน
่
ตนเอง (self-confidence) และเพิม่ การเคารพตนเอง (self-respect)

กลุ่ม MARS จากัดสมาชิกราว 20-30 คน วิธกี ารรับสมาชิกเข้ากลุ่ม MARS มีทงั ้ แบบทีส่ ่งตัวมาโดย
คลินิกเมทาโดน แนะนามาโดย Peer และเปิ ดรับสมัครทาง Facebook กลุ่ม MARS พบกัน 2 ครัง้ /เดือน ใช้เวลา
ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งชัวโมงครึ
่
ง่ ในช่วงเช้า การประชุมกลุ่มส่วนใหญ่ประชุมในคลินิกเมทาโดน มีบางครัง้ ทีอ่ อก
ไปปิ กนิกนอกสถานทีบ่ า้ งซึง่ เป็ นกิจกรรมทีส่ มาชิกส่วนใหญ่ช่นื ชอบ หัวข้อพูดคุยแต่ละครัง้ ต่างกัน สมาชิก vote
หัวข้อพูดคุยเพื่อเสริมความรู-้ ทักษะสมาชิก อย่างไรก็ตาม กลุ่ม MARS ต้องพบและรับฟั งผูเ้ ชีย่ วชาญหรือ
บุคลากรทางการแพทย์เดือนละ 1 ครัง้ กลุ่ม MARS ได้รบั สนับสนุนงบประมาณจากเมือง US$21.50 ต่อประชุม
(682 บาท) ผูน้ ากลุ่ม MARS ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนแต่เบิกค่าใช้จ่ายได้ US$13 ต่อประชุม (412 บาท) หัวหน้า
กลุ่ม (Peer Leader) ต้องผ่านการฝึกอบรม 5 วันในหัวข้อ อาทิ วิทยาศาสตร์ของการเสพติด การรักษาการเสพ
ติดด้วยเมทาโดน แนวคิดและหลักการ MARS นโยบายสุขภาพและกิจกรรมสนับสนุ น ทักษะการเป็ นผูน้ า ทักษะ
ชีวติ การเป็ นผูน้ าและอานวยการกลุ่ม การให้การสนับสนุนทางสังคม เป็ นต้น
องค์กรนาร่อง MARS ในเมืองไฮฟอง และขยายบริการไปทัวประเทศเวี
่
ยดนามคือ Vietnam Union of
Science and Technology Association (VUSTA) โดยเริม่ ต้นนาร่องด้วยงบประมาณสนับสนุ นจาก SAMSHA
เป็ นเวลา 9 เดือน ในการขยายบริการไปทัวประเทศในปี
่
2016 ใช้วธิ อี อกเป็ นพระราชกาหนด (Decree 69) เป็ น
คาสังของรั
่
ฐบาลในลักษณะ top-down approach เพื่อให้ได้มาซึง่ ความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรที่
เกีย่ วข้องทัง้ ภาคสาธารณสุข ภาควิชาการ หน่วยงานด้านแรงงาน และงบประมาณ แม้จะได้รบั งบประมาณ
สนับสนุ นจากรัฐบาล แต่ผปู้ ่ วยทีร่ บั เมทาโดนและต้องการเข้าร่วมเป็ นสมาชิก self-help group ใน MARS จะใช้
รูปแบบร่วมจ่าย ผูป้ ่ วยต้องจ่ายค่าบริการราว US$13 หรือ 412 บาทต่อเดือน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า MAT (MMT) + MARS ช่วยลดอัตราการตายจากการใช้ยาเกินขนาด ลดอาการ
เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้าในผูม้ ปี ั ญหายาเสพติด ลดอัตราการติดเชือ้ HIV รายใหม่ในผูม้ ปี ั ญหายาเสพติด เพิม่
สุขภาพจิตของผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดให้แข็งแรงขึน้ และเพิม่ ความปลอดภัยสาธารณะของเมือง
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4 ข้อมูลสารวจความคิ ดเพื่อนาร่องบริ การสนับสนุนการฟื้ นตัวจากการเสพติ ด
จากการศึกษาดูงานคลินิกเมทาโดนทีเ่ พิม่ รูปแบบการดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสนับสนุนการฟื้ นตัวจาก
การเสพติด (Peer-based Recovery Support Services) ตามแนวทางของโปรแกรม MARS™ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ณ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ และการอบรมนาร่องบริการ Recovery
วันที่ 4 เมษายน 2562 ในจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นตามคาถาม 10 ข้อที่
ระบุในแนวทางการพัฒนาบริการสนับสนุนการฟื้ นตัวโดย SAMHSA ประกอบด้วย
(1) ความหมายของบริการ Recovery Support ทีจ่ ะนาร่องในไทยควรมีขอบเขตอย่างไร
(2) พืน้ ทีช่ ุมชนทีค่ วรนาร่องทดลองบริการ Recovery Support ในไทยควรเป็ นทีใ่ ด
(3) ภาพของบริการ Recovery Support ในพืน้ ทีน่ าร่องควรเป็ นอย่างไร
(4) ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ Recovery Support ในพืน้ ทีน่ าร่องควรเป็ นใคร
(5) หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนควรเป็ นหน่วยงานใด มีบทบาท ความรับผิดชอบอย่างไร
(6) ประโยชน์/สิง่ จูงใจหน่วยงาน/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้สนใจร่วมนาร่อง Recovery Support คืออะไร
(7) บริการใดบ้างทีค่ วรจัดให้มขี น้ึ /ทีน่ ่าจะตอบสนองความจาเป็ นของลูกค้าเป้ าหมายทีแ่ สดงในข้อ 4
(8) ผูใ้ ห้คาแนะนา/พีเ่ ลีย้ งให้บริการ Recovery Support ควรเป็ นใคร มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติอย่างไร
(9) จาเป็ นต้องมีค่มู อื แนวปฏิบตั บิ ริการ Recovery Support หรือไม่ หน่วยงานใดจะเป็ นผูก้ าหนดรับรอง
(10) งบประมาณเพื่อนาร่องบริการ Recovery Support ในพืน้ ทีข่ อ้ 2 ควรเป็ นเท่าไหร่ จากแหล่งทุนใด
ข้อมูลรวบรวมได้ แสดงดังต่อไปนี้
ข้อ (1) ความหมายของบริการ Recovery Support ทีจ่ ะนาร่องในไทยควรมีขอบเขตอย่างไร
ควรเริม่ จากการนิยาม (Definition) ของ Recovery ก่อน เนื่องจากหากมีการระบุโดยสากลแล้วการนาไป
ใช้ในทางการบาบัด การดูแล กฎหมายกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องจะมีความสอดคล้องกัน ทัง้ นี้ในประมวล
กฎหมายยาเสพติด หรือในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องลาดับถัดไปอาจต้องมีการระบุคานี้เข้าไปด้วย โดยควร
ระบุ Recovery Support ว่าเป็ นกระบวนการจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการฟื้ นสภาพ/ฟื้ นตัว ขอบเขต
แบ่งเป็ น (1) ทางคลีนิก คือการฟื้ นสภาพจากผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากการใช้ยาเสพติดทัง้ ทาง
กาย ทางจิต และระดับความรุนแรงของการติดทีม่ ที ศิ ทางดีขน้ึ (2) ขอบเขตทางครอบครัวสังคม ชุมชน
คือการฟื้ นสภาพจนสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้ใกล้เคียงสถานะก่อนป่ วย
(Socialization
Recovery) สามารถกลับไปทาหน้าทีเ่ ดิมได้ใกล้เคียงสถานะก่อนป่ วย (Functional Recovery) การดูแล
ตนเองได้ใกล้เคียงสถานะก่อนป่ วย (Self-care Recovery) และ (3) ขอบเขตทางกฎหมาย วัฒนธรรม
ประเพณี คือสามารถดารงชีวติ ภายใต้กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท ดังนัน้
การจัดบริการ Recovery Support จึงน่ าจะมีการจัดบริการภายใต้ขอบเขตดังกล่าว ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีทงั ้
หน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคมและประชาชนทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรงหรือเกือ้ กูล จึงควรวางกรอบการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน (Job Description) ภายใต้ผปู้ ระสานงานเพิอ่ การฟื้ นสภาพ (Case Manager,
Recovery Coach, Recovery Manager) ตามบริบทของพืน้ ทีน่ าร่อง
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Recovery Support ทีจ่ ะนาร่องในไทยควรเป็ นให้บริการสาหรับกลุ่มผูเ้ สพ/หยุดเสพ สารเสพติด หรือใช้
สารทดแทนสารเสพติด
เราควรนาร่องด้วยการให้บริการใน 3 เรือ่ งได้แก่ (1) พัฒนาบุคลากรทีจ่ ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ น Peer-based
Recovery Supporter หรือ Recovery Coach (2) จัดให้มบี ริการโปรแกรม Recovery 1-2 โปรแกรม
ได้แก่ สนับสนุ นให้จดั ตัง้ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และการกากับดูแลในชุมชนแบบเป็ นพีเ่ ลีย้ งหรือเป็ นเพื่อน
ทีเ่ ข้าใจและเคยมีประสบการณ์หรืออยูร่ ะหว่างการฟื้ นสภาพโดยให้การคาแนะนาครอบคลุมความ
ต้องการทางการปรับตัว พฤติกรรม สุขภาพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและกฎหมาย อาจรวมถึงความ
ต้องการทีพ่ ง่ึ ทางใจ (3) พัฒนาและสร้างความตระหนักและความเข้าใจในระดับ Leadership เพื่อ
ดาเนินการด้านนโยบายนาไปสู่การขับเคลื่อนงาน เช่นเดียวกับทีเ่ วียดนาม
ต่อยอดจากกระบวนการดูแลบาบัดผูใ้ ช้สารเสพติดทีอ่ ยู่ในระบบของ Metrix หรือ Drop-in Center ทีเ่ รา
ได้ดาเนินการอยูแ่ ล้ว ในการดูแล สร้างสัมพันธภาพและเสริมกระบวนการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ผทู้ ่ี
ผ่านการบาบัดได้มพี น้ื ทีใ่ นการดูแลตนเองและเครือข่าย รวมถึงเป็ นการสร้างคุณค่าในตนเองของผูท้ ่ี
เป็ นแกนนาได้ส่อื สารแลกเปลีย่ นและเข้าถึงผูท้ ใ่ี ช้สารเสพติดในกระบวนการและรายใหม่ได้ได้สู่
จุดหมายของการดูแลผูใ้ ช้สารเสพติดได้อย่างยังยื
่ น
การสนับสนุ นเพื่อให้ผใู้ ช้สารเสพติดกลับมามีสภาวะทีส่ มดุลในการใช้ชวี ติ และสามารถดูแลตนเองได้
เช่นเดียวกับบุคคลทัวไป
่ ในระหว่างทีก่ าลังรับสารทดแทนเมธาโดน หรือในขณะทีย่ งั คงมีการใช้สารเสพ
ติดทีผ่ ดิ กฎหมาย โดยผูใ้ ห้บริการสุขภาพ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ครอบครัว ชุมชน สังคม ไม่มองการใช้ยา
เป็ นความแตกต่าง เป็ นสิง่ ดี-ชัว่ หรือตราบาป โดยมองแต่ละบุคคลทีค่ วามสามารถ ความรับผิดชอบการ
มีขอ้ ดี-ข้อเสีย ซึง่ ไม่ต่างจากบุคคลทีไ่ ม่ใช้สารเสพติดทีไ่ ม่มใี ครสมบูรณ์แบบ โดยการทางานเกี่ยวกับ
การใช้สารเสพติดจะดาเนินการโดยยึดข้อเท็จจริง ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงให้ความสาคัญด้าน
สาธารณสุข การดูแลตนเองของผูใ้ ช้สารเสพติด โดยไม่ตงั ้ เป้ าหมายเรือ่ งการปลอดสารเสพติดเป็ นหลัก
การคงอยู่ การกลับคืนสู่สภาวะสมดุลร่างกาย และคงสภาพความสมดุล กล่าวคือ สามารถดาเนินชีวติ
ปกติได้จดั การผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ แม้ยงั ไม่สามารถหยุดการใช้ยา
กรณีรบั เมทาโดนสามารถกินเมทาโดนไปตลอดไม่จาเป็ นหยุดกินและกลับไปใช้ชวี ติ ปกติ
การฟื้ นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยใช้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อดึงศักยภาพของตนเองทัง้ กาย จิตใจ
สังคม ครบทุกด้าน และมีภมู ติ า้ นทานเพื่อให้มชี วี ติ ในชุมชนได้อย่างปกติสุข หากพบความเสีย่ งหรือ
ภาวะทีจ่ ะทาให้กลับไปเสพซ้าก็สามารถมีทกั ษะแก้ไขความเสีย่ งได้
ความจาเป็ นความสาคัญของการฟื้ นตัว มีหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนผูใ้ ช้/เคยใช้ยาเสพติด ชุมชน ต้องให้
การยอมรับและปรับทัศนคติ มีบริการสนับสนุ น และตัวของผูใ้ ช้ยาเสพติดเองทีจ่ ะต้องตระหนักและมี
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ทักษะทีจ่ ะไม่ใช้ยาหรือเสพซ้าอีก ผูใ้ ช้ยาเสพติดอยูร่ ว่ มกับสังคมได้ มีประโยชน์ต่อชุมชน มีการเกืน้ หนุน
ต่อกัน เข้าใจกันในหมูข่ องผูท้ ใ่ี ช้ยา มีพ้นื ทีส่ าหรับผูใ้ ช้ยาได้แลกเปลีย่ นความคิดและให้กาลังใจกัน มีการ
ดึงศักยภาพของตนเอง ประโยชน์ขอ้ ดีของการฟื้ นตัว มีการเรียนรูท้ ม่ี ากประสบการณ์ในการแก้ไข
ปั ญหาด้วยตนเอง มีบริการทีเ่ ข้าถึงง่าย ยังยื
่ นกว่า ใช้ชวี ติ โดยปกติสุขอยูร่ ว่ มกับสังคม
ข้อ (2) พืน้ ทีช่ ุมชนทีค่ วรนาร่องทดลองบริการ Recovery Support ในไทยควรเป็ นทีใ่ ด
พืน้ ทีท่ เ่ี ห็นว่าเหมาะสมควรนาร่องทดลองบริการ Recovery Support ในไทย ได้แก่
 พืน้ ทีเ่ ขตเมือง กึง่ เมือง ในสถานทีข่ องรัฐทีใ่ ห้บริการ Methadone Maintenance มีเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ี
ปริมาณเพียงพอ มีองค์ความรูท้ จ่ี าเป็ นในการสนับสนุ น Recovery Support Service เหตุผล
สนับสนุ นคือการมีกลุ่มและกระบวนการสนับสนุนกันโดยผูป้ ่ วยชาวไทย เป็ นชุดบริการทีย่ งั ไม่เคย
เกิดขึน้ เป็ นระบบในประเทศไทย การนาร่องจึงควรเริม่ ในหน่วยบริการทีใ่ ห้บริการยาในการรักษาซึง่
เดิมผูป้ ่ วยส่วนมากจะมารับบริการยาและเวชภัณฑ์ บางรายได้รบั คาปรึกษารายบุคคล บางครัง้ มีการ
ให้สุขศึกษารายกลุ่มโดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขแต่กระบวนการใหม่เป็ นกระบวนการช่วยเหลือกัน
เพื่อการสนับสนุนการฟื้ นสภาพด้วยการดึงศักยภาพของผูป้ ่ วยทีม่ คี วามหลากหลายมาใช้ภายใต้การ
กากับดูแล ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการเชื่อมโยงไปสู่บริการอื่นทีจ่ าเป็ นโดยบุคลากรภาครัฐ
เป็ นเบือ้ งต้น อีกเหตุผลคือการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยกับผูใ้ ห้บริการสามารถช่วยลดแรง
กดดัน ลดการตีตรา และเพิม่ น้ าหนักความน่ าเชื่อถือของกิจกรรมภายใต้กระบวนการทางานทีม่ กี าร
จัดเก็บข้อมูลและวัดผลอย่างเป็ นระบบกว่าการดาเนินการโดยกลุ่มผูป้ ่ วยฝ่ ายเดียว หากจาเป็ นต้อง
ขยายผลการบริการรูปแบบนี้
 พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย อาเภอแม่จนั เหตุผลสนับสนุ นคือ มีกลุ่มเป้ าหมาย มีบุคลากรด้านสาธารณสุข
มีความพร้อม มี NGO ในพืน้ ที่
 พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ โอโซน คลินิคจิตสังคมของศาล และสานักงาน
คุมประพฤติ เหตุผลสนับสนุนคือ พืน้ ทีห่ รือหน่วยบริการเหล่านี้มหี น้าทีใ่ นการติดตามอยูแ่ ล้ว
เพียงแต่เพิม่ แนวคิด องค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทีเ่ กี่ยวกับ Recovery
 พืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้ โดยการต่อยอดจากโครงการ MMT เหตุผลสนับสนุนคือ พืน้ ทีห่ รือ
หน่วยบริการเหล่านี้มหี น้าทีใ่ นการติดตามอยูแ่ ล้วเพียงแต่เพิม่ แนวคิด ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่
เกีย่ วกับ Recovery
 พืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษะณะภูมปิ ระเทศในรูปแบบชุมชนห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดย
ปั จจุบนั มีหรือยังไม่มกี ารจัดบริการเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวของผูใ้ ช้สารเสพติดก็ได้ ซึง่ สามารถ
สร้างกระบวนการทางานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม กับภาครัฐทัง้ ฝ่ ายปกครอง ผูบ้ งั คับใช้
กฎหมาย และสาธารณสุข เหตุผลสนับสนุนคือ หากพืน้ ทีห่ ่างไกลซึง่ มีขอ้ จากัดทางด้านเทคโนโลยี
หรือทรัพยากรต่างๆ สามารถจัดบริการได้ พืน้ ทีเ่ มืองต่างจังหวัด หรือเมืองใหญ่ต่างๆ ก็สามารถ
ดาเนินการได้เช่นเดียวกัน
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 พืน้ ทีท่ ท่ี างานในด้านนี้อย่างเข้มแข็งทัง้ ผูใ้ ห้บริการ หน่วยงานในท้องถิน่ รวมถึงแกนนาผูท้ ส่ี ามารถ
เป็ นผูน้ าในการเริม่ กระบวนการกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี สี ถิตขิ องการเข้าใช้บริการ
บาบัดหรือรับ Methadone อย่างสม่าเสมอซึง่ จะสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ Recovery ใน
อนาคต เหตุผลสนับสนุนคือ กระบวนการของกิจกรรม MARS นัน้ จะเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงผูน้ าของกลุ่มจะต้องมีการติดต่อประสารงานและสื่อสารกับสมาชิกอย่างใกล้ชดิ และ
ต่อเนื่อง ดังนัน้ หากการเลือกพืน้ ทีใ่ นครัง้ แรกทีต่ อ้ งการเป็ นการนาร่องไม่ได้คานึงถึงความสะดวก
และการอานวยความสะดวกของทุกภาคฝ่ ายนัน้ อาจจะทาให้การทางานของแกนนากลุ่มในการ
ประสานงานและจัดกิจกรรมอาจจะเป็ นไปได้ค่อนข้างลาบาก
 พืน้ ทีห่ ่างไกลบริการ Methadone และบริการด้านสุขภาพยังเข้าไม่ถงึ หรือพืน้ ทีบ่ ริการ Methadone
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมแต่ปรับมุมมองผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และบริการให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวติ ของผูใ้ ช้สารเสพติด เหตุผลสนับสนุนคือ เพื่อการขยายบริการเมทาโดนไปยังพืน้ ทีท่ ผ่ี ใู้ ช้
สารเสพติดยังไม่เข้าถึงบริการ พร้อมการสนับสนุนโปรแกรม MARS หรือความพร้อมของบริการ
Methadone ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว กลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั บริการทีเ่ ข้าถึงแล้ว พร้อมการสนับสนุนโปรแกรม MARS
มีการติดตามเยีย่ มบ้านอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการ
ปรับมุมมองทีม่ ตี ่อผูใ้ ช้สารเสพติดซึง่ ถือว่าเป็ นเรือ่ งใหญ่ในประเทศไทย ทัง้ ในส่วนของชุมชนและผู้
บังคับใช้กฎหมาย อีกทัง้ บริการให้สอดคล้องกับการดาเนิ นชีวติ ของผูใ้ ช้สารเสพติด ปริมาณยา
Methadone ทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
บุคลากรสาธารณสุขมีความเห็นว่าควรนาร่องในพืน้ ทีท่ ม่ี บี ริการบาบัดรักษาการเสพติดพร้อมแล้ว
จัดบริการ Recovery ในพืน้ ทีร่ บั เมทาโดน และขยายบริการฟื้ นตัวเพิม่ เข้าไปกับการบาบัดรักษา ได้แก่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ มีบทบาทเป็ นเจ้าภาพของการฟื้ นตัว เพราะเป็ นพืน้ ทีป่ ลอดภัย เป็ นหน่วยงาน
รัฐ มีสวัสดิการกองเงินเดือนบุคลากร สนับสนุนโดยสานักงาน ปปส ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย /เกีย่ วข้อง ได้แก่
หน่วยงานด้านยุตธิ รรม ทีมกฎหมาย คุมประพฤติจงั หวัด อาสาสมัครคุมประพฤติประจาหมู่บา้ น ภาคี
ประชาสังคม ซึง่ เพื่อนผูใ้ ช้ยาเสพติด (peer) จะได้รบั ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีขอ้ กังวล
กรณีผใู้ ช้ยาเสพติดทีอ่ ยูร่ ะหว่างการฟื้ นตัวถูกจับกุมอาจจะต้อง transfer และเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม
ภาคประชาชนมีความเห็นว่าประเทศไทยยังไม่ยอมรับกระบวนการทีด่ าเนินการโดยภาคประชาชนและ
peer
กระบวนการบาบัดรักษาและฟื้ นตัวจากการเสพติดทีย่ อมรับจะต้องมาจากการดาเนินงานของ
ภาครัฐเท่านัน้ ด้วยการนาผูม้ ปี ั ญหาสารเสพติดเข้าสู่ศูนย์หรือค่ายบาบัด ผูบ้ ริหารยังมีมมุ มองว่าผู้ เสพ
เป็ นผูก้ ระทาผิดตามกฎหมายและต้องถูกจับดาเนินคดีตามกฎหมายจึงไม่เชื่อถือในกระบวนการโดย
ภาคประชาชน ทัง้ นี้ พืน้ ทีต่ าบลเขือ่ นผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ซง่ึ มีจานวนประชากรประมาณ
5,000 คน 120 ครัวเรือน ได้ดาเนินงานเชิงชุมชนบาบัดยาเสพติดมาตัง้ แต่ปี 2552 จนถึงปั จจุบนั เป็ น
เวลา 10 ปี แล้ว ได้มคี วามพยายามขับเคลื่อนโดยผูน้ าท้องถิน่ และสมาชิกชุมชนทีจ่ ะปลูกความรูส้ กึ รัก
บ้านเกิดให้กบั คนรุ่นใหม่เป็ นผูน้ าแถวสองของพืน้ ที่ จานวนผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดในพืน้ ทีป่ ระมาณ 33 คน
จากประมาณ 100 คนทีผ่ ่านชุมชนบาบัดของเขือ่ นผากซึง่ ในกลุ่ม 100 คนนี้หากได้รบั การอบรมเพิม่ เติม
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ความรู-้ ทักษะ-ทัศนคติกน็ ่ าจะเป็ น recovery coach เป็ น peer support ให้กบั เพื่อนผูใ้ ช้ยาทีย่ งั คงมี
ปั ญหาอยูไ่ ด้ และอาจดาเนินงานไปพร้อมกับพืน้ ทีค่ ่ขู นานคือตาบลแม่แวน เนื่องจากกระบวนการ
recovery น่ าสนใจทีเ่ น้นการดึงศักยภาพของผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเอง ซึง่ ทีผ่ ่านมา
เขือ่ นผากปั จจัยแวดล้อมเพื่อเปลีย่ นแปลงผูม้ ปี ั ญหายาเสพติด
โดยเฉพาะทีส่ าคัญคือลดการตีตรา
ตนเองด้วยตัวของเขาเอง
ในเบือ้ งต้นพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกยกขึน้ มาว่าจะน่าจะเป็ นไปได้ทงั ้ ในเชียงใหม่ เชียงราย ปั ตตานี ดังนี้
 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ (1) ตาบลเขือ่ นผาก อาเภอพร้าว (2) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ คลินิกฟ้ าใหม่
 จังหวัดเชียงราย ได้แก่ (1) เรือนจาชัวคราวดอยฮาง
่
อาเภอเมือง (2) หมู่บา้ นสันติครี ี ตาบลแม่สลอง
นอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง (3) ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จนั (4) ตาบลป่ าตึง อาเภอแม่จนั
 จังหวัดปั ตตานี ได้แก่ (1) หมูบ่ า้ นสันติสุข อาเภอปานาเระ
ข้อ (3) ภาพของบริการ Recovery Support ในพืน้ ทีน่ าร่องควรเป็ นอย่างไร
การนาร่อง Recovery Support Service ควรประกอบด้วย 4Ss ได้แก่ System มีการวางแผนการ
ดาเนินการ มีแนวทางบริหารความเสีย่ ง มีระบบกากับดูแล Structure มีคณะกรรมการกากับดูแล
ประเมินผล มีค่มู อื การดาเนินงาน มีค่มู อื ผูร้ บั บริการ มีเกณฑ์คดั กรองการเข้าร่วมโปรแกรม มีอุปกรณ์
อานวยความสะดวก มีการสนับสนุ นด้านอาหาร อาหารว่าง Setting เน้นสถานทีบ่ ริการทีส่ ะดวก ไม่
เปิ ดเผยมากไป ขนาดเหมาะสม สิง่ แวดล้อมเหมาะสม และ Staff มีองค์ความรู้ มีหลักการสาคัญ
หลากหลายทัง้ Health, Non-health และ NGOs พืน้ ทีข่ า้ งเคียงมีทศั นคติทด่ี ี ปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ยา
และผูใ้ ห้บริการ มีการประเมินความต้องการและความคาดหวังผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการทีจ่ ะนามาใช้
วางแผนหรือปรับแผนการบริการ
การนาร่อง Recovery Support Service ควรแยกออกมาเป็ นสัดส่วน เข้าถึงง่าย มีเจ้าหน้าทีป่ ระจา
การนาร่อง Recovery Support Service ควรมีบริการ Recovery มีบุคลากรทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
(Recovery Supporter) และมีนโยบายสนับสนุ น (Leadership/Change agent)
การนาร่อง Recovery Support Service ควรเป็ นบริการทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากหน่วยงานของภาครัฐ
และชุมชน เนื่องจากเป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการเข้ารับบริการของผูท้ ใ่ี ช้สารเสพติด รวมถึงความท้า
ทายของแกนนากลุ่มทีจ่ ะเริม่ กระบวนการในการเป็ นผูน้ าในการจัดกิจกรรมรวมถึงความเชื่อมันและ
่
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความปลอดภัยของผูน้ ากลุ่มทีจ่ ะส่งผลต่อการทางานในระยะยาว
การจัดบริการรูปแบบใดๆ ก็ตามทีแ่ สดงถึงการจัดบริการโดยไม่มงุ่ เป้ าหมายเพื่อการปลอดยาเป็ นหลัก
แต่มงุ่ เน้นด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้ยา โดยมีภาคีความร่วมมือทัง้ ในส่วนของภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ผูใ้ ช้สารเสพติด และอื่นๆ จัดบริการร่วมกันด้วยความเท่าเทียม และเคารพยอมรับความ
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คิดเห็นและบทบาทซึง่ กันและกันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตัง้ แต่การออกแบบและการให้
บริการ โดยแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างมีศกั ดิ ์ศรี และบริการต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกับระบบริการ
หลักของประเทศได้
ผูใ้ ห้บริการมีทศั นคติทด่ี ี บริการทีเ่ ป็ นมิตร เชีย่ วชาญด้านยาเสพติดทัง้ องค์รแู้ ละการให้บริการผูใ้ ช้สาร
เสพติดด้วยความเข้าอกเข้าใจ บริการเข้าถึงได้ง่าย ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วนอานวยความสะดวก
สนับสนุ นให้ผใู้ ช้สารเสพติดได้รบั บริการ มากกว่าการมุ่งเป้ าเรือ่ งการจับกุมหรือบังคับบาบัด
พืน้ ทีป่ ลอดภัย เข้าถึงง่าย ให้บริการสุขภาพ โรคร่วมกาย-จิตเวช ในลักษณะ one-stop-service ครบ
วงจร ลด stigma ดูแลสุขภาพ สื่อสารกับเจ้าหน้าทีป่ กครองและตารวจให้รว่ มมือกับโรงพยาบาล
ดาเนินงานตามกฎหมายหากจาเป็ น
ข้อ (4) ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ Recovery Support ในพืน้ ทีน่ าร่องควรเป็ นใคร
ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ Recovery Support ในพืน้ ทีน่ าร่องควรเป็ น
 กลุ่มผูใ้ ช้ Opioid ทีร่ บั Methadone ทดแทน ทีอ่ าการคงที่ พฤติกรรมดี ไม่มคี วามเสีย่ งจากโรคทาง
กาย จิต หรือความก้าวร้าวรุนแรง
 กลุ่มผูใ้ ช้ Methamphetamine ทีอ่ าการคงที่ พฤติกรรมดี ไม่มคี วามเสีย่ งจากโรคทางกาย จิต หรือ
ความก้าวร้าวรุนแรง
 กลุ่มผูใ้ ช้ Polysubstances ทีอ่ าการคงที่ พฤติกรรมดี ไม่มคี วามเสีย่ งจากโรคทางกาย จิต หรือความ
ก้าวร้าวรุนแรง
 กลุ่มทีม่ ารับยาทดแทนแบบระยะยาว MMT ผูร้ บั บริการในระบบ Metrix Program ใน Drop-in
Center ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ มือง กลุ่มทีด่ แู ลแบบ CBTx หรือกลุ่มทีม่ แี กนนาเข้มแข็งและเข้าถึงกลุ่ม
สมาชิกคนอื่นได้อย่างสม่าเสมอ
 กลุ่มผูเ้ สพ หยุดเสพ ใช้สารทดแทน
 กลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดกลุ่มอนุพนั ธ์ฝิ่น ทุกวิธกี ารใช้ ทีม่ ภี าวะการพึง่ พิงยา
 กลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ ทุกประเภททีม่ ภี าวะการพึง่ พิงยา ทุกวิธกี ารใช้ทส่ี นใจ
 กลุ่มผูท้ อ่ี ยูร่ ะหว่างการติดตามหลังการรักษา กลุ่มทีอ่ ยูใ่ นโปรแกรมคุมประพฤติทด่ี แู ลโดย
สาธารณสุข กลุ่มทีใ่ นคลินิกจิตสังคมของศาล หรืออาจรวมกลุ่มหลังพ้นโทษ
 กลุ่มแกนนาผูใ้ ช้สารเสพติดทีอ่ ยูใ่ นภาคการทางานขององค์การไม่แสวงหาผลกาไร
 ครอบครัวผูเ้ สพสารเสพติด
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ข้อ (5) น่วยงานหลักและหน่ วยงานสนับสนุ นควรเป็ นหน่ วยงานใด มีบทบาท ความรับผิดชอบอย่างไร
5.1 หน่วยงานเจ้าภาพ Recovery Support ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูข้ บั เคลื่อนหลัก
 สานักงาน ป.ป.ส.
 สาธารณสุข
 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 มหาดไทย ฝ่ ายปกครอง
 ยุตธิ รรม
 พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
 ชุมชน (ท้องที่ ท้องถิน่ )
 NGOs – มูลนิธโิ อโซน
หน่วยงานหลัก ได้แก่ รพสต บ้านแพะพัฒนา ตาบลเขือ่ นผาก ร่วมกับศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ
เป็ นพีเ่ ลีย้ งด้านวิชาการ ต้องมีสานักงาน ปปส และ ปปส ภาค เข้ามามีบทบาทนาและมีส่วนร่วมอย่าง
มากโดยทางานร่วมกับตารวจและ ศอ.ปส.จ
เจ้าภาพหลักควรเป็ น ศอ.ปส.จ ซึง่ มีทงั ้ คน เงิน ของ (ทรัพยากร) โดยเฉพาะคนทางานทีม่ ศี กั ยภาพ
ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ธัญญารักษ์เชียงใหม่ และหน่วยงานในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายหากต้องการ
และมีผปู้ ่ วยมากพอ สนับสนุ นโดย รพสต และ รพช
5.2 หน่วยงานรับผิดชอบด้านการจัดการ Recovery¹
หมายเหตุ ¹Recovery Management หมายถึง การยกระดับจากการบาบัดดูแลผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดแบบฉุกเฉิน
(acute care) ไปสูแ่ นวทางว่าการเสพติดเป็ นโรคเรือ้ รังต้องการเวลาในการบาบัด รักษายาวนาน

 สานักงาน ป.ป.ส.
 สาธารณสุข
 มหาดไทย
 ยุตธิ รรม
 หน่วยงานบังคบใช้กฎหมาย
 สาธารณสุขในพืน้ ที่ โรงพยาบาลประจาอาเภอ โรงพยาบาลประจาตาบล
 หน่วยงานในท้องถิน่ ต่างๆ เช่น ทหาร ตารวจ อบต. เป็ นต้น
 หน่วยงานผูม้ สี ่วนได้เสีย/ภาครัฐอื่นๆ
 NGOs – มูลนิธโิ อโซน
 ชุมชน (ท้องที่ ท้องถิน่ )
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5.3 หน่วยงานรับผิดชอบด้านบริการสนับสนุ น Recovery²
หมายเหตุ ² Recovery Support (ไม่ใช่บริการทางคลินิก/เป็ นบริการในชุมชน) ดังแสดงในข้อ 7

 สาธารณสุข
 อ.บ.ต/หน่วยงานท้องถิน่
 สาธารณสุขในพืน้ ที่ โรงพยาบาลประจาตาบล
 NGOs – มูลนิธโิ อโซน ภาคประชาสังคม
 ชุมชน (ท้องที่ ท้องถิน่ ) ภาคประชาสังคม
 ผูน้ าชุมชน/ผูน้ าศาสนา
5.4 หน่วยงานรับผิดชอบด้านสนับสนุนงบประมาณ
 สานักงาน ป.ป.ส.
 สาธารณสุข
 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 มหาดไทย ฝ่ ายปกครอง
 ชุมชน (ท้องที่ ท้องถิน่ )
 Southeast Asia HATTC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุ นโดย SAMSHA
5.5 หน่วยงานรับผิดชอบด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างเสริมสมรรถนะ พัฒนาบุคลากร
 สาธารณสุข
 มหาวิทยาลัย
 สานักงาน ป.ป.ส.
 องค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง
 ภาคประชาสังคม
 Southeast Asia HATTC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุ นโดย SAMSHA
5.6 หน่วยงานรับผิดชอบด้านบริการสนับสนุ นอื่นๆ
 สานักงาน ป.ป.ส.
 สาธารณสุข
 มหาดไทย ฝ่ ายปกครอง
 สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด
 องค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง
 องค์กรภาครัฐในพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 อ.บ.ต/หน่วยงานท้องถิน่
 ภาคประชาสังคม
 ผูน้ าชุมชน/ผูน้ าศาสนา/ปราชญ์ชาวบ้าน
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ข้อ (6) ประโยชน์/สิง่ จูงใจหน่วยงาน/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้สนใจร่วมนาร่อง Recovery Support ควรเป็ นอะไร
ประโยชน์/สิง่ จูงใจหน่วยงาน/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียให้สนใจร่วมนาร่อง Recovery Support ได้แก่
 เป็ นแหล่งอ้างอิง ศึกษาดูงานด้าน Recovery Support Service
 ได้รบั รางวัลในการทางาน อาทิ ค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลา ประเมินเลื่อนขัน้ ผลงาน ขึน้
เงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง ได้รบั การยกย่อง รับประกาศนียบัตร และพึงพอใจในการทางาน
 ก่อให้เกิดผลดี ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในพืน้ ทีน่ าร่อง
 ลดการแพร่กระจายสารเสพติดในชุมชน
 หยุดการใช้สารเสพติดอย่างยังยื
่ น
 เพิม่ จานวนผูท้ ใ่ี ช้สารเสพติดมีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง
 ลดการเกีย่ วข้องหรือใช้สารเสพติดทีผ่ ดิ ฏหมาย
 เพิม่ สุขภาวะของผูใ้ ช้สารเสพติดดีขน้ึ
 ลดภาระงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในเชิงของการป้ องกัน บาบัด รักษาและการจับกุม
 ลดงบประมาณทีจ่ ะต้องดูแลบาบัดผูท้ ใ่ี ช้สารเสพติดลง
 จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทีเ่ พียงพอสาหรับการดาเนินงาน
 สร้างความสุขให้กบั ครอบครัว/ชุมชน
 ได้พฒ
ั นาองค์ความรูใ้ หม่ๆ
 ได้ประสบการณ์และนวัตกรรม
 ได้แนวทางการฟื้ นสภาพในระดับนโยบายและนาสู่การปฏิบตั ิ
มุง่ ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดกับเด็กและเยาวชนทีม่ ปี ั ญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงประโยชน์ต่อชุมชน จาก
แนวทางไทยนิยมนาไปสู่สญ
ั ญาประชาคมเพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพืน้ ที่ มีธรรมนูญสุขภาพของ
ตาบลเขือ่ นผากซึง่ ระบุประเด็นเรือ่ งยาเสพติดไว้ดว้ ย
ความห่วงใยคือ ต้องปรับทัศนคติของคนในพืน้ ทีเ่ พื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละเชื่อมโยงไปสู่บริการ
สนับสนุ นการฟื้ นตัวทีจ่ าเป็ น รวมถึงกังวลว่าควรมีนโยบายนาการฟื้ นตัว เพราะคนในพืน้ ทีย่ งั มีความ
คิดเห็นทีต่ ่างออกไป
แรงจูงใจหรือรางวัลสาหรับหน่วยงานและคนทางาน recovery ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็ นการลดหรือเพิม่
ภาระงานแต่ในระยะยาวเชื่อว่าน่าจะเป็ นการลดภาระการรักษาดูแล ลดการรักษาซ้า และมีประโยชน์แก่
ผูใ้ ช้สารเสพติดคือปลอดภัยจากการเสพ สามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
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ข้อ (7) บริการใดบ้างทีค่ วรจัดให้มขี น้ึ /ทีน่ ่ าจะตอบสนองความจาเป็ นของลูกค้าเป้ าหมายทีแ่ สดงในข้อ 4
บริการทีค่ วรจัดให้มขี น้ึ /ทีน่ ่ าจะตอบสนองความจาเป็ นของลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่
 บริการตรวจคัดกรองเบือ้ งต้นก่อนเข้าเป็ นสมาชิก
 กิจกรรมลดการตีตรา
 บริการให้คาปรึกษา/พีเ่ ลีย้ งโดยเพื่อนผูป้ ่ วย/ผูท้ เ่ี คยมีปัญหายาเสพติด
 บริการอบรมสร้างเสริม/ฝึกทักษะชีวติ
 บริการบาบัดรักษาทางเลือก (ทาสมาธิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฝั งเข็ม ฯลฯ)
 บริการช่วยเหลือการจ้างงาน การมีงานทา
 บริการตรวจเช็คสุขภาพและรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีส่ ่งเสริมสุขภาพทีด่ ี
 บริการดูแลทีอ่ ยูอ่ าศัย
 บริการให้คาปรึกษาด้านคดีความและข้อกฎหมาย
 บริการดูแลเด็ก-บุตรของสมาชิก
 บริการรับ-ส่งจากบ้าน/ทีท่ างาน-คลินิกเมทาโดน/ศูนย์บริการ Recovery Support
 บริการ Take Home Methadone
 บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อและโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด รวมถึงการรักษา การส่งต่อ
ข้อ (8) ผูใ้ ห้คาแนะนา/พีเ่ ลีย้ งให้บริการ Recovery Support ควรเป็ นใคร ควรมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติอย่างไร
ผูใ้ ห้คาแนะนา ควรเป็ น
 สมาชิกทีอ่ ยูใ่ นระยะ Recovery
 อดีตผูใ้ ช้ยาเสพติด
 ผูใ้ ช้ยาเสพติดทีอ่ ยูโ่ ปรแกรมบาบัด Methadone หรืออยูใ่ นโปรแกรมบาบัดรูปแบบอื่น
 บุคคลทีเ่ ข้าใจผูใ้ ช้สารเสพติด
 แพทย์ พยาบาล ผูเ้ ชีย่ วชาญในกระบวนการ Recovery
 ผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
 ผูน้ าชุมชน
พีเ่ ลีย้ ง ควรเป็ น
 บุคลากรสาธารณสุข แพทย์-พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
 วิชาชีพ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทีม่ ใี บอนุญาต พยาบาล นักจิตวิทยาคลีนิก
 สาธารณสุข ร่วมกับ ภาคประชาสังคม และผูใ้ ช้สารเสพติด
 ภาคประชาสังคมทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทางานกับผูใ้ ช้สารเสพติด
 เจ้าหน้าทีท่ ท่ี างานใกล้ชดิ หรือคลุกคลีกบั แกนนาอาสามัครผูท้ ร่ี บั บริการ
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 นักจิตวิทยา
 นักสังคมสงเคราะห์
 นักวิชาการ
 ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ผูม้ คี วามรูท้ ป่ี รึกษา-ให้ความรูด้ า้ นกฎหมาย
 ภาคประชาสังคม
 ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิน่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน
 ผูท้ เ่ี คยใช้สารเสพติด /ผูท้ ใ่ี ช้สารทดแทน
 อาสาสมัครแกนนาผูท้ เ่ี คยใช้บริการในคลินิกทีม่ คี วามสม่าเสมอในการรับ Methadone
 ผูท้ อ่ี ยูใ่ นโปรแกรมหรือบริการ Recovery
 ผูท้ เ่ี ข้าใจและยอมรับผูม้ ปี ั ญหายาเสพติด (SUD)
ผูใ้ ช้ยาเสพติดด้วยกัน เพื่อนคนใกล้ชดิ ผูใ้ ช้ยาเสพติด พ่อ แม่ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ชุมชน ทีจ่ ะมีบทบาทให้
คาแนะนาปรึกษา ตักเตือน ให้กาลังใจ อย่างเข้าอกเข้าใจ มีเป้ าหมายร่วมกัน มีการสนับสนุ นให้ความ
ช่วยเหลือ ไม่ให้รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
บุคคลทีม่ ที ศั นคติเชิงบวก (+กระบวนการ +พืน้ ทีพ่ ดู คุย/เวทีกลาง +การมีส่วนร่วม) เป็ นคนกลางในการ
พูดคุย เป็ นผูท้ ส่ี นับสนุ นให้กาลังใจ เป็ นคนเข้าใจผูม้ ปี ั ญหายาเสพติด เป็ นผูเ้ สนอโอกาสการพัฒนา
ศักยภาพของผูม้ ปี ั ญหายาเสพติด
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ทีค่ วรมี ได้แก่
 ข้อเท็จจริงของสารและการเสพติด ข้อดี-ข้อเสีย การป้ องกัน และการรักษา
 Harm Reduction และการป้ องกันการใช้สารเสพติด
 โรคสมองติดยา โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สารเสพติด
 HIV / HBC / HCV
 การบาบัดรักษาด้วย Methadone ในผูท้ พ่ี ง่ึ พิง Opioid ทัง้ ประโยชน์และข้อท้าทาย
 กระบวนการบาบัดดูแลผูใ้ ช้สารเสพติดรูปแบบต่างๆ
 แนวคิดและหลักการ Recovery
 การเป็ น Recovery Supporter ทีด่ ี
 การจัดการความตึงเครียด (ทักษะชีวติ )
 การเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติด
 การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม และแบบบุคคล
 การประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
 การสื่อสาร
 การทางานร่วมกัน
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 การสร้างทีม
 การจัดกิจกรรม
 การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
 การลดความขัดแย้ง
 Empowerment
 Early warning sign
 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับผูใ้ ช้สารเสพติด
 สิทธิการรักษาและสิทธิมนุษยชน
 การเป็ นแกนนากลุ่ม เป็ นผูน้ า มีจติ อาสา มีจติ สาธาณะในการช่วยเหลือผูอ้ ่นื
 ความความมุง่ มันในการที
่
จ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเอง
 มีทศั นติดา้ นบวกกับกระบวนการ Recovery มีมมุ มองเชิงบวก เปิ ดใจยอมรับสิง่ ใหม่ ไม่ด่วน
ตัดสิน ไม่ตตี ราต่อผูใ้ ช้สารเสพติด ต้องการเรียนรูแ้ ละถ่ ายทอดต่อ มีความเมตตา เห็นคุณค่า
เอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ นุ่มนวล อ่อนโยน มีความรัก ในเพื่อนมนุษย์ มีความเข้าใจ เห็นใจผูอ้ ่นื ฯลฯ
ข้อ (9) จาเป็ นต้องมีค่มู อื แนวปฏิบตั บิ ริการ Recovery Support หรือไม่ หากต้องมีหน่วยงานใดจะเป็ นผูก้ าหนด
และรับรองคู่มอื ดังกล่าว
จาเป็ นต้องมีค่มู อื แนวปฏิบตั บิ ริการ Recovery Support Service กาหนดและรับรองโดย สานักงาน
ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงมหาดไทย โดย Recovery Support Service เป็ น
ความร่วมมือในการออกแบบร่วมกันของภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และผูใ้ ช้สารเสพติด ซึง่
จาเป็ นต้องทาควบคู่กบั การแก้ไขกฎหมายและการสร้างความเข้าใจว่าการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับตัวผูใ้ ช้
สารเสพติดเป็ นงานด้านสาธารณสุข การกาหนดแนวปฏิบตั แิ ละการจัดสรรงบประมาณ เป็ นบทบาทของ
สาธารณสุข ส่วนบทบาทด้านการปราบปรามและงบประมาณทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นบทบาทของ สานักงาน
ป.ป.ส. ฝ่ ายปกครอง และอาจต้องการหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานจาก Colombo Plan หรือ SAMHSA
ข้อ (10) งบประมาณเพื่อนาร่องบริการ Recovery Support ในพืน้ ทีข่ อ้ 2 ควรเป็ นเท่าไหร่ จากแหล่งทุนใด
งบประมาณด้าน กิจกรรมกลุ่ม
สนับสนุ นโดย สานักงาน ป. ป. ส.
งบประมาณด้าน ติดตาม
สนับสนุ นโดย สานักงาน ป. ป. ส.
งบประมาณด้านค่าจ้าง จนท.ประจา
สนับสนุ นโดย สานักงาน ป. ป. ส.
งบประมาณด้าน บาบัดรักษา
สนับสนุ นโดย สาธารณสุข สปสช.
งบประมาณด้าน สถานที่
สนับสนุนโดย ท้องถิน่ (อบต/อบท/เทศบาล)
หน่วยงานสนับสนุ นงบประมาณอื่นๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสานักงาน พม. จังหวัด
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อนึ่ง ข้อกังวลจากบทเรียนของเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนามซึง่ MARS (Recovery) ประสบ
ความสาเร็จเพราะมีนโยบายในลักษณะ top-down และมีภาวะผูน้ าระดับกระทรวงและระดับเมืองสนับสนุน
(policy advocate) ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังคงมีมมุ มองต่อผูใ้ ช้ยาเสพติดตรงกันข้าม แม้เป้ าหมายของ recovery
จะมุง่ ทีต่ วั คน > ตัวยา มีพน้ื ทีแ่ ละกลุ่มเป้ าหมาย ก็จะมีชุดอบรมทีม่ มี าตรฐานของ Colombo Plan (URC) 5 วัน
รวมถึงหลักสูตรของ MARS™ New York เพื่อสร้างองค์ความรู-้ ทักษะ-ทัศนคติให้แก่ peer ทีส่ มัครใจดาเนิน
บทบาท Recovery coach/mentor หรือ Peer leader
การดาเนินงานต่อจากนี้ ราวเดือนพฤษภาคม SEA-HATTC จะจัดประชุมพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายโดยเชิญ
หน่วยงานระดับนโยบาย อาทิ สานักงาน ปปส สปสช และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมหารือถึงความเป็ นไปได้ต่อไป
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