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กระทรวงสาธารณสุข มีเจตนารมณและให'ความสําคัญกับการดําเนินการให'ผู'ป-วยยาเสพติดได'รับการ
ดูแลเท/าเทียมกับผู'ป-วยโรคอื่นและให'สามารถเข'าถึงบริการได'อย/างทั่วถึง และครอบคลุม สร'างหลักประกันว/า
ผู'ป-วยยาเสพติดจะได'รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี โดยถือว&า ผู(เสพ ผู(ติด คือ “ผู(ป.วย”เป0นโรคเรื้อรังทาง
สมองที่อาจมีการติดซ้ําได( (Chronic relapsing Disease) ที่จําเป0นต(องเข(ารับการบําบัดรักษาฟFGนฟู และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให(สามารถกลับมาใช(ชีวิตได(ตามปกติโดยมีเป5าหมายสูงสุดในการบําบัดรักษาและฟ78นฟูสมรรถภาพ
ผู'ป-วยยาเสพติดให'เลิกยาเสพติดได' สําหรับกลุ/มผู'ป-วยที่ยังไม/สามารถเลิกได'ตามทิศทางนโยบายยาเสพติดในระดับ
สากล ใช'แนวทางการลดอันตรายจากการใช'ยาเสพติด (Harm Reduction) ในการดูแลผู(ป.วยกลุ&มนี้ ใช(หลักการ
สาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน มุ&งเน(นไปที่การลดผลกระทบทางลบ และอันตรายต&างๆ ที่เกิดจากการใช(ยาเสพติด
มากกว&าการให(เลิกยาเสพติดอย&างเด็ดขาดในขณะที่ยังไม&พร(อม เป0นกระบวนการช&วยให(ผู(ป.วยเข(าสู&ระบบการดูแล
สุขภาพ สมัครใจเข(ารับการบําบัดรักษายาเสพติดเพิ่มขึ้น เป:นการส/งเสริมให'ผู'ป-วยคงอยู/ในระบบการบําบัดรักษา
อย/ า งต/ อเนื่ อง และหยุ ดใช' ย าเสพติ ดได' น านที่ สุ ด จนเลิ กใช' ย าเสพติ ดได' ในที่ สุ ด ซึ่ งบุ คลากรสาธารณสุ ขและ
ผู(เกี่ยวข(องในทุกพื้นที่ ต(องเร&งรัดการดําเนินงานให(เป0นรูปธรรม ด(วยความรู(ความเข(าใจที่ถูกต(อง ปรับทัศนคติและ
เปUาหมายให(เป0นไปในทิศทางเดียวกันในการดําเนินงานจัดบริการตามมาตรการลดอันตรายจากการใช(ยาเสพติด
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ภูมิภาคทั้ง 6 แห/ง สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ได'ร/วมกันจัดทํา “คู/มือการจัดบริการลดอันตราย
จากการใช'ยาเสพติดสําหรับผู'ให'บริการ” เพื่อเป:นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรด'านสาธารณสุขและ
ผู'เกี่ยวข'องในการให'บริการผู'ใช'ยาเสพติด ด'วยการให'บริการลดอันตรายจากการใช'ยาเสพติดแบบรอบด'านได'อย/าง
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สามารถ ลด ละ และเลิกยาเสพติดได'ในที่สุด
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บทที่ 1
บทนํา
การติ ด ยาและสารเสพติ ด เป# น ป$ ญ หาสั ง คมที่ ส งผลกระทบตอความมั่ น คงของประเทศ
ทางดานเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากร ยาเสพติ ด กอใหเกิ ด การเสพติ ด
ทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรง แนวคิดการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) คื อ
การลดป$ญหาหรือภาวะเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับตัวบุคคลหรือชุมชน เพื่อเป#นการปAองกันอันตรายจากการ
เจ็ บ ปC ว ยเป# น โรค การรัก ษาชี วิ ต การเสี ย ชี วิ ต และการแบงแยกกี ด กั น ทางสั งคม โดยการทํ าใหพฤติ กรรม
สวนบุคคลที่เป#นอันตรายทําใหเป#นอันตรายนอยลง ครอบคลุมทั้งดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ มีเปAาหมาย
หยุดยั้ง และลดระดับการขยายตัวของป$ญหายาเสพติดไมใหป$ญหายาเสพติดสงผลตอวิถีชีวิต มุงใหเกิดความ
ปลอดภั ย โดยดําเนิ น การรวมกับ การดําเนิ น งานปA องกั น การแพรกระจายของโรคติ ดตอสําคั ญ ที่ เป# น ป$ ญ หา
ทางดานสาธารณสุ ข อาทิ เอชไอวี ตั บ อั ก เสบบี แ ละซี วั ณ โรค และโรคติ ด ตอทางเพศสั ม พั น ธ ลดอั ต รา
การเจ็บปCวย ลดอัตราการตาย ลดผลกระทบทางสังคม และเศรษฐกิจ โดยมีเปAาหมายในระยะตางๆที่เหมาะสม
กับความเป#นป$จเจกบุคคล อีกทั้งชวยใหผูปCวยยาเสพติดสามารถปรับตัวเองใหลดการใชยาเสพติดลง และดํารง
สถานภาพการไมกลั บ ไปเสพซ้ํ า ใหนานขึ้ น ซึ่ ง จะนํ า ไปสู การเลิ ก ใชยาไดในที่ สุ ด (Ultimate goal)
การลดอั น ตรายจากการใชยาเสพติ ด ไดรั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากลวาเป# น วิธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล อีกทั้งยังเป#นวิธีการที่คํานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผูปCวยยาเสพติด และครอบครัว
โดยการใหความเคารพในศั กดิ์ ศรี ค วามเป# น มนุ ษ ยที่ เทาเที ย ม ใหโอกาสและทางเลื อ กแกผู ปC ว ยยาเสพติ ด
ในการเขาสู กระบวนการลดอั น ตรายจากการใชยาเสพติ ด ไปจนถึงการรักษาฟQR น ฟู สุ ขภาพและสมรรถภาพ
ในการทํางาน และใชชีวิตรวมกับคนในสังคมตามปกติสุข ผูใชยาและสารเสพติดที่ยังไมสามารถหยุดเสพไดและ
มีโรครวมเนื่องจากการใชยาเสพติด จัดเป# นกลุมที่ เขาถึงยาก มีป$ญ หายุงยากซับซอน ดังนั้น แนวคิดการลด
อั น ตรายจากการใชยาเสพติ ด จึ งเป# น การเติ ม เต็ ม สิ ท ธิ ท างสุ ข ภาพของผู ปC ว ยยาเสพติ ด เป# น การยื ด หยุ น
การรักษาบนพื้นฐานความแตกตางและความตองการตามความจําเป#นของผูปCวยยาเสพติดที่เป#นป$จเจกบุคคล
เพื่อลดอันตรายที่มากับการใชยาเสพติด ในขณะที่ยังไมสามารถหยุดเสพยาเสพติดได
จากแนวคิดดังกลาวประเทศไทย ไดนํามาตรการการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด มาใชในการดูแล
ผู ปC ว ยกลุ มเสพติ ด รุ น แรงที่ ยั ง ไมสามารถเลิ ก ยาเสพติ ด ได โดยเฉพาะกลุ มผู ใชยาเสพติ ด ดวยวิ ธี ก ารฉี ด
ซึ่ งเป# น พฤติ กรรมการเสพที่ กอใหเกิ ด อั น ตรายในแงของการเป# น ทั้ งผู ติ ด เชื้ อ และแพรเชื้ อ โรคสู บุ ค คลอื่ น ๆ
โดยมีเปAาหมายเพื่อลดอันตรายตางๆ ที่มาจากการใชยาเสพติดดวยวิธีการฉีด จูงใจใหผูปCวยเลิกใชยาเสพติด
ที่ผิดกฎหมายและเขามารับบริการทางการแพทย จัดสถานที่เป#นสัดสวนไมปะปนกับผูปCวยยาเสพติดประเภทอื่นๆ
เพื่อใหบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดแบบรอบดาน เนนการปAองกันและดูแลผูไดรับผลกระทบ และ
อันตรายตางๆ จากการใชยาเสพติด โดยเฉพาะโรคเอดสและโรคติดตอที่สําคัญ เป#นการเพิ่มการเขาถึงบริการ
ที่เหมาะสมและครอบคลุมผูใชยาเสพติดที่อยูในชุมชน มีสถานที่ปลอดภัยสําหรับผูปCวยยาเสพติดที่มาพบปะกัน
เพื่อทํากิจกรรมสรางสรรค ไดรับกิจกรรมและบริการที่เป#นประโยชนตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต ไดรับความรู
คูมือการจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดสําหรับผูใหบริการ กรมการแพทย
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เกี่ยวกับการดูแลตนเองในการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ใหคําปรึกษารายบุคคล รายกลุม ไดรับการดูแล
สุขภาพ ฝWกทักษะตางๆที่จําเป#นรวมทั้งทักษะเขาสังคม กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนการฝWกอาชีพ ที่จะชวยให
ผูใชยา มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้น ในทุ กๆ ดาน ทํ าใหผู ปC วยยาเสพติ ด เห็ น ความสํ า คัญ ของตนเองเกิ ดเจตคติ ที่ ดี
วาตนเองมีคุณคาตอสังคม เพิ่มศักยภาพผูปCวยเสพติดในการดูแลตนเอง และปAองกันโรคหรืออันตรายที่เกิดจากการ
ใชยาเสพติด เชน การติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหผูปCวยยาเสพติดเขาถึงบริการของรัฐตาม
สิทธิพึงมีพึงไดของตนเอง พิทักษสิทธิในการไดมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เขาสูกระบวนการบําบัดรักษาดวยความ
สมัครใจ เพื่อการลด ละ และเลิกยาเสพติดไดในที่สุด
ดังนั้น การนํามาตรการการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูปCวยยาเสพติด
ทุกประเภท ใหบริการตามความตองการที่จําเป#น ของผูปC วยทั้งดานรางกาย อารมณ จิตวิญ ญาณ (Holistic
Needs) ผูใหบริการจึงตองมีความรู ความชํานาญเฉพาะทางอยางรอบดาน ที่ตองอาศัยองคความรูทางวิชาการ
ทักษะ ประสบการณ จิตวิญ ญาณของผูใหบริการ ซึ่งเป#นองคประกอบสําคัญของการดูแลผูปCวยใหไดรับการ
ดูแลชวยเหลือที่ถูกตอง เหมาะสม โดยมี กระบวนการที่สํ าคั ญคื อ การปรับเปลี่ ยนเจตคติ เขาใจธรรมชาติ ผูปC วย
ยาเสพติด มีทัศนคติเชิงบวกในการดูแลผูปCวยที่ยังไมสามารถเลิกยาเสพติดได ที่มีป$ญหายุงยากซับซอน เป#นโรค
เรื้อรังทางสมองที่อาจมีการติดซ้ําได ทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางลดอันตรายจากการใชยาเสพติดที่ถูกตอง
อยางลึกซึ้ง และพัฒนาระบบบริการที่เป#นมิตร ใหบริการลดอันตรายแบบรอบดาน ทําใหผูปCวยรูสึกวาตนเอง
มีคุณคา ตระหนักถึงป$ญหาอันเกิดจากการใชยาเสพติดดวยตัวของผูปCวยเอง พรอมเขาสูกระบวนการลด ละ
และเลิกใชยาเสพติดไดดวยความสมัครใจ นําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
อันเป#นเปAาหมายสูงสุดของกระบวนการดูแลผูปCวยยาเสพติด
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บทที่ 2
แนวคิดการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
แนวคิดการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction Concept)
แนวคิดเรื่อง “Harm reduction” หรือ “การลดอันตราย” เป#นแนวคิดดานสาธารณสุข ที่มีมาแตเดิม
โดยมี วั ต ถุป ระสงคเพื่ อปA องกัน หรือลดผลกระทบที่ ไมพึ งประสงค ที่ มีต อสุ ขภาพอั น เนื่ องมาจากพฤติกรรม
บางอยาง การลดอันตรายที่เกี่ยวกับการจัดการกับป$ญหาการใชยาหรือสารเสพติด ไดเริ่มเกิดขั้นในชวงปลาย
ทศวรรษที่ 19 (ค.ศ.1970) และตอมาไดแพรขยายจนเริ่มเป#นที่รูจักมากขึ้นในราว ค.ศ.1980 โดยในขณะนั้น
ยังเนนดานการใหบริการสาธารณสุขที่จะลดผลกระทบทางลบ ที่ไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชยาเสพติดและ
ปAองกั น อัน ตรายผู ที่ใชยาเสพติ ด มากกวาที่ จะใหผู ปC วยหยุด การใชยาหรือปลอดจากยาเสพติดโดยเด็ ดขาด
แนวคิ ด นี้ ไดนํ า มาใชเป# น วิ ธี ก ารลดการแพรเชื้ อ ของไวรั ส ตั บ อั ก เสบ (Hepatitis) และลดอั น ตรายในเรื่ อ ง
การแพรระบาดของเชื้ อ HIV/เอดส (HIV/AIDS) โดยเนนในกลุ มผู ใชยาเสพติ ด ซึ่ งมี ก ารดํ า เนิ น การอยาง
กวางขวางในหลายประเทศทางแถบตะวั น ตก เชน เนเธอรแลนด ออสเตรเลี ย ฯลฯ ทั้ งนี้ นั กวิช าการไดให
คําจํากัดความที่ใชสําหรับมาตรการลดอันตรายหลายแบบ แตที่ไดรับการยอมรับมากนั้นเป#นคําจํากัดความของ
International Harm Reduction Association (IHRA) ซึ่งใหคําจํากัดความไววา การลดอันตราย หมายถึง
นโยบาย มาตรการ และโครงการที่มีเปAาหมายในการลดผลเสียทั้งทางดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ อันเป#น
ผลจากการใชสารเสพติด ทั้ งนี้ ตองเป# นมาตรการที่ มีห ลักฐานเชิงประจักษหรือผลการวินิจฉัย รองรับ วาเป# น
มาตรการที่ มีครอบคลุ มตั้งแตการชวยใหใชยาเสพติด อยางปลอดภัย การชวยใหควบคุ มการใชยาเสพติดได
จนกระทั่งการชวยใหเลิกยาเสพติดอยางเด็ดขาด การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด คือ การลดป$ญหา หรือภาวะ
เสี่ ย งอั น ตราย การแพรระบาด การสู ญ เสี ย จากการใชยาเสพติ ด ที่ อาจเกิ ด กั บ ตั ว บุ คคล ชุ ม ชน และสั งคม
เป#นการปAองกันอันตรายโดยการทําใหเกิดพฤติกรรมที่เป#นอันตรายลดลง ในขณะที่ยังไมสามารถหยุดยาเสพติดได
เป#นการยืดหยุนวิธีการรักษา โดยยึดความพรอมของผูปCวยเป#นฐาน (กรมการแพทย, 2548)
สรุปความหมาย การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด หมายถึง การลดป$ญหา หรือภาวะเสี่ยงอันตราย
การแพรระบาด การสูญเสียจากยาเสพติด ที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และสังคม เป#นการปAองกันอันตราย
โดยการทําใหเกิดพฤติกรรมที่ เป#นอั นตรายลดลง ในขณะที่ ยังไมสามารถหยุดยาเสพติดได เป#น การยืดหยุ น
วิ ธี ก ารรั ก ษาที่ ยึ ด ความพรอมของผู ปC ว ยเป# น ฐาน โดยคํ า นึ ง ถึ งศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป# น มนุ ษ ย มนุ ษ ยธรรม
สิทธิมนุษยชน และความเขาใจธรรมชาติของผูใชยาเสพติด
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ความสําคัญของการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด มี 4 ประการ คือ
1. ดานสาธารณสุข เป#นการปAองกันและลดผลกระทบทางลบที่มีตอสุขภาพ อันเนื่องมาจากพฤติกรรม
บางอยางของผูใชยาเสพติด
2. ดานสิทธิมนุษยชน สิทธิ คือ อํานาจหรือการกระทําโดยชอบธรรมตามประเพณี หรือกฎหมาย
ในการอยู การมี เพื่ อประกั น ศั กดิ์ ศรีความเป# น มนุ ษย เป# น สิ่ งที่ ทุกคนปรารถนา ในขณะเดี ย วกัน ตองเคารพ
สิทธิของผูอื่นดวย สําหรับสิทธิในการมีสุขภาพ เป#นสิทธิในสุขภาพซึ่งเป#นสิทธิของทุกคนในการมีสุขภาพที่ดี
ทั้งรางกาย และจิตใจ ตามมาตรฐานสูงสุดเทาที่จะมีได รวมทั้งสิทธิในสุขภาพที่สามารถเติมเต็ม และเพิ่มขึ้นตาม
กาลเวลา
3. ดานมนุษยธรรม โดยเป#นไปเพื่อการปAองกันและบรรเทาความทุกขของมนุษย ไมวาจะเกิดขึ้นใน
สวนไหนของโลกก็ตาม ไมเวนแมแตในเรือนจํา ในฐานะที่ผูใชยาเสพติดเป#นมนุษยคนหนึ่งที่ถูกจับกุม คุมขัง และ
การถูกตีตราจากการใชยาเสพติด
4. ดานเศรษฐศาสตร@สาธารณสุข การลดอันตรายจากการใชยาเสพติดเป#นการลงทุนที่คุมคาใชจาย
รวมทั้ ง สามารถขยายผลและเกิ ด ความยั่ ง ยื น ได ซึ่ ง เป# น วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปA อ งกั น และควบคุ ม
การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ติดตอทางเลือด เชน ปAองกันบุคคลอื่นใหรอดพนจากการ
ติดเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี เป#นตน
เปAาหมายของการลดอันตรายจากยาเสพติด
เปAาหมายของการดําเนินงานลดอันตรายจากการใชยาเสพติด แบงออกไดเป#น 4 ระดับ ดังนี้
เปAาหมายเบื้องตน คือ การลดอันตรายตางๆ ที่เกิดจากการใชยาเสพติด และใหผูใชยาเสพติดไดรับสิทธิ
ในการดูแลดานสุขภาพ
เปAาหมายระยะสั้น คือ การปกปAอง ปAองกันและดูแลการติดเชื้อที่สําคัญ เชน โรคเอดส ตับอักเสบบี
และซี
เปAาหมายเฉพาะ คือ การจูงใจใหผูใชยาเสพติดออกจากยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและหยุดฉีดยาเสพติด
เชน การใชเมทาโดนทดแทน เป#นตน
เปA า หมายสู ง สุ ด คื อ ชวยใหผู ปC ว ยสามารถปรั บ ตั ว เองใหลดการใชยาลง และธํ า รงสถานภาพ
การไมกลับไปเสพซ้ําใหนานขึ้นและพบแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางปกติสุข จนกระทั่งถึงหยุดใชยาเสพติด
ไดในที่สุด
ประโยชน@ของการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด มีดังนี้
1. เป#นการทํางานรวมกันระหวางผูจะเลิกใชยาเสพติดกับผูใหการชวยเหลือ
2. หลีกเลี่ยงความกดดันตางๆ ในชีวิต
3. ชวยใหบุคคลปรับเปลี่ยนตนเองและสิ่งแวดลอม
4. เป#นจุดเริ่มตนของการนําไปสูการเลิกใชยาเสพติดของบุคคล
5. ชวยรักษาชีวิตผูใชยาเสพติดจํานวนเพิ่มมากขึ้น
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6. ชวยลดการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ เชน เอชไอวี วัณโรค ตับอักเสบ
7. เป#นวิธีการบริหารจัดการเพื่อใหโอกาสผูใชยาเสพติดที่พยายามเลิกหรือไมเลิกครอบคลุมมากขึ้น
8. เป#นรูปแบบที่ตอบสนองพฤติกรรมอยางเขาใจตามธรรมชาติของผูใชยาเสพติด
9. เป#นวิธีการหนึ่งในการชวยลดป$ญหาสังคม
แนวปฏิบัติการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
เนนการปฏิบัติที่เขาถึงตัวบุคคล โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป#นมนุษย มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน
ความเขาใจธรรมชาติ ข องผู ใชยาเสพติ ด บนพื้ น ฐานของคุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ข ภาพของบุ ค คลและชุ ม ชน
ซึ่งแนวปฏิบั ติการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด จะเป#นชุดบริการที่หลากหลายที่ ผูใหบริการทางสุขภาพ
สามารถคัดสรรคเพื่อเสนอเป#นทางเลือกใหกับผูใชยาเสพติดในแตละสถานการณและแตละโอกาส โดยคํานึงถึง
ความแตกตางกั น ตามป$ จ เจกบุ ค คล สํ า หรั บ แนวปฏิ บั ติ ด านการลดอั น ตรายจากยาเสพติ ด แบบรอบดาน
ประกอบดวย 16 ชุดบริการ ดังนี้ (คําสั่งศูนยอํานวยการปAองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติที่ 2/2560
ลงวันที่ 17 กุมภาพัน ธ 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนิ นงานลดอัน ตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
ประกอบดวย
1. การใหบริการดานยาเสพติด
1) การใหความรูและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อสรางความเขาใจ ความตระหนัก
และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงการฝWกทักษะการปAองกันยาเสพติด
2) การบําบัดรักษายาเสพติดโดยใชยาและสารทดแทนระยะยาว เชน การบําบัดรักษาโดยใชเมทาโดน
ทดแทนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy: MMT) ตามมาตรฐานทางการแพทย
3) การจัดใหมีบริการปAองกันและดูแลรักษาอาการจากการใชยาเกินขนาดในพื้นที่ดําเนินการ เชน
การใหบริการ Naloxone เป#นตน
4) การสงเสริมและสนับ สนุ นใหกลุมเปA าหมายสมั ครใจเขารับ บําบัด รักษาและฟQR นฟู สมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดจนสามารถเลิกใชยาเสพติดไดในที่สุด
2. การใหบริการดานสุขภาพกายและจิต
1) การใหความรูเพื่ อ สรางความเขาใจ ความตระหนั ก และการประเมิ น ความเสี่ ย งของตนเอง
รวมถึงการฝWกทักษะการปAองกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบี
และซี
2) การใหคํ าปรึ กษา และตรวจการหาเชื้ อเอชไอวีโดยสมั ครใจ (VCT) และสงตอเขารั บ บริการ
ดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส
3) การใหคําปรึกษา ตรวจหาและสงตอเขารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี
4) การสนับสนุนใหใชเข็มและอุปกรณฉีดที่สะอาด
5) การแจกถุงยางอนามัย
6) การตรวจและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
7) การปAองกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรค
คูมือการจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดสําหรับผูใหบริการ กรมการแพทย
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8) การใหบริการรักษาดานจิตเวช
3. การใหบริการดานสังคม
1) การเยี่ยมบานรายบุคคล โดยอาสาสมัครภาคประชาสังคม และเจาหนาที่ภาครัฐ
2) กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ทั้งในลักษณะกิจกรรมกลุม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมบริการสังคม
3) จัดใหมีพื้นที่ที่ปลอดภัย (Drop in center) ในการดําเนินกิจกรรมลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
4) จัดบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย แกกลุมเปAาหมายและผูปฏิบัติงานในพื้นที่
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แนวทางในการพัฒนานโยบายยาเสพติด
น.พ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ
รองอธิบดีกรมการแพทย@ กระทรวงสาธารณสุข
เป#นที่ทราบดีวายาเสพติดทําลายชีวิตมนุษยจํานวนมาก แตนโยบายของรัฐที่ไมมีอํานาจในการทําลายลาง
สูงกวามาก คนหนุมสาวที่ตองคดีอาญาจากความผิดเล็กนอยเกี่ยวกับยาเสพติด สงผลคุกคามตามความเป#นปกติสุข
ในชีวิต มากกวาพฤติกรรมการใชยาเป#นครั้งคราวของคนเหลานี้มาก ผลกระทบจากนโยบายการ หามสงผลกระทบ
ที่ไมคาดคิด ทั้งเรี่องผูตองขังลนคุก ตลาดมืด และองคกรอาชญากรรมขามชาติ การใชความรุนแรง การคอรรัปชั่น
และความไมมั่นคงของสังคมและชาติ นโยบายเหลานี้มักถูกกําหนดจากคตินิยม มากกวาการใชขอมูลเชิงประจักษ
ขอตกลงเริ่มแรกขององคการสหประชาชาติเมื่อปw ค.ศ.1961 และ 1971 ตั้งใจที่จะปกปAองสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของมวลมนุษย แตสังคมโลกใชนโยบายคูขนานที่ไมสมดุลระหวางการหามและการควบคุมการใช โดยการประกาศ
สงครามกับยาเสพติดโดยมุงหวังใหยาเสพติดหมดไปจากสังคมโลก ซึ่งเป#นภาพมายาที่เป#นไปไมได ในทางตรงขาม
กลั บ สงผลเสี ย มากมายดั งกลาวในขณะที่ ป$ ญ หายาเสพติ ด กลั บ รุ น แรงขึ้ น ในปw ค.ศ.2011 the Global
Commission on Drug Policy ไดมี การประชุ มเพื่ อปฏิ รูปนโยบายหลั กทางดานยาเสพติ ด โดยใชหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ ไดขอสรุปการใชนโยบายที่ตองเนนประเด็นสุขภาพและสิทธิมนุษยชนเป#นประเด็นนํา แทนการใชระบบ
ศาล สรางสมดุ ลใหมระหวางการเนนประเด็นสุ ขภาพ สิ ทธิมนุ ษยชน และการพั ฒนากั บประเด็นการบั งคับใช
กฎหมาย
International Drug Policy Consortium (IDPC) ไดเสนอหลักการ 5 ดาน ในการจัดทํานโยบายดังนี้
1. การพัฒนานโยบาย โดยมีการประเมินวัตถุประสงคตามลําดับความสําคัญและขอมูลเชิงประจักษ
2. ตองเป#นนโยบายที่เนนการลดอันตรายที่เป#นผลกระทบจากการใชยาและตลาดยา มากกวาการมุงที่
จะลดปริมาณ
3. นโยบายตองยึดหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
4. นโยบายตองครอบคลุ ม คนทุ ก กลุ มของสั งคม โดยเฉพาะคนชายขอบ และไมเนนการลงโทษ
คนเหลานี้
5. การพัฒนาและการนําสูการปฏิบัติที่ตองมีโครงสรางใหกลุมประชาสังคมเขามามีสวนรวม
การลดอันตรายจากการใชยา (Harm Reduction)
การลดอันตรายจากการใชยา มีขึ้น บนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษที่แสดงถึงประสิทธิภ าพ และ
ประสิทธิผลทั่วโลก ในชวง 30 ปw หลังมานี้ ป$จจุบันวิธีดังกลาวอยูคูขนานกับเสาหลักอื่นของนโยบายยาเสพติด
เชน การลดอุ ป สงค และอุ ป ทาน แตตางกั น ตรงที่ ก ารลดอั น ตรายจากการใชยามุ งเนนที่ ก ารลดอั น ตราย
แมวาจะไมลดความชุกของการใชยาหรือปริมาณของยาเสพติดในตลาดก็ตาม การลดอันตรายจากการใชยาเป#น
การตอบสนองการปฏิบัติที่ยอมรับวา แมการเลิกเสพยาจะเป#นเปAาหมายที่มีคุณคา แตก็อาจจะไมเหมาะสมกับ
คนบางคน
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Harm Reduction International ใหคํ าจํ ากั ดความของ การลดอั นตรายจากการใชยา วาเป# น นโยบาย
โปรแกรม หรือการปฏิบัติที่มีเปAาหมายเพื่อลดผลเสียที่มีตอสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของการใชยา ออกฤทธิ์
ตอจิ ต และประสาททั้ ง ที่ ถู ก และผิ ด กฎหมาย โดยไมไดจํ า เป# น วาจะตองใชลดลง บางแหงใชคํ า วา
Harm Minimization หรือRisk Reduction
ในอดีต เปAาหมายของการลดอันตรายจากการใชยา มุงที่จะลดอันตรายตอสุขภาพของการฉีดอนุพันธ
ของฝ}~น ทําใหมีการละเลยตอกลุมที่ใชสารเสพติดประเภทอื่นๆ เชน สารกระตุน เนื่องจากรูปแบบของการใช
และการบริหารยามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงจําเป#นตองมีการปรับปรุงที่รวดเร็วตาม
การลดอันตรายจากการใชยา มักถูกมองวาเป#นชุดของหลักการมากกวาเป#นวิธีการ เป#นแนวความคิดทั้ง
ดานสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน รวมถึงดานความปลอดภัยและความมั่นคงของสาธารณะดวย เปAาหมายของ
อันตรายในดานใชยาเกินขนาด การติดเชื้อ การกักขังเกินความจําเป#น การใชความรุนแรงของตํารวจ การตีตราบาป
การเป# น คนชายขอบ การลวงละเมิ ด มี ความจํา เป# น ตองชั กชวนใหกลุมผู ปC ว ยเขามามี ส วนรวมในการสราง
โปรแกรม การบริการ และการประเมินผล
ป$ จ จุ บั น ทั่ ว โลกมี ผู ใชยาเสพติ ด 246 ลานคน เป# น กลุ มผู ใชการฉี ด ประมาณ 8.5 - 21.5 ลานคน
ในจํานวนผูใชยาฉีดนี้ 13.5% ติดเชื้อเอดส 52% ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งสูงกวาความชุกในประชากรทั่วไปมาก
รวมถึงการเสียชีวิตจากการใชยาฉีดเกิน ขนาดปw ละกวา 200,000 คน นอกจากนี้ ในขณะที่ ผูใชยาสวนนอย
ที่ พัฒ นาจนเป# น ผู ติด ยา แตผู ใชยากลั บ ตองดํ าเนิ น ชี วิต ดวยความเสี่ ย งจากการถูกดํ าเนิ น คดีท างอาญาและ
การถูกผลักใหเป#นคนชายขอบ สวนผูใชยาเสพติดที่ไมใชการฉีดก็มีการวิจัยที่พบอันตรายจากการเสพยามากขึ้น
เชนกัน
ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบาย
มีขอมูลที่ชัดเจนแสดงวา วีธีการและนโยบายการลดอันตรายจากการใชยาที่มีเปAาหมายในการปAองกัน
การติดเชื้อและการเสียชีวิต ชวยลดสิ่งกีดขวางในการเขาสูบริการสุขภาพและยุติธรรมของผูใชยา แตแนวคิด
ดั งกลาวยั งเป# น ที่ ถ กเถี ย งในหลายประเทศ ในขณะที่ UNGASS, UNAIDS, WHO, UNODC, กองทุ น โลก,
สภาสิทธิมนุษยชนโลกใหการรับรอง และแนะนําใหใชวิธีดังกลาว อยางไรก็ดี พบวา ความครอบคลุมและเพียงพอ
ในการดําเนินการวิธีดังกลาวในกลุมผูใชยาฉีดยังต่ํามาก เชน ไดรับเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดใหมเดือนละ 2 ชุ ด
มีเพียง 8% เทานั้นที่เขาถึงการใหยาทดแทน สวนหนึ่งเป#นผลจากการขาดความตั้งใจในเชิงนโยบาย ขอจํากัด
ดานกฎหมาย และการบั งคั บใชกฎหมาย และวิ กฤติ ด านงบประมาณในการสนั บ สนุ น เรื่ องดั งกลาว เชน
ผู ใหบริก ารแจกเข็ มถู กมองวาเป# น ผู ใชยาเองและทํ าผิ ด กฎหมาย การใหเมทาโดนหรือบู พรี น อฟw น ทดแทน
ยังถือวาผิดกฎหมายในบางประเทศ องคการอนามัยโลก กลาวชัดเจนวา ประเทศตางๆ ควรพัฒนานโยบาย และ
กฎหมายเพื่อลดทอนความเป#นอาญาในผูใชยาในการใชเข็มสะอาด และการใชยาทดแทน รวมถึงวิธีการอื่นๆ
ในการลดอัน ตรายจากการใชยา เชน หองเสพยาที่ป ลอดภั ย การบริการตรวจสอบสารเสพติด สวนในกลุ ม
ผู ใชสารกระตุ นระบบประสาทมี ข อจํ า กั ด ในการเขาถึ งบริ ก ารมากกวามาก ในหลายประเทศผู ใหบริ ก าร
ลดอันตรายจากการใชยาเชิงรุก (Peer and Outreach) เป#นเปAาหมายของผูบังคับใชกฎหมาย ดวยขอหาสนับสนุน
และอํ า นวยความสะดวกในการใชยา และยั งใชเป# น ชองทางในการจั บ ผู ใชยา ดั งนั้ น การทํ าขอตกลงและ
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ความรวมมือจากผูบังคับใชกฎหมาย ทั้งในนโยบายชาติหรือระดับพื้นที่จึงควรมีความสําคัญในการปAองกันป$ญหา
ดังกลาว
ประเด็นการนําสูJการปฏิบัติ
ในปw ค.ศ.2009 WHO, UNODC, UNAIDS ไดจัดทําเป#น 9 ชุดบริการ สําหรับการปAองกันการแพรเชื้อ
เอดสในกลุมผูใชยาฉีดซึ่งประสบความสําเร็จเป#นอยางมาก ตอมาพบวา ชุดบริการดังกลาวไมครอบคลุม จึงทํา
เพิ่มขึ้นเป#น 10 - 21 ชุดบริการ (ชุด 19 - 21 สําหรับผูใชสารเสพติดประเภทสารกระตุน) แมกระนั้นก็ตาม
การพัฒนาตองมีอยางตอเนื่องใหทันกับรูปแบบการใชและอันตรายใหมๆ ดวยชุดบริการ ประกอบดวย
1.โปรแกรมแจกเข็มและกระบอกฉีดยา
2. การใหยาทดแทน
3. การตรวจเลือดและการใหคําปรึกษาโรคเอดส
4. การใหยาตานไวรัสเอดส
5. การปAองกันและการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
6. การแจกถุงยางอนามัย
7. การใหขอมูลความรู และการสื่อสาร
8. การใหวัคซีนปAองกันโรค การตรวจวินิจฉัยและการรักษาไวรัสตับอักเสบบี
9. การปAองกัน วินิจฉัยและรักษาวัณโรค
10. การใหบริการสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงการปAองกันและการจัดการใชยาเกินขนาด
11. การใหบริการตอผูใชยาในเรือนจํา
12. การใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใหการบริการลดอันตรายจากการใชยาดําเนินการได การลด
ตราบาปซึ่งเป#นอุปสรรคในการเผชิญหนากับผูใชยา
13. การใหการชวยเหลือทางจิตสังคมและการเงิน
14. การเขาถึงบริการดานกฎหมายและความยุติธรรม
15. โปรแกรมเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชน
16. การสนับสนุนดานการศึกษา ฝWกอาชีพ และการเงิน
17. หองบริโภคยาที่ปลอดภัย
18. การใหบริการแกเพศที่ออนไหว
19. การตรวจวิเคราะหสารเสพติด (Drug checking)
2 0.ก า ร แ จ ก ก ร ะ บ อ ก สู บ ย า (Distribution of smoking paraphernalia, glass pipes,
mouthpieces, filters)
21. การใหการสนับสนุนทางสังคม เชน บาน ที่พักพิง การจางงาน
***************************************
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บทที่ 3
การใหบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดแบบรอบดาน
การนํ า นโยบายสู การปฏิ บั ติ นั้ น มี ห ลายหนวยงานยั งไมทราบวาจะทํ าการลดอั น ตรายจากการใช
ยาเสพติดอยางไรดี จึงขอสรุปแนวทางการดําเนินงานดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. การเตรียมบุคลากร
1.1 เริ่มแรกตองใหบุคลากรมีความรูกอน ควรจัดประชุมแลกเปลี่ยนภายในหนวยงาน สงคนไปอบรม
หรือไปศึกษาพื้นที่ที่ทําไดดี เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
1.2 ปรับทัศนคติ เป#นสิ่งจําเป#น เนื่องจากการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด เนนลดผลกระทบ
ทางลบอันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด มากกวาจะมุงใหผูปCวยเลิกใชยาเสพติดไดอยางเด็ดขาด
2. เตรียมสถานที่ ทําได ๒ ลักษณะ
2.1 ดําเนินการในคลินิกยาเสพติด หรือคลินิกเมทาโดน
2.2 หาสถานที่ทํา Drop in center ซึ่งจะตองเป#นสถานที่ปลอดภัย และชุมชนยอมรับ อาจตอง
ดําเนินการเตรียมความพรอมของชุมชน
ขั้นการคนหากลุJมเปAาหมาย การคนหา คัดกรอง ในกรณีที่ยังไมมีผูปCวยเขารับการรักษา ทําไดโดย
1. การคนหาโดยภาคประชาสังคม (Out reach)
2. คนหาโดย อสม. ผูนําชุมชน หรือจิตอาสา
ขั้นการใหบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดแบบรอบดาน
ในการใหบริการมี 3 ดาน คือ 1) ทางดานยาเสพติด 2) ดานสุขภาพกายและจิต และ 3) ดานสังคม
เพื่อใหผูใชยาเสพติดเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความสนใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนั้น ตองมีใหบริการที่
เหมาะสมกั บผูปC วยแตละราย เพื่ อใหเกิดความตระหนัก มีทัศนคติที่ถูกตอง การปฏิ บัติ อยางจริงจังและตอเนื่อง
จึงจะสงผลดีตอการดูแลตนเอง ชุดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดแบบรอบดาน ทั้งหมดมี 16 ชุดบริการ
เพื่อใหสามารถนําสูการปฏิบัติไดงายขึ้น จึงจัดหมวดหมูมีรายละเอียดดังนี้
1.การใหบริการทางดานยาเสพติด
1.1 การใหความรูและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อสรางความเขาใจ ความตระหนัก และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงการฝWก
ทักษะการปAองกันยาเสพติด ดวยการใหความรูเกี่ยวกั บโทษ พิษภั ยยาเสพติด เพื่ อใหทราบขอมูลของยาเสพติ ด
การออกฤทธิ์ ผลตอระบบตางๆ ของรางกาย พิษ และโทษที่ไดรับ
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1.2 การบําบัดรักษายาเสพติดโดยใชยาและสารทดแทนระยะยาว
เป# น การบํ า บั ด รั ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด สํ า หรั บ ผู ปC ว ยยาเสพติ ด ที่ เสพติ ด สารกลุ ม
โอพิออยดดวยการใหกินยาเมทาโดนทดแทน ซึ่งเป#นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการปAองกัน
การแพรเชื้อไวรัสทางเลือดในกลุมผูฉีดยาเสพติด จุดประสงคในการใหกินยาเมทาโดนทดแทนระยะยาวก็เพื่อให
ผูปCวยแตละคนไดรับการรักษาทางสุขภาพ โดยลดอาการขาดยาและมีความปลอดภัยในการไดรับยาทดแทน
ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได เมื่อผูปCวยไดรับคําอธิบายใหเขาใจอยางชัดเจนถึงพิษและอันตรายจากการไดยาเมทาโดน
ในการใหเมทาโดนระยะยาวนั้ น จํ าเป# น อยางยิ่ งที่ จะตองพิ จ ารณาถึ งการปรับ ขนาดของยา
เหมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะสามารถลดอาการอยากยา หากใหยาในขนาดที่ สู งเกิ น ไปจะเกิ ด อั น ตรายถึ งตายได
แตถาใหขนาดที่ไมเพียงพอตอความตองการของผูปCวยจนเกิดความรูสึกขาดยา จะเป#นเหตุใหผูปCวยตองหาทาง
ระงับ อาการดั งกลาวเองโดยใชยาอื่ น รวมดวย เชน เฮโรอี น , ยากลอมประสาท หรื อเมทาโดน ในตลาดมื ด
ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการเสียชีวิตตามมาได ทั้งนี้ปฏิบัติตามแนวทาง “มาตรฐานการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว
ของประเทศไทย พ.ศ.2558”
1.3 การจัดใหมีบริการปAองกันและดูแลรักษาอาการจากการใชยาเกินขนาด
ในประเทศไทยไมมีขอมูลที่ชัดเจนวา มีจํานวนผูปCวยที่เสียชีวิต เนื่องจากเมทาโดนเกินขนาด
เป#นจํานวนเทาใด แตมีรายงานการเสียชีวิตของผูปCวยระหวางที่ไดรับเมทาโดนที่มีประวัติการใชยานอนหลับ
ยาตานซึมเศรา หรือสุรารวมดวยจึงจําเป#นตองใหความรู และเตือนผูปCวยถึงความเสี่ยงเหลานี้ดวย
การเสียชีวิตของผูปCวย มักเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับที่บานหลังจากไดรับเมทาโดนหลายชั่วโมง
สวนใหญพบในวันที่ 3–4 ของการไดรับเมทาโดน เนื่องจากระดับเมทาโดนในกระแสเลือดถึงระดับสูงสุด
จากขอมูลขางตนที่วา การเสียชีวิตมักจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับ การใหเมทาโดนจึงควรให
ในตอนเชา เพื่อใหแนใจวาระดับยาที่ออกฤทธิ์สูงสุดจะเกิดขึ้นในขณะที่ผูปCวยยังไมนอน หรือคนที่อยูใกลเคียง
สามารถใหความชวยเหลื อไดทั น ตองมี ย าตานฤทธิ์ เมทาโดนเตรีย มพรอมไว เชน Naloxone ในการใหยา
จําเป#นตองเป}ดเสนเลือดดําไวดวยน้ําเกลือ เนื่องจากวา เมทาโดนออกฤทธิ์ยาว ผูปCวยมักมีอาการโคมาซ้ําไดอีก
หลังจากที่ให Naloxone เนื่องจาก Naloxone มักจะหมดฤทธิ์ภายในไมเกิน 1 ชั่วโมง ผูปCวยที่สงสัยวาจะไดรับ
เมทาโดนเกินขนาด จึงจําเป#นตองสังเกตอาการระยะนาน ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง
ควรใหคําแนะนําแกครอบครัวผูปCวย ในการสังเกตผูปCวยที่มีอาการหลับลึก หรือกรนมากกวาที่เคย
ซึ่งแสดงถึง ภาวะหยุดหายใจเป#นชวงๆ ระหวางนอนหลับ ในระหวางการใหเมทาโดน ซึ่งอาจจะแสดงวาผูปCวย
ไดรับเมทาโดนเกินขนาด ใหแจงกับแพทยผูจายยาเพื่อปรับขนาดยา
1.4 การสJงเสริมและสนับสนุนใหกลุJมเปAาหมายสมัครใจเขารับบําบัดรักษาและฟMNนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
การใหขอมูลเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟQRนฟูสมรรถภาพผูใชยาเสพติด (Treatment and
rehabilitation for drug users) และจูงใจเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและฟQRนฟูสมรรถภาพผูปCวยยาเสพติด
ดวยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสมในแตละราย
คูมือการจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดสําหรับผูใหบริการ กรมการแพทย
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2. การใหบริการดานสุขภาพกายและจิต
2.1 การใหความรู ความเขาใจ เพื่อสรางความตระหนัก และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมถึง
การฝWกทักษะการปA องกันโรคที่สํ าคัญ ไดแก การติดเชื้อเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพั นธ วัณโรค และไวรัส
ตับอักเสบบี และซี (Information Education and Communication: IEC)
เป# น การใหบริ ก ารเกี่ ย วกั บ ขอมู ล ขาวสารและความรู เพื่ อ ชวยเสริ ม สรางประสิ ท ธิ ภ าพ
ในทางป$ ญญาใหกั บผู ใชยาเสพติ ดและชุ มชน เพื่ อนํ าไปสูการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่ พึงประสงค อั นจะชวยให
ผูใชยาเสพติด สามารถประเมินหรือปAองกันความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดตออื่นๆ จากการใชยาเสพติด รวมทั้งปAองกันไมใหตนเองนําเชื้อแพรกระจายสูบุคคลอื่นดวย ซึ่งการให
IEC เป#นวิธีการที่สื่อสารจากบุ คลากรสุขภาพ เพื่อใหขอมูลขาวสารและความรูกับ ผูใชยาเสพติด ทั้ งรูปแบบ
รายบุคคล รายกลุม เพื่อใหดูแลสุขภาพของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด
ลดพฤติกรรมเสี่ยง และการติดเชื้อไวรัสเอดส เป#นตน
ดั ง นั้ น ความรู เรื่ อ งการลดอั น ตรายจากยาเสพติ ด และขอมู ล ขาวสารตางๆ ที่ บุ ค ลากร
ดานสุขภาพจะนําไปถายทอดสูผูใชยาเสพติด จะตองจัดทํา เรียบเรียง และทบทวนเนื้อหาใหถูกตองเหมาะสม
กอนที่จะนําไปถายทอดตอไป เนื้อหาที่สําคัญประกอบดวย
1. การปAองกันการติดและการแพรเชื้อไวรัสเอดส
2. การปAองกันการติดและการแพรเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี
3. แนะนําใหหยุดใชยาเสพติดชนิดที่ฉีดเขาเสน หรือหยุดเสพ ชักจูงเขาโปรแกรมรับประทาน
เมทาโดนระยะยาวทดแทน (กรณีเสพติดสารกลุมโอพิออยด)
4. การปAองกันการติดและแพรกระจายเชื้อวัณโรคปอด
5. การปAองกันการติดและแพรเชื้อโรคจากการมีเพศสัมพันธ
6. การใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี
2.2 การคัดกรองและตรวจรักษาโรครJวม
เนื่องจากสถานการณการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูใชยาแบบฉีด
อยูในระดับที่รุนแรงมาโดยตลอด เพราะยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธมักเกี่ยวของหรือไปควบคูกันเสมอ
คนที่ ใชยาเสพติ ด สามารถมี เพศสั ม พั น ธเพื่ อ แลกเงิ น มาซื้ อ ยาเหลานั้ น ได บางคนใชยาเสพติ ด เพื่ อ ลด
ความหวาดหวั่นกอนการมีเพศสัมพันธ เพราะยาเสพติดบางประเภทสามารถกระตุนใหผูเสพสามารถกลาที่จะ
มีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศได แมวาในเวลาปกติเขาจะไมทําก็ตาม รวมถึงการมีเพศสัมพันธโดยไมปAองกัน
การมี เพศสั ม พั น ธแบบหมู หรื อ มี เพศสั ม พั น ธหลายคนโดยไมปA อ งกั น บางคนอาจจะไมสามารถควบคุ ม
การกระทํ า ของตั ว เองได ในขณะที่ อ ยู ภายใตการออกฤทธิ์ ข องยาเสพติ ด และแอลกอฮอลทั้ ง หมดนี้
ตางเพิ่มโอกาสทําใหผูเสพขาดสติ และการปAองกันตัวเองหรือใสถุงยางอนามัยในระหวางการมีเพศสัมพันธ ดังนั้น
การจัดบริการคัดกรองและตรวจรักษาโรครวม จึงเป#น อีกแนวทางในการลดอันตรายและผลกระทบทางลบ
จากยาเสพติดที่เกิดขึ้น
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2.2.1. การใหคําปรึกษาและตรวจการหาเชื้อเอชไอวีดวยความสมัครใจและสงตอรับบริการ
การดู แ ลรั ก ษา (Voluntary Counseling and Testing หรื อ VCT) หมายถึ ง การจั ด บริ ก ารตรวจเลื อ ด
หาการติดเชื้อเอชไอวีที่ผูใชยาเสพติดสมัครใจหรือใหการยิน ยอมในการตรวจเลือด โดยการใชกระบวนการ
ใหคําปรึกษาจัดใหมีการปรึกษากอนตรวจ (Pre - counseling) การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
การใหขอมู ล เกี่ ย วกั บ โรคเอดส การตรวจเลื อ ดและพิ จ ารณาความพรอมในการรั บ การตรวจเลื อ ดดวย
ความสมัครใจ รวมทั้งการใหคําปรึกษาหลังการตรวจ (Post counseling) แกผูใชยาเสพติดที่มีผลเลือดที่เป#นบวก
และลบ เพื่อสงตอสถานพยาบาลหรือแพทยเฉพาะทางเพื่อใหไดรับบริการรักษาที่มีประสิทธิภาพตอไป ซึ่งเป#น
บริการที่เคารพในสิทธิมนุษยชน เนนการตรวจรักษาที่เป#นความลับ เพราะการติดเชื้อเอชไอวีเป#นเรื่องรายแรง
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ตอครอบครัว สังคม และชุมชนที่ยาวนาน ดังนั้นการใหบริการปรึกษาและ
การตรวจหาเชื้อเอชไอวีดวยความสมัครใจ และสงตอรับบริการการดูแลรักษาจึงเป#นสิ่งสําคัญ เพราะนอกจาก
เป# น การชวยเหลื อ ผู ติ ด เชื้ อ เขาสู การดู แลรั กษาในระบบสาธารณสุ ขแลวยั งเป# น การปA องกั น และควบคุ ม
การแพรกระจายของเชื้อเอชไอวีอีกทางหนึ่งดวย
2.2.2. การปAองกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรค โดยการตรวจประเมินรางกายทั่วไป และการ
เอ็กซเรยปอดเพื่อวินิจฉัยโรควัณโรค และใหการรักษาหากพบวาผูเขารับการบําบัดรักษาเป#นวัณโรค เพราะ
วั ณ โรคเป# น โรคติ ด ตอที่ เรื้ อ รั ง และเป# น ไดกั บ อวั ย วะทุ ก สวนของรางกาย เชน ที่ ต อมน้ํ า เหลื อ ง กระดู ก
เยื่อหุมสมอง ปอด แตวัณโรคที่เป#นกันมากและเป#นป$ญหาทางสาธารณสุขอยูในขณะนี้ก็คือ วัณโรคปอด มักพบ
ในคนที่รางกายออนแอจากการเป#นโรคอื่นๆ มากอน เชน หวัด หัด ไอกรน และโรคเอดส ผูปCวยวัณโรคจะมี
เชื้อโรคอยูในปอด เมื่อผูปCวย ไอ จาม เชื้อจะออกมากับละอองเสมหะหรือน้ําลายนั้น เสมหะที่ตกสูพื้นดินถาถูก
แสงแดดสองนานๆ เขา เชื้อจะตายไปเอง สวนละอองเล็กๆ จะลอยอยูในอากาศไดเป#นเวลานานๆ หากผูใกลชิด
สูดหายใจเขาไป เชื้อวัณโรคจะเขาสูรางกาย ทําใหมีโอกาสปCวยเป#นวัณโรคได แตผูที่ไดรับเชื้อแลว บางคนก็ยัง
ไมปCวยเป#นวัณโรคเลยทีเดียว แตจะเป#นพาหะนําโรคแพรเชื้อโรคไปสูผูอื่นได
2.2.3. การใหคําปรึกษา ตรวจหาและสงตอเขารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บี และซี โรคไวรัส ตั บ อักเสบบี เกิ ด จากเชื้อ HBV ซึ่ งเป# น ดี เอ็ น เอไวรัสชนิ ด หนึ่ ง ป$ จจุบั นมี จํ านวนประชากร
ที่ติดเชื้อเรื้อรัง คิดเป#นจํานวนรอยละ 6 - 10 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย นั่นคือ ประมาณ
มากกวา 3 ลานคน เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี พบไดใน เลือด น้ําเลือด น้ําคัดหลั่ง และสารคัดหลั่งของผูที่มีเชื้อนี้
ไวรัสตับอักเสบซีเป#น RNA virus ชนิ ดสายเดี่ยวที่อยูในกลุมฟลาวี (flavi virus) ซึ่งไวรัสในกลุมนี้ที่รูจักกัน ดี
ไดแก ไวรัสไขเลือดออก และไวรัสไขสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบซี มีขนาดเล็กมากประมาณ 50 - 60 นาโนเมตร
ไมสามารถมองเห็ น ดวยตาเปลาหรื อกรรมวิ ธี ใดๆ แมกลองจุ ล ทรรศนอิ เล็ ค ตรอนก็ ไมสามารถมองเห็ น ได
การศึกษาที่ทําอยูจึงทําไดจากการสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสแลวนํามาขยายเพิ่มจํานวนนับลานๆ เทาในกลุม
ผูใชยาชนิดฉีดเขาเสนที่ติดเชื้อเอชไอวี พบวา มีไวรัสตับอักเสบ ซี สูงถึงรอยละ 99.1 ในสวนของการสํารวจ
ในกลุมผูที่ปCวยโรคตับอักเสบซึ่งมีสาเหตุไดหลายประการนั้น พบวา เกิดจากไวรัสตับอักเสบ ซี รอยละ 12.5
นั่นแสดงวาอาจมีประชากรไทยนับลานคนปCวยเป#นไวรัสตับอักเสบ ซี นอกจากนี้เชื้อไวรัสตับอักเสบซีมักจะเกิด
รวมกั บ เชื้ อไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ไดเสมอ จากการวิ จั ย ที่ ผ านมาพบวา ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี มี การทํ า ลายเซลลตั บ
คูมือการจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดสําหรับผูใหบริการ กรมการแพทย
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รุนแรงกวาชนิดบี ทําใหเซลลตับเสียหาย และกอใหเกิดโรคตับอักเสบประมาณครึ่งหนึ่งของผูปCวยตับอักเสบซี
แบบเฉียบพลัน
2.2.4. การตรวจและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยการประเมินความเสี่ยง และการ
เจาะเลือดสงตรวจ เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อจากโรคเพศสัมพันธ เชน ซิฟ}ลิส หนองใน กามโรคของตอม และ
ทอน้ํ า เหลื อ ง หนองในเที ย ม และแผลริ ม ออน หากพบวา ผู เขารั บ การบํ า บั ด รั ก ษามี ก ารติ ด เชื้ อ จาก
โรคเพศสัมพันธก็ใหบริการรักษาจนกวาจะหายเป#นปกติ ทั้งนี้ สถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในป$จจุบัน
ยังคงเป#นป$ญหาสาธารณสุขที่สําคัญ แนวโนมอัตราปCวยที่เพิ่มขึ้นอาจเป#นสัญญาณที่บงชี้ถึงการมีเพศสัมพันธ
ที่ไมปลอดภัย ซึ่งเป#นป$จจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําใหเกิดการติดเชื้อเอชไอวีได
2.2.5. การใหบริการรักษาดานจิตเวช อาการปCวยทางจิตเป#นคําที่ใชอธิบายถึง กลุมของภาวะ
ความเจ็บปCวยในลักษณะที่ทั้งพฤติกรรม ความรูสึก และความนึกคิดของบุคคลหนึ่ง เกิดภาวะสลับซับซอนและ
ผิดปกติ ซึ่งจะสงผลเสียตอบุคคลนั้นๆ ทั้งทางดานกายภาพ ดานจิตใจ และดานสังคม ทั้งนี้ บางคนอาจเกิด
อาการปCวยทางจิตเพียงครั้งเดียว ในขณะที่บางคนอาจจะเกิดซ้ําแลวซ้ําเลาไปตลอดชีวิตของพวกเขา โดยมีการ
ประเมินวา ประมาณ1 ใน 4 ของประชากรทั้งโลก ลวนไดรับผลกระทบทางจิตและระบบประสาท ไมชวงใด
ก็ชวงหนึ่งของชีวิต ในป$จจุบัน มีผูคนประมาณ 450 ลานคน ที่กําลังทนทุกขจากอาการปCวยทางจิต สงผลป$ญหา
ความผิดปกติทางจิตกลายเป#นสาเหตุลําดับตนๆ ที่นําไปสูป$ญหาสุขภาพอื่นๆ และภาวะการชวยเหลือตัวเอง
ไมไดของประชากรจํานวนมากในโลกนี้ อยางไรก็ตาม อาการปCวยทางจิตสวนใหญ สามารถรักษาหรือรับมือ
ไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดวยกระบวนการดู แ ลรั ก ษาดานสุ ข ภาพจิ ต แตถึ งแมวาจะมี ห นวยงานมากมาย
ที่ ใหบริ ก ารในเรื่ อ งดั ง กลาว ผู คนมากกวา 2 ใน 3 ที่ ป ระสบป$ ญ หาก็ มั ก จะไมยอมเขารั บ การชวยเหลื อ
ผูที่มีอาการปCวยทางจิต มักไดรับความทุกขใจอยางแสนสาหัสซึ่งไมเพียงแตเกิดจากภาวะอาการของพวกเขา
เทานั้น แตยังรวมถึงป$ญหาเรื่องการถูกตราหนา ถูกปฏิเสธและถูกกีดกันออกจากสังคม รวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติ
จากสังคม อันสงผลใหหนวยงานที่ทําการดูแลรักษาเขาถึงตัวพวกเขาไดยากยิ่งขึ้น
การใหบริการรักษาดานจิตเวช เป#นการบริการสําคัญที่สามารถชวยลดผลกระทบทั้งตอตัวผูเสพและ
ชุมชน สามารถใชหลักการดูแลทางจิตเวชไดในทุกสารเสพติด ทุกวิธีการใช ทั้งการฉีดและวิธีอื่น ผูบําบัดควร
พิจารณาอาการหรือผลกระทบที่เกิดจากการใชยาเสพติด โดยมีหลักการดูแลโดยทั่วไป ดังนี้
1) การประเมิ นอาการและอาการแสดงที่ บ งชี้ ถึ งอั นตรายตอตนเองและผู อื่ น (self harm and harm to
others)
- อาการกาวราวหรือพฤติกรรมรุนแรง (violence and aggression)
สัญ ญาณแนวโนมความรุนแรง อาทิ การกระทํ ารุนแรงเพิ่ งเกิ ดขึ้น ไดแก การทํ าลายทรัพยสิ น
ขมขูคุกคามทางวาจาหรือทางการกระทํา
- พฤติกรรมทํารายตนเอง (self harm or suicidal gesture)
ควรเฝAาระวังอาการซึมเศราและความคิดหรือพฤติกรรมทํารายตัวเอง สังเกตอารมณเศรา ซึ่งผูปCวย
เป#นคนบอกหรือสังเกตเห็นโดยผูอื่น ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆที่เคยทําแทบทั้งหมด
ลดลง มีความคิดฆาตัวตาย หรือพยายามฆาตัวตายหรือมีแผนฆาตัวตาย
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โดยสรุปคือ สถานพยาบาลแตละระดับสามารถดูแลรักษาเบื้องตนตามบริบทดังนี้
- การประเมินแบบคัดกรองโรคซึมเศราดวย 2 คําถาม (2Q)
- แบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q)
- ประเมินการฆาตัวตายดวยแบบประเมินการฆาตัวตาย 8 คําถาม (8Q)
2) การวิ นิ จ ฉั ย และการวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค (diagnosis and differential diagnosis) และการให
การรักษาตามขอวินิจฉัย มีความสําคัญในการวางแผนการรักษาดวยยา และจิตสังคมบําบัด โดย แบงเป#น
- การวินิจ ฉัยโรคติด ยาเสพติด ใชเกณฑการวินิจฉั ยของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (substance
used disorder: DSM5) หรือขององคการอนามัยโลก (ICD-10)
- การวิ นิ จฉั ยแยกโรค (differential diagnosis) เป# นการวิ นิ จฉั ยโรคทางจิ ตเวชหรือภาวะทางจิ ตเวช
ที่เกิดจากการใชสารเสพติด (substance induced disorder vs. primary psychiatric disorder) เป#นสวน
สําคัญสําหรับผูบําบัดที่ควรตระหนักถึง การวินิจฉัยแยกโรคมีความจําเป#นอยางยิ่งสําหรับการวางแผนการรักษา
ดวยการใหยาหรือจิตสังคมบําบัดที่เหมาะสมตามเกณฑการวินิจฉัย DSM5, ICD -10 การวินิจฉัยโรคหรืออาการ
ทางจิตเวชที่เกิดจากการใชยาเสพติด (substance induced disorder)
3) การสนับสนุนใหใชเข็มและอุปกรณฉีดที่สะอาด
- การใชเข็ม และอุปกรณฉีดยาสะอาด หมายถึง การแนะนําใหผูใชยาและสารเสพติดดวยวิธีฉีดที่ยัง
ไมสามารถหยุดใชยาได ใหใชเข็มและอุปกรณสะอาดปราศจากเชื้อโรค “ตามแนวทางการดําเนินงานการจัดบริการ
เข็มและอุปกรณฉีดยาที่สะอาดในกลุมผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด ภายใตแนวคิดการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข”
4) การแจกถุงยางอนามัย เป#นการใหบริการแนะนําผูปCวยยาเสพติดใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ ย วกั บ การใชถุ งยางอนามั ย และประโยชนของถุ ง ยางอนามั ย วาใชเพื่ อ เป# น การปA อ งกั น โรคติ ด ตอทาง
เพศสัมพันธ เชน การติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งสาธิตวิธีการใชถุงยางอนามัยอยางถูกตอง และวิธีการเก็บทิ้งอยาง
ถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหเกิดความปลอดภัย พรอมทั้งแจกใหอยางเพียงพอ
3. การใหบริการดานสังคม
เป# น การชวยเหลื อ ใหไดเขากลุ มประคั บ ประคองทางสั ง คม จะชวยใหเกิ ด ความคิ ด
เชิงสรางสรรค คลายเครียด คลายความวิตกกังวล ไดระบายความรูสึกในกลุมชวยเหลือกัน วิธีการชวยเหลือ
ทางดานสังคม ประเมินป$ญหาทางสังคม การงาน อาชีพ การเรียน เศรษฐกิจ การใชเวลาวาง ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธกับครอบครัว ชุมชน แนะนํา/ชี้แนะ ใหเห็นความสามารถของตนตามความเป#นจริงในการทํากิจวัตร
ประจําวัน การชวยเหลือครอบครัวและสังคม แนะนําการใชเวลาวางอยางมีประโยชน เชน การเสริมอาชีพ,
ฝWกอาชีพ, การเลนกีฬา, งานอดิเรก และการเรียนสายอาชีพหรือสายสามัญ จัดกิจกรรมใหครอบครัวมีสวนรวม
เพื่อสรางความเขาใจและยอมรับ ใหการสนับสนุน รวมทั้งการจัดกิจกรรมในสังคม รับรู และเขาใจ เรื่องการลด
อันตราย เกิดการยอมรับ เชน อบรมใหความรูกับชุมชน และมอบคนในชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือรวมกับ
เจาหนาที่ในการแนะนําผูใชยามารับบริการที่หนวยงานที่รัฐจัดใหบริการ เชน การรับประทานยาเมทาโดนระยะยาว

คูมือการจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดสําหรับผูใหบริการ กรมการแพทย
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การแนะนําหรือสงตอใหไดรับการฝWกอาชีพตามความเหมาะสมแตละราย นอกจากนี้ ยังรวมทั้งการจัดบริการให
ไดรับบริการดานตางๆ ดังนี้
1 การเยี่ยมบานรายบุคคล (Home visit) เป#นบริการเชิงรุกเขาไปในชุมชน โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน เครือขายภาคประชาชน เป#นการเยี่ยมรายบุคคล เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
กาย จิต สังคม สิ่งแวดลอม และคนหาป$ญหาเกี่ยวกับยาเสพติดของผูปCวยแตละราย โดยการพูดคุย ซักถาม
สั ง เกต ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพผู ปC ว ยและครอบครั ว เพื่ อ ใหบริ ก ารสรางเสริ ม สุ ข ภาพ ควบคุ ม ปA อ งกั น
รักษาพยาบาลเบื้องตน ใหความรู คําปรึกษา/แนะนํา ในการดูแลสุขภาพเบื้องตน และในกรณีผูปCวยที่ไมมาตามนัด
จะชวยประเมิน สาเหตุ หรือเหตุผลของผูปC วยที่ ไมสามารถมาตามนั ดได หรือการเยี่ยมบานเพื่ อติดตามหลั ง
จําหนายออกจากโรงพยาบาล (Hospitalization follow-up home visits) และดูแลความเจ็บปCวย เพราะถือ
วาเป#นผูปCวยเรื้อรังที่มีป$ญหายุงยากซับซอน เพื่อประเมินวางแผนใหการชวยเหลือผูปCวยและครอบครัว หรือ
ประสานกับหนวยงานอื่น เพื่อรวมดูแลผูปCวยอยางตอเนื่อง
2 กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน หมายถึง การทํากิจกรรมโดยกลุมเพื่อนผูใชยาเสพติดชวยเพื่อนผูใชยาเสพติด
ดวยกัน ในการลดอั นตรายจากการใชยาเสพติด และผลกระทบจากการใชยาเสพติด ซึ่งกิ จกรรมสํ าคั ญ คื อ
การเป# นอาสาสมั ครเชิงรุก เพื่ อเขาถึ งเพื่ อนผู ใชยาเสพติ ด และชั กชวนผู ที่ ยั งหลบซอนตั วใหออกมาทํ ากิ จกรรม
เพื่ อการบํ าบั ดรั กษายาเสพติ ดและการทํ ากิ จกรรมเพื่ อปA องกั น ตนเอง และลดอั น ตรายจาก ยาเสพติ ด และ
ผลกระทบตางๆ นอกจากนั้นยังเป#นผูใหความรูเพื่อนผูเสพยาในลักษณะตัวตอตัว ผานความสัมพันธระหวางเพื่อน
โดยใชเวลาที่พบปะกันอยางไมเป#นทางการ และลักษณะพบกันเป#นกลุม โดยนัดหมายเพื่อนในกลุมของตนมาพบ
พรอมกั น มี วั ตถุ ประสงคชั ดเจน มี กําหนดเวลา และกระบวนการดํ าเนิ นการใหความรู เพื่ อนผู ใชยาโดยผู ใชยา
ดวยกั น มีป ระสิ ทธิภ าพในการชวยเพิ่ มความรูที่ ถูกตอง เชน โรคเอดสและการปA องกัน โรคเอดส เพิ่ มความ
ตระหนักตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และปรับทัศนคติตอถุงยางอนามัย สาธิต และใหบริการถุงยางอนามัย เป#น
กันเองทําใหกลาซักถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจจากเพื่อน การทํางานของเพื่อนผูใชยาที่เป#นอาสาสมัครนั้น
จะตองผานการคัดเลือกและเตรียมความพรอม โดยตองผานการอบรมเพิ่มพูนความรูตามโปรแกรมตางๆ ที่
กําหนดจากเจาหนาที่สาธารณสุข
3 จัดใหมีพื้นที่ที่ปลอดภัย (Drop in center) หมายถึง สถานที่ปลอดภัยสําหรับผูใชยาที่จัดกิจกรรม
และบริการที่เป#นประโยชนตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยใหบริการตามความตองการที่ จําเป#น (Holistic
Needs) ของผูใชยา ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตวิญญาณ ทําใหผูใชยาเห็นความสําคัญของตนเอง เกิดเจตคติที่ดี
วาตนเองมีคุณคาตอสังคม เพิ่มศักยภาพผูใชสารเสพติดในการดูแลตนเองและปAองกันโรคที่อาจเกิดจากการใช
สารเสพติด เชน การติดเชื้อ HIV รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหผูใชยาเขาถึงบริการของรัฐตามสิทธิพึงมีพึงได
พิทักษสิทธิในการไดมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ทําใหผูใชยามาพบปะกันเพื่อทํากิจกรรมสรางสรรค ฝWกทักษะการ
เขาสั งคม ไดรั บ ความรู เกี่ ย วกั บ การดู แ ลตนเองในการลดอั น ตราย เพื่ อ การลด ละ เลิ ก ยาเสพติ ด การให
คําปรึกษารายบุคคล รายกลุม ไดรับการตรวจสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนการฝWกอาชีพที่จะชวยใหผูใช
ยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน
4 จัดบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย แกกลุมเปAาหมายและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดําเนินการในระดับ
จังหวัด จัดใหมีหนวยใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกกลุมเปAาหมายและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดําเนินการ
16
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จํานวนชุดบริการ

4) จัดบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกกลุมเป8าหมายและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดําเนินการ

3) จัดใหมีพื้นที่ที่ปลอดภัย (Drop in center) ในการดําเนินกิจกรรมลดอันตรายจากยาเสพติด โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน

2) กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนทั้งในลักษณะกิจกรรมกลุม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมบริการสังคม

1) การเยี่ยมบานรายบุคคล โดยอาสาสมัครภาคประชาสังคม และเจาหนาที่ภาครัฐ

3. การใหบริการดานสังคม

8) การใหบริการรักษาดานจิตเวช

7) การป8องกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรค

6) การตรวจและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5) การแจกถุงยางอนามัย

4) การสนับสนุนใหใชเข็มและอุปกรณฉีดที่สะอาด

3) การใหคําปรึกษา ตรวจหาและสงตอเขารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี

2) การใหคําปรึกษา และตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) และสงตอเขารับบริการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส

1) การใหความรูเพื่อสรางความเขาใจ ความตระหนัก และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงการฝ7กทักษะการป8องกันการติดเชื้อเอชไอวี
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบี และซี

2. การใหบริการดานสุขภาพกายและจิต

4) การสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเป8าหมายสมัครใจเขารับบําบัดรักษาและฟHIนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนสามารถเลิกใชยาเสพติดไดในที่สุด

3) การจัดใหมีบริการป8องกันและดูแลรักษาอาการจากการใชยาเกินขนาดในพื้นที่ดําเนินการ เชน การใหบริการ Naloxone

2) การบําบัดรักษายาเสพติดโดยใชยาและสารทดแทนระยะยาว เชน การบําบัดรักษาโดยใชเมทาโดนทดแทนระยะยาว (MMT) ตามมาตรฐาน
ทางการแพทย

1) การใหความรูและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อสรางความเขาใจ ความตระหนัก และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง
รวมถึงการฝ7กทักษะการป8องกันยาเสพติด

1. การใหบริการดานยาเสพติด

ชุดบริการ

การจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดของสถานพยาบาล
รพช.
11

รพสต.

4

IDU

4

รพสต.

ตามบริ บทของพืนที

12

รพท.
รพศ.
10

รพช.

NIDU

10

รพท.
รพศ.
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