การบําบัดผู้ป่วยเสพติดฝิ นและเฮโรอีนด้ วยเมทาโดนระยะยาว
พิฐชญาณ์ สุขสาครธนาวัฒน์และคณะทํางานผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ความเป็ นมา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่นมีผ้ ูป่วยติดฝิ* นและเฮโรอีนเข้ ารับการรักษาด้ วยการถอนพิษยา ซึ*ง
เป็ นรักษาด้ วยการใช้ เมทาโดนในขนาดที* เท่ากับฝิ* นและเฮโรอี นให้ กับผู้ป่วยแล้ วลดขนาดเมทาโดนลงจน
หยุดใช้ เมทาโดนภายใน 2 - 3 สัปดาห์แต่หลังจากบําบัดผู้ป่วยมีการกลับไปเสพซํ 9าสูงถึงร้ อยละ 90 (สถิติ
รพ.ธัญญารั กษ์ ขอนก่น, 2556 ) จึงจัดตังคลิ
9 นิกการบําบัดผู้ติดฝิ* นและเฮโรอีนด้ วยการใช้ ยานํ า9 เมทาโดน
ระยะยาวขึ 9น ในปี 2556 มีผ้ เู สพติดฝิ* นและเฮโรอีนเข้ ารับการบําบัด จํานวน 43 คน การติดตามประเมินผล
พบว่า ออกจากการรักษา 7 คน (16.28%) คงอยู่ในระบบบําบัดรักษา 36 คน (83.72%) สามารถหยุดเสพ
ได้ 12 คน (33.33%) รักษาไม่ตอ่ เนื*อง เสพฝิ* นซํ 9าทุกวัน 4 คน (11.11%) จากการวิเคราะห์พบว่า การขาด
ความต่อเนื*องในการรักษาเนื*องจากปั ญหาการเดินทางและค่าใช้ จ่าย เพราะผู้ป่วยที*มารับบริ การส่วนใหญ่
เป็ นชาวเขา คลินิกลดอันตรายจาการใช้ ยาเสพติดจึงพัฒนาระบบการบําบัดผู้เสพติดฝิ* นและเฮโรอีนด้ วย
การใช้ เมทาโดนระยะยาว โดยแพทย์จะให้ เมทาโดนแก่ผ้ ปู ่ วยกลับบ้ าน ครัง9 ละ 1 - 2 สัปดาห์ (ไม่เกิน 350
mg) เพื* อให้ ผ้ ูป่วยหยุดการใช้ สารเสพติด และใช้ เมทาโดนทดแทนซึ*งมี ความปลอดภัยกว่า รวมทัง9 ใช้
กระบวนการปรับเปลี*ยนพฤติกรรมเพื*อลดความเสี*ยงต่างๆจากการใช้ ยาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. ผู้ป่วยติดฝิ* นและเฮโรอีนได้ รับการรักษาด้ วยเมทาโนระยะยาวอย่างปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้ อน
2. ผู้ป่วยติดฝิ* นและเฮโรอีนคงอยูใ่ นระบบบําบัดอย่างต่อเนื*อง
3. ผู้ป่วยติดฝิ* นและเฮโรอีนมีการเสพซํ 9าลดลง
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผู้ป่วยได้ รับการคัดกรอง และตรวจปั สสาวะหาสารฝิ* นในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาทีนบั ตังแต่
9 ถึง
โรงพยาบาล
1

2. ได้ รับการประเมินอาการขาดยาและยาเกินขนาด ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนก่อนเข้ ารับกิจกรรม
กลุม่ บําบัด
3. ผู้ป่วยมารับการตรวจตามนัดอย่างต่อเนื*อง (คงอยูใ่ นระบบบําบัดรักษา)
4. ผู้ป่วยติดฝิ* นและเฮโรอีนไม่กลับไปเสพซํ 9า
ตัวชีว* ัด
L. ผู้ป่วยได้ รับบริ การแต่ละขันตอนตามเวลาที
9
*กําหนดไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 70
M.ผู้ป่วยเสพซํ 9าไม่เกินร้ อยละ MN
O.ผู้ป่วยมารับการตรวจตามนัดอย่างต่อเนื*อง (คงอยูใ่ นระบบบําบัดรักษา)ไม่น้อยกว่าร้ อยละ PN
Q.ผู้ป่วยทุกรายไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อนจากปฏิกิริยาระหว่างเมทาโดนกับยารักษาโรคทางกายอื*น
S.ผู้ป่วยได้ รับการคัดกรองและดูแลโรคร่ วมโรคแทรกซ้ อนทางกาย (TB Hep B ,C STis & HIV )
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ SN
`.ผู้ป่วยทุกรายได้ รับการคัดกรองและดูแลโรคร่วมโรคแทรกทางจิตเวช
วิธีการ/ขัน* ตอน
ปรับปรุงการเข้ าถึงบริ การ
1. ประชุมผู้เกี*ยวข้ องได้ แก่แพทย์ เภสัชกร หัวหน้ ากลุม่ งานผู้ป่วยนก และเจ้ าหน้ าที*คลินิกลดอันตรายฯ
เพื*อพัฒนาระบบบริ การเมทาโดนระยะยาว กําหนดวันบริ การคลินิกเมทาโดนระยะยาวชนเผ่าใน วันเสาร์
เวลา 09.00 – 12.00 น โดยให้ บริ การแบบองค์รวม ณ จุดเดียว ส่วนผู้ป่วยอื*นๆบริ การในวันเวลาราชการ
เพื*อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับบริ การอย่างรวดเร็ ว
2. ชี 9แจงผู้รับบริ การทราบถึงช่องทางการรับบริ การ
3. แจ้ งงานเวชระเบียนเตรี ยมค้ นบัตรในวันศุกร์ ก่อนวันที*นดั ผู้ป่วย
การคัดกรองและประเมิน
1. ปรับปรุ งแบบประเมินอาการถอนฝิ* นให้ มีความชัดเจนและครอบคลุม โดยพัฒนาจาก COW
score รวมทังชี
9 9แจงการใช้ แบบประเมินให้ เข้ าใจตรงกัน
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2. ชี 9แจงให้ กบั เจ้ าหน้ าที*ที*เกี*ยวข้ องรับทราบ
การตรวจวินิจฉัย
1. เพิ*มศักยภาพผู้ตรวจหาสารฝิ* นในปั สสาวะ ให้ รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงแนวทางการส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารในผู้ป่วยติดฝิ* นและเฮโรอีน
การดูแลรักษาและการส่งต่อ
1. จัดทําแนวทางการรักษาด้ วยเมทาโดนระยะยาว ตามมาตรฐานการบําบัดด้ วยเมทาโดนระยะ
ยาวประเทศไทย
2. เพิ*มศักยภาพในเรื* องการดูแล เฉพาะกลุ่มและสถานที*ในการทํากิจกรรมบําบัดให้ เป็ นเอกเทศ
เนื*องจากการสื*อสารต่างภาษา เช่นชนเผ่า และภาษาต่างประเทศ ต้ องมีล่ามแปล อาจเกิด Intellectual
abuse จากผู้ป่วยอื*นและญาติที*มารับบริ การ
3. พัฒนาแบบบันทึกการติดตามผู้ป่วยติดสารฝิ* นรายบุคคล ชี 9แจงเจ้ าหน้ าที*คลินิกให้ เข้ าใจตรงกัน
และนําไปติดตามหลังการบําบัดรักษาตามระยะเวลาที*กําหนด
ผลสําเร็จของการพัฒนา
ตัวชีว* ัด

เป้าหมาย

2556

2557

2558

พ.ค.2559

จํานวนผู้ป่วยเข้ าถึงบริ การ

-

43

80

115

SM

ร้ อยละของผู้ ป่ วยได้ รั บ บริ ก ารแต่ ล ะ

70

NA

80

90

rN

ร้ อยละของผู้ป่วยเสพซํ 9า

20

11.11

8.75

4.34

5.76

ร้ อยละของผู้ป่วยคงอยูใ่ นระบบบําบัด

70

83.72

85.59

89.56

94.22

100

100

100

100

50

5.30

35.14

46.08

ขันตอนตามเวลาที
9
*กําหนด

ร้ อยละของผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อน
จากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งเมทาโดนกั บ ยา

LNN

รักษาโรคทางกายอื*นๆ
ร้ อยละของผู้ป่วยได้ รับการคัดกรองและ
ดูแลโรคร่วมโรคแทรกซ้ อนทางกาย

73.07

(TB Hep B ,C STis & HIV )
3

ร้ อยละของผู้ป่วยได้ รับการคัดกรองและ
ดูแลโรคร่วมโรคแทรกทางจิตเวช

100

100

100

100

LNN

ผลการได้ รับการยอมรั บ
7. ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิในการให้ บริ การคลินิกเมทาโดนจนถึงปั จจุบนั โดยมีคณะกรรมการการ
บําบัดด้ วยเมทาโดน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่นเป็ นผู้ควบคุมกํากับคุณภาพารบริ การ
M.ถ่ายทอดรูปแบบบริ การไปยังหน่วยบริ การในเขตพื 9นที*รับผิดชอบ
แผนการพัฒนาต่ อเนือง
1. ประสานและกระตุ้นให้ รพ.ในพื 9นที*เขตรับผิดชอบตรวจคัดกรองดูแลโรคร่วมโรคแทรกให้ มากขึ 9น
M.กระตุ้นให้ รพ.ในพื 9นที*เขตรับผิดชอบเปิ ดบริ การเมทาโดนระยะยาวให้ ครอบคลุมทุกจังหวัด
ทัว* ประเทศ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที* สธ.0313/835 ลงวันที* 26 กุมภาพันธ์ 2558
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