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บทนํา

OVERVIEW
การใชเมทแอมเฟตามีนและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ตอตัวผูใ ชเอง
และตอชุมชนเปนปญหาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ1 บุคลากรสุขภาพ
ปฐมภูมิอยูในหนวยบริการที่เหมาะสมที่สุดในการคนหาผูใช
เมทแอมเฟตามีนและใหการแนะนําเบื้องตน รวมถึงสงตอ
ผูใชเมทแอมเฟตามีนที่ตองการรับการรักษา อยางไรก็ตาม
ดวยภาระงานที่มากจึงถือเปนความทาทายที่บุคลากรสุขภาพ
ปฐมภูมิจะเรียนรูและฝกทักษะการคัดกรอง และใหการบําบัด
แบบสั้นแกกลุมเปาหมายเหลานี้
คูมือและวีดิทัศน ASSIST on Ice นี้พัฒนาขึ้นสําหรับบุคลากร
สุขภาพปฐมภูมใิ นหนวยบริการตางๆ วีดทิ ศั นประกอบดวยกรณี
ศึกษาสองตัวอยางทีแ่ พทยทาํ การคัดกรองประสบการณการดืม่
สุรา สูบบุหรี่ และใชสารเสพติด (The Alcohol, Smoking and
Substance Involvement Screening Test; ASSIST) โดยเปน
สวนหนึง่ ในงานประจํา และใหการบําบัดแบบสัน้ ตามผลคัดกรอง
แกกลุมเปาหมายดวยเวลาเพียง 5-10 นาที ซึ่งจะสามารถ
ชวยใหผรู บั บริการตัดสินใจเกีย่ วกับการใชสารเสพติดของตนเอง
ไดดีขึ้น
เนือ้ หาในคูม อื นีป้ ระกอบดวย ความรูพ นื้ ฐานของเมทแอมเฟตามีน
วิธีการคัดกรองและใหการบําบัดแบบสั้นตามรูปแบบการดูแล
ตามลําดับขัน้ (stepped cate model) ตลอดจนวิธกี ารนําหลัก
การเสริมสรางแรงจูงใจ (motivational interviewing) มาใชเพือ่
เพิ่มประสิทธิผลของการบําบัดแบบสั้น คูมือนี้ยังแนะนําวิธี
การนําชุดสือ่ การสอนนีไ้ ปใชเพือ่ เปนสือ่ อบรมและใหขอ มูลชวย
ในการวางแผนและการจัดการฝกอบรมอีกดวย
1
2
3
4
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เหตุผลที่ตองใช ASSIST และการบําบัดแบบสั้น
ตามผลคัดกรอง ASSIST
Why use the ASSIST and linked brief
intervention?
ผูใชเมทแอมเฟตามีนสวนใหญมักไมเขารับบริการบําบัดรักษา
เฉพาะทาง2 การคัดกรองและการบําบัดแบบสั้นมีเปาหมาย
เพื่อคนหาปญหาในขณะนี้ หรือปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดจาก
การใชสารเสพติด และจูงใจผูที่มีความเสี่ยงใหปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชสารเสพติดของตน ดวยการสรางความตระหนัก
ถึงความสัมพันธระหวางการใชสารเสพติดกับความเสี่ยงและ
อันตรายตอสุขภาพและสังคมทั้งหลาย3
แพทยที่ปฏิบัติงานที่สถานพยาบาลปฐมภูมิ อยูในหนวยบริการ
ทีม่ บี ทบาทสําคัญมากในการคนหาและปองกันปญหาทีเ่ กิดจาก
การใชเมทแอมเฟตามีน แตเนื่องจากภาระงานของแพทยที่
ยุงมากจนลนมือ จึงตองจัดลําดับความสําคัญใหกับปญหา
ที่ฉุกเฉินเรงดวนกอน การคัดกรองปญหาการดื่มสุราหรือใช
สารเสพติดจึงอาจไมสามารถทําไดในชวงเวลาที่จํากัดดังกลาว
แบบคัดกรอง ASSIST พัฒนาขึ้นโดยกลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติ
ดานสารเสพติด เพื่อใหองคการอนามัยโลกใชเปนเครื่องมือ
แบบงายในการสํารวจและคนหาการใชสารเสพติดและปญหา
ที่เกี่ยวของ แบบคัดกรอง ASSIST มี 8 ขอคําถามและใชเวลา
ถามเพียง 5-10 นาที เพื่อคนหาปญหาในหลากหลายประเด็น
เชน ใชสารเสพติดเปนประจํา การเสพติดหรือมีความเสีย่ งสูง
จากการใชสารเสพติด หรือมีการใชสารเสพติดแบบฉีด4 การบําบัด

Roche, A., McEntee, A., Fischer, J., & Kostadinov, V. (2015). Methamphetamine use in Australia. Adelaide: National Centre for Education
and Training on Addiction (NCETA).
Madras, B.K., Compton, W.M., Avula, D., Stegbauer, T., Stein, J.B., Clark, H.W., 2009. Screening, brief interventions, referral to treatment
(SBIRT) for illicit drug and alcohol use at multiple healthcare.
Humeniuk RE, Henry-Edwards S, Ali RL, Poznyak V and Monteiro M (2010). The ASSIST-linked brief intervention for hazardous and harmful
substance use: manual for use in primary care. Geneva, World Health Organization.
World Health Organisation (2010) The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST), Manual for use in primary
care. World Health Organization, Geneva.

แบบสัน้ ตามผลคัดกรอง ASSIST (ASSIST-BI) ในชุดคูม อื นีใ้ ชเวลา
ไมเกิน 10 นาที โดยหลักการและแนวปฏิบัติสามารถนําไปปรับ
ใชกบั การบําบัดทีน่ านขึน้ หรือการบําบัดตอเนือ่ งไดหากจําเปน5
บุ ค ลากรสุ ข ภาพส ว นใหญ มั ก เลี่ ย งการคั ด กรองการใช ส าร
เสพติดในผูรับบริการ จึงเสียโอกาสในการใหการบําบัดแบบสั้น
จากรายงานวิจัยพบวาสาเหตุหลักที่บุคลากรสุขภาพไมอยาก
ถามในเรื่องนี้ เนื่องจาก
• ไมมีเวลา
• รู  สึ ก ว า ตนไม มี ค วามรู  ค วามสามารถในการให
การบําบัดได
• กังวลวาผูรับบริการจะตอตานและไมยอมรวมมือ6
สือ่ การสอนนีจ้ ะชวยลดขอจํากัดดังกลาวได โดยใชกระบวนการ
เปนลําดับขั้นงายๆ การใหการบําบัดแบบสั้นเปนวิธกี ารทีไ่ ดรบั
การยอมรับและสามารถจูงใจผูใ ชสารเสพติดแบบเสีย่ งหรือแบบ
อันตรายทั้งหลายใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในขณะเดียวกัน
ยังชวยบุคลากรสุขภาพใหสามารถวางแผนการชวยเหลือให
เหมาะกับปญหาและความเสี่ยงของผูใชสารเสพติดแตละราย
ไดอีกดวย

การคัดกรองดวย ASSIST และการบําบัดแบบสัน้ ตามผลคัดกรอง
ASSIST สรุปไดดังแผนภาพที่ 1

คําแนะนําจากทีมงานพัฒนา
A word from the developers
สืบเนื่องจากความสําเร็จของคูมือ ASSIST ในสารเสพติด7
ทีมงานจึงตั้งใจพัฒนาสื่อการสอนขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง โดยเนนที่
การคัดกรองและการบําบัดแบบสัน้ เฉพาะการใชเมทแอมเฟตามีน
โดยใชรูปแบบเดียวกับ ASSIST ในสารเสพติด และใชตัวอยาง
กรณีศึกษาที่พบบอยในเวชปฏิบัติ อิงตามประสบการณคลินกิ
ของทีมงาน เราทราบวาผูใ ชเมทแอมเฟตามีนสวนใหญ มักไมเขา
รับการบริการเฉพาะทางสําหรับสุราและสารเสพติด จนกวาจะ
มีปญ
 หาคอนขางรุนแรง ดังนัน้ เพือ่ ปองกันปญหาเชนนี้ การคนหา
และใหการบําบัดแบบสั้น ณ สถานพยาบาลปฐมภูมิจึงถือเปน
จุดเนนสําคัญ
กรณีศึกษา 2 รายในวีดิทัศน ASSIST on Ice เปนการแสดง
อาการทางคลิ นิ ก ที่ พ บได บ  อ ยในสถานพยาบาลปฐมภู มิ

ASSIST
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงตํ่า

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

• ใหคําแนะนําสุขภาพทั่วไป

• ใหการบําบัดแบบสั้น
• ใหเอกสารและขอมูลความรู
กลับบาน

• ใหการบําบัดแบบสั้น
• ใหเอกสารและขอมูลความรู กลับบาน
• สงตอเพื่อรับการประเมินและ
บําบัดรักษาโดยผูเชี่ยวชาญ

แผนภาพที่ 1 ผังไหลบริการ ASSIST
5
6
7

McPherson TL and Hersh RK (2000). Brief substance use screening instruments for primary care settings: A review. J Subst Abuse
Treat,18:193-202.
Barry K L, Blow FC, Willenbring M, McCormack R, Brockmann LM and Visnic S (2004). Use of alcohol screening and brief interventions in
primary care settings: Implementation and barriers. Substance Abuse, 25(1):27-36
Harland, J. Curtis, J. Ali, R. and Marsden J. (2014) ASSIST with Substance: The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening
Test and Brief Intervention Resource for Nurses, DASSA-WHO Collaborating Centre for Research in the Treatment of Drug and Alcohol
Problems, University of Adelaide, Australia
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เราตองการเนนวาผลเสียที่เกิดจากการใชเมทแอมเฟตามีน
อาจเริม่ รบกวนตอการดําเนินชีวติ ไดแมจะใชเปนครัง้ คราวก็ตาม
ในกรณี ศึ ก ษาแรกได ส าธิ ต วิ ธี ก ารคั ด กรองด ว ย ASSIST
ในระหวางพบแพทยเพื่อตรวจรักษาทั่วไป ซึ่งพบวาเปนโอกาส
ดีมากที่จะเริ่มพูดคุยกับ ‘เจด’ เกี่ยวกับการใชสารเสพติด
ของเธอ และใหการบําบัดแบบสั้นตามปญหาที่พบ

ชุดคูมือนี้สามารถสอนไดภายในเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง โดยอาจ
เปนสวนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการเรียนแบบ
ออนไลน กรณีศกึ ษาในวีดทิ ศั นแสดงใหเห็นลักษณะหนวยบริการ
ที่แตกตางกันในการใช ASSIST และใหการบําบัดแบบสั้น
ผูส อนสามารถเลือกเพียงกรณีศกึ ษาเดียวหรือทัง้ สองกรณีศกึ ษา
ขึ้นอยูกับความตองการและวัตถุประสงคของการอบรม

ทีมงานตระหนักถึงผลกระทบจากการใชเมทแอมเฟตามีน
ตอความเจ็บปวยทางจิตเวช ดังแสดงในกรณีศึกษาที่ 2
โดยเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชนสามารถใชแบบคัดกรอง
ASSIST เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงของ ‘แดน’ เมือ่ เทียบกับ
ครั้งกอน เมื่อพบวาคาคะแนนการใชเมทแอมเฟตามีนสูงขึ้น
เจาหนาทีส่ าธารณสุขชุมชนไดใหการบําบัดแบบสัน้ โดยดูจาก
ประวัตทิ ผี่ า นมา และหาชองทางการดูแลทีเ่ หมาะสมในอนาคต
กรณีศึกษานี้เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา ASSIST
สามารถใชไดผลตามวิธีการดูแลตามลําดับขั้น

วิทยากรผูอบรมควรอานคูมือนี้ทั้งหมดเพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางดีในการใช ASSIST และวิธีการที่จะสอนและการนําไป
ปฏิบัติในบริบทที่แตกตาง

วิธีการใชคูมือ
How to use this manual
คูมือนี้ใชรวมกับวีดิทัศน ASSIST on Ice และสามารถใชได
ในกรณีอื่น ตัวอยางเชน
• การเรียนรูดวยตัวเองและการพัฒนาวิชาชีพ
• การเรียนแบบตอหนาในหอง (แนะนําสําหรับบุคลากร
สุขภาพ)
• การเรียนแบบออนไลน (แนะนําสําหรับผูท ไี่ มสามารถ
เขาเรียนแบบตอหนาในหองได)
• การเรียนการสอนแบบกลับดาน (flipped classroom
model) เป น วิ ธี ก ารเรี ย นที่ ม อบหมายให ศึ ก ษา
ล ว งหน า ทางออนไลน ก  อ นมาทํ า กิ จ กรรมร ว มใน
หองเรียน (แนะนําสําหรับนักศึกษา ดูรายละเอียดเพิม่
เติมในบทที่ 9)
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ที ม งานผู  พั ฒ นายิ น ดี อ ย า งยิ่ ง ที่ ผู  อ  า นได ใ ช สื่ อ การสอนชุ ด นี้
และหวังวาจะไดรบั ขอเสนอแนะจากผูอ า น หากมีขอ คิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
jennifer.harland@adelaide.edu.au
Jennifer Harland
RN MA MSc CDAN
DASSA-WHO Collaborating Centre
University of Adelaide, Australia
A/Prof Robert Ali
MBBS FAFPHM FAChAM
DASSA-WHO Collaborating Centre
University of Adelaide, Australia

สวนท 1
บทที่ 1
เมทแอมเฟตามีน
Methamphetamine
ความรูเบื้องตนที่สําคัญ
What do I need to know?
เมทแอมเฟตามีนจัดอยูในกลุมสารกระตุนประสาท ดวยกลไก
กระตุน และเรงการทํางานของสมองและระบบประสาทสวนกลาง
กลุมสารกระตุนประสาท หมายรวมถึง แอมเฟตามีน เอกซตาซี
และโคเคน เมทแอมเฟตามีนพบไดบอยในรูปแบบผง (speed)
แบบกอนเหนียวๆ (base) และแบบผลึก (crystal) โดยรูปแบบ
ผลึก หรือทีเ่ รียกวา ไอซ มีความแรงสูงสุดและมักเสพดวยวิธกี าร
สูบหรือฉีด (ผูแปล-ในประเทศไทยมักเสพดวยวิธีสูดดม)
ไอซออกฤทธิ์ภายในเวลาไมกี่วินาทีหลังสูบและคงอยูไดนาน
6-8 ชั่วโมง อาการที่พบบอย ไดแก
• รูสึกสนุกสนานและมั่นใจ
• เพิ่มความตื่นตัว และมีกําลังเรี่ยวแรง
• ลดความอยากอาหาร
• มานตาขยาย
• กัดฟน ปากแหง
• เหงื่อออกมากขึ้น
8

• เพิม่ อัตราการเตนของหัวใจ ความดันโลหิตสูงขึน้ และ
หายใจเร็วขึ้น
• มีพฤติกรรมซํ้าๆ (แคะ แกะ เกา)
• มีความตองการทางเพศสูงขึ้น8
การใช เ มทแอมเฟตามี น เป น ประจํ า ทํ า ให ท นยาได ม ากขึ้ น
(tolerance-ตองใชมากขึ้นเพื่อใหไดผลเทาเดิม) หรือเสพติด
มากขึน้ (dependence-มีอาการถอนยาทางกายและทางจิตใจ
หากหยุดหรือลดการใชลงอยางมากทันที)
ผลระยะยาว (long-term effects) จากการใชเมทแอมเฟตามีน
ไดแก
• นํ้าหนักลดลงอยางมาก
• มีปญหาการนอนหลับ
• ปากแหง มีปญหาสุขภาพชองปากและฟน
• มีไขตัวรอนบอยๆ
• ไมสามารถคงความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไดนาน
• กลามเนื้อเมื่อยลา
• วิตกกังวล หวาดระแวง กาวราว
• ซึมเศรา

Alcohol and Drug Foundation (2016) Alcohol and drug information factsheet – Ice http://www.druginfo.adf.org.au/images/ice-19jul16.pdf
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• อาการโรคจิต
• ปญหาหัวใจและไต
• ปญหาการเงิน การทํางาน และสังคม
การใชเมทแอมเฟตามีนเกินขนาด (overdose) พบได โดยมี
อาการ ดังตอไปนี้
• หัวใจเตนผิดจังหวะ (หัวใจเตนเร็ว/ไมสมํ่าเสมอ)
• กลามเนื้อเคลื่อนไหวผิดปกติ
• อาการชัก/เกร็ง กระตุก
• มีอาการกระสับกระสาย สับสน กังวลอยางมาก
ประสาทหลอน หรืออาการโรคจิต
• ปวดศีรษะรุนแรง เฉียบพลัน
• ภาวะเสนเลือดตีบในสมอง
• หัวใจวาย
• เสียชีวิต9
ในคนทีใ่ ชไอซมกั ไมคดิ วาจะเกิดอาการรุนแรงขึน้ ได แตการใชไอซ
ทํ า ให ไ ม ส ามารถควบคุ ม ตั ว เองได และนํ า ไปสู  พ ฤติ ก รรม
เสี่ยงตางๆ อาทิ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือเสี่ยงจากการฉีด
เมื่อฤทธิ์ของไอซหมดลงจะเกิดอาการไมสุขสบาย เบื่อ ไมมี
ความสุ ข และเป น สาเหตุ ใ ห ต  อ งกลั บ ไปใช ต  อ เนื่ อ งเรื่ อ ยๆ
เพื่อลดอาการดังกลาว อาการที่พบบอย ไดแก
• หมดเรี่ยวแรง
• หงุดหงิดและสับสน
9

• ปวดศีรษะ
• ซึมเศรา
• หวาดระแวงและประสาทหลอน
ผูใชไอซจํานวนมาก มักใชสารเสพติดอื่นรวมดวย เชน ดื่มสุรา
ยากลอมประสาท สารกลุมฝน และกัญชา เพื่อชวยลดอาการ
ไมสุขสบายเมื่อหมดฤทธิ์จากไอซ ทําใหสภาวะผูเสพซับซอน
มากขึ้น และอาจเกิดอาการเมายา (toxicity) หรือเสพติด
(dependence) สารเสพติดหลายๆ ชนิดได
การใชเมทแอมเฟตามีนไดเพิ่มขึ้นมากในหลายประเทศในชวง
ไมกี่ปที่ผานมา ขอมูลการจับกุมสารเสพติดพบวาการผลิตและ
การลักลอบคายาไดขยายไปยังพืน้ ทีใ่ หมๆ ทัว่ โลก10 ในประเทศ
ออสเตรเลียพบการเปลีย่ นแปลงสําคัญทัง้ รูปแบบและวิธกี ารใช
เมทแอมเฟตามีนทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งและอันตรายมากขึน้ กลาวคือ
ความถีใ่ นการใชเพิม่ ขึน้ หรือเปลีย่ นมาเปนสูบไอซแทนซึง่ รุนแรง
มากกวา จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแสดงถึงอันตรายที่
มากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยพบจํานวนผูป ว ยนอนโรงพยาบาลจากการใช
เมทแอมเฟตามีนและจํานวนผูที่ตองการบริการบําบัดรักษา
การใชเมทแอมเฟตามีนเพิ่มขึ้น11
การใชเมทแอมเฟตามีนเปนครัง้ คราวจนถึงเสพติด เกิดความเสีย่ ง
ทัง้ ตอสุขภาพและความอยูด มี สี ขุ รวมถึงสังคมและชุมชนทัง้ หมด
การเขาใจถึงรูปแบบวิธีการใชถือเปนกุญแจสําคัญในการคนหา
และประเมินความเสี่ยง และใหการดูแลที่เหมาะสมตอไป

Alcohol and Drug Foundation (2016) Alcohol and drug information factsheet - Ice http://www.druginfo.adf.org.au/images/ice-19jul16.pdf
Dargan PI, Wood DM. (2012) Recreational drug use in the Asia Pacific region: improvement in our understanding of the problem through
the UNODC programmes. J Med Toxicol 2012; 8:295–299.
11
Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) 2013 National Drug Strategy Household Survey (NCETA secondary analysis, 2015)
10
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บทที่ 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ASSIST
Overview of the ASSIST
ASSIST คืออะไร
What is the ASSIST?

การบําบัดแบบสัน้ ตามผลคัดกรอง ASSIST คืออะไร?
What is the ASSIST-linked brief intervention?

แบบคัดกรองประสบการณการดืม่ สุรา สูบบุหรี่ และใชสารเสพติด
หรือ ASSIST เปนเครื่องมือคัดกรองแบบสั้นที่ไดรับการพัฒนา
ภายใตการสนับสนุนจากองคการอนามัยโลก โดยทีมงานนักวิจยั
และแพทยดานสารเสพติดจากนานาประเทศ เพื่อตอบสนอง
ตอปญหาสาธารณสุขอันเปนผลกระทบจากการใชสารเสพติด
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทที่ระบาดไปทั่วโลก แบบคัดกรอง
ASSIST ประกอบดวย 8 ขอคําถาม สอบถามโดยบุคลากรสุขภาพ
ใชเวลาประมาณ 10 นาที แบบคัดกรอง ASSIST สามารถ
คัดกรองความเสีย่ งจากการใชสารเสพติดหลักๆ ทุกตัว (ผลิตภัณฑ
ยาสูบ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล กัญชา โคเคน สารกระตุน ประสาท
กลุ  ม แอมเฟตามี น ยากล อ มประสาทหรื อ ยานอนหลั บ
สารหลอนประสาท สารระเหย สารกลุม ฝน และสารเสพติดอืน่ ๆ)
และสามารถบอกคาคะแนนความเสี่ยงจากการใชสารเสพติด
แตละชนิด

การบําบัดแบบสัน้ ตามผลคัดกรอง ASSIST เปนการบําบัดแบบสัน้
ที่ใชเวลานาน 3 ถึง 10 นาที ในผูรับบริการที่ไดรับการคัดกรอง
ดวย ASSIST โดยบุคลากรสุขภาพ และผูร บั บริการมีระดับ ‘เสีย่ ง
ปานกลาง’ ซึ่ ง แม จ ะยั ง ไม ใ ช ผู  เ สพติ ด แต อ าจเกิ ด ป ญ หา
ทางสุขภาพ สังคม กฎหมาย อาชีพ และการเงินได หรือมีโอกาส
เกิดปญหาดังกลาวมากขึ้นหากยังคงใชสารเสพติดตอเนื่อง

คะแนนความเสีย่ งสําหรับสารเสพติดแตละชนิดใชเปนจุดเริม่ ตน
ในการพูดคุยและวางแผนใหคําปรึกษาสั้นๆ กับผูรับบริการ
เกีย่ วกับการใชสารเสพติด คาคะแนนสามารถแบงกลุม ตามระดับ
ความเสี่ยง เปน ‘เสี่ยงตํ่า’ ‘เสี่ยงปานกลาง’ ‘เสี่ยงสูง’ ซึ่งเปน
ตั ว กํ า หนดแนวทางการดู แ ลรั ก ษาที่ เ หมาะสมตามระดั บ
ความรุนแรงของการใชสารเสพติด คะแนนความเสีย่ งนีจ้ ะบันทึก
ในบัตรรายงานผล ASSIST (ASSIST Feedback Report Card)
(ภาคผนวก ค) ซึง่ จะเปนขอมูลเฉพาะตัวของผูร บั บริการเพือ่ แจง
คะแนนกลับใหรับทราบ และแสดงปญหาสุขภาพตามระดับ
ความเสีย่ งนัน้ ๆ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 2 คาคะแนน ASSIST
จะถูกแบงเปนกลุม ตามระดับความเสีย่ งและวิธกี ารดูแลรักษา12
12

การบําบัดแบบสั้นไมไดพัฒนาขึ้นเพื่อเปนวิธีการรักษาเดี่ยวๆ
สํ า หรั บ ผู  ติ ด สารเสพติ ด หรื อ ผู  มี ค วามเสี่ ย งสู ง จากการใช
สารเสพติด การบําบัดแบบสัน้ สามารถใชเพือ่ กระตุน ผูร บั บริการให
ยอมรั บ การส ง ต อ เพื่ อ ประเมิ น และบํ า บั ด รั ก ษาเฉพาะทาง
ดานสุราและสารเสพติด ไมวา จะเปนในสถานพยาบาลปฐมภูมเิ อง
หรือหนวยบริการบําบัดเฉพาะทางสุราและสารเสพติด
จุ ด มุ  ง หมายของการบํ า บั ด แบบสั้ น คื อ ช ว ยให ผู  รั บ บริ ก าร
มองเห็นวาพฤติกรรมการใชสารเสพติดของตนมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดอันตรายได และชวยจูงใจใหผูรับบริการเลิกหรือลด
การใชสารเสพติดลง วิธีการใหการบําบัดแบบสั้นควรปรับ
ใหเหมาะกับผูรับบริการแตละคน ดวยทาทีที่อยากชวยเหลือ
และไมตัดสินพฤติกรรมของผูรับบริการวาถูกหรือผิด
การบํ า บั ด แบบสั้ น ตามผลคั ด กรอง ASSIST เป น วิ ธี ก ารที่
อิงตามเทคนิค FRAMES (บทที่ 4) เทคนิคการสรางแรงจูงใจ
(Motivational Interviewing) (บทที่ 3) และสรุ ป เป น
10 ขั้นตอนของการบําบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST
(บทที่ 6)

Humeniuk RE, Henry-Edwards S, Ali RL, Poznyak V and Monteiro M (2010). The ASSIST-linked brief intervention for hazardous and harmful
substance use: manual for use in primary care. Geneva, World Health Organization.
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แผนภาพที่ 2 คาคะแนนความเสี่ยง ASSIST ระดับความเสี่ยง และวิธีการดูแลรักษา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล สารเสพติดชนิดอื่น
0-10
0-3
11-26
4-26

a

27+

27+

ฉีดสารเสพติด ใน 3 เดือนที่ผานมา
(คําถามที่ 8 ตอบ 2)

a
b

12

คาคะแนนความเสี่ยง ASSIST
ระดับความเสี่ยง
วิธีการดูแลรักษา
เสี่ยงตํ่า
 ใหคําแนะนําสุขภาพทั่วไป
เสี่ยงปานกลาง
 ใหการบําบัดแบบสั้น
 ใหเอกสารและขอมูลความรูกลับบาน
เสี่ยงสูง
 ใหการบําบัดแบบสั้น
 ใหเอกสารและขอมูลความรูกลับบาน
 สงตอเพื่อรับการประเมินและบําบัดรักษาโดยผูเชี่ยวชาญ
เสี่ยงปานกลาง
 ใหบัตรความเสี่ยงจากการฉีดสารเสพติด
b
และเสี่ยงสูง
 ใหการบําบัดแบบสั้น
 ใหเอกสารและขอมูลความรูกลับบาน
 สงตอไปรับการตรวจหาเชื้อไวรัสที่ติดตอทางเลือด
เชน HIV และไวรัสตับอักเสบ B และ C
 สงตอเพื่อรับการประเมินและบําบัดรักษาโดยผูเชี่ยวชาญ

ผลิตภัณฑยาสูบ กัญชา โคเคน สารกระตุน ประสาทกลุม แอมเฟตามีน ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ สารหลอนประสาท สารระเหย สารกลุม ฝน และ
สารเสพติดอื่นๆ
ตองระบุลักษณะการฉีดสารเสพติด–ถาฉีดสารเสพติด (โดยเฉลี่ย) มากกวา 4 ครั้งตอเดือน ใน 3 เดือนที่ผานมาแสดงวา “เสพติด” จําเปนตองไดรับ
การประเมินและบําบัดรักษาตอ

บทที่ 3
การเสริมสรางแรงจูงใจในการบําบัดแบบสั้น
ตามผลคัดกรอง ASSIST
Using Motivational Interviewing in
an ASSIST Linked Brief Intervention
ในบริบทของการคัดกรองและการบําบัดแบบสัน้ ตามผลคัดกรอง
ASSIST พบวาบุคลากรสุขภาพในสถานพยาบาลปฐมภูมิมักจะ
มีเวลากับผูรับบริการแตละคนนอย เมื่อเทียบกับเวลาที่ไดรับ
การดูแลจากผูใ หคาํ ปรึกษา นักจิตวิทยา หรือ บุคลากรเชีย่ วชาญ
เฉพาะทางดานสุราและสารเสพติด ในบทนี้จึงเนนทักษะและ
เทคนิคปฏิบัติที่จําเปนในการใหการบําบัดแบบสั้นสําหรับผูที่มี
ความเสี่ยงปานกลาง มากกวาที่จะกลาวถึงทฤษฎีพื้นฐานหรือ
การอบรมวิธีการบําบัดที่ใชเวลานานหรือการบําบัดตอเนื่อง
การบํ า บั ด แบบสั้ น ที่ ใ ช ใ นคู  มื อ นี้ อิ ง ตามหลั ก การเสริ ม สร า ง
แรงจูงใจ (motivational interviewing) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
William R. Miller ชาวอเมริกนั และพัฒนาเพิม่ เติมโดย Miller
และ Stephen Rollnick13 โดยอิงสมมติฐานที่วาบุคคลมี
แนวโนมจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมากทีส่ ดุ เมือ่ แรงจูงใจมาจาก
ตัวเองมากกวาการจูงใจจากแหลงภายนอก
การบําบัดแบบสั้นยึด “หลักของการเสริมสรางแรงจูงใจ (spirit
of motivational interviewing)” กลาวคือ เขาใจและยอมรับ
สภาพของผูรับบริการ โดยผูบําบัดพยายามจะกระตุนใหผูรับ
บริการตอบคําถามทีจ่ ะชวยใหเขาใจสถานการณของตนเองและ
ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลง12, 13
เทคนิคการเสริมสรางแรงจูงใจเปนการชวยสงเสริมเพื่อปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยจะช ว ยให ผู  รั บ บริ ก ารได ค  น หาและ
แกความลังเลใจของตน จึงมีประโยชนมากสําหรับผูร บั บริการที่

อยู  ใ นขั้ น เมิ น เฉย - ยั ง มี ค วามสุ ข กั บ การใช ส ารเสพติ ด
(pre-contemplation) หรื อ ขั้ น ลั ง เลใจ – ไม ค  อ ยแน ใ จ
กั บ การใช ส ารเสพติ ด แต ก็ ยั ง ไม ก ล า พอที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
(contemplation) อยางไรก็ตามหลักการและทักษะดังกลาว
สามารถใชไดกบั ทุกขัน้ ตอนของการเปลีย่ นแปลง การบําบัดแบบ
เสริมสรางแรงจูงใจยึดหลักทีว่ า การบําบัดทีม่ ปี ระสิทธิผลจะชวย
เสริมใหเกิดกระบวนการเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติ14 สิง่ สําคัญ
ที่ควรตระหนักคือ การเสริมสรางแรงจูงใจ มิใชเปนการทํา
เพื่ อ ให บุ ค คลเปลี่ ย นแปลง แต เ ป น การช ว ยให บุ ค คลเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงดวยตัวเอง
ในบทนี้ จึ ง กล า วถึ ง เพี ย งทั ก ษะสํ า คั ญ ของการเสริ ม สร า ง
แรงจูงใจเพื่อใหการบําบัดแบบสั้นอยางมีประสิทธิภาพ

การใหขอมูลสะทอนกลับ
Feedback
การใหขอมูลสะทอนกลับแกผูรับบริการเปนสิ่งสําคัญมากของ
กระบวนการบําบัดแบบสั้น วิธีการที่สะทอนขอมูลจะตองทําให
ผูรับบริการรับรูขอมูลและเขาใจอยางถองแท วิธีการใหขอมูล
สะทอนกลับควรคํานึงถึงวาผูรับบริการพรอมที่จะรับฟงอะไร
และขอมูลใดทีร่ บั รูม ากอนแลว วิธกี ารทีง่ า ยและไดผลในการให
ข อ มู ล สะท อ นกลั บ ที่ ทํ า ให ผู  รั บ บริ ก ารสนใจและเข า ใจคื อ
การเคารพการตัดสินใจของผูรับบริการวาจะเลือกทําอยางไร
หลังจากไดรับขอมูลครบสามขั้นตอนแลว15:

13

Miller W and Rollnick S (2012) Motivational Interviewing (3rd Ed) Helping People Change. New York and London, Guildford Press
Miller W and Rollnick S (2002). Motivational Interviewing. (2nd Ed) New York and London, Guilford Press
15
Miller W and Rollnick S (2012) Motivational Interviewing (3rd Ed) Helping People Change. New York and London, Guildford Press
14

13

Feedback การใหขอมูลสะทอนกลับ
1. Elicit
2. Provide
3. Elicit

การกระตุนถาม
การใหขอมูล
การกระตุนถาม

การกระตุนถาม (Elicit) ถึงความพรอมและความสนใจของ
ผูร บั บริการ ดวยการถามวาผูร บั บริการรับรูข อ มูลใดมากอนแลว
และสนใจอยากทราบเรือ่ งอะไร อาจชวยไดดขี นึ้ หากยํา้ เตือนวา
สิง่ ทีผ่ รู บั บริการจะทําหลังจากรับทราบขอมูลแลวนัน้ เปนความ
รับผิดชอบของผูรับบริการเอง ดังตัวอยาง
“คุ ณ สนใจทราบผลคะแนนแบบสอบถามที่ คุ ณ ได
ตอบไปหรือไม”
“คุณทราบหรือไมวา ผลจากเมทแอมเฟตามีนมีอะไร
บาง”
การใหขอมูล (Provide) สะทอนกลับดวยทาทีปกติ ไมตัดสิน
วาถูกหรือผิด ดังตัวอยาง
“คะแนนเมทแอมเฟตามี น ของคุ ณ อยู  ใ นระดั บ เสี่ ย ง
ปานกลาง นัน่ หมายความวาการใชเมทแอมเฟตามีนของ
คุ ณ ในขณะนี้ ทํ า ให คุ ณ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ป ญ หา
สุขภาพหรือปญหาอื่นๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ขางหนา”
การกระตุนถาม (Elicit) ใหเขาใจผลคะแนนของตน ดวยการ
ถามผูรับบริการวาคิดอยางไรกับขอมูลที่รับทราบและจะทํา
อยางไรตอไป โดยใชคําถามหลักดังตัวอยาง
“คุ ณ กั ง วลกั บ ผลคะแนนเมทแอมเฟตามี น ของคุ ณ
อยางไรบาง”
“คุณรูสึกอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้”
“คุณเห็นทางเลือกอะไรบาง”
“คุณแปลกใจกับผลคะแนนของคุณไหม”
“คุณเปนหวงเรื่องอะไรมากที่สุด”
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ชี้ความขัดแยงและลดความลังเลใจ
Create discrepancy and reduce ambivalence
ผูรับบริการจะเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช
สารเสพติดได หากมองเห็นวาพฤติกรรมและปญหาการใช
สารเสพติดที่เกิดขึ้นในขณะนี้สงผลตรงขามกับวิถีชีวิตที่ตน
คาดหวังไว การเสริมสรางแรงจูงใจมีจุดมุงหมายที่จะสรางและ
ขยายให เ ห็ น ว า พฤติ ก รรมในป จ จุ บั น เป น คนละทิ ศ ทางกั บ
เป า หมายหรื อ คุ ณ ค า ชี วิ ต จากมุ ม มองของผู  รั บ บริ ก ารเอง
สิง่ สําคัญก็คอื ผูร บั บริการตองเปนคนคนหาเปาหมายหรือคุณคา
ชีวติ ของตัวเองวาเปนอยางไร และแสดงเหตุผลไดดว ยตัวเองวา
ทําไมตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความลังเลใจเปนความรูสึกสองฝกสองฝายของผูรับบริการตอ
การใชสารเสพติดของตน ทั้งรูสึกดี เชน มีความสุขจากการเสพ
และรูสึกไมดี เชน อันตรายหรือปญหาที่เกิดจากการเสพ ดังนั้น
การชีใ้ หเห็นวาทัง้ สองอยางขัดแยงกันเอง จะชวยลดความลังเลใจ
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใชสารเสพติดของผูร บั บริการได
การใชเทคนิคพืน้ ฐานการใหคาํ ปรึกษาจะชวยสรางความคุน เคย
และสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบํ า บั ด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก ของ
การเสริมสรางแรงจูงใจ โดยใชเทคนิค 4 ขอที่สําคัญดังนี้:
OARS

Open Questions
Affirming
Reflecting
Summarising

การตั้งคําถามปลายเปด
การชื่นชมยืนยันรับรอง
การฟงอยางตั้งใจเพื่อสะทอนความ
การสรุปความ

การตั้งคําถามปลายเปด (Open questions; O)
การใชคําถามปลายเปดเปนการกระตุนใหผูรับบริการเริ่มคิด
เกีย่ วกับการใชสารเสพติดของตนและปลอยใหผรู บั บริการไดพดู คุย
เรื่องของตัวเอง คําถามปลายเปดชวยทําใหผูรับบริการคนหา
เหตุ ผ ลของตนในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยไม จํ า กั ด
การตอบเพียง “ใช หรือ ไมใช”

ตัวอยางของการใชเทคนิค OARS ในผูใชเมทแอมเฟตามีน
เทคนิค
การตั้งคําถามปลายเปด
Open questions
การชื่นชมยืนยันรับรอง
Affirming
การฟงอยางตั้งใจ
เพื่อสะทอนความ
Reflecting
การสรุปความ
Summarising

ตัวอยาง
“คุณคิดวาอะไรเปนขอดีจากการใชยาบา (เมทแอมเฟตามีน)”
“คุณบอกวาคุณอยากเลิกใหไดอีกครั้ง ครั้งกอนคุณเลิกไดอยางไร”
“ฟงดูแลวคุณเกงมากเลยที่สามารถจัดการแกไขปญหาหลายอยางไดในชวงหลายปที่ผานมา”
“ผมขอชื่นชมที่คุณตองใชความกลาอยางมากในการพูดคุยเรื่องการใชยาบาของคุณกับผมวันนี้”
“คุณยังคงสนุกกับการใชยาบา แมวามันจะสงผลตอการทํางานและความสัมพันธของคุณ”
“คุณเคยผานการบําบัดมาแลว และตอนนี้คุณยังไมแนใจวาจะทํายังไงดี”
“ขอทบทวนความเขาใจของผม คุณยังคงรูสึกสนุกกับการใชยาบา แมวามันจะเปนเหตุใหเกิดความยุงยาก
บางอยางในชีวิต คุณเคยเขารับการบําบัดมากอน แตออกมากอนกําหนดเพราะสถานบําบัดไมอนุญาต
ใหสูบบุหรี่ คุณยังคงอยากจะเลิก แตไมทราบวามีวิธีทางเลือกอื่นหรือไม ผมเขาใจถูกตองรึเปลาครับ

ในบริ บ ทของการบํ า บั ด แบบสั้ น ตามผลคั ด กรอง ASSIST
ตัวอยางการใชคาํ ถามปลายเปด ไดแก: “การใชเมทแอมเฟตามีน
มีขอดีอะไรบาง” และ “ขอเสียจากการใชสารเสพติดของคุณ
มีอะไรบาง” วิธกี ารนีเ้ ปนการชัง่ นํา้ หนักการตัดสินใจ และกระตุน
ใหผูรับบริการคนหาขอดีและขอเสียของการใชสารเสพติด16
การถามคําถามปลายเปดจะชวยเสริมความรูสึกวา ผูรับบริการ
ตองเปนผูรับผิดชอบกําหนดทางเลือกในการบําบัดและการใช
สารเสพติดของตนเอง

การชื่นชมยืนยันรับรอง (Affirming; A)
การชืน่ ชมยืนยันรับรองเปนการยํา้ ถึงจุดแข็งและความพยายาม
ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะชวยเสริมสรางความมั่นใจของ
ผูรับบริการ ในขณะเดียวกันเปนการยืนยันในคําพูดจูงใจตัวเอง
(Self-Motivation Statement) หรือคําพูดที่แสดงถึงการ
เปลีย่ นแปลง (Change Talk) จะชวยเสริมใหผรู บั บริการมีความ
พรอมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงมากขึน้ การชืน่ ชมยืนยันรับรองสามารถ
ทําไดดวยการยกยอง ชมเชย หรือคําพูดแสดงความชื่นชม และ
แสดงความเขาใจถึงความลําบากใจในการเลือกตัดสินใจ วิธกี ารนี้
ช ว ยสร า งความสั ม พั น ธ ติ ด ตามและให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูรับบริการในระหวางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การชี้ใหเห็น
และชื่นชมยืนยันรับรองถึงความเขมแข็งและความพยายาม
ในการเปลี่ยนแปลงของผูรับบริการเปนวิธีที่ไดผลที่สุด
16

การสะทอนความ (Reflecting; R)
การสะทอนความ เปนการพูดซํ้าขอความของผูรับบริการเอง
โดยจับความหมายและความรูสึกเบื้องหลังคําพูดที่ใช เปนการ
กระตุนใหผูรับบริการตรวจสอบตัวเองอยางตอเนื่อง และชวย
ใหผรู บั บริการเขาใจแรงจูงใจของตัวเองอยางชัดเจน การสะทอน
ความสามารถใชเพื่อเพิ่มหรือเสริมแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได
สิ่งสําคัญคือ ตองสะทอนทั้งความหมายและอารมณความรูสึก
ที่แฝงอยูภายใตคําพูดที่ใชและสิ่งที่ผูรับบริการแสดงออกมา
การสะทอนความจะเหมือนกับกระจกเงาที่สองใหผูรับบริการ
ไดยินคําพูดของตัวเองที่พูดซํ้าโดยผูบําบัด เปนการแสดงให
เห็นวาผูบําบัดเขาใจในสิ่งที่ผูรับบริการพูด และยังสามารถ
ตีความหมายที่ผูรับบริการตองการสื่อออกมาใหชัดเจนมากขึ้น

การสรุปความ (Summarising; S)
การสรุปความเปนกระบวนการสําคัญทีจ่ ะชวยรวบรวมสิง่ ทีผ่ รู บั
บริการพูดออกมาและตรวจทานกับผูรับบริการวาเขาใจตรงกัน
หลังการพูดคุย การสรุปความจะชวยเสริมการฟงอยางตัง้ ใจและ
การสะทอนความ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความกังวลและคําพูด
ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ครั้งแรกผูรับบริการจะไดยิน
สิ่งที่ตนเองพูด หลังจากนั้นจะไดยินสิ่งที่ผูบําบัดพูดสะทอน

Miller W and Rollnick S (2012) Motivational Interviewing (3rd Ed) Helping People Change. New York and London, Guildford Press
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ให ฟ  ง และได ยิ น อี ก ครั้ ง ตอนสรุ ป ความ ผู  บํ า บั ด สามารถ
เลื อ กประเด็ น ในการสรุ ป เพื่ อ ช ว ยให ผู  รั บ บริ ก ารรู  เ หตุ ผ ล
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
ในบริ บ ทของการบํ า บั ด แบบสั้ น ตามผลคั ด กรอง ASSIST
การฟงอยางตั้งใจเพื่อสะทอนความและการสรุปความ ใชเพื่อชี้
ใหเห็นความลังเลใจในการใชสารเสพติดของผูร บั บริการเองและ
ดึงใหผูรับบริการมองเห็นปญหาและความกังวลของตัวเอง

การดึงคําพูดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
Elicit change talk
ตามแนวคิดของ Miller และ Rollnick (2013) การดึงคําพูด
ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง เปนกลวิธีสําคัญที่จะชวยใหผูรับ
บริการจัดการกับความลังเลใจ และมีจดุ มุง หมายใหผรู บั บริการ
หาเหตุผลสนับสนุนเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การดึงคําพูด
ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง มีองคประกอบหลัก 4 ดานดังนี:้
• มองเห็นขอเสียของการคงพฤติกรรมเดิมไว
• มองเห็นขอดีของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
• แสดงมุมมองที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
• แสดงถึงความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วิ ธี ก ารกระตุ  น หรื อ ดึ ง ให ผู  รั บ บริ ก ารเอ ย คํ า พู ด ที่ แ สดงถึ ง
การเปลีย่ นแปลงทําไดหลายวิธี ตัวอยางทีด่ อี นั หนึง่ คือ การถาม
ดวยประโยคปลายเปด ดังตัวอยาง:
“คุณกังวลใจอะไรบางกับการใชยาบาของคุณ”
“คุณคิดวาจะเกิดอะไรขึน้ ถาคุณยังไมเปลีย่ นแปลงอะไร”
“คุณอยากใหชีวิตของคุณในอีก 1 ป ขางหนาเปน
อยางไร”
“คุณ คิ ดวา วิ ธี ไหนที่เ หมาะกับคุ ณ หากคุ ณตัดสินใจ
จะปรับเปลี่ยน”
“คุณมั่นใจแคไหน วาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได”
“การหยุดใชสารเสพติดมีความสําคัญกับคุณเพียงใด”
“คุณคิดอยางไรกับการใชยาบาของคุณในตอนนี้”
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เกร็ดสําคัญ
Important tips
โดยสรุป การใหการบําบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST
โดยบุ ค ลากรสุ ข ภาพจะได ผ ลสู ง สุ ด หากนํ า หลั ก เทคนิ ค
การเสริมสรางแรงจูงใจมาใช ดังนี้
• มีเปาหมายชัด
• เปนวิธีการใหขอมูลที่ตรงกับผูรับบริการเอง
• เปนวิธกี ารทีใ่ ชความเขาใจเห็นใจ และไมตดั สินถูกผิด
• เคารพทางเลือกที่ผูรับบริการตัดสินใจ
• เปดใจรับฟง และใหความสําคัญในสิง่ ทีผ่ รู บั บริการพูด
• ยอมรับผูรับบริการ
• มีความสามารถในการใชคาํ ถามปลายเปด การสะทอน
และการสรุปความ เพือ่ นําใหผรู บั บริการคนพบตนเอง
และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

แนะนําอานเพิ่มเติม

Miller, W. and Rollnick, S. (2013) Motivational
Interviewing, Helping People Change, 3rd Ed. Guildford
Press, NY. USA.

บทที่ 4
รูปแบบ FRAMES
The FRAMES Model
จากประสบการณทางคลินิกและขอมูลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การบําบัดแบบสั้นในผูใชสารเสพติดพบวา การบําบัดแบบสั้นที่
มีประสิทธิผลจะมีบางลักษณะที่พบเปนประจําและเกิดขึ้นซํ้าๆ
ลักษณะดังกลาวไดสรุปเปน 6 องคประกอบ มีชอื่ ยอวา FRAMES
ประกอบดวย Feedback, Responsibility, Advice, Menu
of options, Empathy and Self efficacy17, 18
FRAMES

Feedback
การใหขอมูลสะทอนกลับ
Responsibility ความรับผิดชอบ
Advice
การใหคําแนะนํา
Menu of options การเสนอทางเลือก
Empathy
ความเขาใจเห็นใจ
Self-efficacy
การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง

การใหขอมูลสะทอนกลับ (Feedback)
การใหขอมูลสะทอนกลับแบบเฉพาะตัว (ไมใชการใหขอมูล
ทั่วไป) เปนสิ่งสําคัญมากของการบําบัดแบบสั้น ขอมูลเหลานี้
ประกอบดวย ขอมูลการใชสารเสพติดของผูรับบริการซึ่งไดมา
จากผลการประเมิน ASSIST และระดับความเสี่ยงที่สัมพันธกับ
คะแนน มีขอสังเกตวาผูรับบริการสวนใหญมกั จะสนใจคะแนน
ประเมินของตนเองและอยากทราบวาหมายความวาอยางไร
นอกจากนีข้ อ มูลความเสีย่ งจากการใชสารเสพติดในขณะนีข้ อง
ผูร บั บริการทีไ่ ดจากการถาม ในชวงคัดกรอง (เชน เศรา วิตกกังวล
ปญหาสัมพันธภาพ) รวมทัง้ ขอมูลทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งหรือ
อันตรายจากการใชสารเสพติด ถือเปนขอมูลสะทอนกลับที่มี
ผลอยางมาก บัตรรายงานผล ASSIST (ภาคผนวก ค) ที่ได
หลังจากการคัดกรองแตละราย จะจัดออกมาเปนระดับความเสีย่ ง
เฉพาะตัวของผูร บั บริการ (เสีย่ งตํา่ เสีย่ งปานกลาง หรือเสีย่ งสูง)
ในปญหาสารเสพติดที่ใชบอยที่สุด

17

Miller W and Sanchez V (1993). Motivating young adults for treatment and lifestyle change. In Howard G, ed. Issues in alcohol use and
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กลาวโดยสรุป การใหขอมูลสะทอนกลับ เปนการใหขอมูล
รายบุคคลที่ตรงกับตัวผูรับบริการเฉพาะราย และเปนการให
ขอมูลโดยบุคลากรสุขภาพดวยวิธีการที่ไมตัดสินถูกผิดและ
มีเปาหมายชัดเจน ขอมูลทีส่ ะทอนกลับสวนใหญของการบําบัด
แบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สามารถอานไดจากบัตร
รายงานผล ASSIST โดยตรง

สูป ญ
 หาสุขภาพ หรือปญหาอืน่ ๆ ได หรืออาจทําใหปญ
 หาทีม่ อี ยู
แลวแยลงไปอีก การใหคําแนะนําที่ชัดเจนวาการลดหรือเลิก
ใชสารเสพติดจะชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาในอนาคต
ชวยเพิม่ ความตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับตัวเองและ
เปนเหตุผลใหผูรับบริการคํานึงถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชสารเสพติดของตน

ความรับผิดชอบ (Responsibility)

คําแนะนําอาจสรุปเปนคําพูดงายๆ เชน “ทางที่ดีที่สุดที่จะ
ลดความเสีย่ ง (เชน อาการซึมเศรา วิตกกังวล) ลงไดกค็ อื การลด
หรือหยุดใชสารเสพติด” พึงระวังวาการใชคําพูดในการสื่อสาร
ตัวอยางเชน “ผม/ดิฉันคิดวาคุณควรจะหยุดใชยาบา” ซึ่งไมใช
คําแนะนําที่บอกวิธีการชัดเจน

หลักการสําคัญในการบําบัดผูใ ชสารเสพติด คือการยํา้ ใหรบั รูแ ละ
ยอมรับวาตัวผูรับบริการเปนผูรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเอง
และสามารถตัดสินใจทางเลือกในการใชสารเสพติดของตัวเอง
อาจใชคําพูดวา “คุณสนใจทราบคะแนนแบบสอบถามของคุณ
หรือไม” “หลังจากทราบขอมูลนีแ้ ลว ตอนนีก้ ข็ นึ้ อยูก บั ตัวคุณเอง
แลวนะครับวาจะทําอยางไรตอ” และ “คุณกังวลกับผลคะแนน
ของคุณอยางไรบาง” คําพูดเหลานี้จะชวยใหผูรับบริการยังคง
รูสึกวาสามารถควบคุมตนเองตอพฤติกรรมและผลที่ตามมา
รวมทั้งกําหนดแนวทางการบําบัดดวยตนเอง
ความรูสึกสามารถควบคุมตนเองได เปนองคประกอบสําคัญ
ในการจูงใจผูรับบริการใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ลดความรูสึกตอตานการเปลี่ยนแปลงลงได19 การใชคําพูด เชน
“ผม/ดิฉันคิดวา คุณควรจะ...” หรือ “ผม/ดิฉันรูสึกเปนหวง
การใชสารเสพติดของคุณ” อาจจะทําใหผรู บั บริการเกิดความรูส กึ
ตอตาน และทําใหผรู บั บริการมีทา ทีปด กัน้ เมือ่ พูดคุยถึงรูปแบบ
การใชสารเสพติดของตน

การใหคําแนะนํา (Advice)
หัวใจสําคัญของการใหการบําบัดแบบสั้นที่มีประสิทธิผล คือ
การใหคําแนะนําที่ชัดเจนถึงวิธีการลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
หากยังคงใชสารเสพติดเชนนี้ตอไป การใหคําแนะนํานี้ตอง
ทําดวยทาทีที่ไมตัดสินถูกผิด ผูรับบริการอาจจะไมทราบวา
พฤติกรรมการใชสารเสพติดของตนในลักษณะนี้สามารถนําไป
19
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การเสนอทางเลือก (Menu of options)
การบํ า บั ด แบบสั้ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะเสนอวิ ธี ท างเลื อ ก
หลากหลายในการลดหรือหยุดใชสารเสพติด เพื่อชวยใหผูรับ
บริการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง
และรูสึกวามีประโยชนกับตัวเองมากที่สุด การเสนอทางเลือก
จะช ว ยให ผู  รั บ บริ ก ารรู  สึ ก ถึ ง การต อ งควบคุ ม ตนเองและ
เปนความรับผิดชอบของตนเองตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ชวยเสริมแรงจูงใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงของผูร บั บริการใหเขมแข็งขึน้
การให “คูมือการดูแลตัวเองเพื่อลด ละ เลิกสารเสพติด”20
เปนวิธีที่ดีในการเริ่มตน เพราะคูมือนี้จะมีกลวิธีมากมายที่จะ
ชวยผูร บั บริการใหปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได คูม อื นีส้ ามารถใชเอง
เดี่ยวๆ หรือใชรวมกับวิธีการอื่น ได
ตัวอยางของทางเลือกเพื่อใหผูรับบริการพิจารณา ไดแก:
• บันทึกการใชสารเสพติดประจําวัน (ใชที่ไหน เมื่อไร
มากนอยเพียงไร เสียเงินไปเทาไร ใชกับใคร ทําไม
ถึงใช)
• คนหาสถานการณเสี่ยงและวิธีการหลีกเลี่ยง
• คนหากิจกรรมอื่นๆ ทดแทนการใชสารเสพติด งานอดิเรก กีฬา เขาชมรม ออกกําลังกาย เปนตน

Bien TH, Miller WR and Tonigan S (1993). Brief intervention for alcohol problems: A review. Addiction, 88;315–336.
Humeniuk RE, Henry-Edwards S and Ali RL (2003). Self-help Strategies for Cutting Down or Stopping Substance Use: A guide. Draft version
1.1 for Field Testing. Geneva, World Health Organization.

• สนับสนุนใหผูรับบริการหา “คนชวย” เปนคนที่จะ
สนับสนุนหรือชวยเหลือใหผูรับบริการเปลี่ยนแปลง
ไดตามที่ตั้งใจไว
• ใหขอมูลแหลงการชวยเหลือดวยตัวเอง (self-help)
วิธีอื่นๆ และเอกสารขอมูล
• เชิ ญ ชวนให ผู  รั บ บริ ก ารกลั บ เข า มารั บ การบํ า บั ด
สมํ่าเสมอ เพื่อทบทวนการใชสารเสพติดของตน
• ให ข  อ มู ล บุ ค ลากรสุ ข ภาพที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
ดานการดูแลปญหาสุราและสารเสพติดหรือกลุม
บําบัดอื่นๆ
• ใหผรู บั บริการเก็บเงินทีเ่ คยใชในการซือ้ หาสารเสพติด
หรือกลุม บําบัดอืน่ ๆ ไวใชจา ยอยางอืน่ ทีเ่ ปนประโยชน

ความเขาใจเห็นใจ (Empathy)
ความเขาใจเห็นใจ เปนการแสดงความสนใจและความพยายาม
ที่จะเขาใจตามมุมมองของผูรับบริการ เห็นโลกผานการรับรู
ของผูรับบริการ เปนคนละความหมายกับความสงสารเห็นใจ
ที่เปนความรูสึกสงสาร สนิทสนมกัน หรือรูสึกรวมไปดวยกัน
ประโยคที่วา “ผมเคยผานจุดนั้นมากอนและเขาใจวาคุณกําลัง
เจอกับอะไรอยู ผมจะเลาเรื่องของผมใหคุณฟง” จึงไมเกิด
ประโยชน และตรงกั น ข า มกั บ ความเข า ใจเห็ น ใจ แต เ ป น
การยัดเยียดมุมมองของเราเขาไปแทน ซึ่งบางครั้งสิ่งที่เราคิด
อาจไมตรงประเด็นหรือนําไปผิดทางได ความเขาใจเห็นใจคือ
ความสามารถที่จะเขาใจแนวคิดตามที่บุคคลเปนและเชื่อมั่น
วามันคุมคาที่จะเปนเชนนั้น21

21
22

ในการบําบัดแบบสั้น การแสดงความเขาใจเห็นใจจะประกอบ
ด ว ยท า ที ที่ ย อมรั บ และไม ตั ด สิ น ถู ก ผิ ด โดยพยายามเข า ใจ
ตามมุมมองของผูรับบริการ สิ่งสําคัญคือหลีกเลี่ยงการโตแยง
ตําหนิ หรือวิพากษวจิ ารณผรู บั บริการโดยตรง ทัง้ นีก้ ารใชวธิ ถี าม
เพื่อใหเขาใจเปนวิธีที่มีประโยชน ทักษะการฟงอยางตั้งใจที่
สะทอนความเพือ่ อธิบายหรือขยายประสบการณและความหมาย
ที่ซอนอยูของบุคคลนั้น เปนพื้นฐานของการแสดงความเขาใจ
เห็นใจ การทีบ่ คุ ลากรสุขภาพมีความเขาใจเห็นใจเปนสวนสําคัญ
ที่ทําใหผูรับบริการตอบสนองตอการบําบัดไดด22ี

การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง
(Self-efficacy; confidence)
องคประกอบสุดทายของการบําบัดแบบสัน้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพคือ
การเสริมความมั่นใจใหผูรับบริการวาสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใชสารเสพติดได การสอบถามถึงเรื่องอื่นที่ผูรับ
บริการเคยเปลีย่ นแปลงสําเร็จมากอนแลวจะชวยไดมาก คนทีม่ ี
ความเชื่ อ มั่ น ว า สามารถเปลี่ ย นแปลงตนเองได จ ะมี โ อกาส
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดมากกวาคนที่รูสึกวาตนเองไรความ
สามารถหรือทําไมได การกระตุนใหผูรับบริการพูดขอความ
แสดงความเชื่ อ มั่ น ในตั ว เองจะสามารถช ว ยได เนื่ อ งจาก
ผูรับบริการมีแนวโนมเชื่อในสิ่งที่ไดยินตัวเองพูดออกมาเอง

Miller W and Rollnick S (2012) Motivational Interviewing (3rd Ed) Helping People Change. New York and London, Guildford Press
Miller W and Rollnick S (2002). Motivational Interviewing. 2nd Ed. New York and London, Guilford Press.
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บทที่ 5
รูปแบบของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Model of behaviour change
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นโดย Prochaska
และ DiClemente มีกรอบแนวคิดเพือ่ สรางความเขาใจในขัน้ ตอน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเอง และพิจารณาถึงความพรอม
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเสพติดหรือพฤติกรรม
สุขภาพอื่นๆ23 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแสดงใหเห็น
ว า ทุ ก คนต อ งผ า นขั้ น ตอนของการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมนี้
โดยขั้นตอนที่เกิดขึ้นนั้นจะเหมือนกันไมวาจะไดรับการบําบัด
รักษาหรือไมก็ตาม24
จุดมุงหมายของการบําบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST คือ
การชวยใหผรู บั บริการกาวผานกระบวนการเปลีย่ นแปลงเหลานี้
ไปทีละขั้นตอนหรือหลายขั้น จากขั้นเมินเฉย ไปขั้นลังเลใจ
ขัน้ เตรียมตัวหรือตัง้ ใจกระทํา ขัน้ ลงมือทํา และขัน้ กระทําตอเนือ่ ง
การเปลี่ยนจากขั้นเมินเฉยไปยังขั้นลังเลใจอาจยังไมเห็นผล
ในการลดการใชสารเสพติดลงอยางชัดเจนนัก แตเปนขั้นตอน
ขั้นลงมือกระทํา
ขั้นเตรียมการ

สําคัญที่จะชวยใหผูรับบริการผานตอไปสูขั้นลงมือกระทําไดใน
อนาคต
ผูรับบริการแตละคนจะใชเวลาอยูในแตละขั้นตอนนานเทาใด
นั้นไมมีขอกําหนดชัดเจน (อาจจะเปนนาที หรือเปนเดือน หรือ
เปนปกไ็ ด) และอาจมีการเปลีย่ นกลับไปกลับมาระหวางขัน้ ตอน
ตางๆ ได ผูรับบริการบางคนอาจเปลี่ยนจากขั้นเมินเฉยเปน
ขัน้ ลงมือกระทําโดยตรงเลยหลังไดรบั การบําบัดแบบสัน้ ตามผล
คัดกรอง ASSIST เนือ้ หาในตอนตอไปจะอธิบายถึงกระบวนการ
ทางพฤติกรรมและความคิดที่อยูเบื้องหลังของแตละขั้นตอน
หมายเหตุ: ผูบ าํ บัดทีต่ อ งใหการบําบัดทีใ่ ชเวลานานกวา 15 นาที
หรือใหการบําบัดตอเนือ่ ง อาจตองศึกษาหาความรูเ รือ่ งขัน้ ตอน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวของอื่นเพิ่มเติม
Stable Lifestyle
ขั้นกระทําตอเนื่อง
ขั้นกลับสูพฤติกรรมเดิม

ขั้นลังเลใจ
ขั้นเมินเฉย

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
23

Prochaska JA, DiClemente CC and Norcross JC (1992). In search of how people change. Applications to addictive behaviour. American
Psychologist, 47:1102-1114.
24
Cordoba R, Delgado MT, Pico V, Altisent R, Fores D, Monreal A, Frisas O and Lopez del Val A (1998). Effectiveness of brief intervention
on non-dependent alcohol drinkers (EBIAL): a Spanish multicentre study. Family Practice,15(6):562-588.

20

ขั้นเมินเฉย (Pre-contemplation)
ผูร บั บริการในสถานพยาบาลปฐมภูมสิ ว นใหญทคี่ ดั กรองพบจาก
ASSIST มักจะอยูในขั้นเมินเฉย ซึ่งคนที่อยูในขั้นตอนนี้จะยัง
ไม คิ ด ถึ ง ความจํ า เป น ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช
สารเสพติดของตน ลักษณะที่พบในขั้นตอนนี้ คือ:
• สนใจเฉพาะดานดีของการใชสารเสพติดของตน
• ไม มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมใช ส ารเสพติ ด
ของตน
• อาจจะแสดงอาการตอตานเมื่อจะพูดคุยถึงการใช
สารเสพติด
• มักจะไมรับทราบหรือไมยอมรับวาการใชสารเสพติด
ของตนนั้นเปนปญหา
• ไม ย อมรั บ คํ า แนะนํ า แบบตรงไปตรงมาเพื่ อ ให
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แตอาจเปดใจยอมรับขอมูล
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากยังใชสารเสพติดแบบนี้
หรือลักษณะเชนนี้ตอไป

ขั้นลังเลใจ (Contemplation)
ผูร บั บริการบางคนในสถานพยาบาลปฐมภูมหิ รือในโรงพยาบาล
ที่คัดกรองพบปญหาการใชสารเสพติดจาก ASSIST อยูในขั้น
ลังเลใจนี้ ในขั้นตอนนี้แมบุคคลนั้นจะคิดถึงการลดหรือหยุดใช
สารเสพติด แตยงั คงใชสารเสพติดอยู ลักษณะทีพ่ บในขัน้ ตอนนี้
คือ:
• ยังลังเลใจเกี่ยวกับการใชสารเสพติดของตน โดยอาจ
มองเห็นทั้งขอดีและขอเสียของการใชสารเสพติด
ในขณะนี้
• เริม่ ตระหนักถึงปญหาจากการใชสารเสพติดบาง และ
อาจจะชั่งนํ้าหนักระหวางประโยชนและโทษของ
การใชสารเสพติดของตนเองในขณะนี้
• มักจะยอมรับขอมูลความเสี่ยงจากการใชสารเสพติด
คําแนะนําใหเลิกหรือลดใชสารเสพติด หรือยอม
พูดคุยเกี่ยวกับการใชสารเสพติดของตน
ผูท อี่ ยูใ นขัน้ ลังเลใจสวนหนึง่ อาจจะอยากเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของตนเอง แตไมรูวาจะทําอยางไร และ/หรือไมมั่นใจวาจะ
สามารถทําได การใหการบําบัดแบบสั้นที่มีประสิทธิภาพ จะให

ขอมูลสะทอนกลับที่เปนขอมูลเฉพาะรายอยางเหมาะสมและ
ขอมูลดังกลาวจะชวยชัง่ ใจถึงขอดีจากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

ขั้นเตรียมการ (Preparation)
การเตรียมการจะเกิดขึน้ หลังจากผานขัน้ ลังเลใจมาแลว โดยเริม่
มีการวางแผนที่จะลงมือทําในเร็วๆ นี้ และทําการเตรียมการ
ขั้นสุดทายกอนที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูรับบริการที่อยู
ในขั้นตอนนี้จะมุงมั่นที่จะลงมือทําและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
แตอาจจะยังมีความลังเลใจอยูบาง ผูที่อยูในขั้นเตรียมการจะมี
ลักษณะดังนี้:
• ตั้งใจจะลงมือทํา
• อาจบอกความตั้งใจของตนเองใหคนอื่นทราบ
• เริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชสารเสพติดบาง
เล็กนอย
• กลับมาทบทวนพฤติกรรมของตนเองในขณะนี้และ
คิดวาจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหมเปนอยางไร
• มี ค วามมั่ น ใจมากขึ้ น และพร อ มที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม
• พิจารณาทางเลือกตางๆ ที่มี
• กําหนดวันและกลวิธที จี่ ะชวยใหเกิดการเปลียนแปลง
่
พฤติกรรม

ขั้นลงมือกระทํา (Action)
ผูรับบริการในสถานพยาบาลปฐมภูมิเพียงจํานวนนอยเทานั้น
ที่จะอยูในขั้นตอนนี้ ผูที่อยูในขั้นลงมือกระทําจะมีลักษณะดังนี้
• ตัดสินใจแลววาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช
สารเสพติดของตน
• ไดเริ่มหยุดหรือลดการใชสารเสพติดลง
• ไดลงมือทําอะไรบางอยางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตน
• ไดลดหรือเลิกใชสารเสพติดอยางเด็ดขาดแลว
• อาจจะยังรูส กึ ลังเลใจอยูบ า งเกีย่ วกับการใชสารเสพติด
ของตน และจํ า เป น ต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น หรื อ
ช ว ยเหลื อ เพื่ อ ให ค งการตั ด สิ น ใจลดหรื อ เลิ ก ใช
สารเสพติด
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ขั้นกระทําตอเนื่อง (Maintenance)
การประสบความสําเร็จในระยะยาว คือการสามารถคงอยูใน
ขั้นตอนนี้ไดตลอด ผูที่อยูในขั้นตอนนี้จะมีลักษณะดังนี้:
• พยายามที่จะคงพฤติกรรมใหมที่เปลี่ยนไป
• ใชวิธีการตางๆ เพื่อไมใหกลับสูพฤติกรรมเดิมอีก
(ความเสี่ ย งที่ จ ะกลั บ สู  พ ฤติ ก รรมเดิ ม จะลดลง
เมื่อเวลาผานไป)
• มุงสนใจสถานการณเสี่ยงและกลวิธีในการจัดการ
สถานการณนั้น
• มี ก ารเตรี ย มความพร อ มเต็ ม ที่ ใ นการหลี ก เลี่ ย ง
สถานการณที่จะเสี่ยงใหกลับสูพฤติกรรมเดิมอีก
• มักจะยังคงหยุดใชสารเสพติดตอไป หากไดรบั รางวัล
การสนับสนุน และการยอมรับ

ขั้นกลับสูพฤติกรรมเดิม (Relapse)
การกลับสูพ ฤติกรรมเดิม หรือเผลอกลับสูพ ฤติกรรมเดิม (lapseใชเพียงครั้งเดียวหรือใชชวงสั้นๆ) คนสวนใหญที่พยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชสารเสพติดของตนมักจะกลับมาใชซํ้า
อยางนอยหนึ่งครั้ง ควรมองวาเปนกระบวนการเรียนรูมากกวา
เปนความลมเหลว มีนอยคนมากที่สามารถทําไดสําเร็จตั้งแต
ครัง้ แรก การกลับไปสูพ ฤติกรรมเดิมถือเปนโอกาสดีที่จะชวยให
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ผูรับบริการไดทบทวนแผนการกระทําของตน โดยทบทวนทัง้
ชวงเวลา วิธีการที่ทําแลวไดผลดีจริงหรือวิธีการที่ตั้งไวเกินจริง
และไมสามารถทําไดจริง ผูใ ชยาบาอาจจะพยายามมาหลายครัง้
มากอนที่จะเลิกไดสําเร็จ คนสวนใหญจะสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชสารเสพติดไดงายขึ้นเรื่อยๆ ในแตละครั้งที่
พยายาม จนกระทั่งทําไดสําเร็จในที่สุด
โดยสรุป ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้สามารถนําไปใช
เพื่อเลือกวิธีการดูแลชวยเหลือใหเหมาะตามความพรอมของ
ผูรับบริการที่จะรับฟงขอมูลหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แมวา
ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลงของผู  รั บ บริ ก ารจะไม ถู ก ประเมิ น
อยางเต็มรูปแบบในระหวางการบําบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง
ASSIST แตเปนสิ่งสําคัญมากที่บุคลากรสุขภาพจะตองเขาใจ
ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลงของผู  รั บ บริ ก าร เพื่ อ นํ า ไปสู  ก าร
จัดบริการที่เหมาะสมที่สุดตอไป
การบําบัดแบบสัน้ ตามผลคัดกรอง ASSIST 10 ขัน้ ตอนในบทที่ 6
มีเปาหมายหลักเนนที่ผูรับบริการที่เพิ่งเขารับบริการและอยู
ในขัน้ แรกๆ ของการเปลีย่ นแปลง โดยสวนใหญอยูใ นขัน้ เมินเฉย
หรืออาจจะมีบางคนอยูใ นขัน้ ลังเลใจบาง อยางไรก็ตาม หลักการนี้
สามารถนําไปใชไดกับคนที่อยูในขั้นเตรียมการแตยังขาดความ
มั่นใจและความรูในการเปลี่ยนแปลง และใชกับคนที่อยูใน
ขั้นลงมือกระทําไดอีกดวย

บทที่ 6
วิธกี ารดูแลทีละลําดับขัน้ ในการบําบัดแบบสัน้ ตามผลคัดกรอง ASSIST
Putting it all together — a step by step approach to the ASSISTlinked Brief Intervention
ผูรับบริการที่มีความเสี่ยงปานกลาง
(Moderate risk clients)
การบําบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST ประกอบดวย
ขั้นตอนหลัก 10 ขั้น การพยายามที่จะเปลี่ยนหลายพฤติกรรม
ในเวลาเดียวกันอาจจะทําไดยาก และทําใหผูรับบริการรูสึกวา
มากเกินไปและทําไมได ดังนั้นการมุงเนนบําบัดที่สารเสพติด
เพียงตัวเดียวกอนแลวเชื่อมโยงไปยังสารอื่นอาจเปนวิธีที่ดีกวา
สารเสพติดทีค่ วรพิจารณาเปนอันดับแรกควรจะเปนสารเสพติด
ที่ใชแบบฉีดหรือสารเสพติดที่ไดคะแนน ASSIST สูงที่สุด
วิธีการบําบัดทีละลําดับขั้นจะชวยเสริมและสรางความมั่นใจ
ใหบุคลากรสุขภาพที่ไมไดมีความเชี่ยวชาญในการบําบัดแบบ
เสริมสรางแรงจูงใจ หรือไมไดดแู ลผูใ ชสารเสพติดในงานประจํา
นอกจากนีย้ งั ใชเปนกรอบแนวทางบําบัดสําหรับผูท มี่ ปี ระสบการณ
ดานบําบัดสุราและสารเสพติดมากอน และยังสามารถนําไป
ขยายผลหรือเพิ่มเติมในการบําบัดที่ตองใชเวลานานขึ้น หรือ
การบําบัดตอเนื่อง รวมถึงการบําบัดสําหรับการใชสารเสพติด
หลายชนิด

ขั้นตอนที่ 1 ถามผูรับบริการวาอยากทราบคะแนน
แบบสอบถามของตนหรือไม
บัตรรายงานผล ASSIST ทีไ่ ด หลังจากทําการคัดกรองดวย ASSIST
ครบถวนแลว ใชเปนขอมูลรายบุคคลสะทอนกลับเฉพาะตัวแก
ผูรับบริการถึงระดับความเสี่ยงของการใชสารเสพติดของตน
การเริ่มใหการบําบัดแบบสั้นดวยการถามผูรับบริการวา
“คุ ณ อยากทราบคะแนนแบบสอบถามที่ คุ ณ เพิ่ ง ทํ า
เสร็จไหม”
คํ า ถามนี้ จ ะเปน การนํ าใหผูบําบัดเริ่มใหก ารบําบั ดแบบสั้ น
การใชคําพูดเชนนี้จะชวยใหผูรับบริการเลือกวาจะเกิดอะไรขึ้น

ตอไปและลดการตอตานที่อาจเกิดขึ้นได หากผูรับบริการตอบ
ตกลงก็จะเปนการอนุญาตใหผูบําบัดสะทอนขอมูลเฉพาะตัวที่
เกีย่ วกับการใชสารเสพติด ขอมูลคะแนนและความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
กลับไปใหผูรับบริการทราบ รวมถึงขอมูลวิธีการที่ดีที่สุดที่ผูรับ
บริการจะลดความเสีย่ งนีล้ งได ขอสังเกตคือผูร บั บริการสวนใหญ
สนใจที่จะทราบและทําความเขาใจกับคาคะแนนของตนเอง
คะแนน ASSIST ของสารเสพติดแตละชนิดควรบันทึกไวที่
กรอบขอความหนาแรกของบัตร สวนหนาถัดไปจะเปนระดับ
ความเสี่ยงตามคะแนน ASSIST ที่ควรทําเครื่องหมายกากบาท
หนาชองวางสารเสพติดทุกตัว (“เสี่ยงตํ่า” “เสี่ยงปานกลาง”
หรือ “เสี่ยงสูง”) ตัวอยางบัตร รายงานผล ASSIST แสดง
ในภาคผนวก ค สามารถนํ า ไปทํ า ซํ้ า และใช ใ นการบํ า บั ด
แบบสั้นได

ขั้นตอนที่ 2 สะทอนขอมูลผลคะแนนเฉพาะตัว
ของผูรับบริการโดยใชบัตรรายงานผล ASSIST
บัตรรายงานผล ASSIST นี้จะใชในระหวางการบําบัดเพื่อให
ข อ มู ล สะท อ นกลั บ แก ผู  รั บ บริ ก าร หลั ง จากนั้ น จะมอบให
ผูรับบริการนํากลับบาน เพื่อเปนขอเตือนใจในสิ่งที่ไดพูดคุยกัน
บัตรรายงานผล ASSIST นีย้ งั เหมือนเปนขอมูลทีท่ งั้ บุคลากรและ
ผูร บั บริการยึดเปนหลักในการพูดคุยในตลอดชวงของการบําบัด
บุคลากรสุขภาพสามารถสะทอนขอมูลเฉพาะตัวดวยหลักฐาน
ชัดเจนจากการอานตามบัตรรายงานผล ASSIST บัตรนี้ควรถือ
ไวในตําแหนงทีผ่ รู บั บริการมองเห็นไดชดั เจนและผูบ าํ บัดสามารถ
อานได (แมวา จะอานกลับหัว) การใหขอ มูลสะทอนกลับมี 2 สวน
ส ว นแรก คื อ คะแนนและระดั บ ความเสี่ ย งจากสารเสพติ ด
แตละชนิด ตามที่แสดงอยูในหนาแรกของบัตรรายงานผล
ASSIST
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การบําบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST 10 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ถามผูรับบริการวาอยากทราบคะแนนแบบสอบถามของตนหรือไม
ขั้นตอนที่ 2 สะทอนขอมูล ผลคะแนนเฉพาะตัวของผูรับบริการโดยใชบัตรรายงานผล ASSIST
ขั้นตอนที่ 3 ใหคําแนะนําวิธีลดความเสี่ยงจากการใชสารเสพติด
ขั้นตอนที่ 4 ใหผูรับบริการรับผิดชอบตัดสินใจทางเลือกดวยตัวเอง
ขั้นตอนที่ 5 ถามผูรับบริการวารูสึกกังวลกับคะแนนของตนมากนอยเพียงไร
ขั้นตอนที่ 6 ชั่งนํ้าหนักขอดีของการใชสารเสพติดเทียบกับ
ขั้นตอนที่ 7 ขอเสียของการใชสารเสพติด
ขั้นตอนที่ 8 สรุปและสะทอนคําพูดของผูรับบริการโดยเนนที่ “ขอเสีย”
ขั้นตอนที่ 9 ถามผูรับบริการวากังวลตอ “ขอเสีย” อยางไร
ขั้นตอนที่ 10 ใหเอกสารกลับบานเพื่อเสริมการบําบัดแบบสั้น
ผูบําบัดควรจะแสดงคาคะแนนของสารเสพติดไปทีละตัวตาม
หนาแรกของบัตรรายงานผล ASSIST และแจงใหผูรับบริการ
ทราบวาอยูในความเสี่ยงระดับตํ่า เสี่ยงปานกลาง หรือเสี่ยงสูง
จากการใชสารเสพติด หลังจากนั้นอธิบายใหผูรับบริการเขาใจ
ความหมายของเสี่ยงปานกลางและ/หรือเสี่ยงสูง โดยการอาน
ความหมายจากกรอบขอความในตอนลางของหนาแรก ตัวอยาง
ของการใหขอมูลสะทอนกลับมีดังนี้:
“ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผม/ดิฉันไดถามคุณเกี่ยวกับการใช
สารทุกชนิด และนีเ่ ปนคะแนนของคุณสําหรับสารเสพติด
แตละชนิด (ชี้ที่คะแนน) ตามที่คุณเห็น คาคะแนนยาบา
ของคุณเทากับ 16 ซึ่งแสดงวาคุณอยูในระดับเสี่ยง
ปานกลาง ความเสีย่ งปานกลางหมายความวาคุณมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดปญหาสุขภาพและปญหาอื่นๆ ไดจากการ
ใชยาบาของคุณในขณะนี้ ซึ่งความเสี่ยงนี้อาจจะไมได
เกิดขึ้นในขณะนี้เทานั้น แตอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
หากคุณยังคงใชแบบนี้ตอไป”
สวนทีส่ องของการใหขอ มูลสะทอนกลับ ประกอบดวยการสือ่ ถึง
ความเสีย่ งจากสารเสพติดแตละชนิดทีใ่ ชอยู โดยเนนสารเสพติด
ที่ไดคะแนนสูงสุด (ตัวเดียวหรือหลายตัว) ขอมูลในสวนที่สองนี้
อยูด า นในของบัตรรายงานผล ASSIST ซึง่ มีอยู 9 กรอบขอความ
(ยาสูบ สุรา กัญชา โคเคน สารกระตุน ประสาทกลุม แอมเฟตามีน
สารระเหย ยากลอมประสาท สารหลอนประสาท สารกลุมฝน)
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ในแต ล ะกรอบข อ ความจะมี ร ายละเอี ย ดอั น ตรายที่ อ าจจะ
เกิดขึ้นได โดยเรียงลําดับตั้งแต รุนแรงนอยที่สุด (เฉดสีออน)
ไปถึงระดับทีร่ นุ แรงมากขึน้ (เฉดสีเขม) สําหรับสารเสพติดแตละ
ชนิด การใหขอมูลสะทอนกลับโดยอานขอมูลความเสี่ยงเหลานี้
ใหผูรับบริการฟงตามที่เขียนไว อาจอธิบายเพิ่มเติมถาจําเปน
บัตรนี้ควรถือในตําแหนงที่ผูรับบริการมองเห็นไดชัดเจน และ
ผูบําบัดสามารถอานได ตัวอยางของการใหขอมูลสะทอนกลับ
เฉพาะตัวในคะแนนความเสีย่ งปานกลางสําหรับยาบา ทําไดดงั นี้
“เนื่ อ งจากการใช ย าบ า ของคุ ณ จั ด อยู  ใ นระดั บ เสี่ ย ง
ปานกลาง สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชในขณะนี้ก็คือ
นอนหลับยาก รางกายขาดนํ้า ปวดศีรษะ อารมณขึ้นๆ
ลงๆ พฤติกรรมกาวราวรุนแรง และถารุนแรงมากอาจมี
อาการโรคจิ ต วิ ก ลจริ ต และเซลล ส มองถู ก ทํ า ลาย
อยางถาวรได”

ขั้นตอนที่ 3 ใหคําแนะนําวิธีลดความเสี่ยงจาก
การใชสารเสพติด
การใหคําแนะนําแกผูรับบริการสามารถทําไดงายๆ ดวยการ
แสดงความเชื่อมโยงระหวางการลดการใชสารเสพติดลงและ
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ จะลดลงตามมา ผูร บั บริการอาจจะไมทราบวา
การใชสารเสพติดของตนเกีย่ วของกับปญหาทีเ่ ปนอยูห รือกําลัง
จะเกิดขึ้น และการใหคําแนะนําเปนการบอกผูรับบริการใหลด
หรือหยุดใชสารเสพติด ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปญหา

ทั้งในขณะนี้และในอนาคต ตัวอยางของการใหคําแนะนําทําได
โดย:
“วิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
กับคุณทัง้ ในขณะนีแ้ ละในอนาคต คือการลดหรือหยุดใช
ยาบา”

ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมได ผู  บํ า บั ด ควรเป ด หน า แรกของ
บัตรรายงานผล ASSIST เพื่อใหผูรับบริการเห็นคะแนนของ
ตัวเองอีกครั้ง และอาจจะใชคําพูดวา
“คุ ณ กั ง วลกั บ ค า คะแนนเมทแอมเฟตามี น ของคุ ณ
เพียงไร”

การใหคาํ แนะนําแบบมีเปาชัดเจนจะชวยใหผรู บั บริการไดขอ มูล
ทีถ่ กู ตองและชวยใหสามารถตัดสินใจไดดว ยตนเองในบรรยากาศ
ที่เปนกลางและสนับสนุนชวยเหลือ

ระดับความกังวลที่แสดงออกมาจะชวยใหผูบําบัดทราบถึงวา
ผูรับบริการอยูในขั้นตอนใดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 4 ใหผูรับบริการรับผิดชอบตัดสินใจ
ทางเลือกดวยตัวเอง
ดังไดกลาวมาแลวขางตนในคูมือเลมนี้ การคงความสามารถใน
การควบคุมตนเองไดอยางตอเนื่อง เปนปจจัยสําคัญที่จะจูงใจ
ใหเปลี่ยนแปลงสําเร็จ ผูบําบัดตองคํานึงไววา ผูรับบริการเปน
ผูรับผิดชอบการตัดสินใจดวยตัวเองเกี่ยวกับการใชสารเสพติด
ของตน และประเด็นนี้ควรถูกนํามาพูดคุยในระหวางการบําบัด
โดยเฉพาะหลังจากใหขอมูลสะทอนกลับและใหคําแนะนําแลว
ตัวอยางคําพูดกับผูรับบริการ:
“หลังจากทราบขอมูลนี้แลว ขึ้นอยูกับตัวคุณเองวาคุณ
จะทํายังไงตอ...ผม/ดิฉันเพียงแตบอกใหคุณทราบวาจะ
เกิดอันตรายอะไรไดบาง หากคุณยังคงใชสารเสพติด
ในลักษณะเชนนี้ตอไป”
ตัวอยางดานบนนี้ไมเพียงแตกระตุนใหผูรับบริการเกิดความ
รับผิดชอบตอตัวเอง แตยังชวยเสริมใหมองเห็นความสัมพันธ
ระหวางการใชสารเสพติดและอันตรายที่เกิดขึ้น

ขัน้ ตอนที่ 5 ถามผูร บั บริการวารูส กึ กังวลกับคะแนน
ของตนมากนอยเพียงไร
การใชคําถามปลายเปดเพื่อใหผูรับบริการไดคิดเกี่ยวกับการใช
สารเสพติ ด และเริ่ ม พู ด คุ ย ถึ ง ความกั ง วลที่ มี อ ยู  ต  อ การใช
สารเสพติดของตน การใชคําถามปลายเปดเปนเทคนิคที่ไดผล
มากในการเสริมสรางแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะเปนครั้งแรกในชีวิตที่
ผูร บั บริการไดมโี อกาสพูดคุยถึงความกังวลในการใชสารเสพติด
ของตน มีหลักฐานวิชาการที่ยืนยันวาการพูดคุยถึงความกังวล
ในสภาพแวดลอมทีเ่ กือ้ กูลชวยเหลือจะนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลง

ขั้นตอนที่ 6 และ 7
การคนหาขอดีและขอเสียของการใชสารเสพติด
การใหผูรับบริการไดคิดถึงและพูดคุยถึงขอดีและขอเสียของ
การใชสารเสพติด เปนเทคนิคพืน้ ฐานของการบําบัดเพือ่ เสริมสราง
แรงจูงใจ เพื่อชวยใหผูรับบริการมองเห็นความแตกตาง และ
สรางความคิดขัดแยงขึ้นมาภายในตัวเอง ซึ่งอาจเปนครั้งแรก
ที่ ผู  รั บ บริ ก ารได คิ ด หรื อ พู ด ถึ ง ข อ ดี แ ละข อ เสี ย ของการใช
สารเสพติดของตนเอง ถือเปนขั้นแรกและขั้นสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลักสําคัญคือตองถามทั้งดานดีและ
ดานไมดขี องการใชสารเสพติดเพือ่ ใหผรู บั บริการรับรูว า ผูบ าํ บัด
เขาใจถึงเหตุผลและความจําเปนที่ทําใหผูรับบริการตองใช
สารเสพติด
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะใหผูรับบริการชั่งนํ้าหนักขอดีและขอเสีย
ของการใชสารเสพติดของตน ทําไดโดยการใชคาํ ถามปลายเปด
สองคําถาม เริม่ ตนดวยการถามถึงขอดีในการใชสารเสพติดกอน
โดยคําพูดที่วา:
“ขอดีจากการใชยาบาของคุณมีอะไรบาง”
หลังจากผูรับบริการไดพูดคุยขอดีจบแลว ใหถามถึงขอเสีย
ของการใชสารเสพติด โดยการถามวา
“ขอเสียจากการใชยาบาของคุณมีอะไรบาง”
ผูรับบริการที่ยังอยูในขั้นเมินเฉยอาจเลาใหฟงถึง ‘ขอดี’ ของ
การใชสารเสพติด ดังนั้นผูบําบัดไมจําเปนตองถามซํ้าอีกครั้ง
หากผูร บั บริการนึกขอเสียของการใชสารเสพติดไมออก ผูบ าํ บัด
อาจกระตุ  น โดยบอกคํ า ตอบของผู  รั บ บริ ก ารเองจากแบบ
คัดกรอง ASSIST (โดยเฉพาะขอ 4) หรือใชคําถามปลายเปด
ในประเด็นตางๆ ตอไปนี้:
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• ดานสุขภาพ-สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
• ดานสังคม-สัมพันธภาพกับคูค รอง ครอบครัว เพือ่ นฝูง
หรือเพื่อนรวมงาน
• ดานกฎหมาย-อุบัติเหตุ มีคดีความ ขับขี่รถภายใต
ฤทธิ์ของสารเสพติด
• ดานอาชีพ-มีปญ
 หาการทํางาน การเรียน การดูแลบาน
และครอบครัว
• ด า นจิ ต วิ ญ ญาณ-ความรู  สึ ก มี คุ ณ ค า ในตนเอง
ความรูสึกผิด ความรูสึกพอเพียง

ขั้นตอนที่ 8 สรุปและสะทอนคําพูดของผูรับบริการ
โดยเนนที่ “ขอเสีย” จากการใชสารเสพติด
การสะทอนคําพูดของผูร บั บริการ โดยสรุปขอดี และขอเสียของ
การใชสารเสพติดที่ผูรับบริการเพิ่งพูดออกมา เปนวิธีการที่งาย
แตมีประสิทธิภาพในการแสดงใหผูรับบริการรับรูประสบการณ
ของตั ว เองและเป น การเตรี ย มตั ว ให ผู  รั บ บริ ก ารได ข ยั บ ไป
ขั้นตอไป ถาผูรับบริการรูสึกไดวาผูบําบัด “รับฟง” สิ่งที่ตนพูด
ก็มีแนวโนมที่ผูรับบริการจะยอมรับและพิจารณาถึงขอมูลและ
คําแนะนําของเรา
การสะทอนคําพูดและสรุปความจะชวยใหผูบําบัดมีโอกาสใน
การเนนยํ้าความขัดแยงทางความคิดภายในตัวผูรับบริการเอง
และเนนยํ้าขอเสียของการใชสารเสพติด ตัวอยาง คําพูดที่
สะทอนขอดีและขอเสียของการใชสารเสพติด โดยทายสุดเนน
ที่ขอเสีย ดังนี้:
“คุณบอกวาคุณชอบใชไอซ เพราะมันทําใหคณ
ุ มีเรีย่ วแรง
และสนุก…แตคุณก็ไมชอบตอนอารมณตกหลังจากนั้น
ซึง่ มีผลตอการทํางานและสัมพันธภาพของคุณ แลวยังทํา
ใหคุณทะเลาะกับแฟนดวย......”

ขั้นตอนที่ 9 ถามผูรับบริการวากังวลตอ “ขอเสีย”
อยางไร
เปนการใชคําถามปลายเปดอีกครั้งที่ไมเหมือนกับการถาม
ในขั้นตอนที่ 5 ที่ถามเกี่ยวกับความกังวลตอคะแนน ASSIST
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แตการถามครั้งนี้จะชวยกระตุนความคิดในการเปลี่ยนแปลง
(change-thought) ของผูรับบริการ และเปดทางใหบุคลากร
สุขภาพทําการบําบัดแบบสั้นตอไปไดอีกหากมีเวลาเพียงพอ
ตัวอยางคําถาม เชน
“คุณรูสึกกังวลผลเสียที่เกิดจากการใชสารเสพติดของ
คุณใชไหม อยางไรบางครับ” หรือ
“อะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดของคุณในตอนนี้”

ขั้นตอนที่ 10 ใหเอกสารกลับบานเพื่อเสริม
การบําบัดแบบสั้น
ผูรับบริการควรไดรับบัตรรายงานผล ASSIST ของตนเอง และ
เอกสารขอมูลอื่นๆ หลังเสร็จสิ้นการบําบัด ขอมูลที่บันทึกไว
จะชวยเสริมผลของการบําบัดแบบสั้นใหเขมแข็งและตกผลึก
มากขึน้ หากผูร บั บริการนํากลับไปอาน ขอมูลเหลานีย้ งั สามารถ
เปนแหลงความชวยเหลือใหกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว ซึ่งอาจ
มีการใชสารเสพติดดวย
โดยสรุป หลังการบําบัดแบบสั้นผูบําบัดควรใหเอกสาร 3-4 ชุด
แกผูรับบริการ ไดแก:
• บัตรรายงานผล ASSIST ของผูร บั บริการ (ภาคผนวก ค)
• แผนพับความรูท วั่ ไปเกีย่ วกับสารเสพติดทีผ่ รู บั บริการ
ใช (อาจเปนแผนพับจากหนวยงานอืน่ ๆ ในประเทศไทย)
• กลวิธีในการดูแลตัวเองโดยใชคูมือการดูแลตัวเองใน
การลดละเลิกสารเสพติด25 ศึกษาไดใน http://www.
who.int/substance_abuse/activities/assist/
en/index.html
(ภาษาไทย “คูม อื ดูแลตัวเองเพือ่ ลด ละ เลิกสารเสพติด”
ศึกษาไดใน http://www.i-mapthailand.org/
content-view-70.htm)
• บั ต รความเสี่ ย งจากการฉี ด สารเสพติ ด (ถ า มี )
(ภาคผนวก ง)
บัตรรายงานผล ASSIST จะชวยเปนเครื่องเตือนใจผูรับบริการ
ถึงคะแนนและความเสีย่ งจากการใชสารเสพติดหลักของตนตาม
ที่ไดพูดคุยกันในระหวางการบําบัด บัตรนี้ยังมีขอมูลความเสี่ยง

Humeniuk RE, Henry-Edwards S and Ali RL (2003). Self-help Strategies for Cutting Down or Stopping Substance Use: A guide. Draft
version 1.1 for Field Testing. Geneva, World Health Organization.

จากสารเสพติ ด อื่ น ที่ ไ ม ไ ด พู ด ถึ ง โดยตรงในระหว า งบํ า บั ด
แตอาจจะเปนสารเสพติดที่ผูรับบริการเคยใชดวย
คูมือการดูแลตัวเองในการลดละเลิกสารเสพติด เปนแนวทาง
ทั่วไปที่จะชวยใหผูรับบริการตัดสินใจวาอยากจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชสารเสพติดของตนหรือไม และมีวิธีการงายๆ
แต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะช ว ยให ผู  รั บ บริ ก ารลดหรื อ หยุ ด ใช
สารเสพติดได คูมือเลมนี้เหมาะสําหรับผูรับบริการที่เรียนจบ
อยางนอย ป.4 อานงายมีภาพประกอบ บุคลากรสุขภาพสามารถ
ใชคมู อื เลมนีเ้ ปนหลักยึดในการบําบัดทีใ่ ชเวลานานมากขึน้ หรือ
การบําบัดตอเนื่องได หากจําเปน
ผูรับบริการที่ฉีดสารเสพติดภายใน 3 เดือนที่ผานมาควรไดรับ
บัตรความเสีย่ งการฉีดสารเสพติด บัตรนีม้ ขี อ มูลอันตรายจากวิธี
การฉีด รวมถึงวิธีการลดอันตรายสําหรับผูรับบริการที่ยังคงฉีด
สารเสพติดอยู
การใหคูมือหรือแผนพับขอมูลเหลานี้ ผูรับบริการควรไดรับการ
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาภายใน โดยใชคําพูดที่เปนกลาง

แสดงความเคารพในสิทธิของผูรับบริการที่จะเลือกอยางไรกับ
การใชสารเสพติดของตน ตัวอยางประโยคเชน:
“หลายคนบอกวาคูมือนี้มีประโยชน โดยเฉพาะตอนที่มี
ความคิดวาจะลดหรือหยุดใชสารเสพติดดีหรือไม และ
ถาอยากจะลดการใชสารเสพติดลง คูม อื นีจ้ ะบอกวิธกี าร
ทีเ่ ปนประโยชนเพือ่ ชวยใหคณ
ุ ลดหรือหยุดใชสารเสพติด
ได”

ผูรับบริการที่มีความเสี่ยงตํ่า (Low Risk clients)
ผูรับบริการที่มีคาคะแนนความเสี่ยงตํ่า ไมจําเปนตองไดรับการ
บําบัดใดๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถใหการดูแล
รักษาตอเนื่องไดตามปกติ อยางไรก็ตาม บุคลากรสุขภาพควร
เสริมใหผรู บั บริการเห็นความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตัวเอง
และสนับสนุนใหคงปฏิบัติเชนนี้ตอไป นอกจากนั้นหากมีเวลา
การใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชสุราและสารเสพติดแกผูมี
ความเสีย่ งตํา่ จะเปนประโยชนและเหมาะสม ดวยเหตุผลตอไปนี้
• ชวยเพิม่ ความรูใ หแกชมุ ชนเกีย่ วกับการใชและความ
เสี่ยงจากสุราและสารเสพติด
27

• เปนวิธีการหนึ่งในการปองกันโรค โดยสงเสริมให
ผูใชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงตํ่ายังคงพฤติกรรมการ
ใชแบบเสี่ยงตํ่าเชนนี้ตอไป
• อาจชวยกระตุนเตือนใหผูรับบริการที่เคยมีประวัติ
ใชสารเสพติดแบบเสี่ยงหรือแบบอันตรายใหคิดถึง
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได หากหวนกลั บ ไปใช
สารเสพติดแบบนั้นอีก
• ขอมูลที่ไดรับนี้อาจผานไปสูเพื่อนฝูงหรือครอบครัว
ซึ่งอาจจะมีปญหาการใชสารเสพติดเชนกัน

วิธีการชวยเหลือผูรับบริการที่ใชสารเสพติด
แบบเสี่ยงสูงหรือแบบฉีด
ผูร บั บริการทีฉ่ ดี สารเสพติดเปนประจําในชวงสามเดือนทีผ่ า นมา
และ/หรือผูที่มีคะแนน ASSIST ในระดับความเสี่ยงสูง (ตั้งแต
27 คะแนนขึ้นไป) สําหรับสารเสพติดตัวใดตัวหนึ่ง จําเปนตอง
ไดรับการดูแลรักษาที่มากกวาการบําบัดแบบสั้น อยางไรก็ตาม
ผูใหบริการสุขภาพก็ควรใหการบําบัดแบบสั้นและใหเอกสาร
ตางๆ แกผูรับบริการกลุมนี้ไปดวย เพื่อเปนการจูงใจใหเขารับ
การบําบัดรักษาที่เขมขนตอไป
การใหกําลังใจและความมั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
ดูแลรักษาและขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการรักษาและวิธีการเขา
ถึงบริการจะชวยผูรับบริการกลุมนี้ไดมาก การบําบัดแบบสั้น
สําหรับผูรับบริการมักจะใชเวลาอยางนอย 15 นาทีเนื่องจาก
มีปญหาคอนขางรุนแรง หากผูรับบริการเคยพยายามลดหรือ
หยุดใชมากอนแตไมสําเร็จ (จากขอคําถามที่ 7 ใน ASSIST)
ใหพูดคุยและชื่นชมถึงความพยายามในครั้งกอนๆ พรอมทั้ง
แสดงความเข า ใจถึ ง ความยากลํ า บากที่ จ ะคงการเลิ ก ใช
สารเสพติดไดอยางตอเนือ่ ง เพราะจะชวยใหผ รู บั บริการเขาใจถึง
ความจําเปนที่ตองไดรับการรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชสารเสพติดของตน
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อยางนอยที่สุดผูรับบริการที่มีความเสี่ยงสูง จําเปนตองไดรับ
การประเมินเพิ่มเติม รวมทั้งการซักประวัติการใชสารเสพติด
และสงตอไปรับการดูแลรักษาเพิม่ เติมทีเ่ หมาะสม วิธกี ารรักษา
มีหลากหลายขึ้นอยูกับปญหาของผูรับบริการ ไดแก
• การบําบัดตอเนื่องโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ
• การรั บ คํ า ปรึ ก ษาจากผู  เ ชี่ ย วชาญด า นสุ ร าและ
สารเสพติด
• การรั ก ษาด ว ยยาเพื่ อ รั ก ษาการเสพติ ด และ
การกลับปวยซํ้า
• การรักษาภาวะถอนพิษแบบผูป ว ยในหรือผูป ว ยนอก
• การฟนฟูสมรรถภาพในสถานบําบัด
• การใหการปรึกษาแบบกลุม
• โปรแกรมบําบัดแบบ 12 ขัน้ ตอน กลุม เพือ่ นชวยเพือ่ น
หรือโปรแกรมทางเลือกอื่นๆ
ทางเลือกวิธีการรักษามีหลากหลายขึ้นอยูกับความพรอมของ
แตละประเทศและวัฒนธรรม นอกจากนั้นอาจจะมีเหตุผล
ซอนเรนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชสารเสพติดที่ควรจะนํามา
พู ด คุ ย เช น อาการปวดเรื้ อ รั ง ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ป ญ หา
สัมพันธภาพ ความจําเปนดานอาชีพการงาน หรือการไมมี
ที่อยูอาศัย ผูรับบริการทุกคนควรไดรับการดูแลและติดตาม
ไมวา จะเขารับบริการสุขภาพใดๆ หรือไมวา จะยอมรับการบําบัด
แบบเขมขนหรือไมกต็ าม และเชิญชวนใหกลับมาพูดคุยเกีย่ วกับ
การใชสารเสพติดกับบุคลากรสุขภาพไดเสมอ
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูรับบริการที่มีความเสี่ยงสูง
และใชแบบฉีดนี้ควรไดรับการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้ง
ตรวจเลือดและตรวจทางชีวภาพอืน่ ๆ ตัวอยางเชน ผูด มื่ สุราหนัก
ควรไดรบั การตรวจเอนไซมตบั และผูใ ชสารเสพติดแบบฉีดควร
ไดรับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบและเอชไอวี/เอดส
และควรไดรับขอมูลวิธีลดอันตรายจากการฉีดตามรายละเอียด
ในบัตรความเสี่ยงจากการฉีดสารเสพติด

ผูร บั บริการกลุม นีค้ วรตระหนักวา การฉีดสารเสพติดเพิม่ โอกาส
ที่จะเสพติด การใชสารเสพติดเกินขนาด (โดยเฉพาะการฉีด
สารกลุมฝน) การเกิดอาการโรคจิต (โดยเฉพาะการฉีดสาร
กระตุ  น ประสาท) การเกิ ด การติ ด เชื้ อ เฉพาะที่ ห รื อ ติ ด เชื้ อ
ในกระแสเลือด ฝหนองและแผล เสนเลือดตีบและโรคติดตอ เชน
ไวรัสตับอักเสบบีและซี และเอชไอวี/เอดส ผูรับบริการที่ยังคง
ฉีดสารเสพติดตอ ควรไดรับคําแนะนําวิธีการที่เหมาะสมใน
การลดอันตรายจากการฉีด เชน
• ไมใชเข็มหรืออุปกรณฉีดยารวมกับผูอื่น
• ทําความสะอาดรอบบริเวณที่ฉีด
• หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดชนิดอื่นในเวลาเดียวกัน
โดยเฉพาะสุราและยากลอมประสาท
• บอกใหเพือ่ นทราบวากําลังจะฉีดสารเสพติด เผือ่ กรณี
ใชสารเสพติดเกินขนาดจะไดมีคนชวยเหลือไดทัน
• เรี ย นรู  วิ ธี ก ารปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น และการช ว ย
ฟนคืนชีพ

• เริ่ ม ฉี ด ด ว ยปริ ม าณเล็ ก น อ ยก อ น เพื่ อ ตรวจสอบ
ความแรงของสารเสพติดที่จะใช
• ผูรับบริการควรจะทราบวา จะสามารถหาเข็มและ
อุปกรณฉดี ยาทีส่ ะอาดไดจากไหน (หรือทราบวิธกี าร
ทํ า ความสะอาดเข็ ม ฉี ด ยาหากไม มี อุ ป กรณ ใ หม )
และวิธีการทิ้งเข็มที่ใชแลวแบบปลอดภัย
หมายเหตุ: คําถามขอที่ 8 ของ ASSIST ถามการฉีดสารเสพติด
ในชวงนี้ คะแนนในขอนีไ้ มนาํ มาคํานวณรวมกับคะแนนของขออืน่
ของสารเสพติ ด ตั ว นั้ น ๆ แต ห ากผู  รั บ บริ ก ารฉี ด สารเสพติ ด
โดยเฉลีย่ มากกวา 4 ครัง้ ตอเดือน จําเปนตองไดรบั การดูแลรักษา
แบบเขมขน แนวทางการดูแลนี้เปนไปตามลักษณะการฉีดยาที่
บอกวาเปนผูเสพติดโดยในผูใชเฮโรอีน (ฉีดมากกวา 1 ครั้ง
ตอสัปดาห) และผูใชแอมเฟตามีน/โคเคน (ฉีดมากกวาสามวัน
ติดกัน) อยางไรก็ตามบุคลากรสุขภาพจะตองใชการตัดสินใจ
ทางคลินิกวาควรจะใหการดูแลรักษาวิธีใดที่ดีที่สุดตามขอมูล
ที่มีอยูในขณะนั้น
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บทที่ 7
รูปแบบการดูแลตามลําดับขั้น
The Stepped Care Model
การนํารูปแบบการดูแลตามลําดับขัน้ ไปสูก ารปฏิบตั ิ
How do I put stepped care into practice?
รูปแบบการดูแลตามลําดับหมายถึง “การใหวิธีการดูแลหรือ
รักษาทีเ่ ขมขนหรือแตกตางเพิม่ เติมจากเดิมก็ตอ เมือ่ วิธกี ารดูแล
ที่เขมขนนอยกวานั้นไมไดผล”26 การดูแลตามลําดับขั้นเปนชุด
ของวิธกี ารดูแลทีเ่ ริม่ จากนอยสุดไปเขมขนมากทีส่ ดุ โดยการเพิม่ ขึน้
ในแตละขัน้ จะขึน้ กับการตอบสนองตอการดูแลขัน้ กอนหนานัน้
แนวทางการดูแลตามลําดับขั้นเปนกรอบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การประเมินแบบบูรณาการ การวิเคราะหปญ
 หาเฉพาะราย และ
การวางแผนการรักษาตามกระบวนการบําบัด ใชเพื่อตัดสินใจ
เลือกระดับวิธกี ารดูแลทีเ่ หมาะสมสําหรับผูร บั บริการแตละราย
กรณีศึกษา ‘เจด’ และ ‘แดน’ ไดสาธิตการดูแลตามลําดับขั้น
ในผูใชเมทแอมเฟตามีน ดังนี้:
ขั้นตอนแรกเจดไดรับการคัดกรองดวย ASSIST และบอกวา
ลักษณะการใชเมทแอมเฟตามีนของเจดในขณะนี้อยูในระดับ
เสีย่ งปานกลาง แพทยไดเลือกวิธกี ารดูแลทีเ่ หมาะสม ตามระดับ
ความเสี่ยงของเจด นั่นคือใหการบําบัดแบบสั้นและนัดติดตาม
เพื่อพบผูใหคําปรึกษา
หลังจากนั้น เจดไดพบผูใหคําปรึกษาสัปดาหละครั้งเปนเวลา
4 สัปดาห โดยเจดยังคงมีอาการอยากใชเมทแอมเฟตามีนใน
ชวงแรกๆ และเผลอไปใชหนึ่งครั้ง เจดไดรับการบําบัด 4 ครั้ง
ตามปญหาของเจดและแนวปฏิบัติการรักษา27 โดยมุงเนน:
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ครั้งที่ 1: สรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ครั้งที่ 2: วิธีการจัดการความอยากใชสารเสพติด
ครั้งที่ 3: เชื่อมโยงระหวางความคิดและพฤติกรรม (ตัวกระตุน)
ครั้งที่ 4: ปองกันการกลับเสพซํ้า
ผูใหคําปรึกษาไดผสมผสานหลักของการบําบัดความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy; CBT) และ
หลักการเสริมสรางแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) ใน
การบําบัด โดยเจดไดรับการบานใหบันทึกเพื่อเฝาระวังตนเอง
และทํากิจกรรมตามแผน แมวาเจดจะไมสามารถทําไดสําเร็จ
ทุกครั้ง แตชวยใหเธอยํ้าเตือนถึงเปาหมาย และประเด็นพูดคุย
ในแตละครั้ง
เจดสามารถลดและหยุดใชเมทแอมเฟตามีนไดในครั้งนี้ ผูให
คําปรึกษาบอกกับเจดวา “กลับมาไดเสมอ” เมือ่ ตองการ เจดยัง
ได รั บ การช ว ยเหลื อ จากเพื่ อ นที่ เ ลิ ก ใช เ มทแอมเฟตามี น ได
เมือ่ ปทแี่ ลว และจากเพือ่ นรวมงานทีไ่ มเคยใชสารเสพติดอีกดวย
หากวาเจดไมสามารถลดหรือหยุดการใชเมทแอมเฟตามีน หรือ
มีการใชมากขึ้นหลังพบผูใหคําปรึกษา ทางเลือกถัดไปตาม
การดู แ ลตามลํ า ดั บ ขั้ น คื อ การส ง ตั ว เพื่ อ รั บ การบํ า บั ด โดย
หน ว ยบริ ก ารเฉพาะทางด า นสุ ร าและสารเสพติ ด ซึ่ ง ทาง
เลือกหนึ่งคือการบําบัดแบบผูปวยนอกที่เขมขนขึ้น

NSW Department of Health (2008) NSW Health Drug and Alcohol Psychosocial Interventions, Professional Practice Guidelines, Better
Health Centre Publications, Sydney.
27
Baker, A., Kay-Lambkin, F., Lee, N.K., Claire, M., & Jenner, L. (2003). A brief cognitive behavioural intervention for regular amphetamine
users: A treatment guide. Canberra: Australian Government Department of Health and Ageing.
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สวนในกรณีของแดนซึ่งมีคาคะแนนการใชเมทแอมเฟตามีน
ในระดับเสีย่ งสูง การใหการบําบัดแบบสัน้ จึงเนนทีก่ ารยอมตกลง
รั บ การบํ า บั ด โดยหน ว ยบริ ก ารเฉพาะทางด า นสุ ร าและ
สารเสพติ ด ซึ่ ง เป น บริ ก ารที่ ค วรได รั บ ตามหลั ก การดู แ ล
ตามลําดับขัน้ ตามประวัตแิ ละอาการทีแ่ สดงในขณะนี้ หลังไดรบั
การประเมิ น การรั ก ษาภาวะถอนพิ ษ และการบํ า บั ด ฟ  น ฟู
สมรรถภาพแลว ในทีส่ ดุ แดนสามารถลดระดับการบําบัดมาเปน
แบบเขมขนนอยลงได และไดรับการติดตามและชวยเหลือ
จากทีมผูดูแลดานสุราและสารเสพติดในชุมชน
การดูแลตามลําดับขั้นเปนบริการแบบบูรณาการ ไมใชบริการ
เฉพาะพิเศษ ดังตัวอยางของแดนที่ไดรับการดูแลจากหนวย

บําบัดสุราและสารเสพติดในชุมชน ขณะทีก่ าํ ลังรอคิวเพือ่ รักษา
ภาวะถอนพิษและฟนฟูสมรรถภาพ ผูดูแลรายกรณีของแดนยัง
ติ ด ตามอย า งต อ เนื่ อ งในช ว งที่ ไ ด รั บ การฟ  น ฟู ส มรรถภาพ
จนสิ้นสุดกระบวนการบําบัดรักษา การติดตามดูแลตอเนื่อง
ดังกลาวจะชวยใหแดนเปลี่ยนผานจากชุมชนสูสถานบําบัด
และจากสถานบําบัดกลับบานไดอยางราบรื่น ในที่สุด
ขอมูลเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีน วิธีการจัดการและบําบัดรักษา
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ NCETA ซึ่งมีวารสารตีพิมพและแนวปฏิบัติ
ที่ผานการทบทวนโดยกลุมนักวิชาการ ดังเว็บไซตตอไปนี้:
http://nceta.flinders.edu.au/nceta/resource-kits/
methamphetamine-publications-resources/

31

32

สวน
ในสวนที่ 2 นี้กลาวถึงทางเลือกวิธีการสอนตามชุดสื่อการสอน ASSIST on Ice เริ่มตั้งแตภาพรวมที่ตองคํานึงถึงการวางแผน
การเรียนการสอน ตัวอยางรูปแบบการเรียนการสอน เชน การเรียนแบบตอหนาในหอง การเรียนแบบออนไลน หรือการเรียน
การสอนแบบกลับดาน (flipped classroom) คือเรียนแบบออนไลนมากอนแลวจึงมาทํากิจกรรมในหองเรียน (บทที่ 9) สวนใน
บทที่ 10 จะกลาวถึงขอมูลกรณีศึกษาวีดิทัศนสาธิต ASSIST on Ice เพิ่มเติม

บทที่ 8
การอบรมและการเรียนรูดวยสื่อการสอน ASSIST on Ice

Providing training and education sessions using the ASSIST
on Ice resource
การวางแผนการสอนกลุมเปาหมาย
Planning for your target audience
การวางแผนอบรม (Planning)

กอนจัดการอบรมทุกครั้ง จะตองเตรียมความพรอมหลายเรื่อง
ในบทนีจ้ ะกลาวถึงสิง่ ทีต่ อ งพิจารณากอนการจัดอบรมใดๆ ไมวา
จะเปนการอบรมปฏิบตั กิ ารเต็มวัน การเรียนแบบติวเขม การเรียน
เพียง 1-2 ชั่วโมง หรือการเรียนแบบออนไลน หลักพื้นฐาน
ในการวางแผนการสอนคือ ใหคิดวาใครคือผูเรียน เรียนอะไร
เรียนเมื่อไร เรียนอยางไร เรียนที่ไหน และเรียนทําไม

ใครคือผูเรียน (Who?)
สิง่ สําคัญทีต่ อ งคํานึงถึงคือ ผูเ รียนคือใคร มีทงั้ หมดกีค่ น หากเรา
เปนผูป ระสานการฝกอบรมจะตองคิดถึงการดําเนินการจัดอบรม
คุณจะทําเองหรือไม จําเปนตองมีผูชวยกี่คน จําเปนตองเปน
ผูชํานาญเฉพาะดานหรือไม

เรียนอะไร (What?)
สิ่งสําคัญที่คิดไวในใจเสมอคือวัตถุประสงคของการอบรมคือ
อะไร และทบทวนในขณะวางแผนหรือดําเนินการฝกอบรม
การเขียนบันทึกไวจะเปนประโยชนมาก ความตองการเฉพาะของ
ผูเขาอบรมมีอะไรบาง

เรียนทําไม (Why?)
หากคุณไดรบั เชิญใหเปนผูด าํ เนินการอบรม คุณจําเปนตองทราบ
ถึงเหตุผลที่คุณไดรับเชิญ และความรูประสบการณของคุณ
ตรงกับความคาดหวังของกลุมผูเรียนหรือไม ทําไมจึงตอง
มีการอบรมนี้

เรียนอยางไร (How?)
รูปแบบการเรียนการสอนที่ดีที่สุดควรเปนอยางไร ผูเขาอบรม
ตองมานั่งเรียนแบบตอหนาในหองหรือไม หรือการเรียนแบบ
ออนไลนเหมาะกับกลุม เปาหมายมากกวา หรือควรมีทงั้ การเรียน
ทั้ ง ในห อ งเรี ย นและออนไลน ร  ว มกั น การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
รูปแบบการเรียนการสอนจะตองทํากอนที่จะติดตอผูเขารับ
การอบรม

เรียนเมื่อไร (when?)
การอบรมควรจัดเมือ่ ไร หากวางแผนเปนการเรียนการสอนแบบ
ตอหนาในหองเรียนจะตองคิดวาชวงใดเหมาะสมที่สุด มีเวลา
จํากัดหรือไม ควรจะเปนการสอนติวเขม 2 ชัว่ โมง หรือเปนอบรม
หนึง่ วันเต็ม จะตองจัดอบรมเฉพาะวันไหนหรือระบุวนั ทีห่ รือไม
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เรียนที่ไหน (Where?)
หากคุณจัดเปนการเรียนการสอนแบบตอหนาในหองเรียน
ขอควรคํานึงดานสถานที่ เชน
• โตะและพื้นที่ทํากิจกรรม
• ที่นั่งที่เพียงพอ
• ขนาดของหองเรียน
• สือ่ การเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร เครือ่ งฉายจอ
ไวทบอรด
• พื้นที่จัดกิจกรรมกลุม
• หองนํ้า
• ชา/กาแฟ
• การเดินทางสะดวก เชน มีรถโดยสารสาธารณะ
• การเขาถึงสําหรับผูพิการ
• เสียงรบกวน
• คาเชาหอง

การประชาสัมพันธ (Publicity)

หากเป น การจั ด อบรมสํ า หรั บ บุ ค คลจากหน ว ยงานต า งๆ
จากหลายแหง จําเปนตองมีการประชาสัมพันธการอบรมนี้
หนวยงานที่ควรตองคํานึงถึง ไดแก
• เครือขายบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ
• แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป
• เครือขายพยาบาล
• บุคลากรสุขภาพชุมชน
• ตัวแทนวิชาชีพทองถิ่นที่มีบทบาทสําคัญ
• องคกรนอกสังกัดของรัฐ

การลงทะเบียนผูรับการอบรม
(Register of participants)
คุณจะตองเก็บรายชื่อผูลงทะเบียนเขารับการอบรม และตัดสิน
ใจวาจะเก็บรายชื่อผูเขารับการอบรมนี้ไวใชในครั้งตอๆ ไปหรือ
ไม หากตองการเก็บรายชือ่ ไวจะตองมัน่ ใจในการรักษาความลับ
ของขอมูลและถามผูเขารับการอบรมวาตองการใหติดตอกลับ
ในการอบรมครัง้ ตอไปหรือไม นอกจากนีจ้ ะตองขออนุญาตกอน
แจกรายชื่อผูเขารับการอบรมในชั้นเรียนหรือกอนใหขอมูล
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สวนบุคคลหรือขอมูลการติดตอใดๆ ของผูเขารับการอบรม
คุณตองขออนุญาตกอนที่จะถายภาพที่อาจตองการใชเพื่อการ
อบรม หรือเพื่อการประชาสัมพันธในครั้งตอๆ ไป

การยืนยันเขารับการอบรม
(Confirmation to participants)
อยาลืมสงใบยืนยันตอบรับการลงทะเบียนผูเขารับการอบรม
อาจทําโดยใสอีเมลหรือสงจดหมาย ในการนี้อาจสงใบเสร็จ
ลงทะเบียนไปพรอมกัน รวมทั้งถามถึงขอกําหนดอาหารเฉพาะ
หรือขอจํากัดความพิการพรอมไปดวย

การประเมินผลและการรายงานผล
(Evaluation and reporting)
การประเมินผลและรายงานของแตละองคกรมีขอกําหนดและ
ความตองการทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ ตองคํานึงถึงประเด็นนีใ้ นระหวาง
การวางแผน วาจะประเมินอะไรและทําไม ตองการประเมิน
เนื้อหาหรือไม ตองการประเมินวิธีการเรียนการสอนหรือไม
การประเมินจะใชวธิ เี ขียนตอบหรือถามตอบ คุณจะวางแผนจัด
ทําฐานขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับครั้งตอไปหรือไม ไมจําเปน
ตองเก็บขอมูลทีไ่ มไดใชประโยชน ใหคาํ นึงถึงการรักษาความลับ
หากใหผูอบรมระบุชื่อตัวเองในแบบประเมินแลว พึงระลึกวา
อาจลดการตอบตามความเปนจริงลงได
หากจะใหใบประกาศรับรองการเขารวมอบรม ควรตรวจสอบ
กั บ หน ว ยงานผู  จั ด ว า ต อ งมี ข  อ มู ล ใดบ า งที่ ต  อ งระบุ ไ ว ใ นใบ
ประกาศ หลายหนวยงานตองการใหระบุวตั ถุประสงคการอบรม
ไวในใบประกาศ สําหรับ Australian Health Practitioner
Agency (APHRA) กําหนดใหใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพ
ตอเนื่องระบุจํานวนชั่วโมงอบรมมากกวาคะแนนหนวยกิต
ดังนั้น ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญในหนวยงานเพื่อเทียบคะแนน
หนวยกิตดังกลาวเปนชั่วโมง
ไมวาจะเปนการเรียนแบบออนไลน หรือแบบตอหนาในหอง
ในรูปแบบของการติวเขมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ เวลาที่ใชใน
การวางแผนและเตรียมงานกอนการอบรม มีความสําคัญพอๆ
กับตัวบทเรียนในแตละครั้ง

การเตรียมการเปนหัวใจสําคัญที่สุด หากคุณเตรียมการจัดการ
อบรมดี และมั่นใจวาประเด็นหลักๆ พรอมแลว การฝกอบรม
ของคุ ณ น า จะประสบความสํ า เร็ จ ข อ แนะนํ า และข อ ควร
พิจารณาสําคัญมีดังนี้:

หลักการเรียนรูในผูใหญ
(Principles of adult learning)
การเรียนรู คือการแสวงหาทักษะ ความรู พฤติกรรม หรือ
คุณคาใหมๆ และอาจเกีย่ วของกับการสังเคราะหขอ มูลประเภท
ตางๆ กระบวนการเรียนรูขึ้นอยูกับผูเรียนเปนหลัก แตละคนมี
ประสบการณทมี่ คี ณ
ุ คาของตนทีส่ ามารถดึงมาสะทอน แกปญ
 หา
และเรียนรู
Malcolm Knowles เปนหนึ่งในทฤษฎีที่สําคัญที่สุดสําหรับ
การเรียนรูใ นผูใ หญ (andragogy)28 องคประกอบของการเรียนรู
ในผูใ หญเหลานีจ้ ะเปนประโยชนในการนํามาวางแผนชัว่ โมงสอน
ทีมพัฒนาคูมือไดใชแนวคิดนี้เพื่อออกแบบชุดคูมือนี้ และขอ
แนะนําใหใชหลักการนี้เปนวิธีการหลักในการอบรม:

เวลา (Timing)
เมือ่ มีขอ มูลพรอมและไดวางแผนการเรียนการสอนแลว ควรจะ
ทบทวนทั้งหมดอีกครั้ง กําหนดเวลาที่จะใชสอนในแตละหัวขอ
ไมมีอะไรที่จะเลวรายไปกวาหมดเวลาแลวแตยังสอนไดไมครบ
ตามเนื้อหา ใหเตรียมเวลาสําหรับการแนะนําตัวเองและบอก
วัตถุประสงคของการสอน เผื่อเวลาสําหรับคําถามหรือมีเหตุ
ขัดจังหวะที่ไมไดคาดคิดระหวางการสอนซึ่งมักเกิดขึ้นเสมอ

เตรียมอุปกรณ เชน โนตยอ หรือโครงรางการสอน และทดลอง
สอนดูวาจะใชเวลาในแตละหัวขอนานแคไหน จดบันทึกไวและ
จัดสรรเวลาตามความเหมาะสม ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
มีนาฬกา แตควรเหลือบดู อยาดูบอยซํ้าๆ เพราะจะเปนการ
รบกวนสมาธิผูเขาอบรม หากไมมีนาฬกาใหใชโทรศัพทมือถือ
เปนทางเลือกสุดทาย แตอาจรบกวนสมาธิผูเขาอบรมมาก
หากตองคอยกดเพื่อเปลี่ยนจาก sleep mode ใหทํางาน
โปรดจําไววา มีเวลามากเกินไปดีกวามีเวลาไมพอ

ประเด็นอางอิง (Reference points)
ใหคาํ นึงถึงวัตถุประสงคตลอดระยะเวลาของการสอน หากสอน
ในหองเรียนใหแสดงวัตถุประสงคใหมองเห็นไดชดั เจน เชน เขียน
บนไวทบอรด หรือเขียนที่ดานลางของทุกสไลดที่ใชสอน
นีค่ อื เทคนิคทีว่ ทิ ยากรทีม่ ปี ระสบการณใช ใหผเู ขาอบรมทราบวา
เราตองการจะสื่ออะไร และพยายามสื่อในวิธีที่แตกตางออกไป
โดยอาจใชตัวอยางเพื่อการเนนยํ้าประเด็นนั้นอีกครั้ง เพื่อให
แนใจวาไดเนนยํ้าประเด็นที่สําคัญแลว

ภาษา (Language)
ภาษาที่ใชสอนเปนสิ่งสําคัญ หลีกเลี่ยงการใชศัพทสแลงและ
ใชภาษาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งในผูเขาอบรมที่ไมไดใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลักอาจทําใหเขาใจคลาดเคลือ่ นหรือไมเขาใจบางคําได
ขณะสอน ใหใชเวลาตรวจสอบผูเขาอบรมวาเขาใจในสิ่งที่กําลัง
พูดถึงหรือไม

หลักการเรียนรูในผูใหญ
สิ่งที่ตองทราบ
Need to know ผูใหญจะตองทราบเหตุผลในการเรียนรูสิ่งใดก็ตาม
ประสบการณพื้นฐาน Foundation
ประสบการณ (รวมทั้งความผิดพลาด) เปนพื้นฐานสําหรับกิจกรรมเรียนรู
แนวคิดของตน
Self-concept ผูใหญตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของตนเอง การมีสวนรวม
ในการวางแผนและการประเมินผลการเรียนรู
การเตรียมความพรอม Readiness
ผูใ หญเรียนจะใหความสนใจมากทีส่ ดุ ในหัวขอทีส่ อดคลองมากกับการทํางานหรือชีวติ ของตน
การรับรู
Orientation
การเรียนรูในผูใหญมักเริ่มจากปญหา (problem-centered) มากกวามุงเนนที่เนื้อหา
(content-oriented)
แรงจูงใจ
Motivation
ผูใหญตอบสนองตอแรงจูงใจภายในมากกวาภายนอก
28
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ประเมินผูเขาอบรมและหลีกเลี่ยงการใชคําเฉพาะทางเทคนิค
โปรดจําไววาแมเราจะพูดอยูกับผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ แตคน
กลุม นีอ้ าจไมคนุ เคยกับคําเฉพาะทีใ่ ชเกีย่ วกับสุราและยาเสพติด

เอกสารประกอบการบรรยาย (Handouts)
แนะนําใหแจกเอกสารประกอบการบรรยายแกผเู รียน โดยผูเ ขา
อบรมสามารถจดบันทึกเพิม่ เติมในเอกสารของตัวเองได แฟมใส
เอกสารราคาไมแพงมาก แนะนําใหแจกหากมีงบเพียงพอ
เพือ่ ใหผเู รียนเก็บเอกสารการสอนในแฟมและติดหัวขอการเรียน
การสอนไวหนาแฟม แมจะเปนการเสียเวลาเพิ่มในการจัดทํา
เอกสาร แตถือวาคุมคามากที่ทําใหการเรียนการสอนดูเปน
มืออาชีพมากขึ้น

อุปกรณเทคโนโลยี (Technology)

ทดสอบอุปกรณเทคโนโลยีทุกครั้งที่คุณใช ถาเปนไปไดให
ทดสอบทัง้ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร หรืออุปกรณอนื่ ๆ หนึง่ วัน
กอนหนา เพื่อจะไดมีเวลาปรับแกหากจําเปน ถาทําไมได ใหหา
เวลากอนการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบอุปกรณเทคโนโลยี
ดังกลาว และเพื่อใหคุนเคยการใชงาน
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การใหขอมูล (Information)
เริ่ ม ต น ชั่ ว โมงเรี ย นด ว ยการเกริ่ น นํ า หั ว ข อ หลั ก และอธิ บ าย
วัตถุประสงคของชัว่ โมงนี้ ปรับการสอนแตละชัว่ โมงใหเหมาะกับ
ความตองการเฉพาะของชัน้ เรียน โปรดจําไววา ใหเตรียมตัวอยาง
เพิ่มเติมเผื่อไวหากจําเปนตองใชเวลามากขึ้นในบางชั่วโมง
และเตรียมแบบฝกหัดเพิ่มไวใชในกรณีที่ผูเขาอบรมไมเขาใจ
ตัวอยางที่ใชสอน
สอนเนือ้ หาไมมากเกิน พูดเฉพาะประเด็นสําคัญ พูดใหนอ ยทีส่ ดุ
เทาทีจ่ าํ เปน จําเรือ่ งทีส่ อนไดเพียงสามประเด็นหลักดีกวาลืมทัง้
สิบเรื่อง! เนนแนวคิดหลักและไมแนะนําใหสอนหลายเรื่อง
ในครั้งเดียว ตามกฎทั่วไป ใหแนะนําแนวคิดหลักทุกๆ 8 ถึง
10 นาที หากมากกวานั้นผูฟงจะไมสามารถรับได ใหสอนสิ่งที่
เกีย่ วกับประสบการณทกุ วัน ผูเ ขาอบรมจะดึงเขากับชีวติ ตัวเอง
ไดดกี วา ถามใหผเู ขาอบรมมีสว นรวมในการแลกเปลีย่ น หลายคน
จะมีประสบการณสวนตัวที่นํามาแลกเปลี่ยนได

การรูตนเอง (Self awareness)

กระตือรือรน (Be enthusiastic)

ประสิทธิภาพของการสอนเปนผลมาจากวิธกี ารพูดและลักษณะ
บุคลิกของผูสอน เรื่องนี้ไมไดเกี่ยวกับการแตงตัว แตเปนเรื่อง
การแสดงสีหนา ทาทาง บุคลิก และนํ้าเสียง

โปรดจําไววา เหมือนคุณกําลังขายสินคา (ขอมูล) คุณตองเชือ่ มัน่
ในเรือ่ งทีค่ ณ
ุ จะสอน หากคุณสนใจในหัวขอทีจ่ ะสอนจริงๆ ความ
กระตือรือรนของคุณจะแสดงออกมาใหเห็น ความกระตือรือรน
รับรูได ถาคุณกระตือรือรนที่จะสอนในหัวขอนั้น ผูเขาอบรม
มักจะสนใจและจะแสดงความมีสวนรวมชัดเจน ไมวาจะเปน
อภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม

ใหเตรียมตัวโดยฝกสอนใหเพือ่ นดู หรือหากไมสะดวก ใหบนั ทึก
และฝกพูดสอนหนากระจก สังเกตนิสัยหรือทาทีที่นารําคาญที่
เราอาจไมทราบมากอน เชน เกาหัว เคาะนิว้ หรือกดเปดปดปากกา
เปนตน
สังเกตวิธีที่การพูด เชน นํ้าเสียงนาเบื่อ พูดไมชัดบางคํา มักติด
พูดบางคําบอยๆ เชน “เออ” “รูมั้ย” “โอเค” พูดเร็วหรือ
ชาเกินไป พูดเสียงเบาหรือดังเกินไป เมือ่ รูว า มีปญ
 หาใดใหแกไข
ที่ปญหานั้น ฝกพูดใหม พยายามลดหรือไมใชคําเหลานั้น
คําแนะนําทั่วไปอื่นๆ สําหรับการพูดในที่สาธารณะ ไดแก:
• มองไปที่ผูเขาอบรมแตละคนเพื่อใหผูเขาอบรมรูสึก
วาเราคุยกับเขาอยู
• ใชมือประกอบการพูดเพื่อเนนยํ้า (ใชอยางรูตัวและ
เพื่อชวยชี้ประเด็น ไมเคลื่อนไหวไปมาจนนารําคาญ)
• เดินไปใหทั่วถึงทั้งหองเรียน
• พักหยุดแทรกเปนครั้งคราวเพื่อเนนยํ้าประเด็น

กลาวตอนรับและขอบคุณผูเขารวมอบรมที่มาเรียนรูรวมกัน
และบอกใหผูเขาอบรมทราบวาคุณยินดีมากที่ทุกคนมาในวันนี้
ใช เ วลาสอนในแต ล ะหั ว ข อ อย า งสมํ่ า เสมอตามที่ ตั้ ง ใจไว
ใชนํ้าเสียงที่เหมาะสม สรางอารมณขันไดตามโอกาสที่เหมาะ
และใชทาทางประกอบเพื่อเนนประเด็นเฉพาะ
ขอใหสนุกกับการสอน

โปรดจําไววา ยิ่งสอนบอยมากขึ้น ก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้น และ
จะรูสึกผอนคลายมากขึ้นเรื่อยๆ
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บทที่ 9
ทางเลือกวิธีการอบรมหรือการเรียนการสอน
Training and education session options
การเรียนแบบตอหนาในหอง
Face to face sessions

การเรียนออนไลน
On-line learning

คูมือนี้สามารถปรับใชไดงายในการเรียนแบบตอหนาในหอง
ตามสถานการณดังตอไปนี้:
• เวลาสอนชั่วโมงเดียว (เชน สอนผูปฏิบัติงาน หรือสอน
บุคลากรวิชาชีพ)
สําหรับบุคลากรสุขภาพวิชาชีพ สามารถใชวิดีโอ
เปนเครือ่ งมือในการอภิปรายแลกเปลีย่ นกันหัวขอ
ที่ควรอภิปรายมีดังนี้ :
การคัดกรองและการบําบัดแบบสั้นที่ปฏิบัติจริง
ในขณะนี้เปนอยางไร
ASSIST จะสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได
อยางไร
• เวลาสอนสองชั่วโมง
สามารถใชวิธีขางตน รวมกับการแสดงบทบาท
สมมติ แบงกลุม ฝกสามคน (ตามตัวอยางการเรียน
การสอนแบบกลับดานที่จะกลาวตอไป)
• เปนสวนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
หากการคั ด กรองและการบํ า บั ด แบบสั้ น เป น
สวนหนึง่ ของเวชปฏิบตั ิ คูม อื นีส้ ามารถปรับไดตาม
การอบรมพัฒนาวิชาชีพ ขึ้นอยูกับเวลาที่จัดให
สามารถใชกิจกรรมขางตนรวมได แนะนําวาให
ผูเขารวมอบรมฝกบทบาทสมมุติที่เปนไปตาม
วิชาชีพหรืองานที่ปฏิบัติจริง

วิดีโอ ASSIST on Ice สามารถใชเปนสื่อหลักในการสอน
ออนไลนได แนะนําใหผูเขาอบรมชมวิดีโอและตอบคําถาม โดย
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหัวขอการเรียนการสอน กิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับวิดีโออาจเปนการตอบคําถามสั้นๆ หรือพูดคุยกัน
บนกระดานสนทนา หรือเปนการมอบหมายงาน หรือเขียนตอบ
อธิบาย

»
»
»
»
»
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วิธีการขึ้นอยูกับลักษณะของสื่อเทคโนโลยีที่ใช วิธีที่แนะนําคือ:
• ผูเขาอบรมดูวิดีโอออนไลน
• อภิ ป รายตามประเด็ น ที่ ตั้ ง ใน “กระดานสนทนา
(discussion board)” หรือ “หองสนทนา (chatroom)”
• แนะนําใหผเู ขาอบรมฝกบทบาทสมมติใช ASSIST-BI กับ
ผูเรียนทานอื่น หรือเพื่อน หรือเพื่อนรวมงาน หรือแมใน
หองสนทนาผานทาง Skype หรือโทรศัพท
• ประสบการณในการทํา ASSIST-BI จะเปนพื้นฐานใน
การตั้งประเด็นในกระดานสนทนา ประเด็นที่แนะนําให
ยกมาพูดคุยกัน ไดแก:
ประสบการณการทํา ASSIST-BI เปนอยางไรบาง
ไดเรียนรูอะไรจากประสบการณดังกลาว
ปจจุบันมีการดําเนินการการคัดกรองและการ
บําบัดแบบสั้นในที่ทํางานของตนอยางไร
อะไรที่ประสบความสําเร็จ
อะไรที่เปนอุปสรรคของการคัดกรองและการ
บําบัดแบบสั้น
อภิปรายถึงวิธีที่จะแกไขอุปสรรคเหลานั้น

»
»
»
»
»
»

ประเด็นทั่วไปที่ควรตองอภิปรายไดแก:
• อธิบายการนําหลักการ FRAMES ไปใชในการฝกบทบาท
สมมุติ
• วัดไดอยางไรวามีการแสดงความเขาใจเห็นใจ ตลอด
การทํา ASSIST-BI
• จากกรณีตัวอยางของเจด มีขั้นตอนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางไร อธิบายเหตุผล
• อธิ บ ายขั้ น ตอนการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู  รั บ
บริการที่แสดงในบทบาทสมมติ คุณใชเทคนิคอะไรใน
การชวยใหผูรับบริการเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูขั้นตอไป

การจัดการเรียนการสอนแบบกลับดาน
Flipped classroom method
วิธกี ารนีเ้ ปนประโยชนมากทัง้ ในนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท รูปแบบการเรียนการสอนกลับดานจะนําเทคโนโลยี
มาใชเพื่อยกระดับการเรียนรูในหองเรียน โดยเราจะมีเวลา
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนมากขึ้นแทนการบรรยายดานเดียว การใช
คําวา การเรียนการสอนแบบกลับดาน เนือ่ งจากเปนการเปลีย่ น
กระบวนทัศนหองเรียน/การบานในทางตรงขาม โดยสิ่งที่เคย
เปนงานสอนในหองเรียน (การบรรยาย) ใหทําที่บานดวยการดู
วิดีโอที่ครูทําขึ้น และสิ่งที่เคยเปนการบาน (งานที่มอบหมาย
ใหทํา) ใหมาทําในหองเรียน หรืออธิบายอีกแบบหนึ่งไดวา
เปนการใหเรียนรูขอมูลกอนมาเขาชั้นเรียน
การใชคูมือนี้ในวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกลับดานนั้น
มีขอแนะนําดังนี้
กอนเขาชั้นเรียน ผูเรียนจะตอง:
• เขาไปหาวิดโี อ ASSIST on Ice และสือ่ การเรียน ASSIST
(ภาคผนวก ก-ง)
• แนะนําใหดูวิดีโอ และทําความรูจักเครื่องมือ ASSIST
• สามารถศึกษาขอมูลความเปนมาไดจากเว็บไซตและฐาน
ขอมูล WHO ASSIST ไดท่:ี
http://www.who.int/substance_abuse/activities/
assist/en/index.html

• ทดลองฝกบทบาทสมมติดว ย ASSIST กับคนในครอบครัว
หรือเพื่อนอยางนอยหนึ่งครั้ง
• เตรียมตัวกอนเขาหองเรียน และลองทํา ASSIST ดวย
การฝกบทบาทสมมติกับเพื่อนในหอง
• ตัวละครในบทบาทสมมติ ควรศึกษามากอนและใหเปน
ตามขอเท็จจริงที่เปนไปไดทั้งรูปแบบการใชสารเสพติด
อายุ เพศ ของตัวละครกับรูปแบบการใชสารเสพติดและ
ผลที่ตามมาจากการใช
• ผูเรียนจะตองศึกษาวาบริการที่มีอยูในพื้นที่ตนเองเปน
อยางไร และเตรียมทดลองใช ASSIST ใหเชื่อมโยงกับ
กลุมเปาหมาย
หมายเหตุ: ผูเรียนอาจสรางตัวละครตามที่แสดงในวิดีโอ โดย
บทละครกรณีตัวอยาง ‘เจด’ และ ‘แดน’ อยูในบทที่ 10
ในชั่วโมงเรียน ใหผูเรียนแบงกลุมละ 3 คน สลับเปลี่ยนบทบาท
สมมติตามกรณีตวั อยาง และใหการบําบัดแบบสัน้ อยางเหมาะสม
ตรงกับปญหา อีกคนที่เหลือในกลุมจะเปนผูสังเกตการณและ
ใหขอ มูลสะทอนกลับเมือ่ สรุปจบในแตละครัง้ ใหผสู งั เกตการณ
ถามและประเมินวาผูที่แสดงเปนผูรับบริการอยูในระยะใดของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุดทาย ใหสรุปอภิปรายกลุมใหญทั้งชั้นเรียน ประเด็นหลักที่
แนะนําใหอภิปราย ไดแก:
• ประโยชนของการคัดกรองและการบําบัดแบบสัน้ สําหรับ
การใชสุราและสารเสพติดคืออะไร
• อุปสรรคที่อาจพบไดของการคัดกรองและการบําบัด
แบบสั้นคืออะไร
• อธิบายวิธีแกปญหาอุปสรรคดังกลาว
• คุณมีความมั่นใจในการทํา ASSIST และการบําบัด
แบบสั้นเพียงใด
• อภิปรายถึงวิธกี ารทีจ่ ะไดเรียนรูแ ละประสบการณเพิม่ เติม
ในการทําการบําบัดแบบสัน้ ตามผลการประเมิน ASSIST
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บทที่ 10
บทละครกรณีตัวอยาง29
เจด
เจดอายุ 22 ป ทํางานเปนพนักงานขายของ เมือ่ สองสัปดาหกอ น
เธอเพิง่ กลับมาอยูบ า นแมหลังจากเลิกกับแฟนหนุม (จอจช) เจด
มีเพือ่ นเยอะมากและวันหยุดสวนใหญจะอยูใ นงานปารตี้ เจดชอบ
รองเพลงและมีความฝนอยากเปนนักรองหรือนักแตงเพลงที่มี
ชื่อเสียง
เจดเรียนจบชั้น ม.6 เคยทํางานตอนรับบนเรือทองเที่ยว แตเธอ
ไมชอบที่จะตองหางจากแฟนหนุมและเพื่อน จึงลาออกมาได
3 เดือน หลังกลับมาไดยายไปอยูกับแฟนหนุมและเริ่มทํางาน
เปนพนักงานขายของ
29

40

เจดเริ่มดื่มตั้งแตอายุ 17 ป เคยลองใชกัญชา สูบบุหรี่เปนชวงๆ
เมื่อปที่แลวเจดเริ่มใชไอซ และรูสึกชอบที่มีเรี่ยวแรงทําให
เธอสนุก เจดสูบไอซชวงวันหยุดสุดสัปดาหและพยายามแอบ
ไมใหแฟนรูเพราะแฟนหามไมใหใช
เจดไปงานปารตี้กับเพื่อนและเปนเหตุใหทะเลาะกับจอจช และ
ลาสุดจอจชจับไดวาเธอใชไอซ จึงไลเธอออกจากบาน เจด
พยายามขอคืนดีแตจอจชปฏิเสธไมยอมติดตอดวย แมของเจด
สังเกตวาเมื่อเจดอยูบานจะไมอยากทําอะไรและหงุดหงิดงาย

หมายเหตุ: ผูแสดงในบทละครกรณีตัวอยางเปนนักแสดง และเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นไมไดมาจากชีวิตจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งที่มีชีวิตหรือเสียชีวิตแลว

แดน
แดนอายุ 19 ป มีชีวิตคอนขางลําบาก เคยอยูในชนบทแลวยาย
มาอยูใ นเมืองกับพอ หลังจากลมเหลวในการลงทุนธุรกิจหลายครัง้
แดนกับพอทะเลาะกันและพอก็ยายไปอยูเมืองอื่น ทิ้งแดนไว
พรอมกับหนีก้ อ นโต แดนไมอยากยายกลับไปอยูใ นชนบทเหมือน
ผูแพ เลยอาศัยอยูกับเพื่อนๆ ที่ชวยใหแดนหาเงินงายๆ และ
นี่ เ ป น เหตุ ใ ห ทํ า สิ่ ง ผิ ด กฎหมายและแดนเคยถู ก จั บ มาแล ว
หลายครั้ง

แดนไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคจิตเภทที่มีความผิดปกติ
ทางอารมณ (schizoaffective disorder) เมื่ออายุ 19 ป และ
รักษาตัวในโรงพยาบาลมาแลวหลายครั้ง ครั้งลาสุดไดรับการ
รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชเนือ่ งจากอาการโรคจิตนานประมาณ
1 เดือน หลังจากออกโรงพยาบาลไดถูกสงไปอยูบานกึ่งวิถี
ซึ่งแดนเขากับทีมสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่ไดดี และเริ่มไมคอย
อยากกินยา

แดนเปนเด็กสมาธิสนั้ ชอบกอปญหาทีโ่ รงเรียนและมีพฤติกรรม
เสีย่ งเปนประจํา แดนเริม่ ดืม่ ตัง้ แตอายุ 13 ป สูบกัญชาตอนอายุ
14 ป เคยทดลองใช LSD และยาอี แดนเริ่มใชไอซเมื่อ 1 ป
ทีแ่ ลว และใชมากขึน้ เปนใชทกุ วันมานานประมาณ 6 เดือนแลว

แดนเขารวมโปรแกรมไดดี และเลือกจะศึกษาตอดานวิชาชีพ
หลังจากทะเลาะกับเพือ่ นรวมหองหลายครัง้ แดนเริม่ กลับไปใช
ไอซอีกครั้งและหนีออกจากบานกึ่งวิถี แดนอาศัยนอนขางถนน
ไมมีเงิน และไรความหวังกับอนาคต
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สวน 3
สื่อการเรียนรูที่แนะนํา
Suggested resources
ASSIST Portal: ฐานขอมูล ASSIST พัฒนาโดย DASSA-WHO
Collaborating Centre มหาวิทยาลัยแอดิเลท เพื่อเปนแหลง
รวบรวมเครื่องมือ ASSIST สื่อการเรียนการสอน ผลงานวิจัย
และสื่อตีพิมพที่เกี่ยวของ ศึกษาเพิ่มเติมไดที่: assistportal.
com.au
ASSIST with Substance: The Alcohol, Smoking and
Substance Involvement Screening Test for Nurses:
สามารถสืบคนไดจาก assistportal.com.au หรือติดตอ
jennifer.harland@adelaide.edu.au
Alcohol and Drug Foundation: ฐานขอมูล Druginfo
สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สุ ร าและสารเสพติ ด และ
การปองกันสารเสพติดไดที่: www.druginfo.adf.org.au
Alcohol, Tobacco and Other Drugs Association,
ACT (ATODA) สืบคนไดที่ http://www.atoda.org.au/
The Australian Drug Information Network (ADIN)
เปนฐานสืบคนขอมูลหลักของสุราและสารเสพติดในออสเตรเลีย
สามารถสื บ ค น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สุ ร าและสารเสพติ ด และ
หนวยบริการบําบัดรักษาทั่วประเทศออสเตรเลียไดที่:
www.adin.com.au
ขอมูลและการฝกอบรมการเสริมสรางแรงจูงใจทางออนไลน
ศึกษาไดที่: www.motivationalinterview.org
ฐานขอมูลและสี่อเผยแพรเมทแอมเฟตามีน
ศึกษาไดที่: http://nceta.flinders.edu.au/nceta/
resource-kits/methamphetamine-publicationsresources/
Australian Government, Department of Health
http://www.health.gov.au/internet/alcohol/publishing.
nsf/Content/guide-adult
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Australian Institute of Health and Welfare
http://www.aihw.gov.au/publication-detail/?id=32212
254712
Drug and Alcohol Nurses Australasia (DANA)
http://www.danaonline.org

ภาคผนวก ก
แบบคัดกรองประสบการณการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใชสารเสพติด
(ASSIST V3.1)
ชื่อผูรับบริการ

เลขที่ประจําตัว

ชื่อผูสัมภาษณ

วันที่สัมภาษณ
ชื่อหนวยบริการ

ขอแนะนํา (กรุณาอานใหผูปวยฟง)
• คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับประสบการณของคุณในการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลิตภัณฑยาสูบ และสารเสพติดชนิดอื่นๆ
ตลอดชีวิตของคุณและภายในสามเดือนที่ผานมา สารเสพติดเหลานี้อาจจะใชโดยการสูบ กลืน นัด สูดดม ฉีด หรือกินเปนยาเม็ด
ก็ได (แสดงบัตรคําตอบ)
• คุณอาจไดรบั สารเสพติดเหลานีบ้ างชนิดโดยแพทยสงั่ ให (เชน ยากลอมประสาท ยาแกปวด) ในการสัมภาษณครัง้ นี้ เราจะไมรวม
ถึงยาตางๆ ทีค่ ณ
ุ ไดรบั จากแพทย อยางไรก็ตาม ถาคุณใชยาเหลานีด้ ว ยเหตุผลอืน่ นอกเหนือจากทีแ่ พทยสงั่ หรือใชบอ ยกวาหรือ
ปริมาณมากกวาที่แพทยสั่ง กรุณาแจงใหผม/ดิฉันทราบดวย
• คําถามเหลานี้จะรวมถึงการใชสารเสพติดที่ผิดกฎหมายของคุณ โปรดมั่นใจวา เราจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับการใชสารเสพติด
ของคุณเปนความลับที่สุด
หมายเหตุ: กอนถามคําถาม ใหบัตรคําตอบ ASSIST แกผูปวย
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คําถามที่ 1 (โปรดกาคําตอบในชองของสารเสพติดแตละชนิด)
ในชีวิตของคุณ คุณเคยใชสารเสพติดตอไปนี้หรือไม (การใชนอกเหนือจากแพทยสั่ง)
a. ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล (สุรา เบียร ไวน)
c. กัญชา (กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีน (ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ..........................................................................................................................
ถามเพิ่มเติมหากทุกขอตอบวา ไมเคย:
“ไมเคยเลยแมกระทั่งตอนที่คุณ
ยังเรียนหนังสืออยูหรือ”

เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย

ถาตอบ “ไมเคย” ทุกขอ จบการสัมภาษณ
ถาตอบ “เคย” ขอใดขอหนึ่ง ถามคําถามที่ 2 ตอ
สําหรับสารเสพติดแตละชนิดที่เคยใช

คําถามที่ 2
ในชวงสามเดือนที่ผานมา คุณใชสาร..........
(สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง) บอยเพียงไร
a. ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล (สุรา เบียร ไวน)
c. กัญชา (กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีน (ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ..............................................................................................
ถาตอบ “ไมเคย” ใชสารทุกตัวในคําถามที่ 2 ใหขามไปคําถามที่ 6
ถาเคยใชสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งในสามเดือนที่ผานมา ใหถามคําถามที่ 3, 4 และ 5
สําหรับสารเสพติดแตละชนิดที่เคยใชไป
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ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย
ไมเคย

ไม 1-2 ทุก ทุก เกือบ
เคย ครั้ง เดือน สัปดาห ทุกวัน
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6

คําถามที่ 3
ในชวงสามเดือนที่ผานมา คุณเคยรูสึกอยากที่จะใชสาร...
(สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง ฯลฯ) อยางรุนแรง บอยเพียงไร
a. ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล (สุรา เบียร ไวน)
c. กัญชา (กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีน (ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ..............................................................................................

ไม 1-2 ทุก ทุก เกือบ
เคย ครั้ง เดือน สัปดาห ทุกวัน
0 3
4
5
6
0 3
4
5
6
0 3
4
5
6
0 3
4
5
6
0 3
4
5
6
0 3
4
5
6
0 3
4
5
6
0 3
4
5
6
0 2
3
4
6
0 2
3
4
6

คําถามที่ 4
ในชวงสามเดือนที่ผานมา การใชสาร... (สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง ฯลฯ)
ทําใหเกิดปญหาสุขภาพ ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงินกับคุณบอยเพียงไร
a. ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล (สุรา เบียร ไวน)
c. กัญชา (กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีน (ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ..............................................................................................

ไม 1-2 ทุก ทุก เกือบ
เคย ครั้ง เดือน สัปดาห ทุกวัน
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
0 4
5
6
7
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คําถามที่ 5
ในชวงสามเดือนที่ผานมา คุณไมสามารถทํากิจกรรมที่คุณควรจะทําไดตามปกติ
เนื่องจากคุณใชสาร...(สารชนิดทีห่ นึง่ สารชนิดทีส่ อง ฯลฯ) บอยเพียงไร
a. ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล (สุรา เบียร ไวน)
c. กัญชา (กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีน (ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ..............................................................................................
ถามคําถามที่ 6 และ 7 สําหรับสารเสพติดทุกชนิดที่เคยใช
(สารเสพติดที่ตอบวา “เคย” ใชในคําถามที่ 1)

ไม 1-2 ทุก ทุก เกือบ
เคย ครั้ง เดือน สัปดาห ทุกวัน
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8

คําถามที่ 6
เพื่อนฝูง ญาติ หรือคนอื่นเคยแสดงความกังวลหรือตักเตือนคุณเกี่ยวกับ
ไมเคย เคย, ภายใน
เคย,
การใชสาร... (สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง ฯลฯ) ของคุณหรือไม
3 เดือนนี้ กอน 3 เดือนนี้
a. ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
0
6
3
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล (สุรา เบียร ไวน)
0
6
3
c. กัญชา (กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
0
6
3
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)
0
6
3
e. ยากระตุน ประสาทกลุม แอมเฟตามีน (ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ)
0
6
3
0
6
3
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลีย่ ม โรฮิปนอล ดอมิกมุ มาโน โซแลม ฯลฯ)
0
6
3
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
0
6
3
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
0
6
3
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ .............................................................................................
0
6
3
ถามคําถามที่ 6 และ 7 สําหรับสารเสพติดทุกชนิดทีเ่ คยใช
(สารเสพติดทีต่ อบวา “เคย” ใชในคําถามที่ 1)
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คําถามที่ 7
คุณเคยพยายามหยุดหรือใชสาร... (สารชนิดทีห่ นึง่ สารชนิดทีส่ อง ฯลฯ)
ไมเคย เคย, ภายใน
เคย,
ใหนอ ยลงแตทาํ ไมสาํ เร็จ หรือไม
3 เดือนนี้ กอน 3 เดือนนี้
a. ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
0
6
3
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล (สุรา เบียร ไวน)
0
6
3
c. กัญชา (กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
0
6
3
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)
0
6
3
e. ยากระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีน (ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ) 0
6
3
0
6
3
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลีย่ ม โรฮิปนอล ดอมิกมุ มาโน โซแลม ฯลฯ) 0
6
3
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
0
6
3
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
0
6
3
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ .............................................................................................
0
6
3
ถามคําถามที่ 6 และ 7 สําหรับสารเสพติดทุกชนิดที่เคยใช
(สารเสพติดที่ตอบวา “เคย” ใชในคําถามที่ 1)
คําถามที่ 8
คุณเคยใชสารเสพติดใดๆ โดยการฉีดหรือไม
(การใชนอกเหนือจากแพทยสั่ง)
(โปรดกาที่คําตอบ)

ไมเคย

เคย,
ภายใน 3 เดือนนี้

เคย,
กอน 3 เดือนนี้

ขอความสําคัญ
ควรถามผูปวยที่เคยฉีดสารเสพติดในชวงสามเดือนที่ผานมาเกี่ยวกับรูปแบบของการฉีดในชวงเวลานี้
เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและระยะเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการบําบัดรักษา
รูปแบบของการฉีดยา

แนวทางการบําบัด

โดยเฉลี่ย 4 วันหรือนอยกวานั้น
ตอเดือน ภายใน 3 เดือนที่ผานมา

ใหการบําบัดแบบสั้น และใหบัตร
“ความเสี่ยงที่เกิดจากการใชสารเสพติดแบบฉีด”

โดยเฉลี่ยมากกวา 4 วันตอเดือน
ภายใน 3 เดือนที่ผานมา

ประเมินเพิ่มเติมและใหการบําบัดรักษา
แบบเขมขนมากขึ้น
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วิธีการคํานวณคะแนนความเกี่ยวของกับสารเสพติดเฉพาะชนิด
สําหรับสารเสพติดแตละชนิด (ระบุเปน a. ถึง j.) รวมคะแนนทีไ่ ดจากคําถามที่ 2 ถึง 7 เขาดวยกัน ไมตอ งรวมคะแนนทีไ่ ดจากคําถาม
ที่ 1 หรือคําถามที่ 8 ตัวอยางเชน คะแนนของกัญชาตองคํานวณจาก Q2c + Q3c + Q4c + Q5c + Q6c + Q7c
หมายเหตุ Q5 สําหรับยาสูบไมมคี ะแนน ดังนัน้ จึงคํานวณโดย Q2a + Q3a + Q4a + Q6a + Q7a

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ÙáÅª‹ÇÂàËÅ×Í ¡ÓË¹´μÒÁ¤Ðá¹¹ÊÒÃàÊ¾μÔ´áμ‹ÅÐª¹Ô´
บันทึกคะแนน
สารเสพติดแตละชนิด
a. ผลิตภัณฑยาสูบ
b. เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
c. กัญชา
d. โคเคน
e. ยากระตุน ประสาทกลุม แอมเฟตามีน
f. สารระเหย
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ
h. ยาหลอนประสาท
i. สารกลุม ฝน
j. สารเสพติดอืน่ ๆ ระบุ ...........................
ใชบัตรรายงานผล ASSIST เพื่อใหการบําบัดแบบสั้น
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ไมตองให
การบําบัด
0-3
0-10
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

ใหการบําบัด
แบบสั้น
4-26
11-26
4-26
4-26
4-26
4-26
4-26
4-26
4-26
4-26

ใหการบําบัด
ที่เขมขนมากขึ้น
27+
27+
27+
27+
27+
27+
27+
27+
27+
27+

ภาคผนวก ข
บัตรคําตอบของผูรับบริการแบบคัดกรอง ASSIST V3.1
Response Card
บัตรคําตอบเกี่ยวกับสารเสพติด
a. ผลิตภัณฑยาสูบ (บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล (สุรา เบียร ไวน)
c. กัญชา (กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีน (ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ........................................................................
บัตรคําตอบเกี่ยวกับความถี่ของการใชสารสําหรับตอบแตละคําถาม
บัตรคําตอบ
ในชวง 3 เดือน (คําถามขอที่ 2 ถึง 5)
l ไมเคย : ไมไดใชเลยในชวง 3 เดือนที่ผานมา
l ครั้งสองครั้ง : ใช 1-2 ครั้งในชวง 3 เดือนที่ผานมา
l ทุกเดือน : ใชเฉลี่ย 1-3 ครั้งตอเดือน
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
l ทุกสัปดาห : ใช 1-4 ครั้งตอสัปดาห
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
l ทุกวันหรือเกือบทุกวัน : ใช 5-7 วันตอสัปดาห
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา

บัตรคําตอบ
ในชวงชีวิต (คําถามขอที่ 6 ถึง 8)
l ไมเคยเกิดขึ้นเลยในชีวิต
l เคย และเกิดขึ้นภายใน 3 เดือนที่ผานมา
l เคย แตเกิดขึ้นกอนหนา 3 เดือนนี้
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ภาคผนวก ค
บัตรรายงานผลแบบคัดกรอง ASSIST V3.1
Feedback Form
ชื่อ

วันที่ทดสอบ

คะแนนความเกี่ยวของกับสารเสพติดรายชนิด
สารเสพติด
a. ผลิตภัณฑยาสูบ
(บุหรี่ ยาเสนแบบเคี้ยว ซิการ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล
(สุรา เบียร ไวน)
c. กัญชา
(กัญชาแหง ยางกัญชา นํ้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โคก แคร็ก ฯลฯ)

e. ยากระตุนประสาทกลุมแอมเฟตามีน
(ยาบา ยาอี ไอซ สปด ยาลดความอวน ฯลฯ)
f. สารระเหย
(กาว ทินเนอร เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ
(วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท
(แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
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คะแนน

ระดับความเสี่ยง
0-3
ตํ่า
4-26
ปานกลาง
27+
สูง
0-10
ตํ่า
11-26
ปานกลาง
27+
สูง
0-3
ตํ่า
ปานกลาง
4-26
สูง
27+
0-3
ตํ่า
ปานกลาง
4-26
27+
สูง
0-3
ตํ่า
4-26
ปานกลาง
27+
สูง
0-3
ตํ่า
4-26
ปานกลาง
27+
สูง
0-3
ตํ่า
ปานกลาง
4-26
สูง
27+
0-3
ตํ่า
4-26
ปานกลาง
27+
สูง

คะแนนความเกี่ยวของกับสารเสพติดรายชนิด (ตอ)
สารเสพติด
i. สารกลุมฝน (ฝน เฮโรอีน มอรฟน
เมทาโดน บูพรีนอฟน โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ .....................................

คะแนน

ระดับความเสี่ยง
0-3
ตํ่า
4-26
ปานกลาง
27+
สูง
0-3
ตํ่า
4-26
ปานกลาง
27+
สูง

คะแนนของคุณหมายความวาอยางไร
ตํ่า หมายถึง คุณมีความเสี่ยงตํ่าที่จะมีปญหาสุขภาพ และปญหาอื่นๆ ถาคุณยังใชสารเสพติดในลักษณะที่คุณกําลังใชอยู
ในปจจุบัน
ปานกลาง หมายถึง คุณมีความเสี่ยงปานกลางที่จะมีปญหาสุขภาพ และปญหาอื่นๆ ถาคุณยังใชสารเสพติดในลักษณะ
ที่คุณกําลังใชอยูในปจจุบัน
สูง หมายถึง คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปญหารายแรง (เชน ปญหาสุขภาพ สังคม การเงิน กฎหมาย สัมพันธภาพ) ถาคุณยังใช
สารเสพติดในลักษณะที่คุณกําลังใชอยูในปจจุบันและมีโอกาสมากที่คุณจะติดสารเสพติด
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คุณรูสึกกังวลกับการใชสารเสพติดของคุณหรือไม
A. ยาสูบ/บุหรี่
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
 สูง
การสูบบุหรี่เปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
แกกอนวัยอันควร ผิวหนังเหี่ยวยน
สุขภาพไมแข็งแรง หายชาเวลาเปนหวัด
ติดเชื้อของทางเดินหายใจ และหอบหืด
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
แทงบุตร คลอดกอนกําหนด และทารกมีนํ้าหนักตัวแรกคลอดตํ่าในมารดาที่สูบบุหรี่ระหวางตั้งครรภ
โรคไต
โรคทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง ถุงลมโปงพอง
โรคหัวใจและหลอดเลือด เสนเลือดในสมองแตก
มะเร็งปอด กระเพาะปสสาวะ เตานม ปาก ลําคอ และหลอดอาหาร
B. เครื่องดื่มแอลกอฮอล/สุรา
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
 สูง
การดื่มสุราเปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
เมาคาง พฤติกรรมกาวราวรุนแรง อุบัติเหตุและบาดเจ็บ คลื่นไสอาเจียน
สมรรถภาพทางเพศลดลง แกกอนวัยอันควร
ปญหาการยอยอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร ตับออนอักเสบ ความดันโลหิตสูง
วิตกกังวลและซึมเศรา ปญหาสัมพันธภาพ ปญหาการเงินและการงาน
หลงลืมงาย แกไขปญหาไดไมดี
ความพิการแตกําเนิดและสมองถูกทําลายในทารกที่มารดาดื่มสุราระหวางตั้งครรภ
สมองเสื่อมถาวร ทําใหความจําเสื่อม สติปญญาเสื่อมลง และการรับรูเวลา สถานที่ บุคคลผิดปกติ
เสนเลือดในสมองแตก กลามเนื้อและเซลลประสาทถูกทําลาย
โรคตับ และโรคของตับออน
มะเร็งของปาก ลําคอ และเตานม
ฆาตัวตาย
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C. กัญชา
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
 สูง
การใชกัญชาเปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
มีปญหาดานสมาธิ และแรงจูงใจในการทําสิ่งตางๆ
วิตกกังวล หวาดระแวง หวั่นวิตก ซึมเศรา
ความจําและความสามารถในการแกไขปญหาลดลง
ความดันโลหิตสูง
หอบหืด หลอดลมในปอดอักเสบ
อาการวิกลจริต และเปนโรคจิตในผูที่มีประวัติเคยเปนโรคจิตเภทมากอน หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนโรคจิตเภท
โรคหัวใจ และโรคทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง
มะเร็งของทางเดินหายใจสวนบนและคอ
D. โคเคน
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
การใชโคเคนเปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
นอนหลับยาก หัวใจเตนเร็ว ปวดศีรษะ นํ้าหนักตัวลดลง
เหน็บชา เจ็บแปลบๆ ตามตัว ผิวหนังเหนอะหนะ มีรอยแผลเกาหรือจิกตามผิวหนัง
อุบัติเหตุและบาดเจ็บ ปญหาการเงิน
ความคิดแบบไมมีเหตุผล
อารมณขึ้นๆ ลงๆ วิตกกังวล ซึมเศรา หรือครื้นเครงมากเกินไป
หวาดระแวง คิดแบบไรเหตุผล หลงลืมงาย
พฤติกรรมกาวราว รุนแรง
อาการวิกลจริต หลังจากใชปริมาณมากนานๆ
ตายอยางฉับพลันจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

 สูง
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E. สารกลุมแอมเฟตามีน/ยาบา
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
การใชแอมเฟตามีนเปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
นอนหลับยาก เบื่ออาหาร และนํ้าหนักตัวลดลง รางกายแหงขาดนํ้า ติดเชื้องาย
กรามขบแนน ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ
อารมณขึ้นๆ ลงๆ วิตกกังวล ซึมเศรา กระวนกระวาย ครื้นเครงมาก หวั่นวิตก
สั่น หัวใจเตนไมสมํ่าเสมอ หายใจติดขัด
สมาธิไมดี หลงลืมงาย
พฤติกรรมกาวราวรุนแรง หวาดระแวง
วิกลจริตหลังจากใชปริมาณมากนานๆ
เซลลสมองถูกทําลายอยางถาวร
ตับถูกทําลาย เลือดออกในสมอง ตายฉับพลันจากความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด

 สูง

F. สารระเหย
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
 สูง
การใชสารระเหยเปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
อาการคลายเปนหวัด ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล
คลื่นไสอาเจียน อาหารไมยอย แผลในกระเพาะอาหาร ทองเสีย
วิงเวียนและประสาทหลอน ตาพรามัว งวงซึม การรับรูเวลา สถานที่ บุคคลเสียไป
ปวดศีรษะ อุบัติเหตุและบาดเจ็บ มีพฤติกรรมอันตรายและคาดเดาไมได
การประสานงานของอวัยวะตางๆ ผิดปกติ เคลื่อนไหวลําบาก การตอบสนองชา ออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ
ของรางกายนอย
ความจําเสื่อม งง สับสน ซึมเศรา กาวราว เหนื่อยเพลียอยางรุนแรง
ภาวะเพออยางรุนแรง ชัก หมดสติ อวัยวะถูกทําลาย (หัวใจ ปอด ตับ ไต)
ตายจากหัวใจวาย
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G. ยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ (การใชนอกเหนือจากที่แพทยสั่ง)
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
 สูง
การใชยากลอมประสาทเปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
งวงซึม มึนงง สับสน
ไมคอยมีสมาธิ หลงลืมงาย
คลื่นไส ปวดศีรษะ เดินเซ
ปญหาการนอนหลับ
วิตกกังวล ซึมเศรา
ดื้อยาและติดยาไดงายแมใชในชวงเวลาสั้นๆ
อาการขาดยาอยางรุนแรง
ใชยาเกินขนาดและตายได หากใชรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล สารกลุมฝน หรือยากดประสาทอื่นๆ
H. ยาหลอนประสาท
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
การใชยาหลอนประสาทเปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
ประสาทหลอนทางตา หู สัมผัส และกลิ่น และมีพฤติกรรมที่คาดเดาไมได
นอนหลับยาก
คลื่นไส อาเจียน
หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง
อารมณขึ้นๆ ลงๆ
วิตกกังวล หวั่นวิตก หวาดระแวง
ความรูสึกนึกคิดเกาๆ ยอนคืนกลับมา
อาการทางจิตแยลง เชน โรคจิตเภทรุนแรงมากขึ้น

 สูง
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I. สารกลุมฝน
ความเสี่ยงของคุณที่จะไดรับอันตรายเหลานี้อยูในระดับ...
 ต่ํา
 ปานกลาง
การใชสารกลุมฝนเปนประจําจะสัมพันธกับการเกิดภาวะตอไปนี้
มีอาการคัน คลื่นไส อาเจียน
งวงซึม ทองผูก ฟนผุ ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ
ไมคอยมีสมาธิ และหลงลืมงาย
ซึมเศรา ความตองการทางเพศและสมรรถภาพทางเพศลดลง
ปญหาการเงินและการละเมิดกฎหมาย
มีปญหาสัมพันธภาพ
มีปญหาความมั่นคงในการทํางาน และชีวิตครอบครัว
ดื้อยาและติดยา มีอาการขาดยารุนแรง
ใชยาเกินขนาดและตายจากการหายใจลมเหลว
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 สูง

ภาคผนวก ง
ความเสี่ยงจากการใชสารเสพติดแบบฉีด
Risk of Injecting
การฉีดสารเสพติดชนิดใดๆ ก็ตาม เปนการเพิ่ม
ความเสี่ยงตอสุขภาพอยางสูง

การไมฉีดสารเสพติด
จะลดความเสี่ยงขางตนได

อันตรายจากการฉีดสารเสพติดสามารถเกิดไดจาก :

แตถาทานยังคงใชการฉีด ทานควรที่จะปฏิบัติดังนี้

• ตัวสารเสพติดเอง
๏ ผูที่ฉีดสารเสพติด จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเสพติด
๏ การฉีดสารกระตุนประสาท เชน แอมเฟตามีน (ยาบา)
หรือโคเคน จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคจิต
๏ การฉีดเฮโรอีนหรือยากลอมประสาทอืน่ จะมีความเสีย่ ง
ที่จะใชยาเกินขนาด
• พฤติกรรมการฉีด
๏ การฉีดอาจทําลายผิวหนังและเสนเลือดดําและติดเชือ้ ได
๏ การฉีดทําใหเกิดแผลเปน ฟกชํา้ บวม เปนฝ และแผลลึก
๏ การฉีดเปนเหตุใหเสนเลือดดํามีขนาดเล็กลงหรือลีบแข็ง
๏ ถาฉีดเขาเสนเลือดบริเวณลําคอ สามารถทําใหเกิด
เสนเลือดในสมองอุดตัน เกิดอัมพาตได
• การใชอุปกรณสําหรับการฉีดยารวมกัน
๏ ถาทานใชอุปกรณสําหรับการฉีดยารวมกัน (เชน เข็ม
ฉีดยา กระบอกฉีดยา ชอน ตัวกรอง เปนตน) ทานมี
โอกาสแพรเชื้อโรคไวรัสที่ติดตอทางเลือด อาทิเชน
ไวรัสตับอักเสบบี และซี และ HIV/AIDS

• ใชอปุ กรณสาํ หรับการฉีดยาทีส่ ะอาดอยูเ สมอ (เชน เข็มฉีดยา
กระบอกฉีดยา ชอน ตัวกรอง เปนตน)
• ไมใชเข็มและกระบอกฉีดยาซํ้า ใหใชของใหมเสมอ
• ไมใชอุปกรณสําหรับการฉีดยารวมกันกับผูอื่น
• ทําความสะอาดพื้นที่ที่เตรียมยาฉีด
• ลางมือทั้งสองขางใหสะอาด
• ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ฉีด
• ตําแหนงที่ฉีดยาควรเปลี่ยนตําแหนงทุกครั้ง
• ฉีดยาอยางชาๆ
• ทิ้ ง เข็ ม และกระบอกฉี ด ยาที่ ใ ช แ ล ว ลงในภาชนะที่ เ ป น
กลองแข็งและนําไปทําลายในสถานที่ปลอดภัย
• ถาทานฉีดสารกระตุนประสาท เชน แอมเฟตามีน (ยาบา
หรือไอซ) โคเคน ทานควรปฏิบัติตามขอแนะนําตอไปนี้
จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคจิต :
๏ หลีกเลี่ยงการฉีดพรอมกับการสูบ
๏ หลีกเลี่ยงการใชเปนประจําทุกวัน
• ถาทานฉีดยากดประสาท เชน เฮโรอีน ทานควรปฏิบัติ
ตามขอแนะนําตอไปนี้จะชวยลดความเสี่ยงตอการใชยา
เกินขนาด
๏ หลีกเลีย่ งการใชยาอืน่ รวมดวยในวันเดียวกัน โดยเฉพาะ
ยานอนหลับ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๏ ใชปริมาณเล็กนอยและตองมีการทดสอบความบริสุทธิ์
กอนเสมอ
๏ มีคนอยูดวยเวลาที่ทานกําลังฉีดยา
๏ หลีกเลี่ยงการฉีดยาในสถานที่ไมมีใครชวย หากเกิดการ
ใชยาเกินขนาด
๏ จดจําหมายเลขโทรศัพทของหนวยรถพยาบาลฉุกเฉินไว
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นิยามศัพท
Glossary
ATS

Amphetamine-Type Stimulants

CBT

Cognitive Behavioural Therapy

DASSA

Drug and Alcohol Services South Australia

FRAMES

Feedback, Responsibility, Advice, Menu of options, Empathy and Self-efficacy

OARS

Open question; Affirming; Reflecting; Summarizing

WHO

World Health Organization
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การคัดกรองประสบการณ
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใชสารเสพติด
และการบำ�บัดแบบสั้นสำ�หรับเมทแอมเฟตามีน

�
�หรับเมทแอมเฟตามีน

DASSA-WHO Collaborating Centre ได้มอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย
ให้แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบฉบับภาษาไทยแต่เพียงผู้เดียว

