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สารอธิบดีกรมการแพทย 

(นายแพทยสมศักด์ิ อรรฆศิลป) 
อธิบดีกรมการแพทย 

ปญหายาเสพติด เปนปญหาท่ีสําคัญอันหนึ่งในระดับโลกและ
ระดับประเทศ มีมาตรการจัดการกับอุปสงคและอุปทาน ในการ
แกปญหายาเสพติดท่ีมองวาการทําสงครามยาเสพติดเพ่ือใหหมดไป
โดยสิ้นเชิงนั้น นอกจากไมสามารถลดปญหายาเสพติดได แตกลับยิ่ง
เพ่ิมปญหายาเสพติดใหสูงข้ึนมาโดยตลอด ทําใหทิศทางการแกปญหา
เปลี่ยนจากการกําจัดยาเสพติดใหหมดไปอยางราบคาบเปนการมอง
วายาเสพติด เปนปญหาท่ีตองจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับและ
ควบคุมได สามารถลดอันตรายหรือผลกระทบจากการใชยาเสพติดท่ี
เกิดข้ึนกับตัวบุคคลและสังคม ใชมาตรการทางสาธารณสุข นําการ
ปราบปราม มีกระบวนการสําคัญในการดําเนินงาน ตองเนนผูเสพ  
ผูติด ใหเขาถึงบริการทางสาธารณสุขและควบคูไปกับกลุมผูคา  
รายยอยกับรายใหญท่ีตองดําเนินการจับกุม ปราบปรามไปตาม
สัดสวนความผิด ตามแนวทางท่ีประชุม UNGASS 2016 ตอไป     

กระทรวงสาธารณสุข มีเจตนารมณและใหความสําคัญในการ
ดําเนินการใหผูปวยยาเสพติดไดรับการดูแลเทาเทียมกับผูปวยโรคอ่ืน 
เขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึง ครอบคลุม และสามารถสรางหลัก  
ประกันวา ผูป วยยาเสพติดจะไดรับบริการท่ี มี คุณภาพและ  
มาตรฐานท่ีดี โดยมีเปาหมายสูงสุดในการบําบัดรักษา และฟนฟู
สมรรถภาพผูปวยยาเสพติดใหเลิกยาเสพติดได สําหรับผูปวยท่ียัง  
ไมสามารถเลิกยาเสพติดได หรือไมพรอมท่ีจะเลิก ไดพัฒนามาตรการ
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติด เพ่ือลดผลกระทบทางลบในแง
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจท่ีมีตอตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูใชยาเสพติดตามมาตรฐานท่ีรัฐพึงจัดใหได
เปนสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนในประเทศท่ีทุกหนวยงานของ
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติและ  
เติมเต็มศักยภาพการบริการอยางตอเนื่อง  

กรมการแพทย ในฐานะกรมวิชาการ มีบทบาทหนาท่ีพัฒนา
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีองคความรู ดานการลดอันตรายจาก
การใชยาเสพติดใหผูปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยยาเสพติดและ
ผูเก่ียวของ มีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง เหมาะสม สามารถนําไปใช
ในการจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดแบบรอบดาน  
เปนบริการท่ีครอบคลุม ท่ัวถึง เทาเทียม ตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
ตามหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนการสงเสริมใหผูปวยคงอยูใน
ระบบการบําบัดรักษาอยางตอเนื่อง จนสามารถเลิกใชยาเสพติดได  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเปนทุนมนุษยท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป เปนการสืบสานปณิธานของสมเด็จยาท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณ
ตอผูติดยาเสพติดอยางแทจริง   

  
  



 



สารรองอธิบดีกรมการแพทย 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(นายแพทยภาสกร  ชัยวานิชศิริ) 

รองอธิบดีกรมการแพทย 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จยาของปวงชนชาวไทย 
พระองคทรงใหความเมตตา ปราณีผูติดยาเสพติดดวยเห็นวาเปนเพ่ือนมนุษย  
ผูตกอยูในความทุกขยาก มิไดมองวาเปนคนทําผิดหรือชั่วราย ดังกระแสรับสั่ง
วา “คนท่ีติดยาเขาเปนคนหรือเปลา ในเม่ือเขาเปนคน เรามีการชวยเหลือเขาได
ไหม ถาชวยเหลือเขาไดเทากับชุบชีวิตใหมใหเขา เราก็ควรทํา” 

นโยบายลดอันตรายจากการใชยาเสพติด จึงเปนนโยบายท่ีสอดคลอง  
กับการสืบสานปณิธานของพระองคท่ีมีเอกลักษณ ท่ีโดดเดน คือ คํานึงถึง  
การดูแลมนุษยท่ีเปนปจเจกบุคคล ยึดธรรมชาติของผูใชยาเสพติดเปนฐาน  
ในการยืดหยุนการดูแล  หลักการและเหตุผลชัดเจน  เปนนโยบายท่ีครอบคลุม
ไมเฉพาะดานการแพทยและการสาธารณสุขเทานั้น เปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูใชยาเสพติดใหสามารถอยูกับครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุข  
เนื่องดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 

1.  ดานมนุษยธรรม เปนการปองกันและบรรเทาความทุกขของ
มนุษยไมวาจะเกิดข้ึนในสวนไหนของโลกก็ตามไมเวนแมแตในเรือนจํา ในฐานะ
ท่ีเปนมนุษยคนหน่ึง 

2.  ดานสาธารณสุข  เชน  การใหความรู ความเขาใจเรื่องการลด
อันตรายตางๆ ท่ีมาจากจากการใชยาเสพติด การสนับสนุนใหใชอุปกรณสะอาด  
เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยลดการระบาดของโรคติดตอท่ีสําคัญ โดยเฉพาะเอชไอวี  
ไวรัสตับอักเสบบีและซี ในกลุมผูใชยาดวยวิธีฉีด  

3.  ดานสิทธิมนุษยชน  สิทธิในสุขภาพไดรับการบรรจุไวเปนพิเศษ  
ในกฎหมายระหวางประเทศวาดวยเร่ือง สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิของทุกคนท่ีจะ
ไดรับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจตามมาตรฐานสูงสุดเท าท่ีรัฐ  
จะสามารถจัดใหได เปนหนึ่งในสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน   

4.  ดานเศรษฐศาสตร  เปนการลงทุน ท่ี คุมคาใชจ าย  มาตรการ  
การลดอันตรายท่ีมีการขยายผลและความย่ังยืน เปนวิธีท่ีไดผลในการปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดตอท่ีสําคัญ  เชน สามารถปองกันบุคคล  
ใหรอดพนจากการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี เปนตน  

นอกจากนี้  การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ยังเปนการดูแล  
อยางมีสวนรวม ระหวางผู ใหบริการและผูรับบริการ โดยการมีสวนรวม  
ของครอบครัวและชุมชนท่ีมีเปาหมายการลด ละ และดํารงสถานภาพ  
การไมเสพยาใหนานท่ีสุด จนสามารถเลิกได ดํารงชีวิตอยูกับครอบครัวและ
สังคมไดอยางปกติสุข ลดปญหาการกออาชญากรรม ลดการถูกจับกุมคุมขัง  
ลดการถูกตีตรา สามารถทํางานไดอยางปกติ  
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คํานํา 
จากแนวทางสากลในการแกไขปญหายาเสพติดท่ีมองวา  การทําสงครามยาเสพติดเพ่ือขจัดใหหมดไป      

โดยสิ้นเชิง  นอกจากไมสามารถลดปญหายาเสพติดได  กลับยิ่งเพ่ิมปญหายาเสพติดใหสูงข้ึนมาโดยตลอด              
ทําใหทิศทางการแกปญหาในปจจุบัน  จึงมุงประเด็นไปยังการลดอันตรายหรือผลกระทบจากการใชยาเสพติด    
โด ยป รั บ แน ว คิ ด จ าก  “ Drug free society/world” เป น  “ Society free of drug abuse”  ดั งนั้ น                 
Harm reduction  จึงเปนมิติดานการลดอันตรายหรือผลกระทบจากการใชยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกับผูใชยาเสพติด 
ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมดวยมาตรการตางๆ อันเริ่มต้ังแต  การปรับเจตคติของเจาหนาท่ีทุกภาคสวน       
ท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติด  และเจตคติของประชาชนท่ัวไปใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน   
ถึงเหตุผลความจําเปนเก่ียวกับการลดอันตรายหรือผลกระทบท่ีเกิดจากยาเสพติด  การใชกระบวนการ
มาตรฐานทางสาธารณสุขในการลดผลกระทบเชิงสุขภาพ  เพ่ือลดหรือทําใหเกิดอันตรายตอผูปวย  ครอบครัว 
และสังคมนอยท่ีสุด 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี  และโรงพยาบาลธัญญารักษ
ภูมิภาคท้ัง  6  แหง  สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  ไดรวมกันจัดทํา “ชุดความรูการลดอันตราย
จากการใชยาเสพติด” เพ่ือเปนแนวทางการจัดบริการทางสาธารณสุขในการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  
ใหผูปฏิบัติงานมีความรู  ความเขาใจ  ในการใหบริการผูใชยาเสพติดใหไดรับบริการในการลดอันตรายจากการ
ใชยาเสพติดท่ีเปนมาตรฐานไดอยางครบถวน เหมาะสม ดวยความเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย     
ตลอดจนชวยประคับประคองใหผูใชยาเสพติด สามารถ ลด ละ เลิกยาเสพติด ไดในท่ีสุด   

    
                                                          

             
   

                                          (นายสรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา) 
                        ผูอํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี                       
              เมษายน 2561       
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บทท่ี 1 
การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) 

วัตถุประสงค มีความรู เขาใจ   
1. แนวคิดของการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
2. สถานการณและนโยบายการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดของประเทศไทย 
3. การจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดท่ีเหมาะสม 

เนื้อหาประกอบดวย 
บทนํา  
แนวคิดของการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  
สถานการณและนโยบายการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
การดําเนินงานการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดของประเทศไทย 

บทนํา 

นโยบายของรัฐบาลไดกําหนดใหมีแนวทางในการดําเนินงานดานการแกไขปญหายาเสพติดรอบดาน     
โดยการแกไขปญหาผูเสพ/ผู ติดยาเสพติด  ซ่ึงมีความสําคัญในการนําไปสูการลดปญหาอันเกิดจากการ          
ใชยาเสพติดท่ีมีตอสังคมได  ท้ังนี้กระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณและใหความสําคัญกับการพัฒนานโยบาย
ใหผูใชยาเสพติดไดรับการดูแลเทาเทียมกับผูปวยโรคอ่ืน  เขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุม  สามารถ
สรางหลักประกันวาผูใชยาเสพติดจะไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี  โดยมีเปาหมายสูงสุดในการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชยาเสพติดใหเลิกยาเสพติดได  สําหรับผูใชยาเสพติดท่ียังไมสามารถเลิก   
ยาเสพติดไดอยางเด็ดขาด  ตองพัฒนามาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดใหผูใชยาเสพติดไดรับ        
การบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดแบบรอบดาน  สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดโดยไมกอใหเกิด
อันตรายหรือความสูญเสียตอตนเองและสังคมอันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด  ใหความสําคัญในเรื่อง         
การปองกันและเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดรักษาผูใชยาเสพติดท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย  โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนในสังคม  เพ่ือใหมีแนวทาง  รูปแบบ  และสามารถ
ใหบริการดูแลผูใชยาเสพติดท่ีเหมาะสม  เกิดผลสําเร็จของการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ  ท้ังในเชิง
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูใชยาเสพติดใหเปนพลังสําคัญของแผนดิน          
เพ่ือประเทศชาติตอไป                

แนวคิดของการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

การลดอันตราย (Harm Reduction) หรือ การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) จากการใช           
ยาเสพติด หมายถึง  การลดปญหา  หรือภาวะเสี่ยงอันตราย  การสูญเสียจากการใชยาเสพติดท่ีอาจเกิดข้ึน   
กับตัวบุคคล  ชุมชน  และสังคม  ซ่ึงเปนการปองกันอันตรายโดยการทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายลดลง 
ในขณะท่ียังไมสามารถหยุดใชยาเสพติดได  เปนการยืดหยุนวิธีการรักษาท่ียึดความพรอมของผูใชยาเสพติด  
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เปนฐาน โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  มนุษยธรรม  สิทธิมนุษยชน  และความเขาใจธรรมชาติ  
ของผูใชยาเสพติด 

 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  เปนผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษา  ดูแล  และปกปองดวยความเสมอภาค         

เทาเทียมกันตามสิทธิ  ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  และความเปนผูปวย  ซ่ึงเปนนโยบายรัฐบาลโดยเปาหมาย
สูงสุดตามอุดมคติในการบําบัดรักษา  คือ  ผูปวยสามารถเลิกยาเสพติดไดอยางถาวร  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

มนุษยแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล  ระยะเวลาในการบําบัดรักษา  การเลิกเสพ  การเสพยาเสพติดซํ้า 

จนถึงการเสพซํ้าซาก  แมกระท่ังบางคนเสพตลอดชีวิตจุดจบสุดทาย  คือ  ติดเชื้อโรคตางๆ ท่ีมากับการใช        
ยาเสพติดหรือโรคฉวยโอกาส  อยูในสถานบําบัด  คุก  หรือความตาย  การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

ในขณะท่ียังเลิกเสพยาเสพติดไมไดนั้นจึงเปนการปองกัน  รักษา  และดูแลสุขภาพ  รักษาชีวิตของผูใชยาเสพติด 

รักษาสังคมสวนรวม  และผลกระทบตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในฐานะที่เปนคนๆ หนึ่งท่ียังมีชีวิตอยู  และเพ่ือนมนุษยพึง
ปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย  เปนสังคมคุณธรรม  เขมแข็ง  และไมทอดท้ิงกัน  การทํางานเชิงรักษาเพียงอยางเดียว   

ไมสามารถหยุดยั้งอันตรายท่ีมากับการใชยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และทันเวลา  

กระบวนการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

เริ่มตนดวยการระดมความพรอมของผูใชยาเสพติดดวยการสรางความศรัทธา  แรงจูงใจ  และพลังใจ       

ใหพรอมท่ีจะต้ังหลักในการบําบัดรักษา  เนนการปฏิบัติท่ีเขาถึงตัวบุคคล  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย  มนุษยธรรม  สิทธิมนุษยชน  ความเขาใจธรรมชาติของผูใชยาเสพติด  บนพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิต 

สุขภาพของบุคคลและชุมชน  ดังนี้ 
1. ใหผูใชยาเสพติดตระหนักวาปญหาของเขามีอะไรบาง  มีขอดี  ขอเสียอยางไร 
2. ลดปญหา  เริ่มตนจากการต้ังเปาหมายของตัวเอง  คนหาแรงบันดาลใจดวยตัวเองมากกวาจะถูก

ผลักดันจากผูรักษาวาเขาควรมีเปาหมายแบบท่ีผูรักษาเสนอ 
3. ขับเคลื่อนไปอยางชาๆ อยางม่ันใจและม่ันคง  มีอิสระในการเลือกทางของตัวเอง 
4. ยอมรับผูใชยาเสพติด  การทําผิดพลาดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคน 
5. การตอตานผูใชยาเสพติดท่ียังไมสามารถเลิกยาเสพติดไดนั้น  เปนการผลักดันใหผูใชยาเสพติด  

ออกนอกระบบการบําบัดรักษา  ผูบําบัดตองยืดหยุนและถอยหลังต้ังรับเพ่ือใหผูใชยาเสพติดยังคงมารับบริการ 

หลักการท่ีดีท่ีสุดคือหลักท่ีเหมาะท่ีสุดกับผูใชยาเสพติด  ซ่ึงสามารถชวยใหบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมกันไดคือ 

ผูใชยาเสพติดสามารถปรับตัวเองใหลดการใชยาเสพติดลง  ธํารงสถานภาพของการไมกลับไปเสพยาเสพติดซํ้า
ไดนานข้ึน  และสามารถพบแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางปกติสุข  จนกระทั่งหยุดใชยาเสพติดไดในท่ีสุด 

การลดอันตรายจากการใชยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และทันเวลา  จึงตอง
ประกอบดวย  กระบวนการปรับเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติบนพ้ืนฐานขององคความรูรวมกับการบริการ       
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติดท่ีรอบดาน  รวมถึงการคัดกรอง การคนหา การเขาถึงอยางตอเนื่องและ
เชื่อมโยงกับบริบทของผูใชยาเสพติด  และการเชื่อมตอกับบริการท่ีรอบดาน เปนสวนหนึ่งในการดูแลและ     
คืนมนุษยท่ีใชยาเสพติดกลับสูสังคมดวยความเปนมนุษยท่ีสมบูรณมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยการลดอันตราย
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จากการใชยาเสพติดจนถึงสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  โดยไมพ่ึงพายาเสพติดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เทาเทียมผูอ่ืนในสังคม 

เหตุผลสําหรับการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด   
1. ดานมนุษยธรรม  ผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน สวนใหญมีความเสี่ยงสูงตอการรับเชื้อเอชไอวี                    

เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี  และซี  รวมถึงการติดเชื้ออ่ืนๆ ตองทนทุกขกับการถูกตีตรา  ถูกกักขังในเรือนจํา                  

การไปใชยาเสพติด  และการติดเชื้อเอชไอวี  การลดอันตรายจากการใชยาเสพติดนั้นถูกถกเถียงท้ังใน          

ทางการเมือง  ศาสนา  และศีลธรรม  สงผลเสียตอความพยายามในดานการปองกันและการดูแลตามหลักการ
ข้ันพ้ืนฐานดานมนุษยธรรม  ซ่ึงองคกรระดับสากลท้ังสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง  ตางก็ทุมเท       

ความพยายามอยางเต็มศักยภาพของตนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือปองกันและบรรเทาความทุกข    
ของมนุษยไมวาจะเกิดข้ึนในสวนไหนของโลกก็ตาม   

2. ดานสาธารณสุข  การใชเข็มหรือกระบอกฉีดยารวมกันเปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีชวยเรงการระบาด
ของเชื้อเอชไอวี ในผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน  นโยบายควบคุมยาเสพติดควรมีจุดมุงหมายเพ่ือการลด     

(ไมใชเพ่ิม) ความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี  ดังนั้นการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปองกันหรือลดผลกระทบทางลบท่ีมีตอสุขภาพอันเนื่องมาจากพฤติกรรมบางอยาง การลดอันตรายเก่ียวกับ  

การจัดการปญหายาเสพติดนั้นเกิดข้ึนชวงปลายทศวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1970) โดยเนนดานการใหบริการ
สาธารณสุขท่ีจะลดผลกระทบทางลบจากการใชยาเสพติดและปองกันอันตรายผูท่ีใชยาเสพติดมากกวาจะให
ผูปวยหยุดใชยาเสพติด หรือปลอดจากยาเสพติดโดยเด็ดขาด  แนวคิดนี้ไดนํามาใชเปนวิธีการท่ีลดการแพรเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) และลดอันตรายในการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาเสพติด   

3. ดานสิทธิมนุษยชน  สิทธิในสุขภาพไดรับการบรรจุไวเปนพิเศษในกฎหมายระหวางประเทศวาดวย   

เรื่องสิทธิมนุษยชน  เปนสิทธิของทุกคนท่ีจะไดรับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ตามมาตรฐานสูงสุดเทาท่ี
รัฐจะสามารถจัดใหได  รัฐมีภาระผูกพันท่ีจําเพาะและตอเนื่องในการดําเนินการอยางเรงดวนและมีประสิทธิผล
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดในการเสริมสรางความตระหนักอยางถองแทเก่ียวกับสิทธินี้  กฎบัตรแหงองคการอนามัยโลก
กลาวไววา “สุขภาพ” คือ  การท่ีมีสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย  จิตใจ  และสังคม  ซ่ึงไมไดหมายถึง              

เพียงความไมมีโรคหรือความเจ็บปวยเทานั้น  การไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเทาท่ีรัฐจะจัดหา   

ใหไดนั้น  เปนหนึ่งในสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน  โดยไมคํานึงถึงความแตกตางดานเชื้อชาติ  ศาสนา  

ความเชื่อทางการเมือง  สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงบุคคลท้ังหลายท่ีสูญเสียอิสรภาพของตน         

พึงไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและดวยความเคารพตอศักด์ิศรีของความเปนมนุษยท่ีติดตัวบุคคลนั้นมา 

สุขภาพของประชาชนทุกคนเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีนํามาสูความสงบและความม่ันคง  โดยอาศัยความรวมมือ    

อยางเต็มท่ีระหวางบุคคลและรัฐ   ความสําเร็จของรัฐหรือประเทศใดๆ  ในการสงเสริมและปองกันสุขภาพถือวา
มีคุณคาสําหรับทุกคน  รัฐบาลของแตละประเทศจึงมีหนาท่ีในการจัดใหมีมาตรการตางๆ อยางเพียงพอ          

ท้ังทางดานสุขภาพและสังคม   
สิทธิ (Right) คือ  อํานาจหรือการกระทํา โดยชอบธรรมตามประเพณีหรือกฎหมาย  ในการอยู    

การมีเพ่ือประกันศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนาแตตองเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
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สิทธิท่ัวๆ ไป 
สิทธิของคนไทย (กีรติ บุญเจือ, 2537)  ท่ีคนไทยทุกคนพึงมีและรับสิทธิ  มีดังตอไปนี้ 

 1. สิทธิในสุขภาพ 
 2. สิทธิในการศึกษา 

 3. สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังผูแทนราษฎร 
 4. สิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
 5. สิทธิท่ีจะทํางานและมีรายไดเพียงพอข้ันตํ่าสําหรับเลี้ยงชีพ 
 6. สิทธิในความปลอดภัย 

7. สิทธิในชีวิตและครอบครัว 
 8. สิทธิในการพักผอนหยอนใจในท่ีสาธารณะ  
 9. สิทธิจะไดรับสาธารณูปโภคท่ีรัฐจัดหาใหอยางเทาเทียม 
 10. สิทธิในการควบคุมสิ่งแวดลอมรวมกัน 
 11. สิทธินับถือวัฒนธรรมของชาติซ่ึงเปนสมบัติรวมกันของทุกคน 
 12. สิทธิในการนับถือศาสนา 

สิทธิในการมีสุขภาพ  เปนสิทธิในสุขภาพ   ซ่ึงเปนสิทธิของทุกคนในการไดมีสุขภาพดีท้ังกาย 

และใจ  ตามมาตรฐานสูงสุดเทาท่ีจะมีได อันไดแก 
1. สิทธิไดรับบริการ การมีสภาพแวดลอมตางๆ ในการดํารงชีวิตท่ีจําเปนตอการมีสุขภาพดี 

สามารถเขาถึงไดงาย เพียงพอ คุณภาพดี ทุกคนสามารถซื้อบริการไดเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ  
2. สิทธิท่ีจะใหและรับขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ 
3. สิทธิในการรักษาความลับและความเปนสวนตัวเก่ียวกับสภาวะสุขภาพ 
4. สิทธิในการมีสวนรวมในการตัดสินใจและจัดทํานโยบายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของเรา       

ท้ังระดับชุมชน/ทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ 
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และกลุมผูดอยโอกาส  
6. มีระบบทํางานอยางไดผลในการใหความคุมครองดานสุขภาพมากกวาเรื่องของการมีอาคาร 

สถานท่ี  แพทย พยาบาล ฯลฯ (ในขณะท่ีระบบน้ียังไมสามารถรับประกันไดวาทุกคนจะมีสุขภาพดี) 
สิทธิในสุขภาพของมนุษยท่ีเทาเทียมกัน 

1. เพศ ภาวะ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ภาษา สีผิว ความพิการ  
2. สภาวะสุขภาพ (เชน เอชไอวี/เอดส) สัญชาติ พ้ืนเพทางสังคม รสนิยมทางเพศ  
3. ความคิดเห็นทางการเมืองหรือดานอ่ืนๆ (ความยากจน สถานภาพของการเกิด ความเปน

พลเมือง  สถานะทางการเงิน สถานะทางสังคม ฯลฯ) ท่ีขัดตอสิทธิในสุขภาพ  
4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4. ดานเศรษฐศาสตร  การลดอันตรายจากการใชยาเสพติดเปนการลงทุนท่ีคุมคาใชจาย  การขยาย
ผลโครงการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดสูความย่ังยืนเปนวิธีท่ีไดผลในการปองกันและควบคุมการระบาด        
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ของเอชไอวีและโรคติดเชื้ออ่ืนๆ  ท่ีติดตอทางเลือด เชน  สามารถปองกันบุคคลใหรอดพนจากการติดเชื้อเอชไอวี  
โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เปนตน 

การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  ควรมีองคประกอบหลัก ดังนี้  
1. ลักษณะการใหบริการ เนน 

 - การบริการขอมูลขาวสาร   ความรู  และการสื่อสาร 
 - การเขาถึงอุปกรณสะอาดท่ีมีผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรม 
 - การบําบัดรักษายาเสพติด  โดยเฉพาะสารทดแทนระยะยาว 
 2. เนนกระบวนการเขาถึงผูใชยาเสพติด   โดยใชชุมชนและเพ่ือนผูใชยาเสพติดเปนฐาน 
 3. มีการสนับสนุนเชิงนโยบาย  กฎหมาย  รวมถึงการรณรงคและประชาสัมพันธ 

เปาหมายของการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
เปาหมายเบ้ืองตน คือ  อันตรายตางๆ ท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด  
เปาหมายระยะส้ัน คือ  ปกปอง ปองกัน และดูแลการติดเชื้อโดยเฉพาะเอดส ตับอักเสบ บี และซี 
เปาหมายเฉพาะ คือ  จูงใจผูใชยาเสพติดออกจากยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายและหยุดฉีด 
เปาหมายสูงสุด คือ  ชวยใหผูปวยสามารถปรับตัวเองใหลดการใชยาเสพติดลง ธํารงสถานภาพ              

การไมกลับไปเสพยาเสพติดซํ้าไดนานข้ึน  และสามารถพบแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางปกติสุข จนกระท่ัง     

หยุดใชยาเสพติดไดในท่ีสุด 

สถานการณและนโยบายการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

สถานการณปญหายาเสพติดของประเทศไทย  พบวา  มีจํานวนผูใชยาเสพติดเพ่ิมข้ึนทุกปอีกท้ัง
ประเภทยาเสพติดท่ีใชก็มีความหลากหลาย  โดยตัวยาหลักท่ีผูเขารับการบําบัดครั้งแรกใชมากท่ีสุด คือ ยาบา 
กัญชา ยาไอซ และพืชกระทอม ตามลําดับ  สวนใหญใชโดยวิธีการสูบและกิน ท้ังนี้ประเภทยาเสพติดท่ีมีการใช
ดวยวิธีการฉีด ไดแก เฮโรอีน ฝน ยาบา ซ่ึงการใชยาเสพติดชนิดฉีดมีการเปลี่ยนประเภทของยาเสพติดท่ีใช   
จากเฮโรอีนไปเปนยาเสพติดอ่ืนท่ีมีรูปแบบยาไมเหมาะสมกับการฉีดเขาหลอดเลือดดํา นอกจากจะเกิดอันตราย
จากยาเสพติดท่ีใชแลวยังอาจเกิดผลตอการอุดตันในหลอดเลือดได  การใชเข็มฉีดยารวมกันก็เปนภาวะเสี่ยง   
ตอการติดเชื้อเอชไอวี และเม่ือรางกายออนแอการเจ็บปวยดวยโรควัณโรคก็มักควบคูกันไป  การดูแลผูใชยา
เสพติดชนิดฉีดตองมองปญหาใหเปนรูปธรรมและเปนองครวมอยางแทจริง  เนื่องจากบุคคลกลุมนี้ยังไมสามารถ
เลิกยาเสพติดได  มีอัตราการกลับไปเสพยาเสพติดซํ้าสูงและเขาถึงไดยาก  ฉะนั้นการดําเนินงานกับผูใชยา    
เสพติดชนิดฉีด  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายในการท่ีจะพัฒนามาตรการลดอันตรายจากการ   
ใชยาเสพติดเพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อเอชไอวี  โรคติดตออ่ืนๆ หรือใหผูใชยาเสพติดท่ียังเลิกไมไดและ
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  รวมถึงการลดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการแสวงหายาเสพติด 
ระหวางการใชยาเสพติด  และหลังการใชยาเสพติดท่ีจะเกิดตอตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน   

จากการคาดประมาณจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย  โดยใชตัวแบบจําลอง Thailand 
Spectrum: AEM Model เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  พบวา ในป 2559  มีผู ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม  
จํานวน 6,471 คน  และการคาดประมาณจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม จําแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงโดยใช 
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 AEM สําหรับป 2559 พบวา  เปนกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชายรอยละ 44 กลุมผูติดเชื้อจากคูรอยละ 32  
กลุมพนักงานบริการกับลูกคารอยละ 11  กลุมผูใชยาเสพติดดวยวิธีการฉีดรอยละ 10  และกลุมการติดเชื้อฯ 
ในเพศสัมพันธกับผูท่ีไมใชคูครอง (รวมกลุมเยาวชน) รอยละ 6  จากสถานการณปญหาเอดสในกลุมผูใชยา    
เสพติดดวยวิธีการฉีดท่ีเขารับบริการในป 2555 พบวา  ผูใชยาเสพติดดวยวิธีการฉีดมีการติดเชื้อรอยละ 25.2 
ของประชากรท่ีติดเชื้อเอชไอวี (แหลงท่ีมา: รายงานความกาวหนาของประเทศไทยในการปองกันและแกปญหา
เอดส ป พ.ศ. 2560)  จึงไดมีการพัฒนานโยบายการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ไดมีคําสั่งท่ี 19/2556 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม  
พ.ศ. 2556  เรื่องแผนปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดป 2557 ในแผนงานท่ี 2 แผนการแกไขปญหา    
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  กําหนดใหนํามาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) มาทดลอง
ดําเนินการในกลุมผูเสพติดรุนแรงท่ียังเลิกยาเสพติดไมได  และมีพฤติกรรมการเสพติดท่ีกอใหเกิดอันตราย     
ตอตนเอง ในแงของการติดเชื้อและแพรเชื้อโรคติดตอรายแรงไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม  ตอมาไดมีคําสั่ง
ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติท่ี 1/2557 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557  เรื่องแนวทาง
การดําเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ในกลุมผูใชยาเสพติดดวยวิธีการฉีด เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมควบคูไปกับการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดในลักษณะอ่ืน       
โดยกําหนดพ้ืนท่ีนํารองดําเนินการ 19 จังหวัด 

ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ไดออกคําสั่งท่ี 2/2560 ลงวันท่ี                
17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  เรื่องแนวทางการดําเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)           
ไดกําหนดแนวทางการใหผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขาถึงบริการดานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขาถึงผูใชยาเสพติดรวมถึงผูปฏิบัติงานในการดําเนินงาน
การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ใหเอ้ืออํานวยตอ
การบําบัดทางเลือก เพ่ือใหการดําเนินงานตามมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดมีความตอเนื่อง บังเกิดผลท่ี
เปนรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 ในยุทธศาสตร        
การแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ดวยมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด สามารถลดความเสี่ยงตอการรับ
และถายทอดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตอทางเลือดอ่ืนๆ ของผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีดท่ียังเลิกไมได  ลดอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมผูใชยาเสพติดดวยวิธีการฉีด  ลดการใชยาเกินขนาดและเสียชีวิตจากการใชยา  
เสพติดเกินขนาด  ลดความเสี่ยงท่ีมีตอผูใชยาเสพติดจากสิ่งแวดลอมและจากสังคม ซ่ึงชวยใหผูใชยาเสพติด     
มีโอกาสเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดเพ่ิมข้ึน  ในขณะเดียวกันตองปรับเปลี่ยนเจตคติของผูปฏิบัติงานท้ัง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมในดานการยอมรับความเปนตัวตนของผูใชยาเสพติด รวมถึงการจัดกระบวนการ
รองรับ เชน การมีโครงการตรวจเลือดโดยความสมัครใจ ยาตานไวรัส และยารักษาวัณโรค กระบวนการ      
ลดอันตรายจากยาเสพติด ไดเริ่มนํามาใชในประเทศไทยอยางเปนระบบ  มีกระบวนการทํางานรวมกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม (Non - Government Organizations: NGO) ครอบครัว ชุมชน และทองถ่ินท่ีมี
ความพรอมเพ่ือการแกไขปญหาเฉพาะถ่ิน โดยการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
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1. เพ่ือสนับสนุนและชวยเหลือผูใชยาเสพติดใหเขาถึงบริการสุขภาพ บริการทางจิต และบริการ 
ทางสังคม โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมถึงชุมชน ในการดูแลชวยเหลือผูใชยาเสพติด 

2. เพ่ือใหเกิดกลไกการดําเนินงานดานการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
3. เพ่ือใหสาธารณชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดมากยิ่งข้ึน 
4. เพ่ือใหเกิดรูปแบบและแนวทางดําเนินงานลดอันตรายจากการใชยาเสพติดในการดูแลผูใชยา     

เสพติดท่ีสามารถขยายการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

กลุมเปาหมายในการดําเนินงาน 

1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก 
 1.1 กลุมผูใชฝน/เฮโรอีน ดวยวิธีฉีด 
 1.2 กลุมผูใชฝน/เฮโรอีน ดวยวิธีการอ่ืนๆ  
 1.3 กลุมผูใชยาเสพติดอ่ืนๆ ดวยวิธีฉีด  
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก 
 2.1 ผูติดท่ีมีอาการรุนแรง หรือเรื้อรังจากยาเสพติด 
 2.2 ผูใชยาเสพติดอ่ืนดวยวิธีการอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ ในการดําเนินงานใหเนนไปท่ี กลุมเปาหมายหลัก 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ดําเนินการในพ้ืนท่ี 36 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ไดแก 1) เชียงราย 2) เชียงใหม 3) นาน        
4) พะเยา 5) แมฮองสอน  6) ลํ าปาง 7) ตาก  8) สุ โขทัย  9) ชัยนาท  10) นนทบุรี 11) ปทุมธานี                
12) พระนครศรีอยุธยา 13) กาญจนบุรี 14) ราชบุรี 15) สมุทรสงคราม 16) ปราจีนบุรี 17) สมุทรปราการ   
18) กาฬสินธุ 19) เลย 20) เพชรบูรณ 21) ขอนแกน 22) นครราชสีมา 23) สุรินทร 24) นครศรีธรรมราช    
25) สุราษฎรธานี 26) พัทลุง 27) ตรัง 28) นราธิวาส 29) ปตตานี 30) ยะลา 31) สงขลา 32) สตูล           
33) อุบลราชธานี 34) อํานาจเจริญ 35) ศรีสะเกษ และ 36) ยโสธร   

เปาหมายการดําเนินงาน ตามคําสั่ง ฯ แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

1. เปาหมายเบื้องตน: ใหความรู ความเขาใจ และอันตรายท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด เพ่ือลด
อันตรายจากการใชยาเสพติดท่ีเกิดกับตัวผูใชยาเสพติด 

2. เปาหมายระยะส้ัน: 
 2.1 มีการเขาถึงผูใชยาเสพติดดวยวิธีการฉีด 
 2.2 มีการเขาถึงผูใชยาเสพติดดวยวิธีการอ่ืนๆ 
 2.3 บูรณาการในการดําเนินงานดานการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ดวยงบประมาณ      

จากแหลงตางๆ ท้ังในระดับประเทศและพ้ืนท่ี 
 2.4 มีการกําหนดกลไกการดําเนินงานในระดับชาติและในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 2.5 มีการจัดทําระบบฐานขอมูล 
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3. เปาหมายระยะยาว: สาธารณชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
4.เปาหมายสูงสุด : มีรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานลดอันตรายจากการใชยาเสพติด                 

ในการดูแลผูใชยาเสพติด โดยจัดชุดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดแบบรอบดาน สําหรับกลุมเปาหมาย 
ครอบคลุมท้ัง 3 ดาน ประกอบดวย 

 1. การใหบริการดานยาเสพติด 

  1) การใหความรูและใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือสรางความเขาใจ 
ความตระหนัก และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงการฝกทักษะการปองกันยาเสพติด 

  2) การบําบัดรักษายาเสพติดโดยใชยาและสารทดแทนระยะยาวเชน การบําบัดรักษา
โดยใชเมทาโดนทดแทนระยะยาว (MMT) ตามมาตรฐานทางการแพทย 

  3) การจัดใหมีบริการปองกันและดูแลรักษาอาการจากการใชยาเกินขนาดในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ เชน การใหบริการ Naloxone เปนตน 

  4) การสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเปาหมายสมัครใจเขารับบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จนสามารถเลิกใชยาเสพติดไดในท่ีสุด 

 กรณีท่ีกลุมเปาหมายสมัครใจและพรอมท่ีจะเขารับการบําบัดรักษา ใหสงกลุมเปาหมายไปยัง
หนวยบริการสาธารณสุขและใหบริการตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 2. การใหบริการดานสุขภาพกายและจิต 

  1) การใหความรูเพ่ือสรางความเขาใจ ความตระหนัก และการประเมินความเสี่ยง
ของตนเอง รวมถึงการฝกทักษะการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค และไวรัส     
ตับอักเสบ บี และซี 

  2) การใหคําปรึกษาและตรวจการหาติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) และสงตอ
เขารับบริการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส 

  3) การใหคําปรึกษา ตรวจหา และสงตอเขารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัส      
ตับอักเสบ บี และ ซี 

  4) การสนับสนุนใหใชเข็มและอุปกรณฉีดท่ีสะอาด 
  5) การแจกถุงยางอนามัย 
  6) การตรวจและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
  7) การปองกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรค 
  8) การใหบริการรักษาดานจิตเวช 

 3. การใหบรกิารดานสังคม 

  1) การเย่ียมบานรายบุคคล โดยอาสาสมัครภาคประชาสังคม และเจาหนาท่ีภาครัฐ
   2) กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมบริการสังคม 
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  3) จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย (Drop in center) ในการดําเนินกิจกรรมลดอันตราย 
จากการใชยาเสพติด โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 

  4) จัดบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกกลุมเปาหมายและผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 เพ่ือใหการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดโดยมาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด          
เกิดผลลัพธท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนท้ังเรื่อง การลดอันตรายจากการเกิดปญหาสุขภาพของตัวผูใชยาเสพติดและบุคคลอ่ืน 
พรอมผลักดันใหผูใชยาเสพติดกลับเขามาเปนสวนหนึ่งของสังคมไดนั้น  จําเปนตองมีการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง
และผลักดันใหมาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยเสริมใหแนวทางการแกไข
ปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการแกไขปญหา        
ในกลุมของผูติดรุนแรงซ่ึงเปนกลุมท่ีใชยาเสพติด ตอเนื่องเปนเวลานาน ไมสามารถเลิกหรือหยุดเสพได        
และอาจไมมีความพรอมในการเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ  เนื่องมาจากภาวะทางดานรางกาย
และจิตใจ ซ่ึงการแกไขปญหาในกลุมดังกลาวไมอาจใชมาตรการอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

การดําเนินงานการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดของประเทศไทย 

การดําเนินงานใหบริการปองกันและดูแลรักษาผูใชยาเสพติดในประเทศไทยเริ่มต้ังแต พ.ศ. 2533      
โดยดําเนินงานในลักษณะเปนโครงการนํารอง เชน การบําบัดผูใชยาเสพติดดวยสารทดแทนเมทาโดน         
หลังการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ ในป พ.ศ. 2544  ประเทศไทยไดมีความพยายามท่ีจะดําเนินการ
แกปญหาในกลุมประชากรกลุมนี้มาโดยตลอดจนถึงปลายป พ.ศ. 2545 จึงไดมีการจัดต้ัง “คณะทํางานเรงรัด
การลดการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาเสพติด” เพ่ือใหมีกลไกการขับเคลื่อนท้ังในเชิงขาวสาร 
และความรู ตลอดจนผลกระทบของการใชยาเสพติดชนิดฉีด มีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางาน
จากหนวยงานตางๆ ไดแก  กองปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร        
สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย  เครือขายผูใชยาประเทศไทย (TDN)  มูลนิธิรักษไทย  มูลนิธิพีเอสไอ 
ประเทศไทย  มูลนิธิรณรงคเพ่ือการเขาถึงการรักษาผูติดเชื้อเอดส (TTAG)  กรมราชทัณฑ  กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  สํานักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด (ปปส .)          
และสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (สอวพ.)  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS)  องคการอนามัยโลก (WHO)  กองทุนเพ่ือเด็กแหง
สหประชาชาติ (UNICEF)  และสํานักงานสหประชาชาติดานยาเสพติดและอาชญากรรม  (UNODC)            
ศูนยความรวมมือไทยสหรัฐดานสาธารณสุข (TUC)  และองคการสงเสริมสุขภาพครอบครัวสากล (FHI)   

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี  เริ่มพัฒนาการทํางาน      
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  เม่ือป พ.ศ. 2551  โดยพัฒนารูปแบบและผลักดันนโยบายใหผู เก่ียวของ           
ทุกภาคสวน  มีแนวทางปฏิบัติในการปองกันและลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  ดําเนินการพัฒนาและ
ถายทอดองคความรูใหผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด เกิดความเขาใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการ           
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติด มีการดําเนินงานเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนเพ่ือผลักดันนโยบายและกําหนด
แนวทางปฏิบัติกับผูปวยกลุมนี้  โดยมีองคกรท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคมเปนเครือขาย       
ความรวมมือในการทํางานตามมาตรฐานสากลท่ีหลายๆ ประเทศดําเนินการอยู ดังตอไปน้ี  
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1. โครงการใหบริการเขาถึงชุมชนเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง และผลกระทบจากการติดเชื้อ 
เอชไอวี ในกลุมผูใชยา (Drug and HIV/Aids Outreach Program) ป พ.ศ. 2549 นํารอง 3 หนวยงาน ไดแก 
สถาบันธัญญารักษ  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม  และศูนยบําบัดรักษายาเสพติดสงขลา โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, UNAIDS, UNODC และ
UNICEF  

2. โครงการพัฒนาบริการ Drop in center ในนาม “บานอุนไอรัก” โดยสถาบันธัญญารักษ         
ในป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน เพ่ือใหบริการสําหรับผูใชยาเสพติดในชุมชนท่ียังไมเขาสูระบบบริการโดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากองคการสงเสริมสุขภาพครอบครัวสากล (FHI) ในป พ.ศ. 2550 – 2551 

3. โครงการพัฒนาการบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดและลดผลกระทบจากการติดเชื้อ     
เอชไอวีในผูใชยาเสพติดรวมกับเครือขาย ดําเนินการใน 13 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ  
ระยอง สตูลขอนแกน นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม แมฮองสอน สงขลา ปตตานี ตรัง ท้ังหนวยภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม ในป พ.ศ. 2552 – 2554  ไดรับงบสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)   
เพ่ือพัฒนาการบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดเขาสูหนวยบริการสาธารณสุข ผลงานท่ีสําคัญ คือ        
  * พัฒนาการทํางานรูปแบบเครือขายหนวยภาครัฐและภาคประชาสังคม   
      * พัฒนาหลักสูตร การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด เพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือคนหาผูใชยาเสพติด
และการใหเมทาโดนระยะยาว (MMT)        
  * อบรมเจาหนาท่ีคลินิกยาเสพติด เรื่องลดอันตรายจากการใชยาเสพติด อบรมอาสาสมัคร      
เพ่ือนชวยเพ่ือน ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือคนหาผูใชยาเสพติด                                                                    
      * พัฒนาการทํางานเชิงรุก คนหาผูใชยาเสพติดรายใหมในชุมชน   
      * พัฒนา Drop in Center 9 แหง                                                      
      * พัฒนาระบบการสงตอ                                                                   
      * พัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีใชในการติดตามและศึกษาสถานการณเอดสในผูใชยาเสพติด               
รวมถึงจัดทําฐานขอมูลกลางในรูปแบบเว็บไซด เพ่ือใชเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน            
และจัดบริการศูนยปรึกษาออนไลน 
      * สังเคราะหและนําเสนอกระบวนการลดอันตรายและแกปญหาเอดสในกลุมผูใชยาเสพติด
เพ่ือผลักดันนโยบายในการตอบสนองสิทธิทางการแพทยและสาธารณสุข 
 4. โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยสงเสริมการบูรณาการและสรางเครือขายการเขาถึงบริการ  
ของกลุมเปาหมายท่ีเขาถึงยาก (HIV - Prevention Among MARPs by Promoting Integrated Outreach 
and Networking: CHAMPION) ในป พ.ศ. 2553 - 2557 รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 19  จังหวัด ไดงบสนับสนุนจากสํานักงานบริหาร       
กองทุนโลก ผลงานท่ีสําคัญ คือ 
  * พัฒนาพรอมจัดพิมพเผยแพร คูมือการรับ - สงตอ และจัดอบรมเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
  * พัฒนารูปแบบการจัดบริการ VCT&STI เคลื่อนท่ี ณ ศูนยลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  
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     * พัฒนาคูมือการลดอันตรายของประเทศไทยพรอมจัดพิมพเผยแพร 
  * พัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนวิทยากรหลัก 3 หลักสูตรใน 3 ภูมิภาค คือ การลดอันตรายจากการ          
ใชยาเสพติด  การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานกับผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด  และหลักสูตร Methadone 
Maintenance Therapy  
      * ทบทวนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบของประเทศท่ีเปนขอจํากัดในการนํามาตรการลด
อันตรายและผลกระทบจากการใชยาเสพติดในประเทศไทย ท้ังดานการใหบริการ และการบังคับใชกฎหมาย       
  * พัฒนาพรอมจัดพิมพเผยแพรมาตรฐานการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาวของประเทศไทย                 
พ.ศ. 2558 (Standard Operating Procedures of Methadone Maintenance Therapy Thailand 2013)                        

5. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน ต้ังแตป พ.ศ. 2555 – 
2561 โดยนําแนวทางลดอันตรายจากการใชยาเสพติดมาใชในการบําบัดผู ติดฝนบนพ้ืนท่ีสูง 7 อําเภอ           
ใน 3 จังหวัด ไดแก อําเภอไชยปราการ เชียงดาว แมแตง เวียงแหง อมกอย จังหวัดเชียงใหม อําเภอปาย 
จังหวัดแมฮองสอน  และอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

6. โครงการพัฒนานโยบายลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ป พ.ศ. 2560  
 * รวมพัฒนานโยบายลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ตามคําสั่งศูนยอํานวยการการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติท่ี 2/2560 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เรื่องแนวทางการดําเนินงาน     
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) ใน 36 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

 * รวมมือกับ สปสช. ในการผลักดันหนวยบริการใหบริการเมทาโดน ตามแนวทางลดอันตราย
จากการใชยาเสพติด (Harm Reduction ) สนับสนุนและจูงใจใหเบิกจายคาบริการเมทาโดนระยะยาว (MMT) 
เชิญชวนสื่อมวลชน ทําขาวประชาสัมพันธพ้ืนท่ีใหบริการเมทาโดนระยะยาวท่ีมีบริการรอบดาน เชน 
โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก โรงพยาบาลแมแตง และโรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม          
  * ทําความเขาใจแนวทางการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ในการประชุม 13 เขตสุขภาพ  
  * ทําMOU เรื่องแนวทางการดําเนินงานลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) 
กับ 11 หนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแหงชาติ          
ครั้งท่ี 18 ณ เมืองทองธานี 
      * ประชุมเชิ งปฏิ บั ติการวางแผนการดํ าเนินงานลดอันตรายจากการใชยาเสพติด            
(Harm Reduction)  ใหกับบุคลากรสาธารณสุขผูใหบริการพ้ืนท่ีดําเนินการ 36 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
ตามคําสั่งศูนยอํานวยการการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติท่ี 2/2560  

 ประโยชนของการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  โดยการใหความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ ลดอันตรายท่ีมากับ     

การใชยาเสพติด เชน  ลดการใชเข็มฉีดยารวมกัน  ลดการฉีดยาเสพติด  ลดการใชยาเสพติด จนถึงไมตอง           

ใชยาเสพติด  ลดการติดเชื้อท่ีติดตอทางเลือดและทางเพศสัมพันธ  เปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในสวนตางๆ      

ของมนุษย  พยายามเติมเต็มและเสริมสวนท่ีบกพรองใหครอบคลุม  ท้ังดานสุขภาพกาย จิตใจ สังคม อารมณ 
และเศรษฐกิจ  เพ่ือใหผูใชยาเสพติดสามารถชวยเหลือตนเองไดและการนําการลดอันตรายมาใชในแตละ
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ประเทศหรือแตละสถานท่ีนั้น  ตองปรับใหเหมาะสมกับแตละบริบท  ประโยชนของการลดอันตรายจากการ    

ใชยาเสพติด  พอสรุปไดดังนี้ 
1. เปนการทํางานรวมกันระหวางผูจะเลิกยาเสพติดกับผูใหการชวยเหลือ 
2. หลีกเลี่ยงความกดดันตางๆ ในชีวิต 
3. ชวยใหบุคคลปรับเปลี่ยนตัวเองและสิ่งแวดลอม 
4. เปนตัวต้ังตนในการเลิกยาเสพติด 
5. ชวยรักษาชีวิตผูใชยาเสพติดใหเพ่ิมข้ึน 
6. ลดการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ เชน เอดส วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ 
7. เปนการจัดการ ใหโอกาสผูใชยาเสพติด ท่ีพยายามเลิกเสพหรือไมเลิกเสพ มีครอบคลุมมากข้ึน 
8. เปนรูปแบบท่ีตอบสนองใหเขาใจธรรมชาติผูปวยยาเสพติด 
9. ลดปญหาทางสังคม 

ปจจัยความสําเร็จ 

ปญหาการใชยาเสพติดเปนปญหาเรื้อรัง  โรคติดยาเสพติดเปนโรคเร้ือรัง  ผูท่ีติดสารเสพติดมักมี
ประวัติการกลับไปใชยาเสพติดซํ้าหลายครั้งกวาจะเลิกยาเสพติดได การเขาใจวาโรคติดยาเสพติดเปนโรคเร้ือรัง 

จึงเปนความจําเปนในผูท่ีเก่ียวของ เปนการเปดประตูและพากันกาวขามสะพานในการดูแลชวยเหลือผูใชยา    

เสพติด ใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข  และเปาหมายสุดทาย คือ  สามารถ ลด ละ เลิกยาเสพติดได
เนื่องจากกระบวนการเลิกยาเสพติดไมไดเกิดข้ึนในชวงเวลาขามคืน แตตองกินเวลานานเปนเดือน เปนป 
มาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  จึงเปนมาตรการท่ีดีในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเสพกับ          

ผูใหบริการ  ซ่ึงความสัมพันธท่ีดีจะเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญในการชักจูงใหผูใชยาเสพติด ลด ละ เลิกใชยาเสพติด 

ท่ีสําคัญคือ เปนมาตรการท่ีลดผลเสียท่ีอาจมีผลในระยะยาวกับผูใชยาเสพติด เชน การติดเชื้อเอดส หรือเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ ท้ังนี้สิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึง คือ  ภายหลังจากท่ีเราลงทุนลงแรงจนชวยใหผูใชยาเสพติดคนหนึ่ง
สามารถหยุดยาเสพติดได  เราคงไมอยากไดคนท่ีมีโรคหรือมีสุขภาพไมดีคืนสูสังคม  มาตรการลดอันตรายจาก
การใชยาเสพติด  จึงเปนมาตรการท่ีชวยปองกันผลเสียเหลานี้  ซ่ึงชวยใหเราไดคนท่ีมีคุณภาพท้ังรางกายและ
จิตใจกลับคืนสูสังคม   
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บทที่ 2 

การใหความรู ความเขาใจเพ่ือสรางความตระหนักเร่ืองการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  

 (Information  Education and communication: IEC) 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรดานสุขภาพเขาใจแนวทางการใหขอมูลขาวสาร ความรู และการสื่อสารท่ีเหมาะสม   

ในการสรางความเขาใจ ความตระหนักเก่ียวกับการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  เพ่ือปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี  และโรคตางๆ ท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด 

เนื้อหาประกอบดวย 
บทนํา 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับยาเสพติด 
ความรูเก่ียวกับโรคตางๆ 

บทนํา  

 ประเทศไทยไดมีความพยายามท่ีจะดําเนินการแกปญหาในกลุมผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีดมาตลอดและ
ในปลายป พ.ศ. 2545 มีการจัดต้ัง “คณะทํางานเรงรัดการลดการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยา  
เสพติด” ข้ึน  เพ่ือใหเกิดกลไกการขับเคลื่อนท้ังในเชิงขาวสาร ความรูตางๆ และปญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดจน
ผลกระทบของการใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานจากหนวยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม  มีการดําเนินงานดังกลาวตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  อีกท้ังมีการพัฒนารูปแบบบริการ
สําหรับผูใชยาเสพติด และผูใชยาเสพติดท่ีติดเชื้อเอชไอวี  โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีครอบคลุม    
ถึงการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับการใหความรูเรื่องการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด เชน           
การปองกันเอดสกับผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด  โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี  วัณโรค  หรือกรณีมีสภาวะแทรกซอน
ในการใชยาเมทาโดน การใหบริการท่ีควบคูกับการบริการทางสังคม การใหคําปรึกษาและตรวจการหาเช้ือ    
เอชไอวีโดยสมัครใจ และศูนยลดอันตรายจากการใชยาเสพติดท่ีเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึง   
การบริการในชุมชนท่ีครอบคลุมการใหความรูเรื่องการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

 ความหมาย 

 การใหความรู ความเขาใจเพ่ือสรางความตระหนักเรื่องการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด  
(Information Education and Communication: IEC) โดยท่ัวไป หมายถึง  การจัดบริการใหขอมูลขาวสาร
และความรู เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในเรื่องตางๆ ใหกับกลุมเปาหมาย  ซ่ึงนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค เปนกลยุทธและวิธีการท่ีใชแตกตางกันในแตละบุคคล  แตละครอบครัว  และแตละกลุม     
สําหรับการดําเนินการดังกลาวในชุมชน  ควรสงเสริมใหชุมชนมีบทบาทยอมรับ ปกปอง และดูแลสุขภาพ     
ของคนในชุมชน IEC เปนกระบวนการเรียนรู  การสรางพลังใหกับชุมชนในการตัดสินใจ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคและเปล่ียนแปลงขอบงชี้ตางๆ การพัฒนากิจกรรมข้ึนอยู กับการประเมินความตองการ           
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และความรูพ้ืนฐาน IEC สามารถจัดบริการไดหลายชองทางเชน จัดทําผานโทรทัศน วิทยุ วารสาร หนังสือพิมพ 
บุคคลตางๆ ในสังคม เชน ผูนําศาสนา  ผูนําชุมชน  และบุคลากรดานสุขภาพ 

ดังนั้น การใหความรู ความเขาใจเพ่ือสรางความตระหนักเรื่องการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
(Information Education and Communication: IEC) จึงเปนการจัดบริการความรูเพ่ือสรางความเขาใจและ
สรางความตระหนักใหผูใชยาเสพติด  สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง เพ่ือลดความเส่ียง และอันตราย    
ท่ีเกิดจากการใชยาเสพติดได 

แนวปฏิบัติ 

การใหความรู  ความเขาใจเพ่ือสรางความตระหนักเรื่องการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
(Information Education and Communication: IEC) เป นแนวทางการดําเนิน งาน ท่ี มี เป าหมายลด       
ความเสี่ยงและผลกระทบทางดานสุขภาพของผูใชยาเสพติดมี 5 องคประกอบ อันจะนําไปสูการบรรลุ        
ตามเปาหมายของ IEC 

องคประกอบของ IEC มีดังนี้ 

1. บุคลากรดานสุขภาพ (Sender) เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีชวยให IEC ประสบความสําเร็จได 
บุคลากรดานสุขภาพ ควรมีคุณลักษณะดังนี้  

 1.1 ดานความรู และทักษะ 
 - มีความรู ความเขาใจเรื่องการลดอันตรายจากการใชยา และขอมูล ขาวสารตางๆ 
 - มีทักษะในการสื่อสารท่ีดี 
 - รูข้ันตอนการทํางาน 
 - เปนคนชางสังเกต เรียนรูไดเร็ว และมีความจําดี 
 - มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 - คิดและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
 - มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบขาวสารตางๆ 
 - มีความสามารถในการเขียนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 - มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน 

  1.2 ดานบุคลิกภาพ 
    - การพูดจา สุภาพนุมนวล 
   - หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีตีตรา ใหเกียรติ 
    - มีความเปนกันเอง 
    - กิริยาทาทาง มีสงา นาเชื่อถือ 
    - การแตงกายท่ีสุภาพ สะอาด 
    - การใชสายตา การย้ิม ทาทางประกอบ และสัญลักษณตางๆ 
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   1.3 ดานจิตใจ 

    - มีมนุษยสัมพันธดี 
    - มีความเมตตาและเต็มใจท่ีจะชวยเหลือหรือใหบริการดวยใจ (Service  Mind) 
    - มีจิตสํานึกและคุณธรรมท่ีดี 
    - มีความซ่ือตรง มีความกลาท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
    - มีความคิดสุขุม รอบคอบ 
    - มีความเยือกเย็น จิตใจม่ันคง ไมวูวาม ควบคุมอารมณไดดี  

 2. ความรูเรื่องการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Message) คือ ความรูเรื่องการลดอันตราย
จากการใชยาเสพติด และขอมูล ขาวสารตางๆ ท่ีถูกถายทอดไปยังผูใชยาเสพติด ซ่ึงบุคลากรดานสุขภาพจะตอง
จัดทํา เรียบเรียง และทบทวนเนื้อหาใหถูกตองเหมาะสม กอนท่ีจะนําไปถายทอดตอไป ความรูเรื่องการลด
อันตรายจากการใชยาเสพติด และขอมูล ขาวสารตางๆ ท่ีจําเปน สําหรับผูใชยาเสพติด ไดแก  

  2.1 ความรูเก่ียวกับโรคตางๆ 
   - ความรูเก่ียวกับโรคเอดส  
   - ความรูเรื่องยาตานไวรัสเอดส 
   - ความรูเรื่องวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี 
   - ความรูเรื่องไวรัสตับอักเสบ บี 
   - ความรูเรื่องไวรัสตับอักเสบ ซี 

      2.2 การใชเข็ม และอุปกรณฉีดยาสะอาด    
    - การไมใชเข็มและอุปกรณการเสพรวมกัน  
    - การทําความสะอาดเข็ม  
    - การฉีดยาอยางถูกตอง  
    - การปองกัน และการชวยเหลือเพ่ือนท่ีใชยาเสพติดเกินขนาด  

      2.3 การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย 
  - การปองกันการต้ังครรภท่ีไมพึงประสงค 
  - วิธีการใชถุงยางอนามัยท่ีถูกตอง 
  - ผลกระทบจากการเปลี่ยนคูนอนบอยๆ 
  - ผลดีของการตรวจเลือดกอนมีบุตร  

      2.4 การใหบริการเมทาโดนระยะยาว  
  - ใหขอมูลการใหบริการเมทาโดนระยะยาว 
  - ผลดีของการรับบริการเมทาโดนระยะยาว 
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      2.5 ศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ  
  - ใหขอมูลสิทธิประโยชนไดรับจากศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ 
  - สิทธิตางๆของผูใชยาเสพติด 

  2.6 การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
    - ใหขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ท่ีเปนเปาหมายสูงสุด
ในการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

 3. วิธีการให IEC (Channel) เปนวิธีการที่สื่อสารจากบุคลากรสุขภาพ โดยใหขอมูลขาวสารและ
ความรูกับผูใชยาเสพติด  ท้ังรูปแบบ รายบุคคล และรายกลุม เกิดการดูแลสุขภาพของตัวเองนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยง และลดการติดเชื้อโรค      
ไวรัสเอดส เปนตน     

  3.1 ข้ันตอนในการวางแผนให IEC การวางแผนให IEC กับผูใชยาเสพติด ควรมีข้ันตอนใน
การพิจารณา ดังนี้ 
    3.1.1 กลุมเปาหมายท่ีวางแผนให IEC คือ ผูใชยาเสพติด  
             3.1.2 ตั้งจุดมุงหมายทางดานความรูและพฤติกรรมของผูใชยาเสพติด เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินงานและเปนหลักในการประเมินผล โดยมีการต้ังจุดมุงหมายในปญหาการใชยาเสพติด 
รวมถึงโรคตางๆ ท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด และมีจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดไดอยางชัดเจน 
             3.1.3 การเลือกวิธีการให IEC ท่ีเหมาะสม การใหความรูในปจจุบันมีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม มาเปนเครื่องมือในการถายทอดความรูไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ประหยัดแรงงานบุคลากร
ดานสุขภาพ ชักจูงใหเกิดความสนใจ ความพอใจท่ีจะเรียนรู  ดังนั้นการให IEC แกผูใชยาเสพติดจะประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย องคประกอบท่ีสําคัญ คือ การเลือกใชวิธีการให IEC ท่ีเหมาะสมกับผูใชยาเสพติด 
ดังนั้น บุคลากรดานสุขภาพท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรม IEC ใหกับผูใชยาเสพติด ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในการเลือกวิธีการให IEC และการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด รวมถึงเขาใจจุดมุงหมายของแตละวิธีการ 
ขอดี ขอเสีย วิธีการใช การดัดแปลงใหเหมาะสม และคํานึงถึงการมีสวนรวม ซ่ึงวิธีการให IEC มีดังตอไปน้ี 
  - การให IEC แบบรายบุคคล เปนการใหความรูรายบุคคลท่ีตรงกับปญหาและ           
ความตองการของผูใชยาเสพติด  ซ่ึงชวยใหผูใชยาเสพติดมองเห็นแนวทางปญหาสุขภาพของตนเอง ใชคําถาม  
ท่ีเชื่อมโยงกับปญหานั้นๆ  ทําใหมีสัมพันธภาพท่ีดี รูสึกเปนกันเอง เกิดความไววางใจ กลาเปดเผยปญหาสวนตัว 
สามารถตอบขอสงสัย ประเมินผลการเรียนรูโดยสะทอนกลับไดทันที และใหกําลังใจผูใชยาเสพติดแตละคนได 
  - การให IEC แบบกลุม เปนการใชกระบวนการกลุมในผูใชยาเสพติดท่ีมีปญหา
คลายกัน มีหลายวิธี เชน การประชุมกลุม การระดมสมอง การอภิปรายหมู การบรรยายหมู การจัดชั้นเรียน                 
การใหความรูแบบกลุมจะเกิดผลดีนั้น ตองมีการวางแผนท่ีดี ทําใหผูใชยาเสพติดชวยกันหาวิธีการแกปญหา      
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสนับสนุนกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
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  - การให IEC เปนทีม เปนการใหบริการศึกษาโดยทีมสหวิชาชีพท่ีเขามาดูแลผูใชยา
เสพติด  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ทําใหผูใชยาเสพติดสามารถรับรูปญหาท่ีเกิดข้ึน  เปนการเรียนรู       
แบบผสมผสานท่ีมีโอกาสซักถามขอสงสัย  ซ่ึงชวยปรับปรุงกระบวนการสื่อสารใหดีข้ึน  และมีการประเมินผล
ความกาวหนาในการเรียนรู  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองอยูตลอดเวลา 
  - การให IEC แบบแกปญหา เปนการใชเทคนิคการแกไขปญหาโดยใหผูใชยา     
เสพติด ทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพอนามัย  ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการใชยาเสพติด  วิธีการแกปญหา                 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัย  ทําใหผูใชยาเสพติดใชความคิดในการตัดสินใจ พิจารณาเลือกวิธีการ
แกปญหาท่ีเหมาะสม  เกิดความพึงพอใจในการแกปญหาท่ีตัดสินใจดวยตนเอง  มีประสบการณ  เกิดความ
ภาคภูมิใจเม่ือแกปญหาไดสําเร็จ  สงผลใหผูใชยาเสพติดเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีทักษะในการแกปญหา
ดวยตนเอง  ตลอดจนสามารถหาและใชแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนในการแกปญหา 

  3.2 การบริการส่ือและโสตทัศนูปกรณ 
  การบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ  เปนสิ่งสําคัญท่ีชวยใหผู ใชยาเสพติด เกิดความรู         
ความเขาใจ  มีความรวดเร็ว  และประหยัดเวลา ซ่ึงประกอบดวย 
   3.2.1 ประเภทวัสดุ (Software) เชน เอกสาร แผนพับ ภาพพลิก สไลด และควร
ผลิตสื่อแบบมีสวนรวม โดยผูใชยาเสพติดมีสวนรวมในการออกแบบ ทําใหตรงใจและมีความตระหนักมากข้ึน 
   3.2.2 ประเภทอุปกรณ (Hardware) เชน เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายสไลด  

4. ผู ใชยาและสารเสพติด (Receiver) ท่ี เปนผู รับ  IEC ซ่ึงเปนขอมูลและความรูตางๆ นั้น                
จะมีความสามารถรับความรู และมีความเขาใจ หรือมีความตระหนักไมเทากัน อาจเกิดจากปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกของผูใชยาเสพติด เชน การศึกษา ความกังวล เปนตน ถาบุคลากรดานสุขภาพสังเกตปฏิกิริยา
ตอบสนองท่ีไมเปนไปในทางท่ีพึงประสงค บุคลากรดานสุขภาพสามารถปรับขอมูลของตนใหผูใชยาเสพติด
เขาใจขอมูลตรงตามท่ีตนตองการได  

5. ส่ิงแวดลอม (Environment) มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสาร การให IEC ถาถูกจัดข้ึนใน
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูสามารถสงผลในทางบวกได  แตในทางตรงกันขาม หากมีสิ่งรบกวนอาจสงผลตอ
การให IEC ท่ีจัดข้ึน ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร บางครั้งทําใหการสื่อสารไมสามารถดําเนินตอไปได 
สิ่งรบกวนแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 5.1 ส่ิงรบกวนทางกายภาพ (physical noise) หมายถึง สิ่งรบกวนซ่ึงเกิดข้ึนภายนอก    
ตัวบุคคล เชน เสียงรถยนต เสียงคนคุยกัน เสียงประตู ฯลฯ 
      5.2 ส่ิงรบกวนทางจิตใจ (psychological noise) หมายถึง สิ่งรบกวนซ่ึงเกิดข้ึนภายใน   
ตัวบุคคล ภายในความคิด จิตใจ และอารมณของผูสื่อสาร เชน ผูพูดมีอคติตอเรื่อง มีปญหาในใจกอนการพูด 
อารมณไมดี หรือผูฟงขาดสมาธิในการฟง เปนตน 
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 ปจจัยแหงความสําเร็จของ IEC 

 1. การฝกฝนทักษะการสื่อสาร (Skill) และการรูจักเลือกใชทักษะของบุคลากรดานสุขภาพจะชวย
สงผลใหประสบความสําเร็จในการสื่อสารได  

2. ทัศนคติ (Attitude) การมีทัศนคติท่ีดีท้ังตอการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดและตอผูใชยา  
เสพติด สงผลใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพดีได แตในทางตรงกันขามถามีทัศนคติท่ีไมดียอมทําใหเกิดความ
ลมเหลวข้ึนได  

3. ความรู (Knowledge) ความรูเรื่องการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดของบุคลากรดานสุขภาพ 
มีความสําคัญตอการสื่อสารกับผูใชยาเสพติดเพราะถาขาดความรูจะสงผลใหบุคลากรดานสุขภาพไมสามารถ
สื่อสารหรือถายทอดองคความรูเหลานั้นใหกับผูใชยาเสพติดมีความรู ความเขาใจ และเกิดความตระหนัก      
ตอการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคได 

4. สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) สิ่งแวดลอมท้ังดานวัฒนธรรม     
ความเชื่อ คานิยม วิถีทางในการดําเนินชีวิตก็จะมีสวนในการกําหนดทัศนคติ ระบบความคิด ภาษา           
การแสดงออกในการสื่อสารดวยเชนกัน เชน สังคมเมืองกับสังคมชนบทก็มีความแตกตางกัน 

การใหความรู ความเขาใจเพ่ือสรางความตระหนักเรื่องการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
(Information Education and Communication: IEC) เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่ งของการลด
อันตรายจากการใชยาเสพติดท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค เปนการสรางความตระหนักถึง
อันตรายจากพฤติกรรมการใชยาเสพติด โดยบุคลากรดานสุขภาพตองมีความรู และสามารถดําเนินการท้ัง       
2 รูปแบบ คือ แบบรายบุคคล และแบบรายกลุม  สําหรับความรูท่ีจําเปน คือ ความรูเรื่องการลดอันตราย     
จากการใชยาเสพติด และโรคตางๆ ท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ รวมถึงการฝกทักษะในการ
ปองกันหรือลดพฤติกรรมเส่ียง เชน ฤทธิ์และผลกระทบของยาเสพติดแตละชนิด การไมใชเข็มและอุปกรณ    
การเสพรวมกัน การฉีดยาอยางถูกตอง การปองกันและการชวยเหลือเพ่ือนท่ีใชยาเกินขนาด การใชถุงยาง
อนามัยอยางถูกวิธี เปนตน  ดังนั้นการใหความรู ความเขาใจเพ่ือสรางความตระหนักเรื่องการลดอันตรายจาก
การใชยาเสพติด รวมถึงความรูในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  โรคติดตอทางเลือด  และเพศสัมพันธ  เพ่ือลด
อันตรายจากการใชยาเสพติดท่ีถูกตองเหมาะสมน้ัน  สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคในผูใชยาเสพติดได 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับยาเสพติด   

 ยาเสพติด หมายถึง  สารใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือสารท่ีสังเคราะหข้ึน เม่ือนําเขาสู
รางกายไมวาจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกายและ
จิตใจ นอกจากนี้ ยังจะทําใหเกิดการเสพติดได หากใชสารนั้นเปนประจําทุกวัน หรือวันละหลายๆ ครั้ง 

 ลักษณะสําคัญของยาเสพติด จะทําใหเกิดอาการ และอาการแสดงตอผูเสพดังนี้ 
 1. เกิดอาการด้ือยา หรือตานยา และเม่ือติดแลว ตองการใชสารนั้นในปริมาณมากข้ึน 
 2. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เม่ือใชสารนั้นเทาเดิม ลดลง หรือหยุดใช 
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 3. มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจ อยางรุนแรงตลอดเวลา 
 4. สุขภาพรางกายทรุดโทรม เกิดโทษตอตนเอง ครอบครัว ผูอ่ืน ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ 

1. ยาเสพติดชนิดฝนและเฮโรอีน  

 1.1 สารกลุมฝน 
 ฝน (Opiates) หมายถึง สารท่ีไดหรือสังเคราะหจากธรรมชาติ เปนผลิตผลจากดอกฝน (poppy)        
สารท่ีออกฤทธิ์จากดอกฝนไดจากเปาะเมล็ด เม่ือกลีบดอกรวงออกหมดแลวของเหลวท่ีเหนียวหนืดสีขาวจะ
ทะลักออกมาแลวเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและเม่ือปลอยท้ิงไวก็จะแข็งตัว มีลักษณะเปนยางเหนียวสีน้ําตาลไหม
หรือสีดํา มีกลิ่นเฉพาะ รสขม ตนฝนถือเปนไมลมลุก ชอบข้ึนในท่ีสูงและอากาศหนาวเย็น ฝนท่ีปรากฏ        
ในประเทศไทย สวนใหญมีแหลงกําเนิดในดินแดนซ่ึงต้ังอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย มีการปลูกฝนในหมู
ชาวเขาทางภาคเหนือ  
 ในยางของดอกฝน ประกอบดวยสารเคมีหลายชนิด สารท่ีมีสําคัญและมีประโยชนทางการแพทยก็คือ    
อัลคาลอย (Alkaloids) ในฝน โดยนํ้าหนักแลว 75 % ของยางนี้เปนสารท่ีไมมีฤทธิ์อะไรเปนเพียงสารประกอบ
ของพืชพันธุท่ัวไป อยางไรก็ตาม นอกจากสารดังกลาวแลวท่ีเหลืออีก 25 % จะเปนสวนประกอบของอัลคาลอย
ประเภทตางๆ ถึง 25 ชนิด และมอรฟนก็เปนหนึ่งในน้ันท่ีมีความเขมขนสูงสุด 
 มอรฟน (Morphine) มีประมาณ 10 % มีฤทธิ์ในทางกดประสาทโดยตรง ทําใหมึนเมา นอนหลับ     
ระงับอาการปวดไดดี มอรฟนถือวาเปนตัวสําคัญท่ีทําใหฝนกลายเปนยาเสพติด 
 โคเดอีน (Codeine) มีประมาณ  0.5 % ใชเปนยาแกไอ นอกจากนี้ยังมี ทีเบอีน (Thebaine)                
ปาปาเวอรรีน (Papaverine) มีฤทธิ์ทําใหกลามเนื้อเรียบหยอนคลายตัว ซ่ึงไมถือวาเปนยาเสพติด 
 ฝนไดถูกนํามาทําเปนรูปลักษณะตางๆ ดังนี้ 
 ฝนดิบ (Prepared Opium) คือ ฝนท่ีใชเสพกันท่ัวๆ ไป ไดมาจากการเอาฝนดิบมาเค่ียวใหสุก         
เรียกวา ฝนสุก มีลักษณะเปนสีน้ําตาลไหมหรือดํา รสขม มีกลิ่นพิเศษโดยเฉพาะ 
 ฝนผงชนิดหยาบ (Granulated Opium) ลักษณะเปนผงหยาบๆ สีน้ําตาล มีมอรฟน ประมาณ           
10 – 10.5 % สมัยกอนใชเปนยารักษาโรคบิด ทองเดิน 
 ฝนผงชนิดละเอียด (Powdered opium) ลักษณะเปนผงละเอียด สมัยกอนใชเปนยารักษาโรคบิด 
ทองเดิน เชนกัน 
 ทิงเจอรฝน (Tincture of opium) คือ การเอาฝนมาทําเปนทิงเจอร ซ่ึงมีความเขมขนของฝน      
ประมาณ 10 % 
 ทิงเจอรฝนการะบูน (Camphorated Tincture of Opium) คือ ทิงเจอรฝนท่ีผสมการบูรมีความ
เขมขนของทิงเจอรฝน 4 % หรือมีมอรฟน 40 มก. ในทิงเจอร 100 ซีซี ยานี้ไมอยูในความควบคุมของ
พระราชบัญญัติยาเสพติด เพราะมีฤทธิ์ออนมากจึงใชแทนยาเสพติดไมได แตยังนํามาใชในทางการแพทยอยู
 โดเวอร พาวเดอร (Dower's Power) เปนยาท่ีมีสวนผสมของฝนละเอียด 10 % รวมกับผงไอบีแคก 
(Ipecac) 10 % ใชรักษาโรคบิด ทองเดิน ยานี้ไมอยูในความควบคุมของพระราชบัญญัติยาเสพติด เพราะมีฤทธิ์
ออนมาก เชนกัน 
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มอรฟน (Morphine) เปนอัลคาลอยดท่ีสําคัญท่ีสุดของฝน โดยชาวเยอรมันเปนผูสกัดไดจากฝน   
ครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1803 ลักษณะเปนผงสีขาว หรือสีเทาเกือบขาว ไมมีกลิ่น รสขมจัด ละลายน้ําไดงาย มีฤทธิ์
ในทางกดประสาท แรงกวาฝนประมาณ 8 - 10 เทา จึงเสพติดไดงายและเลิกไดยากกวาฝน 

ฤทธิ์ของมอรฟน มอรฟนจัดเปนยาเสพติดประเภทกดประสาท มีโทษรายแรงมาก แตทางการแพทย      
ก็นํามาใชในการบําบัดรักษาโรคไดมากเชนกัน ฤทธิ์ของมอรฟนท่ีมีตอรางกาย จิตใจ ดังนี้ 

1. ออกฤทธิ์กดสมองสวนกลาง ทําใหสมองทํางานชาลง งวงนอน รับความรูสึกดานเจ็บปวดลดลง      
จึงชวยระงับความเจ็บปวดไดดี และชวยผอนคลายความเม่ือยลาตางๆ ของรางกาย 

2. กดศูนยควบคุมการหายใจ ทําใหหายใจชาลง ชวยระงับอาการไอ 
3. กระตุนศูนยควบคุมการอาเจียน ทําใหเกิดอาเจียน 
4. หัวใจเตนชาลง ความดันโลหิตลดลง 
5. ออกฤทธิ์กระตุนประสาทไขสันหลัง ทําใหรางกายกระตุก การเคลื่อนไหวตางๆ จะเร็วกวาเดิม 
6. ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ทําใหมีอาหารค่ังคางอยูในกระเพาะและลําไสนานกวาปกติ       

จึงมีอาการทองผูก 
7. ออกฤทธิ์ตอระบบขับถายปสสาวะ ทําใหกลามเนื้อหูรูดของกระเพาะปสสาวะหดตัว ตีบเล็กลง     

การขับถายปสสาวะจะยากกวาเดิม 
8. ออกฤทธิ์กดหรือลดการทํางานของกลามเนื้อมดลูก ถาไดรับมอรฟนระหวางคลอดบุตร จะทําให

การคลอดชาลง นอกจากน้ีมอรฟนจะซึมเขาสูกระแสโลหิตของมารดาผานไปยังทารกได ทําใหการหายใจของ
ทารกชาลงดวย 

9. เม่ือใชมอรฟนนานจนติดแลว การใชครั้งตอๆ ไปจะตองเพ่ิมขนาดของยาตอไปเรื่อยๆ และจะหยุด
เสพไมได ถาหยุดเสพจะมีอาการขาดยา ซ่ึงทรมานท้ังรางกายและจิตใจ 

1.2 เฮโรอีน (Heroin) 
เฮโรอีน  เปนยาเสพติดรายแรง และแพรหลายมากที่สุดของสารกลุมฝน  มีชื่อทางเคมีวา              

ไดอะซีทิลมอรฟน (Diacety Morphine Hydrochloride) โดยชาวเยอรมันเปนผูคิดคนข้ึนไดในป ค.ศ. 1898 
เปนสารท่ีไดจากการสังเคราะหดวยกรรมวิธีทางเคมี โดยนําเอามอรฟนมาทําปฏิกิริยากับกรดน้ําสมชนิดแหง 
(Anhydrous Acetic Acid) กรดเกลือ และดางจะไดผลึกเปนเกล็ดหรือผงสีขาว ซ่ึงมีเฮโรอีนบริสุทธิ์ประมาณ 
80 - 90 % จึงถือวาเฮโรอีนเปนอนุพันธของมอรฟนหรือฝน 

ลักษณะของเฮโรอีน  
เฮโรอีนบริสุทธิ์ เปนผงละเอียดสีขาว ไมมีกลิ่น รสขม ละลายน้ําไดงาย มีราคาแพง มักพบบรรจุ    

ในขวด หลอดพลาสติกขนาดเล็กๆ ซองกระดาษ หรือในแคปซูล 
เฮโรอีนผสมหรือไอระเหย เปนเฮโรอีนท่ีมีความบริสุทธิ์นอย มีเนื้อเฮโรอีน ประมาณ 10 - 20 %           

มีลักษณะเปนเกล็ดหรือเม็ดปนหยาบๆ ไมมีกลิ่น มีรสขม มีสีตางกันแลวแตสีผสมลงไป เชน สีมวง สีเทา        
สีเทาดํา สีแดงคล้ํา สีดินลูกรัง สีชมพูออนเกือบขาว เปนตน มักบรรจุอยูในแคปซูล ซองกระดาษหรือ        
ซองพลาสติก  นอกจากนี้แลวผูผลิตมักผสมเฮโรอีนเจือปนลงไปในสารชนิดอ่ืนๆ เพ่ือใหไดปริมาณมากข้ึนและ
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ทําใหสารท่ีผสมกับเฮโรอีนมีฤทธิ์มึนเมาไดงายข้ึน เชน ผสมลงไปในยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยาแกปวด
ชนิดตางๆ ผงโบแรกซผสมในอาหารและเครื่องด่ืม เปนตน ชื่อของเฮโรอีน ท่ีรูจักกันในหมูผูเสพ ไดแก ผงขาว 
ไอระเหย แค็ป ไกเฮ เปนตน 

ฤทธิ์ของเฮโรอีน  เฮโรอีนจัดเปนยาเสพติดท่ีออกฤทธิ์เหมือนกับมอรฟน แตมีพิษรายแรงกวา       
ติดไดงาย ทดลองใชเพียงไมก่ีครั้งก็จะติดทันที  ถาตองการเลิกเสพก็เลิกไดยากกวาฝนหรือมอรฟน ท้ังนี้เพราะ
เฮโรอีนออกฤทธิ์มากกวามอรฟนประมาณ 8 - 10 เทา และแรงกวาฝนประมาณ 30 - 100 เทา 

ผลตอระบบตางๆ ของรางกาย สารกลุมฝนออกฤทธิ์ตอระบบตางๆ ของรางกายมากมาย 
โดยเฉพาะระบบประสาทและระบบหายใจ 

 ระบบประสาทสวนกลาง ระงับอาการเจ็บปวดและเกิดภาวะเคลิ้มสุข 
      ระบบหายใจ สารกลุมฝน  ออกฤทธิ์กดการหายใจ โดยลดการตอบสนองตอระดับ

คารบอนไดออกไซดของศูนยควบคุมการหายใจท่ีบริเวณกานสมอง ยิ่งไปกวานั้นยังมีผลตอความสมํ่าเสมอของ
การหายใจ การกดการหายใจน้ีเปนสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีพบบอยของการใชสารกลุมฝนมากเกินขนาด 
(Overdose)  ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนใน 5 - 10 นาที หลังการฉีดสารมอรฟนเขาเสนเลือด หรือใน 30 - 90 นาที 
หลังการฉีดเขากลามเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

      ระบบทางเดินอาหาร 
 สารกลุมฝน มีฤทธิ์ในการลดการเคลื่อนตัวของกลามเนื้อเรียบโดยลดการพัก ทําใหการทํางาน

ยาวข้ึน ผลท่ีตามมาคือ ทําใหการหลั่งสารจากถุงน้ําดี ตับออน และลําไสเล็กลดลง ลดความถ่ีของการบีบตัวแตเพ่ิม
ความนานในการรัดตัวของลําไส (เกิดการเกร็งคางในทอง หรือ Cramps) ดวยเหตุนี้เอง สารกลุมฝนจึงใหผลดี
ในการรักษาอาการทองเสีย หรือโรคอุจจาระรวง แตจะทําใหเกิดทองอืด 
ตารางแสดงผลการออกฤทธิ์ของสารกลุมฝนตอระบบตางๆ ในรางกายท้ังระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง 

ระบบ ผลเฉียบพลัน ผลเร้ือรัง 
ระบบประสาท
สวนกลาง 

ระงับปวด 
เกิดภาวะเคลิ้มสุข 
กดระบบการหายใจ หมดความรูสึก 
ระงับการไอ 

เกิดภาวะพ่ึงพา 
โรคปลายประสาทผิดปกติ 
กลามเนื้ออักเสบ 
สายตาผิดปกติ 
ความผิดปกติของอารมณ 

ระบบทางเดินหายใจ กดระบบการหายใจ ทําใหหายใจชาลง โรคทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร ลดการบีบตัวของลําไส 

ลดการหลั่งสารจากถุงน้ําดี ตับออน และลําไสเล็ก 
ทองอืด ตับทํางานผิดปกติ 

ระบบตา รูมานตาแคบ คลื่นไส อาเจียน 
ระบบไต กระเพาะปสสาวะบีบตัวลดลง  ภาวะไตผิดปกติ 
ระบบการเผาผลาญ  กดการทํางานตอมหมวกไต 
ระบบสืบพันธุ กดสมรรถภาพทางเพศ ประจําเดือนผิดปกติ 
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อาการทางคลินิก 

เนื่องจากสารกลุมฝน ใชในการรักษาอาการเจ็บปวด อุจจาระรวง และอาการไอ ทําใหตองดูวา        
ผูท่ีใชยาเหลานี้มีความจําเปนมากนอยเทาใด การเสพติดทางรางกายอาจเกิดข้ึนไดแมใชเพ่ือการรักษาจริงๆ     
แตใชเปนระยะเวลานาน ขาดการควบคุม ทําใหจําเปนตองหามาใชใหได เนื่องจากเกิดภาวะด้ือยาและมีอาการ
ขาดยา (Tolerance and withdrawal) คนเหลานี้อาจใชชีวิตในสังคมไดโดยปกติ แตหากมีการเสพติดทางดาน
รางกาย และดานจิตใจแลว อาจทําใหเกิด ภาวะอยากเสพ (craving) ซ่ึงนําไปสูปญหาในการเขาสังคม     
ปญหาเรื่องเงินทองและกฎหมาย 

2. โคเคน (Cocaine) 

 โคเคนหรือโคคาอีน เปนยาเสพติดท่ีสกัดไดจากใบของตนโคคา ซ่ึงเปนตนไมท่ีนิยมลักลอบปลูกมาก      
ในประเทศแถบอเมริกาใต เชน เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เปนตน ในใบโคคาจะมีโคเคนอยูประมาณ 2%     
โคเคนมีชื่อเรียกในกลุมผูเสพวา โคก (COKE) สโนว (SNOW) สปดบอล (SPEED BALL) หรือแครก (CRACK) 
 โคเคนสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน                 
เชน โคเคนไฮโดรคลอไรด (Cocaine hydrochloride) และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate)  

โคเคนท่ีพบในประเทศไทย มี 2 ชนิด ไดแก 
1. โคเคนชนิดผงมีลักษณะเปนผงละเอียดสีขาว รสขม ไมมีกลิ่น 
2. โคเคนรูปผลึกเปนกอน (Free base, Crack) 

ประเภทของยาเสพติด  

 เปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

การแพรระบาด  

มีการลักลอบนําเขามาในประเทศไทย โดยกลุมนักคาชาวตางประเทศและกลุมคนไทยท่ีไปศึกษาตอ
ตางประเทศ โดยมี พ้ืนท่ีการระบาดตามเมืองใหญ  เมืองทองเท่ียว และเมืองชายทะเลของประเทศ เชน 
กรุงเทพฯ เชียงใหม สงขลา สุราษฎรธานี ชลบุรี พบวามีแพรระบาดมากในกลุมเยาวชนท่ีมีการศึกษาสูง           
ฐานะคอนขางดี ซ่ึงการแพรระบาดเปนลักษณะของการจัดปารต้ี จากเดิมท่ีมีการจัดในกรุงเทพมหานครเริ่มมี
การขยายออกไปยังตางจังหวัดมากข้ึน 

วิธีการเสพ 

1. การสูดโคเคนผงเขาทางจมูก หรือเรียกวา การนัตถุ 
2. การละลายน้ําฉีดเขาเสนเลือดดํา 
3. การสูดควัน  
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ตารางแสดงความแตกตางของการใชโคเคนในรูปแบบตางๆ 
วิธีการเสพ 
(Route of 

administration) 

การดูดซึม 
(Site of absorption) 

ลักษณะท่ีใช 
(Preparation) 

ระยะเวลาออกฤทธิ์ตอสมอง 
(Time to reach brain) 

การกิน การกลืน ทางกระเพาะอาหาร 
ทางเนื้อเยื่อภายในปาก 

ใบโคคา (Coca Leaves) 
โคเคนไฮโดรคลอไรด 

8 - 10 นาที 

การนัตถุทางจมูก ทางเยื่อบุภายในโพรงจมูก โคเคนไฮโดรคลอไรด 2 - 3 นาที 
การฉีด ทางเสนเลือด โคเคนไฮโดรคลอไรด 12 - 21 วินาที 
การสูบ ทางปอด โคเคนเบส 6 - 7 วินาที 

ฤทธิ์ในทางเสพติด 

โคเคน ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีอาการเสพติดทางรางกายเล็กนอยข้ึนอยูกับวิธีการ และปริมาณ     
ท่ีเสพ มีอาการทางจิตใจ และมีอาการขาดยาทางรางกายแตไมรุนแรง 

อาการผูเสพ 

หัวใจเตนแรง ความดันโลหิตสูง กระวนกระวาย ตัวรอน มีไข นอนไมหลับ มีอาการซึมเศรา 

ผลตอระบบตางๆ ของรางกาย  

ผูท่ีเสพโคเคนดวยวิธีสูดดมเขาไปทางจมูก ทําใหผนังจมูกขาดเลือด เยื่อบุโพรงจมูกฝอ ขาดหรือทะลุ
นอกจากนี้ยังมีอาการมือสั่น หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง มานตาขยาย คลื่นไสอาเจียน นอนไมหลับ บางราย
สมองถูกกระตุนอยางรุนแรง ทําใหเกิดอาการชัก มีเลือดออกในสมอง เนื้อสมองตายเปนบางสวน อีกท้ังหัวใจ   
มีการถูกกระตุนอยูเสมอ ทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว และผลจากการเสพเปนเวลานานทําใหเกิดโรคซึมเศรา 

การบําบัดรักษาโคเคน  

เปนการบําบัดรักษาเพ่ือลดอาการถอนพิษยา ซ่ึงเปนการใหยาตามอาการในการลดความเครียด           
ลดอาการซึมเศรา หรืออาการทางจิต อ่ืนๆ  เชน  อาการหวาดระแวง ทําใหผู ติดยาเสพติดสามารถ
ประคับประคองตนเองใหผานชวงนี้ไปได แมวาผูติดโคเคนท่ีผานการบําบัดรักษาข้ันถอนพิษยาแลว มีสุขภาพ
รางกายและจิตใจดีข้ึนแตความผิดปกติของระบบสมอง พฤติกรรม หรือสิ่งแวดลอมนั้นยังไมไดรับการแกไข 
ดังนั้นผูติดยาเสพติดจําเปนตองเขาสูข้ันตอนฟนฟูสมรรถภาพตอไป เพ่ือไมใหหวนกลับไปใชยาเสพติดอีก 

การท่ีตองผานข้ันตอนฟนฟูสมรรถภาพนั้น เปนการฟนฟูใหสมองของผูติดยาเสพติดกลับมาเปนสมอง  
ของคนปกติ เนื่องจากระบบประสาทของคนติดยาเสพติดตองการเสพเปนประจํา เพ่ือกระตุนใหมีสารเคมีใน
สมองพอเพียงท่ีจะทําใหเกิดความสุข ไมวิตกกังวล หากขาดการกระตุนจากยาเสพติด สมองของผูติดยาเสพติด           
จะมีปฏิกิริยาตรงกันขามคือ ผูติดยาเสพติดจะหงุดหงิด ไมเปนสุข เกิดความเครียด และเกิดความอยากที่จะ
กลับไปเสพยาเสพติดอีก ดังนั้นจึงจําเปนตองใชระยะเวลานานพอสมควรท่ีจะทําใหสวนตางๆ ของสมองได
ปรับตัวกลับเปนปกติ ในชวงท่ีระบบสมองปรับตัวเปนปกติ ผูติดยาเสพติดตองไมหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก 
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 การบําบัดรักษาโคเคนใหหายขาดและไมหวนกลับไปเสพใหมนั้นไมใชเรื่องงาย จําเปนตองใช
ระยะเวลา และความชวยเหลือจากผูท่ีใกลชิด การบําบัดรักษาเฉพาะอาการในชวงถอนพิษยาอยางเดียว       
ไม เพียงพอจําเปนตองมีกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ รวมถึงปรับพฤติกรรม 
สภาพแวดลอม ท้ังในครอบครัว และกลุมเพ่ือนใหดีข้ึน จึงจะทําใหผูติดยาเสพติดหลุดพนจากการเสพติดได 

3. ยาบา 

ยาบา เปนชื่อท่ีเรียกยาเสพติดท่ีมีสวนผสมของสารเคมี ประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine)        
สารประเภทนี้แพรระบาดอยู 2 รูปแบบดวยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate) และ        
เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด (Methamphetamine Hydrochloride) ซ่ึงจากผลการตรวจพิสูจนยาบา
ปจจุบันท่ีพบอยูในประเทศไทยเกือบท้ังหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดผสมอยู ยาบาจัดอยูในกลุม      
ยาเสพติดท่ีออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีลักษณะเปนยาเม็ดกลมขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางประมาณ 6 - 8 
มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ําหนักเม็ดยาประมาณ 80 - 100 มิลลิเมตร มีสีตางกัน เชน สีสม 
สีน้ําตาล สีมวง สีชมพู สีเทา สีเหลือง และสีเขียว มีสัญลักษณท่ีปรากฏบนเม็ดยาเชน ฬ, m, M, PG, WY 
สัญลักษณรูปดาว, รูปพระจันทรเสี้ยว, 99 หรืออาจเปนลักษณะของเสนแบงครึ่งเม็ด สัญลักษณเหลานี้อาจ
ปรากฏบนเม็ดยาดานใดดานหน่ึงหรือท้ังสองดานหรืออาจเปนเม็ดเรียบท้ังสองดานก็ได 

กฎหมายของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 จัดเมทแอมเฟตามีน       
เปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 1 

วิธีการเสพ 
วิธีการเสพยาบาสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสูบ การรับประทาน หรือนําไปผสมลงในเครื่องด่ืม

ครั้งละ 1/4, 1/2 หรือ 1 - 2 เม็ด บางครั้งอาจใชวิธีฉีดเขาเสน แตไมคอยไดรับความนิยม วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด
ไดแก วิธีสูบ หมายถึง การใชหลอดสูบเอาควันท่ีไดจากการเผาไหมเม็ดยาเขาทางปากคลายกับการสูบบุหรี่      
วิธีนี้เปนวิธีอันตรายตอรางกายอยางยิ่ง เพราะตัวยาจะออกฤทธิ์ตอรางกายอยางรุนแรง และรวดเร็วกวาวิธีเสพ
ในรูปแบบอ่ืน 

ฤทธิ์ในทางเสพติด  
ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีการเสพติดทางรางกายและจิตใจ ไมมีอาการขาดยา    ทางรางกาย 
อาการผูเสพ 
เม่ือเสพเขาสูรางกาย ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทําใหรางกายต่ืนตัว หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง    

ใจสั่นประสาทตึงเครียด แตเม่ือหมดฤทธิ์ยาจะรูสึกออนเพลียมากกวาปกติ ประสาทชา ทําใหการตัดสินใจชา            
และผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ถาใชติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหสมองเสื่อม เกิดอาการ
ประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุมคลั่ง เสียสติ อาจทํารายตนเองและผูอ่ืนได หรือในกรณี          
ใชยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาทและระบบการหายใจ ทําใหหมดสติ และเสียชีวิตได 

เมทแอมเฟตามีนกับหญิงตั้งครรภ เมทแอมเฟตามีนจัดเปน Pregnancy category C ทําใหทารก
พิกลรูป (Terratogenic effect) และเสียชีวิตขณะอยูในครรภ (embryocidal) สําหรับทารกท่ีไมเสียชีวิต
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ระหวางต้ังครรภจะมีความเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด น้ําหนักตัวนอยกวาปกติ และมีอาการขาดยา เชน 
กระวนกระวายออนเพลียกวาทารกปกติ 

เมทแอมเฟตามีนกับหญิงใหนมบุตร เมทแอมเฟตามีนถูกขับออกทางน้ํานมได จึงไมควรใหนมบุตร 
  เมทแอมเฟตามีนกับเด็ก เมทแอมเฟตามีนเพ่ิมความรุนแรงของ Motor และ vocal tics หรือ 
Tourette’s syndrome ไดอาจเสียชีวิตเฉียบพลันจากการกระตุนระบบประสาทสวนกลาง สงผลใหโครงสราง
หัวใจเติบโตผิดปกติ หัวใจเตนผิดปกติ หัวใจวาย กดการเจริญเติบโตของเด็ก โดยพบวาเด็กอายุ 7 - 10 ป       
ท่ีเสพเมทแอมเฟตามีนทุกวันจะมีการเจริญเติบโตนอยกวาเด็กปกติ 
 เมทแอมเฟตามีนกับผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีประสิทธิภาพในการทํางานของตับและไตลดลง 
สงผลใหการขับออกของเมทแอมเฟตามีนจากรางกายลดลง ทําใหฤทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนอยูในรางกาย     
นานกวาคนปกติ 

 ผลตอระบบตางๆ ของรางกาย การเสพยาบากอใหเกิดผลรายหลายประการดังนี้ 

 1. ผลตอจิตใจ เม่ือเสพยาบาเปนระยะเวลานานหรือใชเปนจํานวนมาก จะทําใหผูเสพมีความ
ผิดปกติทางดานจิตใจ กลายเปนโรคจิตชนิดระแวง สงผลใหมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เชน เกิดอาการ
หวาดกลัว ประสาทหลอน ซ่ึงโรคนี้หากเกิดข้ึนแลว อาการจะคงอยูตอไปแมในชวงเวลาท่ีไมไดเสพยาก็ตาม 
 2. ผลตอระบบประสาท ระยะแรกออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหประสาทตึงเครียด แตเม่ือหมด
ฤทธิ์ยา ประสาทจะออนลา ทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ชาและผิดพลาด หากใชติดตอกันนานจะทําให
สมองเสื่อม หรือกรณีใชยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาทและระบบการหายใจ ทําใหหมดสติ
และเสียชีวิตได 
 3. ผลตอพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุนสมองสวนท่ีควบคุมความกาวราวและความกระวนกระวายใจ 
ดังนั้นเม่ือเสพยาบานานๆ ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงคือ ผูเสพจะมีความกาวราวเพ่ิมข้ึนและหากใชตอไปจะ
มีโอกาสเปนโรคจิต ชนิดหวาดระแวง คือ กลัววาจะมีคนมาทํารายตนเองจึงตองทํารายผูอ่ืนกอน 
 ยาเสพติดทําใหเกิดความผิดปกติทางจิต 
 การใชยาบางชนิดเปนเวลานานๆ โดยเฉพาะยาบากอใหเกิดอาการทางจิตคลายกับอาการโรคจิตเภท      
มีผลการศึกษาติดตามอาการของผูเสพยาบา เปนเวลา 6 ป พบวา 55 % ของผูท่ีใชสารกระตุนประสาท           
จะเกิดอาการเหมือนโรคจิตเภท แตจะมีอาการดีข้ึนเม่ือหยุดใชยา อยางไรก็ตามกรณีผูท่ีใชยาหลอนประสาท      
เชน แอลเอสดี ก็ทําใหเกิดความผิดปกติทางจิตดวยเชนกัน 

 หลักการบําบัดรักษาผูมีปญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

 1. โรคติดยาเปนโรคท่ีมีการดําเนินโรคเรื้อรังและกลับไปติดซํ้าไดงาย ควรเลือกวิธีการบําบัดให
เหมาะสมกับผูปวยสารเสพติดแตละราย ควรจัดการบําบัดรักษาพรอมรับผูปวยไดตลอดเวลา 
 2. การนําผูปวยเขาสูการบําบัดรักษาท่ีรวดเร็วและประเมินแรงจูงใจ (stages of change)              
เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม 
 3. การบําบัดรักษาท่ีมีประสิทธิภาพควรตอบสนองความตองการท่ีหลากหลาย ควรสงเสริมใหผูปวย
คงอยูในการบําบัดรักษาเปนระยะเวลาท่ีเพียงพอ 
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 4. การใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล รายกลุม หรือพฤติกรรมบําบัดอ่ืนๆ เปนวิธีท่ีนิยมสําหรับ      
การบําบัดผูเสพติดสารกระตุนประสาท กลุมเมทแอมเฟตามีน ซ่ึงการบําบัดทางยาเปนองคประกอบหลัก      
ในการบําบัดของผูปวยหลายราย 
 5. ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพรกระจายเชื้อ เชน HIV           
ไวรัสตับอักเสบ บี หรือซี เปนตน 
 6. แผนการบําบัดควรไดรับการประเมินอยางตอเนื่องและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมเพ่ือ
ตอบสนองตอความจําเปนของผูปวยแตละราย ผูปวยควรไดรับการประเมินและการบําบัดรักษาโรครวมดวย 
 7. การถอนพิษทางการแพทยเปนเพียงข้ันแรกของการบําบัดรักษาสารเสพติด 
 8. การมีสวนรวมจากครอบครัว หนวยงาน และ/หรือระบบยุติธรรม สามารถเพ่ิมการเขาบําบัดรักษา   
การเฝาติดตามการใชสารเสพติดนั้นเปนตัวชี้วัดของการกลับไปเสพติดสารกระตุนประสาท กลุมแอมเฟตามีน    
และเปนสัญญาณเตือนในการปรับเปลี่ยนแผนการบําบัดรักษา 
 9. การประเมินอาการผูปวยเพ่ือการบําบัดรักษาควรพิจารณาใหครอบคลุมท้ังดานกาย จิต สังคม 
และจิตวิญญาณ ดีกวาใหการรักษาดานใดดานหน่ึง 
 10.การรักษาท่ีจําเพาะในกลุมผูมีปญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ควรมีขอตกลงกับผูปวยและ        
ใหผูปวยมีสวนรวมในการรักษาทุกข้ันตอน 
 11. บุคคลแตละบุคคลมีความแตกตาง ดังนั้นการรักษาจึงควรมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
 12. ควรนํารูปแบบและขนาดการใชเมทแอมเฟตามีน มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการรักษา
หรือการวางแผนการรักษา 
 13. ควรมีการถามถึงการใชยาเสพติดอ่ืนๆ รวมดวยเสมอ ในผูมีปญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
 14. ผูมีปญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน มีปญหาโรคแทรกซอนและปญหาดานบุคลิกภาพทําให  
เกิดการเสพซ้ําไดงาย 
 15. การดูแลผูมีปญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ควรคํานึงถึงความปลอดภัยและประเด็น
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4. ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy) 

ช่ือท่ัวไป (General name) เปนชื่อท่ีรูจักกันตามโครงสรางทางเคมี 
 - MDMA (3,4 - Methylenedioxy methamphetamine ) 
 - MDE หรือ MDEA (Methylenedioxy ethomphetamine) 
 - MDA (3,4 - Methylenedioxy amphetamine) 
ช่ือทางการคา (Trade name) เปนชื่อท่ีทางบริษัทผูผลิตต้ังข้ึน มีอยูหลายชื่อดวยกัน เชน 

ECSTASY, E, ADAM, LOVE DOVER, XTC, Eve 
ช่ือตามเครื่องหมายการคา (Trade mark) หรือสัญลักษณท่ีปรากฏอยูบนเม็ดยา เชน นก กระตาย 

คางคาว, ผีเสื้อ, ดวงอาทิตย, หยิน – หยาง, P.T. 
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ช่ือตามอาการผูเสพ ยากอด ยาเลิฟ เชน เม่ือเสพแลวจะเตนโดยโยกศีรษะตลอดเวลา เรียกวา       
ยาหัวสาย หรือเม่ือเสพแลวทําให เกิดพฤติกรรมท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธก็เรียกเปนภาษาแสลงวา              
ยาเลิฟ (Love Drug หรือ Love Pills) ยากอด (Hug Pills) 

ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy) เปนยาเสพติดกลุมเดียวกันจะแตกตางกันบางในดานโครงสราทาง
ด า น เค มี  เท า ท่ี พ บ ส ว น ให ญ จ ะ มี อ งค ป ร ะ ก อ บ ท า ง เค มี ท่ี สํ า คั ญ คื อ 3 ,4 -Methylenedioxy 
methamphetamine(MDMA) 3,4-Methylenedioxy amphetamine(MDA) และ 3,4-Methylenedioxy 
ethomphetamine(MDE หรือ MDEA) ลักษณะของยาอี มีท้ังแคปซูลและเปนเมล็ดยาสีตางๆ แตท่ีพบใน
ประเทศไทยสวนใหญมีลักษณะเปนเมล็ดกลมแบน เสนผาศูนยกลาง 0.8-1.2 ซ.ม. หนา 0.3-0.4 ซ.ม. ผิวเรียบ
และปรากฏสัญลักษณบนเมล็ดยาเปนรูปตางๆ เชน กระตาย, คางคาว, นก, ดวงอาทิตย, P.T. เสพโดย        
การรับประทานเปนเม็ดจะออกฤทธิ์ภายใน 45 นาที และฤทธิ์ยาจะอยูในรางกายไดนานประมาณ 6-8 ชั่วโมง 
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี เปนยาท่ีแพรระบาดในกลุมวัยรุนท่ีชอบเท่ียวกลางคืน ออกฤทธิ์ใน 2 ลักษณะคือ       
ออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทในระยะสั้นๆ หลังจากนั้นจะออกฤทธิ์อยางรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทําใหผูเสพ   
รูสึกรอน เหง่ือออกมาก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง การไดยินเสียงและการมองเห็นแสงสีตางๆ ผิดไปจาก
ความเปนจริง เคลิบเคลิ้ม ไมสามารถควบคุมตัวเองได อันเปนสาเหตุพฤติกรรมเสื่อมเสียตางๆ และจากการ
คนควาวิจัยของแพทยและนักวิทยาศาสตรหลายทาน พบวา ยาชนิดนี้มีอันตรายรายแรงแมจะเสพเพียง            
1-2 ครั้ง ก็สามารถทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกายสงผลใหผูเสพมีโอกาสติดเชื้อโรคตางๆ ไดงายและยัง
ทําลายเซลลสมองสวนท่ีทําหนาท่ีสงสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซ่ึงเปนสารท่ีสําคัญในการควบคุมอารมณ      
ใหมีความสุข ผลจากการทําลายดังกลาวจะทําใหผูเสพเขาสูสภาวะของอารมณท่ีเศราหมอง และหดหูอยางมาก 
มีแนวโนมในการฆาตัวตายสูงกวาคนปกติ 

วิธีการเสพ การเสพยาอี ทําโดยการรับประทานเปนเม็ด ละลายน้ําฉีด หรือสูบควันได เสพโดยการ
รับประทาน จะออกฤทธิ์ภายใน 45 นาที แตถาเสพโดยวิธีอ่ืนยาจะออกฤทธิ์เร็วกวา และฤทธิ์ยาจะอยูใน
รางกายไดนานประมาณ 6-8 ชั่วโมง 

ฤทธิ์ในทางเสพติด ยาอี ออกฤทธิ์ใน 2 ลักษณะ คือ ออกฤทธิ์กระตุนประสาทในระยะสั้นๆ เม่ือยา
เขาสูรางกาย ระบบประสาทสวนกลางจะถูกกระตุนอยางแรง โดยจะเริ่มออกฤทธิ์เร็วหรือชาแลวแตวิธีการเสพ
และมีฤทธิ์อยูในรางกายไดประมาณ 6-8 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะออกฤทธิ์หลอนประสาทอยางรุนแรง 

อาการผูเสพ เหง่ือออกมาก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรูเปลี่ยนแปลง
ท้ังหมด (Psychedelic) ทําใหการไดยินเสียงและการมองเห็นแสงสีตางๆ ผิดไปจากความเปนจริง เคลิบเคลิ้ม 
ควบคุมอารมณไมได 

อาการเปนพิษ การเสพยาอี จะแสดงออกทางระบบประสาท คือ เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพ
และไดยินเสียงหลอน ผูท่ีเสพยาจะมีอุณหภูมิของรางกายสูงข้ึนอยางมาก เกิดอาการผิดปกติของกลามเนื้อ และ
ไต เปนโรคจิตแบบหลงผิด (Paranoid) ความคิดสับสน ซึมเศรา วิตกกังวล คลื่นไส ตาพรามัว เหง่ือออกมาก 
ถาไดรับยาเกินขนาด จะมีอาการหัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง กลามเนื้อเกร็งตัว ต่ืนตกใจกลัว ในรายท่ีมี
อาการรุนแรงอาจมีอาการชักหรือหมดสติ ระบบหายใจลมเหลว ช็อก และเสียชีวิตได 
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ผลท่ีไมพึงปรารถนา (เกิดข้ึนหลังจากใชยาอี 1 สัปดาห หรือนานกวานั้น) 
กังวล(Anxiety) ขาดการพักผอน (Restlessness) ไรความสามารถ (Irritability) เศราซึม (Sadness)   

ชีพจรเตน เร็ว  (Impulsiveness) กาวราว  (Aggression) นอนไมหลับ  (Sleep disturbances) ไม อยาก
รับประทานอาหาร (Lack of appetite) กระหายน้ํา (Thirst) ความสนใจและพึงพอใจในเรื่องเพศลดลง 
(Reduced interest in and pleasure from sex) และสภาวะทางจิตเสื่อมลง (Significant reductions in 
mental abilities) 

ผลตอสุขภาพ 
 คลื่นไส (Nausea) หนาวสั่น (Chills) เหง่ือออกมาก (Sweating) ขากรรไกรยึดโดยไมรูตัวและกัดฟน 
(Involuntary jaw clenching and teeth grinding) การมองไมชัดเจน (Blurred vision) อุณหภูมิรางกาย
สูงข้ึน (Marked rise in body temperature : hyperthermia) การสูญเสียน้ําจากรางกาย (Dehydration) 
ความดันโลหิตสูง (High blood pressure) หัวใจลมเหลว (Heart failure) และไตลมเหลว (Kidney failure)
 ผลจากการใชยาเกินขนาด 

ความดันโลหิตสูง(High blood pressure)ความเฉ่ือยชา(Faintness)หวาดระแวง(Panic attacks) 
ขาดความตระหนักรู (Loss of consciousness) เปนลมชักกะทันหัน (Seizure) 

โทษท่ีไดรับ 
การเสพยาอี ทําใหเกิดผลรายหลายประการ ดังนี้ 
1. ผลตออารมณ เม่ือเริ่มเสพระยะแรกยาอี จะออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหผูเสพรูสึกต่ืนตัว

ตลอดเวลา ไมสามารถควบคุมอารมณของตัวเองได เปนสาเหตุใหเกิดพฤติกรรมสําสอนทางเพศ 
2. ผลตอการรับรู การรับรูจะเปลี่ยนแปลงไปจากความเปนจริง 
3. ผลตอระบบประสาท ยาอีจะทําลายระบบประสาททําใหเซลลสมองสวนท่ีทําหนาท่ีสงสาร          

ซีโรโทนิน(Serotonin) ซ่ึงเปนสารท่ีสําคัญในการควบคุมอารมณนั้นทํางานผิดปกติ คือ เม่ือยาอีเขาสูสมองแลว
จะทําใหเกิดการหลั่งสาร “ซีโรโทนิน” ออกมามากเกินกวาปกติสงผลใหจิตใจสดชื่นเบิกบาน แตเม่ือระยะเวลา
ผานไป  สารดังกลาวจะลดนอยลงจนทําใหเกิดอาการซึมเศรา มีอาการหดหูอยางมาก อาจกลายเปนโรคจิต
ประเภทซึมเศรา (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยากฆาตัวตาย นอกจากนี้การที่สารซีโรโทนินลดลง        
ยังทําใหธรรมชาติของการนอนหลับผิดปกติ จํานวนเวลาของการหลับลดลง นอนหลับไมสนิท ทําใหเกิดอาการ
ออนเพลีย รวมถึงขาดสมาธิในการเรียนและการทํางาน  
5. ยาไอซ 

ยาไอซ เปนผลึกคลายน้ําแข็ง ความบริสุทธิ์ของยาคอนขางสูง ออกฤทธิ์แรงกวายาบามาก จึงมีคน
เรียกวา หัวยาบา เปนยาเสพติดท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ประเภทท่ี 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ป 2522 
และลักษณะของเม็ดยาท่ีเปนผลึกคลายน้ําแข็งนั้น จึงเปนท่ีมาของชื่อ ยาไอซ การนําไปใชโดยการละลายนํ้า
แลวฉีดเขาเสน บางคนนําไปเผาแลวสูดดมควันเหมือนการเสพยาบาทําใหอารมณเคลิบเคลิ้ม สนุกสนาน      
สดชื่น กระปรี้กระเปรา ติดไดงาย สงผลตอรางกาย อารมณ และสังคม มากกวายากลุม amphetamines     
ยาไอซ ไมไดมีแพรหลายท่ัวไปเน่ืองจากหายากและราคาคอนขางแพง มักจะใชในสังคมไฮโซ  
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วิธีการเสพ 
ละลายน้ําแลวฉีดเขาเสนเลือด บางคนนําไปเผาไฟแลวสูดดมควันเหมือนการเสพยาบา ยาตัวนี้ทําให

อารมณเคลิบเคลิ้ม สนุกสนาน สดชื่น กระปรี้กระเปรา ติดไดงาย สงผลตอรางกาย อารมณ และสังคม           
มากกวายากลุมแอมเฟตามีน  

ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 
เสพดวยวิธีกิน ยาเริ่มออกฤทธิ์ 20-70 นาที ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 3-5 ชั่วโมง หมดฤทธ์ิ              

2-6 ชั่วโมง รางกายกลับสูสภาพปกติ ใชเวลานานถึง 24 ชั่วโมง 
เสพดวยวิธีสูด นัตถ ยาเริ่มออกฤทธิ์ 10 นาที  ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 2-4 ชั่วโมง หมดฤทธิ์            

2-6 ชั่วโมง รางกายกลับสูสภาพปกติ 1-3 ชั่วโมง 
เสพดวยวิธีสูดควัน ยาเริ่มออกฤทธิ์ 0-2 นาที ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 1-3 ชั่วโมง หมดฤทธ์ิ           

2-4 ชั่วโมง รางกายกลับสูสภาพปกติ ใชเวลานานถึง 24 ชั่วโมง 
เสพดวยวิธีฉีด ยาเริ่มออกฤทธิ์ 0-2 นาที ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 1-3 ชั่วโมง หมดฤทธิ์ 2 4 ชั่วโมง 

รางกายกลับสูสภาพปกติ ใชเวลานานถึง 24 ชั่วโมง 
ฤทธิ์ในทางเสพติด 
ยาไอซ ออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหรูสึกต่ืนตัว บดบังความรูสึกเหนื่อยลา รูสึกเคลิ้มฝน            

อยูนิ่งไมได นอนไมหลับ กาวราว และรูสึกเชื่อม่ันในตัวเองเกินไป ถาเสพในขนาดยาท่ีสูงยังเพ่ิมความตองการ
ทางเพศ นําไปสูการสําสอนทางเพศและอาจนําไปสูการติดเชื้อเอดสได 

อาการผูเสพ 
รูมานตาขยาย เหง่ือออกมาก การมองพรามัว วิงเวียน รางกายซูบผอม ริมฝปากแหง ความดันโลหิต

สูงข้ึน อัตราการหายใจสูงข้ึน อุณหภูมิรางกายสูงข้ึน ปวดหัวอยางรุนแรง อัตราการเตนของหัวใจเร็วข้ึนและ
ผิดปกติ มือสั่น คลื่นไสอาเจียน ท่ีสําคัญคือ มีภาวะผิดปกติเสียหายอยางถาวรของเสนโลหิตในสมอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูท่ีใชในปริมาณสูง อาจหมดสติหรือช็อกได 

6. ยาเค (Ketamine) 
ยาเค มาจากคําวา เคตามีน (Ketamine) เคตาวา (Ketava) หรือ เคตารา (Ketara) หมายถึง          

ยาท่ีมีอันตรายสูงท่ีแพทยจะจายให กับผูปวยเฉพาะเม่ือมีความจําเปนจริงๆ ยาเค ถูกสังเคราะห ข้ึน             
เพ่ือใชประโยชนในทางการแพทยโดยใชเปนยาสลบ มีชื่อเรียกในวงการแพทยวา “KETAMINE HCL.”           
มีลักษณะเปนผงสีขาวและเปนน้ําบรรจุในขวดสีชา การนําไปใชนั้นปกติแพทยจะใชฉีดเขาเสนเลือดในอัตรา    
1 ถึง 2 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยยาจะออกฤทธิ์ทําใหหมดสติภายใน 1 นาที หรืออาจใชวิธีฉีด   
เขากลามเนื้อ แตวิธีนี้จะใชปริมาณยามากกวาการฉีดเขาเสนเลือดประมาณ 3 เทา อาการหมดสติจากการใชยา
จะเปนอยูประมาณ 10–15 นาที เทานั้น ดวยเหตุนี้ ยาเค จึงถูกนํามาใชในกรณีของการผาตัดท่ีใชระยะเวลา
สั้นๆ หรือใชทําใหผูปวยสลบกอนท่ีจะผานไปสูการใชยาสลบชนิดอ่ืน สาเหตุท่ีทําใหยาเคกลายเปนปญหา 
เพราะวัยรุนบางกลุมไดนํายาเคมาใชเปนสิ่งมึนเมา โดยนํามาทําใหเปนผงดวยกรรมวิธีผานความรอน จากน้ัน  
จึงนํามาสูดดม เพ่ือใหเกิดอาการมึนเมา และมักพบวามีการนํายาเคมาใชรวมกับยาเสพติดรายแรงชนิดอ่ืน เชน 
ยาอีและโคเคน ยาเค เปนยาท่ีออกฤทธิ์หลอนประสาทอยางรุนแรง เม่ือเสพเขาไปจะรูสึกเคลิบเคลิ้ม 
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(Euphoria) รูสึกวาตนเองมีอํานาจพิเศษ (Mystical) มีอาการสูญเสียกระบวนการทางความคิด ความคิดสับสน 
การรับรู และตอบสนองตอสิ่งแวดลอมท้ังภาพ แสง สี เสียงเปลี่ยนแปลงไป ตาลาย รางกายเคลื่อนไหว           
ไมสัมพันธกัน หากใชปริมาณมาก ทําใหเกิดการติดขัดในการหายใจ (Respiratory depression) อาการท่ีไมพึง
ประสงคเหลานั้น (Bad Trip) จะปรากฏใหเห็นคลายกับอาการทางจิต หากใชติดตอกันเปนเวลานานจะปรากฏ
อาการเชนนี้บอยๆ เรียกวา Flashbacks ในทายท่ีสุดแลว จะทําใหผู เสพประสบกับสภาวะโรคจิตและ
กลายเปนคนวิกลจริตได 

ฤทธิ์ในทางเสพติด ออกฤทธิ์หลอนประสาท 
อาการผูเสพ เคลิบเคลิ้ม มึนงง ความคิดสับสน ตาลาย หูแวว การรับรูและการตอบสนองตอ

สิ่งแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนไหวของรางกายไมสัมพันธกัน 
โทษทางกฎหมาย จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 

106 พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช ต้ังแตวันท่ี   
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ฝาฝนตองระวางโทษจําคุก 5 – 20 ป ปรับต้ังแต 100,000 – 400,000 บาท 

โทษท่ีไดรับ 
การนํายาเค มาใชในทางท่ีผิดยอมกอใหเกิดอันตรายตอตัวผูใช โดยทําใหเกิดผล ดังนี้ 
1. ผลตออารมณ มีความรูสึกเคลิบเคลิ้ม มึนงง หรือท่ีเรียกวา อาการ “Dissociation” 
2. ผลตอการรับรู มีการเปลี่ยนแปลงการรับรูท้ังหมด ไมตอบสนองตอสิ่งแวดลอมท้ังภาพ แสง สี เสียง 
3. ผลตอรางกายและระบบประสาท เม่ือใชยาเคในปริมาณมากๆ ไมเพียงแตจะทําใหเกิดอาการ

ติดขัด ในการหายใจเทานั้น ยังทําใหเกิดอาการทางจิต ประสาทหลอน หูแวว กลายเปนคนวิกลจริตได 

ความรูเก่ียวกับโรคตางๆ 

จากสถานการณการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมผูใชยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูใชยาเสพติด    
ดวยวิธีฉีดอยูในระดับรุนแรงมาตลอด เพราะยาเสพติดกับการมีเพศสัมพันธมักเก่ียวของหรือควบคูกันเสมอ         
ผู ใชยาเสพติด  สามารถมีเพศสัมพันธ เพ่ือแลกเงินมาซ้ือยาเหลานั้น ได  บางคนใชยาเสพติดเพ่ือลด             
ความหวาดหวั่นกอนมีเพศสัมพันธ เพราะยาเสพติดบางประเภท สามารถกระตุนใหผูเสพกลาท่ีจะมีสวนรวม    
ในกิจกรรมทางเพศได แมวาในเวลาปกติ เขาจะไม ทําก็ตาม รวมถึงการมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน            
การมีเพศสัมพันธแบบหมู หรือมีเพศสัมพันธหลายคนโดยไมปองกัน ในขณะท่ีบางคนไมสามารถควบคุม       
การกระทําของตัวเองไดในขณะท่ีอยูภายใตการออกฤทธิ์ของยาเสพติดและแอลกอฮอล ท้ังหมดนี้ตางเพ่ิมโอกาส
ใหผูเสพขาดสติและปองกันตัวเองหรือใสถุงยางอนามัยในระหวางการมีเพศสัมพันธ ดังนั้นจึงมีผูใชยาเสพติด    
จํานวนมากท่ีจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส ผูท่ีทําหนาท่ีในการใหความรูพ้ืนฐานดานสุขภาพแก   
ผูติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว โรงพยาบาลควรมีแนวทางการใหความรูพ้ืนฐานดานสุขภาพ สําหรับผูใชยาเสพติด
ท่ีติดเชื้อเอชไอวีเหลานี้ ใหมีความเขาใจและมีศักยภาพท่ีจะดูแลตนเองไดอยางเต็มท่ี และยังมีองคประกอบของ
ความรูท่ีเก่ียวของกับการประคับประคองทางจิตใจ ซ่ึงจะชวยใหผูใชยาเสพติดเกิดการยอมรับในสถานภาพ   
การติดเชื้อเอชไอวี สามารถกําหนดเปาหมายในการดํารงชีวิต เกิดความรูสึกถึงคุณคาในตนเอง มีแรงจูงใจ     
ในการท่ีจะดูแลตนเอง มีความเขมแข็งอดทน มองเห็นแนวทางในการเผชิญปญหา มีกําลังใจดูแลตนเองได  
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อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให ผูใชยาเสพติดท่ีติดเชื้อเอชไอวี และปวยดวยโรคเอดสมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดูแลตนเองและครอบครัวได เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิต มีชีวิตท่ียืนยาว ลดภาระการสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาต ิ 

1. โรคเอดส 
โรคเอดสเปนระยะสุดทายของการติดเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) ในขณะท่ี

โรคเอดส หรือ acquired immune deficiency syndrome คือ กลุมอาการของโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ    
เอชไอวีซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือระบบภูมิคุมกันของรางกายถูกเชื้อไวรัสทําลายจนรางกายของผูปวยไมสามารถตอสูกับ 
เชื้อโรคท้ังหลายท่ีเขาสูรางกายได ผูติดเชื้อเอชไอวี อาจไมพัฒนาอาการจนเปนผูปวยโรคเอดสเต็มข้ัน 

เม่ือรางกายติดเชื้อเอชไอวี เชื้อเอชไอวีจะโจมตีระบบภูมิคุมกันของรางกาย ทําใหระบบภูมิคุมกัน        
ของรางกายออนแอลงจนไมสามารถตอสูกับเชื้อโรคท่ีเขาสูรางกายได จนในท่ีสุดเชื้อไวรัสจะโจมตีรางกาย
ท้ังหมดเปาหมายของเอชไอวี คือ การทําลายเซลลท่ีมีหนาท่ีตอสูกับเชื้อโรคและการติดเชื้อไวรัสตางๆ เซลลนี้มี
ชื่อวา CD 4 (หรือเซลล T - helper) เปนเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีมีความสําคัญตอการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
ของรางกาย เอชไอวีทําใหระบบภูมิคุมกันรางกายของผูติดเชื้อออนแอลงจนทําใหเกิดโรคตางๆ ไดงายข้ึน                 
ในขณะเดียวกัน คนท่ีมีระบบภูมิคุมกันรางกายท่ีแข็งแรงจะสามารถตอสูกับเชื้อโรคเหลานี้ไดดีกวา 

ความชาเร็วของการดําเนินโรคและผลกระทบท่ีเชื้อเอชไอวีมีตอรางกายข้ึนอยูกับปจจัยของผูติดเชื้อ      
แตละคนเชน สุขภาพและอายุ รวมถึงความชาเร็วในการไดรับการรักษาลวนเปนปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน         
โรคท้ังสิ้น คนบางคนสามารถติดเชื้อเอชไอวีนานหลายป โดยไมมีอาการของโรคเอดส ปจจัยท่ีอาจทําให       
การติดเชื้อเอชไอวี พัฒนาเปนอาการของโรคเอดสรวดเร็วข้ึนนั้น ยังคงรวมถึงปจจัยทางกรรมพันธุ การมีอายุ     
มากข้ึน ภาวะโภชนาการไมดี หรือติดเชื้อรวมกับโรคอ่ืน เชน ไวรัสตับอักเสบ ซี หรือวัณโรค 

การติดเช้ือเอชไอวี 
คนสามารถติดเชื้อเอชไอวี โดยการสัมผัสกับเลือด น้ําอสุจิ ของเหลวจากชองคลอด หรือแมแตน้ํานมแม 

สาเหตุการแพรเชื้อสวนใหญมาจากการมีเพศสัมพันธและการใชเข็มฉีดยารวมกัน หรือสงผานจากแมสูลูก
ระหวางการต้ังครรภ ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีคนควรมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการสัมผัส  
กับเข็มฉีดยาท่ีไมไดผานการฆาเชื้อโรค ไมวาระหวางการไปพบแพทย หรือการใชเพ่ือนันทนาการ ยังมีความ
เขาใจผิดเก่ียวกับสาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวีวา เปนการติดเชื้อเอชไอวีจากการจับมือทักทาย การกอด     
การจูบ การจาม การใชหองน้ํารวมกัน การใชภาชนะและชอนสอมรวมกัน หรือการสัมผัสในรูปแบบอ่ืนท่ีทําให
ติดเชื้อเอชไอวี การทํากิจกรรมท่ีกลาวมานี้ ไมสามารถทําใหติดเชื้อเอชไอวีได 

การติดเช้ือเอชไอวี แบงออกเปน 3 ระยะ 
ระยะเฉียบพลัน (Acute HIV Infectious) เปนระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี เกิดข้ึนระหวาง     

2-4 สัปดาหหลังจากติดเชื้อ ในระยะนี้ผูติดเชื้อจํานวนมากจะเริ่มมีอาการคลายเปนไขหวัดใหญเชน มีไข เจ็บคอ
ตอมน้ํ าเหลืองโต ปวดเม่ือยตามรางกาย  มีผื่นและปวดหัว อาการเหลานี้ เรียกวา acute retroviral 
syndrome หรือ ARS เกิดข้ึนจากการท่ีรางกายตอบสนองตอการติดเชื้อเอชไอวี ในระยะนี้เชื้อไวรัสจะเพ่ิม
จํานวนอยางมากในรางกาย ทําใหเซลล CD 4 ในรางกายลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว เปนระยะที่มี      
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ความเสี่ยงสูงมาก ท่ีผูติดเชื้อจะแพรกระจายเชื้อไวรัสไปยังผูอ่ืน ดังนั้นจึงจําเปนตองปองกันการแพรกระจาย
ของเชื้อเอชไอวีอยางไรก็ตาม หลังจากระยะเฉียบพลัน ระบบภูมิคุมกันของรางกายจะคอยๆ ทําใหปริมาณของ
เชื้อไวรัสอยูในระดับคงท่ี หรือเรียกวา viral set point หมายความวา เชื้อไวรัสมีปริมาณท่ีคงท่ีในรางกายและ
ปริมาณเซลล CD 4 เริ่มเพ่ิมข้ึนอีกครั้งหนึ่ง แตจะไมสูงเทากับกอนติดเชื้อ 

ระยะสงบทางคลินิก (Clinical Latency Stage) เปนระยะท่ีเชื้อไวรัสอยูในรางกายโดยไมแสดง
อาการใดๆ หรืออยางมากท่ีสุด คือ มีอาการเพียงเล็กนอย บางคร้ังเรียกระยะนี้วา ระยะติดเชื้อเรื้อรัง (chronic 
HIV infection) หรือระยะติดเชื้อโดยไมมีอาการ (asymptomatic HIV infection) ในระยะนี้เชื้อไวรัสจะเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึนในระดับตํ่า และมักจะใชเวลานานถึง 10 ป แตสําหรับผูติดเชื้อบางคนอาจใชเวลานอยกวานั้น
   ระยะโรคเอดส (AIDS) เปนระยะท่ีการติดเชื้อเอชไอวี ไดพัฒนาเปนโรคเอดส ระบบภูมิคุมกัน          
ท่ีแข็งแรง มีปริมาณเซลล CD 4 อยูระหวาง 500 ถึง 1,600 ในขณะท่ีผูปวยโรคเอดสมี CD 4 ตํ่ากวา 200   
เม่ือถึงจุดนี้ระบบภูมิคุมกันไดถูกทําลายอยางรุนแรงจนผูปวยมีอาการติดเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic 
infections) ซ่ึงเกิดจากเชื้อโรคท่ีไมกอใหเกิดโรคในคนท่ีมีระบบภูมิคุมกันท่ีแข็งแรง แตจะทําใหเกิดโรค        
กับผูท่ีระบบภูมิคุมกันออนแอ แตไมวาผูติดเชื้อมีปริมาณ CD 4 เทาใดก็ตาม หากมีอาการติดเชื้อฉวยโอกาส
อยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาถือวาผูติดเชื้อนั้นเปน โรคเอดส 

อาการของโรคเอดส แบงออกเปน 
- ปอดอักเสบ 
- สูญเสียความจํา อาการซึมเศราและอาการทางระบบประสาทอ่ืนๆ 
- ทองเสียเรื้อรังนานกวาหนึ่งสัปดาห 
- เหนื่อยผิดปกติ 
- อาการไขท่ีกลับมาเปนซํ้าๆ 
- เหง่ือออกตอนกลางคืน 
- น้ําหนักลดอยางรวดเร็ว 

  - มีผื่นตามผิวหนัง ในชองปาก จมูกและเปลือกตา 
  - แผลท่ีริมฝปาก อวัยวะเพศและทวารหนัก    
  - อาการบวมท่ีตอมน้ําเหลืองบริเวณคอ รักแรและขาหนีบ 
  อาการของโรคเอดส อาจเปนอาการของโรคอ่ืนท่ีไมใชโรคเอดสก็ได ดังนั้นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะรูวา        

ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม ควรทําการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (HIV test) 
การปองกันการติดเช้ือ HIV แบงออกเปน  
1. การปองกันการติดเช้ือ HIV  
การติดเชื้อ HIV สามารถติดตอทางเย่ือเมือก (mucous membranes) เชน ปลายอวัยวะเพศชาย 

ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หากเยื่อเมือกเหลานี้ไดรับเชื้อ HIV จากน้ําอสุจิ น้ําหลอลื่นของท้ังหญิงและชาย 
เลือด ทําใหเกิดการติดเชื้อไดควรปองกันตัวเองทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธโดยใชถุงยางท่ีทําจากยาง latex 
condom หรือ dental dam หากแพยาง latex ให ใชชนิด  polyurethane condoms นอกจากเลือก        
ใชชนิดของถุงยางแลว ตองเรียนรูวิธีใชท่ีถูกตอง หามใชสารหลอลื่นท่ีเปนไขมันเพราะจะทําใหถุงยางรั่ว 
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2. การปองกันการติดเช้ือสําหรับผูท่ีฉีดยาเสพติดเขาเสน 
เชื้อ HIV สามารถติดตอผานทางเข็มฉีดยาท่ีใชรวมกันเข็มดังกลาวจะปนเปอนเลือด ดังนั้น วิธีปองกัน

การติดเชื้อทําได ดังนี้ 
- หยุดยาเสพติดและเขารับการบําบัดเพ่ือหยุดยาเสพติด 

  - หลีกเลี่ยงการใชเข็มฉีดยารวมกัน ใหใชเข็มใหมทุกครั้ง 
3. การปองกันการติดเช้ือ HIV ในคนทอง 
เด็กท่ีคลอดจากแมท่ีมีเชื้อ HIV สามารถรับเชื้อจากแมขณะต้ังครรภ และการคลอด ปจจุบันหากทราบวา

คนทองมีเชื้อ HIV สามารถใหยา AZT ซ่ึงสามารถลดอัตราการติดเชื้อลง 
4. การปองกันการติดเช้ือ HIV หลังสัมผัสโรค 
ทางการแพทยมีประสบการณ เก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อ HIV หลังสัมผัสโรค โดยศึกษา             

ในเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีถูกเข็มตํา พบวา หากให AZT หลังถูกเข็มตําจะสามารถลดอุบัติการณลงได          
รอยละ 80 จากความรูนี้ สามารถนํามาใชกับการสัมผัสการติดเชื้อ HIV โดยทางเพศสัมพันธ ก็นาจะใหยา
ปองกันได การปองกันดีท่ีสุด คือ ไมมีเพศสัมพันธ การใสถุงยาง การมีเพศสัมพันธแบบ safer sexual 
practices หลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีเสี่ยง สําหรับผู ท่ีมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน ไมวาทางทวารหนักหรือ      
ทางปกติ การทํา oral sex กับผูท่ีติดเชื้อ HIV หรือกลุมเสี่ยง เชน ผูท่ีติดยาเสพติด รักรวมเพศ ควรจะไดรับยา
ปองกันภายใน 3 วันหลังสัมผัส และหากทานทราบวาตัวเองติดเชื้อ HIV และไปรวมเพศกับคนท่ีไมไดติดเชื้อ     
ทานตองแจงใหคูขาทราบ ภายใน 72 ชั่วโมง เพ่ือท่ีคูขาจะไดรับยาปองกันการติดเชื้อ HIV 

2. ไวรัสตับอักเสบ บี  

 โรคไวรัสตับอักเสบ บี เกิดจากเชื้อไวรัสเอชบีวี ซ่ึงเปนดีเอ็นเอไวรัสชนิดหนึ่ง ปจจุบันมีจํานวน
ประชากรท่ีติดเชื้อเรื้อรัง คิดเปนรอยละ 6-10 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในประเทศไทย นั่นคือ มากกวา    
3 ลานคน 
 การติดตอของโรคไวรัสตับอักเสบ บี 
 เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี พบไดในเลือด น้ําเลือด น้ําคัดหลั่ง และสารคัดหลั่ง ของผูท่ีมีเชื้อนี้ ผูปวยสวน
ใหญมักไมทราบวาตนเองติดโรคนี้มาไดอยางไร การติดตอของโรคน้ี มีชองทางสําคัญท่ีสามารถติดตอกันได      
4 วิธี คือ 
 1. ติดตอทางเลือด โดยอาจไดรับเชื้อจากกรณี เชน การใชของมีคมหรือของใชท่ีเปอนเลือดรวมกับ         
ผูท่ีติดเชื้อ เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน อุปกรณสักผิวหนัง การเจาะหูท่ีไมสะอาด ซ่ึงเชื้อสามารถเขาทางผิวหนัง     
ท่ีถลอกมีบาดแผล แตสําหรับการรับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลน้ันโอกาสติดเชื้อนอยมาก เลือดท่ีให
ผูปวยจะตรวจสอบวาไมมีเชื้อแนนอน เข็มใชเฉพาะบุคคล อุปกรณทางการแพทยทุกชนิดจะทําใหปราศจาก  
เชื้อกอนใชงานทุกครั้ง 
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 2. ติดตอทางน้ําลาย การรับประทานอาหารรวมกับคนท่ีมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มีโอกาสจะติดตอกันได   
แตปริมาณเชื้อในน้ําลายมีนอยมาก ไมคอยพบการติดตอกัน การรับประทานอาหารรวมกันจึงควรใชชอนกลาง  
เพ่ือปองกันการติดตอจากผูท่ีมีเชื้อ 
 3. ติดตอทางเพศสัมพันธ ผูท่ีมีเพศสัมพันธกับคนท่ีเปนโรคนี้ มีโอกาสจะติดโรคนี้ได โดยสามารถพบ
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ไดในน้ําอสุจิ น้ําชองคลอด เม่ือคูสมรสมีเชื้อ อีกฝายหนึ่งตองตรวจเลือดวามีภูมิคุมกัน
หรือไม ถาไมมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี หรือไมมีภูมิคุมกันก็ตองฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อ ท้ังนี้การใชถุงยาง
อนามัยก็สามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได 
 4. ติดตอจากมารดาสูบุตร การติดตอวิธีนี้มีโอกาสท่ีจะติดเชื้อไดในระหวางคลอด จึงควรมีการตรวจ
เลือดของมารดาในระหวางท่ีฝากครรภ ถาพบวามารดามีเชื้อโรคนี้อยู ควรใหวัคซีนแกทารกต้ังแตแรกเกิด    
เพ่ือปองกันไมใหเปนโรคนี้ อยางไรก็ตามในปจจุบัน ปญหานี้ลดลงไปมาก เนื่องจากแพทยจะฉีดวัคซีนให    
ทารกแรกคลอดทันทีรวมกับการใหภูมิคุมกันโรค 
 การแพรกระจายของไวรัสตับอักเสบ บี 
 ในประเทศไทยสวนใหญมารดามักจะเปนพาหะ ทําใหทารกมีโอกาสติดโรคจากมารดาไดประมาณ      
รอยละ 40-50 ในกรณีของทารกเพศชายท่ีเปนพาหะ เม่ือโตข้ึนก็จะมีโอกาสเปนโรคตับไดสูง และในทารก     
เพศหญิงท่ีเปนพาหะถึงแมวาจะมีโอกาสเปนโรคตับนอยกวา แตก็จะเติบโตไปเปนมารดาท่ีเปนพาหะและใหบุตร    
ท่ี เปนพาหะตอไปเปนวงจรเชนนี้ ไม มี ท่ีสิ้นสุด  ดังนั้นการปองกันในทารกแรกเกิดจึงเปนวิธี ท่ี ดี ท่ีสุด               
ในการตัดวงจรดังกลาว และจะลดการแพรระบาดของไวรัสตับอักเสบ บี ลงไดในท่ีสุด 
 ขอแตกตางของโรคตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี ทางคลินิก และทางหองปฏิบัติการ
 ผูปวยตับอักเสบจากไวรัส มีลักษณะอาการตางๆ คลายคลึงกันมาก การแยกชนิดของเชื้อไวรัส 
จําเปนตองอาศัยปฏิ กิริยาทางน้ํ าเหลืองท่ีจําเพาะตอไวรัส ความแตกตางทางคลินิก และการตรวจ              
ทางหองปฏิบัติการ ดังแสดงในตาราง 

 ตารางแสดงขอแตกตางทางคลินิกและการตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวยตับอักเสบ เอ และ บี 
ขอแตกตาง ชนิดของไวรัสตับอักเสบ 

ชนิด เอ ชนิด บี 
ระยะฟกตัว สั้นกวา (15 – 40 วัน) ยาวนานกวา (50 - 180 วัน) 
ระยะเวลาการเกิดโรค เฉียบพลัน คอยเปนคอยไป 
ไข พบไดบอยกอนมีอาการตัวเหลือง พบไดนอยกวา 
ทุกกลุมอายุ พบบอยในเด็ก พบบอยในเด็กโตหรือผูใหญ 
อาการนํา เชน ผื่น หรือ ขออักเสบ ไมพบ อาจพบได 
ความผิดปกติของระดับ alanine 
trasaminase: ALT 

ประมาณ 1 - 3 อาทิตย ยาวนานกวาเปนเดือน 
 

ระดับภูมิคุมกันชนิดไอจีเอ็ม เพ่ิมสูงข้ึน ปกติ 
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 อาการของโรคไวรัสตับอักเสบ บี 

 กลไกในการเกิดตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบ บี เปนกลไกทางภูมิคุมกันวิทยา กลาวคือ เม่ือมีการ   
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี รางกายจะตอบสนองโดยการสรางภูมิตานทานท้ังระบบซีทีแอล (cytotoxic               
T lymphocytes: CTL) และฮิวโมรอลแอนติบอดี (humoral antibody) ซีทีแอลท่ีถูกกระตุนจะไปทําลาย
เซลลตับท่ีมีไวรัสตับอักเสบ บี เปนเหตุใหเซลลตับถูกทําลายพรอมกับไวรัสตับอักเสบ และถาทําลายพรอมกัน
มากๆ ก็จะเกิดตับวายข้ึน ถาไมมากก็จะเปนเพียงตับอักเสบแบบเฉียบพลัน โดยตอมารางกายจะสราง         
ภูมิตานทาน ในระบบฮิวโมรอลตอสวนผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ทําใหมีภูมิคมกันตลอดไป ในผูปวย          
ท่ีติดเชื้อและเปนพาหะ แสดงวา ระดับภูมิคุมกันไมสามารถไปทําลายเซลลตับท่ีมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได
 อาการของโรคไวรัสตับอักเสบ บี แบงได 3 ระยะ คือ 
 - ระยะท่ี 1 ตับอักเสบเฉียบพลัน 
 - ระยะท่ี 2 ตับอักเสบเรื้อรัง 
   - ระยะท่ี 3 ตับแข็ง 
นอกจากนี้ อาการของโรคไวรัสตับอักเสบ บี ยังแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 - ไมแสดงอาการ หรืออาการนอย 
   - อาการชัดเจน 
   - อาการรุนแรง 
 ไมแสดงอาการ หรืออาการนอย 
 ผูท่ีไดรับเชื้อเขาไปแทบจะไมทราบวาตนเองเปนโรคนี้ ผูปวยกลุมนี้สวนใหญมาทราบทีหลัง โดยการ    
เจาะเลือดหรือไปบริจาคเลือด ทําใหทราบวาเปนโรคนี้ 
 อาการชัดเจน 
 ไดแก มีไขตํ่าๆ ออนเพลีย คลื่นไสอาเจียน เบ่ืออาหาร นํามากอน ตอมามีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง 
ปสสาวะเหลืองเขม เม่ือมีอาการตาเหลืองเกิดข้ึนแลว อาการออนเพลีย เบ่ืออาหารมักจะดีข้ึนหรือหายไป   
ผูปวยมีระยะเวลาท่ีตาเหลือง ตัวเหลืองไมเทากัน บางคนอาจเปนเพียงไมก่ีอาทิตย แตบางคนอาจนาน 2-3 เดือน
 อาการรุนแรง 
 ผูปวยบางรายมีอาการของโรครุนแรงมากจนมีอาการซึม ตาเหลือง ตัวเหลือง ไมรูสึกตัว ตับมีขนาดเล็กลง 
ผูปวยมักมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดภาวะตับวายและเสียชีวิตในท่ีสุด ในปจจุบันยังไมมีวิธีการรักษาใดๆ ไดผลดีท่ีสุด
อยางไรก็ตาม ผูปวยท่ีมีอาการดีซาน คือ ตาเหลือง ตัวเหลือง ไมจําเปนตองเปนไวรัสตับอักเสบ บี เสมอไป
เพราะสาเหตุของอาการดีซานเกิดไดจากปจจัยหลายอยางดังนี้  
 - การทําลายของเม็ดเลือดแดงมากเกินปกติ ทําใหเกิดภาวะดีซานข้ึนได เชน การใหเลือดผิดหมูเลือด
หรือโรคขาดเอนไซมจีซิกสพีดี (G-6PD) เปนตน 
 - ภาวะตับอักเสบซ่ึงมีสาเหตุไดหลายอยาง เชน 
  - ไวรัส เชน ไวรัสตับอักเสบ ชนิด เอ, บี, ซี, ดี และ อี 
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  - ยาหลายตัวท่ีมีพิษตอตับ เชน ยาปฏิชีวนะบางชนิด ซ่ึงไดแก ยาซัลฟา ยาเตตราซัยคลิน             
ยาอีรีโทรมัยซิน เปนตน ยารักษาโรควัณโรคหลายตัวก็มีพิษตอตับ นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายชนิด ทําใหเกิด
อาการดีซานได ดังนั้นกอนท่ีจะรับประทานยาชนิดใด ถาไมแนใจควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอน เพราะยา
เหลานั้นอาจมีพิษตอรางกายได 
 แนวทางการเสริมสรางความรูพ้ืนฐานดานสุขภาพ สําหรับผูใชยาเสพติด 
   1. การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล เชน เบียร วิสก้ี เหลา ไวน เปนตน มีโอกาสจะเกิดภาวะตับอักเสบได 
เพราะแอลกอฮอลนั้น เม่ือด่ืมเขาไปแลวจะมีพิษตอตับทําใหเกิดอาการดีซานข้ึนได ท้ังนี้ ข้ึนกับปริมาณและ
ระยะเวลาท่ีดื่มดวย ถาด่ืมปริมาณมากและระยะเวลานานก็มีโอกาสจะเกิดตับอักเสบไดมากข้ึน 
   2. ในปจจุบันมีการใชสมุนไพรกันอยางแพรหลาย สมุนไพรบางชนิดอาจมีสารพิษท่ีเปนพิษตอตับได   
ทําใหเกิดภาวะตับอักเสบ ดังนั้นการรับประทานสมุนไพรไมวาจะเปนยาลูกกลอน ยาหมอ ยาดองเหลา ฯลฯ       
จึงตองระมัดระวังวามีโอกาสเกิดอาการดีซานข้ึนได 
   3. การตรวจทางนํ้าเหลืองท่ีสําคัญคือ การตรวจหาภูมิตานทานตอไวรัสตับอักเสบ บี (anti HBs)    
ถาให ผลบวกแสดงวา รางกายมีภูมิตานทานตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ซ่ึงอาจเกิดจากการไดรับวัคซีน
หรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แตหายแลว การตรวจทางน้ําเหลืองอีกตัวคือ การตรวจแอนติบอดี หรือภูมิ
ตานทานตอแอนติเจนท่ีอยูตรงแกนกลางของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (anti HBC) ซ่ึงเปนตัวบงวามีการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี ซ่ึงอาจหายไปแลว หรือกําลังติดเชื้ออยูก็ได 
 การตรวจพยาธิสภาพของตับ 
 โดยการใชเข็มเล็กๆ เจาะดูดเอาเนื้อตับชิ้นเล็กๆ ออกมาตรวจ การตรวจนี้มีประโยชนมากในการ
ประเมินความรุนแรงของตับอักเสบ เพ่ือประโยชนในการรักษาและการพยากรณโรค 
 การตรวจทางรังสีวิทยา 
 การตรวจดวยอัลตราซาวด หรือการเอกซเรยคอมพิวเตอร อาจไดประโยชนในการประเมินวามีตับ
แข็งหรือกอนผิดปกติในตับหรือไม 
 แนวทางการเสริมสรางความรูพ้ืนฐานดานสุขภาพ สําหรับผูใชยาเสพติด 
 - ผูปวยท่ีมีอาการตับอักเสบเฉียบพลันจะคอยๆ ทุเลาข้ึนเองเม่ือพักผอนและรับประทานอาหารให
เพียงพอ ผูปวยบางรายเขาใจวาการด่ืมน้ําหวานในปริมาณมากๆ จะชวยใหอาการดีข้ึน ซ่ึงเปนความเชื่อท่ีผิด
เพราะน้ําตาลจะไปเปลี่ยนเปนไขมันสะสมในตับ และอาจทําใหตับโตจุกแนนกวาปกติ 
 - สวนใหญผูปวยท่ีมีอาการตับอักเสบเรื้อรังจะไมแสดงอาการ แพทยจะฉีดอินเตอรเฟรอน 
(interferon) ติดตอกันอยางนอย 4-6 เดือน จึงเริ่มเห็นผลประมาณรอยละ 30-40 จะมีอาการอักเสบของตับ
ลดลงพรอมทั้งปริมาณของไวรัสที่ลดลงดวย แตเนื ่องจากอินเตอรเฟรอนเปนยาที่ราคาแพงและมีฤทธิ์
ขางเคียงมาก ดังนั้นการใชแตละครั้งควรอยูในดุลยพินิจของแพทยระบบทางเดินอาหารเทานั้น นอกจากนี้แพทย
อาจใหยารับประทานลามิวูดีน (lamivudine) ซ่ึงไดผลพอสมควรและออกฤทธิ์ขางเคียงนอยกวา อยางไรก็ตาม
การรับประทานยานานๆ อาจมีโอกาสทําใหเกิดเชื้อด้ือยาไดมากถึงรอยละ 20 ในปแรกและมากข้ึนเรื่อยๆ 
นอกจากนั้นการรับประทานยาไมสมํ่าเสมอจะทําใหโรคกําเริบได และท่ีสําคัญ คือ ท้ังยารักษาอินเตอรเฟรอน
และลามิวูดีน ใชไมไดผลในผูปวยท่ีการทํางานของตับเปนปกติหรือกลุมพาหะ 
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 ผูท่ีไมควรไดรับวัคซีน ไดแก 
 - ผูท่ีไวตอสวนประกอบของวัคซีน เชน แพยีสต 
   - ผูท่ีแพวัคซีน 
   - ผูท่ียังไมหายจากการปวยเฉียบพลัน 
   - หญิงท่ีกําลังต้ังครรภ 
   - ผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง 
 โดยสวนใหญ หลังจากไดรับวัคซีนแลวมักจะไมเกิดอาการแพ แตอาจเกิดอาการแสบคอหรือมีไข      
ซ่ึงจะหายไปใน 1-2 วันหลังไดรับวัคซีน อาการแพอยางรุนแรงอาจพบวา มีไขสูง สับสน หายใจลําบากมีเสียงดัง
หวีด หัวใจเตนเร็ว ดังนั้นหากเกิดอาการดังกลาวใหรีบพบแพทย 
 ในกรณีของผูท่ีไดรับยากดภูมิคุมกัน ควรจะไดรับปริมาณวัคซีนมากกวาคนปกติ เพ่ือใหมีปริมาณมาก
พอท่ีจะกระตุนใหเกิดภูมิคุมกัน โดยอาจจะตองไดรับเพ่ิมอีกหนึ่งเข็ม เปนเข็มท่ีสอง หลังจากเข็มแรกและ
หลังจากฉีดเขากลามเนื้อ 2 สัปดาห จะตรวจพบภูมิคุมกันในกระแสเลือดและคงอยูไดนานอยางนอย 3 ป 
วัคซีนนี้จะปองกันโรคไดหลังฉีดไปแลว 10 วัน 
 อยางไรก็ตาม หากสงสัยวาเปนโรคไวรัสตับอักเสบ บี เพราะมีอาการออนเพลีย คลื่นไสอาเจียน     
เบ่ืออาหาร ไขตํ่าๆ มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ควรรีบไปพบแพทย เพ่ือใหแพทยตรวจวินิจฉัยวา เปนโรค     
ตับอักเสบหรือเปลา และเปนชนิดไหน กรณีท่ีมีอาการดังกลาวขางตน ควรพักผอนใหมาก ควรงดรับประทาน
อาหารมัน เพราะจะทําใหทองอืดและคลื่นไสเพ่ิมมากข้ึน ควรงดด่ืมสุราอยางเด็ดขาด และไมควรรับประทานยา
ท่ีมีอันตรายตอตับ 
 ในกรณีท่ีตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี คุณควรจะขอรับคําแนะนําจากแพทยในการดูแลตนเอง 
และตองคํานึงถึงบุคคลใกลชิดดวย เพราะคุณอาจจะนําเชื้อไปสูคนใกลชิดได 
 วิธีการปฏิบัติตัวหากคุณมีเช้ือไวรัสตับอักเสบ บี อยูในรางกาย 
 1. ไมตองกังวลเพราะผูปวยสวนใหญจะหายไดเองและมีภูมิคุมกัน 
 2. รับประทานยาและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย 
 3. ตรวจเลือดอยางสมํ่าเสมอ เพราะการตรวจเลือดทําใหทราบวา ตับมีการอักเสบมากหรือนอย 
 4. บอกใหคนใกลชิดทราบ หากคนใกลชิดไมมีภูมิตานทานตอเชื้อตองฉีดวัคซีนเพ่ือปองกัน 
 5. มีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยโดยการสวมถุงยางอนามัย 
 6. ไมบริจาคเลือด 
 7. ไมดื่มแอลกอฮอล 
 8. ใชยาโดยปรึกษาแพทย 
 9. พักผอนใหเพียงพอ 
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3. ไวรัสตับอักเสบ ซี  

 ไวรัสตับอักเสบ ซี เปนอารเอ็นเอไวรัสชนิดสายเด่ียวท่ีอยูในกลุมฟลาวี (flavi virus) ซ่ึงไวรัสในกลุมนี้     
ท่ีรูจักกันดี ไดแก ไวรัสไขเลือดออก และไวรัสไขสมองอักเสบ ซี มีขนาดเล็กมากประมาณ 50-60 นาโนเมตร    
ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาหรือกรรมวิธีใดๆ แมกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนก็ไมสามารถมองเห็นได      
การศึกษาท่ีทําอยูจึงทําไดจากการสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสแลวนํามาขยายเพ่ิมจํานวนนับลานๆ เทา 
 ไวรัสตับอักเสบ ซี พบไดท่ัวโลก การแพรระบาดของเชื้อพบไดประมาณ 3-6 รายตอเลือด 1,000 หนวย     
ท่ีไดมีการตรวจกรองไวรัส บี องคการอนามัยโลก มีการประมาณการวา มีผูติดเชื้อตับอักเสบราว 170 ลานคน        
ท่ัวโลก แตจากการสํารวจความชุกของการติดเชื้อไวรัสนี้ ในคนไทย โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย         
กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในกลุมท่ีมาบริจาคโลหิตมีอัตราการติดเชื้อไวรัสนี้ รอยละ 1.5-4.0 โดยเฉพาะ
ประชากรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบไดมากกวาภาคกลาง ในกลุมผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด                 
ท่ีติดเชื้อเอชไอวี พบวา มีไวรัสตับอักเสบ ซี สูงถึงรอยละ 99.1 ในสวนของการสํารวจในกลุมผูท่ีปวยโรค       
ตับอักเสบ ซ่ึงมีสาเหตุไดหลายประการนั้น พบวา เกิดจากไวรัสตับอักเสบ ซี รอยละ 12.5 นั่นแสดงวา อาจมี
ประชากรไทยนับลานคน ปวยเปนไวรัสตับอักเสบ ซี ผูปวยท่ีมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี สวนใหญพบในเพศชาย
มากกวาเพศหญิง สําหรับประเทศไทย คือ 1.3 ตอ 1 และพบในผูปวยอายุ 30-60 ป เปนสวนใหญ นอกจากนี้
เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี มักจะเกิดรวมกับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีไดเสมอ ทําใหเกิดปญหาในการพิจารณาวา       
เชื้อตัวใดเปนตัวกอโรคในผูปวย 
 จากการวิจัยท่ีผานมา พบวา ไวรัสตับอักเสบ ซี มีการทําลายเซลลตับรุนแรงกวาชนิด บี ทําใหเซลล
ตับเสียหายและกอใหเกิดโรคตับอักเสบประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยตับอักเสบ ซี แบบเฉียบพลัน 

 ปจจัยเส่ียงและการติดตอโรคไวรัสตับอักเสบ ซี 
 เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี มีระยะฟกตัวประมาณ 5-10 สัปดาห แตโดยเฉลี่ยประมาณ 6-7 สัปดาห 
รางกายจะสรางแอนติบอดีตอไวรัสหลังการรับเชื้อ 20–22 สัปดาห ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี รางกาย
อาจจะหายจากโรคไดโดยมีภูมิคุมกันเกิดข้ึนรอยละ 25-50 แตประมาณรอยละ 50-75 จะกลายเปนโรค      
ตับอักเสบเรื้อรัง (chronic active) และกลายเปนตับแข็ง 
 ไวรัสตับอักเสบ ซี ติดตอทางเลือด การใชเข็มฉีดยารวมกัน ซ่ึงรวมถึง การใชยาฉีดเขาทาง        
หลอดเลือดดํา แตมีผูปวยบางทานไดรับเชื้อโดยไมทราบแหลงท่ีมา ปจจัยเสี่ยง เชน 
  - ผู ท่ี มีประวัติไดรับเลือดหรือสวนประกอบของเลือด เชน พลาสมาหรือน้ําเลือดและ      
เกล็ดเลือด ซ่ึงอาจมาจาก การเสียเลือด หรือปวยเปนโรคไขเลือดออก หรือโดยเฉพาะผูท่ีไดรับเลือดมากๆ    
เชน การผาตัดหัวใจกอนป พ.ศ. 2534 หรือนานกวานั้น เนื่องจากยังไมมีการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
 แนวทางการเสริมสรางความรูพ้ืนฐานดานสุขภาพ สําหรับผูใชยาเสพติด 
   1. เจาหนาท่ีทางการแพทยท่ีไดรับอุบัติเหตุถูกเข็มท่ิม 
   2. กลุมผูใชยาเสพติดท่ีใชเข็มฉีดยารวมกัน กลุมนี้มีความสําคัญมากโดยเฉพาะหากเปนผูใชยาเสพติด      
มานานเพราะแมเปนชวงระยะเวลาการใชยาสั้นๆ ก็มีโอกาสไดรับเชื้อสูง 
   3. การใชเข็มฉีดยาซํ้าหรือการฉีดยาโดยหมอเถ่ือนก็อาจเปนสาเหตุใหไดรับเชื้อไดเชนกัน 
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   4. ทารกท่ีเกิดจากแมท่ีมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี พบไดรอยละ 5 ซ่ึงนอยมาก เม่ือเทียบกับการติดตอ
ดวยวิธีอ่ืนๆ ยกเวน ในผูท่ีมีปริมาณเชื้อมากๆ หรือมีการติดเชื้อเอชไอวีรวมดวย 
   5. กลุมผูท่ีเปลี่ยนคูนอนบอย หรือกลุมคนรักเพศเดียวกัน พบวามีความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึน 
    6. ไดรับเชื้อจากการเจาะหรือสักตามตัว เชน เจาะหู เขียนค้ิวถาวร หากกระทําโดยผูท่ีขาดความรู
และเครื่องมือท่ีใชไมไดผานการฆาเชื้อใหถูกตองก็มีโอกาสติดเชื้อไดเชนกัน 

 กิจกรรมตอไปนี้ไมทําใหเกิดการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ ซี 
 1. การใหนมบุตร 
   2. การจามหรือไอ 
   3. การรับประทานอาหารหรือน้ํารวมกัน 
   4. การใชถวยชามรวมกัน 
 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีโอกาสเกิดโรคตับรุนแรงหรือเปนตับแข็งเร็วข้ึน คือ 
   1. ไดรับเชื้อเม่ืออายุมากแลว 
   2. ติดเชื้อจากการไดรับเลือด 
   3. การด่ืมแอลกอฮอล แมจะมีปริมาณตอวันไมมาก แตก็เพียงพอท่ีจะทําใหเกิดโรคกับผู ท่ีติดเชื้อ       
ไวรัสตับอักเสบ ซี เพราะนอกจากปริมาณแอลกอฮอลจะเสริมการทําลายของตับแลวยังทําใหปริมาณของไวรัส           
ตับอักเสบ ซี เพ่ิมมากข้ึนอีกดวย 

 เม่ือเราติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ ซี จะเกิดโรคตางๆ ดังนี้คือ 

ตับอักเสบเฉียบพลัน 
หลังจากไวรัสตับอักเสบ ซี เขาสูรางกายแลวจะทําใหเกิดการอักเสบของตับ แตสวนมากผูปวย       

ไมมีอาการอะไร มีเพียงประมาณรอยละ 25-30 ของผูปวยจะมีอาการดีซาน หรือตัวเหลืองและตาเหลือง        
ดังนั้นผูปวยสวนใหญจะไมรูวาตัวเองเกิดไวรัสตับอักเสบ ซี เฉียบพลัน 

ตับอักเสบเร้ือรัง 
มากกวารอยละ 60 ของผูปวยท่ีติดเชื้อตับอักเสบ ซี จะเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ซ่ึงในระยะแรก

ผูปวยมักจะไมมีอาการอะไรแตจะมีอาการอักเสบของตับอยูตลอดเวลา ทําใหตับคอยๆ เสื่อมหนาท่ีลง ภาวะท่ีมี
การอักเสบของตับมาก ผูปวยอาจมีอาการออนเพลีย เบ่ืออาหาร และเม่ือติดตามผลในผูปวยกลุมนี้ในระยะยาว       
จะพบวา ประมาณรอยละ 20-30 จะกลายเปนตับแข็งในเวลา 20 ปหลังไดรับเชื้อ 

ตับแข็ง 
ผูปวยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ ซีนั้น ตับจะมีอาการอักเสบและถูกทําลายไปเรื่อยๆ      

จนในท่ีสุดจะกลายเปนตับแข็ง ซ่ึงถาเปนมากแลวผูปวยอาจมีอาการออนเพลียมาก ดีซาน ทองมาน และเกิด   
ตับวายในท่ีสุด 
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มะเร็งตับ 
ผูปวยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง มีโอกาสเกิดมะเร็งตับไดมากกวาคนปกติ อยางไรก็ตาม มีรายงานวา

ถาผูปวยไดรับการรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง อยางถูกตอง ก็จะสามารถลดโอกาสการเกิดมะเร็งตับลงได 

 การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ ซี 
 แพทยจะทําการวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ดวยการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 
 1. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดเฉียบพลัน โดยการเจาะเลือดตรวจการทํางานของตับ เพ่ือดู        
การอักเสบและตรวจหาภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบ ซี หรืออารเอ็นเอของไวรัสตับอักเสบ ซี ในเลือด บางราย  
ท่ีตรวจไมพบในระยะแรกอาจจะตองตรวจซํ้าอีก 2-8 สัปดาหถัดไป 
 2. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดเรื้อรัง โดยการตรวจดูการอักเสบมีมากกวา 6 เดือนหรือไมรวมกับ
การตรวจหาอารเอ็นเอของไวรัสตับอักเสบ ซี 
 3. การเจาะเลือดหาภู มิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบ  ซี (enzyme immunoassay: EIA) หากพบ    
แสดงวา เปนไวรัสตับอักเสบ ซี ซ่ึงเสียคาใชจายราว 300-400 บาท โดยอาจตองรอผล 3–7 วัน 
 วิธีการปองกันการอักเสบของตับในผูปวยท่ีมีเช้ือไวรัสตับอักเสบ ซี อยูแลวสามารถทําไดดังนี้ 
   1. งดสุรา 
   2. รับประทานอาหารท่ีมีคุณคาครบทุกหมูและพักผอนใหเพียงพอ 
   3. ไปพบแพทยตามนัด 
   4. กอนใชยาหรือสมุนไพรตางๆ ควรปรึกษาแพทย 
   5. ฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี 

 การปฏิบัติตัวสําหรับผูท่ีมีเช้ือไวรัสตับอักเสบ ซี 
  ผูปวยท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี มักจะไมมีอาการแสดงใดๆ ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด จนกวาจะเกิด
ภาวะแทรกซอน เชน ตับแข็ง หรือมะเร็งตับ หากรูตัววาเปนผูหนึ่งท่ีไดรับเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ควรปฏิบัติตัว
ดังนี้ 
 1. ไมแพรเชื้อใหผูอ่ืน หรือบุคคลใกลชิด โดยมีวิธีการดังตอไปน้ี 
  1.1 งดบริจาคเลือด 
      1.2 ไมใชของท่ีอาจมีการปนเปอนเลือดรวมกัน เชน แปรงสีฟน กรรไกรตัดเล็บ การใชเข็ม    
ฉีดยารวมกัน การสักหรือเจาะตามรางกาย  
      1.3 ไมสําสอนทางเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศรุนแรง 
 2. รับประทานอาหารใหถูกสุขอนามัย รับประทานใหครบท้ัง 5 หมู รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง     
การรับประทานอาหารมากเกินไป อาจทําใหเกิดโรคอวน มีไขมันเกาะท่ีตับ ทําใหตับเปนโรคมากข้ึน นอกจากนี้
การรับประทานธาตุเหล็ก หรือวิตามินเอมากเกินไป ก็เปนสาเหตุทําใหเกิดตับแข็งไดเร็วมากข้ึนได 
 3. หลีกเลี่ยงเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล เพราะแมวาปริมาณเพียง 20-30 กรัมตอวัน อาจทําใหอาการ
ของโรคตับรุนแรงมากยิ่งข้ึนได 
 4. หลีกเลี่ยงยาหรือสารตางๆ ท่ีอาจมีอันตรายตอตับ กอนการใชยาชนิดตางๆ ควรปรึกษาแพทย 
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 5. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ทําใหรางกายแข็งแรง แตอยางไรก็ตามไมควรหักโหมจนเกินไป 
 6. หม่ันพบแพทยใหตรงตามกําหนดท่ีนัดหมายไว เพ่ือใหแพทยทําการตรวจการทํางานของตับ     
เปนระยะๆ เชน 3-6 เดือน หรือตามท่ีแพทยเห็นวาสมควร 

4. วัณโรค  
 ความหมาย 

วัณโรคเปนโรคติดตอท่ีเรื้อรัง และเปนไดกับอวัยวะทุกสวนของรางกาย เชน ท่ีตอมน้ําเหลือง กระดูก  
เยื่อหุมสมอง ปอด แตวัณโรคท่ีเปนกันมากและเปนปญหาทางสาธารณสุขอยูในขณะนี้ก็คือ วัณโรคปอด       
มักพบในคนแก คนท่ีรางกายออนแอจากการเปนโรคอ่ืนๆ มากอน เชน หวัด หัด ไอกรน ผูใชยาเสพติด        
โรคเอดส และในคนท่ีตรากตรําทํางานหนัก พักผอนไมพอ ขาดอาหาร ด่ืมเหลาจัด หรือในคนท่ีมีประวัติใกลชิด
กับคนท่ีเปนโรค เชน นอนหองเดียวกัน หรืออยูบานเดียวกัน 
 การติดตอ 

ผูปวยวัณโรค จะมีเชื้อโรคอยูในปอด เม่ือผูปวยไอ จาม เชื้อจะออกมากับละอองเสมหะหรือน้ําลาย
เสมหะที่ตกสูพ้ืนดิน ถาถูกแสงแดดสองนานๆ เขาเชื้อจะตายไปเอง สวนละอองเล็กๆ จะลอยอยูในอากาศได
เปนเวลานานๆ หากผูใกลชิดสูดหายใจเขาไป เชื้อวัณโรคจะเขาสูรางกาย ทําใหมีโอกาสปวยเปนวัณโรคได      
แตผูท่ีไดรับเชื้อแลว บางคนก็ยังไมปวยเปนวัณโรคเลยทีเดียว แตจะเปนพาหะนําโรคแพรเชื้อโรคไปสูผูอ่ืนได  

 อาการแสดง แบงออกเปน 
 1. อาการท่ัวไป 
  - ออนเพลีย 
  - เบ่ืออาหาร 
  - น้ําหนักลด  
  - มีไขต่ําๆ 
 2 อาการเฉพาะท่ี 
  - เจ็บหนาอก 
  - ไอเร้ือรังเกินกวา 2 สัปดาห 
  - ไอมีเลือด 
 การปองกัน 
 1. รกัษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ ออกกําลังกายบอยๆ รับประทานอาหารใหครบหมู 
   2. หลีกเลี่ยงปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค เชน การสําสอนทางเพศ การใชยาเสพติด 
   3. ดูแลผูปวยวัณโรคใหรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ 
   4. ตรวจรังสีปอดปละครั้ง 
   5. คนท่ีสัมผัสโรค ผูอยูใกลชิดในบานเดียวกับผูปวยทุกคน ควรไปใหแพทยตรวจ  
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   6. นําเด็กไปฉีดวัคซีน บี ซี จี เพ่ือเพ่ิมความตานทานของรางกายตอเชื้อวัณโรค อายุท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
ในการฉีดวัคซีน บี ซี จี คือต้ังแตเด็กแรกเกิดจนถึง 1 ป และจะไดรับการฉีดซํ้าอีก 1 ครั้ง ในชวงเด็ก           
เขาโรงเรียนปแรก 
    7. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน 
หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับคนท่ีเปนโรค 
 
 ขอคํานึงในการรักษาโดยการใชยา 

การรักษาดวยสูตรยามาตรฐานระยะสั้นท่ีใชในปจจุบัน เปนระบบยาท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล     
วามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีท่ีสุดในการรักษาผูปวยวัณโรคใหหายไดเกือบรอยละ 100 ถาผูปวยไดรับยา    
การดูแลตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี  

1. ใหยาถูกตองท้ังชนิดและจํานวนยา บางชนิดมีฤทธิ์ฆาเชื้อ ในขณะท่ีบางชนิดมีฤทธิ์หยุดยั้ง      
การเจริญเติบโตของเชื้อ การรักษาวัณโรคไมสามารถใหยาเพียงหนึ่งหรือสองขนานได โดยเฉพาะในระยะ
เขมขนของการรักษา (initial phase หรือ intensive phase) เปนระยะสําคัญท่ีตองการยาหลายชนิด          
ท่ีออกฤทธิ์แตกตางกัน เพ่ือชวยกําจัดเชื้อวัณโรคใหมีปริมาณลดลงอยางรวดเร็ว หลังจากนั้นระยะตอเนื่อง    
ของการรักษา (continuation phase) จะใชยาอยางนอย 2 ชนิด เพ่ือฆาเชื้อวัณโรคท่ีหลงเหลืออยู ท่ีเปน 
dormant form ใหนอยท่ีสุด เพ่ือปองกันการกลับเปนซํ้า  

2. ใหยาถูกตองตามขนาดการรักษาจะไดผลดีตองใหยาถูกตองตามขนาด ถาขนาดของยาตํ่าเกินไป      
เชื้อวัณโรคจะไมตาย และจะกอใหเกิดปญหาการด้ือยา ในขณะเดียวกันหากขนาดของยาสูงเกินไปผูปวย      
จะไดรับอันตรายจากพิษของยา  

3. ระยะเวลาการรักษาเพียงพอตามกําหนดระบบยามาตรฐานระยะสั้น มีระยะเวลาแตกตางกัน        
(6 หรือ 8 หรือ 9 เดือน) การท่ีผูปวยจะตองไดยาครบตามกําหนดเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง มิฉะนั้นแลว         
เชื้อวัณโรคอาจจะตายไมท้ังหมด และผูปวยอาจจะเปนวัณโรคซํ้าอีกครั้งหรือเกิดเปนวัณโรคด้ือยาได  

4 ความตอเนื่องในการรักษา หากผูปวยรักษาไมตอเนื่อง เชื้อวัณโรคจะไมตาย ทําใหผูปวยรายนั้น     
ไมหาย ดังนั้นการตรวจสอบความตอเนื่องในการรักษาผูปวยจึงเปนสิ่งสําคัญ การใหความรู และดูแลผูปวย 
อยางสมํ่าเสมอเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง การรักษาวัณโรคภายใตการกํากับการรักษา (DOT) เปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเขมขนของการรักษา 

5. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (Sexually transmitted infections ; STIs)  
เกิดจากการติดตอผานทางเพศสัมพันธ ไมวาจะเปนการรวมเพศทางชองคลอด ทางปาก หรือทาง

ทวารหนักกับผูท่ีเปนโรคหรือผูติดเชื้อ โรคติดตอทางเพศสัมพันธมี 5 โรคหลัก ไดแก ซิฟลิส หนองใน กามโรค
ของตอมและทอน้ําเหลือง หนองในเทียม และแผลริมออน สวนโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ ไดแก เริมท่ี
อวัยวะเพศและ  ทวารหนัก หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก พยาธิชองคลอด 
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5.1 ซิฟลิส (Syphilis) 
แบงออกเปน 3 ระยะโรคและระยะแฝงซ่ึงค่ันระหวางระยะท่ี 2 กับระยะท่ี 3 
1. ซิฟลิสระยะท่ี 1: ผูปวยมีแผลท่ีอวัยวะเพศหรือท่ีทวารหนัก ลักษณะเปนแผลขอบแข็งไมเจ็บ

เรียกวาchancre อาจมีตอมน้ําเหลืองท่ีขาหนีบโต 
2. ซิฟลิสระยะท่ี 2: ผูปวยมีผื่นตามลําตัว ผื่นตามฝามือฝาเทาอาจมีผื่น condylomata lata ผื่นใน

ชองปาก (mucous patch) ผมรวง ตอมน้ําเหลืองท่ีขาหนีบและท่ีตําแหนงอ่ืนๆ โต 
- ระยะแฝง: เปนระยะท่ีไมปรากฏอาการ 
3. ซิฟลิสระยะท่ี 3: ประกอบดวยแผลซิฟลิสระยะท่ี 3 (benign gummatous syphilis) ซิฟลิส

ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular syphilis) และซิฟลิสระบบประสาท (neurosyphilis) ซ่ึงใน
ปจจุบัน ไมพบผูปวยซิฟลิสระยะท่ี 3 แลว ยกเวนซิฟลิสระบบประสาทท่ียังพบไดบาง 

5.2 หนองใน (Gonorrhea) 
อาการ: ผูชายจะมีปสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากทอปสสาวะ ผูปวยหญิงสวนใหญไมมีอาการ   

หากมีอาการจะมีตกขาวผิดปกติไมคัน 
อาการแสดง: ผูปวยชายมักตรวจพบหนองท่ีบริเวณทอปสสาวะ ในบางรายมีอาการแทรกซอน เชน 

เปนฝท่ีอวัยวะเพศหรืออัณฑะอักเสบ ผูปวยหญิงมักตรวจพบปากมดลูกอักเสบมีหนองท่ีปากมดลูก 

5.3 กามโรคของตอมและทอน้ําเหลือง (Lymphogranuloma venereum: LGV) 
อาการ: พบแผล เจ็บท่ีอวัยวะเพศรวมกับตอมน้ําเหลืองโต โดยผูท่ีมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก      

จะพบมีอาการเจ็บปวดเบงท่ีทวารหนักรวมดวยได 
อาการแสดง: มีแผลเจ็บท่ีอวัยวะเพศ ตอมน้ําเหลืองโตกดเจ็บท่ีขาหนีบ (พบลักษณะท่ีเรียกวา 

groove sign) อาจจะมีไข ออนเพลีย กินอาหารไมได 

5.4 หนองในเทียม (Nongonococcal Urethritis) 
อาการ: ผูปวยชายจะมีอาการปสสาวะแสบขัด อาจมีมูกใสหรือมูกขุน คันท่ีทอปสสาวะ ผูปวยหญิง     

สวนใหญไมมีอาการ สวนนอยอาจมีตกขาว 
อาการแสดง: ผูปวยชายมักตรวจพบมูกใสท่ีทอปสสาวะ ผูปวยหญิงมักตรวจพบปากมดลูกอักเสบ 

5.5 แผลริมออน (Chancroid) 
อาการ: ตุมนูนแดงและเจ็บ หลังจากนั้นแตกเปนแผล กนแผลมีหนอง ขอบแผลนูนไมแข็งรอบๆ     

แผลจะอักเสบแดง มีอาการเจ็บมาก แผลเล็กๆ จะรวมกันเปนแผลใหญ ตอมน้ําเหลืองท่ีขาหนีบจะโตกดเจ็บ 
บางคนแตกเปนหนอง 

อาการแสดง: มีแผลเจ็บบริเวณอวัยวะเพศ ในเพศชายมักพบท่ีบริเวณหนังหุมปลายองคชาต         
ในเพศหญิงมักพบท่ีปากชองคลอด แคมเล็ก รอยตอแคมเล็กสวนบริเวณชองคลอด ปากมดลูกก็สามารถพบได 
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5.6 เริมท่ีอวัยวะเพศและทวารหนัก (Anogenital Herpes) 
อาการ : มีตุมน้ํ าใสรวมกับการเจ็บปวดแสบและคัน ในผูชายมักพบท่ีบริเวณองคชาตและ           

ปลายองคชาต ในผูหญิงมักพบท่ีปากชองคลอด กน และชองคลอด 
อาการแสดง: พบตุมน้ําใสท่ีอวัยวะเพศ ทวารหนัก ในผูชายพบปสสาวะขัด ผูหญิงมีตกขาวผิดปกติ 

5.7 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Condylomata acuminate) 
อาการ: อาการของหูดข้ึนอยูกับตําแหนงและขนาด สวนใหญไมมีอาการ บางรายมีอาการคัน เจ็บ    

ตกขาวหรือมีเลือดออก 
อาการแสดง: เปนกอนหรือต่ิงเนื้อลักษณะผิวอาจเรียบหรือขรุขระ สีอาจจะสีชมพู สีน้ําตาล สีเนื้อ      

พบบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก ปาก และชองคลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดความรูการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค     45
 

บทที่ 3 
การคัดกรอง และตรวจรักษาโรครวม 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรดานสุขภาพมีความรู ความเขาใจ สามารถคัดกรองโรครวมท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด

และสงตอเพ่ือรับการรักษาอยางเหมาะสม 

เนื้อหาประกอบดวย 
 บทนํา 
 การใหคําปรึกษา และตรวจการหาเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ  (VCT) และการสงตอเพ่ือรับการรักษา
ดวยยาตานไวรัส 
 การคัดกรอง และตรวจรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี 
 การคัดกรอง และตรวจรักษาวัณโรค  

การคัดกรอง และตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
การคัดกรอง และตรวจรักษาดานจิตเวช 

บทนํา 
  ผูใชยาและสารเสพติด มักมีปญหาดานสุขภาพหลายประการ อันเนื่องมาจากไมสนใจดูแลสุขอนามัย    
ของตน ละเลยการปองกันและรักษาโรคภัยท่ีเกิดจากพฤติกรรมการเสพยา มีสุขภาพกายท่ีทรุดโทรม มีโรครวม      
โรคแทรกทางกายและจิต จากฤทธิ์ของยาท่ีเสพ ตลอดจนการท่ีตองหลบหลีกหนาผูคน ตํารวจ และอาจรวมท้ัง
ความเครียดท่ีครอบครัวและสังคมไมยอมรับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดดวย จึงทําใหสุขภาพจิต อารมณ 
แปรปรวน สุขภาพทรุดโทรมและมีความวิตกกังวลอยูเสมอ การดูแลชวยเหลือผูใชยาเสพติด เพ่ือลดอันตราย
หรือลดความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจเกิดกับผูใชยาเสพติด ผูใหบริการควรคํานึงถึงองคประกอบ ดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ และสังคมอยางครบถวน จึงจําเปนตองคัดกรอง และตรวจรักษาโรครวมท่ีมาจากการใชยาเสพติด ดังนี้ 

การใหคําปรึกษา และตรวจการหาเช้ือเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) และการสงตอเพ่ือรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัส 
 การใหคําปรึกษา และตรวจการหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ เปนการใหบริการท่ีมีกระบวนการข้ันตอน
และทักษะท่ีสามารถใชไดกับประชากรทุกกลุมเปาหมาย แตรายละเอียดในบางประเด็นอาจแตกตางกัน    
ขอมูลท่ีผูรับคําปรึกษา ควรไดรับทราบสวนใหญไมตางกัน แตบางกลุมควรไดรับขอมูลเฉพาะเรื่องเพ่ิมเติม  
 การใหคําปรึกษา และตรวจการหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจก็เชนเดียวกัน ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ
ใหบริการ ดังนี้ 

1. การใหบริการปรึกษากอนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (pre-test counseling) 
2. การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูใชยา (post-test counseling) 
3. การใหบริการปรึกษาตอเนื่อง (ongoing counseling) 
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การใหบริการปรึกษากอนการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี (Pre-test counseling) 
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือชวยใหผูใชยาสามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง และมี     
แนวทางการลดพฤติกรรมเสี่ยง 

2. เพ่ือใหผูใชยามีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับความหมายและวิธีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
3. เพ่ือชวยใหผูใชยาตัดสินใจดวยความสมัครใจวาจะรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม 
4. เพ่ือชวยลดความวิตกกังวล และเตรียมความพรอมในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
5. เพ่ือใหสามารถวางแผนในการปรับตัว การปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือการปองกันการติดเชื้อ 

ข้ันตอนการใหบริการปรึกษากอนตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางสัมพันธภาพ และตกลงการบริการ 
ผูใหการปรึกษาสรางสัมพันธภาพกับผูใชยา ใหรูสึกเปนกันเองและสะดวกใจท่ีเลาถึงเรื่องราวตางๆ    

ท่ีเปนสวนตัว และอาจรูสึกลําบากใจท่ีจะเปดเผย เชน การใชสารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ      
การใชบริการทางเพศ เปนตน ผูใหการปรึกษาควรแนะนําตัว บทบาทหนาท่ี และบริการในครั้งนี้ 

ประเด็นในการตกลงบริการ ไดแก เวลาท่ีใชการรับการปรึกษา การรักษาความลับ และความพรอม   
ในการพูดคุยในครั้งนี้ 

ข้ันตอนท่ี 2 สํารวจเหตุผลของการมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และสํารวจพฤติกรรมเสี่ยง 
 ผูใหการปรึกษาสอบถามและพูดคุย โดยใชทักษะการใหการปรึกษา และเนนเรื่องการรักษาความลับ   
ในประเด็นตอไปน ี้ 

1. เหตุผลท่ีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีซ่ึงอาจเปนการสมัครใจมาขอรับการตรวจเองหรือครอบครัว 
หรือบุคลากรสุขภาพแนะนําใหตรวจ 
 2. ประวัติการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีวาเคยไดรับการตรวจแลวก่ีครั้ง เม่ือใดบาง และผลการตรวจ
เปนเชนไร 
 3. กรณีบุคลากรสุขภาพแนะนําใหตรวจ หรือแพทยสงตรวจเพ่ือการวินิจฉัย (PICT) เพ่ือประโยชน    
ในการรักษา ผูใหการปรึกษาควรทําการประเมินและใหขอมูลท่ีจําเปนอยางเพียงพอในเรื่องตอไปนี้ 
  - ประเมินความเขาใจของความจําเปนของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

- ใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนและผลกระทบของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ท้ังในดาน
บวกและดานลบ 

- ใหขอมูลเพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับประโยชนในดานการปองกันตนเอง คูเพศสัมพันธ 
ครอบครัว และเพ่ือนผูใชยา 

- ประเมินการรับรูหรือความคาดหวังสวนบุคคลของผูใชยาในดานท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ       
การรักษา และคุณภาพชีวิต 

- ผลกระทบท่ีอาจพบจากการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
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ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความรู ความเขาใจ และใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคเอดสและการติดเชื้อเอชไอวี 
1. ผูใหการปรึกษาประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส 

1.1 การรับและถายทอดเชื้อเอชไอวีและการปองกัน 
1.2 การประเมินความเสี่ยง ใหผูใชยาเสพติดประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง  

- ประเมินตนเองวามีโอกาสเสี่ยงหรือไม ใชสารเสพติดชนิดใด และวิธีการใด มีวิธีปองกัน
อยางไร 

- ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงดานอ่ืนๆ ดวย ไดแก รูปแบบการมีเพศสัมพันธการปองกัน        
และการลดความเสี่ยงดวยวิธีใด การใช ถุงยางอนามัย สํารวจทักษะท่ีถูกตองในการใช ถุงยางอนามัย         
สํารวจอาการและประวัติการมีเพศสัมพันธ ฯลฯ 

- ประเมินความเสี่ยงอ่ืนๆ รวมท้ังประสบการณตองขัง ความเสี่ยงตางๆ ขณะตองขัง รวมถึง      
การปองกันในสถานการณตางๆ 

1.3 การประเมินสุขภาพ อาการท่ีสัมพันธกับโรคเอดส  หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
1.4 การประเมินความเขาใจผิดเก่ียวกับโรคเอดส การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การปองกัน         

การรักษา ฯลฯ ซ่ึงพบวา ผูรับบริการโดยท่ัวไปมีความเขาใจผิดบางอยางเก่ียวกับโรคเอดส นําไปสูการปองกัน   
ท่ีไมถูกตอง 

2. ผูใหการปรึกษาใหขอมูลเก่ียวกับโรคเอดสและการปองกันเพ่ิมเติมและแกไขความเขาใจท่ีไมถูกตอง 

ข้ันตอนท่ี 4 ใหการปรึกษาเก่ียวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
 ผูใหคําปรึกษา ประเมินความเขาใจ และใหขอมูลเก่ียวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในประเด็น
ตอไปน้ี 
 1. ความหมายของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 

2. วิธีการตรวจ หากหนวยบริการสุขภาพมีบริการตรวจหลายวิธี ควรใหขอมูลเก่ียวกับวิธีตรวจ 
ขอจํากัดของการตรวจแตละวิธี รวมท้ังระยะ Window period ซ่ึงตองนําขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงจากการ
ประเมินความเสี่ยงมาใชประกอบในการอธิบาย 

3. ความหมายของผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอว ี 
4. คาใชจายในการตรวจ 
5. ระยะเวลาท่ีตองรอผลการตรวจ ซ่ึงข้ึนอยูกับวิธีการตรวจคัดกรอง การตรวจยืนยัน และชนิด     

การตรวจ เชน การตรวจแบบรูผลในวันเดียวกัน (one day result) ซ่ึงสวนใหญจะใช Rapid test และ      
การตรวจท่ีตองรอผล 2-3 วัน เปนตน 

6. วิธีการแจงผลการตรวจ โดยอธิบายวาผูรับบริการตองมารับทราบผลการตรวจดวยตนเอง         
จะไมแจงทางโทรศัพทหรือจดหมาย และนัดหมายการฟงผลการตรวจ และการใหการปรึกษาหลังการตรวจ 
รวมท้ังวิธีการติดตอหากระหวางรอผลการตรวจผูรับการปรึกษาตองการการปรึกษา 
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ข้ันตอนท่ี 5 การเตรียมความพรอมท่ีจะรับฟงผลการตรวจ 
 ผูใหการปรึกษาประเมินความคาดหมายตอผลการตรวจวา หากไดผลการตรวจเปนลบหรือเปนบวก       
จะทําอยางไร มีความคิดจะบอกผูใดบางหรือไม อยางไร 

ข้ันตอนท่ี 6 การตัดสินใจรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
 ผูใหการปรึกษา ควรเปดโอกาสใหผูใชยาเสพติดสามารถตัดสินใจดวยตนเองวา การตรวจหาเชื้อ        
เอชไอวีครั้งนี้จําเปนสําหรับเขาหรือไม และผูใชยาเสพติดตองการจะตรวจหรือไม พรอมใหพิจารณาเหตุผล 
และเปดโอกาสใหตัดสินใจดวยตนเองโดยไมเรงรัด 
 หากผูรับการปรึกษาตัดสินใจตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีใหผูรับบริการลงชื่อในแบบแสดงความ     
สมัครใจตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Consent form) 

ข้ันตอนท่ี 7 การยุติการปรึกษา และการนัดหมาย 
 ผูใหการปรึกษาสรุปผลการพูดคุยในประเด็นตางๆ และเปดโอกาสใหซักถาม จากนั้นนัดหมาย       
การมารับทราบผลการตรวจ และการปรึกษาหลังการทราบผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี (Post-test counseling) 
การใหการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ควรใหบริการเม่ือพิจารณาเห็นวา              

ผูรับการปรึกษา มีความพรอมในการรับทราบผลการตรวจ ผลการตรวจไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ
ไดรับการตรวจยืนยันตามมาตรฐานแลว กรณีท่ีตรวจพบการติดเชื้อ 

กรณีผลการตรวจเปนลบ 
 วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหผูใชยาเสพติดเขาใจในพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง กําหนดทางเลือกในการลดและปองกัน   
การติดเชื้อเอชไอวี 
 2. เพ่ือลดอัตราผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม  
 3. เพ่ือใหผูใชยาเขาใจความหมายผลการตรวจของตนเองอยางถูกตอง 
 4. เพ่ือลดปญหาทางอารมณจิตใจท่ีเกิดข้ึน กรณีจําเปนตองตรวจซํ้า เชน กรณีท่ียังอยูใน Window 
Period 
 5. เพ่ือใหผูใชยาสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
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ข้ันตอนการใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี (กรณีผลลบ) 

ข้ันตอนท่ี  1 การสรางสัมพันธภาพและตกลงบริการ 
 ผูใหการปรึกษาดํารงสัมพันธภาพท่ีดีกับผูใชยาเสพติด ทบทวนความเขาใจในการปรึกษากอน       
การตรวจ หากการติดเชื้อเอชไอวี  ในประเด็นความหมายของผลเลือด Window Period และใหผูใชยาเสพติด
ถามขอสงสัย 

ข้ันตอนท่ี  2 การแจงผลการตรวจ 
 - ผูใหการปรึกษาแจงผลการตรวจดวยทาทีน้ําเสียงปกติไมออมคอม 
 - ผู ใหการปรึกษาแจงวา การตรวจทางหองปฏิบั ติการ ผลการตรวจเปนลบ (Negative) คือ       
ตรวจไมพบการติดเชื้อเอชไอวี โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 
  1. ไมติดเชื้อเอชไอวี (กรณีท่ีไดประเมินระยะเวลาท่ีเสี่ยงตอการรับเชื้อเอชไอวีถูกตองคือ    
ไมอยูในระยะ Window period ซ่ึงหมายถึง ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ   
เอชไอวีหลังการเสี่ยงครั้งสุดทาย ประมาณ 3 เดือนข้ึนไป) 
  2. กรณีท่ีอาจยังอยูในระยะ Window period อาจติดเชื้อเอชไอวีแลว แตยังตรวจไมพบเชื้อ 
จึงควรใหผูรับบริการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองอีกครั้ง 
 - หากประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอยางถูกตองแลว สามารถรับทราบไดวา ตรวจไมพบการติดเชื้อเอชไอวี
 - หากประเมินพฤติกรรมเสี่ยงแลว พบวา ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในชวงของ Window period หรือ    
ไมแนใจ แนะนําใหตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาจากระยะ Window period และระยะ
การตรวจท่ีเหมาะสม 
  3. ผลการตรวจเปนลบในคร้ังนี้ ไมไดหมายความวา ตอไปนี้จะไมติดเชื้อเอชไอวี หากยังมี
พฤติกรรมเสี่ยงอยู ก็จะยังมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี อยูเสมอ 

ข้ันตอนท่ี  3 การประเมินความจําเปนและความตองการตรวจซํ้าของผูใชยา 
ผูใหการปรึกษาใหผูใชยา 
 1. ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง และความจําเปนในการตรวจซํ้ากรณีอยูในระยะ Window 
Period 
 2. ในกรณีท่ียังมีแนวโนมท่ียังใชยาชนิดฉีด หรือยังมีพฤติกรรมอ่ืนท่ีเสี่ยงตอการรับเชื้อเอชไอวี           
ควรแนะนําใหมารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทุก 3-6 เดือน หรือข้ึนอยู กับการมีพฤติกรรมเสี่ยง         
โดยใหขอมูลเก่ียวกับ Window period และวิธีการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงท่ีถูกตอง 

ข้ันตอนท่ี  4 การใหขอมูลเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
 หลังจากแจงผลการตรวจ ซ่ึงไมพบการติดเชื้อเอชไอวีแลว ผูใหการปรึกษาควรใหการปรึกษาในเรื่อง
การลดพฤติกรรมเสี่ยง การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย การใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี การใชเข็มและกระบอก
ฉีดยาดวยวิธีท่ีลดอันตรายลง การบําบัดรักษา การติดสารเสพติด ฯลฯ 
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ข้ันตอนท่ี  5 การวางแผนลดพฤติกรรมเสี่ยง 
 รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายท่ีสามารถปฏิบั ติไดจริง ท้ังในประเด็นการใชสารเสพติด           
และพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน เชน การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย  

การลดอันตรายจากการใชยา (Harm reduction) เปนประเด็นสําคัญในการพูดคุยใหเห็นถึง 
ความสําคัญ กลวิธีลดอันตรายจากการใชยา และการเขาถึงบริการ ไดแก การแนะนําหนวยงานองคกร 
ชวยเหลือ ฯลฯ 

ข้ันตอนท่ี 6 การยุติการปรึกษา และนัดหมาย (หากจําเปน) 
ผูใหการปรึกษาทบทวนประเด็นการพูดคุย เปดโอกาสใหมารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี                 

เปนระยะๆ เปดโอกาสใหซักถาม เสนอแนะแหลงความชวยเหลือ 
ขอสังเกต 
1. ผูใหการปรึกษา ควรบอกผลการตรวจดวยทาทีสงบ ชัดเจน และอธิบาย “ผลลบ” ในครั้งนี้ 

หมายถึง การไมพบการติดเชื้อเอชไอวี เพราะผูรับการปรึกษาบางคน อาจมีความเขาใจ “ผลลบ” ไปในทาง
ตรงกันขาม คือ ความไมดีหรือเปนขาวรายได 

2. ผูใชยาเสพติดบางคนอาจกังวลเก่ียวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และผลการตรวจท่ีอาจถูก
เปดเผยตอผูอ่ืน รูสึกเปนตราบาป แมวาผลการตรวจจะเปนลบก็ตาม ผูใหการปรึกษา ควรใหความม่ันใจ
เก่ียวกับการรักษาความลับ 

3. ผูใชยาเสพติดบางคนอาจยังรูสึกสงสัยและกังวลใจเก่ียวกับวิธีการตรวจ หรือผลการตรวจได     
กรณีเชน Window period ท้ังนี้ เนื่องจากอาจยังไมเปดเผยขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ใหแกผูใหการปรึกษา 

4. ความกังวลสงสัยของผูใชยาเสพติด สวนหนึ่งมาจากการไดรับขอมูลท่ีขัดแยงกันจากบุคลากร           
ทางการแพทย จําเปนท่ีตองใหขอมูลท่ีถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

กรณีผลการตรวจเปนบวก 
 การแจงผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี กรณีผลการตรวจเปนบวก เปรียบเหมือนการแจงขาวราย   
ผูใหการปรึกษายอมรูสึกไมสบายใจ ลําบากใจท่ีจะตองเผชิญกับปฏิกิริยาทางจิตใจของผูใชยาเสพติด เนื่องจาก   
การติดเชื้อเอชไอวีนั้น สงผลกระทบตอชีวิตหลายๆ ดานของผูใชยาเสพติด ท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม 
 กอนการใหการปรึกษาเพ่ือแจงผลการตรวจ ผูใหการปรึกษา ควรศึกษาประวัติของผูใชยาเสพติด     
แตละรายจากบันทึกการใหการปรึกษากอนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือเรียนรูพ้ืนฐานทางดานจิตใจ 
อารมณ อาการ และสาเหตุของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สภาวะแวดลอมทางสังคม ฯลฯ และเตรียม
สถานที่ใหการปรึกษาใหเหมาะสม ทบทวนความรูเก่ียวกับโรคและแผนการดูแลรักษา เตรียมความพรอม   
ดานจิตใจของผูใหการปรึกษาเองใหสงบและผอนคลาย 
 ท้ังนี้ เม่ือบุคคลทราบวาตนเองติดเชื้อเอชไอวีปฏิกิริยาของบุคคลจะเปนปฏิกิริยาของการทราบ     
ขาวราย คือ รูสึกตกใจ ตกตะลึง ไมเชื่อวาตนเองติดเชื้อเอชไอวีกลาวโทษผูอ่ืน รูสึกผิด กลัว โกรธ โศกเศรา 
เสียใจ ซึมเศรา ทอแท หมดหวัง หมดกําลัง หมดหนทางชวยเหลือ มีความคิดฆาตัวตาย มีความวิตกกังวลอยาง
รุนแรง กลัวการเจ็บปวยหลายๆ อยาง รูสึกคุณคาในตนเองตกตํ่า เกิดความรูสึก โดดเด่ียว สงสารตนเองและ
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หางเหินจากบุคคลอ่ืนๆ เม่ือคิดถึงสภาวะของโรคท่ีจะตองรุนแรงข้ึน ปรากฏ ใหผูอ่ืนเห็นจนไมสามารถปกปดได
อีกตอไป กลัวการเผชิญกับภาพลักษณของตนเองท่ีเปลี่ยนไป บางรายยอมรับตนเองไมไดเกิดความทุกขทางใจ
เพ่ิมมากข้ึน 
 นอกจากนี้ คําวา “โรคเอดสและการติดเชื้อเอชไอวี” พบวา มีความหมายทางจิตวิทยา ซ่ึงทําให     
ผูติดเชื้อมีปฏิกิริยาแตกตางจากการเปนโรคทางกายอ่ืนๆ ดวย ดังนี้คือ มีความหมายถึง ภาวะสิ้นหวัง ภาวะไมมี
ผูใหความชวยเหลือ และภาวะหมดคุณคา หมดความสําคัญ 
 ดังนั้น ผูใหการปรึกษาจําเปนตองเตรียมตนเอง ท้ังองคความรูและสภาวะทางจิตใจท่ีพรอมให     
การปรึกษา พรอมท่ีจะใชคุณสมบัติ และทักษะตางๆ ในการกระตุนใหผูใชยาเสพติดไดตระหนักรูถึงภาวะจิตใจ   
ของตน มีแนวทางสํารวจปญหา และผลกระทบตอภาวะอารมณจนเกิดความเขาใจในปญหาและผลกระทบ     
ท่ีแทจริงกับตนเอง จนในท่ีสุดสามารถเผชิญหนาตอสภาวะอารมณหรือสถานการณนั้นอยางสงบและผอนคลาย 
จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีผูใหการปรึกษาจะตองมีความเขาใจตอปรากฏการณภายในจิตใจ เพ่ือเรียนรูและเขาใจ   
ภาวะจิตใจของผูใชยาเสพติด และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การเขาใจตอภาวะจิตใจของผูใหการปรึกษาเองดวย 
(เรียกวา “รูเขา–รูเรา”) 

วัตถุประสงคของการใหการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
กรณีผลการตรวจเปนบวก 
1.  เพ่ือใหผูใชยาเสพติดเขาใจในพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง เพ่ือกําหนดแนวทางเลือกในการลด    

และปองกันการเกิดโอกาสในการรับเชื้อเอชไอวีเพ่ิมและเชื้อด้ือยาจากผูอ่ืน 
2. เพ่ือลดการแพรเชื้อไปใหผูอ่ืน (ลดผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดสรายใหม) 
3. เพ่ือใหผูรับการปรึกษาเขาใจความหมายผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองอยางถูกตอง 
4. เพ่ือลดปญหาทางจิตวิทยาและอารมณหลังจากรับทราบผลการตรวจ 
5. เพ่ือใหผูรับการปรึกษาสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

ข้ันตอนการใหบริการปรึกษาหลังการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี (กรณีผลบวก) 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางสัมพันธภาพและตกลงบริการ 
 ผูใหการปรึกษาดํารงสัมพันธภาพที่ดีกับผูใชยาเสพติด ทบทวนความเขาใจในการปรึกษากอนการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็น ความหมายของผลเลือด Window Period เปดโอกาสใหผูใชยาเสพติด
สอบถาม    

ข้ันตอนท่ี 2 การแจงผลการตรวจ 
 ผูใหการปรึกษาพิจารณาคําพูด กิริยา ทาทางของผูใชยา เพ่ือพิจารณาจังหวะเหมาะสมท่ีจะแจงผล     
การตรวจอยางเปนข้ันตอน ดวยทาทีน้ําเสียงปกติ โดยลําดับจากแรงจูงใจ พฤติกรรมเสี่ยง อาการหรือสาเหตุ  
ท่ีนําเพ่ือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสังเกตทาทีปฏิกิริยาตอบสนอง เม่ือรับทราบผลการตรวจ 
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 ผูใหการปรึกษาแจงวา จากการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจเปนบวก (positive) คือ        
ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีโดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. ไดรับเชื้อไวรัสเอชไอวีเขาสูรางกาย 
2. ผูติดเชื้อเอชไอวีจะมีอาการของโรคเอดสชาหรือเร็ว ข้ึนอยูกับการดูแลสุขภาพของตนเอง การรักษา 

และการปองกันการรับเชื้อเอชไอวีเพ่ิม 
3. ผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถถายทอดเชื้อเอชไอวีสูผูอ่ืนไดทางเลือด น้ําอสุจิ น้ําจากชองคลอดและ   

สตรีมีครรภมีโอกาสผานเชื้อไปยังทารกในครรภได 
หากผูใหการปรึกษาประเมินความพรอมการรับทราบผลการตรวจ และพบวาผูรับบริการ ไมพรอมท่ีจะ

ทราบผลการตรวจ ผูใหการปรึกษาควรเลื่อนการแจงผลการตรวจ และนัดหมายใหมารับทราบผลการตรวจ  
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม หรือชวงเวลาท่ีผูรับบริการมีความพรอม กรณีท่ีผูรับบริการ แสดงทาทีไมพรอมรับทราบ
ผลการตรวจ สามารถประเมินและสังเกตไดคือ 

1. ผู รับบริการมีท าทีและภาวะทางจิตใจ  แสดงความวิตกกังวลคอนข างสู ง หรือ ซึมเศรา              
โดยแสดงออกทางหนา ทาทาง หรือมีคําพูดในลักษณะของการปฏิเสธ โกรธตนเอง โกรธผู อ่ืน หรือเงียบ       
ในลักษณะผิดปกติ  

2. เม่ือผูใหการปรึกษาประเมินความรูสึก โดยการถามถึงการคาดวาผลการตรวจจะออกมาเปนเชนไร 
หากพบการติดเชื้อเอชไอวีจะรูสึกอยางไร จะทําอยางไร ฯลฯ และผูรับบริการแสดงกิริยา อาการ ความรูสึก   
ในเชิงลบ เชน แจงวาไมสามารถยอมรับไดคิดจะทํารายตนเอง ทํารายครอบครัว หรือ ฆาตัวตาย และแสดงออก
ถึงความวิตกกังวลอยางสูง เปนตน 

ท้ังนี้ ผูใหการปรึกษา ควรใหการปรึกษาในประเด็นดังกลาว เพ่ือใหผูรับบริการลดความวิตกกังวลและ
พรอมท่ีจะรับทราบผลการตรวจตอไป 

กรณีตรวจพบผลกํ้าก่ึงหรือไดผลไมชัดเจน (indeterminate) จากการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและ
พบผลการตรวจไมชัดเจนในการตรวจครั้งแรก จําเปนตองมีการตรวจเลือดซํ้าภายหลัง 2 สัปดาห โดยทดสอบ
ตามลําดับข้ันตอนของการตรวจตามมาตรฐาน ซ่ึงหากผลการตรวจยังคงไดผลท่ีมีความกํ้าก่ึง ไมสามารถ
รายงานผลการตรวจไดอยางชัดเจน ผูใหการปรึกษาจะตองใหขอมูลในรายละเอียด และใหการปรึกษาเพ่ือ   
การตรวจซํ้าอีกครั้งหนึ่งในระยะ 3-6 เดือน เพ่ือใหผลการตรวจมีความถูกตอง แมนยํามากท่ีสุด ซ่ึงควรมี     
การติดตามและใหการปรึกษาตอเนื่อง หากยังไดผลการตรวจไมชัดเจนอีก ภายหลัง 6 เดือน ใหรายงานผลวา    
“ไมติดเชื้อเอชไอวี” 

ข้ันตอนท่ี  3 แนวทางการปฏิบัติตอปฏิกิริยาทางจิตใจท่ีเกิดข้ึน 
ผูใหการปรึกษา ควรพูดคุยโดยใหมีบรรยากาศผอนคลาย เพ่ือใหผูใชยาไดระบายความรูสึกออกมา 

ดวยทักษะเงียบ ทักษะสะทอนความรูสึก ผูใหการปรึกษาตอบสนองดวยทาทีท่ีเขาใจ ยอมรับอารมณความรูสึก
ซ่ึงเกิดข้ึนไดกับผูอยูในภาวะเชนนี้  ในกรณีท่ีผูใชยาไมยอมรับผลการตรวจ ผูใหการปรึกษาตองสํารวจเหตุผล
และความเขาใจชวยใหผูใชยารับรูวาควรลองใชเวลาระยะหนึ่งในการปรับตัว รวมท้ังผูใหการปรึกษาควรสํารวจ
ความรูสึกผิด การตําหนิตนเอง ควรประเมินภาวะซึมเศราและความคิดท่ีจะฆาตัวตาย ท่ีอาจเกิดข้ึนดวย 
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ข้ันตอนท่ี  4 การสรางเสริมความหวัง 

ผูใหการปรึกษาใหผูใชยาสํารวจความรูสึกท่ีเกิดข้ึน การยอมรับ และเนนใหสนใจเรื่องการรักษาสุขภาพ 
ใหกําลังใจบนพ้ืนฐานศักยภาพของผูใชยา โดยสํารวจวิธีการแกปญหาท่ีผานมา ใหกําลังใจผูใชยาท่ีจะอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม โดยสามารถใหขอมูลเก่ียวกับการปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การรักษาดวยยา     
ตานไวรัส การลดการรับเชื้อเพ่ิม การรักษาสุขภาพ การบํารุงรางกาย รวมท้ังใหขอมูลสุขภาพและขอมูลแหลง
ใหความชวยเหลือทางสังคม โดยเนนความหวังท่ีเปนไปไดจริง 

ข้ันตอนท่ี  5 การวางแผนแนวทางการดําเนินชีวิต 
 สงเสริมใหผู ใชยาจัดการปญหาตางๆ ซ่ึงอาจเปนผลจากการติดเชื้อเอชไอวี รวมกันวางแผน       
กําหนดเปาหมายท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง ท้ังในประเด็น การใชสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน เชน          
การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย วางแผนการรักษาสุขภาพของตนเอง การใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี         
การต้ังครรภและการดูแลบุตร 
 การลดอันตรายจากการใชยา เปนประเด็นสําคัญในการพูดคุยใหเห็นถึงความสําคัญ กลวิธีลดอันตราย
จากการใชยา ท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตและวิธีการใชยา และการเขาถึงบริการ ไดแก การแนะนําหนวยงานองคกร
ชวยเหลือ ฯลฯ 

ผูใหการปรึกษาใหผูใชยา พิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หากตองบอกผลการติดเชื้อเอชไอวีแกผูอ่ืน 
ไดแก คู และครอบครัว รวมท้ังพิจารณาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี  6 การใหความชวยเหลือ การสงตอ และการยุติบริการปรึกษา 
สงเสริมใหผูใชยาเขาถึงบริการจากแหลงความชวยเหลือตางๆ เชน บริการขอมูลขาวสารดาน

การแพทย ดานสวัสดิการสังคม การใหการปรึกษา การรักษา และบริการอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการรักษา
สุขภาพ ใหผูใชยาทราบวาเขาสามารถมาขอรับการปรึกษาไดเสมอเม่ือเขาตองการ เปดโอกาสใหซักถาม 

ยุติการปรึกษา โดยใหผูใชยาสรุปเรื่องราวท่ีไดจากการใหการปรึกษา และผูใหการปรึกษาชวยเสริม        
ในสวนท่ีขาด 

 การใหบริการปรึกษาตอเนื่อง (Ongoing counseling) 
หลังจากการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและรับทราบผลการตรวจแลว ไมวาจะพบการติดเชื้อหรือ        

ไมติดเชื้อเอชไอวีก็ตาม ประเด็นการปรึกษาอาจมีอยางตอเนื่อง ผูใชยาท่ีมีปญหาซับซอนหลายประเด็นไมวาจะ
เปนประเด็นการปรับตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง การปองกัน การเตรียม ความพรอมดานสุขภาพ การ
บอกสถานะการติดเชื้อเอชไอวีแกคูและครอบครัว การวางแผนในอนาคต ฯลฯ ผูใชยาสวนใหญยังจําเปนตอง
ไดรับการปรึกษาและบริการสุขภาพอยางตอเนื่อง 
 การรักษาการติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส 

ในปจจุบันยังไมมีวิธีการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดสใหหายขาดได แตมียาหลายชนิดท่ีชวย
รักษาอาการติดเชื้อเอชไอวี มียารักษาอาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดสท่ีไดรับการรับรองมากกกวา 25 ชนิด 
เรียกวา ยาตานรีโทรไวรัส (antiretroviral drugs หรือเรียกยอวา ARV) ซ่ึงทําหนาท่ียับยั้งหรือตานการแบงตัว
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ของเชื้อเอชไอวี รวมถึงชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายโรคสูคนอ่ืน การรักษาอาการติดเชื้อเอชไอวี
ป ระกอบด วยการใช ยาต าน ไวรัส ในกลุ ม  ARV หลายชนิ ด รวม กัน เพ่ื อต อสู กั บ การติด เชื้ อ  หรือ
เรียกวา Antiretroviral therapy (ART) วิธีการน้ีเปนการรักษาโรคโดยการควบคุมไวรัสไมใหขยายพันธุ ทําใหผู
ติดเชื้อมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน นอกจากนี้ยังชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อสูคนอ่ืน ในปจจุบันวงการ
แพทยแนะนําใหผูติดเชื้อเอชไอวีทุกคนรับการรักษาดวย ยา ARV หากกังวลวาตัวเองอาจติดเชื้อเอชไอวีภายใน
ระยะเวลา 72 ชั่วโมง (3 วัน ) สามารถใชยา ARV หลังสัมผัสโรค (post-exposure prophylaxis หรือ         
ชื่อยอวา PEP) เพ่ือลดโอกาสในการติดเชื้อ ผูมีความเสี่ยงในการติดเชื้อจําเปนตองไดรับยาใหเร็วท่ีสุดภายใน
เวลา 3 วันหลังจากสัมผัสเชื้อเอชไอวีเพ่ือใหการปองกันมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ยา ARV สามารถใชปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีกอนสัมผัสโรค (Pre-exposure prophylaxis หรือชื่อยอวา PrEP) ใชในผูไมมีเชื้อเอชไอวีแต
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีสูง และตองการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ผูมีความเสี่ยงในการติดเชื้อตอง
รับประทานยาทุกวันเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 ยาตานไวรัสเอชไอวี 

ปจจุบันยาตานรีโทรไวรัสท่ีไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา และ
นํามาใชทางคลินิก มีท้ังหมดมากกวา 30 ชนิดข้ึนไป รูปแบบท่ีมีจําหนายมีท้ังรูปแบบยาเม็ด, แคปซูล, ยาน้ํา
สําหรับรับประทาน โดยมีท้ังยาตานรีโทรไวรัสชนิดยาเด่ียว และยาสูตรผสมท่ีประกอบดวยยา 2 – 3 ชนิดใน 
1 เม็ด ท้ังนี้ แบงประเภทของยาตานรีโทรไวรัสตามกลไกการออกฤทธิ์หลักของยาตานรีโทรไวรัสไดเปน 4 
ประเภท/กลุม ดังนี้ 

1. ยายับยั้งการเกาะจับและเขาสูเซลลเปาหมาย/เซลลท่ีมีเชื้อไวรัสเอชไอวีอยู (Entry and Fusion 
Inhibitors) เชน ยา Enfavirtide 

2 . ยายั บยั้ งกระบวนการ  Reverse Transcription (Reverse Transcriptase Inhibitors, RTIs)             
ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ 

    2.1 ยา Nucleoside / Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) เชน ยา Zidovudine, 
Didanosine, Stavudine, Lamivudine, Abacavir, Emtricitabine 

2.2 ยา Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTIs) เชน ยา Nevirapine, 
Efavirenz, Delavudine, Etravirine, Rilpivirine 

3. ยายับยั้งกระบวนการ Integration (Integrase inhibitor, INSTs) เชนยา Raltegravir 
4 . ย ายั บ ยั้ ง เอน ไซม  Protease (Protease Inhibitors, PIs) เช น  ย า  Sequinavir, Ritonavir, 

Indinavir, Nelfinavir, Fosamprenavir, Lopinavir, Atazanavir, Tipranavir, Darunavir 

 เกณฑการเริ่มยาตานไวรัสในประเทศไทย 
ใหยาตานเอชไอวีในผูติดเชื้อทุกรายในทุกจํานวน CD4 และควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้รวมดวยคือ        

ผูติดเชื้อท่ีจะเริ่มยาตานเอชไอวีตองเขาใจถึงประโยชนและผลขางเคียงของการรักษา เขาใจประเด็นความสําคัญ
ของ Adherence ยินดีท่ีจะเริ่มยาตานเอชไอวี และมีความมุงม่ันรับยาตานเอชไอวีอยางสมํ่าเสมอตลอดชีวิต 
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สูตรยาตานไวรัสท่ีแนะนําเปนสูตรแรกและสูตรทางเลือก 
ยาท่ีใชท่ีแนะนําใหใชเปนสูตรแรกในประเทศไทยคือ NRTIs + NNRTIs ไดแก TDF/FTC หรือ TDF + 

3TC รวมกับ EFV เนื่องจากเปนสูตรท่ีไดผลในการควบคุมไวรัสไดดีมีผลขางเคียงนอยและใชวันละครั้ง 

 ปฏิกิริยาระหวางยา (Drug-drug interaction) 
 ปฏิกิริยาระหวางยาเปนไดท้ังปฏิกิริยาระหวางยาตานเอชไอวีดวยกันเอง และ ระหวางยาตานเอชไอวี
กับยาประเภท อ่ืนยากลุ ม  PIs ท้ั งหมดจะถูกเมตาบอลิ ซึมโดย  CYP450 และบางชนิดจะผานทาง                 
p - glycoprotein ดวยสวนยากลุม NRTIs จะไมผาน CYP450 ท่ีตับแตก็มีรายงานปฏิกิริยาระหวางยา เชน 
ระดับ ddI สูงข้ึน และเกิดผลขางเคียงมากข้ึน เม่ือใหยานี้รวมกับ hydroxyurea, ribavirin หรือ TDF ซ่ึงในท่ีนี้
จะขอกลาวเฉพาะปฏิกิริยาระหวางยาตานเอชไอวี และเมทาโดนเทานั้น 

ยาท่ีรับประทาน
รวมดวย 

ยาตานเอชไอวี ผลท่ีเกิดข้ึน ขอแนะนํา 

Methadone Boosted PIs ลดระดับ R-methadone (active form
ของ methadone) LPV/r ลดระดับ 
methadone 26-53% ATV/r, DRV/r   
มีผลตอ methadone นอย (ลดระดับ 
methadone 16-18%) 

- โอกาสเกิดmethadone 
withdrawal นอย 
- ปรับขนาด methadone 
ตามอาการ 

EFV, NVP  ลดระดับ Methadone 41-52% เพ่ิมโอกาสเกิด 
methadone  
withdrawal ตองปรับ
ขนาด methadone เพ่ิม 

ETR ไมมีผล ไมตองปรับขนาด 
ยา Methadone 

RPV  R-methadone AUC ลด 16%  ไมตองปรับขนาด 
ยา methadone 

AZT มีผลใหระดับยา AZT สูงข้ึน 29-43% ระวังผลขางเคียงของ 
AZT  

EVG/c, RAL, 
DTG 

ไมมีผล ไมตองปรับขนาดยา 
methadone 

 
 คําแนะนําในการใชยาตานไวรัส 

   1. รับประทานยาตามท่ีกําหนด ทุกม้ือ และทุกวัน 
   2. อยาเปลี่ยนยาดวยตนเอง โดยไมปรึกษาแพทย ถาพบวาปฏิบัติตามแผนการรักษาไดยาก            

ควรปรึกษาแพทย เพ่ือคนหาแนวทางการรักษาใหมท่ีเหมาะสม 
   3. หากจะใชยาอ่ืนนอกเหนือท่ีแพทยสั่ง ควรปรึกษาแพทยและเภสัชกรกอนทุกครั้ง 
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   4. ควรรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ หากหยุดยาระยะหนึ่งแลวมารับประทานตอ ก็อาจทําให         
เกิดเชื้อด้ือยา การรักษาจะยิ่งยากมากข้ึน 

การคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี 
 ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จัดเปนเชื้อไวรัสตับอักเสบท่ีสําคัญในการกอใหเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง   
และเปนสาเหตุสําคัญตอการเกิดโรคตับแข็งและการเกิดโรคมะเร็งตับ (hepatocellualar carcinoma)           
โดยเชื้อไวรัสท้ังสองชนิดนี้จัดเปนเชื้อไวรัสท่ีไดรับจากการสัมผัสทางเลือด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูใชยาเสพติด
วิธีฉีด (PWID : People who injecting drugs) โดยในประเทศไทย พบความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ซี ในกลุม PWID มากกวารอยละ 80 จากความสําคัญดังกลาวในการกําหนดนโยบายการลดอันตรายจากการใช
ยาเสพติด (harm reduction) จึงกําหนดใหการใหบริการการตรวจวินิจฉัยและใหการรักษาไวรัสตับอักเสบบี
และซี เปนหนึ่งในชุดบริการลดอันตรายตามแนวทางของ UNODC, WHO และ UNAIDS  สําหรับประเทศไทย  
การดําเนินการดานการตรวจวินิจฉัยและใหการรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซี  ไดถูกกําหนดข้ึนตามคําสั่ง    
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติท่ี 2 / 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน          
ลดอันตรายจากยาเสพติด (harm Reduction) ไดกําหนดแนวทางการใหผูเสพผูติดยาเสพติดเขาถึงบริการ  
ดานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ไดกําหนดใหการใหคําปรึกษา ตรวจหาและ    
สงตอเขารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เปนหนึ่งในชุดบริการดานการลดอันตราย   
จากการใชยาเสพติด  ดังนั้นการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี  จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง          
ท่ีควรไดรับในการใหบริการดานการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด   

 การดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบบี 
 ในการวินิจฉัยผูปวยท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สามารถใหการวินิจฉัยไดจากการสงตรวจ ซีรั่ม HBsAg    
โดยการแปลผล ถาผูปวยมีผลซีรั่ม HBsAg ใหผลบวก แสดงวาผูปวยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 
 การประเมิน ผูปวยท่ีตรวจซีรั่ม HBsAg ใหผลบวก 
    1. ตรวจเลือดประเมินดูภาวะของโรค ไดแก HBeAg, HBeAb และ HBV DNA 
    2. ตรวจติดตามการทํางานของตับโดยวัดระดับซีรั่ม alanine aminotransferase (ALT) อยางนอย     
ทุก 3 - 6 เดือน 
    3. ตรวจประเมินระยะของโรคตับเบ้ืองตนดวยการตรวจทางรังสีวิทยา และ/หรือวิธี อ่ืน เชน             
อัลตราซาวนด (Ultrasound) หรือตรวจวัดความยืดหยุนของตับ (liver stiffness) ดวยเครื่อง transient 
elastography เปนตน 
 ผูปวยไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรังท่ีควรไดรับการรักษา 
 การรักษาไวรัสตับอักเสบ บี แบงเปนกรณีไดดังนี้ 
 ผูปวยท่ีตรวจซีรั่ม HBeAg ใหผลบวกหรือลบ 
    1. ตรวจพบ HBsAg ในเลือดไมต่ํากวา 6 เดือน HBeAg เปนบวกหรือลบ 
    2. ปริมาณ HBV DNA ในเลือดมากกวาหรือเทากับ 2,000 IU/ml 
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    3. ระดับซีรั่ม ALT มากกวาหรือเทากับ 2 เทาของคาปกติ อยางนอย 2 ครั้ง ในระยะเวลานานกวา       
3 เดือนข้ึนไป 
    4. ผูปวยท่ีตรวจพบหลักฐานวามีพังผืดในตับปานกลางถึงมาก เทียบเทากับ fibrosis stage 
Metavir มากกวา 2 หรือ มีลักษณะทางคลินิกท่ีชี้บงวามีตับแข็งหรือมี hepatic decompensation ในกรณีนี้
หากตรวจพบ HBV DNA ในเลือด (detectable) ก็ควรใหการรักษาแมพบวาระดับซีรั่ม ALT อยูในเกณฑปกติ 
    5. ผูปวยท่ีตรวจพบระดับซีรั่ม ALT สูงผิดปกติแตนอยกวา 2 เทาของคาปกติ ควรมีการตรวจพยาธิ
สภาพของตับดวยการตรวจชิ้นเนื้อตับหรือวิธี อ่ืนๆ เพ่ือยืนยันวามีภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส         
ตับอักเสบบี รวมกับมีลักษณะทางพยาธิวิทยาบงชี้วามีการเปลี่ยนแปลงภายในเนื้อตับอยูในระยะท่ีสมควรให
การรักษา โดยตรวจพบมีการอักเสบทําลายเนื้อตับ (necroinflammation) ตามระบบ HAI มากกวาหรือ
เทากับ 4 หรือระบบ Metavir มากกวาหรือเทากับ 2 (A > 2) หรือมีลักษณะบงชี้โรคตับเรื้อรังโดยพบพังผืดใน
เนื้อตับ (significant fibrosis) ตามระบบ Metavir มากกวาหรือเทากับ 2 (F > 2)  หรือระบบ Ishak fibrosis 
มากกวาหรือเทากับ 3 (Ishak fibrosis score > 3)  การตรวจพบความยืดหยุนของตับเชน transient 
elastography หากสูงกวา 7.0 kPa หรือวิธี non-invasive อ่ืนๆ ท่ีไดรับการรับรองวาสามารถประเมินพังผืด
ในตับไดมีคาพังผืดเทียบเทากับ Metavir Fivbrosis มากกวาหรือเทากับ 2 สามารถใชทดแทนการเจาะตับได 
    6. ผูปวยท่ีตรวจพบระดับซีรั่ม ALT อยูในเกณฑปกติ แตมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคตับเรื้อรัง ไดแก    
เปนผูชาย อายุมากกวา 40 ป มีประวัติโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับในครอบครัว ตรวจรางกายพบลักษณะทาง
คลินิกบงชี้โรคตับเรื้อรัง (chronic liver stigmata) ควรตรวจประเมินพยาธิสภาพของตับดวยการตรวจชิ้นเนื้อ
ตับ หรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือประเมินการรักษาเชนเดียวกับผูปวยขอ 5 
    7. ตรวจ HCV Ab, HIV Ab และ HAV Ab ในเลือดกอนการรักษาทุกราย 
    8. ผูปวยท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ควรงดดื่มแอลกอฮอล 
 ผูปวยท่ีมีภาวะตับแข็ง 
 ผูปวยท่ีมีหลักฐานวามีตับแข็งและ/หรือมะเร็งตับ ใหการรักษาเม่ือตรวจพบ HBV DNA ในเลือด   
ถึงแมมีระดับซีรั่ม ALT อยูในเกณฑปกติ ในผูปวยไวรัสตับ บี ท่ีรอการผาตัดเปลี่ยนตับหรือหลังการเปลี่ยนตับ
ควรใหยาตานไวรัสตับอักเสบบีทุกรายแมวาตรวจไมพบ HBV DNA ในเลือด เพ่ือปองกันการกลับเปนซํ้าของ
ไวรัสตับอักเสบบีภายหลังผาตัดปลูกถายตับ 
 ผูปวยท่ียังไมมีขอบงชี้ในการรักษา 
 ผูปวยท่ียังไมมีขอบงชี้ในการรักษาควรไดรับการตรวจติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงของตับเปน
ระยะทุก 3-6 เดือน 
 ผูปวยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังกอนใหการรักษา ควรไดรับการประเมินและแนะนําอยางละเอียด
เก่ียวกับความรุนแรงของโรค โรคพ้ืนฐาน ขอจํากัดหรือขอหามในการใชยา การปฏิบัติตัว คาใชจายในการรักษา
และแนวทางการติดตามระยะยาว 
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 การรักษา 
 ยาท่ีใชรักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในปจจุบันมีดังตอไปน้ี 

   1. Conventional interferon  ขนาด  5-10 MU ฉีด เข าชั้ น ใต ผิ วหนั ง 3 ครั้ งต อสัปดาห             
เปนเวลานาน 6 เดือน 

   2. Pegylated interferon  -2a ฉีดเขาชั้นใตผิวหนังขนาด 180 ไมโครกรัมสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือ 
Pegylated interferon  -2b ฉีดเขาชั้นใตผิวหนังขนาด 1.5 ไมโครกรัมตอน้ําหนัก 1 กิโลกรัม สัปดาหละ        
1 ครั้ง เปนเวลานาน12 เดือน 

   3. Lamivudine ขนาด 100-150 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง 
   4. Adefovir dipivoxil ขนาด 10 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง 
   5. Entecavir ขนาด 0.5 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง 
   6. Telbivudine ขนาด 600 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง 
   7. Tenofovir disoproxil fumarate ขนาด 300 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง 
   8. Clevudine ขนาด 30 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง สําหรับการปรับยาในผูปวยท่ีมีการ

ทํางานของไตบกพรองอาจอนุโลมเชนเดียวกับ lamivudine หรือ telbivudine 
 ขอแนะนํา 
    1. พิจารณาใชยา pegylated interferon ในผูปวยท่ีมีระดับซีรั่ม ALT มากกวาหรือเทากับ 2 เทา
ของคาปกติ ระดับไวรัสตํ่า (นอยกวา 8 log IU/mL ในผูปวยHBeAg บวกหรือนอยกวา 6 log IU/mL ในผูปวย 
HBeAg ลบ แตไมควรใชในผูปวยตับแข็งท่ีเปนมากแลว (decompensated cirrhosis) 
    2. กรณี เลือกใชยาชนิดรับประทาน ให พิจารณาใช entecavir หรือ tenofovir เปนตัวแรก       
เพ่ือลดความเสี่ยงตอการด้ือยาในระยะยาว 
    3. กรณี ท่ีรับประทานยาท่ีมีความเสี่ยงตอการด้ือยาสูงเชน lamivudine, telbivudine หรือ 
clevudine แลวยังตรวจพบ HBV DNA ในเลือดเมื่อใหการรักษาไปนาน 24 สัปดาห ใหเพ่ิมยา adefovir หรือ 
tenofovir หรืออาจเปลี่ยนเปนยาท่ีกดไวรัสไดดีกวาเชน tenofovir หรืออาจเปน entecavir ในกรณีท่ีไมมี
หลักฐานของ rtM204V/I (YMDD) mutation 
    4. ผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการรับประทานยามากอน และตอบสนองดีตอการรักษานั้นโดยไมมี 
viral breakthrough มากกวา 3 ป ใหรับประทานยาชนิดเดิมนั้นตอ ยกเวนมีขอบงชี้อ่ืนท่ีจําเปนตองเปลี่ยนยา 
    5. การวัดระดับ HBsAg มีขอมูลมากข้ึนเรื่อยๆ อาจมีประโยชนในการพิจารณาหยุดการรักษาใน
ผูปวย HBeAg บวกท่ีไดรับการรักษาดวย pegylated interferonโดยหากระดับ HBsAg มากกวา 20,000 
IU/mL ท่ีสัปดาห 12-24 อาจพิจารณาหยุดยา โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีอาการขางเคียงมากๆ หรือไมอยากไดรับยา
ฉีดตอเนื่องจากโอกาสไดผลนอย นอกจากนั้น HBsAg อาจมีประโยชนในการประเมินความเสี่ยงในการกลับซํ้า
ในผูปวยท่ีใชยาชนิดรับประทานยาเม่ือหยุดยา 
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    6. ในผูปวย HBeAg บวก ท่ียัง compensated หากไดรับยารับประทานมานานแมควบคุมระดับ
ไวรัสไดแตไมมี HBeAg loss/seroconversion การ switch เปน pegylated interferon อาจเพ่ิมอัตราการ
เกิด HBeAg loss/seroconversion ทําใหสามารถหยุดยาได 
    7. ผูปวยท่ีมีการทํางานของไตบกพรอง ใหพิจารณาปรับขนาดยา ดังตารางการปรับยา นอกจากนั้น
มีขอมูลมากข้ึนวาผูปวยท่ีใช tebivudine อาจชวยรักษาระดับการทํางานของไตหรือบางรายอาจดีข้ึนดวย 
 การดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบซี  
 ในการวินิจฉัยผูปวยท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี สามารถใหการวินิจฉัยไดจากการสงตรวจซีรั่ม       
anti-HCV โดยการแปลผล ถาผูปวยมีผลซีรั่ม anti-HCV ใหผลบวก ใหสงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี  

 การประเมินผูปวยท่ีตรวจซีรั่ม anti-HCV ใหผลบวก 
    1. ตรวจปริมาณ HCV RNA ในเลือดเพ่ือยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ดวยวิธีตรวจท่ีมีความไว
สูง สามารถตรวจพบ HCV RNA ไดอยางนอย 15 IU/mL 
    2. หากตรวจไมพบ HCV RNA ใหตรวจ HCV RNA ซํ้าอีกครั้งท่ี 3-6 เดือนถัดมา 

   2.1 ถาไมพบ HCV RNA แสดงวาเปนภาวะบวกปลอม (false positive) หรือหายจากการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ ซีแลว ใหคําแนะนําและไมตองนัดตรวจติดตาม 

   2.2 หากตรวจพบ HCV RNA แสดงวาเปนการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ใหประเมินดังนี้ 
   - ตรวจเลือดประเมินสภาพและการทํางานของตับ  (Liver Function Test ; LFT), 

complete blood count และ coagulogram 
   - ตรวจ HBsAg, anti-HBc, anti-HIV และ anti-HAV antibodies 
   - ประเมินความรุนแรงของพังผืดในเนื้อตับดวยวิธีการท่ีจะกลาวตอไป 
   - ประเมินโรครวมอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาแนวทางการดูแลรักษาผูปวย 
   - ตรวจสายพันธุไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV genotype) เพ่ือวางแนวทางการรักษา 

 ขอแนะนํา ใหตรวจ HCV RNA แมวาการทดสอบ anti-HCV เบ้ืองตนใหผลลบ ในกลุมผูปวยท่ีสงสัย
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ฉับพลัน (acute hepatitis C) และผูปวยท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง ไดแก ผูปวยไต
วายเรื้อรัง ผูปวยท่ีติดเชื้อ HIV หรือผูปวยท่ีใชยากดภูมิคุมกัน 

 การตรวจประเมินความรุนแรงของพังผืดในโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง  
 การตรวจประเมินท่ีบงชี้ significant fibrosis 

   1. การตรวจชิ้นเนื้อตับ ประเมินลักษณะทางพยาธิวิทยาพบพังผืดในเนื้อตับตามระบบ METAVIR 
มากกวาหรือเทากับ 2 

   2. ตรวจวัดความยืดหยุนของเนื้อตับดวย transient elastography ไดคามากกวา 7.0 kilopascal 
(kPa) 

   3. ตรวจวัดความยืดหยุนของเนื้อตับดวยคลื่น เสียงความถ่ีสูง (acoustic  radiation force 
impulse imaging) ไดคามากกวา 1.2 เมตรตอวินาที 
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   4. การตรวจเลือด เพ่ือวัดระดับ  a-2-macroglobulin, gamma-glutamyl transpeptidase, 
apolipoprotein A1, haptoglobin และ total bilirubin  รวมกับนําขอมูลอายุ และเพศของผูปวย ไป
คํานวณในระบบการตรวจท่ีเรียกวา Fibrotest® ไดคามากกวา 0.48 

   5. การตรวจเลือดเพ่ือวัดระดับ platelets, a-2-macroglobulin, alanine aminotransferase, 
aspartate aminotransferase, gamma-glutamyl transpeptidase, urea, แ ล ะ  prothrombin index           
ไปคํานวณในระบบการตรวจท่ีเรียกวา Fibrometer® ไดคามากกวา 0.64 

 

 การตรวจประเมินท่ีบงชี้ภาวะตับแข็ง 
   1. การตรวจภาพรังสีวินิจฉัยของตับ มีลักษณะบงชี้ภาวะตับแข็ง 
   2. การตรวจชิ้นเนื้อตับ ประเมินลักษณะทางพยาธิวิทยาพบพังผืดในเนื้อตับตามระบบ METAVIR 

เทากับ 4 
   3. ตรวจวัดความยืดหยุนของเนื้อตับดวย transient elastography ไดคามากกวาหรือเทากับ     

13 kPa 
   4. ตรวจวัดความยืดหยุนของเนื้อตับดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (acoustic radiation force impulse 

imaging) ไดคามากกวา 1.8 เมตรตอวินาที 
   5. การตรวจเลือด เพ่ือวัดระดับ  a-2-macroglobulin, gamma-glutamyl transpeptidase, 

apolipoprotein A1, haptoglobin และ total bilirubin รวมกับนําขอมูลอายุ และเพศของผูปวย ไปคํานวณ
ในระบบการตรวจท่ีเรียกวา Fibrotest® ไดคามากกวา 0.74 

   6. การตรวจเลือดเพ่ือวัดระดับ platelets, a-2-macroglobulin, alanine aminotransferase, 
aspartate aminotransferase, gamma-glutamyl transpeptidase, urea, แ ล ะ  prothrombin index           
ไปคํานวณในระบบการตรวจท่ีเรียกวา Fibrometer® ไดคามากกวา 0.78 

 ขอบงช้ีในการรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง 
    1. ผูปวยไวรัสตับอักเสบ ซี ทุกรายควรไดรับการรักษา แตเนื่องจากมีขอจํากัดในดานงบประมาณ
และบุคลากรที่มีความชํานาญในการรักษาเฉพาะโรค จึงตองมีการจัดลําดับความสําคัญของคนไขท่ีควรไดรับ
การรักษาเปนลําดับแรกๆ กอน 
    2.  ไมมีโรครวมอ่ืนๆ ท่ีรุนแรงจนสงผลใหผูปวยมีอายุขัยท่ีคาดหวังลดลง 
    3.  ไมมีขอหามตอการรักษา 
 ผูปวยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังท่ีควรไดรับการรักษาเปนลําดับแรก 

   1. ผูปวยท่ีมีภาวะตับแข็ง รวมถึงตับแข็งท่ีเปนมากแลว (decompensated  cirrhosis) 
   2. ผูปวยท่ีมีพังผืดในเนื้อตับในระดับมาก (bridging fibrosis) ตามระบบ METAVIR เทากับ 3   

หรือวิธีการตรวจอ่ืนท่ีเทียบเทา 
   3. ผูปวยท่ีติดเชื้อ HIV รวมดวย 
   4. ผูปวยท่ีติดเชื้อ HBV รวมดวย 
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   5. ผูปวยท่ีมีขอบงชี้ในการปลูกถายตับ 
   6. ผูปวยท่ีมีการกลับเปนซํ้าของ HCV ภายหลังจากไดรับการปลูกถายตับ 
   7. ผูปวยท่ีมีลักษณะทางคลินิกอ่ืนๆ นอกตับท่ีรุนแรง 

 ผูปวยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังท่ีควรไดรับการพิจารณาการรักษาเปนลําดับตอมา 
   1. ผูปวยท่ีมีพังผืดในเนื้อตับระดับท่ีมีความสําคัญ (significant fibrosis) ตามระบบMETAVIR เทากับ 2 

หรือวิธีการตรวจอ่ืนท่ีเทียบเทา 
   2. ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะถายทอดเชื้อ HCV ไปใหผูอ่ืน ดังนี้ 

   - ผูหญิงวัยเจริญพันธุท่ีวางแผนจะมีบุตร 
   - ผูปวยไตวายเรื้อรังท่ีตองไดรับการฟอกเลือด 

ผูปวยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังท่ีสามารถติดตามตอเนื่องโดยยังไมตองทําการรักษา 
ผูปวยท่ียังไมมีพังผืดในเนื้อตับหรือมีพังผืดเพียงเล็กนอยตามระบบ METAVIR เทากับ 0 ถึง 1 และไมมี

ขอบงชี้อ่ืนท่ีจําเปนตองรีบไดรับการรักษา 
 ยารักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังท่ีมีในประเทศไทย 

   1. Pegylated interferon alfa 2a หรือ 2b 
   2. Ribavirin 
   3. Boceprevir 
   4. Sofosbuvir 
   5. Daclatasvir 
   6. ยาท่ีกําลังข้ึนทะเบียน ไดแก simeprevir ยาสูตรผสมระหวาง sofosbuvirและ ledipasvir     

ยาสูตรผสมระหวาง paritaprevir/ritonavir และ ombitasvir รวมกับ dasabuvir 
 การรักษาผูปวยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง  จําเปนตองอาศัยการตรวจเพ่ิมเติมท่ีมีความซับซอนกวา  
การรักษาท่ัวไป  และมีคาใชจายในการรักษาท่ีสูง  ผูปวยควรท่ีจะไดรับการสงตอไปรับการรักษากับแพทย
เฉพาะทางในกรณีท่ีสงสัยวาจะมีขอบงชี้ในการรักษา 

การคัดกรอง และรักษาวัณโรค  
วัณโรค เปนโรคติดตอท่ีเรื้อรัง และเปนไดกับอวัยวะทุกสวนของรางกาย เชน ท่ีตอมน้ําเหลือง กระดูก   

เยื่อหุมสมอง ปอด แตวัณโรคท่ีเปนกันมากและเปนปญหาทางสาธารณสุขอยูในขณะนี้ก็คือ วัณโรคปอด มักพบ
ในคนแก คนท่ีรางกายออนแอจากการเปนโรคอ่ืนๆ มากอน เชน หวัด หัด ไอกรน ผูติดยาเสพติดและโรคเอดส
และในคนท่ีตรากตรําทํางานหนัก พักผอนไมพอ ขาดอาหาร ด่ืมเหลาจัด หรือในคนท่ีมีประวัติใกลชิดกับคนท่ี
เปนโรค เชน นอนหองเดียวกัน หรืออยูบานเดียวกัน 
 การคัดกรอง  

จากการประเมินสภาพและการซักประวัติ มีอาการท่ัวไป ดังนี้ 
- ออนเพลีย 
- เบ่ืออาหาร 
- น้ําหนักลด 
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- มีไขต่ําๆ 
- เจ็บหนาอก 
- ไอเร้ือรังเกินกวา 2 สัปดาห 
- ไอมีเลือด 

การตรวจวินิจฉัยโดย การตรวจทางรังสี (CXR ) และตรวจเสมหะ (Sputum  AFB) 
ยาและสูตรยารักษาวัณโรค 
ยารักษาวัณโรค โดยท่ัวไป แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้  
1. ยาวัณโรคแนวท่ี 1 (First line drugs: FLD) ไดแก  

- ไอโซไนอะซิด (Isoniazid: H, INH)  
- ไรแฟมพิซิน (Rifampicin: R, RMP)  
- พัยราซินาไมด (Pyrazinamide: Z, PZA)  
- อีแธมบูทอล (Ethambutol: E, EMB)  
- สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin: S, Sm)  

FDC เปนยารวมหลายขนานผสมในเม็ดหนึ่งๆ เชน HR หรือ HRZ หรือ HRZE การใช FDC จะชวย
เพ่ิมความสะดวกในการจัดกินยา และหลีกเลี่ยงการเลือกกินยาบางขนานไดอนึ่งในกรณีท่ีแพทยเห็นวาควรเพ่ิม 
ขนาดยาขนานใดขนานหน่ึงสามารถใชยาแยกเม็ดเสริมเพ่ิมเติมไดยารวมเม็ดมีสวนประกอบของขนาดยาท่ี
เหมาะสมสําหรับผูปวยวัณโรคผูใหญท่ีมีนํ้าหนักตัวระหวาง 30-70 กิโลกรัม ถาผูปวยมีนํ้าหนักนอกเหนือจาก
เกณฑนี้แนะนําใหใชยาแยกเม็ด  

2. ยาวัณโรคแนวท่ี 2 (Second line drugs: SLD) เชน  
- คานามัยซิน (Kanamycin: K, Km)  
- ลีโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin: Lfx)  
- เอทธิโอนาไมด (Ethionamide: Eto)  
- พาราอะมิโนซาลิไซลิกแอซิด (Para-aminosalicylic acid: P, PAS)  
- ไซโคลซีริน (Cycloserine: Cs)  
- โอฟล็อกซาซิน (Ofloxacin: O, Ofx) 

แนวทางการรักษาวัณโรคขององคการอนามัยโลกฉบับป 2010 ไดเปลี่ยนแปลงการจัดระบบยารักษา   
วัณโรค โดยจําแนกตามกลุมผูปวยเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. สูตรยาสําหรับผูปวยใหม (new patient regimen) คือ 2HRZE / 4HR  
     ใชรักษาผูปวยท่ีไมเคยรักษาหรือเคยกินยารักษาวัณโรคไมเกิน 1 เดือน กอนเริ่มการรักษา        

ถามีปจจัยเสี่ยงของการด้ือยาควรสงเสมหะเพ่ือ culture และทดสอบความไวตอยา (DST)  
ในชวง 2 เดือนแรกเปนการรักษาระยะเขมขนจะใชยา 4 ขนาน H, R, Z, E ทุกวัน และในชวง       

4 เดือน ตอมาเปนการรักษาระยะตอเนื่องใชยา 2 ขนานคือ H, R  
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การขยายเวลาของการรักษาระยะเขมขน  
องคการอนามัยโลกเคยแนะนํา ใหขยายระยะเขมขนอีก 1 เดือน (1HRZE) สําหรับกรณีผลเสมหะ

ยังพบเชื้อ เม่ือสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขน (เดือนท่ี 2) แตยกเลิกคําแนะนํานั้นแลว เนื่องจากมีหลักฐานวา    
ผลเสมหะเม่ือสิ้นสุดระยะเขมขนไมเปนตัวทํานายท่ีดีวาจะเกิด relapse หรือ failure หรือการด้ือยา H ต้ังแต
กอนเริ่มรักษา (pre-treatment isoniazid resistance) สําหรับประเทศไทยผูเชี่ยวชาญแนะนําใหพิจารณา
จากลักษณะของทางคลินิกและภาพรังสีทรวงอก  

การขยายเวลาของการรักษาระยะตอเนื่อง  
ผูปวยวัณโรคปอดบางราย เชน ผูปวยวัณโรคปอดท่ีมีแผลโพรงขนาดใหญ ผูปวยท่ีเปนเบาหวาน 

หรือ ผูปวยท่ีติดเชื้อเอชไอวีรวมดวย เปนตน อาจมีความลาชาในการตอบสนองตอการรักษา (Delay 
response) อาจยืดระยะเวลาการรักษาตอเนื่องออกไปไดโดยใหการรักษานานท้ังสิ้น 9-12 เดือน แตท้ังนี้ควร
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาเปนรายๆ  

ผูปวยวัณโรคนอกปอด เชน วัณโรคกระดูกและขอ แนะนําใหรักษา 6-9 เดือน วัณโรคเยื่อหุม
สมอง แนะนําใหรักษา 9-12 เดือน  

2. สูตรยารักษาซ้ําดวยยาวัณโรคแนวท่ี 1 (re-treatment regimen with first-line drugs) คือ 
2HRZES / 1HRZE / 5HRE  
     ใชรักษาผูปวยท่ีกลับมารักษาซ้ําหลังจากขาดยา (treatment after default) หรือกลับเปนซ้ํา 
(relapse) กอนเริ่มการรักษาตองสงเสมหะ culture และสง DST ตอยาทุกราย 
การรักษาระยะเขมขน 3 เดือนโดย 2 เดือนแรกใหยา 5 ขนาน H, R, Z, E และฉีดยา S เดือนท่ี 3 หยุดยาฉีด
และใหยากิน  4 ขนาน  ตออีก 1 เดือน  หลังจากนั้น อีก 5 เดือนตอมาเปนการรักษาระยะตอเนื่ อง               
ดวยยา 3 ขนาน H, R, E  
 หมายเหตุ:  

   - สูตรยารักษาซ้ําดวยยาวัณโรคแนวท่ี 1 กรณีท่ีผลตรวจเสมหะเม่ือสิ้นสุดเดือนท่ี 3 ยังพบเชื้อ      
ไมมีการขยายการรักษา  

   - เม่ือทราบผล DST แพทยควรปรับยาใหสอดคลองกับผลท่ีได  
3. สูตรยาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Empirical MDR regimen) คือ ≤ 6Km5 LfxEtoCs ± PAS /    

≥ 12 LfxEtoCs ± PAS 
ผูปวยท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเปน MDR-TB สวนใหญยังไมมีความจําเปนตองเปลี่ยนสูตรยาทันทีควรรอผล 

DST ยืนยันแตบางกรณีมีความเปนไปไดสูงท่ีจะเปน MDR-TB ใหตรวจดวย molecular test ซ่ึงไดผลรวดเร็ว 
ถาผลเปน MDR-TB สามารถใหสูตรยา Empirical MDR-TB กอน ในขณะเดียวกันสงทํา culture และ DST 
ดวยวิธีมาตรฐานเพ่ือยืนยันผล เม่ือไดรับผล DST แลวใหปรับสูตรยาตามผลชันสูตร (individualized or 
tailored regimen)  

การฉีดยาควรฉีดทุกวัน (หรืออยางนอยสัปดาหละ 5 วัน) เปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ท้ังนี้ตองฉีดยา
จนกวาผลการเพาะเลี้ยงเชื้อไมพบเชื้อติดตอกันอยางนอย 4 เดือน (ใหยาท่ีไมเคยใชหรือผลการทดสอบยืนยัน
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วายังไวตอยาอยางนอย 4 ขนาน ซ่ึงมี Fluoroquinolone ดวยและมียาฉีด 1 ชนิด) และตองรักษาจนกวาผล
การเพาะเลี้ยงเชื้อไมพบเชื้อติดตอกันอยางนอย 18 เดือน  

อยางไรก็ตามองคการอนามัยโลกแนะนําใหยาฉีด 8 เดือน และตองฉีดจนกวาผลการเพาะเลี้ยงเชื้อไม
พบเชื้อติดตอกันอยางนอย 4 เดือน ระยะเวลารักษาท้ังหมดอยางนอย 20 เดือน และตองรักษาจนกวาผลการ
เพาะเลี้ยงเชื้อไมพบเชื้อติดตอกันอยางนอย 18 เดือน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาเปนรายๆ ไป ดังนั้นควร
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ  

การรักษาดวยระบบยา empirical MDR regimen จําเปนตองใหการรักษาดวยระบบ  DOT           
ท่ีมีคุณภาพ โดยเนนใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขท่ีผานการอบรม หรือมีประสบการณ
เปนพ่ีเลี้ยง  
หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนจาก K มาใช S ได เฉพาะถามีผลยืนยันกลับมาในภายหลังวาไมดื้อยา 
 คําแนะนําในการใชยา 
 1. หากลืมรับประทานยา Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide ใหรับประทานยาทันทีท่ีนึกได      
แตหากนึกไดเม่ือตองรับประทานม้ือถัดไป ใหขามยาม้ือนั้นไป และรับประทานม้ือถัดไปตามปกติ โดยไมตอง
เพ่ิมขนาดยา 
 2 หากลืมรับประทานยา Ethambutol ภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากกําหนดใหรับประทานทันทีท่ีนึก
ได ถาเกิน 12 ชั่วโมง ใหขามยาม้ือนั้นไป และเริ่มรับประทานม้ือถัดไปตามปกติโดยไมตองเพ่ิมขนาดยา      
และถาผูปวยลืมรับประทานยามากกวา 2 ครั้งข้ึนไป ควรแจงแพทยทราบ/ไปโรงพยาบาลกอนนัด เพ่ือแพทย
พิจารณาปรับการรักษา 
 3. ยา Isoniazid, Rifampin, Pyzacinamide, Ethambutol เปนยาท่ีควรรับประทานเวลาทอง
วาง โดยรับประทานยา 1 ชั่วโมงกอนอาหาร หรืออยางนอย 2 ชั่วโมงหลังอาหาร หรือกอนนอน (ตามท่ีระบุใน
ใบสั่งยาของแพทย) และไมควรแกะยาออกจากแผงยากอน เพราะอาจทําใหยาเสื่อมสภาพ 
 4. หลีกเลี่ ยงการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เม่ือใชยา Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide 
เนื่องจากจะยิ่งเพ่ิมพิษตอตับจากยาดังกลาว 
 5. ระหวางรับประทานยา Rifampin อาจทําใหสารคัดหลั่ งตางๆ เชน  ปสสาวะ อุจจาระ 
น้ําลาย เสมหะ เหง่ือ น้ําตา เปลี่ยนเปนสีสมแดงจากสีของตัวยา ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใสคอนแทคเลนสขณะ
ใชยานี้ เพราะจะทําใหคอนแทคเลนสเปลี่ยนสีถาวรได 
 6. ยา Rifampin มีคุณสมบัติเปนตัวเหนี่ยวนําเอนไซม (Enzyme inducer) ตางๆ ในเลือด จึงมีผล
อาจลดระดับยาอ่ืนๆ บางชนิดในเลือดได เชนยา Warfarin, ยาเม็ดคุมกําเนิด (Oral contraceptives) ซ่ึงอาจ
ทําใหระดับยาอ่ืนๆ เหลานั้นในเลือดลดตํ่าลง จนอาจทําใหการรักษาไมไดผล จึงควรหลีกเลี่ยงการใชยารวมกัน 
หรือแพทยจะปรับขนาดยาใหเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป 
 7. ยา Isoniazid มีคุณสมบัติเปนตัวยับยั้งเอนไซม (Enzyme inhibitor) ตางๆ ในเลือด จึงมีผล     
เพ่ิมระดับยาอ่ืนๆ บางชนิดในเลือดได เชน ยากันชัก (เชนยา Phenytoin, Carbamazepine) จึงอาจทําให
ระดับยาอ่ืนๆ บางชนิดดังกลาวในเลือดเพ่ิมสูงข้ึน จนอาจเกิดพิษ (ผลขางเคียง) จากยาอ่ืนๆ บางชนิดดังกลาว
สูงข้ึนได จึงควรหลีกเลี่ยงการใชยารวมกัน หรือแพทยจะปรับขนาดยาใหเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป 
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 8. ผูปวยโรคเกาต ควรแจงแพทยใหทราบวาเปนโรคนี้ เพราะยา Pyrazinamide อาจทําใหมีภาวะ
กรดยูริคในเลือดสูงจนสงผลใหอาการของโรคเกาตแยลง 
 9. ยา Ethambutol เปนยาท่ีมีอาการไมพึงประสงค คือ ทําใหการมองเห็นสีตางๆ ผิดปกติไป 
ดังนั้นผูปวยควรไดรับการสอบถามความผิดปกติของการมองเห็นกอนใชยานี้และขณะท่ีมาตรวจติดตามการ
รักษา รวมท้ังผูปวยควรแจงแพทย พยาบาล เภสัชกร กรณีท่ีเกิดอาการเหลานี้ข้ึนหลังใชยานี้ 

การคัดกรองและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
เกิดจากการติดตอผานทางเพศสัมพันธไมวาจะเปนการรวมเพศทางชองคลอดทางปากหรือทางทวาร

หนักกับผูท่ีเปนโรคหรือผูติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรคหลัก ไดแก ซิฟลิส หนองใน กามโรคของตอม
และทอน้ําเหลือง หนองในเทียมและแผลริมออน สวนโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ ไดแก เริมท่ีอวัยวะเพศ
และทวารหนัก หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก พยาธิชองคลอด 

1. ซิฟลิส (Syphilis) 
เกณฑในการวินิจฉัยเพ่ือการรักษา 
การวินิจฉัยซิฟลิสทําไดโดยการตรวจหาเชื้อT. Pallidum จากแผล chancre ในซิฟลิสระยะท่ี 1 หรือ

จากผื่น condylomata lata และ mucous patch ในซิฟลิสระยะท่ี 2 โดยใชการสองดูดวยกลองจุลทรรศน                
Dark field microscope ซ่ึงการตรวจพบเชื้อT. Pallidum จากกลองจุลทรรศนนี้ ถือวาเปน Definitive 
diagnosis 

หากผูปวยไมมีแผลหรือผื่นชนิดท่ีกลาวมา การวินิจฉัยซิฟลิสทําไดโดย 
   1. การตรวจเลือดรวมกับอาการทางคลินิกอ่ืนๆ เชน มีผื่นตามลําตัว มีผื่นตามฝามือฝาเทา เปนตน  
   2. หากผูปวยไมมีอาการแสดงใดๆ แตสงสัยวาจะเปนซิฟลิส การวินิจฉัยใชการตรวจเลือดรวมกับ

การซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
   3. การตรวจเลือดเพ่ือวินิจฉัยซิฟลิสตองใช Treponemal test  

           - treponemal test ใหผลบวกใหวินิจฉัยเปนซิฟลิส (presumptive diagnosis)  
       - nontreponemal test ท่ีใหผลบวกยังไมสามารถระบุไดวาเปนซิฟลิสตองยืนยันดวย 
treponemal test เสมอ 
การรักษา 
ซิฟ ลิสช วงตน  (Early syphilis) ไดแก ซิฟ ลิสระยะท่ี  1 (primary syphilis) ซิฟ ลิสระยะท่ี  2 

(secondary syphilis) และซิฟลิสระยะแฝงไมเกิน 1 ป (early latent syphilis)  
   1. Benzathine penicillin G 2.4 ลานยูนิตฉีดเขากลามเนื้อครั้งเดียว (ใหแบงฉีดเขากลามเนื้อ

สะโพกขางละ 1.2 ลานยูนิต)  
   2 ติดตามและรักษาคูเพศสัมพันธแมไมมีอาการและผลเลือดเปนลบ 

 กรณีแพยา Penicillin ใหยาอยางใดอยางหน่ึงไดแก 
       - Doxycycline 100 mg กินวันละ 2 ครั้งหลังอาหารนาน 14 วัน 
       - Tetracycline 500 mg กินวันละ 4 ครั้งหลังอาหารนาน 14 วัน 
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       - Azithromycin 2 gm กินครั้งเดียว 
       - Ceftriaxone 1-2 gm ฉีดเขาหลอดเลือดดําหรือเขากลามเนื้อวันละ 1 ครั้ง นาน 10-14 วัน 
       - Erythromycin 500 mg กินวันละ 4 ครั้งหลังอาหารนาน 14 วัน 
ซิฟลิสชวงปลาย (Late syphilis) ไดแก ซิฟลิสระยะแฝงเกิน 1 ป (late latent syphilis) แผล

ซิฟลิสระยะท่ี 3 (late benign gummatous syphilis) ซิฟลิสระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular 
syphilis)  

   1. Benzathine penicillin G 2.4 ลานยูนิตฉีดเขากลามเนื้อสัปดาหละ 1 ครั้งนาน 3 สัปดาห
ติดตอกัน (ใหแบงฉีดเขากลามเนื้อสะโพกขางละ 1.2 ลานยูนิต)  

   2. ใหการรักษาคูเพศสัมพันธหากมีผลเลือดผิดปกติ 
 กรณีแพยา Penicillin ใหยาอยางใดอยางหน่ึงไดแก 

       - Doxycycline 100 mg กินวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร นาน 28 วัน 
       - Tetracycline 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร นาน 28 วัน 

 หญิงตั้งครรภ/หญิงในระยะใหนมบุตร ใหตรวจคัดกรองตามคําแนะนําของสูติแพทยควรรักษาซิฟลิส
กอนอายุครรภ 16 สัปดาห 
 ผูติดเช้ือเอชไอวี ใหรักษาเหมือนผูท่ีไมติดเชื้อเอชไอวี 
 การนัดผูปวย/ผูติดเช้ือมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

หลังการรักษาของซิฟลิสชวงตน (ซิฟลิสระยะท่ี 1 ซิฟลิสระยะท่ี 2 และซิฟลิสระยะแฝงไมเกิน 1 ป) 
ระดับของ VDRL หรือ RPR titer ควรลดลงจากเดิม 4 เทาหรือมากกวาภายใน 6–12 เดือน (เชนจาก VDRL 
titer 1 : 32 ลดลงเปน 1 : 8) แตในซิฟลิสระยะแฝงเกิน 1 ปอาจตองใชเวลา 12-24 เดือนสวน TPHA หรือ 
FTA-ABS มักใหผลบวก (reactive) ไปตลอดชีวิตหลังการรักษาจึงไมใชการทดสอบทั้งสองชนิดมาติดตาม
ผลการรักษา 

ผูปวยท่ีระดับของ VDRL หรือ RPR titer ไมลดลงตามเกณฑในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือมีระดับสูงข้ึนจาก
เดิม 4 เทาอาจกลาวไดวาผูปวยมีการรักษาลมเหลว (treatment failure) ผูปวยดังกลาวควรไดรับการตรวจดู
การติดเชื้อเอชไอวีและผูเชี่ยวชาญบางทานไดแนะนําใหทําการรักษาซํ้า (retreatment) ดวย benzathine 
penicillin G 2.4 ลานยูนิตหนวยฉีดเขากลามเนื้อสัปดาหละ 1 ครั้งนาน 3 สัปดาหติดตอกัน 

อยางไรก็ตามระดับของ VDRL หรือ RPR titer ท่ีสูงข้ึนหรือไมลดลงหลังการรักษาอาจเกิดจากการติดเชื้อ
ซํ้า (reinfection) โดยเฉพาะในผูปวยท่ียังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูการซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ        
จึงยังคงมีความสําคัญในผูปวยหลังการรักษา 

2.  หนองใน (Gonorrhea) 
เกณฑในการวินิจฉัยเพ่ือการรักษา 
การตรวจทางหองปฏิบัติการเบ้ืองตน: Gram stain พบ gram-negative intracellular diplococcic  

การตรวจเพ่ือยืนยันผล: Culture พบNeisseria gonorrhea 
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การรักษา 
 แบงการรักษาไดเปน 2 ภาวะ 

1. หนองในชนิดไมมีภาวะแทรกซอน (Uncomplicated gonorrhea)  
               1.1 หนองในท่ีอวัยวะเพศและทวารหนัก ใหยาอยางใดอยางหน่ึงไดแก 

           - Ceftriaxone 250 mg ฉีดเขากลามเนื้อครั้งเดียว 
 - Cefixime 400 mg กินครั้งเดียวและรวมกับใหการรักษาหนองในเทียมรวมดวย 

      1.2 หนองในท่ีชองคอ 
 - Ceftriaxone 250 mg ฉีดเขากลามเนื้อครั้งเดียวและรวมกับใหการรักษาหนองในเทียม 

     1.3 หนองในเยื่อบุตาผูใหญ 
 - Ceftriaxone 250 mg ฉีดเขากลามเนื้อครั้งเดียวรวมกับใหการรักษาหนองในเทียมรวมดวย 

2. หนองในชนิดมีภาวะแทรกซอน (Complicated gonorrhea)  
               2.1 หนองในชนิดมีภาวะแทรกซอนเฉพาะท่ี (Local complicated gonorrhea) เชน 
Bartholin’s abscess, epididymitis, epididymo-orchitis, paraurethral abscess, periurethral 
abscess, cowperitis เปนตน 

- ใหการรักษาเหมือนหนองในชนิดไมมีภาวะแทรกซอนแตใหยาตอเนื่องอยางนอย 2 วันหรือ
จนกวาจะหาย 6 และรวมกับใหการรักษาหนองในเทียมรวมดวย 
               2.2 หนองในชนิดมีภาวะแทรกซอนแพรกระจาย (Disseminated gonococcal infection)  
ควรรับไวรักษาในโรงพยาบาล 

- กรณีท่ีมี petechial หรือ pustule ท่ีผิวหนัง, septic arthritis, tenosynovitis ใหใชยา 
Ceftriaxone 1 gm ฉีดเขากลามเนื้อหรือเขาหลอดเลือดดําวันละ 1 ครั้งจนอาการดีข้ึนแลวเปล่ียนเปนยากิน
รวมระยะเวลาในการรักษาอยางนอย 7 วันรวมกับ azithromycin 1 gm กินครั้งเดียว 

- กรณีท่ีมี meningitis รวมดวยใหใชยา ceftriaxone 1 - 2 gm ฉีดเขาหลอดเลือดดําทุก         
12 ชั่วโมง นาน 10 - 14 วันรวมกับ azithromycin 1 gm กินครั้งเดียว 

- กรณีท่ีมี endocarditis รวมดวยใหใชยา ceftriaxone 1 - 2 gm ฉีดเขาหลอดเลือดดําทุก     
12 ชั่วโมง นาน 4 สัปดาห 3 - 5 รวมกับ azithromycin 1 gm กินครั้งเดียว  

- การรักษาคูเพศสัมพันธคูเพศสัมพันธท่ีมีเพศสัมพันธภายใน 60 วันกอนท่ีผูปวยมีอาการควร
ไดรับการตรวจและใหการรักษาเชนเดียวกับผูปวย 
 หญิงตั้งครรภ/หญิงในระยะใหนมบุตร/ทารก 

   1. หญิงต้ังครรภ ceftriaxone 250 mg ฉีดเขากลามเนื้อครั้งเดียวรวมกับ azithromycin 1 mg       
กินครั้งเดียว 

   2. หญิงในระยะใหนมบุตร ceftriaxone 250 mg ฉีดเขากลามเนื้อครั้งเดียว รวมกับรักษาหนองในเทียม 
   3. ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีเปนหนองในขณะคลอด 
       ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีเปนหนองในขณะคลอดมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อหนองในสูงและยังไมมี

อาการเนื่องจากอาจอยูในระยะฟกตัวของโรคควรพิจารณาใหการรักษาเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากมารดา 
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       3.1 Ceftriaxone 25-50 mg/น้ําหนักตัว 1 kg (ไมเกิน 125 mg) ฉีดเขากลามเนื้อหรือใหทาง
หลอดเลือดดําครั้งเดียว 

       3.2 ใหรักษาหนองในเทียมรวมดวย 
       3.3 บิดา/คูเพศสัมพันธของมารดาควรไดรับการประเมินการติดเชื้อและรักษา 
       3.4 มารดาหลังไดรับการประเมินการติดเชื้อหนองในตองไดรับการรักษารวมดวย 

 ผูติดเช้ือเอชไอวี ใหการรักษาเหมือนผูท่ีไมติดเชื้อเอชไอวี 
 การนัดผูปวย/ผูติดเช้ือมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

แนะนําผูปวยงดมีเพศสัมพันธ 7 วันหลังใหการรักษาและจนกระท่ังคูนอนไดรับการรักษาแลว  
หนองในชนิดไมมีภาวะแทรกซอน (Uncomplicated gonorrhea) 
   ครั้งท่ี 1 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 7 วัน เพ่ือทําการตรวจ Gram stain, culture ซํ้า 
   ครั้งท่ี 2 หลังจากวันท่ีรักษา 3 เดือน พรอมท้ังตรวจเลือดซํ้าเพ่ือคนหาโรคซิฟลิสและใหการปรึกษา

เพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
หนองในท่ีมีภาวะแทรกซอน (Complicated gonorrhea) 
   ครั้งท่ี 1 ในวันรุงข้ึนเพ่ือฉีดยาซํ้า 
   ครั้งท่ี 2 หลังฉีดยาซํ้า 7 วันหรือวันรุงข้ึนหากอาการยังไมดีข้ึน 
   ครั้งท่ี 3 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 3 เดือน พรอมท้ังตรวจเลือดซํ้าเพ่ือคนหาโรคซิฟลิส  และให        

การปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกรณีท่ีไมมาติดตามใน 3 เดือน หากมารับบริการอีกภายในหนึ่งป   
ใหตรวจหาโรคหนองในและซิฟลิสซํ้า เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อซํ้าสูง 

3. กามโรคของตอมและทอน้ําเหลือง (Lymphogranuloma venereum (LGV)) 
     เกณฑการวินิจฉัยเพ่ือการรักษา 

    วินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงที่เขาไดกับกามโรคของตอมและทอน้ําเหลืองรวมกับมีประวัติ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสวนการตรวจยืนยันสามารถทําไดโดยการสงตรวจหาเชื้อChlamydia trachomatis 
serovars L1, L2, L3 
 การรักษา 

ใหใชยาอยางใดอยางหนึ่งไดแก  
    1.1 Doxycycline 100 mg กินวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารนาน 21 วัน 
    1.2 Erythromycin 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารนาน 21 วัน 

 การรักษาคูเพศสัมพันธ คูเพศสัมพันธท่ีมีเพศสัมพันธภายใน 60 วันกอนท่ีผูปวยมีอาการควรไดรับการ
ตรวจและใหการรักษาเชนเดียวกับผูปวย 
 หญิงตั้งครรภ/หญิงในระยะใหนมบุตร/เด็ก 

   1. หญิงต้ังครรภและหญิ งในระยะใหนมบุตรไมควรใช doxycycline ให ใช  erythromycin 
stearate  
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   2. การติดเชื้อในเด็กใช erythromycin 7.5-12.5 mg ตอน้ําหนักตัว 1 kg ตอครั้งกินวันละ 4 ครั้ง   
นาน 14 วัน 
 ผูติดเช้ือเอชไอวี ใหการรักษาเหมือนผูท่ีไมติดเชื้อเอชไอวีแตระยะเวลาการรักษาจะยาวนานข้ึนจน
อาการหายเปนปกติ 
 การนัดผูปวย/ผูติดเช้ือมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

   ครั้งท่ี 1 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 3 สัปดาห เพ่ือดูอาการ 
   ครั้งท่ี 2 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 3 เดือน พรอมท้ังตรวจเลือดซํ้า เพ่ือคนหาโรคซิฟลิสและใหการ

ปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

4.  หนองในเทียม (Nongonococcal Urethritis) 
 เกณฑการวินิจฉัยเพ่ือการรักษา 

มีประวัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศรวมกับ 
   1. ตรวจพบ urethral Gram stain พบ PMN ≥ 5 cells/oil fieldหรือ 
   2. ต รว จพ บ  mucopurulent discharge ท่ี  cervix ใน ผู ห ญิ ง โด ย ไม พ บ  Gram negative 

intracellular diplococci จาก cervical Gram stain หรือ 
   3. Chlamydial test positive 

 การรักษา 
   1. หนองในเทียมท่ีชองคออวัยวะเพศและทวารหนัก ในประเทศไทยแนะนําใหใชยาอยางใดอยางหนึ่ง

ไดแก 
       - Azithromycin 1 gm กินครั้งเดียวขณะทองวาง* หรือกอนอาหาร 1 ชั่วโมง (*หมายถึง                 

ไมรับประทานสิ่งใดเลยนาน 2 ชั่วโมงยกเวนน้ําเปลา) 
       - Doxycycline 100 mg กินวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารนาน 14 วัน 
       - Roxithromycin 150 mg กินวันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร 15 นาทีนาน 14 วัน 
       - Erythromycin stearate 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารนาน 14 วันและรวมกับการ

ติดตามและรักษาคูเพศสัมพันธแมไมมีอาการ 
   2. การติดเชื้อหนองในเทียมเยื่อบุตาในผูใหญ (Adult Nongonococcal Conjunctivitis)  

แนะนําใหเลือกใชยาอยางใดอยางหน่ึงไดแก 
       - Tetracycline 250 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารนาน 21 วัน 
       - Erythromycin 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารนาน 21 วัน 
       - Doxycycline 100 mg กินวนัละ 2 ครั้ง หลังอาหารนาน 10 วัน 
       - Azithromycin 1 gm กินครั้งเดียว 

 การรักษาคูเพศสัมพันธ 
คูเพศสัมพันธท่ีมีเพศสัมพันธภายใน 60 วันกอนท่ีผูปวยมีอาการควรแนะนําใหมาตรวจและทําการ

รักษาในกรณีท่ีไมสามารถมารับการตรวจได ใหฝากยารักษาไปกับผูมารับบริการ 
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 หญิงตั้งครรภ/หญิงในระยะใหนมบุตร/เด็ก 
  1. หญิงต้ังครรภ 
      ไมควรใช doxycycline และ tetracycline ใหใชยาอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก 

- Azithromycin 1 gm กินครั้งเดียว 
- Amoxicillin 500 gm กินวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารนาน 7 วัน 
- Erythromycin stearate 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารนาน 7 วัน 

    2. หญิงในระยะใหนมบุตร 
- Amoxicillin 500 mg กินวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารนาน 7 วัน 
- Erythromycin stearate 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารนาน 7 วัน 

   3. การติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ในเด็ก 
          3.1 การติดเชื้อท่ีชองคลอดอวัยวะเพศและทวารหนักใหยาอยางใดอยางหน่ึงไดแก 

   - เด็กน้ําหนักนอยกวา 45 kg ให erythromycin base 50 mg/ น้ําหนักตัว 1 kg/วัน           
แบงกินวันละ 4 ครั้งแตไมเกิน 500 mg ตอม้ือหลังอาหารนาน 14 วัน 

   - เด็กน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 45 kg แตอายุนอยกวา 8 ปให azithromycin 1 mg         
กินครั้งเดียวขณะทองวาง 

   - เด็กอายุต้ังแต 8 ปข้ึนไปใช azithromycin หรือ doxycycline ขนาดเดียวกับผูใหญได 
   - ควรคํานึงถึงการถูกลวงละเมิดทางเพศในเด็ก 

               3.2 การติดเชื้อในเยื่อบุตาทารก (Neonatal Nongonococcal Conjunctivitis)  
   - ใหยา erythromycin base 50 mg/น้ําหนักตัว 1 kg/วันแบงกินวันละ 4 ครั้ง         

นาน 14 วันหรือใหยา azithromycin suspension 20 mg/น้ําหนักตัว 1 kg กินวันละ 1 ครั้งนาน 3 วัน 
   - ยาปฏิชีวนะท่ีใชเฉพาะท่ีตาอยางเดียวไมเพียงพอตอการรักษาการติดเชื้อหนองในเทียมท่ี

เยื่อบุตาของทารก 
   - ไมมีความจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะท่ีใชเฉพาะท่ีตารวมกับยากิน 
   - มารดาบิดาหรือคูเพศสัมพันธของมารดาควรไดรับการประเมินการติดเชื้อและรักษา 
   - ควรเฝาระวังการติดเชื้อหนองในเทียมท่ีปอดรวมดวย 

   3.3 ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีติดเชื้อขณะคลอด 
   ไมแนะนําใหใชยาปฏิชีวนะเพ่ือปองกันการติดเชื้อควรติดตามอาการของทารกและรักษา        

เม่ือพบวามีภาวะติดเชื้อ 
 ผูติดเช้ือเอชไอวี ใหการรักษาเหมือนผูท่ีไมติดเชื้อเอชไอวี 
 การนัดผูปวย/ผูติดเช้ือมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

แนะนําผูปวยงดมีเพศสัมพันธขณะไดรับการรักษาและจนกระท่ังคูนอนไดรับการรักษาแลว 
   ครั้งท่ี 1 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 2 สัปดาห เพ่ือทําการตรวจ urethral Gram stain  
   ครั้งท่ี 2 หลังจากวันท่ีรับการรักษา พรอมท้ังตรวจเลือดซํ้าเพ่ือคนหาโรคซิฟลิส และใหการปรึกษา

เพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
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5.  แผลริมออน (Chancroid) 
 เกณฑการวินิจฉัยเพ่ือการรักษา 

เม่ือน้ําหนองท่ีกนแผลไปยอม Unna-pappenheim หรือ Gram stain พบ gram-negative short 
rod bacilli เรียงตัวเห็นเปนลักษณะ school of fish 
 การรักษา 

ใหใชยาอยางใดอยางหนึ่งไดแก 
    • Ceftriaxone 250 mg ฉีดเขากลามเนื้อครั้งเดียว 
    • Ciprofloxacin 500 mg วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารนาน 3 วัน 
    • Erythromycin 500 mg กินวันละ 4 ครั้ง หลังอาหารนาน 7-14 วัน 
    • Azithromycin 1 gm กินครั้งเดียว 
พรอมท้ังติดตามและรักษาคูเพศสัมพันธแมไมมีอาการ 

 การรักษาคูเพศสัมพันธ 
คูเพศสัมพันธควรแนะนําใหมาตรวจและทําการรักษาแมไมมีอาการในกรณีท่ีไมสามารถมารับการตรวจ

ไดใหฝากยารักษาไปกับผูมารับบริการ 
 หญิงตั้งครรภ/หญิงในระยะใหนมบุตร/เด็ก 

ในกรณีหญิงต้ังครรภใหใช ceftriaxoneหรือ erythromycin stearate  
    • ผูปวยเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ไมควรใช ciprofloxacin 

 ผูติดเช้ือเอชไอวี 
ผูปวยติดเชื้อเอชไอวีรวมดวยแผลอาจหายชาและตองใชเวลารักษานานข้ึนควรใชยา erythromycin 

stearate นาน 14 วัน 
 การนัดผูปวย/ผูติดเช้ือมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

    ครั้งท่ี 1 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 7 วัน เพ่ือติดตามดูอาการและรอยโรค 
    ครั้งท่ี 2 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 3 เดือน พรอมท้ังตรวจเลือดซํ้า เพ่ือคนหาซิฟลิส  และใหการ

ปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
 การนัดผูปวย/ผูติดเช้ือมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

    ครั้งท่ี 1 7 วันหลังจากวันท่ีรับการรักษา 2 เพ่ือติดตามดูอาการและรอยโรค 
    ครั้งท่ี 2 3 เดือนหลังจากวันท่ีรับการรักษาพรอมท้ังตรวจเลือดซํ้า เพ่ือคนหาซิฟลิสและใหการ

ปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

6.  เริมท่ีอวัยวะเพศและทวารหนัก (Anogenital Herpes) 
 เกณฑการวินิจฉัยเพ่ือการรักษา 

การตรวจทางหองปฏิ บั ติการโดยการทํ าTzanck test พบ  multinucleated giant cell หรือ
Polykaryotic cell 
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 การรักษา 
    1. ผูติดเชื้อครั้งแรก (First clinical episode)  การรักษาใหยาอยางใดอยางหน่ึงไดแก 
        - Acyclovir 200 mg กินวันละ 5 ครั้ง นาน 7 - 10 วัน 
        - Acyclovir 400 mg กินวันละ 3 ครั้ง นาน 7 - 10 วัน 
        - Val acyclovir 1 gm กินวันละ 2 ครั้ง นาน 7 - 10 วัน 
        - Famciclovir 250 mg กินวันละ 3 ครั้ง นาน 7 - 10 วัน 

        กรณีอาการรุนแรงมากข้ึนจําเปนตองรับไวในโรงพยาบาลแลวใหการรักษาดวย 
        - Acyclovir 5-10 mg/น้ําหนักตัว 1 kg ฉีดเขาหลอดเลือดทุก 8 ชั่วโมงนาน 7 วัน 
    2. ผูปวยเกิดโรคซํ้า (Recurrence)  
        กรณีท่ีผูปวยมีอาการรุนแรงหรือเปนแตละครั้งอาการยาวนานใหใชยาอยางใดอยางหนึ่งไดแก 
        - Acyclovir 400 mg กินวันละ 3 ครั้ง นาน 5 วัน 
        - Acyclovir 800 mg กินวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน 
        - Acyclovir 800 mg กินวันละ 3 ครั้ง นาน 2 วัน 
        - Valacyclovir 500 mg กินวันละ 2 ครั้ง นาน 3-5 วัน 
        - Valacyclovir 1 gm กินวันละ 1 ครั้ง นาน 5 วัน 
        - Famciclovir 125 mg กินวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน 
        - Famciclovir 1 gm กินวันละ 2 ครั้ง นาน 1 วัน 
        - Famciclovir 500 mg กินวันละ 1 ครั้งตามดวย 250 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 2 วัน 
    3. ผูปวยท่ีเปนโรคซํ้าบอยๆ (6 ครั้งหรือมากกวาตอป)  
        ใหพิจารณาใชยาสําหรับปองกันการกลับเปนซํ้า (suppressive treatment) โดยกินยาอยางตอเนื่อง 

อยางใดอยางหน่ึงไดแก 
        - Acyclovir 400 mg กินวันละ 2 ครั้ง 
        - Valacyclovir 500 mg กินวันละ 1 ครั้ง 
        - Valacyclovir 1 gm กินวันละ 1 ครั้ง 
        - Famciclovir 250 mg กินวันละ 2 ครั้ง 

 การรักษาคูเพศสัมพันธ 
คูเพศสัมพันธควรไดรับการแนะนําใหมาตรวจรักษาและใหการรักษาเม่ือมีอาการและรักษาตามอาการ 

 หญิงตั้งครรภ/หญิงในระยะใหนมบุตร 
หญิงต้ังครรภควรใหแพทยพิจารณาเปนรายๆ ไป และในกรณีใกลคลอดควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ 

 ผูติดเช้ือเอชไอวี 
ผูปวยติดเชื้อเอชไอวีรวมดวยอาการอาจรุนแรงและหายชาตองเพ่ิมขนาดของยาหรือเปลี่ยนกลุมยา

และระยะเวลาการรักษาใหนานข้ึนจนแผลหาย 
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 การนัดผูปวย/ผูติดเช้ือมารับการตรวจภายหลังการรักษา 
    ครั้งท่ี 1 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 7 วัน เพ่ือติดตามดูอาการและรอยโรค 
    ครั้งท่ี 2 หลังจากวันท่ีรับการรักษา 3 เดือน พรอมท้ังตรวจเลือดซํ้าเพ่ือคนหาซิฟลิสและใหการ

ปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
7. หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (หูดหงอนไก) (Anogenital warts (Condylomata acuminate)) 
 เกณฑการวินิจฉัยเพ่ือการรักษา 

สวนใหญสามารถวินิจฉัยไดดวยตาเปลาแตบางรายท่ีไมแนใจอาจจะตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา     
เม่ือไมตอบสนองตอการรักษาหรือแยลงหูดมีสีเขมมีแผลมีเลือดออก 
 การรักษา 

การเลือกวิธีรักษาหูดข้ึนอยูกับขนาด จํานวนบริเวณท่ีเกิด คารักษาพยาบาล ความพรอมของสถาน
บริการความชํานาญของผูใหการรักษา ความพึงพอใจและความสะดวกของผูปวยไมมีวิธีการรักษาวิธีใดท่ีดีท่ีสุด
หรือสามารถรักษาหายภายในคร้ังเดียวแพทยควรเปลี่ยนวิธีการรักษาเม่ือเกิดผลขางเคียงรุนแรงหรือหูดไม
ตอบสนองตอการรักษา (สวนใหญตอบสนองตอการรักษาภายใน 3 เดือน)  

แบงการรักษาไดเปน 2 ภาวะ 
    1. แบงตามขนาด 
    2. แบงตามตําแหนง 
    1. แบงตามขนาด 

            1.1 หูดขนาดเล็ก ใหยาอยางใดอยางหน่ึง ไดแก 
                         1) Tincture podophyllin 25%  

        วิธีทายา 
                    - ทายาท่ีหูด 

          - ทาวาสลีนเพ่ือปองกันการระคายเคืองเน้ือเยื่อท่ีอยูรอบๆ หูด 
          - แนะนําใหผูปวยใชน้ําและสบูลางยาออกหลังจากทาประมาณ 1-4 ชั่วโมง 

                - ทายาท่ีหูดสัปดาหละ 1 - 2 ครั้ง ท้ิงไวใหแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาทาในชองคลอด
หรือบริเวณทวารหนัก 

                       - หามทายานี้เกินกวา 10 ตารางเซนติเมตรหรือ 0.5 มิลลิลิตรตอครั้ง (ทําใหเกิดพิษจากยา)  
          - อาจเกิดอาการเจ็บปวดระคายเคือง 
        ขอหาม  

           - หามใชยานี้ทาหูดท่ีปากมดลูกเนื่องจากทําใหเกิด cervical dysplasia  
           - หามผูปวยทายาเอง 

2) Trichloroacetic acid (TCA) 80-100%  
    วิธีทายา 

         ทาหูดสัปดาหละ 1-2 ครั้งเชนเดียวกับ tincture podophyllin 25% โดยทาวาสลีน        
เพ่ือปองกันเนื้อเยื่อท่ีอยูรอบๆ หูด 
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                   ขอหาม  
                     หามใชยานี้ทาหูดท่ีทอปสสาวะ 

3) Imiquimod 5%  
    วิธีทายา  
       ทากอนนอนวันเวนวันหรือสัปดาหละ 3 ครั้งทาจนหายดีหรือไมเกิน 16 สัปดาห      

(ทายาแลว ท้ิงไว 6 - 10 ชั่วโมงแลวลางออกดวยน้ําและสบู) หลังการใชยาอาจเกิดการอักเสบแดงระคายเคือง
แข็งกระดางเปนแผลและตุมสีผิวบริเวณท่ีทายาอาจจางลง 

    ขอหาม 
                    - หามใชยานี้ทาหูดท่ีทอปสสาวะ 
                    - หามใชยานี้ทาหูดท่ีปากมดลูกภายในชองคลอด 
                    - หามใชในเด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

1.2 หูดขนาดใหญ หรือหูดท่ีรักษาดวยวิธีขางตนไมไดผล ใหรักษาดวยวิธีดังตอไปนี้ไดแก 
    1. จี้ดวยความเย็น (cryotherapy) โดยใช liquid nitrogen ดวยวิธีใชไมพันสําลีหรือ

cryospray  
    2. ผาตัด 
    3. จี้ดวยไฟฟา (electrosurgery)  

      4. จี้ดวยแสงเลเซอร 
2. แบงตามตำแหนง 

        2.1 หูดภายในชองคลอดและบริเวณทวารหนัก 
     1. การจ้ีดวยความเย็น (cryotherapy)  
     2. TCA 80-100%  
     3. ผาตัด 
     4. ศูนยควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาไมแนะนําใหใช podophyllin  

   2.2 หูดท่ีปากทอปสสาวะ 
     1. Podophyllin 

      2. การจ้ีดวยความเย็น (cryotherapy) 
 การรักษาคูเพศสัมพันธ 

   1. ใหตรวจคูเพศสัมพันธและผูสัมผัสโรคทุกรายรักษาเฉพาะรายท่ีมีอาการ 
   2. ผูปวยและผูสัมผัสโรคท่ีเปนเพศหญิงควรตรวจมะเร็งปากมดลูกตามคําแนะนําของแพทย                 

(ไมจําเปนตองถ่ีกวาปกติ) 
 หญิงตั้งครรภ/หญิงในระยะใหนมบุตร/เด็ก 

หูดอาจมีขนาดใหญโตเร็วกวาคนท่ัวไปการตอบสนองตอการรักษาไมดีนักกลับเปนซํ้าบอยกวาคนท่ัวไป
เพ่ิมการตรวจ PAP smear ในผูปวยท่ีมีประวัติควรตรวจทุก 6 เดือน 
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        การรักษา 
        - แนะนําใหใช trichloroacetic acid (TCA) 80 - 100%  
        - หามใช tincture podophyllin 25% เนื่องจากอาจทําใหทารกตายในครรภได 
        - หามใช imiquimod 5%  

     การผาคลอดจะทําในกรณีท่ีหูดนั้นขัดขวางการคลอดหรือคาดวาจะทําใหมีเลือดออกมากถาคลอด
ตามปกติการผาคลอดไมมีหลักฐานวาสามารถปองกันโรคหูดในระบบทางเดินหายใจของเด็กได 
 ผูติดเช้ือเอชไอวี 

ใหการรักษาเหมือนผูปวยท่ัวไปในผูท่ีติดเชื้อเอชไอวีหรือในผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองหูดอาจมีจํานวนมาก
และ/หรือขนาดใหญตอบสนองตอการรักษาไมดีนักและมีโอกาสกลับเปนซํ้าบอย (recurrent) ในกรณีดังกลาว
ใหพบแพทยผูเชี่ยวชาญ 
 การนัดผูปวย/ผูติดเช้ือมารับการตรวจภายหลังการรักษา 

   ครั้งท่ี 1 นัดทายาทุก 1 สัปดาหจนกวาจะหาย 
   ครั้งท่ี 2 นัด 3 เดือนเพ่ือตรวจการกลับเปนซํ้าและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟลิส 

6. การคัดกรอง และตรวจรักษาดานจิตเวช 
 เปนการบริการสําคัญท่ีสามารถชวยลดผลกระทบท้ังตอตัวผูเสพและชุมชน สามารถใชหลักการดูแล
ทางจิตเวชไดในทุกสารเสพติด ทุกวิธีการใช ท้ังการฉีดและวิธีอ่ืน ผูบําบัดควรพิจารณาอาการหรือผลกระทบท่ี
เกิดจากการใชยาเสพติดโดยมีหลักการดูแลโดยท่ัวไปดังนี้ 
 1. การประเมินอาการและอาการแสดงท่ีบงช้ีถึงอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน (self harm and 
harm to others) 

    1.1 อาการกาวราวหรือพฤติกรรมรุนแรง (violence and aggression) 
          สัญญาณแนวโนมความรุนแรง อาทิ การกระทํารุนแรงเพ่ิงเกิดข้ึน ไดแก การทําลาย ทรัพยสิน 

ขมขูคุกคามทางวาจาหรือทางการกระทํา  พกอาวุธหรือสิ่งของอ่ืนๆ ท่ีอาจถูกใชเปนอาวุธ อาการกระวน
กระวายมากข้ึนเรื่อยๆ เมาสุราหรือเมายาเสพติดอยู ผูปวยมีอาการหวาดระแวง มีอาการหูแววโดยเฉพาะเสียง
สั่งใหทําความรุนแรง ผูปวยมีพยาธิสภาพในสมอง สวนผูปวยท่ีมีอาการหรือประวัติบุคลิกภาพแปรปรวน        
ท่ีมีแนวโนมกาวราว ใช ความรุนแรง หรือไมสามารถควบคุมตนเองได 

    1.2 พฤติกรรมทํารายตนเอง (self harm or suicidal gesture) 
           ควรเฝาระวังอาการซึมเศราและความคิดหรือพฤติกรรมทํารายตัวเอง สังเกตอารมณเศราซ่ึง

ผูปวยเปนคนบอกหรือสังเกตเห็นโดยผูอ่ืน ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ท่ีเคยทําแทบ
ท้ังหมดลดลงอยางมาก เบ่ืออาหารจนน้ําหนักลดลงหรือความอยากอาหารเพ่ิมข้ึนจนน้ําหนักเพ่ิม นอนไมหลับ
หรือหลับมากแทบทุกวัน ทําอะไรชาพูดชาเคลื่อนไหวชา บางรายมีอาการกระสับกระสายออนเพลียหรือไร
เรี่ยวแรง รูสึกตนเอง ไรคา หรือรูสึกผิดมากเกินควร สมาธิแยลง คิดถึงเรื่องการตายอยูซํ้าๆ มีความคิดฆา     
ตัวตาย หรือพยายาม ฆาตัวตายหรือ  มีแผนฆาตัวตาย 
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โดยสรุปคือสถานพยาบาลแตละระดับสามารถดูแลรักษาเบื้องตนตามบริบทดังนี้ 
   - การประเมินแบบคัดกรองโรคซึมเศราดวย 2 คําถาม (2Q)  
   - แบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q) 
   - ประเมินการฆาตัวตายดวยแบบประเมินการฆาตัวตาย (8Q)   
 
สถานพยาบาล การประเมินท่ีควรจัดบริการ กิจกรรมท่ีให 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ประจําตําบล 

- การสังเกตพฤติกรรมกาวราว 
ซึมเศรา 
- การประเมินดวยแบบประเมิน 
2Q,9Q,8Q  

- จัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย 
ไมคุกคามผูปวย 
- เตรียมประสานงานโรงพยาบาล
ชุมชน 
- การเจรจาตอรอง 
- จัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย 
ไมคุกคามผูปวย 
- เตรียมความพรอมรวมกับภาคี
เครือขายการดูแลภาวะฉุกเฉิน
(ฝายปกครอง ตํารวจ อาสาสมัคร
ปองกันภัย อาสาสมัครสาธารณสขุ 
และญาติผูคุนเคย) 
 

โรงพยาบาลชุมชน - การสังเกตพฤติกรรมกาวราว 
ซึมเศรา  
- การประเมินดวยแบบประเมิน 
2Q,9Q,8Q 
- การประเมินพิจารณาผูกยึด หรือ
การใหยาบรรเทาอาการ 
- การประเมินภาวะแทรกซอนทาง
กาย 
 

- เตรียมประสานงานโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
- การเจรจาตอรอง 
- การใหยาเพ่ือสงบอาการ 
- การผูกยึดและการดูแลหลังการ
ผูกยึดพรอมการใหขอมูลเหตุผล
ความจําเปนในการผูกยึด 
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สถานพยาบาล การประเมินท่ีควรจัดบริการ กิจกรรมท่ีให 
โรงพยาบาลท่ัวไป  / 
โรงพยาบาลศูนย 

- การสังเกตพฤติกรรมกาวราว 
ซึมเศรา 
- การประเมินดวยแบบประเมิน 
2Q,9Q,8Q 
- การประเมินพิจารณาผูกยึด หรือ
การใหยาบรรเทาอาการ 
- การประเมินภาวะแทรกซอนทาง
กาย 
- การประเมินขอบงชี้การรับไว
รักษาในโรงพยาบาล(กรณีมีหอ
ผูปวยรองรับ) 
- การประเมินกอนการสงตอ 

- จัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย ไม
คุกคามผูปวย 
- เตรียมความพรอมรวมกับภาคี 
- เครือขายการดูแลภาวะฉุกเฉิน
(ฝายปกครอง ตํารวจ อาสาสมัคร
ปองกันภัย อาสาสมัครสาธารณสุข 
และญาติผูคุนเคย) 
- เตรียมประสานงานโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
- การเจรจาตอรอง 
- การใหยาเพ่ือสงบอาการ 
- การผูกยึดและการดูแลหลังการ
ผูกยึดพรอมการใหขอมูลเหตุผล
ความจําเปนในการผูกยึด 
- การเตรียมการขณะสงตออยาง
ปลอดภัยกรณีเกินศักยภาพ 

โรงพยาบาลเฉพาะทางกรม
สุขภาพจิตหรือกรมการแพทย 

- การสังเกตพฤติกรรมกาวราว 
ซึมเศรา 
- การประเมินดวยแบบประเมิน 
2Q,9Q,8Q 
- การประเมินพิจารณาผูกยึด หรือ
การใหยาบรรเทาอาการ 
- การประเมินภาวะแทรกซอนทาง
กายซํ้า 
- การประเมินขอบงชี้การรับไว
รักษาในโรงพยาบาล 
 

- จัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย ไม
คุกคามผูปวย 
- การเจรจาตอรอง 
- การใหยาเพ่ือสงบอาการ 
- การผูกยึดและการดูแลหลังการ
ผูกยึดพรอมการใหขอมูลเหตุผล
ความจําเปนในการผูกยึด 
- การเตรียมการขณะสงตออยาง
ปลอดภัยกรณีเกินศักยภาพ (มี
ภาวะแทรกซอนทางกายรุนแรง 
- การรับไวรักษาในหอผูปวยวิกฤติ
ฉุกเฉินทางจิตเวช (กรมสุขภาพจิต) 
- การรับไวรักษาในหอผูปวยก่ึง
วิกฤติฉุกเฉินหรือหอผูปวยบําบัด
ดวยยา (กรมการแพทย) 
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 2. การวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรค (diagnosis and differential diagnosis) และการให    
การรักษาตามขอวินิจฉัย 
      เหตุผลและความจําเปนในการวินิจฉัยแยกโรค มีความสําคัญในการวางแผนการรักษาดวยยาและ
จิตสังคมบําบัด โดยแบงเปน 

1. การวินิจฉัยโรคติดยาเสพติดใชเกณฑการวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (substance 
used disorder: DSM5) หรือขององคการอนามัยโลก (ICD - 10) 

      2. การวินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis) 
          การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชหรือภาวะทางจิตเวชท่ีเกิดจากการใชสารเสพติด (substance 

induced disorder vs. primary psychiatric disorder) เปนสวนสําคัญสําหรับผู บําบัดท่ีควรตระหนักถึง        
การวินิจฉัยแยกโรคมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการวางแผนการรักษาดวยการใหยาหรือจิตสังคมบําบัดท่ี
เหมาะสมตามเกณฑการวินิจฉัย DSM5, ICD - 10 การวินิจฉัยโรคหรืออาการทางจิตเวชท่ีเกิดจากการใชยาเสพ
ติด (substance induced disorder) อาการทางจิตเวชทุกชนิดจะตองเกิดข้ึนเก่ียวของกับการใชสารในชวงท่ี
ผานมา 30 วันนับแตการมีอาการมึนเมา (intoxication) การมีอาการถอนยา ( withdraw) จากสารเสพติด
ชนิดนั้นๆ    หากผูปวยหยุดใชสาร(last dose) หรือไมพบอาการมึนเมา (intoxication) และอาการถอนยา 
(withdraw) ยาวนานเกินกวา 30 วัน แตยังปรากฏอาการทางจิตเวชดังกลาวจะเขาไดกับการวินิจฉัยโรคทางจิต
เวชท่ีมีอยูกอนแลวหรือโรคทางจิตเวชรวม (co - ocurring disease, dual diagnosis) ซ่ึงแนวทางการดูแล
รักษาโดยเฉพาะแผนการรักษาดวยยาจะเปนไปตามแนวทางมาตรฐานเฉพาะโรค อาทิ แนวทางการดูแลผูปวย
โรคซึมเศรา (major depressive disorder) แนวทางการดูแลผูปวยโรคจิตเภท (schizophrenia) ท่ีมีความ
จําเปนท่ีจะตองใหยายาวนานกวาโรคหรืออาการทางจิตเวชท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด (substance induced 
disorder) ท่ีแผนการรักษาดวยยาอาจใชเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เชน ในชวงวิกฤติ (acute care) 3 - 7 วันแรก 
หรือในบางกรณีอาจใหยาเพ่ือการรักษานานประมาณ 3 - 6 เดือน ดวยยาขนาดท่ีไมสูงเพ่ือปองกันการกลับมามี
อาการทางจิตเวชดังกลาวซํ้าหลังหยุดยา 
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บทที่ 4 

การบําบัดดวยยาเมทาโดนระยะยาว  
(Methadone Maintenance Therapy)  

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรดานสุขภาพ 
1. ใหบริการลดอันตรายจากการใชยาโดยใหเมทาโดนระยะยาวไดอยางครอบคลุม 
2. ใหบริการ MMT ท่ีเปนมิตร มีระบบขอมูล การติดตามดูแลท่ีตอเนื่องเปนรูปธรรม 

เนื้อหาประกอบดวย  
 บทนํา 
ข้ันตอนการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว   
การใหเมทาโดนระยะยาว  
การกําหนดขนาดเมทาโดน (DOSING OF THE PATIENT) 
การไดรับเมทาโดนเกินขนาด (OVERDOSE) 
การจัดการผลขางเคียง (MANAGEMENT OF SIDE EFFECTS)  
การหยุดการรักษา (TERMINATION OF TREATMENT) 

บทนํา 
การเสพติดสารกลุมโอปออยด พบท้ังการรับประทาน การสูบ และการฉีด การฉีดโดยใชเข็มและ    

กระบอกฉีดยารวมกันทําใหเกิดการแพรเชื้อเอชไอวีระหวางผูฉีดยาเสพติด สงผลใหอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง    
สารกลุมโอปออยดท่ีมีการแพรระบาดอยูในประเทศไทยมีหลายชนิด เชน เฮโรอีนระบาดในภาคเหนือตอนบน 
กรุงเทพมหานคร ภาคใตตอนลาง ฝนระบาดในภาคเหนือตอนบน โคเดอีนระบาดในภาคใตตอนลาง เปนตน 

การบํ าบัดดวยเมทาโดนระยะยาว เปนการรักษาท่ี มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดสําหรับผู เสพติดสาร            
กลุมโอปออยด โดยสามารถลดความเสี่ยงตอการแพรเชื้อเอชไอวีไดมากกวารอยละ 50 และเปนหนึ่งในเครื่องมือ
ตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการปองกันการแพรเชื้อไวรัสทางเลือดในกลุมผูฉีดยาเสพติด (Gowing, 
Hickman, & Degenhardt,2013; MacArthur et al., 2012) 

เมทาโดนระยะยาว ควรใหควบคูไปกับการบําบัดรักษาอ่ืนๆ เพ่ือชวยปองกันการใชอุปกรณฉีดยารวมกัน  
รวมท้ังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี การใหคําปรึกษา หากติดเชื้อใหการรักษาดวยยาตานไวรัส  การปองกันและ
รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โปรแกรมถุงยางอนามัยสําหรับผูฉีดยาเสพติดและคูครอง การใหขอมูลขาวสาร 
การศึกษา การสื่อสารแกผูฉีดยาเสพติดและคูครอง การใหวัคซีน การวินิจฉัย และรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ         
การปองกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรค (WHO, UNODC, & UNAIDS, 2012) 
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ข้ันตอนการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว  

 
    1. การยืนยันความเหมาะสมตามเกณฑ 

 
    1.1 การยืนยันผูเขาเกณฑการบําบัด จากเอกสารท่ีแสดงเม่ือมารับบริการครั้งแรก 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบขับข่ี 
- บัตรประจําตัวอ่ืนๆ ซ่ึงมีรูปถายยืนยัน 

   กรณี   ไมมีบัตรประจําตัวหรือเอกสารซ่ึงมีรูปถายยืนยัน ใหจัดทําบัตรประจําตัวผูปวยท่ีมีรูปถาย
ยืนยัน เพ่ือใชในโปรแกรมการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว โดยแสดงตอเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายวา   
เปนผูปวยท่ีกําลังรับการบําบัดรักษา (ในกรณีท่ีจําเปน)  

2. การประเมินผูปวยตามมาตรฐาน  
 

 
           
 
 
 
 

การยืนยันความเหมาะสม
ตามเกณฑ

การยืนยัน
ผูเขารับการบําบัด

การยืนยันการเสพติด
สารกลุมโอปออยด

การยืนยันความ
เหมาะสม

การยืนยัน
ผูเขาเกณฑการบําบัด

การยืนยันการเสพติด
สารกลุมโอปออยด

การยืนยันการเสพติด
สารกลุมโอปออยด

การประเมินทางคลินิก
แบบองครวม

การใหขอมูล
แกผูปวย

 

ความเหมาะสมสําหรับการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว ตองมีเกณฑทุกขอดังนี้  
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการวินิจฉัยการเสพติดสารกลุมโอปออยด (ICD 10/DSM IV or DSM V) 
2. การประเมินทางคลินิกโดยแพทย  
3. ผูปวยสมัครใจ และเซ็นใบยินยอมในกรณีท่ีอายุต่ํากวา 18 ป ควรไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
4. มีการยืนยันตัวบุคคล 
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    2.1 การยืนยันการเสพติดสารกลุมโอปออยด 
  การเสพติดสารกลุมโอปออยด เปนสภาวะเร้ือรังทางดานรางกายและจิตใจ เปนผลมาจากการติด          
สารเสพติดทางกาย ทําใหรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมอง เม่ือเสพนานข้ึนทําใหเกิด
ภาวะทนยา (Physiological tolerance) รางกายตองการสารกลุมโอปออยดในปริมาณท่ีมากข้ึน เพ่ือใหคง
สภาวะสมดุลใหม   
  สารกลุมโอปออยด ไดแก เฮโรอีน สารโอปออยดท่ีใชเปนยา เชน โคเดอีน มอรฟน โพรพ็อกซิฟน 
(codeine, morphine, propoxyphene) รวมท้ังฝนซ่ึงเปนสารต้ังตนในการผลิตสารโอปออยดอ่ืนๆ  

 การเสพติดสารกลุมโอปออยด ตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th 
edition (DSM V) (APA,2013) หมายถึง การใชสารโอปออยดท่ีนําไปสูอาการตางๆ กอใหผูปวยมีความทุกข
ทรมานอยางมีความสําคัญทางการแพทย หรือกิจกรรมดานสังคม การงาน หรือดานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ บกพรองลง 
ประกอบดวยอาการอยางนอย 2 ขอใน 11 ขอดานลาง ภายในระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 

     1. เสพสารกลุมโอปออยดในปริมาณมากหรือเสพในชวงเวลาท่ีนานกวาท่ีตั้งใจ 
     2. มีความอยากอยางรุนแรง หรือพยายามเลิก หรือควบคุมการใชแตไมสําเร็จ  

     3. ใชเวลามากในการใหไดมาซ่ึงสารกลุมโอปออยด การใชสารกลุมอปออยด หรือการฟนตัวจาก
ผลกระทบของสารกลุมโอปออยด 

     4. มีความอยาก หรือตองการอยางรุนแรง ท่ีจะใชสารกลุมโอปออยด 
     5. ใชสารกลุมโอปออยด ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในท่ีทํางาน ท่ีโรงเรียน หรือท่ีบานไดปกติ 
     6. ยังคงใชสารกลุมโอปออยดตอไปท้ังๆ ท่ีมีปญหาตลอดเวลา หรือมีปญหาซํ้าซากท้ังปญหาสังคม       

หรือปญหาระหวางบุคคลซ่ึงมีสาเหตุหรือมีความรุนแรงยิ่งข้ึนจากการใชสารกลุมโอปออยด 
     7. ละหรือลดกิจกรรมท่ีสําคัญทางสังคม อาชีพ การงาน หรือการพักผอนหยอนใจ เนื่องจากการ   

ใชสารกลุมโอปออยด 
     8. ยังใชสารกลุมโอปออยดบอยครั้งแมนในสถานการณท่ีเปนอันตรายตอรางกาย  
     9. ยังคงเสพสารกลุมโอปออยดตอไป ท้ังๆ ท่ีรูวามีปญหาตอเนื่อง หรือมีปญหาซํ้าซาก ท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจ ซ่ึงมักมีสาเหตุหรือมีความรุนแรงยิ่งข้ึนจากการใชสารโอปออยด 
     10. การทนยา (Tolerance) มีความหมายอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ 

ก. จําเปนตองเสพสารกลุมโอปออยดในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสารกลุมโอปออยด ออกฤทธิ์
ตอจิตประสาทไดตามท่ีตองการ 

 ข. ฤทธิ์ของสารกลุมโอปออยดตอจิตประสาทลดลงมาก เม่ือเสพสารกลุมโอปออยดตอเนื่อง   
ไปในปริมาณเทาเดิม  
    11. ภาวะขาดยา (Withdrawal) ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนดวยลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้: 

 ก . การขาดสารกลุม โอปออยด ท่ี มีลักษณะเฉพาะ (อางอิงหลักเกณฑ ขอ  ก  และ ข              
ตามหลักเกณฑของการขาดสารกลุมโอปออยด)  

 ข. ใชสารกลุมโอปออยด (หรือสารท่ีมีความใกลเคียงกัน) เพ่ือบรรเทาอาการขาดยา 
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 หมายเหตุ: ขอ 10. และขอ 11. ของเกณฑนี้ไมนับรวมกรณีท่ีเกิดจากการใชสารทดแทนกลุมโอปออยด
ภายใตการดูแลท่ีเหมาะสมของแพทย 

กรณีไมพบการเสพติดสารกลุมโอปออยดไมตองบําบัดดวยเมทาโดน 
ผลการวินิจฉัยความรุนแรง ภาวะผิดปกติ จากการใชสารเสพติดกลุมโอปออยด โดยแพทย มีดังนี้ 
   1. ไมมี (ไมมีขอใดๆ หรือมีเพียง 1  ขอ) 
   2. เล็กนอย (มี 2 – 3 ขอ) 
   3. ปานกลาง (มี 4 – 5 ขอ) 
   4. รุนแรง (มี 6 ขอข้ึนไป) 
และมีการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปสสาวะ เพ่ือยืนยันวาใชสารกลุมโอปออยด 

 
    2.2 การประเมินทางคลินิกแบบองครวม 
        สิ่งจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติในการประเมิน คือ 

    - ประเมินทางคลินิกแบบองครวม (เบ้ืองตน)  
    - ติดตอทางโทรศัพทกับสถานบริการท่ีผูปวยใชบริการกอนหนานี้ และไดรับการยืนยันในการเขารับ

บริการ (ในกรณีท่ีไดรับขอมูลไมครบถวน) 
 

 
2.3 การใหขอมูลเก่ียวกับเมทาโดนระยะยาวสําหรับผูปวย 

 ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเสพติดสารกลุมโอปออยด ควรเริ่มรับการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว 
เนื่องจากเปนวิธีการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

หลังจากยืนยันการเสพติดสารกลุมโอปออยดและประเมินทางคลินิกครบถวนแลว ผูปวยควรไดรับขอมูล
ดวยวาจาและลายลักษณอักษร  ดังนี้ 

 กอนใหการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว ผูปวยควรไดรับขอมูลดังนี้ 
 1. สาเหตุการเสพติดสารกลุมโอปออยด 
 2. ขอมูลของเมทาโดน ซ่ึงครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
      - เมทาโดนจะออกฤทธิ์สูงสุดหลังจากกินยา 2 - 4 ชั่วโมง  

- ปฏิกิริยาระหวางเมทาโดนกับยาระงับประสาท รวมถึงยาอ่ืนๆ (เชน แอลกอฮอล เบนโซได      
อะซีพีน) และยาตานไวรัสเอชไอวี โดยเฉพาะยาเนวิราพีน (nevirapine) และยาอิฟาไวเรนซ (efavirenz) 

การยืนยันการเสพติด
สารกลุมโอปออยด

การประเมินทางคลินิก
แบบองครวม

การใหขอมูลแกผูปวย

การยืนยันการเสพติด
สารกลุมโอปออยด

การประเมินทางคลินิก
แบบองครวม

การใหขอมูลแกผูปวย
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 3. อาจตองใชเวลาหลายสัปดาหเพ่ือใหผูปวยไดรับยาในขนาดท่ีเหมาะสม 
 4. ขอควรปฏิบัติของผูปวยระหวางรับการรักษา 
 5. ระยะเวลาในการรักษา (เปนการรักษาระยะยาว) 
 6. คาใชจายในการรักษา 
 7. วิธีหลีกเลี่ยงการใชยาเกินขนาดระหวางรับการรักษา 
 8. วิธีหลีกเลี่ยงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้ออ่ืนๆ โดยใชมาตรการตางๆ ในการ           
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction)   
 9. ขอมูลเก่ียวกับบริการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม และการสงตอหากจําเปน 
 10. กระบวนการแกปญหาขอรองเรียนระหวางการรักษา 
 เมทาโดนระยะยาวอาจไมเหมาะสมท่ีจะใชในกรณีตอไปนี้  
 - ผูปวยท่ีไมเซ็นใบยินยอม 
 - ผูปวยท่ีมีหลักฐานวาเพ่ิงเสพติดสารกลุมโอปออยดในระยะเวลาไมนาน และไดรับการสนับสนุน
ทางจิตสังคมท่ีดี อาจพิจารณาวิธีการถอนพิษยาเพ่ือใหเลิกเสพ 

ผูใชสารกลุมโอปออยดแตไมเขาหลักเกณฑการเสพติดสารกลุมโอปออยด ควรไดรับการรักษา        
ดวยทางเลือกอ่ืนๆ ดังนี้  
    - การชวยเหลือทางจิตสังคม 
      - การชวยเหลือเพ่ือลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
    - การสงตอไปรับบริการตางๆ ท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะผูใชเสพติดประเภทสารกระตุน 

การใหเมทาโดนระยะยาว  

 
1. การเริ่มตนการบําบัด 
     ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนหนวยงานท่ีจัดใหมีเมทาโดน          
โดยแนะนําใหใชเมทาโดนน้ํา เนื่องจากสะดวกตอการใหตรงตามขนาดยาท่ีตองการ และยากตอการนําไปใชผิด
วัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 

การเริ่มตน
การบําบัด

ไดรับคํา
ยินยอม

ลงทะเบียน
ผูปวย

เริ่มให
เมทาโดน ระดับคงท่ี
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ข้ันตอนของการเริ่มตนการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว มีดังนี้ 
 

 
 

2. ไดรับคํายินยอม (OBTAIN INFORMED CONSENT)  
     ดําเนินตามข้ันตอนการรับคํายินยอมจากผูปวย ดังนี้ 

2.1 ใหขอมูลเก่ียวกับเมทาโดนแกผูปวย ซ่ึงรวมถึงขอควรระวัง และผลขางเคียง 
2.2 ใหขอมูลเก่ียวกับบริการการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (เชน 

บริการเก่ียวกับเอชไอวี หรือวัณโรค บริการของภาคประชาสังคม) 
2.3 ใหผูปวยไดทราบถึงบทบาทและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว 

     
3. ลงทะเบียนผูปวย (REGISTER THE PATIENT) 
  
 
 
 

4.  เริ่มใหเมทาโดน (START METHADONE)   
      4.1 แนะนําใหผูปวยงดยาหรือสารกดประสาท อยางนอย 24 ชั่วโมง และเฝาระวังอาการตางๆ ของการ   
ใชยาเสพติดในวันท่ีเริ่ม 
     4.2 ควรใหเมทาโดน 5 - 30 มิลลิกรัมในตอนเชา (ตารางท่ี 1) 
      4.3 สังเกตผูปวย 4 ชั่วโมงหลังไดรับเมทาโดนในม้ือแรกเพ่ือประเมินภาวะเมายา ขาดยา หรือยาเกินขนาด 
      4.4 ประเมินผูปวยในวันถัดไป หากไมไดเสพและมีภาวะขาดยามากใหเพ่ิมไดอีก 5 - 10 มิลลิกรัมตอวัน 
โดยท่ีขนาดเมทาโดนสูงสุดในสัปดาหแรกไมควรเกิน 40 มิลลิกรัม ตอวัน 
     4.5 กอนใหเมทาโดนทุกครั้ง ควรประเมินภาวะขาดยา และภาวะยาเกินขนาด 
 
 
 
 
 

การเริ่มตน
การบําบัด

ไดรับคํา
ยินยอม

ลงทะเบียน
ผูปวย

เริ่มให
เมทาโดน

ระดับคงท่ี

การเริ่มตน
การบําบัด

ไดรับคํา
ยินยอม

ลงทะเบียน
ผูปวย

เริ่มให
เมทาโดน ระดับคงท่ี

การเริ่มตน
การบําบัด

ไดรับคํา
ยินยอม

ลงทะเบียน
ผูปวย

เริ่มให
เมทาโดน ระดับคงท่ี
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ระดับคงท่ี ความตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ

พิจารณา
ใหยากินท่ีบาน

สงตอและเชื่อมโยง
กับบริการอ่ืนๆ 

ตารางที่ 1  ขนาดเริ่มตนของยาเมทาโดน (INDUCTION DOSE) 
ปริมาณตั้งตน (Induction 

Dose) 
เกณฑทางคลินิก 

5 - 10 มิลลิกรัม สําหรับผูเสพฝนเขาเกณฑการเสพติดสารกลุมโอปออยด 

15 - 20 มิลลิกรัม สําหรับผูเสพติดสารกลุมโอปออยดท่ีมีความเสี่ยงตอภาวะยาเกิน
ขนาด เชน ใชสารเสพติดหลายๆ ชนิด (Polysubstance use) 
หรือมีโรคประจําตัวท่ีมีผลตอการกําจัดเมทาโดนออกจากรางกาย 

25 - 30 มิลลิกรัม สําหรับผูเสพติดสารกลุมโอปออยดอยางเดียวหรือ 
รวมกับการติดยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ เพียงเล็กนอยและไมมีความ
เสี่ยงตอภาวะยาเกินขนาด 

 

ระยะเริ่มตนใชเวลา ประมาณ 2 สัปดาหในการปรับขนาดเมทาโดนเขาสูระดับคงท่ี สามารถปรับ         
ยาเมทาโดนเพ่ิมไดอีก 5 - 10 มิลลิกรัมตอวันใน ทุกๆ 3 – 5 วัน 

 

 
 
 
5. ระดับคงท่ี (ACHIEVE A STABLE,COMFORTABLE DOSE) 
     การปรับขนาดยาท่ีเหมาะสม อาจเพ่ิมปริมาณเมทาโดนไดอีก 5 – 10 มิลลิกรัมตอวัน ในทุกๆ          
3 - 5 วัน เพ่ือใหไดขนาดท่ีผูปวยรูสึกสบายไมมีภาวะขาดยา หรือเมายา ควรปรับขนาดเมทาโดนจนถึง        
60 - 120 มิลลิกรัมตอวัน ในชวงเวลา 2 - 4 สัปดาหหลังจากเริ่มระดับคงท่ี ผูปวยอาจตองมีการปรับขนาด    
เมทาโดนในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะผูปวยท่ีกําลังกินยาตานไวรัสเอชไอวี หรือยารักษาวัณโรค หรือยาท่ีมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงเมทาโดน ผูปวยควรมีสวนรวมในการปรับขนาดเมทาโดนท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจเกิน 60 มิลลิกรัม 
ผูปวยท่ีใชเมทาโดนในปริมาณสูงคงท่ีแลว บางครั้งหากมีภาวะขาดยาอาจแบงการกินเมทาโดนเปนหลายครั้ง 
(จากกินวันละครั้ง เปน 2 ครั้ง) การแบงการกินยาเชนนี้ อาจเหมาะสมกับหญิงต้ังครรภในชวงไตรมาส 3  
 ผูจายเมทาโดนเปนผูประเมินอาการผูปวย ควรตรวจดูมานตาทุกครั้งกอนท่ีจะมีการใหยาในขนาดท่ี
กําหนด ซ่ึงรวมถึงการสังเกตภาวะขาดยา หรือเมายา ถามีอาการดังกลาวจะตองรายงานตอแพทยผูรักษาทันที
ผูปวยควรไดรับการทบทวนปริมาณเมทาโดนท่ีใชโดยแพทยหรือพยาบาลตามชวงเวลาดังนี้ 

1. วันท่ี 1 ภายใน 4 ชั่วโมงแรก หลังจากใหเมทาโดนม้ือแรก 
2. วันท่ี 3 หรือวันท่ี 4 
3. สิ้นสุดสัปดาหแรก 
4. อยางนอยสัปดาหละครั้งภายใน 1 เดือน หรือจนกระท่ังไดรับเมทาโดนในขนาดคงท่ี  
5. อยางนอยทุก 2 สัปดาห ภายใน 3 เดือน 
6. หลังจากนั้นอยางนอยเดือนละครั้ง 
7. ทุกครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนขนาดยา หรือมีขอบงชี้อ่ืนๆ 
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6. ความตอเนื่องสมํ่าเสมอ (ADHERENCE AND RETENTION) 
 ความตอเนื่องสมํ่าเสมอ และการคงอยูในการรักษา เปนกุญแจสําคัญของความสําเร็จในการบําบัด    
ดวยเมทาโดนระยะยาว การมีสวนรวมของภาคประชาสังคม สมาชิกในครอบครัว และอาสาสมัคร เปนสิ่ง   
สําคัญท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการคงอยูในการรักษา ลดการตีตรา และเลือกปฏิบัติ ควรมีการใชกลยุทธตางๆ              
ในการสงเสริมใหผูปวยคงอยูในการรักษาใหนานท่ีสุด โดยคํานึงถึงปจจัยสนับสนุนดังตอไปน้ี 

1. ปริมาณเมทาโดนท่ีคงท่ีตั้งแตวันละ 60 มิลลิกรัมข้ึนไป 
2. สัมพันธภาพท่ีดี ระหวางผูใหบริการและผูปวย 
3. มีการเนนย้ําความสําคัญของการรักษาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
4. มีการจัดบริการท่ีเขาถึงงาย และสะดวกในการเดินทาง 
5. สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการรักษา  
6. มีกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน การสนับสนุนทางสังคม และบริการอ่ืนๆ ตามความจําเปนของผูปวย  
7. จัดใหมีการแนะนําข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีผูปวยหยุดรับการรักษา  

 
7. การพิจารณาใหยากินท่ีบาน (TAKEHOME DOSING) 
 การใหเมทาโดนไปกินท่ีบานเปนท่ีนิยม เพราะสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูปวยต้ังแต      
เริ่มตนการรักษา สามารถใหเมทาโดนไปกินท่ีบานไดภายหลังการเริ่มตนการรักษา ไมควรต่ํากวา 2 เดือน         
โดยอนุญาตใหนําเมทาโดนไปกินท่ีบานไดสูงสุดไมเกิน 420 มิลลิกรัม ตอครั้ง ขนาดเมทาโดนกินท่ีบานและ
จํานวนวันท่ีไดรับกลับ ข้ึนอยูกับการพิจาณาของทีมผูใหการบําบัด ผูปวย ญาติและผูดูแลตามความจําเปน                 
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคงท่ี ความตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ

พิจารณาให
ยากินท่ีบาน

สงตอและเชื่อมโยง
กับบริการอ่ืนๆ 

ระดับคงท่ี ความตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ

การพิจารณา
ใหยากินท่ีบาน

สงตอและเชื่อมโยง
กับบริการอ่ืนๆ
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ตารางที่ 2  เกณฑการพิจารณาใหยาไปกินท่ีบาน 
ขอบงชี ้ ความจําเปนของขอ

บงชี ้
  คุณสมบัติของผูที่ไมเหมาะสม คุณสมบัติของผูที่เหมาะสม

ที่จะรับยาไปกินที่บาน 
ความตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ 

จําเปน  ขาดยามากกวา 2 ม้ือ 
ตอสัปดาห 

ไมขาดยาเลย  
หรือขาด 1 ม้ือตอสัปดาห 

มีที่เก็บเมทาโดน 
อยางปลอดภัย 

จําเปน  ไมมี มี 

ครอบครัวหรือผูดูแล
ใหการสนับสนุน 

จําเปน  ไมสนบัสนุน สนับสนนุ 
 

ไมใชยาอันตรายอ่ืนๆ 
หรือไมใชยาเสพติด
อ่ืนๆ  

จําเปน  ใช ไมไดใช 

ปริมาณเมทาโดนคงที ่ จําเปน  ไมคงที ่ คงที่ 

ทํางาน ตามความเหมาะสม  ไมไดทาํ ทํา 

มีปญหาการเดินทาง
ไปรับบริการที่คลินิก 

ตามความเหมาะสม  ไมมีปญหา เดินทางไปรับยาลาํบาก 

ไมแนะนํา  ใหผูปวยนํายากลบัไปกินท่ีบานดังเกณฑตอไปนี้ 
1. ใชสารเสพติดหลายชนิด 
2. ใชยาเกินขนาดเม่ือไมนานมานี้ หรือมีภาวะเมายา 
3. มีอาการทางจิตเวชท่ีไมคงท่ี 
4. ผูปวยนํายาไปฉีด หรือนํายาไปใชในทางท่ีผิด 

ในบางกรณี ผูทํางานภาคประชาสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวควรไดรับการฝกอบรม เพ่ือใหเมทาโดน 
แกผูปวยภายใตการดูแลโดยใหผูปวยกินยาตอหนา 

เมทาโดนท่ีใหกินท่ีบานควรเปนเมทาโดนท่ีเภสัชกร / ผูจายยา ทําใหเจือจางแลว เพ่ือลดความเสี่ยง     
จากการนําไปใชฉีดไมแนะนําใหกินยาท่ีบานในขณะท่ีกําลังปรับเพ่ิมปริมาณเมทาโดนผูปวยตองกินยา                
จนถึงระดับคงท่ีแลวจึงพิจารณาใหผูปวยกินเมทาโดนท่ีบานได  

การจายเมทาโดนใหผูปวยนําไปกินท่ีบาน ควรใหในปริมาณท่ีคอยๆ เพ่ิมข้ึน เชน ให 1 ม้ือตอสัปดาห     
หากยังอยูท่ีระดับคงท่ี จึงเพ่ิมเปน 2 ม้ือหากยังคงอยูท่ีระดับคงท่ี ก็สามารถใหเพ่ิมข้ึนไดถาจําเปน ปริมาณ     
เมทาโดนท่ีใหผูปวยนําไปกินท่ีบานไดสูงสุดไมเกิน 6 ม้ือตอสัปดาห หากผูปวยเริ่มไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สถานพยาบาลในขณะที่กินเมทาโดนท่ีบาน ควรลดจํานวนวันท่ีใหเมทาโดนไปกินท่ีบาน  

ความไมสะดวกในการไปคลินิก  เชน การอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ซ่ึงอาจระบุไวต้ังแตแรกวา     
จําเปนตองนําเมทาโดนไปกินท่ีบาน 
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 ขอกําหนดสําหรับการจายเมทาโดนกินท่ีบานมีดังนี้ 
    1. ตองจายเมทาโดนโดยแพทยท่ีทําการรักษาเทานั้น 
    2. แพทยตองจายเมทาโดนใหเฉพาะผูปวย หรือผูแทนท่ีลงทะเบียนเทานั้น 
    3. ผูปวยตองมีบัตรประจําตัวท่ีออกใหโดยสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
    4. ภาชนะท่ีใชบรรจุตองมีฉลากกํากับ ประกอบดวย  

ก. ชื่อ-นามสกุล 
ข. ปริมาณ (มิลลิกรัม) 
ค. ชื่อของโปรแกรมการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว 
ง. คําเตือนเชน “อันตรายหากกินรวมกับแอลกอฮอลหามนําไปฉีดมีความเสี่ยงจากการ                

ใชยาเกินขนาด” 
   5. สถานพยาบาลท่ีใหการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาวตองใหเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดแก

ผูปวย หากมีประเด็นปญหาใดๆ ในการกินเมทาโดนท่ีบาน  
 

 
           

8. การสงตอ และเช่ือมโยงกับบริการอื่นๆ (LINKAGES AND REFERRALS) 
 บทบาทหนาท่ีของผูใหบริการเมทาโดนระยะยาว ตองมีเครือขายการรักษาในการสงตอผูปวยกับสถาน
บริการสาธารณสุขตางๆ ท่ีจําเปน 

ตารางที่ 3  การใหบริการตามขอบงชี้ทางการแพทย  
ใสเครื่องหมายในชอง  ในกรณีมีขอบงชี้และดําเนินการเรียบรอยแลว 
 

สภาพของผูปวย ขอบงช้ีในการคัดกรอง สถานท่ีในการคัดกรอง ทําสําเร็จแลวหรือไม 

ตั้งครรภ/การดูแลกอนคลอด  มีขอบงช้ี  ในคลินิก  นอกคลินิก  ทําเสร็จแลว 

เอชไอวี  มีขอบงช้ี  ในคลินิก  นอกคลินิก  ทําเสร็จแลว 

ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี (HBV,HCV)  มีขอบงช้ี  ในคลินิก  นอกคลินิก  ทําเสร็จแลว 

วัณโรค  มีขอบงช้ี  ในคลินิก  นอกคลินิก  ทําเสร็จแลว 

โรคตดิตอทางเพศสมัพันธ  มีขอบงช้ี  ในคลินิก  นอกคลินิก  ทําเสร็จแลว 

โรคตดิเช้ืออ่ืนๆ หรือเจ็บปวย  มีขอบงช้ี  ในคลินิก  นอกคลินิก  ทําเสร็จแลว 

การบริการสุขภาพจิตหรือจิตเวช  มีขอบงช้ี  ในคลินิก  นอกคลินิก  ทําเสร็จแลว 

 

ระดับคงท่ี ความตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ

การพิจารณา
ใหยากินท่ีบาน

สงตอและเชื่อมโยง
กับบริการอ่ืนๆ
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การกําหนดขนาดเมทาโดน (DOSING OF THE PATIENT)  

 1. ข้ันตอนการจายเมทาโดน (PROCEDURE FOR METHADONE DISPENSING) 
          1.1 ตรวจสอบชื่อผูปวย และการระบุตัวผูปวย  
          1.2 ตรวจสอบใบสั่งยา รวมท้ังชื่อผูปวย และปริมาณยาเปนมิลลิกรัม 
          1.3 พยาบาลตรวจสอบการใชยาครั้งสุดทาย ถาขาดมากกวา 1 ม้ือใหแจงแพทย  
          1.4 พยาบาลตรวจสอบดูวามีภาวะขาดยา หรือภาวะเมายาหรือไม ถามียังไมจายเมทาโดนและ
รายงานใหแพทยทราบ 
          1.5 เตรียมเมทาโดนตามขนาดท่ีกําหนด เปนหนวยมิลลิกรัม 
          1.6 แจงขนาดเมทาโดนใหผูปวยทราบ เปนหนวยมิลลิกรัม 
          1.7 ใหผูปวยกินยาตอหนาผูใหบริการ 
          1.8 ตรวจสอบวาผูปวยกลืนยาท้ังหมดโดยการพูดคุยกับผูปวยภายหลังกินยาเสร็จ          
          1.9 ลงบันทึกขนาดยาท่ีให 
              1.10 ใหผูปวยลงลายมือชื่อ เพ่ือเปนหลักฐานวาไดกินยาแลว 

 2. ภาวะเมายา (INTOXICATION) 
     ผูปวยท่ีมีภาวะเมายา จะตองไดรับการประเมินวา มีการใชยา หรือสารท่ีมีฤทธิ์กดประสาทรวมกับ
การกินเมทาโดนหรือไม เชน แอลกอฮอล สารกลุมโอปออยด หรือยากลุม benzodiazepine หากพบมีการใช
รวมกัน ควรใหคําแนะนําผูปวยหยุดใชยาและสารดังกลาว 

     ภาวะเมายา แบงเปนภาวะเมายาไมรุนแรง และภาวะเมายารุนแรง หรือเกินขนาด โดยกลุมท่ีมีอาการ
เมายาไมรุนแรง ผูปวยมักจะมีอาการงวงซึมเพียงเล็กนอย โดยไมมีผลตอระบบทางเดินหายใจและระบบ
ประสาทท่ีรุนแรง  โดยหากแพทยพบผูปวยท่ีสงสัยอาการเมายา ควรพูดคุยและสังเกตอาการประมาณ         
10 นาที หากผูปวยมีปญหาระบบทางเดินหายใจ หรือ ระหวางพูดคุยผูปวยมีอาการงวงซึม ไมรูสึกตัว พูดไมชัด 
ควรประเมินผูปวยในกลุมภาวะเมายารุนแรงและใหการชวยเหลือทันที 

 

 
 

ในผูปวยบางรายภาวะเมายา อาจเกิดจากการท่ีผูปวยไดรับเมทาโดนปริมาณนอยกวาท่ีผูปวยจะ
สามารถระงับอาการอยากยา  จึงทําใหผูปวยใชสารกลุมโอปออยดอ่ืนรวมดวย ซ่ึงทําใหเกิดภาวะเมายาตามมา  
ในผูปวยกลุมนี้แพทยควรพูดคุยทําความเขาใจกับผูปวย และปรับยาเมทาโดนดวยความระมัดระวัง 

ภาวะเมายา

รุนแรง
หรือเกินขนาด

ควรใหการชวยเหลือตามแนวทางภาวะ
เมทาโดนเกินขนาด (หัวขอ 3.3) หากผูปวยหมด

สติควรไดรับการกูชีพเบ้ืองตนทันที

ไมรุนแรง
ประเมินอาการทางคลินิกกอนใหยา และ

พิจารณาลดขนาดยาลง 
(เชนลดขนาดยาลง 50% ของขนาดยาปกติ)
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ผูปวยอาเจียน
เมทาโดน

> 20 นาทีหลังจากกินยา
ไมจําเปนตองทําอะไร 

ใหยาตามปกติในวันถัดไป

< 20 นาทีหลังจากกินยา

เห็นผูปวยอาเจียน
ทันที

แพทยประเมินอาการ 
อาจตองใหยาอีกครั้ง

ไมเห็นผูปวยอาเจียน
สังเกตอาการ 4 ช่ัวโมง
สามารถใหยาอีกครั้งได    

หากมีภาวะขาดยา

3. การลืมกินยา (MISSED DOSES) 
    การลืมกินยามากกวา 1 ม้ือตอสัปดาห อาจเปนขอบงชี้ของการกินยาไมสมํ่าเสมอ  ผูปวยควรไดรับ

การประเมินซํ้าและอาจตองเพ่ิมขนาดยา 

ตารางที่ 4  แนวทางปฏิบัติเม่ือผูปวยลืมกินยา 
จํานวนวันท่ีลืมกินยา                                          แนวทางปฏิบัติ 

  1 วัน ใหกินยาขนาดยาเทาเดิม และประเมินอาการผูปวยเม่ือถึงกําหนดเวลานัดครั้งตอไป 

2 วัน ประเมินอาการโดยทีมผูใหการรักษา ใหกินยาขนาดเทาเดิม 

3 วัน ประเมินโดยทีมผูใหการรักษา ใหเมทาโดนเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดการรักษาและกลับ
ไปสูขนาดปกติ 

4 วัน ประเมินโดยทีมผูใหการรักษา ใหเมทาโดนเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดการรักษา และกลับ
สูขนาดปกติ ซ่ึงตองประเมินอาการอยางใกลชิดใน 2 - 3 วนัตอไป 

> 4 วัน ใหผูปวยอยูในกระบวนการรักษา โดยพิจารณาเริ่มตนขนาดเมทาโดนใหมทันที 

         
 4. ผูปวยอาเจียนยา (VOMITED DOSES) 
     เนื่องจากเมทาโดนสามารถถูกดูดซึมในรางกายอยางรวดเร็ว กรณีผูปวยอาเจียนเมทาโดนออกมา         
ใหปฏิบัติตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 ในกรณีท่ีผูปวยไปใชโอปออยดซํ้าๆ  อาจจะมีผลจากการไดรับเมทาโดนนอยเกินไป ควรมีการประเมิน
ภาวะขาดยา และอาจปรับขนาดยาเมทาโดนเพ่ิมข้ึน 
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 5. การใหเมทาโดนในหญิงตั้งครรภ (PREGNANCY)  

               ควรใหเมทาโดนแกหญิงต้ังครรภท่ีเสพติดสารกลุมโอปออยดทุกคน การบําบัดดวยเมทาโดน     
ระยะยาวเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และมีผลตอทารกในครรภนอยท่ีสุด หญิงต้ังครรภทุกคนควรไดรับสงตอไปรับ
การดูแลกอนคลอดอยางสมํ่าเสมอ และควรไดรับบริการตามมาตรฐานการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว 
 การใหเมทาโดนแกหญิงต้ังครรภในไตรมาสท่ี 3 ของการต้ังครรภ หากมีอาการขาดยา ควรแบงการ    
กินยาเปนหลายม้ือ 
 

 
  

 ในบางกรณี อาจตองการเมทาโดนในปริมาณนอยลง หลังการคลอดเด็กทารกควรไดรับการตรวจคัดกรอง  
เพ่ือหากลุมอาการขาดยาในเด็กแรกคลอด (Neonatal Abstinence Syndrome: NAS) และใหการรักษา 
การไดรับเมทาโดนเกินขนาด (OVERDOSE) 
 มักพบใน 2 สัปดาหแรกของการบําบัดรักษาดวยเมทาโดน และพบนอยมากในกลุมท่ีไดรับเมทาโดน   
ระดับคงท่ีในขนาดเกินกวา 60 มิลลิกรัมตอวัน  พบมากในกลุมผูใชสารเสพติดหลายชนิดรวมกับยาระงับประสาท 
(เชน เบนโซไดอะซีปน หรือแอลกอฮอล)  ควรใหมียานาล็อกโซน (Naloxone) 0.4 มิลลิกรัม ไวใหพรอมใน    
คลังยาของคลินิกเมทาโดน และใหเพียงพอสําหรับทีมบริการเชิงรุก 

ตารางที่ 5  แสดงอาการของการไดยาเมทาโดนเกินขนาดและการรักษา 
อาการของการไดยาเมทาโดนเกินขนาด การรักษา 

 - รูมานตาเล็กเทารูเข็ม 
 - อาการขาดออกซิเจน (ปลายนิ้วเขียวคล้ํา) 

1. กระตุนผูปวย ดวยการถูบริเวณกระดูกสันอก (firm rub of 
sternum) และจัดใหผูปวยนอนตะแคง   

 - การหายใจชาลงอาจหยุดหายใจเปนชวงๆ 
หรือหายใจชามาก  

2. เริ่มชวยผูปวยฟนคืนชีพ (CPR) หากผูปวยไมตอบสนอง 

 3. ใหยานาล็อกโซน 0.4 มก.  ฉีดเขากลามเนื้อหรือหลอด 
    เลือดดํา ตองซํ้าตามอาการผูปวยเนื่องจากเมทาโดนจะ  
    ออกฤทธิ์ติดกันได นานกวานาล็อกโซนมาก 

 4. สังเกตอาการผูปวยอยางใกลชิดอยางนอย 4 – 6 ชม. 
    ถาจําเปนใหรับไวเปนผูปวยใน  

  

 

 

 

ตั้งครรภหรือไม
การตรวจยืนยัน
พบวาตั้งครรภ

( HCG)

ใหการดูแล
รวมกับคลินิกฝาก

ครรภ

อาจตองใหยา
ปริมาณมากข้ึน

หรือแบงการกินยา
ในไตรมาสท่ี 3 
ของการตั้งครรภ

ปรับขนาดยาหลัง
คลอดกํากับ
ติดตามอาการ
NAS ในทารก
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การรักษาภาวะเมทาโดนเกินขนาดโดยการใชยา Naloxone injection 

 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
     Naloxone เปนยาตานฤทธิ์สารประเภท  opioids โดยเปน  competitive inhibitor แยงจับ ท่ี 
opiate receptor แตการจับของ naloxone กับ receptor ไมมีฤทธิ์ลดอาการปวดและไมกดการหายใจท่ี  
ศูนยควบคุมการหายใจ naloxone จะแสดงฤทธิ์ตอตานฤทธิ์ของสารจําพวกฝนภายใน 1 - 2 นาที หลังฉีดเขา
เสนเลือด และมีฤทธิ์อยูได 1 - 4 ชั่วโมง โดยมี half - life ในเลือดประมาณ 60 นาที 
 ขอบงใช 

1. แกการกดการหายใจจากการไดรับสารเสพติด หรือ opiates เกินขนาด 
2. ทดสอบเพ่ือวินิจฉัยแยกโรคผูปวย coma วามีสาเหตุจากยาเสพติดหรือยาแกปวดopiates อ่ืนๆ 

 ขอหามใช  ผูท่ีมีประวัติแพ naloxone 
 อาการไมพึงประสงค 

1. ผูปวยท่ีติดยาเสพติดประเภท opiates จะเกิดอาการขาดยา 
2. น้ําทวมปอด (pulmonary edema) หรือหัวใจเตนผิดจังหวะ (ventricular fibrillation) 
3. กระสับกระสาย ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนผิดจังหวะ ตามหลังการแกฤทธิ์ของ opiate       

ถาผูปวยไดรับยากระตุนระบบประสาทหรือ catecholamines มากอน 
 ปฏิกิริยาตอยาอ่ืน  ยับยั้งฤทธิ์แกปวดของยากลุม opioid 
 ขนาดและวิธีใช   ไมควรฉีดเขากลาม เนื่องจากการดูดซึมไมสมบูรณและไมแนนอน 
 ผูปวย coma จากสาร opioid 

   1. ฉีดขนาด 0.4 - 2 mg ทางหลอดเลือดดําและซํ้าทุก 2 - 3 นาที ถาผูปวยยังไมรูสึกตัวหลังใหยา
ไปแลวรวม 10 mg (25 amp) แสดงวาอาจไมใชภาวะเปนพิษจาก opioid 

   2. กรณี  opioid ท่ี มี  half-life ยาว เช น  methadone, propoxyphene การแก ฤทธิ์ ต องให ซํ้ า             
ทุก 1 - 4 ชม. 

   3. Infusion กรณีตองการใหยาตอเนื่องควรให 0.4 - 0.8 mg/hr ผสมใน 5% dextrose ปรับขนาดยา
ตามอาการแสดงของผูปวย 

การจัดการผลขางเคียง (MANAGEMENT OF SIDE EFFECTS)  
 ผูปวยทุกคนควรไดรับขอมูลเก่ียวกับอาการขางเคียงจากเมทาโดน 
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ตารางที่ 6  การจัดการผลขางเคียงของเมทาโดน  

ผลขางเคียง การจัดการดวยตนเอง การจัดการทางคลินิก 
งวงซึม /หลับลึก หลีกเลี่ยงการใชยาระงบัประสาท

ขณะท่ีบําบัดดวยเมทาโดน 
เฉพาะแพทยเทานั้นทีส่ามารถสัง่เพิ่ม 
ยาระงับประสาทใหผูปวย 

ทองผูก ดื่มน้ําเพิ่มข้ึน 
รับประทานอาหารที่มีกากใย 
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

การใหยาแกทองผูก เชน แลคทโูลส  
 

คลื่นไสและอาเจียน _ บางคร้ังสัมพันธกับปริมาณของเมทาโดนท่ีสงู
เกินไป 

ฟนผุ (เปนผลจากการหลั่งของ
น้ําลายลดลง) 

ดื่มน้ําอยางสมํ่าเสมอ 
แปรงฟนวนัละ 2 คร้ัง 

รีบรักษาทางทันตกรรม 

การหยุดการรักษา (TERMINATION OF TREATMENT) 
 1. การหยุดการรักษาโดยสมัครใจและไมสมัครใจ (VOLUNTARY AND INVOLUNTORY) 
  1.1 การหยุดการรักษาโดยสมัครใจ (VOLUNTARY CESSATION) ควรพิจารณาหลังจาก       
ไดบําบัดดวยเมทาโดนไปแลวหลายเดือนหรือเปนป และเปนผูมีความพรอมทางจิตใจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในผูท่ีมีงานทําหรือมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 

 การลดเมทาโดนหลังจากใชในขนาดยาคงท่ีมานาน อาจใชแผนผังดังนี้ 

  
 หมายเหตุ ระหวางลดยาอาจตองปรับยาเพ่ิม หรือยืดระยะเวลา ตามความจําเปน เชน ผูปวยเริ่มกลับ     
ไปใชยา มีอาการขาดยา มีความอยากยาอยางรุนแรง เปนตน 

ใชในขนาดยา 
คงท่ีมานาน  

บําบัดดวยเมทา
โดนตอไป 

หยุดเมทาโดน 
โดยสมัครใจ 

 

ขนาด> 50 มิลลิกรัมลดสูงสุดท่ี 5 มิลลิกรมั/ สัปดาห 
ขนาด30–50 มิลลิกรัมลดสูงสุดท่ี 2.5 มิลลิกรมั/สัปดาห 
ขนาด< 30 มิลลิกรัมสงสดท่ี 1–2 มิลลิกรัม/สัปดาห 

กลับไปใชอีก 
เริ่มใช 

เมทาโดนใหม 

ใชในขนาดยาคงท่ี 
ในระยะยาว 
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 1.2 การหยุดการรักษาโดยไมสมัครใจ (INVOLUNTARY CESSATION) 
           กอนท่ีจะหยุดการรักษาดวยเมทาโดนโดยไมสมัครใจ ควรใชมาตรการตางๆ ท่ีเหมาะสม               
ทุกมาตรการมาแกไขสถานการณ เชน ประเมินวิธีการรักษา หรือเพ่ือสุขภาพ หรือความปลอดภัยของผูปวยอ่ืน      
และเจาหนาท่ีไดแก 

- ใชความรุนแรง  ทําผิดกฎ หรือคุกคามตอเจาหนาท่ี ผูปวยอ่ืนๆ 
- มีพฤติกรรมท่ีเปนอันตราย เชน เก่ียวพันกับการคายาเสพติด หรือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอ่ืนๆ   

ในพ้ืนท่ีใกลจุดบริการรักษาดวยเมทาโดน 
- ลมเหลวตอการเขารับการรักษาหลายครั้ง 
การหยุดเมทาโดนโดยไมสมัครใจ ควรคอยๆ ลดเมทาโดนทีละนอย เวนแตในบางกรณี               

ท่ีจําเปนตองหยุดโดยฉับพลัน 
การหยุดเมทาโดนโดยไมสมัครใจ อาจเกิดข้ึนเพราะถูกคุมขัง ซ่ึงเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด ผูบําบัด

ตองใชความพยายามทุกวิถีทางท่ีจะใหเมทาโดน ถาไมไดตองไดรับความชวยเหลือแบบประคับประคอง 
2. การชวยเหลือทางจิตสังคม (PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS) 

      ควรใหควบคูไปกับการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว เพ่ือใหผูปวยดําเนินกิจวัตรประจําวันได
ตามปกติ การชวยเหลือทางจิตสังคม ไดแก 

       - การใหการบําบัดแบบเสริมแรง (Contingency management) 
       - การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) 
       - การใหความชวยเหลือแบบสั้น (Brief interventions) 
       - การบําบัดแบบกลุมพ่ึงพาตนเอง (Self - help groups) 

3. โปรแกรมเพ่ือนชวยเพ่ือน (PEER PROGRAMS) 
    เปนสวนเสริมท่ีมีประสิทธิภาพ และควรจัดใหแกผูปวยท่ีบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว อาสาสมัคร

ท่ีมีศักยภาพควรไดรับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอเปนข้ันตอน ในการใหขอมูลขาวสาร และใหความรูใน    
กลุมเพ่ือนท่ีใชยาเสพติด รวมท้ังพัฒนาองคความรูตลอดเวลา โดยมีกระบวนการตรวจสอบติดตามคุณภาพ    
ท้ังจากภาครัฐ และ/หรือ ภาคประชาสังคม คลินิกท่ีใหบริการเมทาโดนระยะยาว ควรมีอาสาสมัคร หรือสราง
เครือขายภาคประชาสังคมท่ีอยูใกลเคียง เพ่ือใหมีคนทํางานดานเพ่ือนชวยเพ่ือนรวมกันจัดบริการการสงตอ 
และสรางกลไกการชวยเหลือผูปวยท่ีบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว 
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บทที่ 5 
การสนับสนุนใหใชอุปกรณที่สะอาด  

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากร มีความรู  ความเขาใจ และสามารถสอน ใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณท่ี

สะอาด และใชถุงยางอนามัย (Condoms) อยางถูกวิธี  

เนื้อหาประกอบดวย 
 บทนํา 
 แนวทางการปฏิบัติ การใชเข็มและอุปกรณฉีดท่ีสะอาด 
 แนวทางการปฏิบัติการใชถุงยางอนามัย (Condoms) อยางถูกวิธี 

บทนํา 
 สําหรับในประเทศไทย การดําเนินงานปองกันการติดชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาชนิดฉีด ยังไมไดรับการ
สนับสนุนมากนัก ท่ีผานมาการดําเนินงานเพ่ือปองกันกันการติดเชื้อเอชไอวีดังกลาว มักจะอยูในพ้ืนท่ีจํากัดและ
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนสวนมากยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการเขาถึงผูใชยา นอกจากน้ี บริการท่ีจัดสวนใหญเปน 
กิจกรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีไมสงผลตอการลดการใชเข็มและอุปกรณการฉีดยารวมกัน ทําใหการแพรของเชื้อเอชไอวี
ในกลุมนี้ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและอัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาชนิดฉีด
ยังคงอยู ในระดับสูง อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาเอดส ในชวง
ระหวาง ป พ.ศ. 2550 - 2554 ไดกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรประการหนึ่งท่ีจะลดจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี 
รายใหมลงใหไดอยางนอยคร่ึงหนึ่งจากท่ีเคยคาดประมาณไว มาตรการที่จะจัดการใหจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี
รายใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูใชยาชนิดฉีดลดลงอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงคือ 
การสงเสริมใหมีการจัดบริการตามโครงการลดอันตรายจากการใชยา รวมท้ังกิจกรรมตาม โครงการแลกเปล่ียน
เข็มและกระบอกฉีดยา และการสนับสนุนใหใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี  
แนวทางการปฏิบัติ โปรแกรมการแลกเปล่ียนเข็มและกระบอกฉีดยาขององคการอนามัยโลก (NSP WHO 
Guideline) มีหลักการดังนี้ 
 หลักการท่ี 1 
 - ใชในการรักษาชีวิตของผูใชยาเสพติดขณะท่ียังไมสามารถเลิกใชยาเสพติดในการปองกันและ
แพรกระจายเชื้อเอชไอวี รวมท้ังโรคติดตออ่ืนๆ ท่ีมากับการใชเข็มฉีดยาเสพติด 
 - ใชเปนสวนหนึ่งของการดูแลแบบองครวม เพ่ือใหความรูไปพรอมกับแจกถุงยางอนามัย แลกเปลี่ยน
เข็ม จูงใจใหเขารับการบําบัด ใหบริการสุขภาพรวมถึงปญหาการติดเชื้อเอชไอวี 
 - ประเมินปญหาการใชยาเสพติดและปญหาการติดเชื้อเอชไอวี อยางสมํ่าเสมอ 

 หลักการท่ี 2 
 - เขาถึงกลุมเสี่ยงใหไดมากท่ีสุด และเร็วกวาการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ 
 - ทําไปพรอมๆ กับการปองกันปญหาHIV และยาเสพติดอ่ืนๆ 
 - ยืดหยุน ใหผูใชยาเสพติดเขามามีสวนรวมในการจัดบริการ 
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 - ใหคําปรึกษาเพ่ือตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) รวมถึงการตรวจหาเชื้อไวรัส 
ตับอักเสบ 
 - เนนลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ 
 หลักการท่ี 3 
 - ตองดําเนินการเชิงรุก  ออกนอกสถานบริการ  นอกเวลาทําการ 
 - คนหา เขาถึงผูใชยาท่ียังไมเขาสูระบบบริการ ผูตองขัง  ผูขายบริการทางเพศ 
 - จัดใหสามารถเขาถึงการบําบัดรักษาไดสะดวก 
 - ดูแลผูติดเชื้อและครอบครัว 
 - การมีสวนรวมของผูใชยาเสพติด ครอบครัว และชุมชน 
 - ความตอเนื่องของบริการ 

เม่ือจะเริ่มใหบริการ ตองวาง  เปาหมาย  ท่ี SMART 
S = Specific มีเปาหมายชัดเจน ก่ีคน ก่ี % 
M = Measurable สามารถติดตาม และวัดผลได 
A = Achievable สามารถสําเร็จและเปนท่ียอมรับได 
R = Relevant สอดคลองกับสถานการณ/การจัดบริการ 
T = Time - constrained    มีการกําหนดชวงเวลากํากับในการบรรลุเปาหมาย 

การเตรียมจัดหาและฝกอบรมเจาหนาท่ี/อาสาสมัคร 
การดําเนินการโปรแกรมการบริการเข็มและกระบอกฉีดยาสะอาดตองมีการเตรียมเจาหนาท่ี/

อาสาสมัคร และพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 
 - ทัศนคติ และความเขาใจตอชีวิต ผูใชยาเสพติด 
 - ขีดความสามารถของผูใชยาเสพติด 
 - การติดตามชวยเหลือใกลชิดหลังการอบรม 
 - การอบรมเพ่ิมเติม การแลกเปล่ียนเรียนรู 

 การจัดระบบการทํางานและการบันทึก 
จัดใหมีแบบบันทึกการทํางาน ระบบเก็บรวบรวมรายงาน  ประกอบดวย 

 - ชื่อเจาหนาท่ี/อาสาสมัคร 
 - วัน เวลา สถานท่ี 
 - บริบท/สถานการณ/เง่ือนไขขณะพบผูรับบริการ 
 - รายละเอียดของผูรับบริการ สิ่งท่ีใหบริการ 
 - ขอสังเกตตางๆ ระหวางใหบริการ 
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 ความรูท่ีจําเปนผูใชยาและสารเสพติดจะตองไดรับ 
ผูใชยาสามารถปกปองตัวเองจากการติดเชื้อโรคตางๆ ได ความรูท่ีจําเปนไดแก 
 - ใชเข็มและกระบอกฉีดยาใหมและปลอดเชื้อ 
 - ใชอุปกรณการฉีดยาของตนเองเทานั้น  และไมใชอุปกรณรวมกับคนอ่ืน 
 - ใชน้ําสะอาด 
 - ใชชอน หรือท่ีปรุงทําใหยารอนและผสมกับน้ําสะอาด 
 - ใชกระดาษกรอง 
 - ใชสําลีชุบแอลกอฮอลเช็ด 
 - ใชสายยางรัดแขน 

การใชอุปกรณรวมกัน ทําใหเสี่ยงตอการติดโรคตางๆ  ไมไดหมายถึงเฉพาะเข็มและกระบอกฉีดยา
เทานั้น แตรวมถึงกระดาษกรอง น้ํา ถวยน้ํา ภาชนะใสน้ํา ท่ีปรุง ชอน สายยางรัดแขน และสําลีชุบแอลกอฮอล
ท่ีคนอ่ืนใชมากอนหรือนําไปใหผูอ่ืนใชตอ 

ปญหาท่ีพบ และแนวทางการแกไขจากโปรแกรมการแลกเปล่ียนเข็มและกระบอกฉีดยา 
(Needle Syringe and Programmes: NSP)   
 ปญหาท่ีพบ การจัดเก็บและทําลายเข็ม กระบอกฉีดยา และอุปกรณท่ีใชแลว 
แนวทางการแกไข โดยติดตอกับสถานพยาบาลเพ่ือทําลาย ตามมาตรฐานสาธารณสุขตอไป 
 ปญหาท่ีพบ เข็ม กระบอกฉีดยา และอุปกรณท่ีใชแลว ถูกท้ิงไวในชุมชน ทําใหเกิดความเสี่ยง   

ตอคนในชุมชนท่ีจะไดรับอันตรายจากการถูกเข็มตํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเข็มท่ีมาจากผูติดเชื้อเอชไอวี 
แนวทางการแกไข จัดเจาหนาท่ีเขาไปจัดเก็บในชุมชน 

 หมายเหตุ การสนับสนุนใหใชเข็มและอุปกรณสะอาดปราศจากเชื้อโรค ใหปฏิบัติตามแนวทาง   
การดําเนินงาน การจัดบริการเข็มและอุปกรณฉีดยาท่ีสะอาดในกลุมผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด ภายใต
แนวคิดการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ      
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แนวปฏิบัติการใชถุงยางอนามัย (Condoms) อยางถูกวิธี 
ถุงยางอนามัย (Condoms) เปนถุงยางท่ีใชสําหรับสวมหุมองคชาตท่ีแข็งตัวกอนจะมีเพศสัมพันธ       

เพ่ือการปองกันการต้ังครรภโดยจะเก็บน้ําอสุจิจากฝายชายท่ีหลั่งแลวไวในถุง ชวยปองกันเชื้ออสุจิเขาผสมกับ     
ไขของฝายหญิง และปองกันติดโรคทางเพศสัมพันธจากฝายหนึ่งไปสูอีกฝายหนึ่ง ถุงยางอนามัยในปจจุบัน          
มีการพัฒนาและผลิตแบบตาง ๆ จากวัสดุยางพารา ลําไสสัตว หรือโพลียูรีเทน มีท้ังสําหรับผูชายและผูหญิง        
แตใชมากในฝายชายเพ่ือสนองรสนิยม และความตองการท่ีหลากหลาย เชน ทําใหบางลง เหนียว ยืดหดไดดี    
และใหสัมผัสท่ีดีข้ึน มีการเพ่ิมสีสันใหสวยงาม มีสีเรืองแสง บางชนิดทําใหมีสวนเวาสวนโคง มีลอนหรือปุมเล็กๆ 
รวมถึงทําใหมีกลิ่นหอมตางๆ เชน กลิ่นกลวยหอม และกลิ่นสตรอเบอรี่ เปนตน 
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 ประโยชนของถุงยางอนามัย ไดแก 
    1. ปองกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ ไดแก เอดส ซิฟลิส เริม ไวรัสตับอักเสบ หนองใน เปนตน 
    2. ชวยลดความไวตอความรูสึกสัมผัสขณะรวมเพศ  
    3. ใชเพ่ือปองกันการต้ังครรภ ไมใหเชื้ออสุจิเขาผสมกับไขฝายหญิง 
    4. ชวยรักษาความเปนหมันในสตรีท่ีมีความตานทานตอเชื้อของสามี จากการใหฝายชายใชถุงยาง
อนามัย ไปสักระยะหนึ่ง เพ่ือไมใหฝายหญิงไดรับน้ําเชื้ออสุจิสําหรับการลดการตานทานเชื้ออสุจิในฝายหญิง 
  มาตรฐานและขอกําหนดของถุงยางอนามัยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ป 2535 ไดกําหนด
ประเภทของถุงยางอนามัยท่ีทําจากน้ํายางธรรมชาติเปน 13 ประเภท ตามขนาดความกวาง ไดแก 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 และ 56 มิลลิเมตร โดยความกวาง วัดโดยการวางถุงยางท่ีคลี่แลวให     
แบนราบกับพ้ืน แลววัดจากขอบดานหนึ่งไปสุดขอบดานหนึ่ง สวนความยาวท่ีวัดจากปลายเปดจนถึงปลายปด      
ท่ีไมรวมต่ิงหรือกระเปาะ ตองไมนอยกวา 160 มิลลิเมตร โดยท่ัวไปในประเทศไทยมีอยู 4 ขนาด คือ 49, 52, 
54 และ 56 มิลลิเมตร 
 วิธีการใชถุงยางอนามัย 
    1. ฉีกซองถุงยางอนามัยดวยมือบริเวณรอยหยักบริเวณขอบซอง หรือฉีกกลาง แตฉีกใหพอขาดแลว
คอยๆ ฉีกใหลึกพอเอาถุงยางอนามัยออกได 
    2. ถุงยางอนามัยท่ีแกะออกมาจะอยูในลักษณะมวนพับจากโคนถุงสูปลายถุง โดยจะเห็นสวนปลาย
สุดอยูตรงกลาง 
    3. วางดานรอยมวนใหอยูดานนอก แลวดึงคลี่รอยมวนใหลงเล็กนอย ประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
    4. ใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้บีบปลายกระเปาะท่ีมีลักษณะเปนถุงเล็กบริเวณสวนปลายเพ่ือไลอากาศ 
    5. นําถุงยางอนามัยครอบสวมบนปลายองคชาต ในกรณีท่ีมีหนังหุมปลายองคชาตยาว ใหรนหนังหุม
ลงดานลางใหพนปลายองคชาตกอนสวมใส 
    6. ใชมือขางท่ีถนัดจับรูดรอยมวนโคนถุงดึงรูดลงใหครอบองคชาตจนถึงสวนโคน 
    7. หากใสถูกตองจะสังเกตเห็นสวนกระเปาะดานปลายถุงยื่นพนปลายขององคชาตเล็กนอยและ
กระเปาะจะมีลักษณะแบน ไมมีอากาศ กรณีท่ีปลายถุงเปนชนิดมน ตองเหลือสวนปลายถุงเลยปลายองคชาต
เล็กนอยและใหสวนปลายพับแบน ไมมีอากาศ เพ่ือรองรับน้ําอสุจิ หากไมมีสวนปลายท่ีรองรับน้ําอสุจิท่ีหลั่ง
ออกมาอาจมีโอกาสไหลยอนออกโคนถุงขณะท่ียังมีเพศสัมพันธ ได 
    8. ถาความหลอลื่นไมพอ ก็สามารถใชสารหลอลื่นทาเพ่ิมเติมได แตตองทาหลังการสวมถุงยางอนามัย
แลว โดยสารหลอลื่นตองมีสวนผสมของนํ้า หรือซิลิโคน เชน เจลหลอลื่นสูตรน้ํา (KY - jelly) หามใชวาสลิน  
โดยเด็ดขาดเพราะวาสลินเปนเจลเคมีท่ีทําจากปโตเลียม (petroleum) อาจมีผลขางเคียงตอรางกายได 
    9. เม่ือหลั่งน้ําอสุจิแลวไมควรคางหรือมีเพศสัมพันธตอหรือรอจนองคชาตออนตัว เพราะหากมี
เพศสัมพันธตออาจทําใหน้ําอสุจิไหลยอนออกโคนถุงได หรือหากองคชาตออนตัวเวลาถอนองคชาตออก       
ถุงยางอนามัยมีโอกาสหลุดคาในชองคลอดไดงาย 
    10. การถอนองคชาตออก ควรใชมือจับท่ีขอบของถุงยางอนามัยบริเวณโคนถุง เพ่ือปองกันการหลุด
คางของถุงยางอนามัยในชองคลอด เพราะปากชองคลอดจะมีการหนีบองคชาตไวแนน และขณะจับใหพยายาม
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อยาใหนิ้วสัมผัสกับถุงยางอนามัยบริเวณท่ีไดสัมผัสกับชองคลอด เพราะจะมีสารคัดหลั่งของฝายหญิงท่ีอาจมี    
เชื้อกามโรคติดมาดวย 
    11. หลังจากถอดองคชาตออกมาแลว ใหรีบถอดถุงยางอนามัยออกทันที โดยใชผาหรือกระดาษทิชชู
รองมือ เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหมีการสัมผัสกับน้ําคัดหลั่งของฝายหญิงท่ีติดมากับถุงยางอนามัย โดยคอยๆ รูด
ออกไปหาสวนปลายองคชาต 
    12. เม่ือถอดถุงยางอนามัยแลว ใหนําท้ิงในถุงพลาสติก และคัดแยกกําจัดเปนขยะอันตราย 
    13. หากตองการทดสอบวาถุงยางอนามัยท่ีใชขณะรวมเพศมีการแตกรั่วหรือไมเพ่ือความม่ันใจใน
การปองกันการต้ังครรภหรือปองกันการติดเชื้อ โดยใหนําถุงยางอนามัยรองน้ํากอกทดสอบดู 
 การเลือกซ้ือถุงยางอนามัย 
 1. เลือกซ้ือถุงยางอนามัยท่ีผลิตใหม ไมหมดอายุ โดยดูจากวันผลิต และวันหมดอายุขางกลอง 
 2. เลือกซ้ือถุงยางอนามัยท่ีบรรจุในซองไมชํารุดหรือไมมีรอยฉีกขาด 
 3. เลือกซ้ือถุงยางอนามัยท่ีมีขนาดเหมาะสมกับขนาดอวัยวะเพศของตนเอง หากเล็กไปอาจเกิดการฉีกขาด 
และหากใหญไปอาจเกิดการหลุดขณะมีเพศสัมพันธไดงาย 
 การเก็บรักษา 
 ถุงยางอนามัยท่ียังไมไดใช ใหเก็บในกลองบรรจุเหมือนเดิมในสถานท่ีท่ีทีอากาศเย็น และเก็บใหหาง
จากแสงแดด ความรอน หรือในสถานท่ีท่ีอาจมีอุณหภูมิสูง เชน ในรถท่ีจอดตากแดด บริเวณริมหนาตางและ
ใกลอุปกรณทําความรอน เปนตน รวมถึงไมควรเก็บไวในกระเปาสตางค เพราะมักจะเกิดการนั่งทับหรือบีบอัด
ทําใหถุงยางฉีกขาด และเสื่อมสภาพไดงาย 
  ถุงยางอนามัย หากเก็บไดถูกตองในสภาวะท่ีเหมาะสมจะมีอายุได 3 - 5 ป แตหากเก็บไมถูกตอง       
ถุงยางอนามัยมีการสัมผัสกับแสงมากจะมีอายุไมถึง 1 ป 
 อาการขางเคียง 
 การใชถุงยางอนามัยจะมีภาวะแทรกซอนนอยมาก แตบางรายอาจพบภาวะแทรกซอนได เชน 
     1. เกิดการระคายเคือง หากไมมีสารหลอลื่นหรือสารหลอลื่นไมเพียงพอ แตแกไขไดดวยการใชเยลลี่      
ทาภายนอกเพ่ิม ไมควรใชวาสลีน 
     2. การสวมใสถุงอาจทําใหเกิดอาการภูมิแพตอยางและสารหลอลื่นในถุงยางได โดยเฉพาะยาชาท่ี
อาจพบเปนสวนผสมในสารหลอลื่น อาจทําใหผิวหนังท่ีปลายอวัยวะเปนผื่นแดง นอกจากนั้นการใชถุงยาง
อนามัยท่ีมีสวนผสมของยาชาบอยๆ อาจทําใหปลายประสาทของอวัยวะเพศ ชา และเสื่อมถอยไดเร็วข้ึน 
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บทที่ 6  

การสนับสนุนชวยเหลือทางสังคม 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหบุคลากร มีความรู เขาใจ แนวคิดการจัดต้ังศูนยลดอันตราย และจัดบริการ ตลอดจนการ

ชวยเหลือสนับสนุนทางสังคมไดอยางเหมาะสม 

เนื้อหาประกอบดวย 
 บทนํา 
 จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย (Drop in center) 
 กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 การเยี่ยมบานรายบุคคล 
 ประสานการสงตอเพ่ือรับบริการและความชวยเหลือทางสังคม 

บทนํา 

เปนการชวยเหลือใหไดเขากลุมประคับประคองทางสังคม จะชวยใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรค        
คลายเครียด คลายความวิตกกังวล ไดระบายความรูสึกในกลุมชวยเหลือกัน วิธีการชวยเหลือทางดานสังคม 
ประเมินปญหาทางสังคม การงาน อาชีพ การเรียน เศรษฐกิจ การใชเวลาวาง ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับ
ครอบครัว ชุมชน แนะนํา/ชี้แนะใหเห็นความสามารถของตน ตามความเปนจริง ในการทํากิจวัตรประจําวัน                 
การชวยเหลือครอบครัวและสังคม แนะนําการใชเวลาวางอยางมีประโยชน เชน การเสริมอาชีพ, ฝกอาชีพ,       
การเลนกีฬา, งานอดิเรก และการเรียนสายอาชีพหรือสายสามัญ  จัดกิจกรรมใหครอบครัวมีสวนรวม          
เพ่ือสรางความเขาใจ การยอมรับ และใหการสนับสนุน รวมท้ังการจัดกิจกรรมในสังคมใหรับรู เขาใจ          
เรื่องการลดอันตรายเกิดการยอมรับ เชน อบรมใหความรูกับชุมชน และมอบคนในชุมชนใหความรวมมือ
ชวยเหลือรวมกับเจาหนาท่ีในการแนะนําผูใชยามารบับริการท่ีหนวยงานท่ีรัฐจัดใหบริการ เชน การรับประทาน
ยาเมทาโดนระยะยาว Drop in center สงตอใหไดรับการฝกอาชีพตามความเหมาะสมแตละราย โดยสถาน
บําบัดจัดหาหรือแนะนําการรับฝกจากแหลง ซ่ึงเปนการชวยเหลือทางสังคมแกผูใชบริการ และการติดตอ      
การไดเขาศึกษาตอตามสภาพรายบุคคล นอกจากนี้ยังรวมท้ังการจัดบริการและประสานสงตอใหไดรับบริการ
ดานตางๆ อยางเหมาะสม 

จัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย (Drop in center) 
 สถานท่ีใหบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Drop in Center) ศูนยบริการขอมูลขาวสาร        
และความชวยเหลือ หมายถึง สถานท่ีปลอดภัยสําหรับผูใชยาท่ีจัดกิจกรรมและบริการท่ีเปนประโยชนตอ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยใหบริการตามความตองการท่ีจําเปน (Holistic Needs) ของผูใชยาท้ังดาน
รางกาย อารมณ จิตวิญญาณ ทําใหผูใชยาเห็นความสําคัญของตนเอง เกิดเจตคติท่ีดีวาตนเองมีคุณคาตอสังคม 
เพ่ิมศักยภาพผูใชสารเสพติดในการดูแลตนเอง และปองกันโรคท่ีอาจเกิดจากการใชสารเสพติด เชน การติดเชื้อ 
HIV รวมท้ังสนับสนุนและสงเสริมใหผูใชยาเขาถึงบริการของรัฐตามสิทธิพึงมีพึงไดของตนเอง พิทักษสิทธิในการ
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ไดมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ ทําใหผูใชยามาพบปะกันเพ่ือทํากิจกรรมสรางสรรค ฝกทักษะการเขาสังคมได     
รับความรูเก่ียวกับการดูแลตนเอง ในการลดอันตราย เพ่ือการลด ละ เลิกยาเสพติด การปรึกษารายบุคคล    
รายกลุม ไดรับการตรวจสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนการฝกอาชีพท่ีจะชวยใหผูใชยามีคุณภาพชีวิต   
ท่ีดีข้ึนในทุกๆ ดาน  
 แนวปฏิบัติ 

จากแนวคิดดังกลาว  ภาครัฐและภาคประชาสังคมไดดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลขาวสารและ   
ความชวยเหลือใหสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว เพ่ือเพ่ิมชองทางในการดูแลผูใชยาท่ียังไมสามารถหยุดใชยาได         
ซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. กลุมเปาหมาย 
    ผูใชยาและสารเสพติดในชุมชน ท่ีไมเขาสูระบบการบําบัดรักษา              
2. วัตถุประสงคของการจัดบริการศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ 
 2.1 ใหความรู ทัศนคติ และทักษะการปองกันและลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
 2.2 ดูแลสุขภาพอนามัยของสมาชิก 
 2.3 สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกอยูในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข 
 2.4 สรางและขยายเครือขายการเขาถึงตัวผูใชยาเสพติด 
 2.5 สนับสนุนใหเขารับการรักษา 
3. มาตรฐานสําคัญของศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ 

     ดานสถานท่ีตั้ง 
        1. เหมาะสม ต้ังในบริเวณใกลกับท่ีพักอาศัยของกลุมเปาหมาย และใกลสถานบริการ        

ทางการแพทยฉุกเฉิน รวมท้ังเวลาเปด - ปด สอดคลองกับเวลาท่ีกลุมเปาหมายสะดวกเขามาใชบริการ 
         2. เพียงพอ มีพ้ืนท่ีกวางขวาง ไมแออัดเกินไป จัดไวเปนสัดสวน เชน หองทํางานของเจาหนาท่ี        

หองประชุม หองพักผอน หองพยาบาล หองอาหาร เปนตน 
         3. สะดวก สามารถเดินทางไปมาไดงาย มีรถประจําทางผาน ไมควรอยูในยานท่ีมีการจราจรคับค่ัง 
        4. สะอาด อาคาร หองพัก หองอาบน้ํา หองน้ํา หองอาหาร ฯลฯ และอุปกรณตางๆ ภายใน

ศูนยฯ มีลักษณะท่ีพรอมใชงาน ถูกสุขอนามัย 
         5. ปลอดภัย ไมอยูในพ้ืนท่ีลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม ภัยธรรมชาติ มีเสียงอึกทึกรบกวน 
        6. ไมแปลกแยก ไมโดดเดน จนทําใหเกิดความรูสึกกดดัน ถูกตีตรา อคติ ในดานตางๆ เชน 

       - อาคารสถานท่ี และจุดท่ีตั้ง ควรมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดลอมของชุมชน  
       - ชื่อสถานท่ี ควรต้ังชื่อใหเกิดความรูสึกอยากใชบริการ หรือทําใหชุมชนรูสึกมีสวนรวม                

เชน ศูนยสงเสริมสุขภาพ, ศูนยลดอันตราย, ศูนยบริการท่ีเปนมิตร ฯลฯ ไมต้ังชื่อท่ีลอแหลมตอมุมมองดาน
ศีลธรรม กฎหมาย เชน กลุมผูใชยาเสพติด 
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ดานบุคลากร 
          1. มีโครงสรางการทํางานท่ีแบงบทบาทหนาท่ีกันชัดเจน เชน ผูอํานวยการ กรรมการ ผูจัดการ  
เจาหนาท่ีประสานงาน แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ผูใหคําปรึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูรับบริการ 

         2. ศักยภาพของทีมงาน ควรมีความรูลดอันตรายจากการใชยาเสพติด มีทัศนคติเชิงท่ีดีตอ   
การทํางานดานการลดอันตราย และมีทักษะในการทํางาน ตรงกับบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

         3. จัดให มีการดําเนินกิจกรรมการบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือท้ังในดาน        
การบริการสงเสริมสุขภาพ และดานการบริการทางสังคม 

    4. มีการจัดวางระบบการติดตามประเมินผลการทํางาน 
 ดานอุปกรณ 

        1. มีพ้ืนท่ีและบริการดานสันทนาการ เชน โทรทัศน เกมส นิตยสาร วารสาร อุปกรณสงเสริม
สุขภาพ เชน อุปกรณออกกําลังกายท่ัวไป 

        2. มีพ้ืนท่ีและบริการดานท่ีพักผอน เชน หองนั่งเลน หองพักผอน 
        3. มีพ้ืนท่ีและบริการดานการดูแลรักษา เชน มีหองพยาบาล 

4. มีสื่อและอุปกรณการเรียนรูดานสุขภาพท่ีหลากหลาย เชน เอกสาร แผนพับ หองให
คําปรึกษา 

        5. อุปกรณลดความเสี่ยง เชน ถุงยางอนามัย  
4. การเตรียมจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ 
    1. การเตรียมชุมชนใหมีสวนรวมในการออกแสดงความคิดเห็นและดําเนินการ 
    2. การเตรียมสมาชิก สมาชิกท่ีเคยผานการใชยาเสพติด การคนหาผูใชยาในชุมชน 

  5. กิจกรรมของศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ 
     กิจกรรมในศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ การดําเนินกิจกรรมใหความรู ฝกทักษะ
ตางๆ และการจัดบริการทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับสมาชิก มีดังนี้ 

    ดานการบริการสงเสริมสุขภาพ 
       1. ใหความรูเก่ียวกับการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด และโรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช     

ยาเสพติด เชน HIV วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ 
       2. ตรวจสุขภาพ เพ่ือคนหาความผิดปกติ โรคแทรกซอนของสมาชิก 
       3. การใหบริการ การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) 
       4. จูงใจสมาชิกให เขารับการบําบัดรักษา คัดกรอง สงตอเขารับการบําบัดรักษาเปน         

ผูปวยนอก/ใน (ในกรณีสมัครใจ) 
       5. มีกิจกรรมพัฒนาทักษะในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เชน การใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี      

การทําความสะอาดเข็มฉีดยา เปนตน  
       6. การใหคําปรึกษารายบุคคลและกลุม 
       7. เปนท่ีพ่ึงทางใจ คลายเครียด 
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       8. สรางพลังใหสมาชิกคงอยูในระบบเพ่ือลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
       9. กิจกรรมการออกกําลังกาย และทําสันทนาการตามความเหมาะสม 

ดานการบริการทางสังคม 
       1. กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
       2. กลุมบําบัด เชน กลุมฝกทักษะทางสังคม 
       3. ระบบสงตอบริการ   
       4. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ และบริการฝกอาชีพตามความสนใจของสมาชิก 
       5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน Outreach worker 
       6. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมของครอบครัวของสมาชิก 
       7. กิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ เชน การรวมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาล และประเพณีทองถ่ิน 

กิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในวันสําคัญ เปนตน 
    ความรูท่ีจําเปนในศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ 
       1. การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
       2. สุขอนามัยท่ัวไป  
       3. โรคติดเชื้อท่ีเกิดจากการใชยาเสพติด เชน โรคเอดส โรคไวรัสตับอักเสบ 
       4. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
       5. การใหยาตานไวรัส 
       6. โรคสมองติดยา 
       7. เสนทางการเลิกยาเสพติด 
       8. สิทธิ และหนาท่ีของประชาชน 
       9. การรับยาเมทาโดน 
       10. การเขาถึง  เขาใจ  ผูใชยา และบทบาทหนาท่ี Outreach worker  
กิจกรรมการฝกทักษะท่ีจําเปนในศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ  

       1. ทักษะเรื่องภาวะทางอารมณและการจัดการกับอารมณ 
       2. ทักษะการลดภาวะตึงเครียด 
       3. ทักษะการลดอันตรายจาการใชยา 
       4. ทักษะการพัฒนาจิต 
       5. ทักษะการสื่อสาร 
       6. ทักษะการฟนฟู และประสาทสัมผัส 
กฎระเบียบท่ีจําเปนในศูนยบริการขอมูลขาวสารและความชวยเหลือ 

       1. หามใช ซ้ือ ขายยาเสพติด /สิ่งผิดกฎหมาย 
       2. หามใชความรุนแรง เคารพสิทธิในทรัพยสินและรางกายผูอ่ืน 
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6. การประเมินผลและติดตาม 
              ควรมีระบบการรายงาน แบบบันทึกขอมูล มีการประเมินท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
     เชิงปริมาณ 

   1. จํานวนผูใชยาและสารเสพติดท่ีเขารับริการ 
   2. จํานวนผูใชยาและสารเสพติดท่ีไดการสนับสนุนใหเขารับการรักษาและสงตอบริการ 
   3. จํานวนผูใชยาและสารเสพติดเปลี่ยนการใชยาผิดกฎหมายเปนถูกกฎหมาย 
   4. จํานวนครั้งของการสงเสริมอาชีพ 
   5. จํานวนครั้งของการคงอยูในระบบ ความสมํ่าเสมอของการเขารวมกิจกรรม   
เชิงคุณภาพ 
   1. ความรู ทัศนคติ และทักษะการปองกันและลดอันตรายจากการใชยาเสพติด อันตรายตางๆ     

ท่ีมากับการใชยา    
   2. พฤติกรรมการปกปองและดูแลตนเองเก่ียวกับโรคเอดส   
   3. คุณภาพชีวิตของผูใชยาและสารเสพติด การขยายเครือขาย และการบําเพ็ญประโยชน 
   4. การลด  ละ เลิก ใชยาเสพติด 
   5. ความนาสนใจของแตละกิจกรรมท่ีจัดบริการ 

กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Education)   
 หมายถึง การทํากิจกรรมโดยกลุมเพ่ือนผูใชยาชวยเหลือเพ่ือนผูใชยาดวยกันในการลดอันตรายจากการ   
ใชยาเสพติด รวมท้ังการปองการติดเชื้อเอชไอวี Peer Education คือ กลวิธีสําคัญอันหนึ่งท่ีหนวยงาน           
และองคกรตางๆ ท่ัวโลกนํามาใชอยางกวางขวางในการปองกันและแกไขปญหาทางพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ     
ของผูใชยาเสพติดรวมท้ังการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 
 แนวปฏิบัติ        
 กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนในกลุมผูใชยาเสพติดอาจมีหลายลักษณะแตท่ีไดรับการยอมรับวาสามารถ      
ชวยสงเสริมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีมี 2 ลักษณะ ไดแก 

1. การเปนอาสาสมัครเชิงรุก เพ่ือเขาถึงเพ่ือนผูใชยาเสพติด เพ่ือคนหาและชักชวนเพ่ือนผูใชยา            
ท่ียังหลบซอนตัวออกมาทํากิจกรรมปองกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีและบําบัดรักษายาเสพติด 
     2. การอาสาสมัครเปนผูใหความรูเพ่ือนผูเสพยา ซ่ึงการใหความรูเพ่ือนผูเสพยาโดยผูเสพยา                
มี 2 ลักษณะ คือ 

2.1 ลักษณะตัวตอตัว หรือการใหความรูผานความสัมพันธระหวางเพ่ือน ใชเวลาพบปะ            
อยางไมเปนทางการ กระบวนการคอยเปนคอยไปรักษาสัมพันธและใหโอกาส 

2.2 ลักษณะพบกันเปนกลุมหรือต้ังแต 2 คนข้ึนไป เพ่ือนท่ีเปนอาสาสมัครจะเปนผูนําความรู
ถายทอดสูกลุมเปาหมาย คือ กลุมเพ่ือนท่ีเปนเพ่ือนในกลุมของตนท่ีนัดมาพบพรอมกัน  มีวัตถุประสงคชัดเจน      
มีกําหนดเวลา กระบวนการดําเนินงานคอนขางเปนทางการ 
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คุณสมบัติของเพ่ือนท่ีเปนอาสาสมัคร 
เพ่ือนผูใชยาเสพติด ผูใหความรูจะไดรับการพัฒนาศักยภาพในการเปนผูถายทอดความรู และเปนผูนํา

ดานความรูท่ีดี ซ่ึงจากการทบทวนรายงานวิจัยพบวา เพ่ือนผูใหความรูเรื่องยาเสพติด เพศศึกษา โรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ จะไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนกอนออกไปความรูแกกลุมเพ่ือนโดยจะไดรับ  
การเตรียมในบทบาทของภาวะผูนํา การสรางพลังความคิดสรางสรรค การถายทอด จะตองไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนผูมีความรู ความเขาใจในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีเปนอยางดี และมีความสามารถในการ
ถายทอดความรู ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหเกิดข้ึนในกลุมเพ่ือนได รวมท้ังมีความ
เปนผูนําและตนแบบพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีดวย จากการศึกษารายงานวิจัยตางๆ พบวา การใหความรูเพ่ือน     
ผูเสพยา โดยผูเสพยามีประสิทธิภาพในการชวยเพ่ิมความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคเอดส และการปองกันโรคเอดส 
เพ่ิมความตระหนักตอพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และทัศนคติตอถุงยางอนามัย 
มากกวาการไดรับขอมูลความรูจากแหลงอ่ืนๆ เนื่องจากมีความสนิทสนมเปนกันเองกลาซักถามในประเด็นท่ี
สนใจจากเพ่ือน  

 การทํางานของเพ่ือนท่ีเปนอาสาสมัคร 
   1. ใหขอมูลสุขศึกษาแกผูใชยาชนิดฉีดในสภาพแวดลอมปกติของพวกเขา 
   2. ใหขอมูลสุขศึกษาแกผูใชยาชนิดฉีดในหองกิจกรรมของคลินิกยาเสพติดหรือสถานพยาบาล 
   3. ลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงรวมกลุม พบปะกันของผูติดยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน 
 ซ่ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีตองหาม ดวยไมประสงคใหบุคคลภายนอกหรือผูแลกหนาเขาไปในพ้ืนท่ีเฉพาะ    

ของเขา แตเพ่ือนท่ีเปนอาสาสมัครสามารถเขาไปไดโดยงาย การใหความรูผูเสพยาโดยเพ่ือนถือวาเปนกลยุทธ   
ท่ีเหมาะสมในการดําเนินการปองกันโรคในดานศักยภาพของเพ่ือนผูใชยาเสพติด ตองยอมรับในความดอย
ศักยภาพในดานองคความรูทางวิชาการดานตางๆ ไมวาดานการแพทย สาธารณสุข ดานมนุษยสัมพันธ ทักษะ
สังคมและกฎหมายกฎระเบียบตางๆ ท่ีเขาไมคุนเคย แตท่ีแนชัดคือเขาเขาใจวิถีชีวิตผูใชยาเสพติดชนิดฉีด    
เปนอยางดี จนสามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของพฤติกรรมเสี่ยงแตละพฤติกรรม วาเพ่ือนแตละคนของเขา
จะสามารถเปลี่ยนไดงายหรือยาก การใหความรูท่ีเรียกวา IEC จะไดผลดีตองให Peer เปนตัวนําความรูนั้นๆ   
จึงจะเขาถึงกลุมเปาหมาย หรือแจกแผนพับ ใบปลิว โดยมากแลวเพ่ือนผูใชยาเสพติด ผูใหความรูจะไดรับการ
อบรมโดยมีระยะเวลาและสาระของการอบรมแตกตางกันตามเปาหมายของโปรแกรมน้ันๆ ยกตัวอยาง เชน     
อบรม 25 ชั่วโมง, 4 วัน หรือ 1 สัปดาห เปนตน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเก่ียวกับ ความรูเก่ียวกับโรคติดตอตางๆ 
ท่ีเกิดจากการใชเข็มฉีดยารวมกันรวมถึงการปองกันและวิธีบําบัดรักษา ความรูเก่ียวกับการลดอันตรายจากการ
ใชยา โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการปองกัน บรรทัดฐานของเพ่ือนตอพฤติกรรมทางเพศ      
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสารในเชิงปฏิเสธ การสรางทัศนคติท่ีดีตอผูติดเชื้อเอชไอวี การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร การจัดการกับปญหาท่ีเก่ียวกับสถานการณความเสี่ยงตางๆ และการใชถุงยาง
อนามัย เปนตน ซ่ึงการอบรมหรือฝกประสบการณใหกับเพ่ือนผูใชยาเสพติดนั้น เปนการประกันความรู
ความสามารถในเชิงวิชาการ และเปนการสรางความกลา และความม่ันใจในตนเองในการท่ีจะไปถายทอดขอมูล
ความรูสูเพ่ือนของตน ซ่ึงผลของการพัฒนาศักยภาพแกนนําผูใหความรูท่ีมีประสิทธิภาพ มีความกลาและ    
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ความม่ันใจ กอใหเกิดกิจกรรมของการรวมกลุมกันเปนกลุม โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีเนนการเรียนรู    
แบบมีสวนรวมของเพ่ือน เชน ละคร บทบาทสมมติ ทําใหเพ่ือนรูสึกวานาสนใจ สนุกสนาน ไมงวงนอนและรูสึก
ต่ืนตัวท่ีจะเรียนรูมากกวาไดรับความรู เนื่องจากเพ่ือนผูใชยามีวิธีการสอนท่ีแตกตางเพราะสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเพ่ือนผูใชยาเสพติด เนื่องจากเพ่ือนผูใชยาเสพติด สวนมากจะรับขอมูลตางๆ จากเพ่ือนจะมี
ความสัมพันธท่ีดีกับผูท่ีมีวัยความสนใจ และพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน อยูในสังคมเดียวกัน และมีการใชภาษาและ
การสื่อสารท่ีเขาใจกันไดงาย เพราะฉะนั้นการใหความรูแกเพ่ือนผูใชยาเสพติด และใหเพ่ือนผูใชยาเสพติด      
ไปขยายผลตอยังกลุมเพ่ือนจะเปนวิธีการท่ีชวยปรับพฤติกรรมทางสังคมของเพ่ือนผู ใชยาเสพติด                
ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับกลยุทธอ่ืนแลวการใหความรูโดยเพ่ือนผูใชยาเสพติดจะเสียคาใชจาย
นอยกวา แตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเพ่ือนผูใชยาเสพติดไดมากกวา นอกจากนี้ ตัวผู ท่ี เปนเพ่ือน           
ผูใชยาเสพติดเองก็จะไดรับประโยชนระยะยาวในเชิงประสบการณ การพัฒนาตนเอง การมีความรูท่ีถูกตอง
เก่ียวกับยาเสพติด เพศ โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีพฤติกรรมดานอนามัย การเจริญพันธุท่ีมี
ความรับผิดชอบ และการเปนผูมีทักษะของความเปนผูนําอีกดวย  

ขอดีในการใชเพ่ือนใหสุขศึกษา  
1. เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพคุมคา คุมทุน 
2. ตัวเพ่ือนผูใชยาเสพติด เปนเสมือนแหลงขอมูล 
3. เปนวิธีการท่ีชวยสรางพลังแหงการมีสวนรวม 
4. เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล และแนะนําแหลงขอมูลท่ีดี 
5. ตัวเพ่ือนผูใชยาเสพติด สามารถสงผานขอมูลใหแกกลุมไดมากกวาผูใหขอมูลคนอ่ืน 
6. เปนวิธีการใหท่ีไดผลตอบแทนท่ีดีกลับมา 
7. การสอนโดยเพ่ือนผูใชยาเสพติด จะไดรับการยอมรับมากกวาครู 
8. เปนวิธีการท่ีสามารถเขาถึงกลุมท่ีเขาถึงยากได 
9. ตัวเพ่ือนผูใชยาเสพติด เปนเสมือนตนแบบท่ีดี 
10. เพ่ือนผูใชยาเสพติด สามารถสรางการเรียนรูท่ีจับตองได 

แตอยางไรก็ตามแมวาการใหความรูโดยเพ่ือนผู ใชยาเสพติด จะมีผลในเชิงบวกมากเพียงใด            
สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีตองพิจารณาก็คือ 

  การคัดเลือกและเตรียมความพรอม 
 สําหรับการคัดเลือกเพ่ือนท่ีจะมาทํางานเปนอาสมัครใหสุขศึกษาเพ่ือนผูใชยาเสพติดนั้นตองคํานึงถึง
กระบวนการคัดเลือกเพ่ือนผูใชยาเสพติด และมีการเตรียมความพรอมเพ่ือนผูใชยาเสพติด ดวยกลยุทธท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามกํากับอยางเหมาะสม เพ่ือใหเพ่ือนผูใชยาเสพติดมีความรูและศักยภาพเพียงพอ
ในการท่ีจะเปนผูปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และถายทอดความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือ
การปองกันเอชไอวี/เอดส ใหกับกลุมเพ่ือนผูใชยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการคัดเลือกผูท่ีจะมาเปน
เพ่ือนผูใชยาเสพติดในการใหความรูจะตองผานการคัดเลือกตามท่ีเกณฑกําหนด เชน จะตองเปนผูมีบุคลิกภาพ
ท่ีดี มีความคิดสรางสรรค มีการสื่อสารท่ีดี และมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับคนอ่ืนๆ เปนตน  
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การทํากิจกรรมโดยเพ่ือนชวยเพ่ือน เปนกลยุทธท่ีสําคัญท่ีใชในการลดอันตรายจากการใชยา รวมท้ัง    
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผู ติดยาเสพติดดวยวิธีฉีด เนื่องจากธรรมชาติการดํารงชีวิตของ               
ผูติดยาเสพติดดวยวิธีฉีด สวนใหญจะขาดขอมูลขอเท็จจริงทางดานสาธารณสุข  ดวยเหตุผลของความไมใสใจ   
ในการดูแลสุขภาพ ความไมคุนเคยกับบริการรัฐ หรือบริการตางๆ ของสังคม การไววางใจในบุคคลอ่ืนๆ       
จะเปนไปไดยาก จึงเปนการปดก้ันการรับรูขอเท็จจริงเก่ียวกับอันตรายและปจจัยเสี่ยงตางๆ ท่ีจะนําไปสู      
การติดเชื้อเอชไอวี ผูท่ีสามารถเขาถึงผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีดไดดีท่ีสุดก็คือ เพ่ือนท่ีมีประสบการณเดียวกัน     
ไมวาบุคคลนั้นจะยังใชยาเสพติดอยู หรือเคยใชยาเสพติดมาในอดีตแตปจจุบันเลิกใชยาแลว ดังนั้น             
การลดอันตรายจากการใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด จึงจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมในลักษณะท่ีสามารถใหขอมูล   
ท่ีเปนจริงและสอดคลองแกผูใชยาแตละบุคคลไดอยางชัดเจน เพราะเพ่ือนเทานั้นท่ีเขาใจไดวาความตองการ   
ใชยาเสพติดเปนการตัดสินใจเฉพาะบุคคล แตความรูเรื่องเสี่ยงเปนเรื่องท่ีตองใหเพ่ือนเกิดความตระหนักและ
จัดการใหลดลงใหมากท่ีสุด เปนท่ียอมรับกันวาการใชเพ่ือนท่ีไดรับการอบรมมาโดยเฉพาะเปนท่ียอมรับและ
ไววางใจจากผูติดยา เปนวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิผลและไดรับการพิสูจนแลววา เปนวิธีท่ีสามารถเขาถึงผูใชยาท่ีอยู
ในสภาพแวดลอมพวกเขาได 

 อาสาสมัครผูใชยาเสพติดมี 2 ประเภท 

1. อาสาสมัครท่ียังใชยาอยู 
    จุดแข็ง  

   1. มีมิติของผูท่ีใชอยูหรือคุยภาษาเดียวกันหรือคุยเรื่องเดียวกัน ทําใหการสนทนาเปนกันเอง 
   2. สามารถคนหาและเขาถึงผูใชยาไดงายกวา เนื่องจากไดรับการยอมรับวายังเปนพวกเดียวกันอยู   

แตตองผานกระบวนการพัฒนาศักยภาพท่ีเขมขนและสมํ่าเสมอ 
   3. เขาใจปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย เนื่องเปนคนกลุมเดียวกัน  
   4. เปนการสรางเครือขายเพ่ือนชวยเพ่ือนในกลุมผูใชยาในชุมชน และเปนการลดภาระของ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
ขอจํากัด 

   1. กลุมเปาหมายอาจไมเชื่อม่ันในขอมูลท่ีได โดยเฉพาะถาอาสาสมัครมีอาการเมาหรือใชยา
ในขณะปฏิบัติงาน 

   2. อาจไมเปนท่ียอมรับของคนในชุมชนและครอบครัวของกลุมเปาหมาย เพราะเกรงวาจะชวน
ไปเสพหรือมาซ้ือ/ขายยา  

   3. สมาธิในการทํางานอาจไมนิ่งเพราะคิดกังวลเก่ียวกับยาเสพติดและมักมีความระแวงตอ
เจาหนาท่ีตํารวจในขณะลงพ้ืนท่ี 
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2. อาสาสมัครท่ีเลิกใชยาแลว 
     จุดแข็ง  

   1. อาสาสมัครไดใชเวลาใหเปนประโยชนพบปะเพ่ือนๆ ไดฝกทักษะทางสังคม และนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน 

   2. ผู ใชยาท่ีเลิกแลวท่ีวางตัวไดอยางเหมาะสม สามารถเปนแบบอยางท่ีดีให กับผู ใชยา          
ในชุมชนได 

   3. เขาใจปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย เนื่องจากเปนคนกลุมเดียวกัน  
   4. เปนการสรางเครือขายเพ่ือนชวยเพ่ือนในกลุมผูใชยาในชุมชนและเปนตนแบบในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ขอจํากัด. 

    1. ควรระมัดระวังเรื่องการกลับไปเสพยาซํ้าอีก ผูใชยาที่เลิกแลวจําเปนตองไดรับการฝก
ทักษะการปองกันการกลับไปเสพซํ้า 

   2. อาสาสมัครท่ีเลิกใชยาแลวบางคนอาจมองวาปจจุบันตนเองอยูคนละระดับกับผูท่ียังใชอยู      
จึงอาจมีการแสดงออกท่ีไมเหมาะสมโดยไมไดต้ังใจ เชน วางมาด หรือพูดจาในลักษณะดูถูก ซ่ึงสงผลตอ      
การยอมรับ หรือกลายเปนแรงกดดันตอกลุมเปาหมาย 

   3. มีขอจํากัดในการคนหาและเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะผูใชยาท่ีไมคอยเปดเผยตัว 
เพราะอาจไมทราบสถานท่ีและไมไดรับการไววางใจ 

   4. มีขอจํากัดในการลงพ้ืนท่ีนอกเวลาราชการ เชน ชวงเย็นคํ่า และวันหยุดราชการสนใจ         
และมีเวลาใหกับงานมากกวาและสามารถดูแลตนเองได เพราะไมตองคิดกังวลเก่ียวกับยาเสพติด 

   5. ผู ใชยาท่ีเลิกแลวท่ีวางตัวไดอยางเหมาะสม สามารถเปนแบบอยางท่ีดีให กับผู ใชยา          
ในชุมชนได 

   6. เขาใจปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย เนื่องจากปนคนกลุมเดียวกัน  
   7. เปนการสรางเครือขายเพ่ือนชวยเพ่ือนในกลุมผู ใชยาในชุมชน  และเปนตนแบบ             

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   8. มีขอจํากัดในการลงพ้ืนท่ีนอกเวลาราชการ  

การเย่ียมบานรายบุคคล 

 การบริการดูแลสุขภาพผูปวยท่ีบาน (Home health care) หมายถึง การบริหารใหมีการจัดบริการ 
เต็มรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยและครอบครัวรายหนึ่งๆ โดยเริ่มต้ังแต การประเมินสภาพผูปวยท่ีบาน  
การประสานงานกับทีมรักษาวาจะรักษาท่ีบาน ท่ีโรงพยาบาล หรือสงตอ การมอบหมายใหหนวยงานหรือ     
แผนกตางๆ รับผิดชอบหนาท่ีใดบางเพ่ือการดูแลผูปวยรายนั้นๆ รวมกัน การประเมินความตองการดานตางๆ       
ของผูปวยท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจประจําวันไดตามปกติ เชน หุงหาอาหาร ไปซ้ือขาวของ ทําความสะอาด
บานเรือน ซักเสื้อผา น้ํากิน น้ําใช ฟนไฟ ความปลอดภัยของทรัพยสินในบาน เปนตน 
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 การเย่ียมบาน (Home Visit) หมายถึง รูปแบบการบริการท่ีเปนสวนหนึ่งของการบริการดูแลสุขภาพ   
ท่ีบาน โดยแพทยจะออกไปเย่ียมผูปวยและครอบครัวท่ีบาน  อาจไปเย่ียมครั้งแรกเพ่ือประเมินสภาพ        
ความเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัว หลังจากนั้นอาจจะกลับไปเปนระยะๆ เม่ือผูปวยหรือทีมตองการ      
ถาจะใหสมบูรณแบบทีมอาจจะออกเยี่ยมบานทุกครั้งก็ได 

          วัตถุประสงคการเย่ียมบาน 
1. เพ่ือใหผูปวยและญาติมีความม่ันใจและสามารถพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพท่ีบานได 
2. เพ่ือใหญาติรูวิธีในการอยูรวมกับผูปวยท่ีบาน  และรวมดูแลรักษาผูปวย 
3. เพ่ือใหแพทยสามารถประเมินท้ังโรค (Disease)  และความเจ็บปวย (Illness) ท่ีแทจริงของ

ผูปวยและญาติไดอยางถูกตอง ครอบคลุม 
4. เพ่ือใหทีมแพทยทําความรูจักและสานตอความสัมพันธอันดีกับผูปวยและญาติในระยะยาว 
5. เพ่ือใหทีมแพทยสามารถประเมินภาวะความเสี่ยงตางๆ ตอสุขภาพของครอบครัวนั้นๆ       

และหาแนวทางท่ีจะลดความเส่ียงตางๆ เชน สามารถโนมนาวหรือแนะนําใหมีการเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอ
ความเจ็บปวยเม่ือผูปวยและญาติมีความศรัทธาตอแพทยและทีมงานนั้นๆ มานานพอ 

จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการเยี่ยมบานและการใหบริการสุขภาพท่ีบาน มีวัตถุประสงคหลัก      
ในการเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก โดยเนนใหผูปวยและญาติมีศักยภาพและความม่ันใจในการดูแลตนเองท่ีบาน
มากข้ึน ไมใชการพยายามกําจัดผูปวยออกจากโรงพยาบาล หรือพยายามลดคาใชจายภายในโรงพยาบาลหรือ
ลดภาระงานของแพทยและพยาบาล (ผศ.สายพิณ หัตถีรัตน และคณะ. คูมือหมอครบครัวฉบับสมบูรณ.) 

 หลักการของการเย่ียมบาน   

 1. ตองวางแผน (Plan) 
     ควรมีการวางแผนรวมกับทีมงาน ท้ังกอนและหลังการเยี่ยมบานวา จะไปเย่ียมบานผูปวยรายนั้นๆ       
เพ่ืออะไร ไปทําอะไร คาดวาจะเกิดอะไรข้ึน ถาไมเปนดังคาดจะมีแผนรองรับอยางไร ตองเตรียมขอมูล            
แผนพับสุขศึกษา แผนท่ีบาน และอุปกรณอะไรไป และเม่ือกลับจากเยี่ยมบานตองสรุปและบันทึกสิ่งท่ีเกิดข้ึน     
วาเปนไปตามแผนหรือไม จะตองติดตอประสานงานกับใครตอ รวมท้ังวางแผนการดูแลและการเย่ียมครั้งตอไป 

 2. แมนยําในหลักการ (Medical management) 
     หลักการในท่ีนี้ คือ หลักการในวิชาชีพของทีมสุขภาพ  แตละวิชาชีพมีทักษะและความชํานาญ
เฉพาะดานในการปฏิบัติงาน ทําใหแตละวิชาชีพไมสามารถทําหนาท่ีแทนกันไดอยางสมบูรณ  การทํางาน
รวมกันของแตละวิชาชีพในบานของผูปวย  จะทําใหผูปวยและญาติไดรับประโยชนสูงสุด  ควบคูกับหลักการ
ท่ีวา การเยี่ยมบานไมใชการลดมาตรฐานวิชาชีพ แตในทางตรงกันขามทีมสุขภาพท่ีไปเยี่ยมบานกลับจะตอง    
มีไหวพริบปฏิภาณและมีทักษะในการประยุกตใชทฤษฎีใหเขากับบริบทของแตละบาน ตลอดจนรูจัก          
แกสถานการณเฉพาะหนาได 
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  3. ไมระรานความสงบสุข (Identification of patient’s needs) 
      กอนเย่ียมบานควรมีการนัดหมายผูปวยและครอบครัววา อยากใหทีมสุขภาพไปเย่ียมบานหรือไม
จะสะดวกวัน เวลาใด อยาจูโจมเขาไปเยี่ยมบาน หรืออยาไปเยี่ยมเพราะ “เจาหนาท่ีอยากไป หรือเจาหนาท่ี  
วางพอดี” เพราะเจาหนาท่ีวางแตผูปวยและญาติอาจจะไมวาง อยาไปถาเจาบานไมอยากใหไปหรือไมสะดวก 
กอนออกไปเยี่ยมจริง ควรโทรศัพทหรือติดตอผูปวยและญาติลวงหนากอนวา กําลังจะออกเดินทาง จะไปถึง    
ในเวลาเทาใด เขาจะไดไมตองรอเกออยูนาน และมีโอกาสเตรียมตัวกอนท่ีแขกจะมาถึงบาน และเม่ือถึงบาน
แลวใหประเมินวาผูปวยตองการใหชวยเหลือในประเด็นใดบาง 

 4. ขจัดทุกขใหเปนระยะๆ (Continuing patient - centered care)  
     ทีมสุขภาพสามารถประเมินความทุกขท่ีเกิดจากความเจ็บปวย (Illness – IFFE) ตามหลักการของ
การดูแลโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางไดแก Idea - ความคิด (ผูปวยคิดวาตนเองเปนอะไร), Feeling – ความรูสึก 
(ผูปวยรูสึกอยางไรกับความเจ็บปวยของตน), Function - ภารกิจประจําวัน (ความเจ็บปวยนั้นสงผลใหผูปวย
ทําอะไรไดมากนอยเพียงใดในชีวิตประจําวัน) และ Expectation - ความคาดหวัง (ความตองการของผูปวย
และญาติในการดูและรักษาความเจ็บปวยนั้นๆ เปนอยางไร) ควรดูแลท้ังโรคและความทุกขท่ีเกิดจากความ
เจ็บปวยควบคูกันอยางตอเนื่องทุกครั้งท่ีไปเย่ียมมากนอยแลวแตโอกาส 

  5. พบปะเม่ือตองการ (Participation and Family Conference) 
      ควรใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอยากใหทีมสุขภาพมาเยี่ยมครั้งตอไป
เม่ือใด ถ่ีหางแคไหน (สอดคลองกับหลักการของ หาแนวทางรวมกันในการดูแลสุขภาพระหวางทีมสุขภาพ, 
ผูปวยและครอบครัว) ทีมสุขภาพตองใจกวางและเปดโอกาสใหผูปวยและญาติมีชองทางติดตอเม่ือตองการ
ความชวยเหลือ เชน ใหเบอรโทรศัพทติดตอไวพรอมกับขอมูลวา ควรโทรไดเม่ือไหร ไปโรงพยาบาลไดเม่ือใด 
อยางไร โดยใหขอมูลไวกับท้ังผูปวยและญาติ  
หมายเหตุ เม่ือเยี่ยมบานควรดึงเอาญาติมามีสวนรวมในวงสนทนาหรือถือโอกาสดีในการพบปะญาติๆ         
เพ่ือซักถามและวางแผนการแลผูปวยรวมกัน* 

  6. อยาอยูนานถาไมจําเปน (Evaluation of Quality of care)  
     การเยี่ยมบานท่ีเหมาะสมไมควรนานเกิน 1 ชั่วโมง 

  7. เนนสรางเสริมปองกัน (Risk evaluation and health promotion) 
     ตองชางสังเกตวาสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมสมาชิกในบานมีอะไรบางท่ีเปนขอดีในการสรางเสริม
คุณภาพและปองกันโรค ตองชื่นชมและแสดงออกใหสมาชิกในบานนั้นทราบ ถามีอะไรท่ีเปนความเสี่ยงตอ
สุขภาพควรไตรตรองวา ถึงเวลาท่ีควรจะแนะนําแลวหรือยัง สวนใหญถาสมาชิกในบานยังไมศรัทธาทีมสุขภาพ
ท่ีไปเย่ียมบานการทักแตเรื่องไมดีของบานจะทําใหเจาของบานเสียหนา และรูสึกวาถูกจับผิดอยูในบานตนเอง 
อาจทําใหรูสึกไมอยากตอนรับในครั้งตอไป และในท่ีสุดพฤติกรรมหรือความเสี่ยงนั้นก็ไมถูกเปลี่ยนแปลง ถารูสึก
วาผูปวยและญาติยังไมพรอมจะรับคําแนะนํา ควรจดบันทึกไวทําครั้งตอไปเม่ือมีโอกาส ควรแนะนําในสิ่งท่ีทําได
งายกอน 
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 8. พลิกผันตามสถานการณ (Reassessment of care plan)  
    ทีมสุขภาพควรมีการประเมินสถานการณทุกครั้งท่ีเยี่ยมบาน และปรับเปลี่ยนแผนการดูแล         

ตามสถานการณนั้นๆ 

 9. รวมประสานกันเปนทีม (Teamwork) 
     ทีมสุขภาพอาจไปเยี่ยมบานคนเดียวไดแตไมทํางานคนเดียว รูปแบบการเยี่ยมบานควรใหเหมาะกับ
สถานการณนั้นๆ ไมทําอยางเอิกเกริก เชน ทีมสุขภาพแตงชุดฟอรมอยางดี ยกโขยงมากัน 1 คันรถ เหมือน    
ท่ีเคยผิดพลาดในโครงการเย่ียมบานผูปวยเอดสในสมัยกอน ทีมสุขภาพอาจจะรูสึกวาต้ังใจไปทํางานเต็มรูปแบบ
แตอาจกอใหเกิดปญหาทางสังคมแกผูปวยและญาติโดยไมต้ังใจ กอนคนใดคนหน่ึงในทีมไปเย่ียมบานคนอ่ืนๆ 
ในทีมควรไดรับทราบ ไมใชวามีใครคนใดคนหนึ่งแอบไปเย่ียมคนเดียว ผูปวยและญาติจะรูสึกแปลกใจวาเขาควร
จะเชื่อใครเหมือนไมทํางานดวยกันตางคนตางแนะนํา ชื่อโรคยังบอกไมตรงกัน การทํางานแบบไมเปนทีม     
จะทําลายท้ังความสัมพันธกับผูปวย และความสําเร็จของการเยี่ยมบาน  

แนวคิดการเย่ียมบานผูปวยยาเสพติด 
การเยี่ยมบาน (Home visit)  เปนการจัดบริการหลังการประเมินภาวะสุขภาพครอบครัว เปนการ

เยี่ยมรายบุคคล ในชุมชน เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพจาก กาย จิต สังคม สิ่งแวดลอม และคนหาปญหาสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจําแนกภาวะสุขภาพ โดยการซักประวัติ หรือใชขอมูลเดิมจากการประเมินภาวะ
สุขภาพครอบครัว เพ่ือใหบริการสรางเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค รักษาพยาบาลเบ้ืองตน ใหความรู 
คําปรึกษา/แนะนําในการดูสุขภาพเบ้ืองตนในกลุมท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง และมีปญหาสุขภาพท่ีสามารถ
ควบคุมได (กองการพยาบาลสาธารณสุข, 2555) 

ผูปวยติดยาเสพติดท่ีเปนกลุมเปาหมายในการใหบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ในกรณีผูปวย    
ท่ีไมมาตามนัด จะชวยประเมินสาเหตุหรือเหตุผลของผูปวยท่ีไมสามารถมาตามนัดได หรือเม่ือจําหนายออกจาก
โรงพยาบาลจําเปนตองไดรับการเย่ียมบาน เพ่ือติดตามหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล (Hospitalization 
follow - up home visits) และการดูแลความเจ็บปวย เพราะถือวาเปนผูปวยเรื้อรัง ท่ีมีปญหายุงยากซับซอน     
เพ่ือประเมินวางแผนใหการชวยเหลือผูปวยและครอบครัว หรือประสานกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือรวมดูแลผูปวย    
อยางตอเนื่อง 
 การเยี่ยมบานจะตองเกิดจากความยินยอมของสองฝายคือ ฝายผูเยี่ยม ตองการใหบริการท่ีครอบคลุม
ท่ัวถึง ใหผูถูกเยี่ยมสามารถลดอันตรายจาการใชยาเสพติด และหรือ ลด ละ เลิกการใชยาเสพติด มีสุขภาพดี 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  ฝายผูถูกเยี่ยม ตองการความรู คําแนะ คําปรึกษา ขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับสุขภาพ วิธีการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ความม่ันใจในการดูแลชวยเหลือ สามารถดูแลสุขภาพ   
ตนเองได และมีสุขภาพดี ดังนั้นท้ังฝายผูเยี่ยมและผูถูกเยี่ยมตองมีความยินยอม พรอมใจกัน  

การเยี่ยมบานทุกครั้ง จะตองมีวัตถุประสงคในการเยี่ยมบาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน                 
กอนเยี่ยมบานเพ่ือเกิดประโยชนมากท่ีสุด โดยไมใชเวลามากในการเย่ียมแตละครั้ง ตรงกับความตองการท้ังของ             
ผูเยี่ยมและผูรับการเยี่ยม และเปนประโยชนตอการเยี่ยมมากนอยเพียงใด การกําหนดวัตถุประสงคท่ีดี
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เปรียบเสมือนการกําหนดทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน ยอมเปนหลักประกันการเยี่ยมบานครั้งนี้ จะบรรลุผล
ตามท่ีตั้งใจไวและยังใชประเมินความสําเร็จในการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 

1. เพ่ือประเมินและคนหาปญหา วางแผนการใหการชวยเหลือเพ่ือลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
2. เพ่ือติดตามผลการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพหลังจําหนายจากโรงพยาบาล 
3. เพ่ือการดูแล และสงเสริมการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดอยางตอเนื่อง 

กระบวนการเย่ียมบาน   
 กระบวนการเยี่ยม ประกอบดวย 3 ระยะ คือ (วิโรจน วรรณภิระ. 2555) 

1. ระยะกอนเย่ียมบาน  
     ความสําเร็จของการเยี่ยมบาน มักจะเกิดจากการวางแผนและการเตรียมตัวของผูเยี่ยมท่ีมีความ

พรอมท่ีดีโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานความชัดเจนของขอบงชี้ในการเย่ียมบานหรือเปาหมายในการเย่ียมบาน 
ระยะกอนการเยี่ยมบานมีความสําคัญมาก โดยการเตรียมการกอนเย่ียมบาน ประกอบดวย  

1.1 ระบุขอบงชี้หรือประเภทการเยี่ยม เชน  ผูปวยรับการรักษาแบบผูปวยนอกแตไมมา    
ตามนัด การติดตามหลังการจําหนายออกจากโรงพยาบาล  และหรือการเยี่ยมเพ่ือการดูแลตอเนื่อง  

 1.2 ทบทวนประวัติของผูปวยและสมาชิกในครอบครัว เพ่ือเตรียมขอมูลและกําหนด
วัตถุประสงคในการเย่ียม 

1.3 กําหนดวัตถุประสงคการเยี่ยมบานใหชัดเจน เชน การเยี่ยมบานครั้งแรก หรือการติดตาม 
เพ่ือทําอะไรบาง ถามีหลายวัตถุประสงคใหจัดลําดับความสําคัญ 

 1.4 วางแผนปฏิบัติงานรวมกัน (planning) กําหนดวัน เวลาเยี่ยม การประสานงานกับ      
ทีมเยี่ยม บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ การประสานงานกับผูปวย ครอบครัวและชุมชน 

1.5 จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณพ้ืนฐานและจําเปน (Equipment) มีแผนท่ีการเดินทางบาน 
ผูปวย เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟงและแบบบันทึกการเยี่ยม อุปกรณกันแดดเชน รม หมวก หมายเลข
โทรศัพทของผูปวย มีพาหนะที่ใชในการเย่ียม  

2. ระยะเย่ียมบาน   
    ระยะเย่ียมบานเปนระยะของการปฏิบัติ ใหการประเมินท้ังดานรางกาย และจิตใจ สิ่งแวดลอม

ครอบครัว เพ่ือวินิจฉัยปญหา เบ้ืองตนและใหการชวยเหลือ โดยดําเนินตามแผนท่ีวางไวหรือปรับตาม
สถานการณ จะชวยใหการเยี่ยมบานประสบความสําเร็จและราบร่ืน   

     การเขาเยี่ยม เริ่มตนดวยธรรมเนียมปฏิบัติท่ีดีมีทาทีท่ีอดทน การใชทักษะท่ีเหมาะสมใชภาษา
เขาใจงาย ควรคํานึงถึงธรรมชาติท่ีควรปฏิบัติ เชน การขออนุญาต การใหความเคารพ เกรงใจ ชางสังเกต    
การต้ังคําถามใหเหมาะสม ขณะเดียวกันการใหบริการควรให สอดคลองกับความตองการ มีความรู มีหลักการ
และเหตุผลรวมถึงการใชกระเปาเยี่ยม ยึดหลักสะอาด ปลอดเชื้อ ปองกันการติดเชื้อมีความม่ันใจ  โดยกิจกรรม
ระหวางเยี่ยมประกอบ ดวย  

2.1 สรางหรือปรับปรุงผังครอบครัวใหเปนปจจุบัน ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว    
เพ่ือนบาน การพ่ึงพากัน  
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2.2 ประยุกตใชเทคนิคการเย่ียมบานท่ีเหมาะสมตามวัตถุประสงคและสถานการณ ความเชื่อ 
ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ กฎหมาย เชน การซักประวัติเรื่องการใชยา พฤติกรรมเสี่ยง 
พฤติกรรมเสพติดรวมของบุคคลในครอบครัว การเจ็บปวยของครอบครัว การตรวจรางกายขณะเยี่ยม การใชยา 
การดูแลรักษาเม่ือเจ็บปวย ตลอดจนการชวยเหลือสนับสนุนทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 

2.3 ประเมินผลการเยี่ยมบานครั้งนี้ท่ีผูปวย ครอบครัว ชุมชนไดรับ 

3. ระยะหลังเย่ียมบาน  
     หลังจากท่ีมีการเยี่ยมบานทุกครั้ง ผูเยี่ยมจะตองดําเนินการดังนี้ 

3.1  การบันทึกขอมูลในแบบบันทึกการเยี่ยมบานในแฟมครอบครัว 
3.2  การทําความสะอาด กระเปาเยี่ยม เครื่องมือหรืออุปกรณ 
3.3  วางแผนการเย่ียมครั้งตอไป 
3.4  การสงตอขอมูลใหบุคลากรสาธารณสุข 

ทักษะท่ีจําเปนในการเย่ียมบาน  
ขณะท่ีเยี่ยมบาน ผูเยี่ยมสามารถใชวิธีการตางๆ เพ่ือใหไดขอมูล เพ่ือประเมินครอบครัว และวางแผน

ในการชวยเหลือ โดยตองมีทักษะท่ีจําเปนในการเยี่ยม ไดแก 
1. ทักษะดานแนวคิดและความรู พ้ืนฐาน ดานยาเสพติด ผลกระทบ  การลดผลกระทบ         

หรือลดอันตราย  กฎหมายท่ีเก่ียวของ แหลงสนับสนุนชวยเหลือ 
2. ทักษะดานกระบวนการปฏิบัติ  เชน การชวยเหลือเม่ือผูปวยไดรับยาเกินขนาด การขอตรวจ

ปสสาวะ การประเมินสภาพปญหาตางๆ  
3. ทักษะการสื่อสารและคนหาขอมูล เพ่ือสรางสัมพันธภาพและความไววางใจ  
4. ทักษะการดูแลเบื้องตนสําหรับความเจ็บปวยหรือแกปญหาเฉพาะหนา 
5. ทักษะการประสานงานและการสงตอขาวสาร ขอมูล และตัวผูปวย 
6. ทักษะดานสังคมทักษะตางๆ ท่ีใช เพ่ือการมีปฏิสัมพันธและการสื่อสารระหวางคนในสังคม      

อันไดแก ทักษะการสื่อสารตางๆ เชน การพูด การฟง การสบตา การรักษาระยะหางระหวางคูสนทนา            
อยางเหมาะสม การเขาใจถึงสีหนาทาทาง ภาษาทางรางกาย รวมท้ังความสามารถในการเขาใจถึงสถานการณตางๆ      
ท่ีหลากหลาย กฎกติกาตางๆ ในสังคม ความสามารถในการรูจักผู อ่ืน และการคิดถึงคนรอบขางอยาง        
เขาอกเขาใจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธในทางบวกใหเกิดข้ึน 

7. ทักษะดานความปลอดภัยของตนเอง เชน กฎหมาย ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงภยันตราย 
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 นายแพทยอภิศักด์ิ   วิทยานุกูลลักษณ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นายแพทยชัยรัชต   กองเปสลาพันธ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
 นางนภัสสรณ   รังสิเวโรจน โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 เภสัชกรหญิงสมพร สุวรรณมาโจ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
 นางสาวเยาวเรศว   นาคะโยธนิสกุล สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
 นางสาวลักขณา   กลางคาร สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
 นางสําเนา    นิลบรรพ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
 ดร.สุกุมา    แสงเดือนฉาย สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
 นางลัดดา   ขอบทอง สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
 นางสาวศศิธร   คุณธรรม สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
 นางรัชนีกร   ขันตี สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
 นางสาวขวัญชนก เตจะฟอง โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นางมณฑิรา เมธา โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นางสาวอมรรัตน ชัยนนถี โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นายบัญญัติ ทองทศ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นางสาวเกสรี ธนูสนธิ ์ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นางเยาวเรศ ทองใส โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นายพิษณุพงษ ไชยวุฒิ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นางทิพวรรณ สมควร โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 เภสัชกรหญิงเรณู อุทธิยัง โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 เภสัชกรหญิงวัลลีย มิตรมโนชัย โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นางสาวศยามล ฤทธิแสง โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 นางสุจิตตา ฤทธิ์มนตรี โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 

 



ชุดความรูการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค                          1๒๐
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