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บรรณาธิการแถลง
วารสารวิชาการเสพติด ฉบับนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีส่ ง่ บทความวิชาการ
มาเพือ่ เผยแพร่ วารสารได้มกี ำ� หนดระยะเวลาในการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ เริม่ เดือนมกราคม – มิถนุ ายน
และ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ส�ำหรับฉบับนี้ มีบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ประกอบด้วย เรือ่ งแรก การทบทวนการใช้ยาอัลปราโซแลมในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
เรื่องที่สอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ระบบสมัครใจจังหวัดล�ำพูน เรื่องที่สาม
แรงจูงใจของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นต่อการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษาในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์เชียงใหม่ เรื่องที่สี่ อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ใช้สารเมทแอมเฟตามีนซ�้ำในสถาบันบ�ำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และบทความ เรื่อง Acamprosate กับการบ�ำบัด
รักษาโรคติดสุรา
กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ติดตามมาโดยตลอด
และขอเชิญชวน หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจัดส่งบทความวิชาการเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการเสพติด
เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้
จะได้รบั การพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ ของประเทศอันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติด
ในระดับชาติต่อไป

ล�่ำซ�ำ ลักขณาภิชนชัช
      บรรณาธิการ

วารสารวิชาการเสพติด

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563

สารบัญ
		
บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ
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Abstract		 Drug Utilization Review of Alprazolam at Thanyarak Chiangmai Hospital
			 Uttiyung R.
			 Thanyarak Chiangmai Hospital
Objective: To review drug utilization of Alprazolam at Thanyarak Chiangmai
Hospital.
Method: A retrospective study from October 1, 2016 to December 31, 2018,
descriptive the nature of the prescribing and evaluation of drug prescribing of
alprazolam in outpatients. In terms of indication, dose, duration, a doctor who
prescribes, contraindications, precautions and adverse drug reactions.
Result: There were 44 cases (Forty males and four females; 685 visits), who
were prescribed alprazolam. The alprazolam utilizing which accommodates
the criteria for Rational Drug Use (RDU) according to the National list of essential
medicines: Central Nervous System Volume 1 and Thai National Formulary 2015
Drugs used in Psychiatry were : indication (0.15%), dosage (0.15%), contraindication
(9.78%), precaution ( 99.56%), adverse drug reaction (99.71%). There did not fit in
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the criteria : indication ( opioid dependence 70.66%, followed by insomnia 18.54%),
dosage (99.85%), contraindication 90.22% (used combination with methadone
88.03%, followed by benzodiazepine 21.76%), precaution 0.44% (used 3 times in
patients older than 65 years old), adverse drug reactions 0.29% ( drowsiness and
confusion) and duration (100%).
Conclusion and recommendations: Regard to the criteria for Rational Drug
Use (RDU) in Psychiatry regard to the Central Nervous System Volume 1 and Thai
Nation Formulary 2015, the evaluation of alprazolam prescribing found highly not
fit criteria : the most was duration, followed by indication, dosage and contraindication
respectively. Adverse drug reaction and precaution were 2 aspects that fit the
criteria. Therefore, the hospital should have a clear policy on prescribing medication
in order to make more reasonable use of medication.
Keywords : Drug Utilization Review, Alprazolam
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam) ใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
วิธกี ารศึกษา เป็นการศึกษาย้อนหลังถึงลักษณะการสัง่ ใช้และประเมินการสัง่ ใช้ยาอัลปราโซแลม
ในผู้ป่วยนอก (ในด้านข้อบ่งใช้ ขนาด ระยะเวลาการสั่งใช้ แพทย์ผู้สั่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง
ในการใช้ยา และอาการไม่พึงประสงค์จากยา) ช่วง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยใช้
สถิติพรรณนา
ผลการศึกษา จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาอัลปราโซแลม 44 คน ชาย 40 คน หญิง 4 คน จ�ำนวนครัง้
ที่มารักษา 685 ครั้ง การประเมินการสั่งใช้ยาตามเกณฑ์คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติ : ยาระบบประสาทส่วนกลางเล่มที่ 1 พ.ศ. 2553 และ คู่มือการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ในทางจิตเวช Thai National Formulary 2015 Drugs
used in Psychiatry พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ด้านข้อบ่งใช้ร้อยละ 0.15 ข้อบ่งใช้ที่พบว่า
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คือ Opioid dependence ร้อยละ 70.66 รองลงมาคือ Insomnia ร้อยละ
18.54 เป็นไปตามเกณฑ์ด้านขนาดยาร้อยละ 0.15 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 99.85 เป็นไป
ตามเกณฑ์ด้านข้อห้ามใช้ร้อยละ 9.78 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 90.22 โดยพบว่ามีการใช้ยา
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ร่วมกับยาเมทาโดนร้อยละ 88.03 รองลงมาคือ การใช้ยาร่วมกับยากลุ่ม Benzodiazepine
ร้อยละ 21.76 เป็นไปตามเกณฑ์ด้านข้อควรระวังร้อยละ 99.56 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 0.44
โดยมีการใช้ยาในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่า 65 ปีจำ� นวน 3 ครัง้ เป็นไปตามเกณฑ์ดา้ นอาการไม่พงึ ประสงค์
จากยาร้อยละ 99.71 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์รอ้ ยละ 0.29 โดยอาการไม่พงึ ประสงค์ทพี่ บจากยา ได้แก่
ง่วง ซึม และสับสน จ�ำนวน 2 ครั้ง ไม่พบการเป็นไปตามเกณฑ์ในด้านระยะเวลาการสั่งใช้ยา
สรุปและข้อเสนอแนะ การสั่งใช้ยาอัลปราโซแลมไม่เป็นไปตามเกณฑ์สูงเมื่อประเมิน
ตามเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในด้านระยะเวลาการสั่งใช้
ซึ่งพบได้มากสุด รองลงมาได้แก่ ด้านข้อบ่งใช้ ด้านขนาดยา และด้านข้อห้ามใช้ ตามล�ำดับ
พบ 2 ด้านที่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์จากยาและข้อควรระวังในการใช้ยา
ดังนั้นโรงพยาบาลควรมีการก�ำหนดนโยบายการสั่งใช้ยาให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : การทบทวนการใช้ยา, ยาอัลปราโซแลม

บทน�ำ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 25591 แบ่งวัตถุออกฤทธิอ์ อกเป็น
4 ประเภท แต่ละประเภทมีระดับความเข้มงวด
ของการควบคุมจากมากไปน้อย โดยพิจารณาจาก
สภาพปัญหา การน�ำไปใช้ในทางที่ผิด สถานการณ์
การระบาดภายในประเทศ ผลกระทบและแนวโน้ม
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อสังคมและการใช้ประโยชน์ในการบ�ำบัดรักษา
ในทางการแพทย์ภายในประเทศ โดยประเภทที่ 1
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่น�ำไปใช้
ในทางทีผ่ ดิ สูงจึงมีการควบคุมการน�ำไปใช้ทเี่ ข้มงวด
ที่สุด ประเภทที่ 2 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทที่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และอาจก่อให้เกิดการน�ำไปใช้หรือมีแนวโน้มใน
การใช้ในทางที่ผิดสูง ระดับการควบคุมการน�ำไป

ใช้เข้มงวดแต่น้อยกว่าประเภทที่ 1 ส่วนประเภท
ที่ 3 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้
ในการแพทย์และอาจก่อให้เกิดการน�ำไปใช้หรือ
มีแนวโน้มในการน�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ระดับการควบคุม
การน�ำไปใช้เข้มงวดน้อยกว่าประเภท 2 และประเภท
ที่ 4 คือวัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และ
อาจก่อให้เกิดการน�ำไปใช้หรือมีแนวโน้มในการ
น�ำไปใช้ในทางที่ผิดแต่น้อยกว่าประเภท 3 ระดับ
การควบคุมการน�ำไปใช้จะเข้มงวดน้อยที่สุด
ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam) เคยจัดเป็น
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 4
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97
(พ.ศ. 2539) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 25562
ได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ของ
ยาอัลปราโซแลมจากประเภท 4 ให้เป็นประเภท 2
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วารสารวิชาการเสพติด

เพือ่ แก้ปญ
ั หาการน�ำยาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ยาอัลปรา
โซแลมจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
อยู ่ ใ นกลุ ่ ม Benzodiazepines ซึ่ ง ออกฤทธิ์
กดระบบประสาทส่วนกลางทีม่ คี วามแรงสูง (High
therapeutic potency) ตัวยาสามารถออกฤทธิเ์ ร็ว
โดยปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ได้แก่ โรควิตกกังวล (Generalized anxiety
disorder) และอาการตืน่ ตระหนก (Panic disorder)
โดยขนาดความแรงที่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทยมี
3 ขนาด ได้แก่ 0.25 มิลลิกรัม 0.5 มิลลิกรัม และ
1 มิลลิกรัม อย่างไรก็ตามยาอัลปราโซแลมเป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่น�ำไปใช้ในทางที่ผิด
(abuse) ได้บ่อย เช่น น�ำไปผสมในสารเสพติด
อืน่ ๆ หรือ ผสมกับยาแก้ไอเพือ่ ให้เกิดความมึนเมา
หรือน�ำไปผสมกับเครื่องดื่ม เช่นน�้ำอัดลมหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากยาอัลปราโซแลม
เป็นสารประกอบทีไ่ ม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ ไม่สามารถสังเกต
ได้ดว้ ยตาเปล่าจึงถูกน�ำไปใช้เป็นยานอนหลับ เพือ่
หวังล่วงละเมิดทางเพศ รูดทรัพย์ และก่ออาชญากรรม
เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าปัญหาการน�ำยาอัลปราโซแลม
ไปใช้ในทางที่ผิดมีมากขึ้นในประเทศไทย และ
เนื่องจากในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่มียา
อัลปราโซแลมขนาดความแรง ได้แก่ 0.5 มิลลิกรัม
และ 1 มิลลิกรัมอยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาล ซึ่ง
ตัง้ แต่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
มีการใช้อลั ปราโซแลม ขนาด 0.5 มิลลิกรัม จ�ำนวน
24,835 เม็ด และขนาด 1 มิลลิกรัม จ�ำนวน 3,703 เม็ด
ซึง่ เป็นการใช้ในปริมาณทีส่ งู ดังนัน้ จึงได้ทำ� การศึกษา
ทบทวนการใช้ยาอัลปราโซแลมในโรงพยาบาล

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563

ธัญญารักษ์เชียงใหม่ เพื่อท�ำให้ทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะการสั่งใช้ยา ผลการใช้ยา และ
น�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้ยาอัลปราโซแลมให้มีความสมเหตุผลและ
ป้องกันการน�ำยาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ซึง่ อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ป่วยและสังคมได้

วัตถุและวิธีการ
วิธกี ารศึกษา การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาแบบ
เก็บข้อมูลย้อนหลังในผูป้ ว่ ยนอกทีไ่ ด้รบั ยาอัลปราโซแลม
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและจากฐานข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
กลุ่มประชากร
ผูป้ ว่ ยทุกรายทีเ่ ข้ารับบริการแบบผูป้ ว่ ยนอก
ในช่วง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
และได้รับการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลม
นิยามศัพท์
การทบทวนการใช้ยา (Drug Utilization
Review) หมายถึง การทบทวนการใช้ยาอัลปราโซแลม
ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะการสัง่ ใช้ยา
และประเมินการใช้ยาตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
ในคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ยาระบบประสาทส่วนกลางเล่มที่ 1 พ.ศ. 25533
หากข้อบ่งใช้ใดยังไม่ได้กำ� หนดขนาดยา วิธกี ารให้ยา
และระยะเวลาทีเ่ หมาะสมไว้ในคูม่ อื การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาระบบประสาท
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ส่วนกลางเล่มที่ 1 พ.ศ. 2553 จะอ้างอิงข้อมูลการขึน้
ทะเบียนยาของส�ำนักงานอาหารและยาประเทศไทย4
และเกณฑ์ คู ่ มื อ การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติทใี่ ช้ในทางจิตเวช Thai National
Formulary 2015 Drugs used in Psychiatry5
อัลปราโซแลม หมายถึง ยาอัลปราโซแลม
ขนาด 0.5 และ 1 มิลลิกรัม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบเก็บข้อมูลลัก ษณะการใช้ ย าและ
การประเมินการใช้ยาอัลปราโซแลมในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์เชียงใหม่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลการสัง่ ใช้ยาอัลปราโซแลม
ทีม่ รี ายละเอียดด้าน แพทย์ผสู้ งั่ ใช้ ชนิดยา ข้อบ่งใช้
ขนาดยา ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พงึ ประสงค์
จากยาและระยะเวลาทีแ่ พทย์สงั่ จ่ายยาให้แก่ผปู้ ว่ ย
2. เกณฑ์การประเมินการใช้ยาอัลปราโซแลม
ขั้นตอนการด�ำเนินการศึกษา
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3.1 ใช้ตามแนวทางในคูม่ อื การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยาระบบ
ประสาทส่วนกลาง เล่ม 1 พ.ศ. 25533
3.2 หากข้ อ บ่ ง ใช้ ใ ดยั ง ไม่ ไ ด้ ก� ำ หนด
ขนาดยา วิธีการให้ยา และระยะเวลาที่เหมาะสม
ไว้ ใ นคู ่ มื อ การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลตามบั ญ ชี
ยาหลักแห่งชาติ ยาระบบประสาทส่วนกลางเล่มที่
1 พ.ศ. 2553 จะอ้างอิงข้อมูลการขึ้นทะเบียนยา
ของส�ำนักงานอาหารและยาประเทศไทย4 และ
เกณฑ์คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียา
หลักแห่งชาติที่ใช้ในทางจิตเวช Thai National
Formulary 2015 Drugs used in Psychiatry5
4. ประเมินการใช้ยาอัลปราโซแลม
ในประเด็นของข้อบ่งใช้ยา ชนิดยา ขนาดยา
ระยะเวลาการสั่งใช้ยา แพทย์ผู้สั่งใช้ยา อาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง
ในการใช้ยา โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตาม
ข้อ 3 โดยผูท้ ำ� การศึกษาคนเดียว กรณีการประเมิน
ระยะเวลาการสั่งใช้ยานั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
ได้รบั ยาอัลปราโซแลม ตัง้ แต่กอ่ นวันที่ 1 ตุลาคม 2559
จึงเก็บข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับยาอัลปราโซแลม
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงที่แพทย์สั่งครั้งล่าสุด และ
ท�ำการประเมินจากระยะเวลาที่ได้รับต่อเนื่องของ
กลุ่มตัวอย่างรายนั้น ๆ

1. ขออนุมัติท�ำการศึก ษาและเก็ บข้ อ มู ล
จากผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
2. ศึกษาลักษณะการสัง่ ใช้ยาอัลปราโซแลม
ท�ำการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ว่ ยนอก
ที่มาพบแพทย์ในระยะเวลาที่ท�ำการศึกษา ได้แก่
ข้อบ่งใช้ ชนิดยา ขนาดยา ระยะเวลาการสั่งใช้ยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แพทย์ ผู ้ สั่ ง ใช้ ย า อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยา
สถิติเชิงพรรณนาในรูปของความถี่ ร้อยละ
ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังในการใช้ยา
3. ก� ำ หนดเกณฑ์ ป ระเมิ น การสั่ ง ใช้ ย า
อัลปราโซแลม
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ผล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการแบบผูป้ ว่ ยนอก ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน
ทัง้ สิน้ 4,151 ราย มีจำ� นวนครัง้ ทีม่ ารักษา 43,137 ครัง้
ผู้ป่วยที่ได้รับยาอัลปราโซแลม มีจ�ำนวน 44 ราย

จ�ำนวนครั้งที่มารักษา 685 ครั้ง คิดเป็นโอกาส
ที่ผู้ป่วยจะได้รับยาอัลปราโซแลมร้อยละ 1.59
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 1
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 90.09)
เมื่ อ จ� ำ แนกตามอายุ พ บว่ า ช่ ว งอายุ 21-30 ปี
มีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 31.81)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ

ไม่เกิน 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 65 ปี
ค่าเฉลี่ย (ปี)

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

40
4

90.91
9.09

6
14
13
6
4
1

13.64
31.81
29.55
13.64
9.09
2.27
33

ส่วนที่ 2 ลักษณะการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลม

ผู้สั่งเขียน “RM” (Repeat medication หมายถึง
2.1 ลักษณะของผูส้ งั่ ใช้ยาอัลปราโซแลม ยาเดิมที่ผู้ป่วยได้รับครั้งก่อนหน้านี้) มีร้อยละ 3.2
การสั่งใช้ยาอัลปราโซแลม ส่วนใหญ่สั่งโดย ข้อมูลลักษณะของผู้สั่งใช้แสดงดังตารางที่ 2
แพทย์ทั่วไป โดยพบว่าการสั่งใช้ลักษณะที่แพทย์
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะผู้สั่งใช้ยาอัลปราโซแลม
แพทย์ผู้สั่งใช้
จิตแพทย์
แพทย์ทั่วไป

จ�ำนวน (ครั้ง)
261
424

ร้อยละ
38.10
61.90
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2.2 ชนิดของยาอัลปราโซแลม
เมื่ อ พิ จ ารณาชนิ ด ของยาอั ล ปราโซแลม
พบว่ามีการสั่งใช้ขนาด 0.5 มิลลิกรัมเป็นส่วนใหญ่
จ�ำนวน 495 ครัง้ (ร้อยละ 72.26) คิดเป็น 12.42 กรัม
รองลงมาคือ ขนาด 1 มิลลิกรัม จ�ำนวน 190 ครั้ง
(ร้อยละ 27.74) คิดเป็น 3.70 กรัม

ตัวอย่าง 44 คน ทีส่ ามารถเก็บข้อมูลด้านระยะเวลา
การสั่งใช้ พบว่า มีการสั่งจ่ายยาเป็นระยะเวลา
มากกว่า 4 สัปดาห์ร้อยละ 68.18 โดยเป็นยา
อัลปราโซแลมขนาด 0.5 มิลลิกรัม ร้อยละ 40.91 และ
ขนาด 1 มิลลิกรัม ร้อยละ 27.27 ยาอัลปราโซแลม
ขนาด 0.5 มิลลิกรัม มีระยะเวลาการสัง่ ใช้นานทีส่ ดุ
2.3 ระยะเวลาการสัง่ ใช้ยาอัลปราโซแลม 871 วัน ส�ำหรับยาอัลปราโซแลม 1 มิลลิกรัม
ระยะเวลาการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลม เป็น มีระยะเวลาการสัง่ ใช้นานทีส่ ดุ 738 วัน ดังตารางที่ 3
ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างรับยาต่อเนื่อง จากกลุ่ม
ตารางที่ 3 ระยะเวลาการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลม
ยา Alprazolam
ระยะเวลาการสั่งใช้ยา
น้อยกว่า 4 สัปดาห์
มากกว่า 4 สัปดาห์
ค่าเฉลี่ยต่อคน (วัน)
ระยะเวลานานที่สุด (วัน)
ระยะเวลาที่น้อยที่สุด (วัน)
ระยะเวลาที่นานที่สุดต่อครั้ง (วัน)
ระยะเวลาที่น้อยที่สุดต่อครั้ง (วัน)
ค่าเฉลี่ยต่อครั้ง (วัน)

0.5 mg
จ�ำนวน
7 คน (ร้อยละ15.91)
18 คน (ร้อยละ40.91)
196
871
4
90
4
21

1 mg
จ�ำนวน
7 คน (ร้อยละ15.91)
12 คน (ร้อยละ27.27)
135
738
3
90
3
26

ขนาดยาอัลปราโซแลมที่ผู้ป่วยได้รับสูงสุดต่อวัน
2.4 ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับ
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นขนาดยา พบว่ า คือ 3 มิลลิกรัม ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขนาดยาอัลปราโซแลมที่ผู้ป่วยได้รับ
ขนาดการสั่งใช้ยา (mg)
ขนาดยามากที่สุดต่อวัน
ขนาดยาน้อยที่สุดต่อวัน
ขนาดยาเฉลี่ยต่อวัน ± SD
ขนาดยามากที่สุดต่อครั้ง
ขนาดยาน้อยที่สุดต่อครั้ง
ขนาดยาเฉลี่ยต่อครั้ง ± SD

ยา Alprazolam
0.5 mg
3
0.25
1.50 ± 0.25
180 (90 วัน)
3.5
25.2 ± 18.32

1 mg
3
1
1.65 ± 0.86
160 (90 วัน)
3
28 ± 21.54
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินการสัง่ ใช้ยาอัลปราโซแลม 99.56 และด้านข้อห้ามใช้ ร้อยละ 99.56 ตามล�ำดับ
ในการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลม พบว่าเป็นไป ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านระยะเวลาการสั่งใช้สูงสุด
ตามเกณฑ์ด้านอาการไม่พึงประสงค์จากยาสูงสุด รองลงมาคือ ด้านข้อบ่งใช้ และ ด้านขนาดยา
ร้อยละ 99.71 รองลงมาคือ ด้านข้อควรระวัง ร้อยละ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลม
การประเมินตามเกณฑ์
ด้านข้อบ่งใช้ (ครั้ง)
ด้านขนาดยา (ครั้ง)
ด้านข้อห้ามใช้ (ครั้ง)
ด้านข้อควรระวังการใช้ยา (ครั้ง)
ด้านอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา (ครัง้ )
ด้านระยะเวลาการสั่งใช้ (คน)

เป็นไปตามเกณฑ์
จ�ำนวน
ร้อยละ
1
0.15
1
0.15
67
9.78
682
99.56
683
99.71
0
0

3.1 ด้านข้อบ่งใช้
การสัง่ ใช้ยาตามคูม่ อื การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาระบบประสาทส่วนกลาง
เล่มที่ 1 พ.ศ. 2553 และการใช้ยาทางจิตเวช
Thai National Formulary 2015 Drugs used
in Psychiatry5 มีการใช้ยาอัลปราโซแลมเพียง

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
จ�ำนวน
ร้อยละ
684
99.85
684
99.85
618
90.22
3
0.44
2
0.29
44
100

2 ข้อบ่งใช้ ได้แก่ โรควิตกกังวล (Generalized anxiety
disorder) และลดอาการตืน่ ตระหนก (Panic disorder)
จากการประเมินการสั่งใช้ยาด้านข้อบ่งใช้ พบว่า
เป็นไปตามเกณฑ์จำ� นวน 1 ครัง้ (ร้อยละ 0.15) และ
ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ (มี ก ารสั่ ง ในข้ อ บ่ ง ใช้ อื่ น )
จ�ำนวน 684 ครั้ง (ร้อยละ 99.85) ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การวินิจฉัยโรคของกลุ่มตัวอย่างจากใบสั่งยา
การวินิจฉัยโรค
Panic disorder
Opioid dependence
Amphetamine dependence
Insomnia
Benzodiazepine dependence
Depressive disorder
Hypnotic disorder
Bipolar disorder
Methamphetamine dependence
Alcohol dependence

จ�ำนวน (ครั้ง)
1
484
1
127
7
29
17
14
1
4

ร้อยละ
0.15
70.66
0.15
18.54
1.02
4.23
2.48
2.04
0.15
0.58
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3.2 ด้านขนาดยา
ขนาดยาอัลปราโซแลมทีใ่ ช้ในโรควิตกกังวล
(Generalized anxiety disorder) คือ ไม่เกิน
4 มิลลิกรัมต่อวัน และไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน
ในการลดอาการตืน่ ตระหนก (Panic disorder) จาก
การประเมินด้านขนาดยา พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์
1 ครัง้ (ร้อยละ 0.15) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 684 ครัง้
(ร้อยละ 99.85) โดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์จากเงือ่ นไข
การสั่งใช้ยา คือหากมีการสั่งใช้ยาในข้อบ่งใช้อื่น
ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดจะถือว่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ด้านขนาดยา ถึงแม้ว่าในการเก็บข้อมูล
ครั้ ง นี้ ไม่ พ บผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ขนาดยามากกว่ า
4 มิลลิกรัม หรือ 10 มิลลิกรัมต่อวัน
3.3 ด้านระยะเวลาการสั่งใช้ยา
ตามเกณฑ์ ก ารสั่ ง ใช้ ย าอั ล ปราโซแลม
อย่างสมเหตุผล มีการระบุระยะเวลาที่สมเหตุผล
เฉพาะในข้อบ่งใช้ที่ได้แนะน�ำและรับรองเท่านั้น
เนือ่ งจากระยะเวลาทีส่ มเหตุผลขึน้ กับแต่ละข้อบ่งใช้
ดังนั้นการประเมินด้านนี้จึงประเมินเฉพาะกรณี
ที่ มี ก ารสั่ ง ใช้ ส มเหตุ ผ ลด้ า นข้ อ บ่ ง ใช้ และเมื่ อ
ประเมินด้านระยะเวลา พบว่า ไม่พบผู้ป่วยที่เป็น
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ไปตามเกณฑ์ คือ มีการสัง่ ใช้ยานานกว่า 4 สัปดาห์
(ระยะเวลา 60 วัน) ในผูป้ ว่ ย Panic disorder 1 ราย
3.4 ด้านข้อห้ามใช้
ตามเกณฑ์ ก ารสั่ ง ใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล
ยาอัลปราโซแลมห้ามใช้ในผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่แพ้ยา
ชนิดนี้ ผู้ป่วยโรคต้อหินเฉียบพลันชนิดมุมแคบ
สตรีมคี รรภ์และให้นมบุตร และใช้เพือ่ การรักษาโรคจิต
รวมทั้งห้ามใช้ยาอัลปราโซแลมร่วมกับยาที่มีฤทธิ์
กดระบบประสาทส่ ว นกลาง ยาฆ่ า เชื้ อ รากลุ ่ ม
Azole และห้ามใช้รว่ มกับยาเมทาโดน เมือ่ ประเมิน
ด้านข้อห้ามใช้ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ 67 ครั้ง
(ร้อยละ 9.78) และไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ�ำนวน
618 ครั้ง (ร้อยละ 90.22) ซึ่งการใช้ยาไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ การใช้ร่วมกับยาเมทาโดน
(ร้อยละ 88.03) รองลงมาได้แก่ การใช้ร่วมกับยา
ที่ มี ฤ ทธิ์ ก ดระบบประสาทส่ ว นกลาง (ยากลุ ่ ม
Benzodiazepines) 149 ครั้ง (ร้อยละ 21.76)
โดยยาในกลุ่ม Benzodiazepine ที่พบใช้ร่วมกับ
ยาอั ล ปราโซแลมสู ง สุ ด ได้ แ ก่ Clonazepam
2 มิ ล ลิ ก รั ม รองลงมาได้ แ ก่ Clonazepam
0.5 มิลลิกรัม ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การใช้ยาอัลปราโซแลมร่วมกับยาในกลุม่ Benzodiazepine จากกลุม่ ตัวอย่างตามใบสัง่ ยา
ชนิดของยากลุ่ม Benzodiazepine ที่มีการใช้ร่วมกับยา Alprazolam
Clonazepam 2 mg
Clonazepam 0.5 mg
Diazepam 5 mg
Diazepam 2 mg
Lorazepam 1 mg
รวม

จ�ำนวน (ครั้ง)
85
37
16
1
10
149

ร้อยละ
12.41
5.40
2.34
0.15
1.46
21.76
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3.5 ด้านข้อควรระวัง
ตามเกณฑ์การสั่งใช้ยาอัลปราโซแลมอย่าง
สมเหตุผล ควรระวังการใช้ในผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 65 ปี
และเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี และระวังในผู้ที่มี
การท�ำงานของตับหรือไตบกพร่อง การประเมินด้าน
ข้อควรระวังของการใช้ยาอัลปราโซแลม พบว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ 682 ครั้ง (ร้อยละ 99.56)
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีการใช้ยาในผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี จ�ำนวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 0.44)
3.6 ด้านอาการไม่พึงประสงค์จากยา
มีการใช้ยาเป็นไปตามเกณฑ์ด้านอาการ
ไม่พึงประสงค์ จ�ำนวน 683 ครั้ง (ร้อยละ 99.71)
และมีการใช้ยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ�ำนวน 2 ครั้ง
(ร้อยละ 0.29) โดยอาการไม่พงึ ประสงค์ทพี่ บ ได้แก่
ง่วงซึม และสับสน

วิจารณ์

จากการทบทวนการใช้ยาอัลปราโซแลม
ในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
จ�ำนวน 44 คน พบการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลมใน
ผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด 30 คน สั่งยาโดยจิตแพทย์
9 คน สั่งโดยแพทย์ทั่วไป 21 คน ซึ่งแตกต่างกับ
การศึกษาของ Pek EA. และคณะ6 ที่พบว่าแพทย์
ที่สั่งจ่ายยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทส่วนใหญ่
จะเป็นแพทย์เฉพาะทาง เมื่อประเมินการใช้ยา
ตามเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล พบว่า เป็นไป
ตามเกณฑ์ด้านอาการไม่พึงประสงค์จากยาสูงสุด
รองลงมาคือด้านข้อควรระวังการใช้และข้อห้ามใช้
ตามล�ำดับ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ ด้าน
ระยะเวลาการสั่งใช้ยา รองลงมาคือด้านข้อบ่งใช้

ด้านขนาดยา และด้านข้อห้ามใช้ ตามล�ำดับ การศึกษานี้
เป็นไปตามเกณฑ์ดา้ นอาการไม่พึงประสงค์จากยา
สูงสุดถึงร้อยละ 99.71 เนื่องจากเป็นการศึกษา
แบบย้อนหลัง เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย
ถ้ามีการบันทึกข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยา
ไม่ครบถ้วน อาจท�ำให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผลการ
ประเมินอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้
ในด้ า นระยะเวลาการสั่ ง ใช้ ย าพบว่ า ไม่ เ ป็ น ไป
ตามเกณฑ์ คือ มีการสัง่ ใช้ยาเป็นระยะเวลานานกว่า
ข้อแนะน�ำ  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีการสั่ง
จ่ายยาเป็นระยะเวลามากกว่า 4 สัปดาห์ สูงถึง
ร้อยละ 68.18 โดยเป็นยาอัลปราโซแลมขนาด
0.5 มิลลิกรัม ร้อยละ 40.91 และขนาด 1 มิลลิกรัม
ร้อยละ 27.27 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Zandstrall และคณะ7 ที่พบว่ามีการสั่งใช้ยา
Benzodiazepine โดยแพทย์ทั่วไปติดต่อกันเป็น
ระยะเวลามากกว่า 6 สัปดาห์ มากถึงร้อยละ 49
การสั่ ง ใช้ ย าอั ล ปราโซแลมเป็ น ระยะเวลานาน
มีความเสี่ยงสูงที่อาจท�ำให้ผู้ป่วยติดยาและน�ำยา
ไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด ได้ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า ยากลุ่ม
นอนหลับและยากล่อมประสาทเป็นยาที่น�ำมาใช้
แบบผิดแผนมากที่สุดในประเทศไทย8
การสัง่ ใช้ยาตามคูม่ อื การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยาระบบประสาท
ส่วนกลางเล่มที่ 1 พ.ศ. 25533 และ คูม่ อื การใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ลตามบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ที่ ใช้
ในทางจิตเวช Thai National Formulary 2015
Drugs used in Psychiatry 5 มี ก ารสั่ ง ใช้ ย า
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อัลปราโซแลมเพียง 2 ข้อบ่งใช้ ได้แก่ โรควิตกกังวล
(Generalized anxiety disorder) และลดอาการ
ตื่นตระหนก (Panic disorder) ในการศึกษานี้
พบว่าการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลมในผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็น Panic disorder เพียง 1 ครั้ง
มีการสัง่ ใช้ยาอัลปราโซแลมในกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั
การวินจิ ฉัยเป็น Opioid dependence และได้รบั
ยาเมทาโดนมากถึงร้อยละ 70.66 การใช้ยาเมทาโดน
ร่วมกับยาอัลปราโซแลมส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิ ด อั น ตรายจากการได้ รั บ ยาเมทาโดน
เกินขนาด และมีการสัง่ ใช้ยาอัลปราโซแลมร่วมกับ
ยากลุ่ม Benzodiazepines มากถึงร้อยละ 21.76
ซึง่ มีฤทธิเ์ สริมกันในการกดระบบประสาทส่วนกลาง
ส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยง่วงซึม สับสน มึนงง มากขึ้น
สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกทีพ่ บว่า
ยา Benzodiazepines เป็นยาที่มีผู้นิยมน�ำมาใช้
ร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่น ๆ เช่น แอลกอฮอล์
ยากระตุ้นประสาท และยากลุ่ม opiates เป็นต้น9
นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะ
Benzodiazepine dependence ด้ ว ยยา
อัลปราโซแลม จ�ำนวน 7 ครั้ง ซึ่งตามแนวทาง
การรักษาของWorld Health Organization 200910
ได้แนะน�ำการรักษาโดยใช้ยา Diazepam แทน
เพือ่ ป้องกันการน�ำยาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ และติดยาได้
ยาอัลปราโซแลมเป็นยาที่มีความแรงสูง (high
potency), ออกฤทธิ์สั้น (short-acting) ซึ่งยานี้
มีโอกาสท�ำให้ผใู้ ช้เกิดอาการถอนยา (withdrawal)
และเสี่ยงต่อการติดยาได้ง่าย จากการประเมิน
การใช้ยาอัลปลาโซแรมจึงพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์สงู
ในด้านข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้และด้านขนาดยา
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การสัง่ ใช้ยาอัลปราโซแลม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สงู
เมื่อประเมินตาม “เกณฑ์การใช้ยาอัลปราโซแลม
อย่างสมเหตุผล” ทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยาระบบ
ประสาทส่วนกลางเล่มที่ 1 พ.ศ. 25533 และ คู่มือ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ที่ใช้ในทางจิตเวช Thai National Formulary
2015 Drugs used in Psychiatry5 รวมถึง
การรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย
และสหรัฐอเมริกา โดยพบว่า เป็นไปตามเกณฑ์
ในด้านอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาและข้อควรระวัง
ในการใช้ยา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในด้านระยะ
เวลการสั่ ง ใช้ ซึ่ ง พบได้ ม ากสุ ด รองลงมาได้ แ ก่
ด้านข้อบ่งใช้ ด้านขนาดยา และด้านข้อห้ามใช้ ตาม
ล�ำดับ

ข้อเสนอแนะ
โรงพยาบาลควรมี ก ารก� ำ หนดนโยบาย
การสัง่ ใช้ยาให้ชดั เจน มีระบบการควบคุมการจ่ายยา
ให้แก่ผปู้ ว่ ยในปริมาณเท่าทีจ่ ำ� เป็น สร้างความตระหนัก
ให้กับแพทย์ผู้สั่งใช้ยา และเภสัชกรควรแนะน�ำ
การใช้ยาให้กับผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นถึงอันตรายจาก
การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม มีการติดตามผลการใช้ยา
ทั้งในประเด็นของปัญหาการติดยา และการน�ำยา
ไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อหาขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้ยาอัลปราโซแลมในผู้ป่วยยาเสพติด
และพัฒนาแนวทางการใช้ยาทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของโรงพยาบาลที่บ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และ
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ยอมรั บ ได้ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ป้องกันการน�ำยาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ช่วยลดความเสีย่ ง
ในการเกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยและสังคม นอกจากนี้
ควรพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนหรือการบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วยให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมข้อมูล
ส� ำ คั ญ ด้ า นยา เพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ ข้ อ มู ล มาใช้
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผล

ข้อจ�ำกัดการศึกษา
การศึกษานี้ท�ำในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
เชียงใหม่เท่านัน้ ผลการศึกษาอาจไม่สามารถขยาย
ไปยังโรงพยาบาลอื่นได้เนื่องจากบริบทที่ต่างกัน
และเป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง ข้อมูลที่ได้จาก
เวชระเบียนหรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรง
พยาบาลหากมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว น
สมบูรณ์อาจส่งผลต่อการประเมินการใช้ยาได้
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Abstract		 Factors associated with new addicts in the voluntary treatment system
			 Veeraphane P.
District Health Office, Lamphun
The study was descriptive research. This research aim to study factors and
information associated with drug use among new - treated case. The data collection
was drawn from 1,491 patients who were in the voluntary drug treatment system
during 2014 - 2016. One thousand seventy-three patients were new cases appearing
in the online report system of the monitoring and surveillance for drug problems,
Ministry of public health. Descriptive statistics including frequency distribution and
percentage was applied for analyzing data. To compare the ratio of the differences
between the two groups of drug addicts between the new case and the old case,
test the chi-square test was analyzed the comparison the difference at statistically
significant differences at P <0.05.
Result: The results indicated that 2014 to 2016 has the highest number of
voluntary patients, 1,491 people following with compulsory system, 1,096 people
and the criminal justice system, 386 people, respectively. The number of the
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patient from the voluntary system tended to be increasing, and those were the
new case being higher than the old case approximately triple times. Mueang
Lamphun District, Ri District and Mae Tha District were the top three areas, with
many new patients admitted every year.
Factors related to substance use in new patients in terms of personal
information of substance users are gender, age, marriage, education, religion,
occupation, and parent relationship. While the substance use information includes
first use, reasons for use, age of first use, reason for treatment and results. Those
factors significantly correlated with drug use in new case p < 0.05. Income was the
only factor that did not correlate with substance use among those patients.
Conclude and discussion: This study found significant opportunities for
utilization by explaining problems related to new substance users. These factors
are divided into two parts: patients, families and personal relationships. High-risk
patients that should be supervised and prevented were males aged 16-25 years
old and education level was high school. Family and personal relationships also
effect on drug use. Therefore, an integrated treatment model should be created
to control the risk factors involved in all dimensions, focusing primarily on the
family unit and the patient-related environment.
Suggestion: Governments should formulate policies that support love warmth
and the role of family units in concrete form, in building immunity and increasing
defensive from the external environment.
Keywords : voluntary treatment system, new addicts and old addicts

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพรรณนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดในผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษา และศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดในผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่และรายเก่า ระบบสมัครใจ
ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 เก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในระบบสมัครใจ ทั้งหมดจ�ำนวน 1,491 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ จ�ำนวน 1,073 คน และ
ผู้ใช้ยาเสพติดรายเก่า จ�ำนวน 418 คน จาก ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหา
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ยาเสพติด (บสต.3) กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ส�ำหรับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติด
ในผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่และรายเก่า ใช้สถิติ Chi-square Test โดยก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ p<0.05
ผลการศึกษา พบว่า ในปีงบประมาณ 2557-2559 มีผเู้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาในระบบสมัครใจ
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1,491 คน รองลงมา ได้แก่ ระบบบังคับบ�ำบัด และระบบต้องโทษ จ�ำนวน 1,096 คน
และ 386 คน โดยระบบสมัครใจ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และเป็นผูป้ ว่ ยรายใหม่ มากกว่า รายเก่า 2.6 เท่า
ในระดับพื้นที่ พบว่า อ�ำเภอเมืองล�ำพูน มีผู้เข้ารับการบ�ำบัดมากที่สุดของจังหวัดทุกปี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดในผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่และรายเก่า
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p<0.05 ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ ช่วงอายุทใี่ ช้ยาเสพติด
ครั้งแรก เหตุผลส�ำคัญที่เข้ารับการบ�ำบัด และสภาพการเสพของผู้เข้ารับการบ�ำบัด
สรุปและวิจารณ์ จากผลการศึกษาพบโอกาสส�ำคัญในการน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยอธิบาย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้รายใหม่และรายเก่า ได้แก่ เพศชาย กลุ่มอายุ ต�่ำกว่า 20 ปี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ศาสนาพุทธ อาชีพรับจ้าง ช่วงอายุที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก กลุ่มอายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี เหตุผลส�ำคัญที่เข้ารับการบ�ำบัด การกลัวถูกจับ และสภาพการเสพของผู้เข้ารับ
การบ�ำบัด ส�ำหรับปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เข้ารับการบ�ำบัดส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา อยู่ด้วยกัน ชนิดของ
ยาเสพติดที่ใช้ครั้งแรก ยาบ้า สาเหตุส�ำคัญที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก อยากลอง
ข้อเสนอแนะ
การใช้ยาเสพติด จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือ ไม่ใช่การลงโทษ
ควรมีการเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์สขุ ภาพของชาติ เพือ่ ให้เด็กเยาวชน ซึง่ เป็นกลุม่ เสีย่ งต่อการเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน ได้รับการป้องกันจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งเข้าสู่
กระบวนการบ�ำบัดรักษาที่เหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่
และป้องกันการเสพซ�ำ 
้ โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบสังคมและแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุม่ เสีย่ ง โดย
เพิ่มความส�ำคัญไปที่บทบาทของครอบครัว ชุมชน รวมทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ : ระบบสมัครใจ, ผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่และรายเก่า
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คือ ยาบ้า รองลงมา คือ กัญชา ไอซ์ และ พืชกระท่อม
ตามล�ำดับ1

ส�ำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรม
ขององค์การสหประชาชาติ รายงานสถานการณ์
ยาเสพติดโลก ในปี 2558 พบว่า มีประชากร
อายุ 15-64 ปี ใช้ยาเสพติด ร้อยละ 5.3 หรือ
ประชากรทุก 20 คน จะใช้ยาเสพติดประมาณ 1 คน
และมีเพียง 1 ใน 6 คน ทีเ่ ข้าถึงการบ�ำบัดรักษาจาก
การติดยาเสพติด ส�ำหรับประเทศไทย คณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ส�ำรวจ
ครัวเรือน ในปี 2559 พบว่า ประชากรใช้สารเสพติด
ประมาณ 1.4 ล้านคน และอนุมานว่าประมาณ
3 แสนคน เป็ น กลุ ่ ม ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การ
ดูแลรักษา1
ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลให้ความ
ส�ำคัญ เนือ่ งจากส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม
และการพัฒนาประเทศ ปัจจุบนั สถานการณ์ยาเสพติด
หวนกลับมาเป็นปัญหาส�ำคัญและมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัว มีความรุนแรงมากขึ้น ใกล้เคียงกับระดับ
ก่อนประกาศสงครามกับยาเสพติด เช่น ด้านการผลิต
การค้า การน�ำเข้ายาเสพติด (Supply) แม้จะ
มีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
ด้านการข่าว การปราบปราม ในระดับปฏิบัติการ
ด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) พบว่า
ยังคงมีผู้เสพผู้ติดซึ่งเป็นตลาดรองรับยาเสพติด
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็กเยาวชน ซึ่งมี
จ� ำ นวนมากขึ้ น และมี แ นวโน้ ม อายุ ล ดลงทุ ก ปี
ด้านการแพร่ระบาด พบว่า ร้อยละ 87 เป็นผู้เข้า
รับการบ�ำบัดรักษารายใหม่ ผูเ้ สพส่วนใหญ่มากกว่า
1 ใน 4 มีอายุระหว่าง 20-24 ปี โดยมีอาชีพ รับจ้าง
มากที่สุด ร้อยละ37.5 ยาเสพติด ที่ใช้มากที่สุด

แผนยุทธศาสตร์การป้องและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า
“สั ง คมไทยเข้ ม แข็ ง และรอดพ้ น ภั ย ยาเสพติ ด
ด้วยภูมคิ ้มุ กันและมาตรการลดผูค้ า้ และผูเ้ สพและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด” โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกีย่ วข้องกับยาเสพติด มีเป้าหมายคือ สร้างภูมคิ มุ้ กัน
ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน และกลุ ่ ม ผู ้ ใช้ แรงงาน
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัว ชุมชน
เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่2
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดล�ำพูน
ปีงบประมาณ 2557-2559 พบว่า มีปญั หายาเสพติด
ในภาพรวมระดับปานกลาง พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาการค้า
ยาเสพติดโดยพิจารณาจากผลการจับกุม ได้แก่
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน อ�ำเภอแม่ทา อ�ำเภอลี้ และ
อ�ำเภอป่าซาง ตามล�ำดับ การน�ำเข้ายาเสพติด
ส่ ว นใหญ่ ล� ำ เลี ย งผ่ า นและน� ำ เข้ า จากจั ง หวั ด
เชียงใหม่ เชียงราย และ พะเยา เข้าสูพ่ นื้ ทีแ่ หล่งพักยา
ในเขต อ�ำเภอบ้านธิ อ�ำเภอป่าซาง และอ�ำเภอเมือง
ล�ำพูน ด้านตัวยาที่แพร่ระบาดมากที่สุด ได้แก่
ยาบ้า รองลงมา ได้แก่ กัญชา ฝิ่น สารระเหย ไอซ์
กระท่อม และเฮโรอีน ด้านการบ�ำบัดรักษา มีผเู้ สพ
ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ�ำบัดรักษาทุกระบบ
สูงกว่าเป้าหมาย ในปี 2557 และ 2558 ส�ำหรับ
ปี 2559 มีผเู้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาทุกระบบ ต�ำ่ กว่า
เป้ า หมาย (ร้ อ ยละ 97.49) สั ด ส่ ว นผู ้ เข้ า รั บ
การบ�ำบัดรักษา พบว่า ระบบสมัครใจ มีผู้เข้ารับ
การบ�ำบัดรักษามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระบบ
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บังคับบ�ำบัด และ ระบบต้องโทษ ร้อยละ 50.15,
36.87 และ 12.98 ตามล�ำดับ ผู้เข้ารับการบ�ำบัด
รักษารายใหม่ทุกระบบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ65.06, 68.00 และ 67.84 ตามล�ำดับ โดย
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาในระบบสมัครใจ พบว่า
ผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
และมากกว่า รายเก่าเกือบ 3 เท่า คิดเป็นร้อยละ
71.96, 73.35 และ 71.05 ตามล�ำดับ3
การป้องกันกลุม่ ผูม้ โี อกาสเข้าไปเกีย่ วข้องกับ
ยาเสพติดรายใหม่ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดตาม
มาตรฐานการบ�ำบัดรักษา การติดตามช่วยเหลือ
เพือ่ มิให้กลับไปเสพซ�ำ 
้ (รายเก่า) เป็นกระบวนการ
ส�ำคัญทีต่ อ้ งเชือ่ มโยงการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับทุกยุทธศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยปกป้องมีผลต่อคนทุกกลุ่มแต่ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลแตกต่างกันขึน้ กับอายุ เพศ เชือ้ ชาติ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล4 ผู้ศึกษาคาดว่า
หากทราบปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อการเกิดผู้ป่วยรายใหม่และรายเก่า อาจท�ำให้
สามารถน�ำมาใช้ วางแผนการพัฒนาการดูแล ส่งเสริม
ป้องกัน รักษา ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไป

วัตถุและวิธีการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พรรณนาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
ยาเสพติดในผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาจังหวัดล�ำพูน
ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
การใช้ยาเสพติดในผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่
และรายเก่า ระบบสมัครใจ จังหวัดล�ำพูน ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2559

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อพรรณนา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด และปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้ยาเสพติดในกลุม่ ผูเ้ ข้ารับ
การบ�ำบัดรักษารายใหม่และรายเก่า ระบบสมัครใจ
จังหวัดล�ำพูน โดยศึกษาจากระบบรายงาน ระบบ
ติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.3)
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ไม่มีการอ้างอิงถึงตัวบุคคล ใน
พืน้ ที่ 8 อ�ำเภอ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ว่ ยยาเสพติด
ที่ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ในระบบสมัครใจ จากข้อมูลที่มีการบันทึกจาก
การซักประวัติผู้ป่วย บุคคลในครอบครัว ญาติ
ผู ้ ใ กล้ ชิ ด ของผู ้ ป ่ ว ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส�ำหรับการศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ย าเสพติ ด ใน
ผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่ และ รายเก่า ใช้สถิติ
Chi-square test โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ p<0.05 ส�ำหรับคุณภาพของข้อมูลทีน่ ำ�
มาใช้ในการศึกษา ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล�ำพูน เป็นผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด ท�ำหน้าที่
ประสานและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการ
บันทึกข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพแบบบ�ำบัด
รักษา (บสต.3) กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลตาม
แบบบ�ำบัดรักษา (บสต.3) จ�ำนวน 1,641 รายการ
มีคณ
ุ ภาพทุกรายการ คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยระบุ
นิยามศัพท์ตามเกณฑ์ของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. และ
กระทรวงสาธารณสุข ผูป้ ว่ ยรายใหม่ คือ เข้ารับการ
บ�ำบัดรักษาครั้งแรกไม่รวมที่เลิกเสพด้วยตนเอง
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2,973 คน พบว่า ระบบสมัครใจมีผเู้ ข้ารับการบ�ำบัด
รักษามากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1,491 คน รองลงมา ได้แก่
ส่วนที่ 1 การพรรณนาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ ข้า
ระบบบังคับบ�ำบัด และ ระบบต้องโทษ จ�ำนวน
รับการบ�ำบัดรักษา จังหวัดล�ำพูน
1,096 และ 386 คน ตามล�ำดับ ระบบสมัครใจ
1.1 ผู ้ ใช้ ย าเสพติ ด ที่ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ระบบบังคับบ�ำบัด
รักษาทุกระบบ
และระบบต้องโทษ มีแนวโน้มลดลง ดังแสดงใน
ในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 ผู้ใช้
ตารางที่ 1
ยาเสพติดเข้ารับการบ�ำบัดรักษาทุกระบบ จ�ำนวน
ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละผูใ้ ช้ยาเสพติดทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาทุกระบบจังหวัดล�ำพูน ปีงบประมาณ
		 2557-2559
ปี

ระบบสมัครใจ
ระบบบังคับบ�ำบัด
ระบบต้องโทษ
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
N = 1,491
N = 1,096
N = 386
2557
542 (36.3)
574 (52.4)
149 (38.6)  
2558
379 (25.5)
327 (29.8)
119 (30.8)  
2559
570 (38.2)
195 (17.8)
118 (30.6)  
ที่มา : บสต.3 ปีงบประมาณ 2557-2558 และ บสต.บ�ำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2559

1.2 ผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่และรายเก่า
ระบบสมัครใจ
ระบบสมัครใจ มีผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษา
ทั้งหมด 1,491 คน โดยในปีงบประมาณ 2559
เข้ารับการบ�ำบัดมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 38.2) รองลงมา
ได้แก่ ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 (ร้อยละ
36.3 และ 25.5) เมื่อผู้ป่วยที่ใช้ ยาเสพติด เข้ารับ
การรักษาในสถานพยาบาล จะได้รับการคัดกรอง
จ�ำแนกสถานะ เป็นผูป้ ว่ ยรายเก่า และ ผูป้ ว่ ยรายใหม่
โดยพบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
มากกว่าผู้ป่วยรายเก่า 2.6 เท่า (1,073 คน : 418
คน) ผูป้ ว่ ยรายใหม่ มากกว่า รายเก่าทุกปี (รายใหม่

รวม
N =2,973
1,265
825
883

ร้อยละ 72.0 ,73.2 และ 71.2 ตามล�ำดับ) เมื่อ
พิจารณาแยกรายอ�ำเภอ พบว่า อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
มีผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษามากที่สุดของจังหวัด
ทุกปี ส�ำหรับข้อมูลรายอ�ำเภอทีม่ ผี เู้ ข้ารับการบ�ำบัด
รักษาอยู่ใน 3 อันดับแรกในแต่ละปี เป็นดังนี้ ในปี
2557 ได้แก่ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน อ�ำเภอลี้ และ
อ�ำเภอป่าซาง (ร้อยละ 32.1, 24.5 และ 13.5)
ในปี 2558 ได้แก่ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน อ�ำเภอแม่ทา
และ อ�ำเภอบ้านโฮ่ง (ร้อยละ 34.7, 22.1 และ
12.9) ในปี 2559 ได้แก่ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน อ�ำเภอ
แม่ทา และ อ�ำเภอลี้ (ร้อยละ 32.9, 18.3 และ
14.6) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จ�ำนวน ร้อยละ แยกตามรายใหม่ รายเก่า และแยกตามอ�ำเภอ ของผู้ใช้ยาเสพติดที่
		 เข้ารับการบ�ำบัดรักษา ระบบสมัครใจ จังหวัดล�ำพูน ปีงบประมาณ 2557–2559
ปี/อ�ำเภอ

รายเก่า
N = 418
จ�ำนวน (ร้อยละ)

รายใหม่
N = 1,073
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ทั้งหมด
N = 1,491
จ�ำนวน (ร้อยละ)

2557
เมืองล�ำพูน
ลี้
ป่าซาง
บ้านโฮ่ง
แม่ทา
บ้านธิ
เวียงหนองล่อง
ทุ่งหัวช้าง
รวม

43
20
23
22
15
14
10
5
152

28.3
13.2
15.1
14.5
9.9
9.2
6.6
3.3
28.0

131
113
50
31
28
17
9
11
390

33.6
29.0
12.8
7.9
7.2
4.4
2.3
2.8
72.0

174
133
73
53
43
31
19
16
542

32.1
24.5
13.5
9.8
7.9
5.7
3.5
3.0
36.3

เมืองล�ำพูน
แม่ทา
บ้านโฮ่ง
ป่าซาง
ลี้
บ้านธิ
ทุ่งหัวช้าง
เวียงหนองล่อง
รวม

30
26
8
12
6
9
1
10
102

29.4
25.5
7.8
11.8
5.9
8.8
1.0
9.8
26.8

102
58
41
21
25
12
14
5
278

36.7
20.9
14.7
7.6
9.0
4.3
5.0
1.8
73.2

132
84
49
33
31
21
15
15
380

34.7
22.1
12.9
8.7
8.2
5.5
3.9
3.9
25.5

187
104
83
74
68
24
18
11
569

32.9
18.3
14.6
13.0
12.0
4.2
3.2
1.9
38.2

2558

2559
เมืองล�ำพูน
55
33.5
132 32.6
แม่ทา
32
19.5
72
17.8
ลี้
18
11.0
65
16.0
ป่าซาง
15
9.1
59
14.6
บ้านโฮ่ง
29
17.7
39
9.6
บ้านธิ
6
3.7
18
4.4
ทุ่งหัวช้าง
4
2.4
14
3.5
เวียงหนองล่อง
5
3.0
6
1.5
รวม
164 28.8
405 71.2
ที่มา : บสต.3 ปีงบประมาณ 2557-2558 และ บสต.บ�ำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2559
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1.3 ผู ้ ใช้ ย าเสพติ ด ที่ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด 26.4) โดยผลการจ�ำแนกสภาพการเสพของ ผู้เข้า
รักษา ระบบสมัครใจ
รับการบ�ำบัดรักษา เป็นผูเ้ สพมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 75.8)
ในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 ผูเ้ ข้า รองลงมา ได้แก่ ผู้ติด (ร้อยละ 23.9) ดังแสดง
รับการบ�ำบัดรักษา จ�ำนวน 1,491 คน ส่วนใหญ่ ในตารางที่ 3
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 94.7) กลุ่มอายุที่เข้ารับการ
บ�ำบัดมากที่สุด ได้แก่ ต�่ำกว่า 20 ปี (ร้อยละ 34.5)
และ 21-30 ปี (ร้อยละ 33.1) มีอายุเฉลี่ย 25 ปี
อายุมากที่สุด 84 ปี และน้อยที่สุด 12 ปี ผู้ที่มี
สถานภาพสมรส เป็นโสด เข้ารับการบ�ำบัดรักษา
มากที่สุด (ร้อยละ 63.8) ในด้านการศึกษาพบว่า
ผู้มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา เข้ารับการบ�ำบัด
รักษามากที่สุด (ร้อยละ61.8) รองลงมา ได้แก่
ประถมศึกษา (ร้อยละ 25.3) โดยผูน้ บั ถือศาสนาพุทธ
เข้ารับการบ�ำบัดรักษามากที่สุด (ร้อยละ 99.7)
ในด้านอาชีพ พบว่า อาชีพรับจ้าง เข้ารับการบ�ำบัด
รักษามากที่สุด (63.5) รองลงมา ได้แก่ นักเรียน
นักศึกษา (ร้อยละ 18) ในด้านรายได้ พบว่า ผูม้ รี ายได้
5,001-10,000 บาท เข้ารับการบ�ำบัดรักษามากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 45.2) รองลงมา ได้แก่ รายได้น้อยกว่า
5,000 บาท (ร้อยละ 38.2) และมากกว่า 10,000 บาท
(ร้อยละ 10.5) โดยมีรายได้เฉลี่ย 6,000 บาท
มีรายได้มากที่สุด 50,000 บาท และต�่ำสุด คือ
เป็นผู้ไม่มีรายได้ ชนิดของยาเสพติดที่ใช้ครั้งแรก
มากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า (ร้อยละ 95.6) ส�ำหรับ
ช่วงอายุที่เริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรก พบว่า ต�่ำกว่า
20 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 72.1) รองลงมา ได้แก่
21-30 ปี (ร้อยละ 20.1) มีอายุเฉลี่ย 17 ปี อายุ
มากที่สุด 84 ปี และน้อยที่สุด 10 ปี เหตุผลส�ำคัญ
ที่เข้ารับการรักษา พบว่า กลัวถูกจับ มากที่สุด
(ร้อยละ 41.5) รองลงมา ได้แก่ อยากเลิก (ร้อยละ

ส่วนที่ 2 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้ยาเสพติด
ในผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่และรายเก่า
ระบบสมัครใจ
จังหวัดล�ำพูน
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
ยาเสพติดในผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่และ
รายเก่า ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p<0.05
ในด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ยาเสพติด ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ศาสนา อาชีพ
รายได้ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาในปัจจุบนั
ชนิ ด ของยาเสพติ ด ที่ ใช้ ค รั้ ง แรก สาเหตุ ส� ำ คั ญ
ทีใ่ ช้ยาเสพติดครัง้ แรก ช่วงอายุทใี่ ช้ยาเสพติดครัง้ แรก
เหตุผลส�ำคัญที่เข้ารับการบ�ำบัด และการจ�ำแนก
สภาพการเสพ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ย าเสพติ ด ในผู ้ เข้ า รั บ
การบ�ำบัดรักษารายใหม่และรายเก่า อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ p<0.05 ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
ศาสนา อาชีพ ช่วงอายุที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก
เหตุผลส�ำคัญทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัด และสภาพการเสพ
ของผู้เข้ารับการบ�ำบัด
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ยาเสพติด พบว่า
ผู้ใช้ยาเสพติดรายเก่าและรายใหม่ เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง โดยรายเก่า พบในกลุ่มอายุ
21-30 ปี มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 36.1) ส�ำหรับ รายใหม่
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พบในกลุม่ อายุ ต�ำ่ กว่า 20 ปี มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 37.3)
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ที่มีสถานะโสด เข้ารับ
การบ�ำบัดมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ สมรส และหย่า
ในด้านการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
มากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษา และอนุปริญญา
การนับถือศาสนา ทั้งผู้ใช้ยาเสพติดรายเก่าและ
รายใหม่ นับถือศาสนาพุทธ มากทีส่ ดุ ในด้านอาชีพ
พบว่า รับจ้าง เข้ารับการบ�ำบัดมากทีส่ ดุ รองลงมา
ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของ
ผู้ใช้ยาเสพติดรายเก่าและรายใหม่ พบว่า มีรายได้
5,001-10,000 บาท มากที่สุด รองลงมา ได้แก่
น้อยกว่า 5,000 บาท และมากกว่า 10,000 บาท
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-มารดาในปัจจุบนั
ของผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่และรายเก่า พบว่า
อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น มากที่สุด รองลงมา ได้แก่
บิดา/มารดาเสียชีวติ และ หย่า/แยกกันอยู่ ชนิดของ

ยาเสพติดที่ใช้ครั้งแรก มากที่สุดทั้งสองกลุ่ม ได้แก่
ยาบ้า โดยมีสาเหตุส�ำคัญที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก
มากทีส่ ดุ ได้แก่ อยากลอง รองลงมา ได้แก่ เพือ่ นชวน
และ ช่วยงานอาชีพ/ท�ำให้หายป่วย ช่วงอายุที่ใช้
ยาเสพติดครั้งแรกมากที่สุด ได้แก่ ต�่ำกว่า 20 ปี
รองลงมา ได้แก่ 21-30 ปี และ 31-40 ปี เหตุผล
ส�ำคัญทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดรักษามากทีส่ ดุ ทัง้ สองกลุม่
ได้แก่ กลัวถูกจับ ในผูใ้ ช้ยาเสพติดรายเก่า รองลงมา
ได้แก่ อยากเลิก, บังคับบ�ำบัดตาม พรบ./ต้องโทษ
และ บ้าน/โรงเรียน/ที่ท�ำงานบังคับหรือขอร้อง
ในขณะที่ รายใหม่ รองลงมาได้แก่ อยากเลิก บ้าน/
โรงเรียน/ที่ท�ำงานบังคับหรือขอร้อง และบังคับ
บ�ำบัดตาม พรบ./ต้องโทษ ส�ำหรับผลการจ�ำแนก
สภาพการเสพ ผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบ�ำบัด
พบว่า เป็นผู้เสพ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้ติด
และผู้ติดอย่างรุนแรง ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาระบบ
		 สมัครใจ และค่า Chi square และ Fisher’s Exact แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
		 การใช้ยาเสพติดในผูเ้ ข้ารับการรักษารายใหม่และรายเก่า จังหวัดล�ำพูน ปีงบประมาณ 2557–2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย

รายเก่า
รายใหม่
N = 418
N = 1,073
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
404

96.7

หญิง
14
3.3
อายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี
114 27.3
21 – 30 ปี
151 36.1
31 – 40 ปี
111 26.6
41 – 50 ปี
28
6.7
51 ปีขึ้นไป
14
3.3
อายุเฉลี่ย 25.00±10.35, Max/ Min = 84/12 ปี

ร้อยละ

p-value

1,412

94.7

6.1

79

5.3

Fisher’s
exact
Test
P = 0.039*

400 37.3
342 31.9
221 20.6
75 7.0
35 3.3

514
493
332
103
49

34.5
33.1
22.3
6.9
3.3

1,008 93.9
65

รวม

Pearson
Chi–square
P = 0.004*
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ตารางที่ 3 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาระบบ
		 สมัครใจ และค่า Chi square และ Fisher’s Exact แสดงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้
		 ยาเสพติดในผูเ้ ข้ารับการรักษารายใหม่และรายเก่า จังหวัดล�ำพูน ปีงบประมาณ 2557–2559 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

รายเก่า
รายใหม่
N = 418
N = 1,073
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

สถานภาพสมรส
โสด
260 62.2
692 64.5
สมรส
125 29.9
318 29.6
หย่า
25
6.0
36 3.4
แยกกันอยู่
5
1.2
20 1.9
หม้าย
3
0.7
7
0.7
การศึกษา
มัธยมศึกษา
284 67.9
637 59.4
ประถมศึกษา
97 23.2
280 26.1
อนุปริญญา
35
8.4
111 10.3
ไม่ได้ศึกษา
2
0.5
34 3.2
ปริญญาตรี
0
0.0
11 1.0
ศาสนา
พุทธ
148 100.0
1,068 99.5
คริสต์
0
0.0
3
0.3
อิสลาม
0
0.0
2
0.2
อาชีพ
รับจ้าง
284 67.9
663 61.8
นักเรียน/นักศึกษา
44 10.5
224 20.9
ว่างงาน
39
9.3
62 5.8
เกษตรกร
31
7.4
89 8.3
ค้าขาย
20
4.8
35 3.3
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
ไม่มีรายได้
36
8.6
55 5.1
น้อยกว่า 5,000
140 33.5
430 40.1
5,001-10,000
203 48.6
471 43.9
มากกว่า 10,000
39
9.3
117 10.9
รายได้เฉลี่ย 6,000.00±4,477.74, Max/ Min = 50,000/ไม่มีรายได้
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาในปัจจุบัน
อยู่ด้วยกัน
226 54.1
609 56.8
บิดา/มารดาเสียชีวิต
124 29.7
257 24.0
หย่า/แยกกันอยู่
68 16.3
207 19.3

รวม

ร้อยละ

p-value

952
443
61
25
10

63.8
29.7
4.1
1.7
0.7

Pearson
Chi–square
P = 0.186

36
377
921
146
11

2.4
25.3
61.8
9.8
0.7

Pearson
Chi–square
P = 0.001*

1,486 99.7
3
0.2
2
0.1

Pearson
Chi–square
P = 0.001*

947
268
120
101
55

63.5
18.0
8.0
6.8
3.7

Pearson
Chi–square
P = 0.000*

91
570
674
156

6.1
38.2
45.2
10.5

Pearson
Chi–square
P = 0.009

835
381
275

56.0
25.6
18.4

Pearson
Chi–square
P = 0.058

24
วารสารวิชาการเสพติด

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563

ตารางที่ 3 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาระบบ
		 สมัครใจ และค่า Chi square และ Fisher’s Exact แสดงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้
		 ยาเสพติดในผูเ้ ข้ารับการรักษารายใหม่และรายเก่า จังหวัดล�ำพูน ปีงบประมาณ 2557–2559 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

รายเก่า
รายใหม่
N = 418
N = 1,073
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

ชนิดของยาเสพติดที่ใช้ครั้งแรก
ยาบ้า
395 94.5
กัญชา
17
4.1
สารระเหย
4
1.0
ฝิ่น/เฮโรอีน
1
0.2
ไอซ์
1
0.2
สาเหตุส�ำคัญที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก
อยากลอง
206 49.3
เพื่อนชวน
170 40.7
ช่วยงานอาชีพ/ท�ำให้หายป่วย
23
5.5
ความสนุกสนาน
10
2.4
ไม่สบายใจ/อื่น ๆ
9
2.2
ใช้สารเสพติดครั้งแรกอายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี
346 82.8
21 – 30 ปี
55 13.2
31 – 40 ปี
11
2.6
41 – 50 ปี
4
1.0
51 ปีขึ้นไป
2
0.5
อายุเฉลี่ย 17.00±7.87, Max/ Min = 84/10 ปี
เหตุผลส�ำคัญที่เข้ารับการรักษาครั้งนี้
กลัวถูกจับ
183 43.8
อยากเลิก
98 23.4
บังคับบ�ำบัดตาม พรบ./ต้องโทษ
92 22.0
บ้าน/รร./ทีท่ ำ� งานบังคับ/ขอร้อง 41 18.6
สุขภาพไม่ดี/มีปัญหาทางจิต
4
1.0
ผลการจ�ำแนกผู้ที่เข้ารับการบ�ำบัด
ผู้เสพ
227 54.3
ผู้ติด
189 45.2
ผู้ติดอย่างรุนแรง
2
0.5

1,030
34
5
2
2

96.0
3.2
0.5
0.2
0.2

รวม

ร้อยละ

p-value

1,425 95.6
51
3.4
9
0.6
3
0.2
3
0.2

Pearson
Chi–square
P = 0.779

471 43.9
436 40.6
99 9.2
35 3.3
32 3.0

677
606
122
45
41

45.4
40.6
8.2
3.1
2.7

Pearson
Chi–square
P = 0.073

729 67.9
244 22.7
58 5.4
30 2.8
12 1.1

1,075 72.1
299 20.1
69
4.6
34
2.3
14
0.9

Pearson
Chi–square
P = 0.000*

436
296
151
179
11

619
394
243
220
15

41.5
26.4
16.3
14.8
1.0

Pearson
Chi–square
P =.000*

1,130 75.8
356 23.9
5
0.3

Pearson
Chi–square
P =.000*

40.6
27.6
14.1
16.7
1.0

903 84.2
167 15.6
3
0.3

ที่มา : บสต.3 ปีงบประมาณ 2557-2558 และ บสต.บ�ำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2559
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รายเก่า อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p<0.05 ได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ ช่วงอายุที่ใช้
ยาเสพติดครัง้ แรก เหตุผลส�ำคัญ ทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัด
และสภาพการเสพของผู้เข้ารับการบ�ำบัด ในด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ยาเสพติด พบว่า เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยรายเก่า พบในกลุ่ม
อายุ 21-30 ปี มากที่สุด ส�ำหรับ รายใหม่ พบใน
กลุ่มอายุ ต�่ำกว่า 20 ปี มากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงอายุ
ทีร่ ฐั บาลให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้นไปทีก่ ลุม่ เป้าหมาย
เด็กและเยาวชน อายุ 15-29 ปี ที่เป็นอนาคต
ของชาติ และเป็นกลุม่ ทีเ่ ข้าไปเกีย่ วข้องกับการเสพ/
ใช้มากที่สุด ประมาณร้อยละ 60 ของผู้เสพติด7
โดยจ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดมีความสัมพันธ์กบั พืน้ ที่
ทีม่ กี ารจับกุมและแพร่ระบาดยาเสพติด ประกอบกับ
จั ง หวั ด ล� ำ พู น เป็ น ที่ ตั้ ง ของนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ภาคเหนือ และสวนเกษตรอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ท�ำให้มีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 70,000 คน ที่เป็น
ประชากรวั ย ท� ำงาน ส่ ง ผลต่ อ โอกาสที่ ม ากขึ้ น
ต่อการเข้าไปเกีย่ วข้องกับปัญหายาเสพติด เชือ่ มโยง
กับปัญหา ยาเสพติดทีส่ ำ� คัญ 3 ลักษณะ ของจังหวัด
ล�ำพูน คือ 1) เป็นพื้นที่ล�ำเลียงผ่านยาเสพติด
2) เป็นพื้นที่พักยา ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ บ้านเช่า
หอพัก 3) เป็นพื้นที่ค้าและแพร่ระบาด8 ในด้าน
การศึกษาของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดส่วนใหญ่ มีการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด เนื่องจากเป็นระดับ
การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ตาม พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พนม จอมอินตา ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบ
ผลส� ำ เร็ จ ของการบ� ำ บั ด รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยยาเสพติ ด
ระบบสมัครใจ จังหวัดล�ำปาง ปี 2553-2555

ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด (บสต.) ใช้เป็นฐานข้อมูลผู้เข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาทัง้ ระบบสมัครใจ บังคับบ�ำบัด และ
ต้องโทษ น�ำเข้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ
ออนไลน์ ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ การบริ ห าร
ขับเคลื่อนงานและก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด5 จากการศึกษา พบว่า
ในปี 2558 ผู้เข้ารับการบ�ำบัดในระบบสมัครใจ
ต�ำ่ กว่าปี 2557 เนือ่ งจาก แผนการบ�ำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพของประเทศ ประจ�ำปี 2558
เน้นการปรับปรุงคุณภาพและเพิม่ โอกาส ในการเข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
โดยมีการเปลีย่ นแปลงการบันทึกข้อมูลผูท้ เี่ ข้าบ�ำบัด
ในรูปแบบค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ระบบสมัครใจ
ในระบบรายงาน บสต. เป็น ระบบสมัครใจ ในระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA : Narcotics
Information System for Province Agency)
และในปี 2559 มีจ�ำนวนผู้เข้ารับการบ�ำบัดเพิ่ม
มากขึน้ เนือ่ งจากมีการก�ำหนดเป้าหมายให้จงั หวัด
น� ำ ผู ้ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาในระบบสมั ค รใจ
ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 ทีใ่ ห้โอกาสเข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาในระบบสมัครใจได้ไม่เกิน 5 ครัง้ 6
ในระหว่างปี 2557-2559 ผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาเป็น รายใหม่ มากกว่า รายเก่า
2.6 เท่า โดยกระจายในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
มากที่สุด ได้แก่ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน อ�ำเภอแม่ทา
อ�ำเภอลี้ ป่าซาง และบ้านโฮ่ง
ส�ำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
ยาเสพติดในผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษารายใหม่และ
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พบว่ า ผู ้ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาระบบสมั ค รใจ
มีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด
ร้อยละ 44.269 การนับถือศาสนา พบว่า นับถือ
ศาสนาพุทธ มากทีส่ ดุ เพราะเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
และประชากรจั ง หวั ด ล� ำ พู น รวมทั้ ง ภาคเหนื อ
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในด้านอาชีพ พบว่า
รับจ้าง เข้ารับการบ�ำบัดมากที่สุด รองลงมา ได้แก่
นักเรียน/นักศึกษา ส�ำหรับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า มีรายได้ 5,001-10,000 บาท มากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ น้อยกว่า 5,000 บาท และมากกว่า
10,000 บาท จะเห็ น ได้ ว ่ า ผู ้ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด
ไม่จำ� กัดเฉพาะผูท้ มี่ อี าชีพ และ ผูม้ รี ายได้ การเข้าถึง
ยาเสพติดอาจได้รับการสนับสนุนทางอ้อม จาก
บุคคลใกล้ชดิ บุคคลในครอบครัว ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาในครัง้ นี้ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดาในปัจจุบัน ของผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่และ
รายเก่า อยูด่ ว้ ยกันอย่างราบรืน่ มากทีส่ ดุ รองลงมา
ได้แก่ บิดา/มารดาเสียชีวิต และ หย่า/แยกกันอยู่
แสดงให้เห็นว่า ในครอบครัว ยังขาดการดูแลใส่ใจ
อย่างใกล้ชิด หรือ มีช่องว่างบางอย่างที่ท�ำให้ลูก
เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด เชือ่ มโยงกับการศึกษา
ของ ชุติมา พัฒราช ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการกับ เจตคติต่อการใช้ยาเสพติด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปัจจัย
บางประการทีส่ มั พันธ์กบั เจตคติตอ่ การใช้ยาเสพติด
ของนั ก เรี ย นโดยรวมอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทางบ้าน10 และ
กนกรัตน์ แจ่มวัฏกูล ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยด้าน
ครอบครั ว และกลุ ่ ม เพื่ อ นที่ มี ต ่ อ การเสพยาบ้ า
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ของเด็กและเยาวชน พบว่า มีความสัมพันธ์กับ
ความขัดแย้งในครอบครัว การมีสว่ นร่วมในครอบครัว
การควบคุมดูแลของบิดามารดาและการคบเพื่อน
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน11 อินทร์ทิพย์ อินทรสุข
และคณะ ศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแล
ผูป้ ว่ ยยาเสพติดหลังการบ�ำบัดรักษาในกลุม่ เสพซ�ำ 
้
พบว่า บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
ยาเสพติดหลังการบ�ำบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้ำ  โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และแต่ละด้านมีคา่ เฉลีย่
ระดับมากได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านสัมพันธภาพ
ด้ านการแก้ปัญ หาและด้ านการปฏิ บัติห น้ าที่12
จะเห็นได้วา่ ครอบครัวมีความส�ำคัญกับปัจจัยป้องกัน
ไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ และลดโอกาสการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ�้ำ  (รายเก่า) และสัมพันธ์
กับการศึกษาของ ธนิดา หิรญ
ั เทพและคณะ ทีศ่ กึ ษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่เสพยาเสพติดซ�้ำในผู้เข้า
รับการบ�ำบัดในระบบบังคับบ�ำบัด ปี 2551-2552
พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การไม่เสพซ�ำ ้ ได้แก่
การมีบคุ คลในครอบครัวคอยให้ความช่วยเหลือ และ
สัมพันธภาพในชุมชนที่มีการยอมรับช่วยเหลือ13
ชนิดของยาเสพติดที่ใช้ครั้งแรกมากที่สุด
ได้แก่ ยาบ้า เนื่องจากเป็นตัวยาที่แพร่ระบาด
มากที่สุดในประเทศ รวมทั้งมีการลักลอบล�ำเลียง
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศ
โดยในปี 2552 กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และ
เวียดนาม รายงานว่า มีการใช้เมทแอมเฟตามีน
มากขึน้ และมีการยึดเมทแอมเฟตามีน เพิม่ ขึน้ จาก
34 ตัน ในปี 2552 เป็น 88 ตัน ในปี 2556 และ
ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 ของยาเสพติดที่มีการใช้
มากทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5 สาเหตุสำ� คัญ
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ที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรกมากที่สุด ได้แก่ อยากลอง
รองลงมาได้แก่ เพื่อนชวน และ ช่วยงานอาชีพ/
ท�ำให้หายป่วย ช่วงอายุที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก
มากที่สุด ได้แก่ ต�่ำกว่า 20 ปี และ 31-40 ปี
จะเห็นได้ว่า วัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่จะเป็นผู้ใหญ่และ
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ในขณะที่สมองวัยรุ่น
อยูใ่ นช่วงปรับเปลีย่ นท�ำให้เป็นช่วงเวลาเสีย่ งส�ำคัญ
ที่อาจมีการตัดสินใจผิดพลาดหรือไปเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย14 เหตุผลส�ำคัญที่เข้ารับ
การบ� ำ บั ด รั ก ษามากที่ สุ ด ทั้ ง สองกลุ ่ ม ได้ แ ก่
กลัวถูกจับ ในผู้ป่วยรายเก่า รองลงมา ได้แก่
อยากเลิก บังคับบ�ำบัดตาม พรบ./ต้องโทษ และ
บ้าน/โรงเรียน/ทีท่ ำ� งานบังคับหรือขอร้อง ในขณะที่
รายใหม่ รองลงมาได้แก่ อยากเลิก บ้าน/โรงเรียน/
ที่ท�ำงานบังคับหรือขอร้อง และบังคับบ�ำบัดตาม
พรบ./ต้องโทษ จะเห็นได้ว่าการเข้ารับการบ�ำบัด
มีความเชือ่ มโยงทางด้านกฏหมาย เพือ่ น ครอบครัว
และชุมชนแวดล้อม ทั้งในโรงเรียน สถานที่ท�ำงาน
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเสีย่ งและปัจจัยป้องกัน
สารเสพติดแอมเฟตามีน ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี
ของ จิราภรณ์ ลิ่มนิจสรกุล พบว่า มีปัจจัยเสี่ยง
มากทีส่ ดุ คือ กลุม่ เพือ่ น รองลงมา คือชุมชน ครอบครัว
และโรงเรียน ตามล�ำดับ15 และการศึกษาของ
จรูญศรี โคมพุทธาและชัยภัทร ธีรชาญไชย เรื่อง
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การบ�ำบัดครบก�ำหนด ของ
ผูใ้ ช้สารเสพติดในระบบสมัครใจ จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2555-2556 พบว่า เหตุผลในการ
เข้ารับการรักษา เนื่องจากกลัวถูกจับ มากที่สุด
ร้อยละ 94.7 และกลุ่มนี้มีผลการบ�ำบัดรักษา
ครบก�ำหนดสูงกว่าสาเหตุอื่น อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ จะเห็นได้ว่า รูปแบบการเฝ้าระวังจาก
ฝ่ายปกครอง และต�ำรวจ มีผลต่อการเข้าสูก่ ระบวนการ
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บ�ำบัดรักษา16 ส�ำหรับผลการจ�ำแนกสภาพการเสพ
ผู้ที่เข้ารับการบ�ำบัด พบว่า เป็นผู้เสพ มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ผู้ติด และผู้ติดอย่างรุนแรง ซึ่ง
ตามเกณฑ์ นิยามของผู้เสพ คือผู้ใช้ยา/สารเสพติด
เป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง สามารถด�ำรงชีวิตได้
ตามปกติ ใช้แล้วพบปัญหาแต่ยังคงใช้ยา หรือ
หยุดแล้วไม่มีอาการถอนยา /อยากยา

สรุปและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย การใช้ยาเสพติด มีสาเหตุ
จากหลายปัจจัยร่วมกัน และต้องสร้างความเข้าใจ
บนพืน้ ฐานทีว่ า่ การติดสารเสพติดเป็นโรคทางสมอง
ทีเ่ รือ้ รัง กลับป่วยซ�ำ้ ได้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษา
และติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ไม่ ใช่ ก ารลงโทษ
ควรมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สุขภาพของชาติ
เพื่อให้เด็กเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไป
ยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด มีภมู คิ มุ้ กัน ได้รบั การป้องกัน
จากพฤติกรรมเสีย่ งต่าง ๆ รวมทัง้ เข้าสูก่ ระบวนการ
บ�ำบัดรักษาที่เหมาะสม
เชิงปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด เพื่ อ ลดผู ้ ป ่ ว ยรายใหม่ และป้ อ งกั น
การเสพซ�้ำ  โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบสังคม
และแก้ ไขปั ญ หาเยาวชนกลุ ่ ม เสี่ ย ง โดยเพิ่ ม
ความส�ำคัญไปที่บทบาทของครอบครัว ชุมชน
รวมทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ท�ำงาน
เชิงวิชาการ การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นเดี ย ว ในโอกาสต่ อ ไป
ควรเพิ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์
กลุ่มย่อย ( Sub group analysis) เพื่อให้การแปล
ความหมายและการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล มี ลั ก ษณะ
ที่ถูกต้องและครอบคลุม
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10. ชุติมา พัฒราช. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการกับเจตคติต่อการใช้ยาเสพติด
1. กองบริ ห ารการสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข .
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. (วิทยานิพนธ์
คูม่ อิ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ :
ยาเสพติด. บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จ�ำกัด; 2561.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2546.
2. ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส.กระทรวงยุ ติ ธ รรม. รายงานผล
การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด 11. กนกรัตน์ แจ่มวัฏกูล. การศึกษาปัจจัยด้านครอบครัว
และกลุ ่ ม เพื่ อ นที่ มี ต ่ อ การเสพยาบ้ า ของเด็ ก และ
ปีงบประมาณ 2558. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน ป.ป.ส.; 2558.
เยาวชน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต).
3. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดล�ำพูน. สรุปผลการด�ำเนินงาน
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2545.
ด้านการบ�ำบัดฟืน้ ฟูประจ�ำปี 2557-2259. ระบบ รายงาน
บสต. ปีงบประมาณ 2557-2559 และรายงานการประชุม 12. อินทร์ทพิ ย์ อินทรสุข และคณะ. บทบาทของครอบครัว
ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�ำบัดในกลุ่ม
คณะกรรมการ ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปราม
เสพซ�ำ้ . วารสารวิชาการเสพติด. 2556; 1(1): 32-43.
ยาเสพติดจังหวัดล�ำพูน ปีงบประมาณ 2257-2559.
ั เทพ และคณะ.การศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์
4. แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผูม้ ปี ญ
ั หาการดืม่ สุรา 13. ธนิตา หิรญ
กั บ การไม่ เ สพยาเสพติ ด ซ�้ ำ ในผู ้ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด
(ผรส.). การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยรุน่ .
ในระบบบังคับบ�ำบัดปี 2551-2552 วารสารสมาคม
วนิดาการพิมพ์; 2556.  
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2556; 58(2): 157-164.
5. ส�ำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงสาธารณสุข.คู่มือ
การใช้ ง านระบบข้ อ มู ล การบ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู 14. แผนงานการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู ้ มี ป ั ญ หา
การดืม่ สุรา (ผรส.).มาตรฐานสากลในการป้องกันการใช้
ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.); 2559.
สารเสพติด. วนิดาการพิมพ์; 2556.
6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557.
การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท�ำผิดตามกฎหมาย 15. จิราภรณ์ ลิ่มนิจสรกุล.ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
การเสพติดสารแอมเฟตามีนในวัยรุ่น. (วิทยานิพนธ์
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เพื่ อ เข้ า สู ่ ก ารบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู แ ละ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต).เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
การดูแลผูผ้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟู.;21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557.  
เชียงใหม่;2546.
7. ส�ำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุตธิ รรม. แผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมูช่ มุ ชนมัน่ คงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560. 16. จรูญศรี โคมพุดซาและ ชัยภัทร ธีรชาญไชย. ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการบ�ำบัดครบก�ำหนดของผู้ใช้
8. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด
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แรงจูงใจของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์
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Abstract		
			
			
			

The Motivation of Opioid Dependence Patients to retention Treatment at
Thanyarak Chiangmai Hospital
Petcharakul P.* , Metha M.* , Uttama C.**, Thongsai Y*.
*Thanyarak Chiangmai Hospital
**Nakornping Hospital

The objective of this descriptive research were 1) study level of motivation
2) intrinsic motivation and extrinsic motivation and 3) relationship between motivation
and retention in treatment system of opioid patients at Thanyarak Chiangmai
Hospital. The sample consisted of 167 opioid patients who received Methadone
Maintenance Therapy at Famai clinic, Thanyarak Chiangmai Hospital. Research
instruments were 2 sets, The 1st was Motivation questionnaire which comprised of:
1) Demographic questionnaire 2) Substance and treatment questionnaire 3) Motivation
questionnaire and the 2nd was the structural interview about intrinsic and extrinsic
motivation to retention in system treatment. They were verified for content validity

30
วารสารวิชาการเสพติด

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563

by 3 professional experts. The reliability of motivation questionnaire was report by
Cronbach’s alpha coefficient as of .701. Data were analyzed using descriptive
statistic, Pearson’s product moment correlation coefficient and content analysis.
The findings of this research as follow:
1. Motivation of opioid patients was high level (mean = 3.51).
2. Intrinsic motivation of opioid patients to retention in system treatment
were : 1) to have a better life 2) build acceptance from others 3) be a role model
to others and 4) to live in a society with other people. Extrinsic motivation were:
family and Therapist, methadone, community and career.
3. Relationship between motivation and retention in system treatment found
that maintenance stage was statistically significant at p-value = .05. Nevertheless,
total motivation, pre-contemplation stage, contemplation stage and action stage
did not related to retention in system treatment.
Keywords : motivation, opioid patients, retention
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจ แรงจูงใจภายในและภายนอก
ที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา และความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการคงอยู่ในระบบ
การบ�ำบัดรักษาของผูป้ ว่ ยติดยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธุฝ์ น่ิ ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธุ์ฝิ่นที่เข้ารับการบ�ำบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาวที่คลินิกฟ้าใหม่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จ�ำนวน 167 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็น
แบบสอบถามแรงจูงใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้ยาเสพติด
และการบ�ำบัดรักษา และส่วนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจ น�ำไปหาความเชื่อมั่นโดยทดลองใช้ (try out)
กับผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .701 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง (Structural interview) เกี่ยวกับแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในต่อการคงอยู่ในระบบ
การบ�ำบัดรักษาของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ จ�ำนวน (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการคงอยูใ่ นระบบการรักษาด้วยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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ผลการวิจัย

1. ผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธุ์ฝิ่นมีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.51)
2. แรงจูงใจภายในทีม่ ผี ลต่อการคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัดรักษาของผูป้ ว่ ยติดยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ
ได้แก่ 1) เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 2) สร้างการยอมรับจากผู้อื่น 3) เป็นตัวอย่าง (role model) ให้กับผู้อื่น
และ 4) ต้องการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลอื่นได้ ส่วนแรงจูงใจภายนอก ประกอบด้วย แรงจูงใจ
จากบุคคล ได้แก่ ครอบครัว และผู้บ�ำบัด จากยาเมทาโดน จากชุมชน และการประกอบอาชีพ มีรายได้
เลี้ยงครอบครัว
3. แรงจูงใจขั้นการกระท�ำต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา
ของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนแรงจูงใจโดยรวม
แรงจูงใจขั้นการไม่สนใจปัญหา ขั้นการลังเลใจ และขั้นการลงมือกระท�ำมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่
ในระบบการบ�ำบัดรักษาอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ค�ำส�ำคัญ : แรงจูงใจ, ผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น, การคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา

บทน�ำ

เอชไอวีสูงขึ้น เกิดโรคร่วมอื่น ๆ เช่น วัณโรคปอด
เนือ่ งจากร่างกายมีภมู คิ มุ้ กันลดลง และส่งผลกระทบ
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั รัฐบาลได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบ�ำบัด
รักษา โดยให้ถือว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รบั การบ�ำบัดรักษา และได้กำ� หนดให้นำ� ผูเ้ สพยา
เสพติดเข้าสูก่ ระบวนการบ�ำบัดในระบบทีเ่ หมาะสม
ทุกระบบให้ได้มากที่สุด รวมทั้งก�ำหนดให้ติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ�ำบัด
รักษาให้สามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็น
ปกติ ป้องกันการกลับมาเสพยาซ�้ำ 

ยาเสพติดกลุ่มอนุพันธุ์ฝิ่นเป็นยาเสพติด
ทีม่ กี ารแพร่ระบาดในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ชนิดของ
ยาเสพติดในกลุ่มนี้ที่พบได้บ่อย ได้แก่ เฮโรอีน ฝิ่น
และโคเดอีน พบการแพร่ระบาดมากในภาคเหนือ
ตอนบน กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ตอนล่าง1
ปัจจุบันยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น เริ่มมีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติ
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษายาเสพติดกลุ่มอนุพันธุ์ฝิ่น
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่2 ปี พ.ศ.
2559–2561 มีจ�ำนวนสูงขึ้น คือ 749, 1,106 และ
1,182 ราย ตามล�ำดับ ในประเทศไทยการเสพติด
การบ�ำบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธุ์
สารกลุม่ อนุพนั ธุฝ์ น่ิ พบทัง้ วิธกี ารรับประทาน การสูบ
และการฉี ด ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารฉี ด โดยใช้ เข็ ม และ ฝิ่นจะให้ยาทดแทน คือ เมทาโดน (methadone)
กระบอกฉีดยาร่วมกันท�ำให้เกิดการแพร่เชือ้ เอชไอวี ซึง่ เป็นยาล�ำดับแรก (drug of choice) ที่นิยมใช้
ระหว่างผู้ฉีดยาเสพติด ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อ มากทีส่ ดุ ทัง้ รูปแบบการถอนพิษ (detoxification)
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และการให้ระยะยาว (maintenance) เพือ่ ควบคุม
อาการขาดยา การให้เมทาโดนระยะยาวเป็นวิธกี าร
รักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ได้รบั การยอมรับใน
ระดับสากลและต้องด�ำเนินการควบคูก่ บั มาตรการ
ลดอันตรายอื่น ๆ (harm reduction) เพื่อช่วยให้
ผู้ใช้ยาเสพติดที่ยังเลิกไม่ได้ สามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด โดยสามารถ
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่า
ร้อยละ 50 การบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกลุ่มนี้
จะมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก
การเจ็บป่วยทางร่างกายหรือเจ็บป่วยทางจิตอื่น ๆ
เนือ่ งจากเป็นลักษณะของการเจ็บป่วยเรือ้ รังทีส่ ง่ ผล
ต่อความเบีย่ งเบนในหลาย ๆ ด้านทัง้ ร่างกาย จิตใจ
และสังคม ด้วยเหตุนี้การบ�ำบัดรักษาจึงต้องมี
การบูรณาการให้ครอบคลุมตอบสนองต่อปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ คือ การช่วยให้หยุดใช้ยาเสพติด ปรับเปลีย่ น
ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และพัฒนาพฤติกรรม
จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมโดยไม่พึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป3 ซึ่งต้อง
อาศัยแรงจูงใจจากภายในของผูป้ ว่ ยเองและแรงจูงใจ
จากภายนอกที่ จ ะเป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ให้ บุ ค คลมี
พฤติกรรมที่ยั่งยืนถาวรได้4
แรงจูงใจเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลิกเสพยา
และสารเสพติด การมีแรงจูงใจทีด่ รี ะหว่างการบ�ำบัด
รักษา จะน�ำไปสู่ความพึงพอใจในการเลิกยาและ
การมีพฤติกรรมเลิกเสพยาและสารเสพติดได้อย่าง
ถาวร5 มีการศึกษาพบว่า ผู้ติดสารเสพติดที่ได้รับ
โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจจะมีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับสูง และส่งผลให้มกี ารตัดสินใจเข้ารับการบ�ำบัด
รักษาจนกระทัง่ ถึงระดับฟืน้ ฟูสมรรถภาพมากกว่า
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กลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิต6ิ ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ยาเมทาโดนสามารถ
คงอยู่ในการรักษาได้มากกว่า 60 วันจะมีแรงจูงใจ
สู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ อ อกจากการรั ก ษาก่ อ นก� ำ หนด7
สอดคล้องกับข้อมูลการประเมินแรงจูงใจในการ
บ�ำบัดรักษาของผูป้ ว่ ยทีร่ บั การรักษาของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์เชียงใหม่ในปี 25592 พบว่า ผู้ป่วยที่
จ�ำหน่ายครบเกณฑ์กำ� หนดมีขนั้ ตอนการเปลีย่ นแปลง
อยู่ในขั้นลงมือปฏิบัติ (action) ถึงร้อยละ 61.48
รองลงมาคือ ขั้นการตัดสินใจ (determinant)
ร้อยละ 26.65 อัตราการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัด
รักษา 1 ปี ในปี พ.ศ. 2559–2561 คือ ร้อยละ
23.27, 10.93 และ 29.29 ตามล�ำดับ ส่วนผู้ป่วย
ที่บอกเลิกการบ�ำบัดรักษาก่อนก�ำหนดส่วนใหญ่
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอยู่ในขั้นไม่สนใจปัญหา
(pre-contemplation) ถึงร้อยละ 48.65 รองลงมา
คือ ขั้นลังเลใจ (contemplation) ร้อยละ 41.89
ดั ง นั้ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาแรงจู ง ใจของผู ้ ป ่ ว ย
ยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นซึ่งเป็นสภาวะที่ซับซ้อน
ในการเสพติดทั้งทางร่างกายและทางจิตใจที่จะ
สร้างชีวิตที่ดีและห่างไกลจากการเสพติด
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า
แรงจูงใจในการเลิกยาเสพติดเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อผลลัพธ์การรักษาและความร่วมมือ
ในการรักษาของผูป้ ว่ ย ดังนัน้ การประเมินแรงจูงใจ
ของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้ทีมผู้บ�ำบัด
สามารถวางแผนการรักษาผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม
และตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะของผู้ป่วยได้อย่าง
ตรงจุด ให้การรักษาทีส่ อดคล้องกับระดับแรงจูงใจ
ลดโอกาสการต่อต้านการรักษาของผู้ป่วย ผู้ศึกษา
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ในฐานะผู้บริหารการพยาบาลจึงสนใจที่จะศึกษา
แรงจูงใจของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น
ที่เข้ารับการรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว อะไร
เป็นแรงจูงใจภายใน ภายนอกที่ส�ำคัญของผู้ป่วย
กลุ ่ ม นี้ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจกั บ
การคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัดรักษา เพือ่ จะได้นำ� ข้อมูล
ส�ำคัญเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ป็นแรงจูงใจของผูป้ ว่ ยมาพัฒนา
ระบบการพยาบาลผูป้ ว่ ยติดยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธ์
ฝิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัย เพื่อศึกษา 1) ระดับแรงจูงใจของผู้ป่วย
ติ ด ยาเสพติ ด กลุ ่ ม อนุ พั น ธุ ์ ฝ ิ ่ น ที่ ค งอยู ่ ใ นระบบ
การบ�ำบัดรักษา 2) แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอกของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธุ์ฝิ่น
ทีค่ งอยูใ่ นระบบการบ�ำบัดรักษา และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจกับการคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัดรักษา
ของผูป้ ว่ ยติดยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธุฝ์ น่ิ ในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์เชียงใหม่
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โคเดอีน และเข้ารับการบ�ำบัดรักษาด้วยการให้เมทาโดน
ระยะยาวในคลินกิ ฟ้าใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์
เชียงใหม่
แรงจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะของผู้ติด
ยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นที่มีความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ ความตั้งใจ และความพยายามที่จะ
เรียนรู้และกระท�ำเพื่อให้ตนเองยังคงอยู่ในระบบ
การบ�ำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
แรงจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะ สิง่ แวดล้อม
บุคคล ชุมชน และสิง่ เร้าภายนอกของผูต้ ดิ ยาเสพติด
กลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นที่มีผลต่อความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการ ความตั้งใจ และความพยายามที่จะเรียนรู้
และกระท�ำเพือ่ ให้ตนเองยังคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัด
รักษาอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ

การคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัดรักษา หมายถึง
ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นที่เข้ารับการบ�ำบัด
รั ก ษาด้ ว ยเมทาโดนระยะยาวเพื่ อ ลด ละ เลิ ก
การเสพยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ ในคลินกิ ฟ้าใหม่
ค�ำนิยามศัพท์
และยั ง คงมารั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ผูป้ ว่ ยติดยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ หมายถึง สม�่ำเสมอ เป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ผูท้ ตี่ ดิ ยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ ได้แก่ เฮโรอีน ฝิน่
กรอบแนวคิดการวิจัย
แรงจูงใจของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น
ที่เข้ารับการบำ�บัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว
- ขั้นการไม่สนใจปัญหา
- ขั้นการลังเลใจ
- ขั้นการลงมือกระทำ�
- ขั้นการกระทำ�ต่อเนื่อง

การคงอยู่ในระบบ
การบำ�บัดรักษา
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วารสารวิชาการเสพติด

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563

วัตถุและวิธีการ
รูปแบบการวิจัย (research design) ใช้
รูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยติ ด ยาเสพติ ด กลุ ่ ม
อนุพันธุ์ฝิ่นที่เข้ารับการบ�ำบัดรักษาด้วยเมทาโดน
ระยะยาว แบบผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ ที่คลินิก
ฟ้าใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ซึ่งใน
ปี 2561 มีผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาด้วยเมทาโดน
ระยะยาวจ�ำนวน 635 คน เป็นผูท้ ยี่ งั คงอยูใ่ นระบบ
บ�ำบัดรักษาเป็นเวลา 1 ปี จ�ำนวน 112 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่ม
อนุพันธุ์ฝิ่นที่เข้ารับการบ�ำบัดรักษาด้วยเมทาโดน
ระยะยาว แบบผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจที่คลินิก
ฟ้าใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ค�ำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรค่าสัดส่วน8
2

n =		
N Z P(1-P)
			
2
2
			 d (N-1) + Z P(1-P)

โดย P = สัดส่วนของผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่
ในระบบเป็นเวลา 1 ปี ร้อยละ 17.64
d = ขนาดของความแตกต่างของสัดส่วน
ทีป่ ระมาณได้กบั สัดส่วนทีแ่ ท้จริงก�ำหนดให้เท่ากับ
5%
แทนค่าในสูตรได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
167 คน มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
การวิจัย (inclusion criteria) ดังนี้ 1) เป็นผู้ป่วย
ติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธุ์ฝิ่นที่เข้ารับการบ�ำบัด
รักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว แบบผูป้ ว่ ยนอก และ

ยังคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษาด้วยเมทาโดน
ระยะยาวอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) อายุ
18 ปี ขึน้ ไป 3) เป็นผูม้ สี ติสัมปชัญญะ 4) สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาไทยรู้เรื่อง และ 5) ยินดีเข้าร่วม
การวิจัย และมีเกณฑ์การคัดออกจากการวิจัย
(exclusion criteria) คือ เจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย
หรือโรคทางจิตเวชที่มีอาการรุนแรงจนไม่สามารถ
ให้ข้อมูลได้ เช่น โรคซึมเศร้ารุนแรง โรคจิตเภท
และโรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการก�ำเริบหนัก
โรคทางสมอง โรคลมชัก เป็นต้น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 แบบสอบถามแรงจูงใจ ประกอบด้วย
3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะ
เป็ น การเติ ม ค� ำ ในช่ อ งว่ า งและให้ เ ลื อ กตอบ
มีจำ� นวน 10 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา ภูมลิ ำ� เนา
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส บุคคลที่อาศัย
อยูด่ ว้ ย อาชีพ รายได้ สถานะภาพการครองเรือน
ของบิดามารดา ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้ยาเสพติด
และการบ�ำบัดรักษา มีลักษณะเป็นการเติมค�ำใน
ช่องว่างและให้เลือกตอบ ประกอบด้วย สาเหตุ
ของการเข้ารักษา จ�ำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา
และระยะเวลาในการอยู่รับการบ�ำบัด ส่วนที่ 3
แบบสอบถามแรงจูงใจ ใช้แบบสอบถามมาตรวัด
แรงจูงใจในการเลิกยาเสพติดของกัณณิกา สิทธิพงษ์7
ซึ่งแปลจาก The University of Rhode Island
Change Assessment (URICA) เป็นข้อความเชิง
รายงานตนเองที่เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ป่วยเมื่อ
เข้าสูก่ ารบ�ำบัดรักษา ลักษณะข้อความจะเกีย่ วกับ
“ปัญหา” และ“การเปลี่ยนแปลง” ของผู้ป่วย
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มีจ�ำนวน 32 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
การไม่สนใจปัญหา การลังเลใจ การลงมือกระท�ำ 
และการกระท�ำต่อเนือ่ ง ลักษณะแบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (likert scale) 5 ระดับคือ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิง่ การแปลความหมายค่าเฉลีย่
แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ คื อ ค่ า เฉลี่ ย 1.00-1.49
หมายถึง มีแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 แรงจูงใจอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย
2.50-3.49 แรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่
3.50-4.49 แรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก และค่าเฉลี่ย
4.50-5.00 แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ชุดที่ 2
แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (structural
interview) เกีย่ วกับแรงจูงใจภายนอกและภายใน
ต่อการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษาของผู้ป่วย
ติ ด ยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น ผู้วิจั ย สร้ า งแนว
ค�ำถามจากเนื้อหาแรงจูงใจในการเลิกยาในคู่มือ
กลุ่มทักษะป้องกันการกลับไปติดซ�้ำ5 ด�ำเนินการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หา (content validity) ให้ผทู้ รง
คุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ จิตแพทย์ จ�ำนวน
1 ท่าน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วย
ยาเสพติดโอปิออยด์ จ�ำนวน 1 ท่าน และผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขัน้ สูงด้านการพยาบาลจิตเวช จ�ำนวน
1 ท่าน เป็นผูต้ รวจสอบ ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้เสนอแนะ
ให้ปรับภาษาและข้อค�ำถามในแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างให้สละสลวย เข้าใจง่ายขึน้ หลังจากนัน้
น�ำเครื่องมือทั้งหมดไปทดลองใช้กับผู้ป่วยติดยา
เสพติดกลุม่ อนุพนั ธุฝ์ น่ิ ทีเ่ ข้ามารับการบ�ำบัดรักษา
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ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และน�ำมา
ค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.701
การรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั จัดท�ำโครงร่างการวิจยั ส่งขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย สถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด แห่งชาติบรมราชชนนี ซึ่งได้รับ
การรับรองเลขที่ 47/2562
2. ท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
ถึงผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
3. ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเองจากผูป้ ว่ ยติด
ยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีค่ ลินกิ
ฟ้าใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การบ�ำบัดรักษาด้วย
เมทาโดนระยะยาวของโรงพยาบาลธัญญารักษ์
เชียงใหม่ คัดเลือกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
อธิบายรายละเอียดในการวิจยั และขอความยินยอม
การเข้าร่วมการวิจยั เมือ่ ผูป้ ว่ ยยินยอมจึงให้ลงนาม
ในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (inform consent)
หลังจากนัน้ ให้ผปู้ ว่ ยตอบแบบสอบถามแรงจูงใจใน
ห้องทีเ่ ป็นสัดส่วน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
ทันทีที่ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ด�ำเนินการจนครบจ�ำนวน 167 คน
4. ส่วนการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยสัมภาษณ์
ตามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามประเด็น
ที่ก�ำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจ
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ภายนอกและแรงจูงใจภายในต่อการคงอยูใ่ นระบบ
การบ�ำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ เดียวกับทีต่ อบแบบสอบถามทีส่ มัครใจ
ยิ น ยอมและมี เวลาให้ในการสัมภาษณ์ โดยขอ
อนุญาตอัดเทป ในระหว่างทีท่ �ำการสัมภาษณ์จะ
ผสมผสานเทคนิคการสะท้อนกลับ คือ การถาม
ย้อนกลับ การยกตัวอย่าง เพือ่ ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและ
สามารถขจัดความล�ำเอียงในการสรุปผล จนกระทัง่
ได้ข้อมูลที่อิ่มตัวกับผู้ป่วยจ�ำนวน 10 คน
5. ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีต่ รวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส (coding)
และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมส�ำเร็จรูป
6. ส่วนแบบสัมภาษณ์ด�ำเนินการถอดเทป
ทุกค�ำพูดและวิเคราะห์เนื้อหา
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ผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ว่ ยติดยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธุฝ์ น่ิ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายร้อยละ 82.63 อายุเฉลี่ย 42 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับ
การศึกษาถึงร้อยละ 31.1 ส่วนผู้ที่ได้รับการศึกษา
จะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดร้อยละ
21.56 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่จะสมรสและอยู่
ด้วยกันฉันท์สามีภรรยาถึงร้อยละ 67.7 ประกอบอาชีพ
รับจ้างร้อยละ 62.87 รองลงมาเป็นค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัวร้อยละ 14.37 มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 56.29 รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงราย
ร้อยละ 22.75 ผูป้ ว่ ยจะอาศัยอยูก่ บั คูส่ มรสร้อยละ
61.68 รองลงมาคืออาศัยอยู่กับบิดาและมารดา
ร้อยละ 14.97 สถานภาพการครองเรือนของบิดา
การวิเคราะห์ข้อมูล
มารดานัน้ ส่วนใหญ่บดิ ามารดายังอยูด่ ว้ ยกันร้อยละ
1. ข้อมูลทัว่ ไปและระดับแรงจูงใจวิเคราะห์ดว้ ย 37.73 รองลงมาบิดาถึงแก่กรรมร้อยละ 24.0 และ
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ�ำนวน (frequency) มีรายได้เฉลี่ย 12968.86 ± 24188.51 บาท
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และ
2. ข้อมูลการใช้ยาเสพติด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard dieviation)
ผูป้ ว่ ยติดยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธุฝ์ น่ิ ส่วนใหญ่
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการ
ใช้ยาเสพติดกลุ่มอนุพันธุ์ฝิ่นเป็นระยะเวลาเฉลี่ย
คงอยู ่ ในระบบการบ�ำบัดรักษาโดยการวิเคราะห์ 24 เดือน (2 ปี) เข้ารับการบ�ำบัดเฉลี่ย 2 ± 1.81
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s ครัง้ โดยเหตุผลของการเข้ารับการบ�ำบัดครัง้ นี้ คือ
product moment correlation coefficient) เพื่ออนาคตที่ดีมากที่สุดร้อยละ 58.68 รองลงมา
3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนือ้ หา คือ มีสุขภาพทรุดโทรมร้อยละ 35.92 ระยะเวลา
ที่คงอยู่ในการบ�ำบัดรักษาเฉลี่ย 24.65 เดือน
(Content analysis)
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3. ข้อมูลพื้นฐานของแรงจูงใจ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ
ขั้นการไม่สนใจปัญหา
ขั้นการลังเลใจ
ขั้นการลงมือกระท�ำ
ขั้นการกระท�ำต่อเนื่อง
โดยรวม

1.80
4.34
4.36
3.53
3.51

ระดับแรงจูงใจ
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก

2.1.2 สร้างการยอมรับจากผู้อื่น
จากการที่ผู้ป่วยยังคงมารับการบ�ำบัด
รักษาอย่างต่อเนื่อง และเลิกเสพยาได้ ท�ำให้ผู้ป่วย
เกิดความมัน่ ใจในตนเอง สามารถพูดคุยหรือท�ำงาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องคอยระแวง
หรือเกรงว่าจะมีคนคอยสังเกตพฤติกรรมของตนเอง
ว่ายังคงมีการใช้ยาเสพติดอยูห่ รือไม่ เพือ่ เป็นการสร้าง
ตอนที่ 2 แรงจูงใจของการคงอยู่ในระบบ ความไว้วางใจและเกิดการยอมรับในตัวผูป้ ว่ ยจากผูอ้ นื่
		“มันท�ำให้ผมท�ำงานได้อย่างมัน่ ใจ ไม่ตอ้ ง
การบ�ำบัดรักษา
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 10 คน หวาดระแวงว่า ใครจะมาสังเกตว่าผมติดยาเสพติด
สรุปผลได้ดังนี้
สังคมที่ผมท�ำงานด้วย ก็ไว้วางใจ พูดคุยกับผม
อย่างเชื่อมั่นในตัวผม” (case ที่ 1 นาน 77 เดือน)
2.1 แรงจูงใจภายใน
		 2.1.1 เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
		2.1.3 เป็นตัวอย่าง (Role model)
เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการบ�ำบัดรักษา ให้กับผู้อื่น
และมารับการบ�ำบัดรักษาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่
จากการที่ผู้ป่วยสามารถเลิกเสพยาได้
สามารถเลิกเสพยาได้ ท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่
จึงท�ำให้เขาคิดจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใช้ยา
ดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ติดยา จึงมีความมุ่งมั่น อดทน
ด้วยกัน ให้เห็นว่าการเข้าสูร่ ะบบการบ�ำบัดสามารถ
และตั้งใจที่จะเลิกเสพยาตลอดไป
ท�ำให้เลิกยาเสพติดได้
		“ผมลงทุ น เลิ ก เฮโรอี น มานานแล้ ว
ท�ำไมผมต้องกลับไปใช้มนั อีก ถ้าผมกลับไปใช้มนั อีก 		 “ยาเมทาโดนมันช่วยผมได้ครับ ท�ำให้
ผมต้ อ งไปติ ด วั ง วนเดิ ม แล้ ว ชี วิ ต ผมจะต้ อ งพั ง ผมได้มแี รงท�ำงาน ได้เป็นตัวอย่างทีด่ กี บั เพือ่ น พี่ น้อง
ผู้ใช้ยาด้วยกัน” (case ที่ 2 นาน 34 เดือน)
ทลาย” (case ที่ 1 นาน 77 เดือน)
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยติดยาเสพติด
กลุม่ อนุพนั ธุฝ์ น่ิ มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( =3.51) เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนของแรงจูงใจ
พบว่า ส่วนใหญ่แรงจูงใจอยูใ่ นขัน้ ลงมือกระท�ำมากทีส่ ดุ
รองลงมา คือ ขั้นการลังเลใจ (contemplation)
ส่วนขัน้ การไม่สนใจปัญหา (pre-contemplation)
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

		

S.D.
.44
.40
.39
.29
.21
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2.1.4 ต้องการด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้
เหตุผลที่ท�ำให้ผู้ป่วยคงอยู่ในระบบ
การบ�ำบัดรักษาอีกประการหนึ่งคือการอยู่ร่วมกับ
คนในสังคมได้ ได้รับการยอมรับเฉกเช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป

			
เสียใจ

2) ไม่ต้องการให้ครอบครัว

2.2 แรงจูงใจภายนอก
		 2.2.1 แรงจูงใจจากบุคคล
			
2.2.1.1 ครอบครัว
ครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุน
ที่ส�ำคัญกับผู้ติดยาเสพติด จากการสัมภาษณ์มี
เหตุผล 4 ประการที่ท�ำให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่ม
อนุพันธ์ฝิ่นคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา ดังนี้

			
“ผมสงสารแม่มาก ตอนที่แม่รู้
ว่าผมติดเฮโรอีน แม่เสียใจมากร้องไห้ และโทษตัวเอง
ว่าดูแลลูกตัวเองไม่ได้ ได้แต่ไปดูแลลูกคนอื่น พ่อ
เสียใจมากเช่นกัน พ่อบอกว่าได้แต่พร�่ำสอนคนอื่น
มาตลอด ทั้งพ่อและแม่โทษตัวเอง” (case ที่ 5
นาน 33 เดือน)

เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า รั บ การบ� ำ บั ด
รักษาแล้ว ได้ทบทวนถึงเหตุการณ์ครัง้ ทีบ่ ดิ ามารดา
ทราบว่าตนเองติดยาเสพติด จึงรูส้ กึ เสียใจมากและ
		“ไม่ อ ยากติ ด ยาเสพติ ด ไปจนตาย ร้องไห้ออกมา และโทษว่าเป็นความผิดของตนเอง
อยากเป็ น เหมื อ นคนธรรมดาที่ เขาไม่ ไ ปติ ด ยา โดยมิได้กล่าวโทษบุตร ท�ำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ผิดทีท่ ำ� ให้
สามารถอยู ่ ร ่ ว มกั บ สั ง คมเหมื อ นคนอื่ น เขา” บิดามารดาเสียใจ จึงตั้งใจว่าจะไม่กลับไปเสพยา
เพื่อไม่ให้บิดามารดาเสียใจซ�้ำอีก
(case ที่ 3 นาน 52 เดือน)

			
ครอบครัว

1) ได้ รั บ ก� ำ ลั ง ใจจากคนใน

เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ก� ำ ลั ง ใจจาก
ค�ำพูดที่เป็นการแสดงความชื่นชม ยินดีที่ผู้ป่วย
มีพฤติกรรมที่ดี หรือการกระท�ำจากสมาชิกใน
ครอบครัวที่ให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยหยุด
การเสพยาได้ ท�ำให้ผู้ป่วยมีพลังใจที่เข้มแข็งขึ้น
จึงตัดสินใจที่จะเลิกเสพยาและมารับการบ�ำบัด
อย่างต่อเนื่อง

		 3) ต้องการให้ครอบครัวมีความ
ภาคภูมิใจในตัวของผู้ป่วย
ภายหลังจากที่ผู้ป่วยได้เข้าสู่
ระบบการบ�ำบัดรักษา ประกอบกับมีบคุ คลในครอบครัว
ทีค่ อยเป็นก�ำลังใจ ให้การช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยเข้ารับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลิก
เสพยาได้ ซึ่งผู้ป่วยรู้สึกซาบซึ้งต่อการกระท�ำของ
บุคคลในครอบครัว ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยปรับเปลีย่ นความคิด
และยินยอมมารับการบ�ำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ครอบครัวได้เกิดความภาคภูมใิ จในตัวผูป้ ว่ ย

“ผมต้องการให้พอ่ พีช่ าย และ
			 “มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 คน คือ
มีพอ่ พีช่ ายและภรรยา ทีค่ อยเป็นก�ำลังใจให้ผมมา ภรรยา ได้ภาคภูมิใจในตัวผม” (case ที่ 1 นาน
77 เดือน)
โดยตลอด” (case ที่ 1 นาน 77 เดือน)
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4) เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั บุตร
ผู้ป่วยมีครอบครัว มีบุตร เกรง
ว่าหากตนเองยังไม่เลิกเสพยา บุตรอาจถูกเพือ่ นล้อ
เลียนได้วา่ มีบดิ าเป็นคนติดยา และจะส่งผลกระทบ
ต่อภาวะจิตใจของบุตร จึงตัดสินใจยังคงอยู่ใน
ระบบการบ�ำบัดและเลิกเสพยาเพื่อให้เป็นแบบ
อย่างที่ดีกับบุตรได้
			 “ลูกก็ก�ำลังเรียนหนังสือ กลัว
เขาอายเพื่อน ๆ เดี่ยวเพื่อนล้อว่ามีพ่อเป็นขี้ยา”
(case ที่ 8 นาน 12 เดือน)
			

5) มีสมั พันธภาพทีด่ ใี นครอบครัว
เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจเลิกเสพยา
และเข้าสูก่ ารบ�ำบัดท�ำให้ปญ
ั หาในครอบครัวลดน้อย
ลงไป ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีความไว้วางใจกัน
กลั บ กลายมาเป็ น ครอบครั ว ที่ มี ค วามสุ ข ดั ง เดิ ม
จึงเป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยตัดสินใจทีจ่ ะคงอยูใ่ น
ระบบการบ�ำบัดต่อเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้น
หวนกลับมาเกิดขึ้นอีก
			 “ผมไม่ตอ้ งการให้ภาพเก่า ๆ ที่
ทะเลาะกัน เงินไม่พอใช้ มาหลอก มาหลอนผมอีก
อยากให้ลูกและเมีย เขามีความสุข อยู่กันด้วยดี
ไม่ทะเลาะกัน เดี๋ยวนี้ เมียผมเขาเชื่อใจ แม่เมีย ก็
ไว้ใจ” (case ที่ 4 นาน 34 เดือน)
			

2.2.1.2 ผู้บ�ำบัด
ผู้บ�ำบัดนับว่าเป็นบุคลากรที่มี
ความส�ำคัญต่อผู้ป่วยยาเสพติด ผู้บ�ำบัดมีความ
เข้าใจ ให้การดูแล เอาใจใส่ ให้ค�ำปรึกษา ให้ก�ำลัง
ใจกับผู้ป่วยอย่างสม�่ำเสมอ กระตุ้นคอยติดตาม
ให้ผู้ป่วยมารับการบ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้
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ป่วยมีพลังใจ คิดว่ายังมีบคุ คลทีเ่ ห็นคุณค่าในตัวเขา
รู้สึกว่าตนเองยังมีคณ
ุ ค่า เกิดพลังใจ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
ยังคงมารับการบ�ำบัดต่อ
		 “เจ้าหน้าที่ทุกคนที่คลินิกให้
ก�ำลังใจ สอบถามสาระทุกข์ ปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สม�่ำเสมอ” (case ที่ 6 นาน 46 เดือน)
		 2.2.2 ยาเมทาโดน
		การบ�ำบัดด้วยเมทาโดนทดแทนระยะยาว
เป็นการให้ยาเมทาโดนเพื่อทดแทนฝิ่นที่เคยได้รับ
แต่ขาดไปเนือ่ งจากต้องหยุดเสพโดยทันที เมทาโดน
จะช่วยท�ำให้อาการขาดยาหายไปหรือทุเลาลงได้ ทัง้ นี้
เมทาโดนที่ได้ต้องมีขนาดพอดีกับสภาพการติดยา
เสพติดของผูป้ ว่ ยแต่ละคน การให้ยาขนาดทีม่ ากเกินไป
ท�ำให้เกิดการได้รับยาเมทาโดนเกินขนาด (over
methadone) เกิดการกดประสาทส่วนกลางท�ำให้
มีอาการซึม หลับ หายใจช้าลงจนถึงหยุดหายใจ
และเสียชีวิตได้ แต่การให้ยาเมทาโดนในปริมาณ
ทีน่ ้อยเกินไปก็จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยยังคงมีอาการขาดยา
และต้องทนทรมานทางร่างกายอยู่ ส่งผลให้ผู้ป่วย
กลับไปเสพฝิน่ หรือเฮโรอีนอีก ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้อง
มีการปรับปริมาณยาเมทาโดนให้พอดีกับความ
ต้องการของผูป้ ว่ ยแต่ละคน ผูป้ ว่ ยจะต้องมารับการ
บ�ำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจนกว่าจะ
สามารถเลิกยาเมทาโดนได้ด้วย
		“ผมคงต้องกินไปอีกระยะยาว เพราะ
ผมกลัวจะเกิดอาการถอนพิษยา ผมเคยหยุดเอง
2-3 วัน มีอาการเลยครับ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
ปวด หนาว ๆ ร้อน ๆ ร้อนวูบวาบ เหมือนจะเป็นไข้
ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัว ไปหมด ผมกลัวว่าผมจะอยูไ่ ม่ได้”
(case ที่ 5 นาน 33 เดือน)
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2.2.3 ชุมชนยอมรับ
การทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการบ�ำบัดและสามารถ
เลิกเสพยาได้ ท�ำให้คนในชุมชนรูส้ กึ ยินดี ชืน่ ชมใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูป้ ว่ ย คลายความรูส้ กึ
รังเกียจและให้การยอมรับผู้ป่วย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563

อาการขาดยา สามารถท�ำงานหรือประกอบอาชีพได้
ผู้ป่วยบางรายประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้
มาเลี้ยงดู ตลอดจนสร้างอนาคตที่ดีให้กับสมาชิก
ในครอบครัว ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัด
รักษานานยิ่งขึ้น

		“ในชุมชนมีผู้ติดยาอยู่หลายครัวเรือน 		“หลังจากมารับยาเมทาโดน ท�ำให้ผม
แต่กไ็ ด้รบั การยอมรับ ไม่รงั เกียจ” (case ที่ 6 นาน มีรา่ งกายแข็งแรง มีแรงท�ำงาน” (case ที่ 1 นาน
46 เดือน)
77 เดือน)
		 2.2.4 การประกอบอาชีพ มีรายได้
เลี้ยงครอบครัว
การหยุดเสพยาโดยทันทีจะก่อให้เกิด
อาการขาดยา (Withdrawal symptoms) การให้ยา
เมทาโดนซึ่ ง เป็ น ยาในตระกู ล เดี ย วหรื อ มี ฤ ทธิ์
คล้ายฝิ่นจะช่วยเข้าไปทดแทนฝิน่ ทีข่ าดท�ำให้อาการ
ขาดยาหายไปหรือทุเลาลงได้ เมทาโดนมีคณ
ุ สมบัติ
ที่ส�ำคัญคือ ไม่ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเคลิ้มสุข
(euphoria) ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมารับประทานยา
เมทาโดนอย่างต่อเนือ่ ง และได้รบั เมทาโดนในขนาด
ที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย จึงไม่มี

		 “ตอนแรก ๆ ยังอยากทีจ่ ะกลับไปเสพ
อยู่ แต่พอเห็นลูกสาว ความรูส้ กึ อยากยาก็หยุดไป
อยากจะเก็บเงินไว้ให้ลูกสาว ได้เรียนหนังสือสูง ๆ
เราต้องหยุดเสพอย่างถาวร แล้วตัง้ ใจมารับประทานยา
เมทาโดนอย่างต่อเนือ่ ง” (case ที่ 6 นาน 46 เดือน)
		 “ผมต้องการทีจ่ ะท�ำงานดี ๆ แบบนีไ้ ปจน
เกษียณอายุ ไม่อยากพลาดจากงานดี ๆ กว่าผม
จะสมัครงาน ผ่านการสอบได้เป็นพนักงานของ
ไปรษณีย์ มันไม่ง่ายเลยครับ งานดี ๆ เดี่ยวนี้
หายาก” (case ที่ 9 นาน 22 เดือน)

ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา
แรงจูงใจ
ขั้นการไม่สนใจปัญหา
ขั้นการลังเลใจ
ขั้นการลงมือกระท�ำ
ขั้นการกระท�ำต่อเนื่อง
โดยรวม

r
.06
-.03
.03
.16
.09

P-value
.46
.71
.74
.04*
.24
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จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจขัน้ การกระท�ำ
ต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ใน
ระบบการบ� ำ บั ด รั ก ษาของผู ้ ป ่ ว ยติ ด ยาเสพติ ด
กลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยมีคา่
ความสัมพันธ์เท่ากับ .16 ส่วนแรงจูงใจโดยรวม
แรงจูงใจขัน้ การไม่สนใจปัญหา ขั้นการลังเลใจและ
ขัน้ การลงมือกระท�ำมีความสัมพันธ์กบั การคงอยูใ่ น
ระบบการบ�ำบัดรักษาอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

วิจารณ์

1. ผู ้ ป ่ ว ยติ ด ยาเสพติ ด กลุ ่ ม อนุ พั น ธ์ ฝ ิ ่ น มี
แรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.51 เมื่อพิจารณาตามขั้นของแรงจู ง ใจพบว่ า
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในขั้นลงมือกระท�ำมากที่สุด
รองลงมา คือ ขั้นการลังเลใจ (contemplation)
ส่วนขัน้ การไม่สนใจปัญหา (pre-contemplation)
มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.36, 4.34
และ 1.80 ตามล�ำดับ สอดคล้องกับการศึกษา
ของกัณณิกา สิทธิพงษ์7 ที่พบว่าผู้ป่วยยาเสพติด
มีคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด
ในภาพรวม เท่ากับ 3.53 เมื่อแยกตามรายด้าน
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ด้าน contemplation
เท่ากับ 3.94 รองลงมาคือด้าน action เท่ากับ
3.81 ด้าน maintenance เท่ากับ 3.51 และต�ำ่ สุด
คือ ด้าน pre-contemplation เท่ากับ 2.86
ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับการประเมินแรงจูงใจใน
การบ�ำบัดรักษาเทียบกับสาเหตุการจ�ำหน่ายของผูป้ ว่ ย
ทีร่ บั การรักษาของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่2
พบว่า ผูป้ ว่ ยทีจ่ ำ� หน่ายครบเกณฑ์กำ� หนดมีขนั้ ตอน
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การเปลี่ยนแปลงอยู่ในขั้นลงมือปฏิบัติ (action)
ถึงร้อยละ 61.48 รองลงมาคือ ขั้นการตัดสินใจ
(determinant)
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่
มีระยะเวลาในการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา
เฉลี่ย 24 เดือน หรือประมาณ 2 ปี แรงจูงใจอยู่ใน
ขัน้ ลงมือกระท�ำ (Action) มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ย
ได้ตัดสินใจที่จะเลิกเสพยา และเข้ารับการบ�ำบัด
รักษาอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงการลงมือกระท�ำ 
จะเห็นได้จากคะแนนข้อค�ำถามในขัน้ ลงมือกระท�ำ
ในแต่ละข้อมีคะแนนเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน อยูร่ ะหว่าง
4.20-4.50 ซึ่งอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดย
ข้อค�ำถาม “ในที่สุดฉันก็ก�ำลังลงมือแก้ไขปัญหา
ของฉัน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.50 อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นข้อค�ำถาม “ฉันก�ำลัง
พยายามอย่างหนักที่จะเปลี่ยนแปลง” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 ดังนั้นแรงจูงใจในขั้นลงมือกระท�ำ 
(action) จึงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แต่ทั้งนี้ไม่เป็น
ไปตามทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม9
(Transtheoretical Model) ที่กล่าวว่า บุคคล
ทีป่ ฏิบตั หิ รือกระท�ำพฤติกรรมใหม่มาแล้วมากกว่า
6 เดือน จัดอยูใ่ นขัน้ ด�ำรงการปฏิบตั ติ วั (maintenance)
2. แรงจูงใจภายนอกและภายในต่อการคงอยู่
ในระบบการบ�ำบัดรักษาของผู้ป่วยติดยาเสพติด
กลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น พบว่า แรงจูงใจภายนอกที่ส�ำคัญ
ที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษาของ
ผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น คือ ครอบครัว
จากผลการศึกษาส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยอาศัยอยูก่ บั คูส่ มรส
บิดามารดา และบุตร ถึงร้อยละ 80 และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยให้เหตุผลถึงการคงอยู่ในระบบ

42
วารสารวิชาการเสพติด

การบ� ำ บั ด รั กษาเนื่องจากมีบุคคลในครอบครั ว
อันได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส บุตร และพี่น้องคอย
ให้กำ� ลังใจ สอบถามความเป็นอยูท่ ง้ั ผ่านการพูดคุย
โดยตรงหรือทางโทรศัพท์ คอยให้การช่วยเหลือ
ด้วยการไปรับยาเมทาโดนจากสถานบ�ำบัด ท�ำให้
ผู้ป่วยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีอาการ
ขาดยา เมื่อผู้ป่วยได้รับก�ำลังใจหรือค�ำพูดที่เป็น
การแสดงความชืน่ ชม ยินดีทผี่ ปู้ ว่ ยมีพฤติกรรมทีด่ ี
หรือการกระท�ำจากสมาชิกในครอบครัวที่ให้การ
ช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยหยุดการเสพยาได้ ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยมีพลังใจทีเ่ ข้มแข็งขึน้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของดวงใจ จงปัตนา10 พบว่า ปัจจัยการสนับสนุน
จากครอบครัวท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างมีแรงจูงใจเพิม่ ขึน้
จากการได้รับการดูแลจากครอบครัว ให้ก�ำลังใจ
ไม่ต�ำหนิหรือซ�้ำเติม ให้โอกาสในการเปลีย่ นแปลง
พฤติ ก รรม อี ก ทั้ ง เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยมารั บ ยาเมทาโดน
ตามนัดจะได้พบกับผู้บ�ำบัดที่ให้การดูแล เอาใจใส่
ให้ค�ำปรึกษา ให้ก�ำลังใจกับผู้ป่วยอย่างสม�่ำเสมอ
กระตุ้นคอยติดตามให้ผู้ป่วยมารับการบ�ำบัดอย่าง
ต่อเนื่อง และติดตามผลการบ�ำบัด ช่วยให้ผู้ป่วย
มีพลังใจ มีการรับรูว้ า่ ยังมีบคุ คลทีเ่ ห็นคุณค่าในตัวเขา
ยิ่งท�ำให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า จึงเกิดพลังใจ
ส่งผลให้ผู้ป่วยยังคงมารับการบ�ำบัดต่อเนื่องและ
ตัดสินใจที่จะเลิกเสพยา และได้กลับไปประกอบ
อาชีพที่มั่นคง มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ท�ำให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการยอมรับทั้งจาก
คนในครอบครัว เพือ่ น และชุมชน จึงเพิม่ แรงจูงใจ
ให้สูงขึ้น
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การบ�ำบัดรักษา ทัง้ 4 ประการ คือ 1) เพือ่ ให้มชี วี ติ
ทีด่ ขี นึ้ 2) สร้างการยอมรับจากผูอ้ นื่ 3) เป็นตัวอย่าง
(role model) ให้กบั ผูอ้ นื่ และ 4) ต้องการด�ำรงชีวติ
อยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลอื่นได้ นั้น อธิบายได้ว่า
ภายหลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยได้เข้าสูร่ ะบบการบ�ำบัดรักษา
มีบคุ คลในครอบครัวทีค่ อยเป็นก�ำลังใจ ให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถเลิกเสพยาได้ ซึ่งผู้ป่วยรู้สึกซาบซึ้ง
ต่ อ การกระท� ำ ของบุคคลในครอบครัว อีกทั้งได้
ประกอบอาชีพมีรายได้เลีย้ งดูครอบครัว ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ติดยา ส่งผลให้
ผู้ป่วยมีแรงจูงใจภายในมากขึ้น จึงปรับเปลี่ยน
ความคิด มีความมุ่งมั่น อดทน และตั้งใจที่จะเลิก
เสพยาตลอดไป โดยให้เหตุผล คือ เพื่อให้ตนเอง
มีชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้น สร้างความไว้วางใจและ
เกิดการยอมรับในตัวของผูป้ ว่ ยจากผูอ้ นื่ ด�ำรงชีวติ
อยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลอื่น และสามารถเป็น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ผูอ้ นื่ ได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของมะไลวัลย์ แพงพุด11 และอัครเดช กลิน่ พิบลู ย์12
พบว่า การให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักเรื่อง
โทษพิษภัย ผลกระทบต่อสุขภาพกายและการยอมรับ
ทางสังคม ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างมีแรงจูงใจสูงขึน้ และ
การศึกษาของสมพร สุวรรณมาโจ, ดวงใจ ดวงฤทธิ,์
ณัฎฐณิชา คมกล้า, วราพร พัฒนะโชติ และ อุไร
วรรณ สถาพร13 พบว่า ปัจจัยท�ำนายในการคงอยู่
ในระบบระยะเวลา 1 ปี คือ การประกอบอาชีพ
(OR = 4.29, 95% CI = 1.13-16.37) และมีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท (OR = 3.74,
ส่วนแรงจูงใจภายในของผูป้ ว่ ยติดยาเสพติด 95% CI = 1.13-16.37) และการศึกษาคุณภาพ
กลุ ่ ม อนุ พั น ธ์ ฝ ิ ่ น ที่ มี ผ ลต่ อ การคงอยู ่ ใ นระบบ ชีวิตของผู้ป่วยฝิ่น พบว่า อัตราการคงอยู่ในระบบ
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การบ�ำบัดรักษาของผูเ้ สพติดฝิน่ ทีศ่ นู ย์ลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติดทั้ง 6 อ�ำเภอพบว่า ในปี 2559
มีผู้เสพติดฝิ่นเข้าบ�ำบัดรวม 1,003 คน ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบการบ�ำบัด 1 ปีขึ้นไป
ถึงร้อยละ 88.83 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก14
การที่ผู้ป่วยได้รับแรงจูงใจจากภายนอกที่ดีจาก
ครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ภายใน เกิดความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ไม่ ต ้ อ งการท� ำ ให้ ค นใน
ครอบครัวรู้สึกเสียใจ จึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการมารับการบ�ำบัดอย่างต่อเนือ่ ง หยุดการใช้
ยาเสพติด และประกอบอาชีพ เพื่อให้ครอบครัวได้
เกิ ด ความภาคภู มิ ใจในตั ว ผู ้ ป ่ ว ย อี ก ทั้ ง ได้ รั บ
การยอมรับจากสังคม ชุมชน จึงรับรูว้ า่ ตนเองสามารถ
ท�ำประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ ส่งผลให้แรงจูงใจภายใน
สูงยิ่งขึ้น จึงยังคงมารับการบ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง
และคงยู่ในระบบการบ�ำบัดได้อย่างยาวนาน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการคงอยู่
ในระบบการบ�ำบัดรักษา จากผลการศึกษาพบว่า
แรงจูงใจขั้นการกระท�ำต่อเนื่องมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัดรักษาของ
ผูป้ ว่ ยติดยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .16 จาก
ผลการศึกษาผู้ป่วยคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา
ในครั้งนี้เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 24 เดือน ตามทฤษฎี
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น จะจัดอยู่
ในขั้นการกระท�ำต่อเนื่อง (maintenance) อีกทัง้
ผูป้ ว่ ยมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51)
และจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าผูป้ ว่ ยมีแรงจูงใจ
ทัง้ ภายในและภายนอกทีด่ ี มีความมุง่ มัน่ ตั้งใจที่จะ
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เลิกยา มีความมัน่ ใจในการเลิกยาครัง้ นีม้ าก ดังจะเห็น
ได้จากการตอบข้อค�ำถามในขัน้ การกระท�ำต่อเนือ่ ง
ในข้อ “ฉันประสบความส�ำเร็จในการลงมือแก้ไข
ปัญหาของฉัน แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะสามารถรักษา
ความพยายามนี้ ต ่ อ ไปด้ ว ยตั ว เองได้ ” และข้ อ
“มันน่าคับข้องใจ แต่ฉันรู้สึกว่าปัญหาที่คิดว่า
เคยแก้ไขได้ ก�ำลังก�ำเริบกลับมาอีกแล้ว” มีคา่ เฉลีย่
1.83 และ 1.51 อยูใ่ นระดับน้อย แสดงถึงความ
มั่นใจและแรงจูงใจที่สูงมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยอยู่ใน
ระบบการบ�ำบัดรักษาเป็นเวลานาน ดังนัน้ แรงจูงใจ
ขั้นการกระท�ำต่อเนื่องจึงมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัดรักษาของผูป้ ว่ ยติด
ยาเสพติดกลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ครอบครัวเป็นแรงจูงใจทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลต่อ
การคงอยู่ในระบบการบ�ำบัดรักษา จึงต้องให้ทุก
ครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการบ�ำบัด ท�ำความเข้าใจ
กับครอบครัวให้เข้าใจถึงอาการขาดยาของยาเสพติด
กลุม่ อนุพนั ธ์ฝน่ิ การดูแล ให้กำ� ลังใจจากครอบครัว
โดยเฉพาะช่วงที่เข้ามารับการบ�ำบัดในช่วงแรก
เนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงจูงใจระดับต�่ำ  ท�ำให้ผู้ป่วย
มีพลังใจและเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เพิม่ ขึน้
เพื่อให้ผู้ป่วยยังคงมารับการบ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้สามารถเลิกเสพยาได้ในทีส่ ุด
2. ยาเมทาโดนเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ อี ก
ประการหนึง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยคงอยูใ่ นระบบการบ�ำบัดรักษา
ได้อย่างยาวนาน แต่ทั้งนี้ต้องมีการปรับปริมาณ
ขนาดยาให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อไม่ให้
ผู้ป่วยมีอาการขาดยา และควรสอนผู้ป่วยและ
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ครอบครัวให้มีความรู้และเข้าใจถึงการออกฤทธิ์
ของยา การตรวจสอบอาการได้รับยาเกินขนาด
และสามารถบริหารยาเพือ่ ป้องกันการน�ำยาเมทาโดน
ไปใช้ในทางที่ผิด
3. ควรเสริมสร้างแรงจูงใจผูป้ ว่ ยให้อยูใ่ นขัน้
การกระท�ำต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยคงอยู่ใน
ระบบการบ�ำบัดรักษาได้นานยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
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ข้ อ มู ล ขอบพระคุ ณ รองผู ้ อ� ำ นวยการด้ า นการ
พยาบาลที่ดูแล เอาใจใส่ ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ขอ
ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมี
ค่าตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือในการวิจยั และ
ขอขอบคุณผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นทุก
ท่านที่ให้ข้อมูล ท�ำให้งานวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไป
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อุบตั กิ ารณ์ของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สารเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้
ในสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)
ศุภฤกษ์ นาคดิลก พ.บ.
สถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
Abstract		 The study of incident rate with relapse use of metamphetamine at
			 Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment (PMNIDAT)
			 Narkdilok S.
Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment
Objective: 1. To study the incident rate with relapse use of metamphetamine
at Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment (PMNIDAT) 2. To study
influent factor relapse use of metamphetamine at Princess Mother National Institute
on Drug Abuse Treatment (PMNIDAT)
Methods: This is a cross sectional analytic study. Collect data from person
who is using amphetamine repeated and admitted in rehabilitation ward from
November 2018 to January 2019. Descriptive analysis chi-square test were used.
Statistic significant factors were analyzed by multiple logistic regressions
Result: There were 54 % of repeated use of methamphetamine within
90 days. 63% of relapse uses of methamphetamine within 90 days were male.
The ages between 18-29 years in relapse use within 90 days (p<0.001). Using
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amphetamines together with ice pills, 57.4% of relapse use within 90 days (p=0.013).
Classification as addict was 88.9% ( p=0.005). The mean of first use methamphetamine
ages less than 18 years in relapse use within 90 days (p=0.007). The relationship in the
community that help each other, 44.4% of relapse use group within 90 days (p=0.022).
The feeling of community towards the patient is acceptable, understandable, 38.9%
of relapse use group within 90 days (p=0.017). 79.6% of relapse use group within 90 days
can buy drug in the community (p=0.023). When taking the statistically significant variable
to analyze the multivariate, it is found that the most important factors are Patients
aged 18-29 have 5.139 times more chance of relapse use (95% Cl of OR = 2.079-12.701).
Keywords : Methamphetamine, Ice, Crystal meth, Relapse

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การใช้สารเมทแอมเฟตามีนซ�้ำในผู้ป่วยที่เข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาในสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 2. เพือ่ ศึกษาปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้สารเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาในสถาบันบ�ำบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
วิธกี ารศึกษา : เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผูท้ เี่ สพแอมเฟตามีนซ�ำ้
ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีแ่ ผนกผู้ปว่ ยในระยะฟื้นฟูสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Chi square และตัวแปรใดทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตจิ ะน�ำมา
วิเคราะห์พหุตวั แปรด้วย logistic regression
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยที่ใช้เมทแอมเฟตามีนซ�้ำภายใน 90 วัน คิดเป็นร้อยละ 54 โดยปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการกลับไปเสพซ�ำ้ ได้แก่ เพศชาย ร้อยละ 63.0 (p=0.017) อายุอยูใ่ นช่วง 18-29 ปี (p<0.001)
ใช้ยาบ้าร่วมกับยาไอซ์คดิ เป็นร้อยละ 57.4 (p=0.013) เมือ่ จ�ำแนกระดับความรุนแรงเป็นผูต้ ดิ คิดเป็น
ร้อยละ 88.9 (p=0.005) ใช้สารเมทแอมเฟตามีนครัง้ แรกอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี (p=0.007) มีความสัมพันธ์
ในชุมชนลักษณะต่างคนต่างอยู่คิดเป็นร้อยละ 50 (p=0.022) ความรู้สึกต่อชุมชนที่มีต่อผู้ป่วย
เป็นลักษณะไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ นินทาว่าร้าย ดูถูก เหยียดหยามคิดเป็นร้อยละ 61.1 (p=0.017)
หาซื้อสารเสพติดในชุมชนได้ ร้อยละ79.6 (p=0.023) โดยพบว่าปัจจัยที่อิทธิพลมากที่สุดคือ
ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นช่วงอายุ 18-29 ปี มีโอกาสใช้ซำ�้ เพิม่ ขึน้ 5.139 เท่า (95% Cl ของ OR = 2.079-12.701)
ค�ำส�ำคัญ : เมทแอมเฟตามีน ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเสพติด เสพซ�้ำ
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ในแต่ละปี โดยปี พ.ศ. 2555-2557 คิดเป็นร้อยละ
29.68, 28.70 และ 30.13 ตามล�ำดับ4 และจาก
ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559
ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านยาเสพติดด้วยร้อยละ
ของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
หลังจ�ำหน่ายจากการบ�ำบัดรักษา ร้อยละ 925 จาก
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับการกลับมาเสพยาเสพติดซ�้ำหรือไม่
เสพยาเสพติดซ�ำ ้ ได้แก่ อายุ อาชีพ สภาพการท�ำงาน
รายได้ต่อเดือน อายุที่เริ่มเสพครั้งแรก ปริมาณยา
ทีใ่ ช้ในแต่ละครัง้ ความถีท่ ใี่ ช้ตอ่ สัปดาห์ จ�ำนวนครัง้
ของการเข้ารับการบ�ำบัด สัมพันธภาพในครอบครัว
การได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลใกล้ชิด สภาพจิตใจของผู้เข้ารับการบ�ำบัด
การใช้ ย าเสพติ ด ของบุ ค คลใกล้ ชิ ด และสภาพ
แวดล้อม สัมพันธภาพในชุมชนทีม่ กี ารยอมรับและ
ช่ ว ยเหลื อ กั น 6,7,8,9 ผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งสนใจศึ ก ษา
หาปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อการเสพติดซ�้ำ  เพื่อที่จะ
น�ำไปปรับปรุงการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนจ�ำหน่าย
จากการบ�ำบัดรักษาป้องกันการติดซ�้ำ

ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติด
โดยสถิติจากรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด พบว่าผู้ที่เริ่มเสพสารเสพติด
ครั้ ง แรกมี แ นวโน้ ม อายุ ล ดลง1 และจากข้ อ มู ล
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด มีรายงานคาดการณ์ผู้ใช้สารเสพติด
ทัว่ ประเทศประมาณ 1.5-2 ล้านคน จากสถิตผิ ปู้ ว่ ย
สารเสพติ ด ที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาทั่ ว ประเทศปี ล ะ
ประมาณ 2-3 แสนคน2 โดย พ.ศ. 2555-2557 พบว่า
เป็นผู้ป่วยที่ใช้ สารเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน
ได้ แ ก่ ยาบ้ า และไอซ์ มากที่ สุ ด เป็ น จ� ำ นวน
292,441 302,415 และ 224,035 คิดเป็นร้อยละ
82.19, 84.37 และ 84.33 ตามล� ำ ดั บ 3 โดย
ส่วนใหญ่ผทู้ เี่ ข้ารับการบ�ำบัดส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
ทีอ่ ายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็นประมาณ
ร้ อ ยละ 50 ในแต่ ล ะปี ผู ้ ป ่ ว ยยาเสพติ ด ที่ เข้ า
กระบวนการบ�ำบัดรักษาแล้ว บางส่วนกลับไปเสพ
สารเสพติ ด ซ�้ ำ และกลั บ เข้ า มารั บ การบ� ำ บั ด อี ก
จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการบ�ำบัดรักษา
ครัง้ ที่ 2 ขึน้ ไปเป็นจ�ำนวนมาก ประมาณร้อยละ 30

กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยสารเสพติด
ปัจจัยครอบครัว
ปัจจัยในสังคม

ระยะเวลาการกลับมาเสพซ�้ำ
• ภายใน 90 วัน
• มากกว่า 90 วัน
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นิยามศัพท์
เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)
หมายถึงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลาง
ท�ำให้ร่างกายรู้สึกกระตือรือร้น ลดอาการง่วงซึม
มีการเปลีย่ นแปรงทางอารมณ์ทำ� ให้ครึกครืน้ รืน่ เริง
ไม่เหนื่อย พบเป็นสารอนุพันธ์ส�ำคัญในยาเสพติด
ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี
การเสพเมทแอมเฟตามี น ซ�้ ำ หมายถึ ง
การที่ผู้เสพเมทแอมเฟตามีนเคยผ่านการบ�ำบัด
รั ก ษาผ่ า นเกณฑ์ แล้ ว หวนกลั บ มาเสพเมท
แอมเฟตามีนอีก หลังจากวันจ�ำหน่ายผู้ป่วยจาก
การรักษาครั้งที่แล้ว ภายในระยะเวลา 90 วัน
ผ่านการบ�ำบัด หมายถึง ผูเ้ สพเมทแอมเฟตามีน
ทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดและฟืน้ ฟูสมรรถภาพในรูปแบบใด
รูปแบบหนึง่ ได้แก่ สถานพยาบาล วัด ค่ายปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ครบตามหลักสูตร อย่างน้อย 2 สัปดาห์

วัตถุและวิธีการ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(descriptive research) โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วย
ที่ผ่านการบ�ำบัด
กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาระยะฟืน้ ฟูใน
สถาบันบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง
มกราคม 2562 และเคยผ่ า นการบ� ำ บั ด รั ก ษา
ในระยะฟื้นฟูจนครบก�ำหนด
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เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
ได้แก่ 1) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2) เป็นผู้ป่วย
ใช้สารกลุ่มเมทแอมแฟตามีน ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์
ยาอี 3) มีประวัตเิ คยเข้ารับการบ�ำบัดรักษาสารเสพติด
กลุ่มเมทแอมแฟตามีน ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป 4) มีสติ
สัมปชัญญะและมีความเข้าใจภาษาไทย 5) ไม่มภี าวะ
แทรกซ้อนจากการใช้สารเสพติด 6) ยินยอมเข้าร่วม
งานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามที่
ประกอบด้วยค�ำถามเกีย่ วกับ เพศ อายุระดับการศึกษา
ทีส่ งู สุด อาชีพ รายได้ ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบ�ำบัดรักษา
เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ
จ�ำนวนครั้งที่เคยเข้ารับการบ�ำบัดรักษา รูปแบบ
การบ� ำ บั ด ระยะเวลาในการหยุ ด เสพหลั ง จาก
การบ�ำบัดครัง้ ล่าสุด ส่วนที่ 3 ประวัตกิ ารใช้สารเสพติด
เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ
สารเสพติดที่ใช้ ความรุนแรงที่ใช้ เสพครั้งแรก
อายุ สถานที่เสพแอมเฟตามีน วิธีการได้มาของ
แอมเฟตามีน ส่วนที่ 4 ปัจจัยบุคคล เป็นแบบสอบถาม
ที่ ป ระกอบด้ ว ยค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ โรคประจ� ำ ตั ว
ประวัตทิ างอาชญาวิทยา กิจกรรมเวลาว่าง เวลานอน
ส่วนที่ 5 ปัจจัยครอบครัว เป็นแบบสอบถามที่
ประกอบด้วยค�ำถามเกีย่ วกับ บุคคลทีอ่ าศัยอยูด่ ว้ ย
ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ระยะเวลาที่ ไ ด้ ท� ำ
กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว บุคคลในครอบครัว
ที่ใช้สารเสพติด บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนช่วย
ในการปรึกษา/ให้ความช่วยเหลือในการเลิกสารเสพติด
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

รั ก ษาในสถาบั น บ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ผู ้ ติ ด ยา
ผู ้ วิ จั ย พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตามคุ ณ สมบั ติ ที่ เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ก�ำหนดไว้ แนะน�ำตัวผู้ท�ำวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์
รายละเอี ย ดของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขอความร่วมมือในการท�ำแบบสอบถาม พิทกั ษ์สทิ ธิ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา
ของผูป้ ว่ ยตัวอย่างโดยชีแ้ จงให้ทราบว่าผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิ์ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ วิเคราะห์เปรียบเทียบสองกลุม่ ใช้ Chi square และ
และสามารถยุตกิ ารท�ำแบบสอบถามได้ทกุ เมือ่ หาก Multiple logistic regression
ต้องการ และการท�ำแบบสอบถามนีไ้ ม่สง่ ผลกระทบใด
ต่อการรักษา ข้อมูลทีไ่ ด้ในการตอบค�ำถามแบบสอบถาม
ผล
จะท�ำการน�ำเสนอในภาพรวม ไม่มกี ารเปิดเผยประวัติ
ในช่วงที่ท�ำการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน
และรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล มีการจัดเก็บข้อมูล
ทีไ่ ด้ในพืน้ ทีเ่ ก็บเอกสารเฉพาะมีกญุ แจในการปิดล็อค (พฤศจิกายน 2561 ถึงมกราคม 2562) เก็บข้อมูล
เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้วิจัยเท่านั้น การใช้ข้อมูล ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด 100 คน เป็นผูท้ เี่ สพซ�ำ้ โดยมีระยะเวลา
การกลับมาเสพซ�้ำภายใน 90 วันจ�ำนวน 54 ราย
ที่ศึกษาได้เพื่อการวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น
เป็นผูท้ เี่ สพซ�ำ้ โดยมีระยะเวลาการหวนกลับมาเสพซ�ำ้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มากกว่า 90 วันจ�ำนวน 46 ราย อุบัติการณ์ของ
สั ม ภาษณ์ ด ้ ว ยแบบสอบถามโดยแพทย์ ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สารเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ ในสถาบันบ�ำบัดรักษา
ผูท้ ำ� การวิจยั วิเคราะห์หาอุบตั กิ ารณ์ของการใช้สาร และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เมทแอมเฟตามีนซ�้ำในผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการบ�ำบัด ภายใน 90 วันเท่ากับร้อยละ 54
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ 18-24
25-29
30-34
35-39
40 ขึ้นไป
Range = 18-52, = 31.72 SD.=7.520

ระยะเวลาการกลับมาเสพซ�้ำ
ภายใน 90 วัน (54ราย) มากกว่า 90 วัน (46ราย)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
34 (63.0)
18 (39.1)
20 (37.0)
28 (60.9)
13 (24.1)
8 (17.4)
17 (31.5)
1 (2.2)
10 (18.5)
11 (23.9)
13 (24.1)
14 (30.4)
1 (1.9)
12 (26.1)
= 28.77 SD.=6.431 = 34.83 SD.= 7.510

p-value
0.017*
<0.001*
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ตัวแปร
สถานภาพ โสด
สมรส
หย่า/แยกกันอยู่
การศึกษา ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
อาชีพ นักเรียน นักศึกษา
พนักงานบริษัทลูกจ้างประจ�ำ
รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
เกษตรกร
ว่างงาน
รายได้ต่อเดือน (บาท)
ไม่มีรายได้
น้อยกว่า 10,000
10,001-15,000
15,001-20,000
มากกว่า 20,000
* มีความแตกต่างทางสถิติ p-value < 0.05

ระยะเวลาการกลับมาเสพซ�้ำ
ภายใน 90 วัน (54ราย) มากกว่า 90 วัน (46ราย)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
40 (74.1)
28 (60.9)
5 (9.3)
9 (19.6)
9 (16.7)
9 (19.6)
2 (3.7)
1 (2.2)
17 (31.5)
15 (32.6)
19 (35.2)
19 (41.3)
10 (18.5)
6 (13.0)
6 (11.2)
5 (10.8)
4 (7.4)
0 (0.0)
13 (24.1)
16 (34.8)
12 (22.2)
5 (10.9)
10(18.5)
13 (28.2)
1 (1.9)
3 (6.5)
14 (25.9)
9 (19.6)
16 (29.6)
16 (29.6)
17(31.5)
3 (5.6)
2 (3.7)

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผู้เสพเมทแอม
เฟตามีนซ�ำ้ เปรียบเทียบการใช้ซำ�้ ของเพศหญิงและ
เพศชายพบว่า ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ซำ�้ ภายใน 90 วันเป็นเพศ
ชายร้อยละ 63 ในขณะที่ผู้ป่วยที่ใช้ซ�้ำหลัง 90 วัน
เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.1 โดยพบว่าการศึกษา
ระหว่างสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

8 (17.4)
12 (26.1)
19 (41.3)
4 (8.7)
3 (6.5)

p-value
0.267
0.749

0.106

0.546

ส�ำคัญทางสถิติ (ทีร่ ะดับ 0.05) อายุเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ย
ที่ใช้ซ�้ำภายใน 90 วันเท่ากับ 28.77 ปี ในขณะที่
อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ใช้ซ�้ำหลัง 90 วันเท่ากับ
34.83 ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (ที่ระดับ 0.05) ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญในปัจจัยด้านอาชีพและรายได้
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ตารางที่ 2 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจ�ำแนกตามชนิดของสารเสพติดที่ใช้
ระยะเวลาการกลับมาเสพซ�้ำ
ตัวแปร
ภายใน 90 วัน (54ราย) มากกว่า 90 วัน (46ราย)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ใช้ยาบ้าอย่างเดียว
20 (37.0)
26 (53.5)
ใช้ยาไอซ์อย่างเดียว
3 (5.6)
5 (10.9)
ใช้ร่วมกัน
31 (57.4)
15 (32.6)
* มีความแตกต่างทางสถิติ p-value < 0.05

p-value
0.044*

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 กลุ่มใช้ซ�้ำภายใน 90 วัน
ชนิดของสารเสพติดในผูเ้ สพแอมเฟตามีนซ�ำ 
้ พบว่า ใช้ยาบ้าและยาไอซ์ร่วมกัน ในขณะที่ผู้ป่วยที่ใช้ซ�้ำ
ชนิดของสารเสพติดที่ใช้มีความแตกต่างกันอย่าง หลัง 90 วันใช้ยาบ้าอย่างเดียว
ตารางที่ 3 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจ�ำแนกตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ระยะเวลาการกลับมาเสพซ�้ำ
ตัวแปร
ภายใน 90 วัน (54 ราย) มากกว่า 90 วัน (46 ราย)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ความรุนแรง: ผู้เสพ
6 (11.1)
16 (34.8)
ผู้ติด
48 (88.9)
30 (65.2)
ใช้ครั้งแรกอายุ (ปี): น้อยกว่า 14
8 (14.9)
8 (17.4)
15 ถึง 17
23 (45.6)
7 (15.2)
18 ถึง 20
17 (31.5)
12 (26.1)
21 ถึง 23
2 (3.7)
5 (10.9)
24 ถึง 26
3 (5.6)
6 (13.0)
มากกว่า 26
1 (1.9)
8 (17.4)
Range = 11-40, = 18.84 SD.=5.550 = 17.17 SD.=3.889
= 20.80 SD.=6.531
สถานที่เสพ: บ้านตนเอง
39 (72.2)
29 (63.0)
บ้านเพื่อน
6 (11.1)
12 (28.3)
ในพื้นที่ชุมชน
7 (13.0)
3 (6.5)
อื่น ๆ เช่น สถานบันเทิง
2 (3.7)
2 (4.4)
ห้องเช่า หอพัก
วิธีการได้สาร: ผู้ที่เสพร่วมกัน
27 (50.0)
28 (60.9)
ผู้ค้าในชุมชน
23 (42.6)
14 (30.4)
ผู้ค้านอกชุมชน
4 (7.4)
4 (8.7)
* มีความแตกต่างทางสถิติ p-value < 0.05

p-value
0.005*
0.007*

0.215

0.454
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จากตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
พบว่าผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ซำ�้ ภายใน 90 วันระดับความรุนแรง
ในการเสพสารเสพติดจัดอยู่ในกลุ่มผู้ติดมากกว่า
ผู้ป่วยที่ใช้ซ�้ำหลัง 90 วัน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้ป่วย

ที่ ใช้ ซ�้ ำ ภายใน 90 วั น อายุ ที่ เริ่ ม ใช้ ส ารเสพติ ด
ครั้งแรกกลุ่มยาเมทแอมเฟตามีนที่อายุน้อยกว่า
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจ�ำแนกตามปัจจัยชุมชน
ตัวแปร
ความสัมพันธ์ในชุมชน
พึ่งพาช่วยเหลือกันได้
ต่างคนต่างอยู่
ขัดแย้งกัน/มีปญ
ั หา/ไม่เป็นทีย่ อมรับ
ความรู้สึกต่อชุมชนที่มีต่อผู้เสพ
ยอมรับ เข้าใจ
ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ
นินทราว่าร้าย ดูถูก เหยียดหยาม
หาซื้อสารเสพติดภายในชุมชน
ได้
ไม่ได้
* มีความแตกต่างทางสถิติ p-value < 0.05

ระยะเวลาการกลับมาเสพซ�้ำ
ภายใน 90 วัน (54 ราย) มากกว่า 90 วัน (46 ราย)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

p-value

24 (44.4)
27 (50.0)
3 (5.6)

33 (71.7)
12 (26.1)
1 (2.2)

0.022*

21 (38.9)
17 (31.5)
16 (29.6)

31 (67.4)
8 (17.4)
7 (15.2)

0.017*

43 (79.6)
11 (20.4)

27 (58.7)
19 (41.3)

0.023*

จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผูเ้ สพแอมเฟตามีน
ซ�้ำพบว่ากลุ่มใช้ซ�้ำภายใน 90 วัน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ชุ ม ชนที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ลั ก ษณะต่ า งคนต่ า งอยู ่
มากที่สุด ร้อยละ 50 ส่วนกลุ่มใช้ซ�้ำหลัง 90 วัน
ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนที่มีความสัมพันธ์ลักษณะ
พึ่งพาช่วยเหลือกันได้มีความแตกต่างกันอย่าง
มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ความรู ้ สึ ก

ต่อชุมชนที่มีต่อผู้เสพ เมื่อผู้ป่วยรู้สึกว่าชุมชน
นิ นทาว่ า ร้ า ย ดู ถู ก เหยี ย ดหยาม ส่ ง ผลท� ำ ให้
กลับมาใช้สารเสพติดซ�ำ้ ภายใน 90 วันทีร่ ะดับ 0.05
การที่สามารถหาซื้อสารเสพติดภายในชุมชนของ
ตนเองได้ ส่ ง ผลท� ำ ให้ ก ลั บ มาใช้ ส ารเสพติ ด ซ�้ ำ
ภายใน 90 วันที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติดซ�้ำกับระยะเวลาในการเสพติดซ�้ำ
ตัวแปร

Odds Ratio
95% CI
เพศชาย
2.644 (1.177-5.943)
ผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุ 18-29 ปี
5.139 (2.079-12.701)
ใช้ยาบ้าร่วมกับยาไอซ์
2.786 (1.228-6.319)
จ�ำแนกความรุนแรงเป็นผู้ติด
4.267 (1.503-12.111)
ใช้สารเสพติดครั้งแรกอายุ น้อยกว่า18ปี 2.786 (1.228-6.319)
ความสัมพันธ์ในชุมชนทีไ่ ม่พงึ่ พาช่วยเหลือกัน 3.173 (1.374-7.326)
ความรูส้ กึ ต่อชุมชนทีม่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ยไม่สนใจ ไม่ 3.248 (1.424-7.405)
ใส่ใจ และนินทราว่าร้าย ดูถกู เหยียดหยาม
หาซื้อสารเสพติดภายในชุมชนได้
2.751 (1.135-6.664)

p-value Adjusted Odds Ratio
95% CI*
0.017 1.831 (0.702-4.775)
<0.001 3.743 (1.296-10.813)
0.013 1.925 (0.693-5.348)
0.004 2.183 (0.588-8.104)
0.013 1.791 (0.644-4.986)
0.006 2.720 (0.760-9.738)
0.004 1.221 (0.340-4.383)

p-value

0.023

0.161

2.153 (0.737-6.291)

0.216
0.015*
0.209
0.243
0.264
0.124
0.759

* มีความแตกต่างทางสถิติ p-value < 0.05

จากตารางที่ 5 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว
การเสพเมทแอมเฟตามีนซ�้ำคือผู้ป่วยที่อยู่ในช่วง กั นดี ความสั ม พั นธ์ ในชุ ม ชนพึ่ ง พาอาศั ย กั น ได้
อายุ 18-29 ปี (OR 3.743, 95% CI 1.296-10.813) ความรู้สึกต่อชุมชน เป็นที่ยอมรับเข้าใจ สามารถ
หาซื้อสารเสพติดได้ภายในชุมชน
ด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าเป็นเพศชาย
วิจารณ์
การศึกษาครั้งนี้พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ใช้ เป็นปัจจัยส่งเสริมการเสพเมทแอมเฟตามีนซ�้ำ
เมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ ภายใน 90 วันหลังจากการบ�ำบัด ภายใน 90 วัน มากกว่าเพศหญิง 2.644 เท่า (95% CI
ครัง้ ล่าสุด ร้อยละ 54 โดยการเก็บข้อมูลจากผูป้ ว่ ย 1.177-5.943) และอายุผปู้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นช่วงอายุ 18-29 ปี
ที่เข้ามาบ�ำบัดเป็นผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู และอายุ เป็นปัจจัยส่งเสริมการเสพเมทแอมเฟตามีนซ�้ำ
18 ปี ขึ้ น ไป ซึ่ ง อายุ เ ฉลี่ ย ของผู ้ ก ลั บ มาเสพ ภายใน 90 วัน (OR 5.139, 95% CI 2.079-12.701)
6
เมทแอมเฟตามีนซ�้ำในการศึกษานี้เท่ากับ 32 ปี ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของส�ำเนา นิลบรรพ์
7
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชายมี ส ถานภาพ โสด จบ และธชกานต์ ปัทมะศิริ ผู้ป่วยชายในช่วงอายุ
การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมต้ น ประกอบอาชี พ 18-29 ปี นี้เป็นช่วงที่มีความคึกคะนอง ควบคุม
พนักงานบริษัท ลูกจ้างประจ�ำ  รายได้ต่อเดือน ตนเองได้ไม่ดี ท�ำให้เป็นอิทธิในการกลับมาเสพซ�้ำ
อยู ่ ใ นช่ ว ง 10,001 ถึ ง 15,000 บาท เข้ า รั บ ภายใน 90 วัน ส่วนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
การบ�ำบัดเป็นครัง้ ที่ 2 ระดับความรุนแรงเป็นผูต้ ดิ การประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน โรคประจ�ำตัว
ใช้สารเมทแอมเฟตามีนครั้งแรกอายุเฉลี่ย 19 ปี งานอดิเรก เวลานอนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั
เสพยาที่บ้านของตนเอง ได้ยามาจากเพื่อนที่เสพ สัมพันธ์สถิตติ อ่ การกลับมาเสพเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้
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ภายใน 90 วั น เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ ่ ม กลั บ มาเสพ
เมทแอมเฟตามีนซ�้ำหลังจาก 90 วัน
ด้านปัจจัยสารเสพติดด้านการใช้สารเสพติด
พบว่าในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ทงั้ ยาบ้าร่วมกับยาไอซ์เป็นปัจจัย
ส่งเสริมการเสพเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ ภายใน 90 วัน
มากกว่าการใช้ยาบ้าหรือยาไอซ์อย่างเดียว 2.786 เท่า
(95% CI 1.228-6.319) พบว่าหากผู้ป่วยใช้สาร
หลายชนิดท�ำให้งา่ ยต่อการเข้าถึงเพราะใช้สารเสพติด
ใดก็ได้ทสี่ ามารถหาได้ในระแวกแถวบ้านจึงมีโอกาส
การเสพซ�ำ้ ได้งา่ ย เมือ่ จ�ำแนกผูป้ ว่ ยตามความรุนแรง
ในการใช้ สารเมทแอมเฟตามีนพบว่า ผู้ป่วยที่เป็น
ผูต้ ดิ เป็นปัจจัยส่งเสริมการเสพเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้
ภายใน 90 วัน (OR 4.267, 95% CI 1.503-12.111)
ด้านอายุของการใช้สารเมทแอมเฟตามีนครั้งแรก
พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยที่ใช้สารเมทแอมเฟตามีนครั้ง แรก
อายุน้อยกว่า 18 ปีเป็นปัจจัยส่งเสริมการเสพ
เมทแอมเฟตามีนซ�้ำภายใน 90 วัน (OR 2.786,
95% CI 1.228-6.319) จะสอดคล้องกับภาวะสมอง
ติดยาผูท้ เี่ สพสารเสพติดปริมาณมาก มีความถีม่ าก
และเริม่ ใช้ตงั้ แต่อายุนอ้ ยส่งผลให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองได้และกลับไปเสพซ�้ำ  ส่วนในด้าน
จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ คยเข้าบ�ำบัดรูปแบบการบ�ำบัดครัง้ ที่
ผ่านมา รูปแบบการบ�ำบัดในครั้งนี้ สถานที่เสพ
เมทแอมเฟตามีน วิธกี ารได้มาของเมทแอมเฟตามีน
จ�ำนวนคนทีใ่ ช้สารเสพติดร่วมกัน ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการกลับมาเสพเมทแอมเฟตามีน
ซ�้ำภายใน 90 วันเมื่อเทียบกับกลุ่มกลับมาเสพ
เมทแอมเฟตามีนซ�้ำ หลังจาก 90 วัน
ด้านปัจจัยครอบครัวไม่พบความสัมพันธ์ตอ่
การกลับมาเสพเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ ภายใน 90 วัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563

เมื่อเทียบกับ กลุ่มกลับมาเสพเมทแอมเฟตามีนซ�้ำ
หลั ง จาก 90 วั น ทั้ ง ลั ก ษณะผู ้ ที่อ าศั ย อยู ่ ด ้ วย
จ�ำนวนผู้ที่อาศัยในครอบครัว ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว การมีคนในครอบครัวเป็นทีป่ รึกษา และ
การมีคนในครอบครัวใช้สารเสพติด ซึ่งแตกต่าง
กับการศึกษาในผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาแบบบังคับ
บ�ำบัดของธนิตา หิรัญเทพ8 ที่มีความสัมพันธ์กับ
การทีม่ บี คุ คล ช่วยเหลือในครอบครัวคอยให้ความ
ช่วยเหลือ และแตกต่างกับการศึกษาในวัยรุ่นของ
นันทา ชัยพิชิตพันธ์9 ที่มีความสัมพันธ์กับการมี
สมาชิกในบ้านเสพยาบ้า อาจเนื่องมาจากในการ
ศึกษานี้ ผูป้ ว่ ยได้ผา่ นการบ�ำบัดรักษาจนผ่านเกณฑ์
ซึ่งได้ให้ครอบครัวมามีส่วนร่วมในการบ�ำบัดรักษา
และมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มครอบครั ว ก่ อ น
การจ�ำหน่าย
ด้านปัจจัยทางสังคมความสัมพันธ์ในชุมชน
ที่ ไ ม่ พึ่ ง พาอาศั ย กั น เป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม การเสพ
เมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ ภายใน 90 วัน (OR 3.173, 95%
CI 1.374-7.326) ความรู้สึกต่อชุมชนที่มีต่อผู้ป่วย
เป็นแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจ และนินทราว่าร้าย ดูถูก
เหยียดหยามเป็นปัจจัยส่งเสริมการเสพเมทแอม
เฟตามีนซ�้ำภายใน 90 วัน (OR 3.248, 95% CI
1.424-7.405) การสามารถหาซื้อสารเสพติดได้
ภายในชุ ม ชนเป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม การเสพเมท
แอมเฟตามีนซ�้ำภายใน 90 วัน (OR 2.751, 95%
CI 1.135-6.664) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ของส�ำเนา นิลบรรพ์6 และธนิตา หิรัญเทพ8 จาก
การศึกษาพบว่าแม้ผู้ป่วยจะเคยผ่านการบ�ำบัด
รักษามาแล้วแต่กลับไปอยู่ในชุมชนที่ไม่เอื้อต่อ
การฟื้นฟู ไม่มีใครในชุมชนให้โอกาสให้ก�ำลังใจ
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หรื อ เข้ า ถึ ง สารเสพติ ด ได้ ง ่ า ยก็ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ย
กลับมาใช้ซ�้ำ 
ข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้คือขนาดตัวอย่าง
ที่มีจ�ำนวนน้อย และการค�ำนวณที่หาอุบัติการณ์
ของการใช้เมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ ในสถาบันบ�ำบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จึงอาจท�ำให้การศึกษาความแตกต่างในปัจจัยบาง
ตัวยังไม่พบนัยส�ำคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์
แบบพหุตัวแปร แต่การศึกษานี้ได้แสดงถึงความ
สอดคล้องและข้อแตกต่าง จากหลายงานวิจัย
ก่อนหน้า ผลจากการศึกษานี้สามารถน�ำไปใช้
ส�ำหรับเป็นข้อมูลเบือ้ งต้นเพือ่ ใช้ในการศึกษาต่อไป

สรุป
อุบัติการณ์ของการใช้เมทแอมเฟตามีนซ�้ำ
ภายใน 90 วันในผู้ป่วยที่เข้ารับการบ�ำบัดระยะ
ฟืน้ ฟู ในสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนีเท่ากับ ร้อยละ 54 เมื่อ
เทียบกับกลุม่ ใช้เมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ หลังจาก 90 วัน
พบว่าปัจจัยด้านบุคคลเป็นผูป้ ว่ ย เพศชาย ช่วงอายุ
18-29 ปี ปัจจัยด้านสารเสพติดใช้ยาบ้าร่วมกับ
ยาไอซ์ ถูกจ�ำแนกเป็นผูต้ ดิ ใช้สารเมทแอมเฟตามีน
ครั้งแรกอายุน้อยกว่า 18 ปี ปัจจัยด้านครอบครัว
มีความสัมพันธ์ในชุมชนที่ไม่พึ่งพาช่วยเหลือกัน
ความรู้สึกที่มีต่อชุมชนลักษณะไม่ยอมรับไม่เข้าใจ
การสามารถหาเมทแอมเฟตามีนได้ภายในชุมชน
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้กลับมาใช้เมทแอมเฟตามีนซ�ำ้
ภายใน 90 วัน ส่วนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
การประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือนโรคประจ�ำตัว
งานอดิเรก เวลานอนจ�ำนวน ครั้งที่เคยเข้าบ�ำบัด
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รูปแบบการบ�ำบัดครั้งที่ผ่านมา รูปแบบการบ�ำบัด
ในครั้งนี้ สถานที่เสพเมทแอมเฟตามีน วิธีการ
ได้มาของเมทแอมเฟตามีน จ�ำนวนคนทีใ่ ช้สารเสพติด
ร่วมกัน ลักษณะผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย จ�ำนวนผู้ที่อาศัย
ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การมีคน
ในครอบครัวเป็นทีป่ รึกษา และการมีคนในครอบครัว
ใช้สารเสพติดไม่พบความสัมพันธ์ชดั เจนในการศึกษานี้

ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลการวิจัยนี้พบว่าผู้ป่วยที่เคยผ่าน
การบ�ำบัดรักษามาแล้ว นอกจากปัจจัยบุคคลจาก
ผู้ป่วยเองแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลรองลงมาเป็นด้าน
ปัจจัยทางสังคมความสัมพันธ์ในชุมชน รวมไปถึง
ยังมีการจ�ำหน่ายยาเสพติดในชุมชน การบ�ำบัดรักษา
เพือ่ ให้สมั ฤทธิผ์ ลมากขึน้ จึงควรให้ชมุ ชนของผูป้ ว่ ย
มี ส ่ ว นร่ ว มในการบ� ำบั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู เ พื่ อ ให้
มีความยั่งยืนและเกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดย
ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานทางสาธารณสุข
และฝ่ายปกครอง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนาวาอากาศเอกชัยณรงค์ ธีราทร
และเรื อ อากาศเอกหญิ ง กฤตยา เรี ย งจั น ทร์
อาจารย์กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดชผู้ควบคุมงานวิจัยและที่ปรึกษา
งานวิจัย
ขอขอบคุ ณ ผู ้ อ� ำ นวยการและบุ ค คลกร
สถาบั น บ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
แห่งชาติบรมราชชนนี
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Acamprosate กับการบ�ำบัดรักษาโรคติดสุรา
กนก อุตวิชัย พ.บ.,ปร.ด.*, สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา พ.บ.**
* โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
** สถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
Acamprosate เป็นยาที่ได้รับการศึกษา
และยอมรั บ ในการรั ก ษาอาการติ ด สุ ร าทั่ ว โลก
ตัง้ แต่ครัง้ แรกในกลุม่ ประเทศฝรัง่ เศสในปี ค.ศ. 1989
และต่อมากระจายไปยังกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่ม
ละตินอเมริกา ออสเตรเลีย ประเทศในกลุ่มเอเชีย
และอาฟริกาบางประเทศ และในประเทศสหรัฐอเมริกา
ร่วมกับการใช้รักษาจิตสังคมบ�ำบัด ในปี 2004
โดยมีหลักฐานในการใช้หลังจากขั้นตอนการถอน
พิษยา1,2 ซึ่งมีการจ่ายกันอย่างแพร่หลายในเวลา
ต่อมา3 โดยยอมรับในรูปแบบการรักษาที่เรียกว่า
Medication-Assisted Treatment (MAT)
(คือ การให้ยาร่วมกับการรักษาด้วยรูปแบบพฤติกรรม
บ�ำบัดต่าง ๆ ร่วมด้วย) ในปัจจุบัน การรักษา
ผู้ติดสุราโดยอาศัยหลักการ MAT มียาที่ได้รับ
การยอมรับจาก FDA ของสหรัฐอเมริกาอยู่ 4 ตัว
คือ Naltrexone (ReVia®, Depade®), Naltrexone
for Extended-Release Injectable Suspension
(VIVITROL®), Disulfiram (Antabuse®) and
Acamprosate Calcium (Campral®).4

เภสัชวิทยาของ Acamprosate
โครงสร้างทางเคมีของ Acamprosate อยูต่ าม
รูป 1 เรียกว่า Calcium acetylhomotaurinate
ซึง่ ถูกสังเคราะห์ให้มโี ครงสร้างคล้ายกับสารสือ่ ประสาท
gamma-aminobutyric acid (GABA) and the
amino acid neuromodulator taurine5 เมื่อ
เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีรับประทาน ขนาดที่ใช้ คือ
2 เม็ดของ 333 mg of Acamprosate (666 mg.)
จะมีคา่ ความเข้มข้นในเลือด (Cmax) ที่ 180 ng/ml
และหากรับประทานวันละ 3 เวลา จะมีค่าเฉลี่ย
ของยาที่ 350 ng/ml โดยจะต้องกินอย่างน้อย 5 วัน
จะถึงระดับคงทีข่ องการรักษา และจะมีคา่ ครึง่ ชีวติ
ที่ 20-33 ชั่วโมง โดยยา Acamprosate จะไม่ถูก
เมทาบอลิซึมที่ตับ6 และถูกขับออกทางปัสสาวะ
โดยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง 7,1 ซึ่ ง ก็ เ ป็ น ข้ อ ดี ที่
ไม่จ�ำเป็นต้องมีการปรับขนาดของยา แม้ในผู้ป่วย
ที่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งตั บ ระดั บ เล็ ก น้ อ ยถึ ง ปานกลาง
(ตามเกณฑ์ของ Groups A and B of the Child-Pugh
classification) ตัง้ แต่ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี Severe Renal
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Impairment เป็นข้อห้ามใช้ เนื่องจากการออก
ฤทธิ์ของ Acamprosate จะยาวนานขึ้น7 โดยที่
กลุ่มที่มีค่า Cr Clearance 30-50 mL/min
ควรทานที่ 333 mg Acamprosate สามเวลา
ขณะที่ กลุ่มที่ Cr Clearance > 50 mL/min
ไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งปรั บ ขนาดยา ในกลุ ่ ม ตั้ ง ครรภ์
ยา Acamprosate จัดอยู่ใน Category C การไม่
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ถูกเมทาบอลิซึมที่ตับ ท�าให้ผลของการมี drug
interaction ผ่าน Cytochrome P450 ไม่มี
จึงไม่มีผลต่อการเกิดอันตรกริยาระหว่างยา ไม่ว่า
จะเป็นยา Diazepam, Disulfuram, Alcohol
ยั ง พบว่ า การน� า เอา Naltrexone ร่ ว มกั บ
Acamprosate สามารถใช้ร่วมกันได้ และท�าให้
ฤทธิ์ของ Acamprosate ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น1

รูป 1 โครงสร้างทางเคมีของ
Acamprosate

แอลกอฮอล์กบั ผลทางประสาทวิทยาในสมอง
ในสภาวะที่ร่างกายได้รับแอลกอฮอล์ จะมี
ผลท�าให้เกิด Down Regulation ที่ receptor
ของ Glutamatergic Receptor 3 ชนิด คือ
N-methyl-D-aspartate (NMDA), kainate, and
alpha-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA)8 ลดการท�างานสารสือ่ ประสาท
Glutamate ดังนัน้ ในสภาวะทีเ่ กิดการขาดแอลกอฮอล์
สมอง จะเกิดการท�างานต่อต้านการท�างานระหว่าง
กันระหว่างเซลล์สมองทีล่ ดความไว GABA receptor
ลง และไวต่อ Glutamatergic receptor เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เข้าสู่สภาวะที่สมดุลกันใหม่ ซึ่งสภาวะนี้
จะเหมือนกับในสมองทีไ่ ด้รบั แอลกอฮอล์เป็นเวลานาน
เนื่ องจากมี Down Regulation ของ GABA
receptor1

Acamprosate กับการน�ามาใช้รักษาผู้มี
ปัญหาสุรา
จากงานวิจยั ในสัตว์ทดลองพยายามอธิบายถึง
Alcohol กั บ การออกฤทธิ์ ใ นสมอง พบว่ า
การตอบสนองช่ ว งที่ เ กิ ด อาการถอนพิ ษ และ
ช่วงที่ Conditioned withdrawal ของสมอง
ที่เป็น Chronic Alcohol Consumption จะเกิด
การผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางที่อาศัย
สารสือ่ ประสาท Glutamate อยูใ่ นสภาวะทีเ่ รียกว่า
Hyperglutamatergic และ Acamprosate
มีผลต่อสารสื่อประสาท Glutamate ในสมอง
ท�าให้ลดการเกิดสภาวะ Hyperglutamatergic
ในช่วงที่สมองอยู่ในสภาวะ ขาดแอลกอฮอล์ใน
ช่ ว งแรกของการขาด โดยผ่ า นทาง NMDA
receptors and metabotropic glutamate
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receptor 5 (mGluR5) 9,10 โดยเชื่อว่า สภาวะ
Hyperglutamatergic ท�ำให้เกิดอาการ เสาะแสวงหา
แอลกอฮอล์ (Alcohol-seeking behavior) และ
เกิดพฤติกรรมเสพติดซ�้ำ  (Relapse Behavior)11
โดยในสัตว์ทดลองพบการ ลดพฤติกรรม การดื่ม
แอลกอฮอล์ได้จากการได้รับ Acamprosate10,12
โดยเฉพาะ cue-induced reinstatement12
กลไกในการอธิบายถึง Acamprosate ต่อ NMDA
receptor ว่า Acamprosate เสมือน Partial
Co-agonist ต่อ NMDA receptor1 ผ่านกรดอะมิโน
ที่ชื่อ Taurine ปกติ Taurine เป็นกรดอะมิโนที่
ท�ำหน้าทีห่ ลักในการยับยัง้ สารสือ่ ประสาทในสมอง
ซึง่ การทีม่ ี Taurine มาก ๆ จะสามารถลดสภาวะทีไ่ ว
ของ receptor (Hyperexcitability) ในสมองได้13
ซึ่งในสภาวะขาดแอลกอฮอล์เฉียบพลัน จะท�ำให้
มี NMDA hyperexcitability ท�ำให้เกิดอาการ
ถอนพิษสุราในช่วงแรก เช่น อาการชัก, Delirium
Tremens รวมไปถึง อาการอยากสุรา (Craving)
มีปัญหาการนอนหลับและอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้
แต่ ก็ มี ร ายงานที่ พ ยายามอธิ บ ายว่ า
Acamprosate ออกฤทธิ์นอกเหนือไปจากผล
ของ Glutamatergic Receptor ว่า Acamprosate
ออกฤทธิ์ลดการหลั่งฮอร์โมน Leptin ซึ่งมีผล
กับอาการอยากสุราและการกลับมาเสพสุราซ�้ำ14
แต่อย่างไรก็ดี มีความพยายามที่จะอธิบายผลของ
Acamprosate ต่อ Dopaminergic ในสมองส่วน
Mesolimbic Dopaminergic pathway (Reward
Pathway) โดยเฉพาะบริเวณ Ventral Tegmental
Area ว่า แอลกอฮอล์ มีผลลด NMDA receptor
ทัง้ ในส่วนเซลล์สง่ กระแสประสาททีใ่ ช้ dopaminergic
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(Cre-recombinase ถูกควบคุมโดย the dopamine
transporter – DAT) หรือเซลล์รบั กระแสประสาท
dopaminoceptive neurons (Cre-recombinase
ถูกควบคุมโดย the promoter of the dopamine
D1 receptor) และการได้รับ Acamprosate
จะเพิม่ การท�ำงาน NMDA receptor นี้ ท�ำให้ระดับ
Dopamine เพิ่มขึ้นได้15
นอกจากการไปลดการ Hyperexcitability
ของ NMDA receptor ของ Acamprosate แล้ว
ตั ว Acamprosate ยั ง มี ห น้ า ที่ อี ก ด้ า น คื อ
Neuroprotective effects ต่อเซลล์ประสาท โดย
พบว่า ในขณะที่มีเซลล์มี Hyperexcitability
จะท� ำ ให้ เ ซลล์ ต ายได้ จากการที่ มี NMDA
Overactivation ท�ำให้มี Influx of calcium
และ Acamprosate สามารถลดการเกิดเหตุการณ์
เป็นพิษข้างต้นได้ แต่ไม่ได้ผ่าน NMDA induced
toxicity โดยตรง แต่ จ ะผ่ า น Spermidine
neurotoxicity แทน1
การศึกษา Acamprosate ต่อสมองผู้ที่มี
ปัญหาจากการดื่มสุรา ผ่านรังสีวินิจฉัย
จากรายงานการศึกษาผล Acamprosate
ต่อสมองมนุษย์ โดยการท�ำ Neuroimaging ไม่ว่า
จะเป็น magnetic resonance spectroscopy
[MRS] ก็พบว่า ท�ำให้ระดับ Glutamate ในสมอง
ลดลง16 โดยเฉพาะสมองส่วน Midline Anterior
Cingulate Cortex และมี ผ ลต่ อ ลดอาการ
อยากสุราได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ17 รวมไปถึง
งานวิจยั ทีใ่ ช้ magnetoencephalography (MEG)
ทีม่ เี ทคโนโลยีคล้าย ๆ กับ electroencephalography
(EEG) พบว่า Acamprosate ในผู้ติดสุราเป็นเวลา
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4 สัปดาห์ สามารถลดขนาด alpha slow-wave
จากหลายงานวิ จั ย อาจจะสรุ ป ได้ ว ่ า
ในสมองส่วน the frontoparietal ท�ำให้ลดสภาวะ Acamprosate สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ติดสุรา
Hyperexcitatory ในผู้ป่วยติดสุราลง แล้วค่อย ๆ ดื่มสุราแก้วแรก คือ ป้องกันการ Lapse เนื่องจาก
ปรับสู่สภาวะปกติใหม่อีกครั้ง18
เน้ น การออกฤทธิ์ ใ นช่ ว ง Withdrawal หรื อ
ข้อสรุป Acamprosate ต่อการบ�ำบัด เรียกว่าเป็น “relief cravers” คือ ลดอาการอยาก
จากการอาการถอน10 ซึ่งปัจจุบัน MAT นอกจาก
รักษาอาการติดสุรา
จากงานวิจยั Systematic Review ของฐาน Acamprosate ยังมี Naltrexone ทีเ่ ปรียบเสมือน
ข้อมูล Cochrane ในเรื่อง Acamprosate พบว่า “reward cravers” คือลดอาการอยากยา จาก
Acamprosate เมือ่ เทียบกับ placebo ลดการดืม่ สุรา การที่ได้เสพแอลกอฮอล์ ซึ่ง Naltrexone ป้องกัน
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ RR 0.86 (95% CI การเกิดกลับไปเสพซ�้ำ จากการได้เสพแอลกอฮอล์
0.81 to 0.91) NNT 9.09 (95% CI 6.66 to 14.28) (preventing a lapse from becoming a
2
และ เพิ่มระยะเวลาในการไม่กลับไปดื่มได้อย่าง relapse)
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ Mean Difference (MD)
10.94 (95% CI 5.08 to 16.81) ขณะที่ไม่มีผล
ต่ อ การดื่ ม หนั ก โดยการวั ด ระดั บ (gammaglutamyltransferase) และมีผลข้างเคียง คือ
อาการท้องเสีย เท่านั้น19
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ค�ำชี้แจงการส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์

บทน�ำ  วัตถุวิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป กิตติกรรม
ประกาศ เอกสารอ้างอิง ความยาวเรื่องไม่ควรเกิน
วารสารวิ ช าการเสพติ ด จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยมี
12 หน้าพิมพ์
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการเผยแพร่
2. รายงานผู้ป่วย (Case Report)
ความรู้ ผลงานทางวิชาการ และบทความอันเป็น
เป็นรายงานเกีย่ วกับกรณีศกึ ษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เคย
ประโยชน์ต่อนักวิชาการ และบุคลากรที่สนใจ
การส่งบทความตีพิมพ์เรื่องที่ส่งมาจะต้อง มีรายงานมาก่อนหรือมีรายงานน้อย ประกอบด้วย
ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อนและเรื่อง หัวข้อดังต่อไปนี้ บทน�ำ รายงานผูป้ ว่ ย วิจารณ์ สรุป
ที่ได้รับการลงพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับแล้วถือ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง
3. บทฟื้นวิชา (Refresher Course)
เป็นสิทธิ์ของวารสารวิชาการเสพติด
เป็นบทความทีใ่ ห้ความรูเ้ ฉพาะเรือ่ งทีร่ วบรวม
การส่งต้นฉบับ
เพิม่ เติมสิง่ ทีต่ รวจพบใหม่หรือเพิม่ เติมความรูใ้ หม่ ๆ
ให้พมิ พ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 บน หรือเป็นบทความวิเคราะห์สถานการณ์โรคต่าง ๆ
มุมขวาของกระดาษพิมพ์ใส่เลขหน้าก�ำกับทุกหน้า ควรประกอบด้วย บทน�ำ  ความรู้เกี่ยวกับโรคที่น�ำ
การเขียนต้นฉบับควรใช้ภาษาไทยให้ ม ากที่ สุ ด มาเขียน วิจารณ์ เอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย
ยกเว้นแต่คำ� ภาษาอังกฤษทีแ่ ปลไม่ได้ หรือแปลแล้ว
4. บทความทั่วไป (General Article)
ท�ำให้ใจความไม่ชัดเจน
เป็นบทความทีร่ วบรวมความรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
ส่งต้นฉบับ (เอกสาร) 1 ชุด มาทีบ่ รรณาธิการ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเรียบเรียง
เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อน (เมื่อได้รับ จากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
การตอบรับตีพิมพ์ได้ ให้ส่งต้นฉบับสุดท้าย (แผ่น ประกอบด้วย บทน�ำ ความรู้เรื่องโรคที่น�ำมาเขียน
CD) พร้อมส�ำเนา 1 ชุด ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว บทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิง ความยาวเรือ่ งไม่เกิน
พร้อมจะตีพิมพ์ กลับคืนที่บรรณาธิการ บันทึก 12 หน้ากระดาษพิมพ์
ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word for
5. ปกิณกะ (Miscellany)
Windows ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด 16
เป็นบทความทัว่ ไปทีม่ ขี นาดเล็ก เนือ้ หาอาจ
เป็น 1 คอลัมน์
เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายบทความต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น
ประเภทของบทความ
6. ย่อเอกสาร (Abstract)
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า หรือวิจัย
เป็ น การย่ อ เอกสารจากบทความภาษา
ควรประกอบด้วยหัวข้อตามล�ำดับต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ต่างประเทศหรือบทความภาษาไทย ซึ่งตีพิมพ์
ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี ควรมีบทวิจารณ์ของผูเ้ ขียนประกอบด้วย
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7. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the
ค�ำส�ำคัญหรือค�ำหลัก (Key words) ใส่ไว้
Editor) หรือจดหมายโต้ตอบ (Correspondence) ท้ายบทคัดย่อส�ำหรับท�ำดัชนีเรือ่ ง (Subject index)
เป็นเวทีโต้ตอบระหว่างนักวิชาการผูอ้ า่ นกับ
เนือ้ เรือ่ ง ควรใช้ภาษาไทยให้มากทีส่ ดุ ยกเว้น
เจ้าของบทความทีต่ พี มิ พ์ ชีค้ วามคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง ค�ำศัพท์ทางเทคนิคที่จ�ำเป็น ใช้ภาษาที่อ่านง่าย
หรือความไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดของรายงาน
เข้าใจง่าย กะทัดรัด ชัดเจน หากจะใช้ค�ำย่อต้อง
ระบุค�ำเต็มในครั้งแรกก่อน มีการอ้างอิงเอกสาร
การเตรียมต้นฉบับ
เป็นตัวเลขเรียงตามล�ำดับ เนือ้ เรือ่ งควรประกอบด้วย
ชือ่ เรือ่ ง ต้องมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทน�ำ อธิบายถึงเหตุผล ความเป็นมาที่
ควรสั้ น ได้ ใจความ และสื่ อ เป้ า หมายหลั ก ของ
น�ำไปสูว่ ตั ถุประสงค์ของการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา (concise but informative)
ชือ่ -สกุล/คุณวุฒขิ องผูเ้ ขียนและหน่วยงาน ที่จ�ำเป็นระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้เป็น
ชือ่ -สกุลและหน่วยงาน ใช้เป็นค�ำเต็มทัง้ ภาษาไทย ร้ อ ยแก้ วที่ ท ้ า ยบทน� ำ ไม่ ต้ อ งระบุ ถึ ง ข้ อ มู ล และ
และภาษาอังกฤษ ปริญญาหรือคุณวุฒิใช้ตัวย่อที่ ผลสรุปของการศึกษา

วัตถุและวิธีการ อธิบายถึงวิธีการศึกษา
เป็นสากลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น พ.บ.
รู ป แบบ ช่ ว งเวลา สถานที่ การคั ด เลื อ กกลุ ่ ม
(M.D.) หรือ พย.บ. (B.N.)
บทคัดย่อ วารสารวิชาการเสพติดใช้บทคัดย่อ ตัวอย่าง กลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในรูปแบบร้อยแก้ว หรือ unstructural abstract มาตรการหรือวิธี (Intervention) ที่ใช้ ถ้าเป็นวิธี
มีทงั้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นความเรียง ที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ทั่ ว ไปให้ ร ะบุ ใ นเอกสารอ้ า งอิ ง
ย่อหน้าเดียว มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยมี ถ้าเป็นวิธใี หม่ให้อธิบายให้ผอู้ า่ นเข้าใจและสามารถ
สาระสังเขปประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการ น�ำไปใช้ได้ ระบุวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ผลและสรุปผล ใช้ภาษาที่รัดกุมและเป็นประโยค วิธีการทางสถิติที่ใช้
สมบูรณ์ ควรระบุเนื้อหาที่จ�ำเป็นสิ่งตรวจพบหลัก
ผล แสดงผลทีไ่ ด้จากการศึกษาอย่างชัดเจน
และผลสรุปและข้อมูลทางสถิติที่ส�ำคัญเน้นผล ให้ผอู้ า่ นและท�ำความเข้าใจได้งา่ ยผลต้องสอดคล้อง
การศึกษาทีพ่ บใหม่และส�ำคัญ ในภาษาอังกฤษควรเป็น กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา บรรยายเป็นร้อยแก้ว
ประโยคอดีต ไม่ควรมีค�ำย่อ ไม่มีอ้างอิงเอกสาร ในกรณีทมี่ ตี วั เลขไม่มากหรือไม่ซบั ซ้อน ถ้าตัวเลขมาก
บทคั ด ย่ อ ภาษาไทยของบทความภาษา ตัวแปรมากให้ใช้ตาราง และแปลความหมายของ
อังกฤษ ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยไว้ ผลที่พบหรือวิเคราะห์จากตาราง แสดงเฉพาะ
เหนือเนื้อความย่อ ส�ำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ทีส่ ำ� คัญและเป็นประเด็นในการวิเคราะห์จากตาราง
ของบทความภาษาไทย ให้ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อเต็มของ แสดงเฉพาะที่ ส� ำ คั ญ และเป็ น ประเด็ น ในการ
วิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่วางไว้
ผู้นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษไว้เหนือเนื้อความย่อ
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วิจารณ์ วิจารณ์ผลการศึกษาว่าตรงกับ การเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง ในวารสาร
วัตถุประสงค์หรือสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ เหมือน วิชาการเสพติดมีหลักเกณฑ์ดังนี้
หรือแตกต่างจากงานของผู้อื่นหรือไม่ เหมือนหรือ
1. การอ้างอิงจากวารสารวิชาการ
แตกต่างจากงานของผูอ้ นื่ หรือไม่อย่างไร และเหตุใด
ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อบทความ. ชื่อย่อ
จึ ง เป็นเช่นนั้น เน้นเฉพาะที่ส�ำคัญ และใหม่ ๆ
วารสาร. ปีที่พิมพ์; ปีที่ (Vol.): หน้าแรกและผลสรุปทีไ่ ด้จากการค้นพบนัน้ ๆ อย่าน�ำเนือ้ หา
ในบทน�ำหรือผลมากล่าวซ�ำ้ ในบทวิจารณ์ ควรแสดง
หน้าสุดท้าย.
ข้อเด่น ข้อด้อย Implication ของการศึกษา
1. สุ กุ ม า แสงเดื อ นฉาย, วิ ล าส ลั ก ษณ์
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต
ชัววัลลี, อรพินทร์ ชูชม, พิชยั แสงชาญชัย.

สรุ ป สรุ ป ให้ ต รงกั บ ผลที่ ต ้ อ งการจาก 		
ผลของโปรแกรมการบ�ำบัดความคิดและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา ให้ ข ้ อ เสนอแนะ
พฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ในการน�ำผลการศึกษาไปใช้ หรือประเด็นปัญหา
ที่มีต่อการป้องกันการติดซ�้ำของผู้ป่วยที่
ส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
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