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นโยบายลดอันตรายจากการใชยาเสพติด เปนนโยบาย  
ที่มีเอกลักษณที่โดดเดน คือ คํานึงถึงการดูแลมนุษยที่เปน
ปจเจกบุคคล ยึดธรรมชาติของผูใชยาเสพติดเปนฐานในการ
ยืดหยุนการดูแล เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ใชยา  
เสพติด ใหสามารถอยูกับครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุข  
การใชเมทาโดนระยะยาว เปนหนึ่งในชุดบริการที่สําคัญในการ
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) 

การใหบริการเมทาโดนระยะยาว ไดรับการยอมรับ  
ในระดับสากลวา เปนการบําบัดผูปวยยาเสพติดที่ใชสารกลุม
โอปออยดที่มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาทั้งผูใหบริการและ
ผูรับบริการ ทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตดวยเมทาโดน
จัดเปนยาเสพติดประเภท 2 จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใหผูปวยไดรับบริการตาม
มาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดอยางแทจริง 

การจัดทําคูมือ “เมทาโดน เรื่องที่ เภสัชกรตองรู”  
เลมนี้ เพ่ือใหกลุมเภสัชกรท่ีใหบริการเมทาโดน มีความรู  
ความเขาใจในการบริหารจัดการ และนํามาตรฐานมาปรับใช
ใหเหมาะกับบริบทของพ้ืนที่  
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คํานํา 
 

 การพัฒนารูปแบบการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพติดฝนบนพ้ืนที่สูง ภายใตโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นท่ีปลูกฝนอยางย่ังยืน โดยสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ
บรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม และโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอน รวมกับโรงพยาบาล
ชุมชนและภาคีเครือขาย 7 อําเภอ ใน 3 จังหวัด ของภาคเหนือ ไดแก อําเภออมกอย อําเภอแมแตง อําเภอ
เชียงดาว อําเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน และอําเภอ   
แมระมาด จังหวัดตาก ดําเนินการพัฒนารูปแบบการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพติดฝนบนพ้ืนท่ีสูง        
ใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน เปนการจัดบริการสุขภาพ                 
ใหกับผูเสพติดฝนตามแนวทางการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) และเปดศูนยลด
อันตรายจากการใชยาเสพติด (Drop in center) ในชุมชน ใหบริการเมทาโดนระยาวควบคูกับบริการลด
อันตรายจากการใชยาเสพติดแบบรอบดาน โดยคํานึงถึงการดูแลมนุษยท่ีเปนปจเจกบุคคล ยึดธรรมชาติของ
ผูใชยาเสพติดเปนฐานในการยืดหยุนการดูแล เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูใชยาเสพติดใหสามารถอยูกับ
ครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุข ลดปญหาการกออาชญากรรม ลดการถูกจับกุมคุมขัง ลดการถูกตีตรา 
สามารถทํางานไดอยางปกติ ซึ่งการใหบริการเมทาโดนระยาวใหกับผูปวยบนพื้นที่สูงที่มีลักษณะเฉพาะ     
เภสัชกรมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการเมทาโดน เพื่อใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
ครอบคลุมผูปวยในแตละพื้นที่ เนนใหผูปวยเขาถึงบริการที่เขาถึงงาย สะดวก และมีคุณภาพ 
 การจัดทําคูมือ “เมทาโดน…เรื่องที่เภสัชกรตองรู” เปนการถายทอดประสบการณการบริหารจัดการ
เมทาโดนใชในการบําบัดผูติดฝนตั้งแตป 2556 ถึงปจจุบัน จากกลุมเภสัชกรที่ทํางานบนพ้ืนที่สูงทั้ง 7 พื้นที่    
ภายใตโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางย่ังยืน เพื่อใหเภสัชกรท่ีทํางานใหมหรือ 
คนที่ยังขาดประสบการณ มีความรูความเขาใจเรื่องเภสัชวิทยา การบริหารจัดการเมทาโดน และการผลิตยา    
ที่ทํางานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ที่มีบริบทคลายเคียงกัน เปนการสงเสริมสนับสนุนใหผูปวยคงอยูในระบบ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สามารถปรับตัวลดการใชยาเสพติดลง จนสามารถเลิกไดดวยความสมัครใจ 
                                                        
         

                            กลุมเภสัชกรทํางานบนพื้นที่สูงท้ัง 7 พ้ืนท่ี     
                                      ภายใตโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 

                 มีนาคม 2562 
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ฝนและอนุพันธฝน  1 

เภสัชวิทยาของเมทาโดน  13 

ประสบการณจากเภสัชกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่
ปลูกฝนอยางยั่งยืน 

19 

ประสบการณจากตนแบบการดําเนินงานยาเสพติดโดยการมีสวนรวมของชุมชน 53 

ขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการเมทาโดน 63 

เอกสารอางอิง 93 
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สารบัญตาราง 

 หนา 
ตารางที่ 1 การแบงกลุม opioids ตามการสังเคราะห 5 

ตารางที่ 2 Opioids receptors และ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 5 

ตารางที่ 3 การแบงกลุม opiods ตามการออกฤทธที่ receptor 6 

ตารางที่ 4 การแบงกลุม opioids ตามความแรงในการออกฤทธ์ิ และตัวอยาง 7 

ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสที่มีผลตอการออกฤทธ์ิในผูใหญของ opioids ท่ีนิยมใช 8 

ตารางที่ 6 Opioid metabolites 9 

ตารางที่ 7 Equianalgesic doses of some opioid agonist 10 

ตารางที่ 8 Drug interactions 1 16 

ตารางที่ 9 Drug interactions 2 16 

ตารางที่ 10 การจัดการผลขางเคียงของเมทาโดน 17 

ตารางที่ 11 อาการของการไดยาเมทาโดนเกินขนาดและการรกัษา 17 

ตารางที่ 12 การผสมยา Methadone HCl กับ น้ํากระสายยา เพื่อเตรียม Methadone Elixir ตามความ  
เขมขนตางๆ 

39 

ตารางที่ 13 สูตรตาํรับ Methadone 1mg/ml ของโรงพยาบาลอมกอย 46 
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สารบัญภาพ 

 หนา 

ภาพที่ 1 สูตรโครงสรางทางเคมีของ Morphine และ Heroine 4 

ภาพที ่2 กลไกการออกฤทธิ์ระงับปวดของ opiods 7 

ภาพที ่3 การบริหารจัดการยาเมทาโดนภายในโรงพยาบาลแมระมาด 24 

ภาพที ่4 การบริหารจัดการยาเมทาโดนนอกโรงพยาบาลแมระมาด 25 

ภาพที ่5 ประโยชนจากการใชสารทดแทนเมทาโดนระยะยาว 28 

ภาพที ่6 ขั้นตอนการบําบัดดวย Methadone (ในวันจันทร และวันพฤหัสบดีเทาน้ัน) ของ
โรงพยาบาลเชียงดาว 

40 

ภาพที ่7 แนวทางการดูแลผูปวยยาเสพติดแผนกผูปวยใน ของโรงพยาบาลเชียงดาว 41 

ภาพที ่8 ขั้นตอนการลงทะเบียน  คัดกรอง และ จําแนกผูปวยเพ่ือเขาระบบบริการดวยยา  
เมทาโดน ของโรงพยาบาลอมกอย 

45 

ภาพที ่9 ขั้นตอนการจําแนก ผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพื่อการจัดระบบบริการดวยยา  
เมทาโดนของโรงพยาบาลไชยปราการ 

47 

ภาพที ่10 ขั้นตอนการบําบัด ผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพื่อการจัดระบบบริการดวยยาเมทาโดน
ของโรงพยาบาลไชยปราการ  

48 

ภาพที ่11 ขั้นตอนการติดตาม ผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพ่ือการจัดระบบบริการดวยยาเมทาโดน
ของโรงพยาบาลไชยปราการ 

49 

ภาพที ่12 ขั้นตอนการคงยา ของผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพ่ือการบําบัดดวยยาเมทาโดน
แบบตอเน่ืองของโรงพยาบาลไชยปราการ 

50 

ภาพที ่13 ขั้นตอนการปรับลดยาและหยุดใชยา ของผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพื่อการเตรียม
เขาสูระบบติดตามหลังครบบําบัดฯ ของโรงพยาบาลไชยปราการ 

51 

ภาพที ่14 แผนผังการดูแลผูปวยยาและสารเสพติดโรงพยาบาลแมจัน 60 
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ฝนและอนุพันธฝน 

ตนฝน (Opium) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Papaver somniferum Linn. เปนพืชที่มีอายุเพียงปเดียว 

ชอบอากาศเย็นและดินรวนซุย เจริญเติบโตไดดีในพ้ืนท่ีอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลต้ังแต 3,000 ฟุตขึ้นไป ซึ่งไดแก

บริเวณเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะลําตนตั้งตรง ไมคอยแตกแขนง ลําตนปกคลุมดวยขน 

ความสูงประมาณ 60-120 เซนติเมตร ใบรูปรางเปนรูปไขยาวรี ขอบใบจักแบบซ่ีเลื่อย ดอกเปนดอกเด่ียวขนาด

ใหญ กลีบดอกมีสีสวยสะดุดตา ไดแก สีขาวอมฟา สีมวงแดง สีขาว หรือสีมวงสลับกับสีขาว เมื่อกลีบดอกรวง

จะเหลือผลมีสีขาวอมฟา ผลที่แกไดที่จะเปล่ียนเปนสีเขียวออน ภายในผนังของผลที่แกแตยังไมสุกจะเปน

บริเวณที่มีทอน้ํายาง (latex vessel) มารวมอยูอยางหนาแนน เม่ือกรีดผลจะไดน้ํายางสีขาวคลายน้ํานมทิ้งไว

ตอมาจะขนและแข็งตัวข้ึนแลวเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล เนื่องจากถูกกับออกซิเจนในอากาศ และทําปฏิกิริยากับ

เอนไซมโพลีฟนอลเลส (polyphenolase) ที่อยูในนํ้ายางของผลฝนเอง 

ฝนไดถูกนํามาทําเปนรูปลักษณะตางๆ ดังนี้ 

ฝนดิบ (Raw Opium) ไดมาจากการกรีดเอายางของเปลือกผลฝนดิบ มีลักษณะเปนยางเหนียว        

สีขาวขุน เมื่อแข็งตัวและแหงแลวจะเปนยางเหนียวสีน้ําตาล 

ฝนสุก (Prepared Opium) คือ ฝนที่ใชเสพกันทั่วๆ ไป ไดมาจากการเอาฝนดิบมาเค่ียวใหสุก เรียกวา 

ฝนสุก มีลักษณะเปนสีนํ้าตาลไหมหรือดํา รสขม มีกล่ินพิเศษโดยเฉพาะ 

ฝนผงชนิดหยาบ (Granulated Opium) ลักษณะเปนผงหยาบๆ สีน้ําตาล มีมอรฟนประมาณ        

10 - 10.5% สมัยกอนใชเปนยารักษาโรคบิด ทองเดนิ 

ฝนผงชนิดละเอียด (Powered Opium) ลักษณะเปนผงละเอียด สมัยกอนใชเปนยารักษาโรคบิด 

ทองเดนิ เชนกัน 

ทิงเจอรฝน (Tincture of Opium) คอืการเอาฝนมาทําเปนทิงเจอร ซึ่งมีความเขมขนของฝนประมาณ 10% 

ทิงเจอรฝนการบูร (Camphorated Tincture of Opium) คือ ทิงเจอรฝนท่ีผสมการบูรมีความเขมขน

ของทิงเจอรฝน 4% หรือมีมอรฟน 40 มก. ในทิงเจอร 100 ซีซี ยาน้ีไมอยูในความควบคุมของพระราชบัญญัติ

ยาเสพติด เพราะมีฤทธ์ิออนมากจึงใชแทนเปนยาเสพติดไมได แตยังนาํมาใชในทางการแพทยอยู 

ฝนพบวาถูกนํามาใชเพื่อบําบัดรักษาอาการปวดมานาน ซึ่งฝนมีสารประกอบ alkaloids มากกวา 25 ชนิด 

แตที่พบวามีฤทธิ์ระงับปวดมีเพียงสองชนิดเทานั้น คือ morphine (ประมาณรอยละ 10 จากนํ้าหนักฝน)     

และ codeine (ประมาณรอยละ 0.5 จากนํ้าหนักฝน) ซึ่งในป ค.ศ.1806 ผูที่สกัดสาร alkaloid ตอมาไดเรียก

สารนั้นวา morphine ไดสําเร็จคือ Serturner สวน codeine สกัดได ในป ค.ศ.1832 และเมื่อมีการนํา

กระบอกฉีดยาแกวและเข็มกลวงมาใชในป ค.ศ.1853 จึงไดมีการบริหารยา morphine โดยการฉีดต้ังแตนั้นมา 

อัลคาลอยดแตละชนิดมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาแตกตางกันซึ่งนํามาใชประโยชนทางการแพทยได         

ยางฝนไดถูกลักลอบแปรสภาพเปนมอรฟน เพื่อนํามาผลิตเปนยาเสพติดใหโทษที่มีฤทธิ์รายแรง คือ Heroine 

ซึ่งเปนตัวที่กอใหเกิดปญหายาเสพติดของโลกในปจจุบัน ทั้ง Morphine Heroine และ alkaloids อ่ืนๆ        

ซึ่งไดจากฝนนี้ เรียกรวมกันเปน กลุม Opiates ในขณะท่ีสารสังเคราะหซึ่งมีสูตรโครงสรางทางเคมีแตกตางจาก
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กลุม Opiates เชน Methadone จัดอยูในกลุม Opioids แตอยางไรก็ตามจากการคนพบการออกฤทธิ์  

ที่ตัวรับ Opioids ปจจุบันจึงเรียกยาที่ออกฤทธิ์ตอตัวรับนี้วา เปนกลุม Opioids ทั้งหมด ตามตารางที่ 1 

แสดงถึงการแบงกลุมของยากลุม opioids ตามการสังเคราะหในทางการแพทย Morphine Heroine และ 

Methadone จัดอยูในกลุมยาแกปวดที่เปนยาเสพติด (Narcotic analgesics) 

Morphine และ Heroine จัดอยูในกลุมยาระงับปวดชนิดเสพติด โดยที่ Morphine เปนสารท่ีสกัด     

ไดจากฝน ท้ังมอรฟนและเฮโรอีนมีสูตรโครงสรางทางเคมีเปนสารประเภทฟแนนทรีน (Phenanthrene) 

Morphine Heroine และยาแกปวดชนิดเสพติดอื่นๆ มีคุณสมบัติคลายกันหลายประการคือ       

ระงับอาการปวด กดการหายใจ ลดการเคลื่อนตัวของลําไส และมีฤทธิ์ในการเสพติด Heroine มสูีตรโครงสราง

ทางเคมี คือ ไดอะซิติลมอรฟน (Diacetylmorphine) ซึ่งละลายไดดีในไขมัน สามารถซึมผานแนวตานทาน

ของสมองไดดี จึงออกฤทธิ์ไดเร็วและรนุแรงกวา Morphine 

 

  

Morphine Heroine 
ภาพท่ี 1 สูตรโครงสรางทางเคมีของ Morphine และ Heroine 

     

การแบงกลุ มของ  opioids อีกแบบ  คือ การแบงกลุ มตามการออกฤทธิ์ของ  opioids           

ท่ี opioids receptors ซึ่งการแบงกลุมแบบน้ีมีประโยชนสําหรับนํามาใชในทางคลินิก มากกวาการแบงตาม   

การสังเคราะห ซึ่งในปจจุบันมีการแบง opioids receptors ออกเปน 3 ชนิดที่สําคัญ ไดแก mu (μ),        

kappa (K), delta (δ) โดยมี สอง mu สาม kappa และ สอง delta แตละ receptors จะใหผลทางคลินิก      

ท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน (ตารางท่ี 2) และ opioids แตละชนิดอาจจะจับกับ receptors ไดมากกวา     

หน่ึงตัวก็ได 
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ตารางที่ 1 การแบงกลุม opioids ตามการสังเคราะห 

NATURALLY OCCURRED OPIOIDS 
Morphine 
Codeine 
Papaverine (smooth muscle relaxant, no opiate activity) 
Thebain (inactive) 

SEMISYNTHETIC OPIOIDS 
Heroin (diacetylmorphine) 
Dihydromorphone/morphinone 

          Thebain as precursor or thebain derivatives (e.g. oxycodone, oxymorphone, 
naloxone, etorphine, buprenorphine) 
SYNTHETIC OPIOIDS 
          Morphinan derivatives (e.g. levorphanol, butorphanol) 

Diphenyl or methadone derivatives (e.g. methadone, d-propoxyphene) 
Benzomorphinan compounds (e.g. pentazocine)  
Phenylpiperdine derivatives (e.g. meperidine (pethidine), fentanyl, alfentanil, 

remifentanil and sufentanil) 
 

ตารางที่ 2 Opioids receptors และ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

Receptors Actions 
Mu 1 
 

Supraspinal and spinal analgesia, prolactin release, Increase feeding, sedation, 
euphoria, miosis, bradycardia, hypothermia, urinary retention 

MU 2 
 

Spinal analgesia,respiratory depression,constipation (marked),Increase feeding,      
sedation, physical dependence 

Kappa 1 Analgesia, dysphoria, psychotomimetics, diuresis, sedation 

Kappa 2 Pharmacology unknown 

Kappa 3 Analgesia 

Delta 1,2 
 

Supraspinal and spinal analgesia, respiratory depression, physical dependence, 
constipation (mild), urinary retention 

 

 

 

 



6 เมทาโดน  เรื่องที่เภสัชกรตองรู 
 

จากผลการออกฤทธ์ิที่ opioids receptors สามารถแบงยากลุม opioids ไดเปน 4 กลุมดังน้ี (ตารางที่ 3) 

1. Agonists ยากลุม opioids สวนใหญจะอยูในกลุมน้ี เมื่อยาจับกับ receptors จะพบวามีการ      

ออกฤทธ์ิของยาเต็มที่ ไมมีเพดานในการออกฤทธ์ิ กลาวคือ ยิ่งใหยาในขนาดสูงขึ้น จะไดฤทธิ์ที่มากข้ึนไปดวย

เชน morphine, pethidine, fentanyl, methadone เปนตน 

2. Partial agonists คือ ยากลุมที่จับกับ receptor จะออกฤทธิ์เหมือนกลุม agonists แตเม่ือใหยาสูง

จนถึงระดับหนึ่งแลว ฤทธิ์ของยาจะไมมากข้ึน คือ มเีพดานในการออกฤทธ์ินั่นเอง เชน buprenorphine 

3. Mixed agonist-antagonists คือ กลุมยาท่ีมีฤทธิ์ agonist ตอ kappa receptor แตมีฤทธิ์

antagonist ท่ี mu receptor เมื่อบริหารยากลุมนี้พบวามีเพดานในการออกฤทธ์ิเชนเดียวกับกลุมที่ 2        

เชน nalbuphine, pentazocine, nalorphine 

4. Antagonist เปนกลุมยาที่เมื่อจับกับ receptor จะไมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใดๆ และมี

ความสามารถแยงจับกับ receptor ไดดี ในกรณีที่ไดรับยา opioids ในสามกลุมแรก จึงใชเปนยาแกฤทธ์ิไดใน

กรณีท่ีไดรับยา กลุม opioids ในสามกลุมแรกมากเกินไป เชน naloxone, naltrexone 

ตารางที่ 3 การแบงกลุม opioids ตามการออกฤทธ์ิที่ receptors  

 mu kappa delta 
Agonists    

Morphine +++ + + 
Pethidine ++ + + 
Fentanyl ++++  + 
Methadone +++   

Patial agonists    
Buprenorphine Partial Agonist - - 

Agonist-antagonists    
Nalbuphine -- ++ + 

Antagonist    
Naloxone --- -- - 

นอกจากการแบงกลุม opioids ตามการสังเคราะหและตามการออกฤทธิ์ที่ opioids receptors      

แลวยังสามารถแบงตามความแรงของการออกฤทธ์ิไดเปนสองกลุม คือ weak opioids สําหรับบําบัดรักษา

ความปวดท่ีไมรุนแรงถึงปานกลาง และ strong opioids สําหรับความปวดท่ีรุนแรง (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 การแบงกลุม opioids ตามความแรงในการออกฤทธ์ิ และตัวอยาง 

Weak opioids 
Codeine* 
Tramadol* 
Pentazocine 
Dextropropoxyphene 
Dihydrocodeine 
meptazinol 

Strong opioids 
Morphine* 
Pethidine* 
Fentanyl* 
Methadone* 
Alfentanil 
Sufentanil 
Remifentanil 

*  เปน opioids ท่ีมีใชในประเทศไทย 

กลไกการออกฤทธิ์ของ Opioid 

 ฤทธ์ิตางๆ ของ opioids ลวนเกิดจาก opioids จับกับ receptors ในที่นี้จะกลาวถึงการออกฤทธิ์

ระงับปวดเปนสําคัญ เน่ืองจากเปนฤทธิ์พึงประสงคหลักที่ตองการ จากการนํา opioids มาใชในทางการแพทย 

 ฤทธิ์ระงับปวดที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับ opioids เกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงการสงสัญญาณ    

ในการรับรูความปวดใหลดลง ตั้งแตบริเวณเนื้อเยื่อที่ไดรับบาดเจ็บ บริเวณไขสันหลัง ไปจนถึงระดับสมอง   

โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับไขสันหลัง (บริเวณ substantia gelatinosa ของ dorsal horn)     

มีดังนี้ (ภาพท่ี 2)  

 
ภาพที่ 2 กลไกการออกฤทธ์ิระงับปวดของ opioids 

1. ยับย้ังการทํางานของเอนไซม adenylate cyclase ทําให ATP เปลี่ยนเปน cAMP ไดลดลง 

 2. ปดก้ัน calcium channel 

 3. กระตุนการไหลออกของ potassium 
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 ทั้งหมดท่ีกลาวมา ทาํใหการหลั่งของสารสื่อประสาทท่ีเก่ียวกับการรับรูเรื่องความปวดเชน glutamate 

และ substance P ท่ีบริเวณ presynaptic ของ primary afferent nociceptors ลดลง และยังมีผลทําให

เกิดภาวะ hyperpolarization ของ postsynaptic neurons ทําใหรับรูเรื่องความปวดลดลง นอกจากน้ีแลว 

opioids ยังมีผลระงับปวดที่เกิดขึ้นในระดับสมอง โดยออกฤทธ์ิที่สมองสวน preriaqueductal gray matter, 

locus ceruleus และ nucleus raphe magnus เปนผลใหมีการระงับปวดโดยการสงเสริม descending 

pain modulating system 

การกระจาย การเปลี่ยนแปลง และการขับยาออกจากรางกาย 

 วิธีการให opioids เขาสูรางกายทําไดหลายวิธี เชน การรับประทาน ฉีดเขาหลอดเลือดดํา            

ฉีดเขากลามเน้ือ ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาชองไขสันหลัง (Spinal opioid injection: ชอง subarachnoid   

หรือชอง epidural) ซึมผานทางผิวหนัง พนจมูก อมใตล้ิน อมในกระพุงแกม เหน็บทวาร การให opioids 

ระหวางใหยาระงบัความรูสึก นิยมใหทางหลอดเลือดดํามากที่สุด สวนวิธีอื่นๆ ใหสําหรับเพื่อระงับปวดมากกวา 

ซึ่ง opioids สามารถใชเพื่อระงับปวดไดทั้งภาวะปวดเฉียบพลัน และเร้ือรัง (บางวิธีไมมีในประเทศไทย) 

 เมื่อฉีดยาเขาหลอดเลือดดํา ระดับยาในเลือดจะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว หลังจากน้ันระดับยาในเลือดจะ

ลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากมีการกระจายของยาไปยังเน้ือเยื่อตางๆ เรียกระยะน้ีวา distribution phase 

หลังจากนั้นระดับยาในเลือดจะคอยๆ ลดลงเน่ืองจากยาถูกเปล่ียนแปลงและขับออกจากรางกาย เรียกระยะนี้

วา elimination phase สําหรับคาครึ่งชีวิต (half-life) ของสองระยะ และคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสของ 

opioids ที่นิยมใชไดแสดง ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 คณุสมบัติทางเคมีฟสิกสที่มีผลตอการออกฤทธิ์ในผูใหญของ opioids ที่นิยมใช 

 Morphine Pethidine Fentanyl 
pKa 8.0 8.5 8.4 
% unionized at pH 7.4 23 < 10 <10 
Octanol/H2O partition 1.4 39 813 
Coefficient    
การจับกับโปรตีน (%) 35 70 84 
Clearance (มล./นาที) 1050 1020 1530 
Volume of distribution (L) 224 305 335 
Rapid distribution - - 1.2-1.9 

Half-life (min)    
Low distribution 1.5-4.4 4-16 9.2-19 

Half-life (min)    
Elimination half-life (h) 1.7-3.3 3-5 3.1-6.6 
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คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสของยามีผลตอการออกฤทธิ์เนื่องจาก opioids receptors อยูในระบบ

ประสาทสวนกลาง เปนยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาท ยาจึงตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือท่ีจะซึมผาน 

blood-brain barrier (BBB) ได คุณสมบัติดังกลาวไดแก ขนาดของโมเลกุล การแตกตัวเปน ionized และ 

non-ionized form ความสามารถในการละลายในไขมัน (วัดออกมาเปนคา Octanol/H2O partition 

coefficient) และการจับกับโปรตีน ยาที่จะผานไดดีตองมีความสามารถในการละลายในไขมันสูง มีอัตราสวน

ของ non-ionized มาก และเปนสวนที่ไมจับกับโปรตีน 

metabolism ของ opioids จะมี pathway ที่ตางกันไปแลวแตชนิดของ opioids แตสวนใหญเกิดขึ้น

ที่ตับซึ่งยาบางตัวจะไดเมตาบอไลทที่มีฤทธ์ิอยู และเมตาบอไลทท้ังท่ีมีฤทธิ์และไมมีฤทธ์ิจะถูกขับออกทางไต    

ในที่สุด (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 Opioid metabolites 

 Metabolites Elimination 
Morphine Morphine-6-glucoronide (M6G) (active) 

Morphine-3-glucoronide (M3G) (inactive) 
Renal 

Pethidine Norpethidine 
(neurotoxic) 

Renal 

Fentanyl Norfentanyl 
(inactive) 

Renal, Hepatic 

Codeine Morphine (active) Renal 
Tramadol M1 (O-desmethyltramadol) (active) Renal 

ผลหลักของยากลุม opioids คือการระงับปวดแตเนื่องดวย opioids receptors มีอยูทั่วไป     

ในรางกาย ทําใหมีผลที่ไมพึงประสงคหลายอยาง ดังน้ี 

ผลตอระบบประสาทสวนกลาง 

ทําใหเกิดอาการงวงซึม การรับรูตอสิ่งแวดลอมลดลง ภาวะงวงซึมเปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอย 

และเปนเหมือนสัญญาณเตือน ถางวงซมึมากแสดงวาขนาดยาเริ่มมากไป จนอาจเกิดภาวะกดการหายใจตามมา

ควรระมัดระวังในผูปวยสูงอายุ ผูปวยที่มีอาการหนกัหรือออนแอมาก 

มีภาวะทางอารมณเปลี่ยนแปลงไป เชน euphoria, dysphoria 

Opioids ทําใหเกิดการหดตัวของรูมานตา ซึ่งเกิดจากการกระตุน mu receptor ที่ Edinger-

Westpal nucleus ของเสนประสาท oculomotor การหดตัวของรูมานตาจะสัมพันธกับขนาดยาท่ีใหดวยคือ

ยิ่งใชขนาดสูง รูมานตาย่ิงจะหดตัวเล็กลงมาก 

ในผูปวยที่ออนแรงมากๆ หรือผูปวยหนัก เชน ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ผูปวยภาวะไตวาย ผูปวยที่ได 

opioid ขนาดสูงหรือไดยากลุมที่มีผลตอจิตประสาทรวมดวย อาจพบอาการพูดเพอเจอและการเห็นภาพหลอน 

(delirium และ hallucination) ได 
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opioids ขนาดสูงทําใหเกิดการชักในสัตวทดลองได แตขนาดที่ใชทางคลินิกมีโอกาสเกิดชักนอยมาก 

ตัวยาท่ีควรระมัดระวัง คือ pethidine เน่ืองจาก metabolite ของ pethidine คอื norpethidine มีฤทธิ์

กระตุนระบบประสาทสวนกลางได ทําใหเกิดอาการกระสับกระสาย มือส่ันกระตุกของกลามเนื้อ จนถึงชักได        

ถาปริมาณ norpethidine สะสมมาก จึงควรเล่ียงการใช pethidine ในขนาดสูง หรือเล่ียงการใชเปนระยะ

เวลานาน โดยปกติ norpethidine จะถูกขับออกทางไต ดังนั้นการใช pethidine ในผูปวยโรคไต    

ควรระมัดระวังเปนอยางมากดวย 

การกดการหายใจ 

เปนผลขางเคียงที่รุนแรงท่ีสุด เพราะทําใหเสียชี วิตไดถาแกไขไมทัน เปนผลจากการกระตุน            

mu 2 receptor โดยมีผลตอศูนยควบคุมการหายใจในสมองสวน medulla ทําใหมีการตอบสนองตอ         

การเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซดลดลงจนถึงไมตอบสนองเลย และมีการลดการตอบสนองตอภาวะที่ขาด

ออกซิเจนดวย ยิ่งใช opioids ขนาดสูง ผลการกดการหายใจก็จะเพิ่มมากข้ึนจนหยุดหายใจได การกด        

การหายใจจะมีผลกดท้ังอัตราการหายใจและจังหวะของการหายใจ โดยจะเร่ิมจากผูปวยจะงวงซึมลงกอน     

ตามดวยหายใจชาลงเรื่อยๆ ถายาขนาดมากขึ้น ผูปวยจะเริ่มหายใจแบบ Cheyne-Stokes และหยุดหายใจ     

ในที่สุด ยา strong opioids ทุกตัว ถาใชที่ equivalent dose กันแลวมีฤทธ์ิกดการหายใจไมตางกัน         

(การเปรียบเทียบ potency ของฤทธ์ิระงับปวดของยาในกลุมน้ี เราใชเทียบกับยาตนแบบ คือ morphine 

เปนหลัก โดยให morphine มี potency เทากับ 1 ตัวอยาง ตามตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7 Equianalgesic doses of some opioids agonist 

Opioid agonists Potency Dose IM/IV (mg) 
Morphine 1 10 
Pethidine 0.1 100 
Fentanyl 100 0.1 

ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ในขนาดที่ใชในการระงับปวดทั่วไปจะมีผลตอระบบน้ีนอย อยางไรก็ดี opioids ขนาดสูงทําใหมี     

การลดลงของ sympathetic vascular tone ได จึงควรระมัดระวังในผูปวยที่มีภาวะพรองนํ้า เลือด ผูปวยที่มี 

poor cardiac function ผูปวยสูงอายุ และยากลุม opioids บางตัวเชน morphine, pethidine กระตุนใหมี

การหลั่งสารฮีสตามีนโดยตรง ทําใหหลังการฉีดยาในผูปวยบางรายจะสังเกตเห็นผ่ืนแดง คัน ลมพิษขึ้นได       

ถามีการกระตุนการหลั่งฮีสตามีนออกมามากๆ จะทําใหหลอดเลือดขยายตัวมาก ความตานทานของหลอดเลือด

สวนปลายลดลงมากเปนผลทําใหความดันโลหิตต่ําลงได และควรระมัดระวังการใชยากลุมที่มีการกระตุน     

การหลั่งฮีสตามีนในผูปวยท่ีมีโรคหอบหืดหรือ chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ดวย

opioids ในขนาดสูงมาก ยังทําใหหัวใจเตนชาลง โดยเฉพาะ เมื่อใช fentanyl แตใน pethidine อาจทําใหหัวใจ   

เตนเร็วข้ึนไดจากฤทธ์ิที่คลาย atropine แบบออน 
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อาการคลื่นไส อาเจียน  

เปนผลขางเคียงท่ีพบไดบอย และกอใหเกิดความไมสบายคอนขางมากจนทําใหผูปวยสวนหน่ึงไมอยาก

ใช opioids อาการคลื่นไส อาเจียน เกิดจากการกระตุน mu receptors ที่ chemoreceptor trigger zone      

(CTZ) ซึ่งเปนศูนยควบคุมการอาเจียน นอกจากน้ัน opioids ยังเพิ่ม vestibular sensitivity ทําใหผูปวย    

แมมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอย เชน หันศีรษะ ลุกจากเตียง ก็สามารถทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียนได 

ผลตอระบบทางเดินอาหาร 

opioids ทําใหการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารลดลง การหลั่งน้ํายอยลดลง มี delayed 

gastric emptying time เกิดภาวะทองอืด และทองผูกได ยากลุม opioids ยังมีผลตอการหดตัวของ 

sphincter of Oddi และเพิ่มความดันในทอนํ้าดีได 

ผลตอระบบทางเดินปสสาวะ 

พบภาวะปสสาวะลําบากไดไมวาจะบริหารยาทางไหน แตจะพบบอยเมื่อบริหารยาทางชองไขสันหลัง 

เปนผลจากการทํางานไมสัมพันธกันของกลามเนื้อ detrusor และกลามเน้ือหูรูดของทอปสสาวะ 

อาการคัน 

พบไดไมวาจะบรหิารยาทางไหน แตจะพบบอยเม่ือบริหารยาทางชองไขสันหลัง โดยจะพบจากการใช 

morphine บอยกวาตัวอื่น เชื่อวาอาการคันเกิดจากการกระตุน mu receptors บริเวณ medullary 

dorsal horn ไมไดเกิดจากการหลั่งสารฮีสตามีน แตพบวาการใชยาตานฮีสตามีน สามารถชวยลดอาการคันได 

ซึ่งคาดวาเปนผลจากยาตานฮีสตามีนที่ทําใหงวง 

Myoclonus 

พบไดในกรณีที่ใช opioids ขนาดสูงหรือใชเปนเวลานานๆ สวนใหญจะพบอาการกระตุกของ

กลามเนื้อชวงท่ีเขาสูภาวะนอนหลับหรือชวงที่นอนหลับไมลึก โดยทั่วไปอาการจะไมรุนแรงและหายไปไดเอง 

ภาวะด้ือยา (Tolerance) 

มักพบวาเมื่อใช opioids ไประยะหนึ่งผูปวยจะตอบสนองตอยาลดลง กลาวคือ เพ่ือใหไดประสิทธิภาพ

ของยาเทาเดิม ผูปวยจะตองการยาในปริมาณท่ีมากข้ึน ถี่ข้ึนเพราะระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาสั้นลงดวย 

ภาวะน้ีเกิดจากการปรับตัวทางสรีรวิทยาของรางกายตอยากลุม opioids กลไกการเกิดเช่ือวา mu receptor   

มีการปรับตัว โดยลดจํานวน receptor ที่ตอบสนองตอยาลง และ cAMP เ พิ่มจํานวนมากขึ้น      

การเกิด tolerance ไมไดเกิดเฉพาะฤทธิ์ระงับปวดเทาน้ัน แตเกิดกับผลขางเคียงอ่ืนๆของ opioids ดวย

คือ จะเกิด tolerance ตอภาวะกดการหายใจ การงวงซึม การคลื่นไสอาเจียน มีผลขางเคียงที่ไมเกิด 

tolerance คือ อาการทองผูกและการหดตัวของรูมานตา โดยทั่วไปเมื่อเกิดภาวะด้ือยาขึ้น และผูปวยยัง

ตองการยาเพื่อระงับปวด ก็จะเปลี่ยนไปใชยา opioids กลุม agonists ตัวอื่นแทน แตอาจพบการดื้อยา 

(incomplete cross tolerance) จาก opioids ตัวใหมที่ใชได 
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ภาวะการติดยา (Dependence) 

Physical dependence: เมื่อใช opioids ในขนาดที่เพียงพอ สม่ําเสมอ ตอเนื่องไประยะเวลา

หนึ่ง โดยทั่วไปมักเกิดเมื่อไดรับยา opioids สม่ําเสมอนาน 1 ถึง 2 สัปดาห รางกายจะเกิดภาวะชินยาทําให

เวลาที่หยุดใชยากลุมนี้ทันที หรือลดขนาดยาลงอยางรวดเร็ว หรือไดยา antagonist เขาไป รางกายจะมี

ปฏิกิริยาถอนยา (withdrawal) เกิดขึ้น คือ มีอาการกระสับกระสาย อารมณหงุดหงิดฉุนเฉียว ขนลุก คลื่นไส

อาเจียน หาวแตนอนไมหลับ ปวดกลามเน้ือ กลามเนื้อกระตุก น้ําตาไหล น้ํามูกไหล เหงื่อออก ปวดทอง 

ทองเสีย กลไกการเกิดไมทราบแนชัด แตคิดวาเกิดจากการเพิ่มข้ึนของ cAMP อยางรวดเร็ว ทําใหการทํางาน

ของ adenylate cyclase เพิ่มข้ึนตาม 

Addiction: ในปจจุบันถือวาเปนโรคทางระบบประสาท (neurobiology) ซ่ึงมีพันธุกรรม จิตใจ 

สิ่งแวดลอม และความสัมพันธทางสังคมเขามาเก่ียวของ ผูปวยกลุมน้ีถือเปนผูที่มีภาวะเสพติดยา มีพฤติกรรม

การใชยาอยางไมเหมาะสม ใชยาโดยไมมีขอบงชี้ แตใชเพ่ือหวังผลทางจิตใจบางอยาง มีพฤติกรรมที่ดิ้นรน       

ในการที่จะไดยามาอยางมาก สวนใหญจะเสาะแสวงหายาโดยมิไดคํานึงถึงความถูกตอง ทําใหเกิดอันตราย       

ตอทั้งตนเองและผูอ่ืน ผูปวยกลุมนี้เมื่อขาดยาจะพบอาการถอนยาที่รนุแรงจนอาจเสียชีวิตได 

ฝนกับการแบงประเภทตางๆ 

 1. แบงตามแหลงที่เกิด: ฝนจัดเปนยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) ไดมาจากพืช 

 2. แบงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522: ฝนจัดอยูในยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 2 

เปนยาเสพติดใหโทษท่ีมียาเสพติดใหโทษทั่วไป และเมื่อฝนนําไปผสมอยูในยาประเภทอ่ืน เชน ยาแกไอ จัดเปน

ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 3 

 3. แบงตามการออกฤทธ์ิตอจิตประสาท: ฝนจัดเปนยาเสพติดประเภทกดประสาท 

 4. แบงตามองคการอนามัยโลก: ฝนจัดเปนประเภทฝน ซึ่งในกลุมดังกลาวมีทั้ง มอรฟน เฮโรอีน 

เพทิดีน 
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เภสัชวิทยาของเมทาโดน 

เมทาโดน เปนสารสังเคราะหซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคลายคลึงกับ มอรฟน และเฮโรอีน โดยการ       

ออกฤทธ์ิตอตัวรับโอปออยด (μ-opioid receptor) ในสมอง และจัดเปนสารเสพติดโอปออยดที่ออกฤทธิ์

แรง (potent opioid agonist) เมทาโดนสามารถระงับอาการขาดยาที่เกิดจากการหยุดเสพเฮโรอีนไดดี      

สะดวกในการใหยา สามารถใหยาโดยการรับประทานได เน่ืองจากถูกดูดซึมไดดีในทางเดินอาหาร มีคาครึ่งชีวิต

คอนขางยาวจึงสามารถใหยาวันละครั้งได 

การดูดซึม การกระจาย การเปล่ียนแปลง และการขับถายยา 

  เมทาโดน ถูกดูดซึมไดดีจากทางเดินอาหาร การใหยาโดยการรับประทาน พบวา รอยละ 80 - 85      

ของเมทาโดนจะถูกรางกายนําไปใชได (bioavailable) หลังรับประทานจะเริ่มออกฤทธิ์ภายในเวลา 30 นาที

และระดับยาในเลือดขึ้นสูงสุด (peak effect) ประมาณ 3 ชั่วโมงหลังใหยา เมื่อใหยาขนาดเดียว ครั้งแรกจะมี

คาคร่ึงชีวิตที่ 12 - 18 ชั่วโมง (เฉลี่ย 15 ชั่วโมง) เมทาโดนละลายไดดีในไขมัน สามารถจับกับพลาสมา โปรตีนและ

สะสมในเนื้อเยื่อตางๆ (เชน ปอดตับ ไตและมาม) ไดดี โดยที่ระดับของยาในเลือดจะอยูในภาวะสมดุล           

กับการสะสมในเน้ือเย่ือซึ่งเมื่อใหเมทาโดนครั้งตอๆ มา จะสงผลใหคาครึ่งชีวิตของเมทาโดนยาวออกไปเปน        

13 - 47 ชั่วโมง (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) เน่ืองจากเมทาโดนที่สะสมไวจะคอยๆ ถูกปลดปลอยออกมาอยางชาๆ ทําให

ออกฤทธิ์ไดนานขึ้น แมวาระดับของยาในเลือดจะอยูในระดับต่ําก็ตาม ระดับเมทาโดนในรางกายถึงภาวะ

คงที่ (steady state) ใชระยะเวลาประมาณ 3 - 10 วัน ซึ่งจะทําใหระดับความเขมขนของยาในเลือดมีความ    

ผันแปรนอย จึงสามารถระงับอาการขาดยาไดดี  

  เมทาโดน ถูกเปลี่ยนแปลง (Metabolized) สวนใหญที่ตับ โดยขบวนการ N-demethylation ไดสาร

ที่ไมมีฤทธ์ิ (inactive metabolites) การตรวจพบไดในปสสาวะ 1 วัน หรือ 1 สัปดาห ขึ้นกับขนาดยาและ

ระยะเวลาการใชยา นอกจากนี้ เมทาโดนบางสวนยังถูกหลั่งออกทางเหงื่อและทางน้ําลายไดดวย อีกทั้งสามารถ

ผานรกและขับออกทางน้ํานม สําหรับเมทาโดนในประเทศไทยมีจําหนาย 2 รูปแบบ คือ ยาเม็ด และยานํ้า

รับประทาน โดยตองจัดซื้อที่กลุมเงินทุนหมุนเวียน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูรายละเอียดท่ี

http://appnarcotic.fda.moph.go.th/web/index.php?page=index&language=thDrug interaction 

Drug interaction  

การเปลี่ยนแปลงเมทาโดนในตับ โดย P450 enzymes โดยผาน CYP3A4 เปนสวนใหญ           

สวน CYP2D6, CYP2B6, และ CYP1A2 ผานเล็กนอย ดังนั้น จึงควรระมัดระวังปฏิกิริยาระหวางยาท่ีอาจ

จําเปนตองใชรวมในการรักษาโรครวมของผูปวย เชน กลุมยาตานไวรัส HIV กลุมยาวัณโรค กลุมยารักษา

ตับอักเสบซี ยาที่มีผลตอจิตและประสาท เปนตน  
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ตารางที่ 8 Drug interactions 1 

Drugs Drug interactions 
Abused drug Pharmacokinetic interactions 
Alcohol Increased sedation 

Increased respiratory depression 
Other opioids (e.g., heroin) Increased respiratory depression 
Benzodiazepines Increase the risk of respiratory depression 
Tricyclic antidepressants, such as 
amitryptaline 

Increase the risk of overdose 

ตารางที่ 9 Drug interactions 2 

Drugs that increase methadone 
metabolism Drugs that decrease methadone metabolism 

- HIV drugs (nevirapine, efavirenz, 
ritonavir and lopinavir-ritonavir) 

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), 
including sertraline and fluvoxamine 

- Anti-tuberculosis drugs (rifampicin) Antifungals, including fluconazole 
- Anti-epileptic drugs 
(carbamazepine, phenytoin) 

Antihistamines, including cimetidine 

- Increase methadone dose in case 
of withdrawal symptoms 

Decrease methadone dose in case of symptoms of 
intoxication 

คําแนะนาํในการดูแลผูปวยเพื่อลดปญหาของปฏิกิริยาระหวางกันกับยา Methadone ดังน้ี 

1. ทราบประวัติการรับประทานยาของผูปวยโดยละเอียด รวมท้ังยาจากคลินิก รานยา ยาสมุนไพร   

และยาเสริม 

2. ถาเปนไปไดหลีกเลี่ยงการใชยาซึ่งมีปฏิกิริยาระหวางกันกับ Methadone  

3. ในกรณีที่ตองใชยาท่ีมีปฏิกิริยาระหวางกันกับ Methadone การเพ่ิมหรือลดขนาด Methadone   

ใหสังเกตจากอาการ ไมจําเปนตอง ปรับขนาดยา Methadone ลวงหนา 

4. ในกรณีที่เกรงวาผูปวยจะไดรับอันตรายจากระดับยา Methadone ที่สูงเกินไป ควรใหคําแนะนํา   

ลวงหนาถึงอาการที่จะเกิดและควรปฏิบัติเชนไร 

   5. พิจารณาถึงโรคแทรกซอนที่มีรวมดวย เชนในกรณีของโรคตับและโรคไตจะทําใหการเผาผลาญ 

และการขับยาออกจากรางกายลดนอยลงทําใหเกิดผลขางเคียงจากยา 

ผลขางเคียง และการจดัการ 

 ผูปวยทุกคนควรไดรับขอมูลเกี่ยวกับอาการขางเคียงจากเมทาโดน 
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ตารางที่ 10 การจัดการผลขางเคียงของเมทาโดน 

ผลขางเคยีง การจัดการดวยตนเอง การจัดการทางคลินิก 
งวงซึม/หลับลึก หลีกเลี่ยงการใชยาระงับประสาท 

ขณะที่บําบัดดวยเมทาโดน 
เฉพาะแพทยเทานั้นที่สามารถ    
สั่งเพิ่มยาระงับประสาทใหผูปวย 

ทองผูก ดื่มน้ําเพ่ิมขึ้น 
รับประทานอาหารท่ีมีกากใย 
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

การใหยาแกทองผูก              
เชน แลคทูโลส 

คลื่นไสและอาเจียน - บางครั้งสัมพันธกับปริมาณของ     
เมทาโดนที่สูงเกินไป 

ฟนผุ (ผลจากการหลั่งของน้ําลายลดลง) ดื่มนํ้าอยางสมํ่าเสมอ  
แปรงฟนวันละ 2 ครั้ง 

รีบรักษาทางทันตกรรม 

การไดรับเมทาโดนเกินขนาด (OVERDOSE) 

 มักพบใน 2 สัปดาหแรกของการบําบัดรักษาดวยเมทาโดน และพบนอยมากในกลุมที่ไดรับเมทาโดน

ระดับคงท่ีในขนาดเกินกวา  60 มิลลิกรัมตอวัน พบมากในกลุมผู ใชสารเสพติดหลายชนิดรวมกับ                 

ยาระงับประสาท (เชน เบนโซไดอะซีพีน หรือแอลกอฮอล) ควรใหมียานาล็อกโซน (Naloxone) 0.4 มิลลิกรัม

ไวใหพรอมในคลังยาของคลินิกเมทาโดน และใหเพียงพอสําหรับทีมบริการเชิงรุก 

ตารางที่ 11 อาการของการไดยาเมทาโดนเกินขนาดและการรักษา 

อาการของการไดยาเมทาโดนเกินขนาด การรักษา 
- รูมานตาเล็กเทารูเข็ม 1. กระตุนผูปวยดวยการถูบริเวณกระดูกสันอก และจัดให

ผูปวยนอนตะแคง - อาการขาดออกซิเจน (ปลายนิ้วเขียวคล้ํา) 
- การหายใจชาลงอาจหยุดหายใจเปนชวงๆ       
หรือหายใจชามาก 

2. เร่ิมชวยผูปวยฟนคืนชีพ (CPR) หากผูปวยไมตอบสนอง 
3. ใหยานาล็อกโซน 0.4 มิลลิกรัม  ฉีดเขากลามเนื้อ
ห ร ือ หลอดเลือดดํา ตองใหยาซ้ําตามอาการของผูปวย 
เนื่องจากเมทาโดนจะออกฤทธ์ินานกวานาล็อกโซนมาก 

 4. สังเกตอาการผูปวยอยางใกลชิด อยางนอย 4 - 6 ชั่วโมง  
ถาจําเปนใหรับไวเปนผูปวยใน 

อาการขาดยา 

  อาการขาดยาที่เกิดจากการหยุดใชเมทาโดนทันทีจะรุนแรงนอยกวาเฮโรอีน แตเนื่องจากคาครึ่งชีวิต

ของเมทาโดนยาวกวาเฮโรอีน อาการขาดยาของเมทาโดนจึงเกิดขึ้นชาและนานกวาเฮโรอีน ซึ่งเมทาโดนนั้น      

อาการขาดยาจะเริ่มปรากฏหลังจากการใชยาคร้ังสุดทายไปแลวประมาณ 12 - 24 ชั่วโมง สูงสุดประมาณ      

วันที่ 7 และเกิดขึ้นเปนระยะเวลา 10 - 20 วัน หรืออาจนานกวาน้ี อาการขาดยาดังกลาวที่เกิดขึ้นอาจมี 

protracted withdrawal syndrome ตามมาอีกระยะหนึ่ง อาจกินเวลานานหลายสัปดาหหรือนานถึง        

9 เดือน 
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ลักษณะสําคัญ ไดแก ความรูสึกทั่วๆ ไป ไมสบาย (general feeling of reduced well-being) ไดแก 

ปวดเมื่อยกลามเน้ือ นอนไมหลับ ไมคอยอยากอาหาร สมรรถภาพทางเพศลดลง ซึมเศรา โดยจะมีอาการ   

อยากยารุนแรง (strong craving) เกิดขึ้นเปนระยะๆ ทําใหอยากหวนกลับไปเสพสารเสพติดอีก ดังน้ัน ในผูที่ไดรับ 

เมทาโดนอยางตอเนื่องมาชั่วระยะหนึ่ง จึงไมควรหยุดใชยาในทันที การประเมินอาการขาดยา ใชแบบประเมิน  

Clinical Opiate Withdrawal Scale 

การใหยาในผูปวยกลุมพิเศษตางๆ 

1. การใหเมทาโดน ในหญงิตั้งครรภ 
ควรใหเมทาโดนแกหญิงตั้งครรภท่ีเสพติดสารกลุมโอปออยดทุกคน การบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว 

เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และมีผลตอทารกในครรภนอยท่ีสุด หญิงตั้งครรภทุกคนควรไดรับการสงตอไปรับ    

การดูแลกอนคลอดอยางสม่ําเสมอ และควรไดรับบริการตามมาตรฐานการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว 

การใหเมทาโดนแกหญิงตั้งครรภในไตรมาสท่ี 3 ของการตั้งครรภ หากมีอาการขาดยา ควรแบงการกิน

ยาเปนหลายมื้อ 

  

 ในบางกรณี อาจตองการเมทาโดนในปริมาณนอยลง  หลังการคลอดเด็กทารกควรไดรับการตรวจ    

คัดกรอง เพื่อหากลุมอาการขาดยาในเด็กแรกคลอด (Neonatal Abstinence Syndrome: NAS) และให    

การรักษา 

 2. กลุมผูใหนมบุตร 
           หญิงที่ใหนมบุตรท่ีไดรับเมทาโดนไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอวัน สามารถใหนมบุตรไดแมวาเมทาโดน 

สามารถขับออกทางนํ้านมไดเล็กนอย 

ต้ังครรภ
หรือไม

การตรวจยืน
ยังพบวา

ตั้งครรภ (β-
HCG)

ใหการดูแล
รวมกับคลนิิก
ฝากครรภ

อาจตองใหยา
ปริมาณมากขึ้น
หรือแบงการกิน
ยาในไตรมาสท่ี 3 
ของการต้ังครรภ

ปรับขนาดยา
หลังคลอด
กํากับติดตาม
อาการ NAS 
ในทารก
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ประสบการณจากเภสัชกร 

ในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 

เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางย่ังยืน 
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โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก 

การออกแบบและการพัฒนารูปแบบ 

เดิมโรงพยาบาลแมระมาดใชวิธีบําบัดรักษาผูติดฝนท่ีเรียกวา Detoxification คือ การถอนฤทธิ์ยา   

โดยใชยาทดแทน คือ ใหยา 3 วันแรก และลดยาลงไปเร่ือยๆ โดยไมใหผูปวยทราบ รวมระยะเวลา 21 วัน      

แตวิธีการนี้ตองจํากัดพื้นที่ของผูปวย ดูแลและใหยาตอเนื่อง ซึ่งพบวา รอยละ 99 ของผูปวยเมื่อกลับสูชุมชน    

มีการกลับไปเสพยาเสพติดเชนเดิม 

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนและสถาบันบําบัดรักษาและ

ฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี รวมดวยมูลนิธิโอโซน ไดเขามาเสนอและแนะนําวิธีการบําบัดรักษา   

ผูติดฝนแบบใหม คือ การใหเมทาโดนระยะยาว เน่ืองจากลักษณะผูปวยในพ้ืนที่ สวนใหญเปนผูท่ีใชยาเสพติด        

เปนระยะเวลานาน และมีวิธีเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีด ซึ่งมีความรุนแรงกวาและทําใหผูใชยาเสพติดมีโอกาส     

เลิกไดยาก จึงมองวาวิธีการบําบัดโดยการใหเมทาโดนระยะยาวเปนทางเลือกที่ดีและเร่ิมใหการบําบัดแบบใหมนี้

ตั้งแตป พ.ศ. 2556 ซึ่งการบําบัดโดยการใหเมทาโดนระยะยาวเปนวิธีที่องคการอนามัยโลกใหการยอมรับวา

ไดผลดีที่สุดในปจจุบัน 

เมทาโดน จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 2 ท่ีไดรับการยกเวนใหสามารถนํามาใชในทางการแพทย

เพื่อการบําบัดรักษาผูท่ีติดฝนและอนุพันธของฝน จึงจําเปนตองมีการกํากับดแูลเพื่อใหมั่นใจไดวามีการนําไปใช

ตรงตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ ฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลแมระมาด จึงมีบทบาทสําคัญในดาน      

การสนับสนุนขอมูลในเชิงวิชาการเก่ียวกับการใหบริการเมทาโดน รวมกําหนดแนวทางในการใหบริการ       

ดวยสารทดแทนเมทาโดนแกผูมารับบริการแตละราย จัดหายาเมทาโดนใหเพียงพอ ควบคุมบริหาร จัดการคลังยา

และจัดทํารายงานการใชเมทาโดนใหกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

พรอมกันนี้ยังไดมีการทํางานเชิงรุก โดยลงพ้ืนที่ไปเปดคลินิกท่ี รพ.สต.บานคําหวัน ซึ่งเจาหนาที่     

สวนใหญจะเปนคนในพ้ืนท่ี มีความเปนพ่ีนองเชื้อสายชนเผาเดียวกัน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นแกผูเขารับ         

การบําบัดวา การบําบัดนั้นไมเก่ียวกับเรื่องกฎหมายหรือจะไปจับกุมเขา ทําใหสามารถติดตามสถานการณและ

พูดคุยปรึกษากันไดตลอด 

หลังจากการดําเนินการบําบัดในชวงแรก เกิดปญหาความไมเขาใจกันในเร่ือง กฎระเบียบ ขอบังคับ     

ในการบําบัด จึงไดมีการประชุมหาขอตกลงรวมกัน ระหวางทีมผูบําบัดของโรงพยาบาลแมระมาดกับผูเขารับ

การบําบัด จนมีแนวทางขอปฏิบัติในการรับเมทาโดนระยะยาว ดังนี้ 

ขอปฏิบัติในการรับเมทาโดน 

1. ตองรับประทานเมทาโดนตามท่ีแพทยสั่งเทานั้น 

2. หามนําเมทาโดนฉีดเขาสูรางกาย เน่ืองจากจะทําใหเกิดการติดเชื้อ เสนเลือดอุดตัน มีอันตรายถึงชีวิต 

3. หามจําหนายหรือจายแจกเมทาโดนใหแกผูอื่นโดยเด็ดขาด 

4. หามรับประทานเมทาโดนรวมกับยาอ่ืนนอกเหนือที่แพทยสั่ง 

5. ตองมารับเมทาโดนดวยตนเอง ตามวัน เวลานัด หามรบัยาแทน 

6. ตองแสดงสมุดประจําตัวผูรับเมทาโดนทุกคร้ัง หามทําหาย 
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7. ตองเขารวมกิจกรรมกลุม เพื่อนชวยเพื่อน 

8. ตองเก็บเมทาโดนในที่ปลอดภัยและเก็บใหพนมือเด็ก 

การยุติการบําบัดรักษา 

1. มีพฤติกรรมบงบอกวาไมตั้งใจบําบัดรักษา 

2. นําเมทาโดนไปจําหนายหรือฉีด 

3. ขาดนัดเกิน 1 เดือน 

4. ตรวจปสสาวะใหผลบวก จํานวน 3 ครั้ง ติดตอกัน 

แนวทางปฏิบัติกรณีมาขอรับเมทาโดนกอนนัด 

1. อางสาเหตุวาเมทาโดนหาย  

ใหไปแจงความท่ีโรงพักและนําสําเนาใบแจงความมาแสดงตอเจาหนาท่ี 

ใหชําระคาเมทาโดนเอง ตามปริมาณ/วันที่เมทาโดนหาย 

ลดจํานวนวันใหเมทาโดน 

2. อางสาเหตุวาเมทาโดนไมพอ กินเกิน ยาหก ฯลฯ 

ใหชําระเงินคาเมทาโดนเอง ตามปริมาณ/วันท่ีจายเมทาโดน 

 

วิธีการบริหารจัดการเมทาโดน 

เมื่อมองวาการใหเมทาโดนระยะยาววิธีการนี้เปนทางเลือกท่ีดีแลว จึงมีการประชุมระดมความคิด

รวมกันในทีมสหวิชาชีพ เพื่อวิเคราะหปญหาและจัดทําขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงาน โดยแนวทางปฏิบัติ

ของโรงพยาบาลแมระมาดในการบริหารจัดการเมทาโดนนั้น เริ่มแรกฝายเภสัชกรรมจัดหายาเมทาโดน         

ใหเพียงพอกับจํานวนผูปวยที่เขารับการบําบัด โดยทําการขออนุญาตจัดซื้อเมทาโดน ซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษ

ประเภทท่ี 2 กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดเตรียมสูตรน้ํากระสายยาที่เขาไดกับเมทาโดน ซึ่งได

มีการทดลองสูตรน้ํากระสายยาหลากหลายสูตร เพ่ือใหยามีความคงตัว และมีรูป รส กลิ่น สี ตรงความตองการ 

สะดวกในการจัดเตรียม โดยสูตรน้ํากระสายยาปจจุบันที่ฝายเภสัชกรรมไดจัดเตรียม คือ สูตรน้ํากระสายยา     
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ที่ประกอบดวย ตัว syrup ความเขมขน 80 เปอรเซ็นต ใช conc. Paraben เปนสารกันบูด แตงรสชาติขมดวย

ตัวยา quinine ซึ่งนอกจากมีรสขมแลวยังมีฤทธิ์ชวยคลายกลามเนื้อดวย และแตงนํ้ากระสายยาเปนสีเขียวใส  

สวนของการบริหารจัดการของโรงพยาบาลน้ัน จะตองมีการลงรับและควบคุมจํานวนคงคลัง ซึ่งจะมี        

การเบิกจาย เมื่อมีการสั่งจายจากแพทยหรือผูที่รับคําสั่งจากแพทยโดยตรงเทาน้ัน ซึ่งผูปวยจะตองรับประทาน

ยาเมทาโดนตอหนาเจาหนา ที่ในว ันทําการปกติ โดยผูร ับการบําบ ัดจะรับเมทาโดนที ่คลินิก บําบัด          

เมทาโดนของโรงพยาบาล สวนนอกวันทําการปกติ ผูรับการบําบัดจะเขารับบริการที่หองยา โดยเภสัชกร       

ที่ขึ้นปฏิบัติงานจะเปนผูจายยาใหกับผูรับการบําบัด  

ในสวนพื้นท่ีที่ไปเปดคลินิกที่ รพ.สต.บานคําหวัน นั้นไดมีการจัดระบบ แยกออกเปน 2 ระบบคือ 

ระบบที่บริหารจัดการโดยเจาหนาที่ รพ.สต. แมต่ืน กับ ระบบรถเคลื่อนที่ใหบริการโดยเจาหนาที่ทีมแพทยของ

ทางโรงพยาบาล โดยระบบท่ีมีการบริหารจัดการโดยเจาหนาที่ รพ.สต. แมตื่น มีการจัดใหบริการทุกวัน

พฤหัสบดี ซึ่งฝายเภสัชกรรมตองทําขอตกลงรวมกับเจาหนาท่ี รพ.สต. กําหนดแนวทางรวมกันในการบริหาร

จัดการและสงตอขอมูลรายงานการใชเมทาโดน โดยเจาหนาท่ีจะมาเบิกเมทาโดนเองที่ฝายเภสัชกรรม         

เพื่อเตรียมสําหรับการจายใหกับผูรับการบําบัดในพ้ืนที่ โดยมีการสั่งจายจากแพทยหรือผูท่ีรับคําสั่งจากแพทย

โดยตรง เมื่อจายเมทาโดนใหกับผูรับการบําบัดเรียบรอยแลว ตองสงรายชื่อผูรับการบําบัด และรายงานการใช

เมทาโดนมาใหทางฝายเภสัชกรรม เพ่ือควบคุมการใชเมทาโดนและดําเนินการจัดทํารายงานการใชเมทาโดน

ใหกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

สวนระบบรถเคลื่อนที่ใหบริการโดยเจาหนาท่ีทีมแพทยของทางโรงพยาบาล เจาหนาที่จะเปน           

ผูจัดเตรียมเมทาโดนไปเองสําหรับในการจายแกใหผูรับการบําบัด ณ จุดบริการ โดยมี 2 จุดบริการหลักคือ     

วันพฤหัสบดีที่ รพ.สต. บานแสม และวันศุกรที่ สสช.บานหวยโปง หลังจากใหบริการผูรับการบําบัดเรียบรอยแลว 

เจาหนาท่ีที่ออกหนวยบริการจะตองนํารายชื่อผูรับการบําบัดที่มีการสั่งเมทาโดน มาสงใหกับทางฝายเภสัชกรรม 

และคืนเมทาโดนที่เหลือพรอมตรวจสอบกับจํานวนคงคลังทุกคร้ัง เพ่ือควบคุมการใชเมทาโดนและจัดทํา

รายงานยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 2 ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

. 
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ภาพที่ 3 การบริหารจัดการยาเมทาโดน ภายในโรงพยาบาลแมระมาด 

 

 

 

 

ส่ังซื้อยาเสพตดิประเภท 2 เมทาโดน 
จากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตรวจสอบ ลงรับ จัดเก็บเขาคลังเวชภัณฑ

จัดเตรียมผลิตน้ํากระสายยา 
สําหรบัผสมยาเมทาโดน

จัดเกบ็ยาเมทาโดนที่ผสมกับน้ํากระสายยาแลว 
ลงบันทึกในสมุดควบคุมการผลิตใหเรียบรอย

เบิกจายยาเมทาโดนตามคาํสั่งการใชยาของแพทย

ลงบันทึกจัดเก็บขอมูลการใชยาเมทาโดน

จัดทํารายงานการใชยาเมทาโดน 
สงสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ภาพที่ 4 การบริหารจัดการยาเมทาโดนนอกโรงพยาบาลแมระมาด 

 

 

 

 

หนวยบริการเบิกยาเมทาโดนที่ผสมกับน้ํา
กระสายยาแลว จากฝายเภสัชกรรม

ตรวจสอบ ลงรับ จัดเก็บเขาหนวยบริการ

จายยาเมทาโดนตามคําสัง่การใชยาของแพทย

ลงบันทกึจัดเก็บขอมูลการใชยาเมทาโดน

สงรายงานการใชยาเมทาโดนใหฝายเภสัชกรรม

ฝายเภสัชกรรมลงบันทึกจัดเก็บขอมลูการใชยาเมทาโดน

ฝายเภสัชกรรมเบิกจายยาเมทาโดน
ตามจํานวนท่ีสงรายงานการใชยาใหกับหนวยบริการ

ลงบันทกึจัดเก็บขอมูลการใชยาเมทาโดน

จัดทํารายงานการใชยาเมทาโดน 
สงสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ปญหาและอปุสรรคในการทาํงาน 

การใหบริการเมทาโดนระยะยาวน้ัน  เปนการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการรักษาของผูปวยท่ีเสพติดฝน

มากขึ้น และยังเปนการลดอันตรายจากการใชฝนไดอีกดวย ทําใหเกิดผลดีทั้งตอตัวผูปวยเอง ครอบครัว รวมถึง

ชุมชนที่ผูปวยอาศยัอยู และจากประสบการณการทํางานดานบําบัดยาเสพติดของผูเขียนเอง พบวา หลังจากที่ 

ผูเขารับการบําบัดมาเขารับการบําบัดดวยเมทาโดนนั้น สวนมากผูเขารับการบําบัดจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดัง

จะสังเกตไดจาก การแตงตัวหรือความสนใจตนเองมีมากข้ึน รวมถึงการเขาสังคมและการยอมรับจากสังคมของ

ผูเขารับการบําบัดมีมากขึ้น เปนการคืนคนใหแกสังคมอีกวิธีหนึ่ง 

แตเนื่องจากการบําบัดเมทาโดนระยะยาวของโรงพยาบาลแมระมาดเปนระบบแบบสมัครใจ โดยให   

ผูเขารับการบําบัดรักษาสามารถนําเมทาโดนไปรับประทานที่บานไดตามปริมาณกฎหมายกําหนดเพื่อเพิ่มความ

สะดวกและความตอเนื่องในการบําบัดของผูเขารับการบําบัด จึงอาจมีความเสี่ยงที่ผูเขารับการบําบัดจะนํา     

เมทาโดนไปใชในทางที่ผิด และเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได หากมีการใชที่ไมเหมาะสม ถึงแมจะมีการกําหนดกฎ

กติกาการบําบัดไวชัดเจนแลวก็ตาม โดยกอนท่ีจะมีการเริ่มการบําบัดรักษาดวยเมทาโดน ไดมีการประชุมชี้แจงและ

เตรียมความพรอมของผูเขารับการบําบัดเมทาโดน ในเร่ืองเก่ียวกับระเบียบ ขอตกลง กติกา การปฏิบัติตน    

ในระหวางการบําบัดรักษาดวยเมทาโดน ยกตัวอยางเชน การสุมตรวจปสสาวะในระหวางการบําบัด หากพบวา     

ผูเขารับการบําบัดดวยเมทาโดน มีผลการตรวจปสสาวะเปนบวก(พบสารฝน) 3 ครั้ง ติดตอกัน หรือผูเขารับการ

บําบัดนําเมทาโดนไปจําหนาย เปนตน ก็จะถูกคัดออกจากโปรแกรมการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาว         

โดยปญหาที่พบจากการทํางานพบไดในหลายดาน ทั้งปญหาจากผูเขารับการบําบัดเอง ปญหาการเก็บรักษา    

เมทาโดน ปญหาการคมนาคม เชน 

- อันตรายจากการรับประทานเมทาโดนเกินขนาด 

- การนําเมทาโดนไปฉีดแทนการรับประทาน 

- ผูไมติดฝนซื้อเมทาโดนจากผูเขารับการบําบัดนําไปรับประทานเพ่ือรักษาอาการปวดเมื่อย  

- ขาย  แบงเมทาโดน หรือรับประทานเมทาโดนรวมกับสุรา หรือยาเสพติดอื่น ๆ 

- ติดเชื้อรุนแรงจากการฉีดเมทาโดน 

- ปญหาการเก็บเมทาโดนของผูเขารับการบําบัดไมเหมาะสม ซึ่งเสี่ยงที่บุคคลอ่ืนๆจะนําไปรับประทาน

ได เชน เด็กเล็กในบาน หรือคนในครอบครัวอ่ืนๆ 

- ปญหาการขโมยเมทาโดนระหวางผูเขารับการบําบัด 

- ปญหาการขนสงเมทาโดนซึ่งเมทาโดนในขนาด 1 มิลลิกรัม/ซี.ซี. ปริมาณรวมในการข้ึนไป

ใหบริการแตละครั้งของโรงพยาบาลมีขนาดมาก ซ่ึงถึงฤดูฝน จะทําใหการดําเนินงานขึ้นไปบําบัดรักษาเปนไป

อยางยากลําบาก 
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ปจจัยความสําเร็จและบทเรยีนท่ีไดรับ 

- ความตั้งใจและความเขมแข็งทางดานจิตใจของผูใชยาเสพติด มีสวนสําคัญอยางมากท่ีทําให     

การบําบัดรกัษาประสบความสําเร็จ 

- กําลังใจจากครอบครัวของผูเขารับการบําบัดดวยเมทาโดนระยะยาวเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญ     

อยางย่ิงใหการเขารับการบําบัดยาเสพตดิประสบผลสําเร็จได 

- การทํางานรวมกันในหลายๆ ภาคสวนท้ังทางสาธารณสุข ชุมชน รวมถึงหนวยตางๆ มีสวนผลักดัน

ใหการเขาถึงการบําบัดของผูเสพฝนมีมากขึ้น รวมถึงการบําบัดประสบผลที่ดี 

- การนําผูเขารับการบําบัดที่สามารถเลิกฝนไดมาเปนแนวรวมและเปนตัวอยางแกผู เขารับ        

การบําบัดคนอื่นๆ สามารถสรางความนาเชื่อถือและเปนกําลังใจใหผูเขารับการบําบัดคนอื่นๆ ไดดี 

- การทําใหชุมชนเปนชุมชนที่เขมแข็ง เปนมาตรการหนึ่งที่ปองกันและแกปญหายาเสพติดไดดี 

- การบําบัดผูติดฝนโดยการใหสารทดแทนเมทาโดนระยะยาว เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเอ้ือตอการเขาถึง

และการเปดเผยตัวของเพื่อนผูใชยาเสพติด รวมถึงความรูสึกสบายใจ ปลอดภัย ตอการเขาถึงการบําบัด 
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ผลท่ีเกิดข้ึนตอผูเขารับ
การบําบัด

• ผูรับการบําบัดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไมกลับไปใชฝนอีก หรือลดการใชฝนลง
• ผูเขารับการบําบัดสามารถทํางานไดเปนปกติ สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได
• ผูเขารับการบําบัดสามารถดํารงชีวติไดเหมือนคนปกติท่ัวไป ไมตองอยูอยาง

หลบซอน

ผลท่ีเกิดข้ึนกับ
ครอบครัวของผูเขารับ

• ผูเขารับการบําบัดดูแลเอาใจใสและมีเวลาใหครอบครัว
• ผูเขารับการบําบัดสามารถทํางานหาเงินใหครอบครัวได ความเปนอยูของ

ครอบครัวดขีึ้น
• ความสัมพันธในครอบครวัดีขึ้น ปญหาการทะเลาะในครอบครัวลดลง

ผลที่เกิดข้ึนกับชุมชน
ของผูเขารับการ

• ลดปญหาเร่ืองการแพรระบาดของยาเสพตดิในชุมชน
• ผูเสพยาเสพติดในชมุชนเขาสูระบบการบําบัดยาเสพติดดวยความสมัครใจมากข้ึน
• ลดปญหาอาชญากรรมในชมุชน
• ชุมชนไดรับคนดคืีนสูสังคม ผูเขารับการบําบดัมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน

มากข้ึน

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ประโยชนจากการใชสารทดแทนเมทาโดนระยะยาว 
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แบบบันทึกการผลิต Methadone (Placebo)  โรงพยาบาลแมระมาด  จังหวัดตาก 

ขนาดบรรจุ 100,000 ml ครั้งที่ ........./.........  วันที่.................................... 

ลําดับ สารเคมี สูตรแมบท (gm/ml) สูตรผลิต (gm/ml) 

1 Syrup 85% 30 30,000 

2 Conc.  Paraben 1 1,000 

3 Quinine  Gr.X 0.32 320 

4 Color  1% 0.04 40 

5 Distilled  Water  to  100  ml 68.64 68,640 

รวม 100 100,000 
 

วิธีการผลิต  

 1. เติม  Quinine , Syrup   3. คนสารละลายใหเขากัน 
 2. ผสม Conc. Paraben   และแตงสี  แลวปรับปริมาตรดวยน้ํา 
ประโยชน   

 1. เปน  Placebo  

 2. ใชเปน  vehicle  ใน  Methadone  Elixir  

ขอกําหนด/มาตรฐานของผลิตภัณฑ  

 1. ลักษณะยาน้ําใส  สี.....................  

 2. ภาชนะบรรจ ุ: ขวดพลาสตกิ  ปดสนิท    

รายละเอียดการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยา  

 1. ตรวจสอบทางจุลชีพ   

 ขอกําหนด : USP  XXI  Micribial  limits : Total  microbial  count  ไมเกิน  100/ml  ตอง
ตรวจไมพบ  E.coli 

คําแนะนาํและขอควรระวังในการเก็บรักษา  

 1. เก็บที่อุณหภูมิหอง  

 2. มีอายุหลังผลิต  3  เดือน    

 3. ไมควรใชเมื่อลักษณะเปล่ียนไปจากเดิม  
 

ลงชื่อ ........................................... ผูผลิต  ลงชื่อ ........................................... ผูตรวจ 
( ........................................... )  ( ........................................... ) 

ตําแหนง ..........................................................  ตําแหนง .......................................................... 
วันท่ี............../............../.............  วันท่ี............../............../............. 
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โรงพยาบาลแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

การดําเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพ้ืนที่ปลูกฝน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 ในป 2557 โรงพยาบาลแมแตงไดรับการประสานจากสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

แหงชาติบรมราชชนนีในการดําเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 

(ระยะท่ี  2 พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561) เพื่อฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติดไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม

กลุมเปาหมาย ในการจัดรูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพอยางเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยเนนการมี    

สวนรวมของชุมชน มีพื้นที่ดําเนินงานใน 2 ตําบล ไดแก ตําบลก๊ึดชาง และตําบลบานชาง ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปน

ภูเขาสูง มีพื้นท่ีปลูกฝนและจํานวนประชากรประกอบดวยชนเผา กะเหรี่ยง มง ลีซอ และมูเซอ สภาพโดยทั่วไป

เปนพื้นที่สูงทุรกันดาร การเขาถึงพ้ืนที่คอนขางยากลําบาก โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน การคมนาคมยังไมสะดวก 

การบริหารการใชทรัพยากรและบริการทางดานการแพทยยังไมครอบคลุมพื้นท่ี ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และ

ยังคงใชฝนในวิถีชีวิตประจําวัน เพ่ือการรักษาโรค วัฒนธรรมประเพณี ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพ ในการดาํเนินงานไดทําการคนหาคัดกรองผูติดฝน โดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อบําบัดฟนฟู

และตดิตามการรักษาตามกระบวนการชวยเหลือดูแลโดยชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลลัพธท่ีคุมคาคุมทุน

ภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเส่ียงและประชาชนท่ัวไป

ไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ในการพัฒนาระบบเฝาระวังและการจัดการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครวัและสงเสริมกระบวนการรวมกลุมในชุมชนเพื่อเฝาระวังปองกันและแกไข

ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน ใหประชาชนในพื้นที่มีความรู ดํารงชีวิตอยูในพื้นที่โดยไมพึ่งพา   

ยาเสพติด 
 

 การดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางย่ังยืน ไดมีการพัฒนา

บุคลากรท่ีดําเนินงานดานการบําบัดฟนฟสูมรรถภาพผูเสพยาเสพติดใหสามารถใหการฟนฟูสมรรถภาพผูเสพติด

ไดอยางเหมาะสม และครอบคลุมกลุมเปาหมาย ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ตํารวจ 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน และผูผานการบําบัด แลวกําหนดรูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ี

เหมาะสมกับบรบิทของพ้ืนที่ โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จัดตั้งศูนยลด

อันตรายจากการใชยาและสารเสพติดในชุมชน (Drop in center)  2 แหง ไดแก ศูนยลดอันตรายจากการใชยา

และสารเสพติดบานชาง และศูนยลดอันตรายจากการใชยาและสารเสพติดในชุมชนบานแมตะมาน มีการนิเทศ

ติดตามการดําเนินงานภาคสนาม การบริหารจัดการ ประเมินผลและถอดบทเรียน เพื่อใหผูเสพ ผูติดยาเสพติด

เขาสูศูนยลดอันตรายจากการใชยาเสพติดอยางตอเน่ือง สามารถเขาถึงการบริการในพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม 

ชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีแนวทางในการดูแลผูติดฝนบนพื้นท่ีสูง เพื่อบําบัด

ฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติดใหสามารถใหการฟนฟูสมรรถภาพผูเสพติดไดอยางครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

นอกจากนี้โรงพยาบาลแมแตงไดจัดใหมีคลินิกยาเสพติดบริการสําหรับผูเสพ ผูติดยาเสพติด ตอบสนองตอ

เจตนารมณและใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหผูปวยไดรับการดูแลเทาเทียมกับผูปวยโรคอ่ืน และให

สามารถเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึง และครอบคลุม สามารถสรางหลักประกันวา ผูปวยยาเสพติดจะไดรับ
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บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี โดยมีเปาหมายสูงสุดในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวย       

ยาเสพติดใหเลิกยาเสพติดได สําหรับผูปวยเสพติดท่ียังไมสามารถเลิกยาเสพติดได ไดพัฒนามาตรการลด

อันตรายจากการใชยาเสพติด เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ HIV และโรคติดตออ่ืนในกลุมโอปออยด ดวยบรกิารท่ี

สําคัญ คือ การใหบริการ Methadone ระยะยาว ซึ่งเปนหน่ึงในวิธีการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษา

ผูปวยเสพติดสารกลุมโอปออยด สามารถลดภาระคาใชจายของผูปวยกลุมน้ี ครอบครัวผูใชยาและของสังคม 

ชวยลดการใชสารเสพติดที่ผิดกฎหมายซึ่งมีราคาแพง ลดอัตราการเสียชีวิตและพฤติกรรมเส่ียงในการติดเชื้อ 

HIV และลดการกออาชญากรรมของผูใชยาเสพติด ซึ่งหนวยงานภายในโรงพยาบาลแมแตงประกอบดวยงาน

หลักประกันสุขภาพ งานเวชระเบียน และงานยาเสพติด ไดจัดใหผูปวยไดใชหลักประกันสุขภาพตามสิทธิ

สามารถเขาถึงบริการได การใหบริการ Methadone ระยะยาวเปนหนึ่งในชุดบริการของการลดอันตรายจาก

การใชยาเสพติดที่ครอบคลมุการบริการและดูแลเพ่ือคุณภาพที่ดีของผูใชยาเสพติด ตามมาตรฐานที่พึงจัดใหได 
  

 การควบคุมการจําหนาย Methadone ซึ่งจัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ที่มีประโยชนทาง

การแพทย และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหเภสัชกรเปนผูมีหนาที่ควบคุมการ

จําหนาย (ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให) แตเนื่องจากพ้ืนที่หมูบานหางไกลโรงพยาบาลแมแตง เสนทางที่ใช

เดินทางมีความยากลําบาก โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ทําใหผูปวยไมสามารถเขามารับบริการเพ่ือรักษาอาการติด

ยาเสพติดได เพ่ือลดอันตรายจากการใชยาเสพติดในชุมชน หรือการเขาถึงบริการไดอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ

บริบทของพื้นที่อําเภอแมแตง ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคจึงไดหารือไปยังงานบําบัดรักษายาเสพติด 

โรงพยาบาลแมแตง โดยทําบันทึกขออนุญาตตอทานผูอํานวยการโรงพยาบาลแมแตง ใหเจาหนาที่ประจําศูนยลด

อันตรายจากการใชยาเสพติดในชุมชน (Drop in center) เปนผูมีหนาที่จายยา โดยใหแบงจายยาใหผูปวยคร้ังละ 

ไมเกิน 350 mg  
 

 การเตรียม Methadone Solution เริ่มแรกฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคโรงพยาบาลแมแตง

ไดเตรียมยา Methadone solution โดยใชยาแกไอนํ้าดํา (Brown Mixture) เปนสารละลายท่ีใชเจือจาง 

Methadone เนื่องจากมีสวนประกอบของ Camphorated Opium Tincture และชวยกลบรสขมของ 

Methadone ตลอดจนมีความสะดวกในการเตรียม โดยบรรจุเปน Unit dose ใหผูปวยเฉพาะราย แบงให

ผูปวยเปนมื้อ จํากัดปริมาตรท่ี 15 ml โดยปรับเปลี่ยนความแรงตามขนาดท่ีแพทยสั่งใช ผูปวยทุกรายไดรับยา

ปริมาตรเทากันแตมีขนาดความแรงที่แตกตางกัน ในขณะนั้นพบวา มีปริมาณการใชยาแกไอน้ําดํา (Brown 

Mixture) เพ่ิมขึ้นอยางมาก อีกท้ังยาแกไอน้ําดํา (Brown Mixture) ในบัญชียาโรงพยาบาลไมไดมีวัตถุประสงค

เพื่อใชเปนสารละลายท่ีใชเจือจาง Methadone ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคโรงพยาบาลแมแตง      

จึงเห็นควรใหใชน้ําที่ไดมาตรฐานน้ําบริโภคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเปนสารละลายที่ใชเจือจาง 

Methadone แทน และยังคงเตรียมบรรจุเปน Unit dose ใหผูปวยเฉพาะราย แบงใหผูปวยเปนมื้อ จํากัด

ปริมาตรที่ 15 ml โดยปรับเปลี่ยนความแรงตามขนาดท่ีแพทยส่ังใช  ผูปวยทุกรายไดรับยาปริมาตรเทากันแตมี

ขนาดความแรงที่แตกตางกัน ในขณะเดียวกันเร่ิมมีประเด็นภาชนะบรรจุเหลือใชในพื้นท่ีเปนขยะในปริมาณท่ี

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคโรงพยาบาลแมแตง จึงหารือไปยังศูนยลดอันตรายจาก   
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การใชยาและสารเสพติดในชุมชน (Drop in center) ถึงความเปนไปไดในการ Refill ยา โดยนําภาชนะบรรจุ

หมุนเวียนมาใชใหมเพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะบรรจุเหลือใช ซึ่งไดรับการตอบรับถึงแนวทางดังกลาวเปน

อยางดี เน่ืองจากชุมชนเริ่มเล็งเห็นถึงปญหาส่ิงแวดลอมจาก “ขยะลนดอย” ฝายเภสัชกรรมและคุมครอง

ผูบริโภคจึงไดแจงเวียนองคกรแพทย และหนวยบริการทุกหนวยที่เกี่ยวของ ถึงยาเตรียม Methadone 

Solution  ความแรง 1 mg/ml ที่จะใชเปนมาตรฐานในการใหบริการ และบริหารยาโดยใชอุปกรณตวงยาตาม

ขนาดที่แพทยสั่งใช 
 

 ผูปวยไดต้ังขอสังเกตถึงรสชาติ และความเขมของสี Methadone Solution ที่มีความแตกตางกัน 

และพบวาบางรายไมใชอุปกรณตวงยาที่แนะนํา ไดแก ถวยตวงยา Syring และขวดตวงยา แตใชฝาบรรจุภัณฑ

ตวงยาแทน ทีมสุขภาพไดหารือกันเก่ียวกับประเด็นดังกลาว และไดเสนอใหสอบเทียบปริมาตรยาในฝา          

บรรจุภัณฑที่ผูปวยใชตวงยาเพื่อใหสามารถบริหารยาไดตามขนาดที่ผูปวยใชจริง แตฝายเภสัชกรรมและ

คุมครองผูบริโภคไดเสนอใหทีมสุขภาพแนะนําผูปวยใชอุปกรณตวงยาเพ่ือใหสามารถบริหารยาไดตามแผนการ

รักษาที่แพทยกําหนด เพื่อปองกันการไดรับยาเกินขนาด (Over dose) สามารถจัดการผลขางเคียง 

(Management of side effects) และสามารถกํากับดูแลภายในหนวยงาน ตลอดจนประสานสงตอขอมูล

ระหวางสถานบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  การปรับเปล่ียนท้ังรูปแบบยาเตรียมรวมถึงการบริหารยา ไดรับ

การยอมรับจากผูปวยโดยใชระยะเวลาไมนานนัก เนื่องจากทีมสุขภาพไดรวมกันสรางความรู ความเขาใจให

ผูปวยทราบถึงแผนการรักษา อาการขางเคียงจากการใชยา รวมถึงการเช่ือมการสื่อสารระหวางทีมสุขภาพและ

ผูปวยโดยอาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อน (Peer counselor) ทําใหผูปวยใหความรวมมือสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและยอมรับตอกระบวนการบําบัดรักษา สามารถปรับตัวเองใหลดการใชยาลง และธํารงสภาพ        

ไมกลับไปเสพยาเสพติดซ้ําไดนานขึ้น จนสามารถเลิกใชยาไดดวยความสมัครใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี               

สมคุณคาความเปนมนุษย 
 

 การใหบริการ Methadone 1mg/ml ในศูนยลดอันตรายจากการใชยาและสารเสพติดในชุมชน 

(Drop in center) ทั้ง 2 แหง มีการจัดบริการเชิงรุกโดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลแมแตง ออกปฏิบัติงานติดตาม

ประเมินผูปวยที่บําบัดรักษาท่ีศูนยศูนยลดอันตรายจากการใชยาและสารเสพติดในชุมชน (Drop in center) 

ทุก 2 เดือน ผูปวยรายใหมทุกรายไดรับการซักประวัติเพื่อยืนยันความเหมาะสมตามเกณฑ  มีการยืนยัน

ผูเขาเกณฑการบําบัด และตรวจปสสาวะเพ่ือยืนยันการเสพติดสารกลุมโอปออยด ดําเนินการคัดกรองผูปวยดวย

แบบประเมิน (Worksheet) และการประเมินทางคลินิกแบบองครวม (Initial comprehensive clinical 

assessment schema) และใหขอมูลแกผูปวยโดยแพทย แลวจึงเริ่มตนการบําบัดดวยการให Methadone 

ระยะยาว โดยการสั่งจายยา Methadone 1mg/ml ครั้งละ 1 เดือน ซึ่งบันทึกการสั่งจายในเวชระเบียนผูปวย 

ในชวงแรกฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคไดเตรียมและจายยา Methadone 1mg/ml ใหครบตาม

ปริมาตรท่ีแพทยสั่งใชในคราวเดียว และในขณะน้ันก็ไดรับทราบขอมูลจากศูนยลดอันตรายจากการใชยาและ

สารเสพติดในชุมชน (Drop in center) ท่ีเปนขอบงชี้ถึงความสุมเสี่ยงตอการสูญหาย และการเส่ือมสภาพของ

ยาจากการเก็บรักษาอยางไมเหมาะสมปลอดภัย ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคโรงพยาบาลแมแตง จึงได
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ปรับเปลี่ยนการจายยาใหศูนยลดอันตรายจากการใชยาและสารเสพติดในชุมชน (Drop in center)            

โดยดําเนินการเตรียมยาและเบิกจายใหสัปดาหละ 1 ครั้ง จนครบตามจํานวนที่แพทยส่ังจาย เพื่อปองกัน     

การเสื่อมสภาพและสูญหาย ทั้งนี้เจาหนาที่ประศูนยลดอันตรายจากการใชยาและสารเสพติดในชุมชน       

(Drop in center) เปนผูดําเนินการแบงจายใหผูปวย ครั้งละไมเกิน 350 mg โดยจายยาใหผูปวยดวยการ     

เติมยา (Refill) ในภาชนะบรรจุปดฉลากท่ีผูปวยไดรับยาในครั้งแรก กรณีภาชนะบรรจุชํารุดหรือสูญหาย      

จายภาชนะบรรจุใหมให เภสัชกรผูรับผิดชอบเปนผูจัดทําเอกสารหลักฐานควบคุมการเบิกจาย และระเบียน

รายงาน ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคเห็นวาควรมีจัดทําเอกสารหลักฐานควบคุมการเบิกจายใหรัดกุม 

โดยผูลงชื่อรับยาในเวชระเบียนเปนเจาหนาที่ที่รับยาแทนผูปวย และเภสัชกรเปนผูจาย แลวใหจัดทําบันทึก       

การจายยา Methadone 1 mg/ml ทั้งน้ีใหผูปวยลงชื่อ/ประทับลายนิ้วมือเปนหลักฐานทุกครั้งที่มารับยา         

ที่ศูนยลดอันตรายจากการใชยาและสารเสพติดในชุมชน (Drop in center) เพื่อเปนเอกสารหลักฐาน

ยืนยันการสงมอบยาใหผูปวยแลว ผูจายลงชื่อกํากับพรอมรวบรวมสงฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค

ตรวจสอบประสานงานควบคุมยาเสพติดของโรงพยาบาล เพื่อสงตอขอมูลการใชยาของผูปวย ผลการทบทวน  

ทางคลินิกใหแพทยพิจารณาแผนการรกัษาและส่ังจายยา Methadone 1 mg/ml ใหผูปวย 
  

 การใหบริการ Methadone 1 mg/ml ในคลินิกยาเสพติดโรงพยาบาลแมแตง ผูปวยรายใหมทุกราย

ไดรับการซักประวัติเพื่อยืนยันความเหมาะสมตามเกณฑ มีการยืนยันผูเขาเกณฑการบําบัด และตรวจปสสาวะ

เพื่อยืนยันการเสพติดสารกลุมโอปออยด ดําเนินการคัดกรองผูปวยดวยแบบประเมิน (Worksheet)           

และการประเมินทางคลินิกแบบองครวม (Initial comprehensive clinical assessment schema) และให

ขอมูลแกผูปวยโดยแพทย แลวจึงเริ่มตนการบําบัดดวยการให Methadone ระยะยาว โดยการสั่งจายยา 

Methadone 1 mg/ml ครั้งละ 1 สัปดาห และพิจารณาสั่งจายเพ่ิมเปนครั้งละ 2 สัปดาห ในผูปวยท่ีมีวินัย     

ไมพบพิรุธ ผลการตรวจปสสาวะไมพบการเสพสารเสพติดชนิดอื่น ซึ่งการสั่งจายครั้งละ 2 สัปดาหนั้น 

ฝายเภสัชกรรมและคุ มครองผู บริโภค พบวามีปริมาณการจายยา Methadone กลับไปกินที่บ าน 

(Takehome dosing) เกินกวา 350 mg/ครั้ง ซึ่งไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติเดิม จึงไดเสนอไปยังงานควบคุม

ยาเสพติด โรงพยาบาลแมแตง เพื่อพิจารณาใหสามารถการสั่งจายไดสูงสุดไมเกิน 420 mg/ครั้ง และใหนํายา 

Methadone กลับไปกินที่บานได ภายหลังเริ่มตนการรักษาไมนอยกวา 2 เดือน ตามมาตรฐานการบําบัด    

ดวย Methadone ระยะยาวของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งทีมสุขภาพและทานผูอํานวยการโรงพยาบาล

แมแตงไดรวมกันพิจารณาและกําหนดใหคงการจายยา Methadone ไมเกิน 350 mg/ครั้ง สวนการรับยา

กลับไปกินที่บาน (Takehome dosing) ใหพิจารณาตามความเหมาะสมเปนกรณีไป หากมีการจายยา 

Methadone/ครั้ง เกินกวาปริมาณที่กําหนดใหระบุเหตุผลและความจําเปนในการจายเปนครั้งๆ ไป โดยบันทึก

การสั่งจาย ลงชื่อผูรับ/ผูจาย ในเวชระเบียน 
 

 การใหบริการ Methadone 1 mg/ml ที่งานบริการผูปวยนอก ซึ่งผูปวยใหม Walk in เขามาขอรับ

บริการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพผูปวยติดยาเสพติด ผูปวยไดรับการซักประวัติและพบแพทยทุกราย         

โดยแพทยเปนผูพิจารณาการส่ังจาย Methadone 1 mg/ml และสั่งจายครั้งละไมเกิน 350 mg พรอมนัด
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เขาสูคลินิกยาเสพติดในวันศุกร เพื่อเขาสูกระบวนการยืนยันความเหมาะสมตามเกณฑการบําบัด และตรวจ

ปสสาวะเพื่อยืนยันการเสพติดสารกลุมโอปออยด ดําเนินการคัดกรองผูปวยดวยแบบประเมิน (Worksheet) 

และการประเมินทางคลินิกแบบองครวม (Initial comprehensive clinical assessment schema) และให

ขอมูลแกผูปวยโดยแพทยประจําคลินิกยาเสพติด แลวจึงเร่ิมตนการบําบัดดวยการให Methadone ระยะยาว 

สวน กรณีที่แพทยใหผูปวยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หากเปนผูปวยรายใหมแพทยพิจารณาส่ังจาย 

Methadone 1mg/ml เปน One day dose และจําหนายคนไขพรอมจายยากลับบานคร้ังละไมเกิน 350 

mg/ml พรอมนัดพบแพทยประจําคลินิกยาเสพติดในวันศุกร สวนผูปวยเกา แพทยพิจารณาสั่งจาย 

Methadone 1mg/ml เปน One day dose และจําหนายคนไขพรอมทบทวนการใชยาและแจงใหพบแพทย

ประจําคลินิกตามนัดเดิม โดยบันทึกการสั่งจาย ลงชื่อผูรับ/ผูจาย ในเวชระเบียน 
 

 การทบทวนทางคลินิกดําเนินการโดยทีมสุขภาพ ประกอบดวย แพทย เภสัชกร พยาบาล 

นักจิตวิทยา และเจาหนาที่สาธารณสุข ในการกําหนดแผน/ทางเลือกในการรักษา บริการรักษาพยาบาลแก

ผูปวยที่มีโรคประจําตัวอื่นๆ หรือมีการสงตอที่เหมาะสมในรายท่ีมีความซับซอน การประเมินอาการขาดยาหรือ

ภาวะเมายา การไดรับยาเกินขนาด (Overdose) การจัดการผลขางเคียง (Management of side effects)   

ใหความชวยเหลือดานจิตใจแกผูปวย โดยเฉพาะผูปวยที่รับบริการ Methadone 1mg/ml ในศูนยลดอันตราย

จากการใชยาและสารเสพติดในชุมชน (Drop in center)  ทั้ง 2 แหง ทีมสุขภาพรวมกับอาสาสมัครเพื่อนชวย

เพื่อนในชุมชน (Peer counselor) มีบทบาทสาํคัญในการเช่ือมการสื่อสารระหวางทีมและผูปวย แลวประสาน

ขอมูลมายังงานควบคุมยาเสพติดโรงพยาบาลแมแตง เพื่อแจงใหแพทยประจําคลินิกพิจารณาแผนการรักษา

และสั่งจาย Methadone 1mg/ml ในเดือนถัดไป 
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โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

การพบผูปวยที่นํายาไปใชในทางท่ีผิดในแตละพ้ืนท่ี มีวิธีการจัดการอยางไร  

 กรณีท่ีพบคือมีผูติดฝนที่ไมอยากเปดเผยตัว ไมตองการเขาสูระบบ บางคนเผยเหตุผลวากลัวเสีย

ชื่อเสียงของตระกูล หรือเสียหนาตาทางสังคม จึงไปขอแบงเมทาโดนจากผูปวยท่ีรับเมทาโดนเปนประจําหรือ

จางใหคนท่ีรับเมทาโดนเปนประจําไปเอาเมทาโดน ในกรณีดังกลาวทางฝายพยาบาลจะลงเย่ียมบานเพื่อไป

พูดคุยเปนการสวนตัว ถาใชในทางที่ผิดจริง จะมีการพูดตักเตือน บางกรณีจากการสอบถามพบวาผูปวยที่ขาย

ยาให หรือถูกขอแบงยาไป บางคนมียาไมพอ ก็จะกลับไปใชฝนในชวงท่ีขาดยา แลวพอกลับไป รพ. ก็จึงกลับมา

ใชเมทาโดนตอ  
 

บางกรณีเจาหนาที่รูอยูวามีการนําไปแบงใชใหกัน แตเจาหนาที่ยึดหลัก harm reduction โดยคิดวา

ใหผูปวยไดใชยา 3-5 วันยังเปนทางที่ดีกวาไมไดใชยา เปนการลดอันตรายอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน 

รูปแบบการจัดการบริหาร และบริการยาเมทาโดนในแตละพ้ืนที่  

ขั้นตอนรับผูปวยเขาระบบและการใหบริการ 

1. พยาบาลคัดกรอง และซักประวัต ิ

2. แพทยตรวจประเมินผูปวย และคํานวณขนาดยา สั่งใชยา 

3. ติดตามผูปวย 3-7 วัน เพื่อประเมินอาการ  

4. ถาหากผูปวยไมมีอาการไดยาเกินขนาด หรือมีผลขางเคียงจากยาที่รุนแรง จะเริ่มนัดผูปวยรับยาตอ 

รพ. โดยนัดในระยะเวลาที่นานข้ึนคือ 7-21 วัน แตหากผูปวยมีอาการไดยาเกินขนาด จะมีการปรับขนาดยาลง 

5-10 mg ในแตละครั้ง และนัดติดตามผูปวย 3-7 วัน 

การจายยาเมทาโดนจากรพ.เพื่อนําไปรับประทานที่บาน 

1. พยาบาลตรวจสอบชื่อผูปวย และระบุตัวผูปวย 

2. ตรวจสอบการใชยาครั้งลาสุดของผูปวยจากใบส่ังยา และที่ผูปวยใชจริง 

3. พยาบาลตรวจสอบอาการผูปวย ถึงภาวะการขาดยาหรือภาวะไดยาเกินขนาด รวมถึงอาการ

ขางเคยีงอ่ืนๆจากการเลิกยาเสพติด  

4. พยาบาลรับคําสั่งแพทยสั่งปรับยา และส่ังยาใหผูปวย (เนื่องจากรพ.มีแพทยเพียง 2 คน พยาบาลจึง

รับหนาที่ตรงน้ี) 

5. เขียนขนาดยาเมทาโดน และยาอื่นๆท่ีผูปวยไดรับลงในสมุดประจําตัวผูปวย พรอมวันนัด 

6. แจงขนาดยาใหผูปวยทราบ 

7. ผูปวยมารับยาที่ฝายเภสัชกรรม  

8. ฝายเภสัชกรรมจะตรวจสอบขนาดยาเมทาโดนของผูปวยที่ไดรับครั้งกอน และปจจุบัน จากนั้นจะ

เตรียมยาตามความเขมขนที่ผูปวยไดรับ 
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9. เภสชักรตรวจสอบชื่อผูปวย และระบุตัวผูปวย จากนั้นตรวจสอบสมุดประจําตัวผูปวยวาไดรับยาตรง

กับใบส่ังยา ตรวจสอบฉลากยา และลักษณะยาวาถูกตอง ไมมีลักษณะผิดปกติ จากนั้นจายยาใหผูปวย 

การจายยาเมทาโดนนอกพ้ืนท่ี รพ.  

เนื่องจากผูปวยบางรายอยูในพื้นที่หางไกลและเดินทางลําบากหรือไมสะดวกเรื่องรถในการมา รพ. 

ดังนั้นทาง รพ. จึงมีการออกพื้นที่ในการไปจายยาเมทาโดน โดยการออกพ้ืนท่ีจะมีการสงรายชื่อขอมูลผูปวย

ใหกับทางฝายเภสัชกรรมเพื่อเตรียมยาเมทาโดนไปจายยาตามจุดบริการ  

การบริหารจัดการเมทาโดนของฝายเภสัชกรรม 

1. จัดทํารายงานการรับจาย และการใชเมทาโดน เพื่อสงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. มีการบริหารคลังยาเมทาโดน โดยการเก็บรักษายาใหถูกตองเหมาะสม คอยหมั่นตรวจสอบวัน

หมดอายุ และปริมาณการใชวามีเพียงพอ รวมถึงการสั่งซื้อยาใหพอเพียงตอการใช 

3. มีการเตรียมยา Methadone Elixir ที่ถูกตองตามหลักเภสัชกรรมที่ดี 

การบรหิารจัดการยาเมทาโดน 

การเตรียมยา Methadone Elixir 

ก. การเตรียมน้ํากระสายยา 

        สารที่ใช 1. Syrup                               1,800 ml 

                   2. 95% Ethyl Alcohol               400 ml 

                   3. สีผสมอาหาร (สีเขียว)                   2 ml 

                   4. Water q.s                          4,000 ml 

        วิธีการเตรียม 

                   1. ผสม Syrup  และ 95% Ethyl Alcohol เขาดวยกัน  

                   2. ผสมน้ํา แลวตามดวยสผีสมอาหารลงไป จากนั้นปรับปริมาตรดวยน้าํจนถึง 4,000 ml     

                   3. น้ํากระสายยาที่ไดจะนําไปผสมกับ Methadone ใหไดความเขมขนตางๆตอไป 

ข. การเตรยีม Methadone Elixir ตามความเขมขนตางๆ 

         สารท่ีใช     1. Methadone HCl solution 10 mg/ml 

                        2. น้ํากระสายยาท่ีเตรียมไว 
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ตารางที่ 12  การผสมยา Methadone HCl กับ น้ํากระสายยา เพ่ือเตรียม Methadone Elixir ตามความ  

เขมขนตางๆ 

Dose 
mg/15ml 

Methadone Dilution 
250 ml 500 ml 1,000 ml 

Methadone (ml) น้ํากระสายยา (ml) Methadone (ml) น้ํากระสายยา (ml) Methadone (ml) น้ํากระสายยา (ml) 
40 67 183 133 367 266 734 
35 58 192 117 383 233 767 
30 50 200 100 400 200 800 
25 42 208 83 417 167 833 
20 33 217 67 433 133 867 
15 25 225 50 450 100 900 
10 17 233 33 467 66 934 
5 8 242 16 484 33 967 

 

 การจัดการกบัเมทาโดนหมดอายุ         

ทาง รพ. จะมีรายชื่อและจํานวนผูปวยที่ตองมารับเมทาโดน ทําใหมีการคํานวณปริมาณยาที่ตองจาย 

โดยเมื่อคํานวณยาแลวจะสั่งซื้อยา 4-5 เดือน/ครั้ง อีกทั้งมีการจายยาตอเนื่องตลอดทุกสัปดาห เพราะผูปวยจะ

มารับยาทุก 3-21 วัน รวมถึงการตรวจสอบวันหมดอายุของยาเปนประจํา ดังนั้นจึงไมเกิดปญหายาเมทาโดน

หมดอายุ 

การใหยาเมทาโดนเกิน 350 mg มีการบริหารจัดการอยางไร 

 เมื่อมกีารใหยาเมทาโดนเกิน 350 mg/ครั้ง ในสวนของฝายพยาบาลจะมีการอธิบายเรื่องกฎหมายการ

ครอบครองเมทาโดนใหผูปวยรับทราบ สวนฝายเภสัชกรรมจะโทรไปสอบถามฝายพยาบาลที่ดูแลผูปวย         

เมทาโดนถึงสาเหตุการใหยาปริมาณมาก ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากบานผูปวยอยูในพ้ืนที่หางไกล ไมสะดวกมารับยา

บอยครั้ง แตยังไมมีการประชุมของทีมเพื่อกําหนดเกณฑในการใหยาเมทาโดนเกิน 350 mg/ครั้ง และระบบการ

จดัการที่เปนไปในทางเดียวกัน 

การแกปญหาที่ผูปวยนําเมทาโดนไปใชในทางที่ผิด 

1. ทางหนวยงานไดรับแจงการใชเมทาโดนในทางที่ผิด 

2. ออกเยี่ยมบานผูปวยท่ีมีปญหา พูดคุยกับผูปวยและสืบหาขอมูลวามีการใชในทางที่ผิดจรงิหรือไม 

และสาเหตุท่ีผูปวยทําเชนนั้น 

3. หากใชเมทาโดนในทางที่ผิดจริง จะมีการพูดตักเตือนและขอเสียของการใชในทางท่ีผิด 

4. ติดตามผูปวยเปนระยะ 
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โรงพยาบาลเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 ขั้นตอนการบําบัดดวย Methadone (ในวันจันทร และวันพฤหัสบดีเทานั้น) ของโรงพยาบาลเชียงดาว 
 

ผูรับบรกิารรายใหม 

พยาบาลยาเสพติดคัดกรองใชเอกสารใบ บสต.2,บสต.3 
ตรวจหลักฐานระบุตัวบุคคล 
การตรวจยืนยันการใชอนุพันธฝนเมทาโดน 
ช้ีแจงโปรแกรมฯการรักษา/เซน็ใบยินยอมเขารับการบําบัด 
สัมภาษณขอมูลผูปวย,จัดทําแฟม และออกบัตรนดั 
ซักประวัติการใชยา และการเจ็บปวยทางกายและทางจิต 
การใหคําปรึกษากอนการตรวจหาเชื้อ HIV 
ประเมิน Cowscore 

พบแพทย 
ตรวจรางกาย/วินิจฉัยส่ังการรักษา 
ตรวจทางหองปฏิบตัิการ 

(CBC, Hep, B, BI.chem, HIV, STI,Chest X-Ray) 

ม ีwithdrawal ติดสารเสพติดชนิดฝน 

ไมมwีithdrawal 

ติดสารเสพติดชนิดเฮโรอีน มี withdrawal 

เภสัชกรจายยา Methadone 
(เริ่มจายขนาด 1 mg. : น้ําหนักตัวผูเสพตดิแตไมเกิน 40 mg. 

และตองมีครอบครองไมเกิน 350 mg./ครั้ง) 

Admit 

อาการทุเลา 
D/C 

นดัเขาคลินิกอีก 
1 wk 

อาการรุนแรง 

สงตอ โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 

บําบัดไมครบ/ผิดนัด(โทรศัพทติดตามเย่ียมบาน) 

Admit 

อาการทุเลา 
D/C 

นัดเขาคลินิกอีก 
1 wk 

พยาบาลเสพติดใหการบําบัดรักษา ดังน้ี 
*แนะนํารับประทานยาเมทาโดนทุกวันๆ ละ 1 คร้ัง      
*ทําแบบประเมินทางสังคม/ทางจติ        
*ใหคําปรึกษารายบุคคล(ทางจิต) อยางนอย 1 คร้ัง/เดือน             
*ใหคําปรึกษารายบุคคล(ทางจิต)อยางนอย 1 คร้ัง/เดือน 
*ทํากจิกรรมกลุมบําบัดอยางนอย 1 คร้ัง/เดือน 
*ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดทุก 2 สัปดาห   

หมายเหตุ : กรณีผูบําบัดไมมารับยาติดตอกัน 3 คร้ัง 
สงพบแพทย 

บําบัดตอเนื่อง/มาตามนัดลดยาได 

จําหนาย/สรุปผลการบําบดัใชใบ บสต.4 ,บสต.5 
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ภาพที่ 7 แนวทางการดูแลผูปวยยาเสพติดแผนกผูปวยใน ของโรงพยาบาลเชียงดาว 

 

 
 

 

 

 

 

 

refer โรงพยาบาล 

ธัญญารักษเชียงใหม 

พบแพทยเพื่อประเมินอาการทางกาย หรือสงตรวจ 
ทางหองปฏิบัติการตาง ๆ 

แพทยเวรพิจารณาใหยาดวยยาเมทาโดน  โดยปริมาณ 
ไมเกิน 350 mg./day และใหยาตามอาการ 

สงพบพยาบาล คลนิิกสุขภาพจิต/ยาเสพติด 
- เพื่อขึ้นทะเบียนผูปวยยาเสพตดิและประเมินอาการขาดยา 
- ประเมินอาการโดยใชแบบประเมิน cowscore และประเมิน
สุขภาพจิต 
- อธิบายแนวทางการบาํบัดรักษาดวยยาเมทาโดน 

อาการไมดี่ขนึ อาการดีข้ึน D/C 

นัดมาคลินิกตะวันใหม 7 วัน 

ผูปวยติดสารเสพติด 

รายใหม รายเกา 

พยาบาล OPD ซักประวตัิการติดสารเสพติด 

ซักประวัติการบําบัด และเซน็ตชื่อยินยอมรักษา 



42 เมทาโดน  เรื่องที่เภสัชกรตองรู 
 

1. การเตรียมและการจายเมทาโดนของรพ.เชียงดาว 

โรงพยาบาลเชียงดาวจะผสมเมทาโดนปรับเปลี่ยนความเขมขนตามจํานวน mg เมทาโดนที่มีการสั่งใช

โดยปริมาตรที่ผูปวยกินแตละครั้ง (Dose) จะเทากันทุกคนคือ 20 ซีซี ( 1 Dose = 20 CC ) 

 สูตรการคํานวณหาปริมาตรของเมทาโดนเขมขนที่จะตองใชในการผลิตแตละครั้งคือ  

  

 

 

 

เชน คําสั่งยา Methadone 24 mg OD # 14 dose   

          หมายความวา คนไขคนน้ีจะตองไดรับเมทาโดน 24 mg  ตอวันโดยคนไขจะไดกินยาคร้ังละ 20 ซีซี 

และไดรับเมทาโดน 14 Dose    

ปริมาตรของเมทาโดนเขมขนที่จะตองใชในการผลิตแตละคร้ัง (ml) = (24 mg x 14 Dose) ÷ 10      

= 33.6 ml  

ปริมาตรสุดทายท่ีตองการ (ml)  =  14 dose x 20 CC = 280 ml  

2. วิธีผสมเมทาโดน ทําดังน้ี   

1) ตวงปริมาตรของเมทาโดนเขมขนที่จะใชในการผลิตแตละครั้ง (ml) โดยใช syringe ดูดมาเติมลงใน

กระบอกตวง 500 ml  

  2) เติมน้ําสะอาดจนไดปริมาตรสุดทายที่ตองการ   

3) เทลงในบีกเกอร 500 ml หยดสีเขียวลงไป 1-2 หยด คนใหเขากัน   

4) เทใสขวดปดฝา ติดสติ๊กเกอรยา   

3. เขียนรายละเอียดลงในใบ ยส. เมทาโดน ดังนี้   

 1) จํานวน mg ของเมทาโดนที่ส่ัง    

 2) จํานวนDose   

 3) ปริมาตรเมทาโดนเขมขนท่ีตวงมาใช   

 4) ปริมาตรสุดทายที่ผสม   

 5) เซน็ชื่อผูผสมเมทาโดน   
 
 

ปริมาตรของเมทาโดนเขมขนที่จะใชในการผลิตแตละคร้ัง(ml) =  (mgของเมทาโดนที่สั่ง) x (จํานวนDose) 
             10 

ปริมาตรสุดทายที่ตองการ (ml)  =  จํานวน Dose x  20 CC 
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ปญหาและอปุสรรค 

1. ปญหาการสื่อสาร เนื่องจากผูเขารับการบําบัดฯ สวนใหญจะเปนคนพ้ืนท่ีสูง และ คนจีนขาดความรู 

ไมไดเรยีนหนังสือ จึงมีปญหาในการในการปรับลดยาในกลุมที่ตองใชยาเมทาโดนในการรักษาที่ตอเนื่อง 

2. จํานวนบุคคลากรท่ีใหบริการผูเขารับการบําบัดฯ ไมเพียงพอ 

3. ผูเขารับการบําบัดฯ ไมมีใครยอมรับวาเอาเมทาโดนไปขายจึงยังไมมีการจัดการปญหานี้ 

กรณีที่ตองจายเมทาโดนเกนิกําหนด 

 หากมีความจําเปนตองจากเมทาโดนเกิน 350 มก.รพ.เชียงดาวจะใหแพทยเขียนเหตุผลและความจําเปน

ที่ตองจายเกินกําหนดพรอมเซ็นรับรองใน OPD Card และหองยาจะถายเอกสาร OPD card แนบไวกับใบ ยส.5 

เมทาโดน 
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โรงพยาบาลอมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลินิกบําบัดยาเสพติด 

ออกบัตรประจําตัวผูรับการบําบัด 

และ บัตรนัด* 

เอกสารแรกรับ 

- แบบยินยอมใหทําการรักษา 

-บสต.3 

-บคก.กสธ.(V2) 

- แบบประเมินผูปวยตามเกณฑมาตรฐาน DSM V 

for Opioid Dependence 

- แบบประเมินของแพทย 

สงหอง LAB เจาะ 

Urine Morphine ทุกเคส 

กรณตีรวจรางกายแลวสงสัยหรือมปีระวัติการทํางานของตับบกพรอง  

ผูเขารับการบําบัดรายใหม 

Methadone detoxification 

treatment 

เกณฑ วินิจฉัยการเสพติด 

ผูเสพ ผูติด 

รักษาแบบถอนพิษ มาแลว3คร้ัง/ ป 

เลิกไมได 

แพทย ประเมินรูปแบบการรักษา 

ตาม บคก.กสธ.(V2) 

Methadone Maintenance 

treatment 

- มีประวัตติดิฝน ≥ 2ป 

- รักษาแบบถอนพษิ มาแลว3ครั้ง/ ป  

เลิกไมได 

- ตดิ HIV TB HBV 

กฎระเบียบ  
1.ใหมารับยาตามกําหนด 
2.ไมมารับยาเกิน1เดอืนโดยไมมีเหตุสมควร
พิจารณาพักการบําบัด 
3.หามนําไปเสพผดิวิธี หรอืจําหนายใหผูอ่ืน 
ยกเลิกการบําบัดทันท ี

พบแพทย (คร้ังแรก) 
-ทาํแบบประเมินของแพทย 
-ตรวจรางกาย 
-ประเมินผล LAB  
- พิจารณาขอหามใช ขอควรระวัง 

Contraindication 

-Significant Respiratory 

Depression 

Precaution 

-Liver Cirrhosis / Ascites 

-Jaundice  

เร่ิม methadone  

ขนาดตํ่า (2.5mg/day)  

คัดกรอง HIV STDs TB HBV ทีม HIV TB รพ.อมกอย กรณ ีใชสารเสพตดิดวยวิธีฉีด  

ประเมินอาการทางจิต ทีมจิตเวช รพ.อมกอย 

ภาพที่ 8 ข้ันตอนการลงทะเบียน  คัดกรอง และ จําแนกผูปวย 

เพื่อเขาระบบบริการดวยยาเมทาโดน  

ของโรงพยาบาลอมกอย 
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ปญหาและอุปสรรค 

1. ผูปวยนําเมทาโดนไปใชในทางที่ผิด โดยการนาํยาเมทาโดนไปตม แลวนํามาฉีดเขาเสนเลอืดแทนการ

รับประทาน 

2. ผูปวยทานยาเกินขนาดที่ให รวมกับการใชฝน ทําใหเกิดอุบัตกิารณ Opioid overdose ข้ึน 

3. ผูปวยสวมสิทธิ์ในการรับยาเมทาโดน เชน กรณีพอสามารถเลิกยาไดแลว แตลูกชายนาํสมุดประจําตัว

ของพอมาสวมสิทธ์ิเพื่อรับยาแทน เม่ือทราบจึงทําการตัดสิทธ์ิของพอ แตยังใหโอกาสลูกชายอยู 

4. ผูปวยปลอมแปลงเอกสารในการรับยา ไดแก ใบนําทางและสมุดประจาํตัวผูปวย โดยมีการปลอม

แปลงท้ังขนาดท่ีไดและจํานวนที่ได เชน ผูปวยไดรับยาเมทาโดนขนาด 5 มิลลิกรัมตอวัน นัด 1 เดือน ควรไดรับ

ยา 150 มิลลิลิตร แตผูปวยปลอมแปลงเอกสารวาไดรบัเมทาโดนขนาด 15 มิลลกิรัมตอวัน และแกปริมาตรเปน 

450 มิลลิลิตร  

5. ผูปวยอางวาสมุดประจาํตัวหาย และมาขอทําการเปดสมุดใหม แตพบวาผูปวยไมไดทําสมุดหายจริง 

เพียงแตนําสมุดเกาและใหมมาเบิกยาคนละวันนัด เพ่ือท่ีจะไดยาเมทาโดนเพิ่ม 

6. ผูปวยบางรายมารับยาเมทาโดน แลวนําไปขายตอ เพื่อนําเงินมาใชซื้อฝน 

7. กรณีออกจายยาเมทาโดนนอกโรงพยาบาล เจาหนาท่ีรพ.สต.บางแหงใหยาเมทาโดนในผูปวยแตละ

คนไมเทากัน เชน ผูปวยที่ไดรับยาเมทาโดนขนาด 5 มิลลิกรัมตอวัน นัด 1 เดือน ควรไดรับยา 150 มิลลิลิตร 

แตเจาหนาท่ีจายยาใหผูปวยบางราย 200 มิลลิลิตร แทน ทําใหผูปวยรายนั้นไดยาเมทาโดนมากกวาที่ควรได 

หมายเหตุ  เมื่อพบเหตุการณ จะสงใหหนวยงานยาเสพติดเพ่ือทําการบันทึกเหตุการณพรอมตักเตือน หากเกิด

เหตุการณขึ้นอีกครั้งจะทําการตัดสิทธิ์การรักษา 

การเตรียมยา Methadone โรงพยาบาลอมกอย 

ตารางที่ 13 สูตรตํารับ Methadone 1mg/ml ของโรงพยาบาลอมกอย 

Methadone 1mg/ml 
สารตั้งตน ปริมาตร (ml) 

Methadone 3,150 
Spirit of Peppermint 900 
Water 27,450 

รวม 31,500 

วิธีการเตรียม 

1. เทสารตั้งตนเมทาโดนลงในถังผสม 

2. ผสม Spirit of Peppermint ใหเขากับสารตั้งตนเมทาโดน 

3. ผสมนํ้าเขาไปทีละนิด พรอมคนยาอยางตอเน่ืองจนไดปริมาตรที่กําหนด 

4. กรอกยาในขวดพลาสติกขุนใส ขวดละ 100 มิลลิลิตร 

5. บรรจุยาใสถุงใส ถุงละ 10 ขวด พรอมระบุวันที่ผลิตบนถุงใส 
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โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บําบดั ไมสาํเร็จ 

ตองเขาเกณฑ MMT 
Methadone Detoxification 

Treatment

Methadone Maintenance 
Treatment

ผูเสพ ผูติด 
 ขอบงช้ี MMT  เกณฑวินิจฉยั 

การเสพติด 

หองแพทย 

พิจารณาโปรแกรมการบําบัดรักษา 

Liver Cirrhosis 
Jaundice 
Ascitis 

รูปแบบการบําบดั 

ตามอาการ 

สมัครใจทําการ

รักษามีหลักฐาน

แสดงตัวตนใช 

Heroin หรือฝน > 

2 ป ใช Heroin > 

300 mg/day 

Contraindication 

หองแพทย (ครั้งแรก) 
ประเมินโรคประจําตัว 
ภาวะทางจติ ซึมเศรา 
ตรวจรางกาย / lab 

หองปฏิบัติการ (เบอร 5) 

เจาะ AST/ALT 

Urine Morphine และ Amphetamine 

คลินิกบําบัดยาเสพติด (เบอร 13) 
ลงทะเบียนเขารับการรักษา ใน Hos XP 
ออกบัตรประจําตวัผูรับการบาํบดั 
ออกเอกสารยินยอมเขารับการบําบัด 
ซักประวัติ 

ผูเขารับการบาํบดับัดรายใหม 

 

ภาพที่ 9   ข้ันตอนการจําแนก ผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพื่อการจัดระบบบริการดวยยาเมทาโดน 
ของโรงพยาบาลไชยปราการ 
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ภาพที่ 10  ขั้นตอนการบําบดั ผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพื่อการจัดระบบบริการดวยยาเมทาโดน 
    ของโรงพยาบาลไชยปราการ  

การจําหนาย ยา 
Methadone ไมเกิน 350 mg/คร้ัง 

Methadone Detoxification!  
Treatment (MDT) 

รูปแบบการจายยาแบง OD 

I.ระยะเริ่มยา 

ฝน เฮโรอีน 

< 200 บาท / 
< 4 มู 

> 200 บาท / 
> 4 มู 

≥ 50 บาท / 
≥ 4 มู 

≥ 100-200 บาท / 
≥ 1- 4 มู 

> 200 บาท / 
> 4 มู 

จํานวนท่ีใช จํานวนท่ีใช 

20 mg/day 30 mg/day 5 mg/day 10 mg/day 20 mg/day 

II.ระยะปรบัขนาดยา 

Follow Up   
รับ Methadone ทุกวันศุกร  

ประเมิน COWS 

III.ระยะคงขนาดยา 

Follow Up (วันศุกร คลินิกยาเสพติด) 
วันท่ี 3 ของการกินยาเมทาโดน 
ปรับเพิ่มขึ้น 2-5 mg/day 

ตาม COWS 

Follow Up (วันศุกร คลินิกยาเสพติด) 
วันท่ี 7 ของการกนิยาเมทาโดน 
ปรับเพิ่มขึ้น 2-5 mg/day 

ประเมิน COWS 

อาการอยากยา 

ไมมีอาการถอดพิษ 

กรณีท่ีตองให 
 methadone ≥ 40mg/day 

ให Consult 
รพ.แมขาย : รพ.ฝาง / 
รพ.ธัญญารักษเชียงใหม 

Follow Up 
ปรับเพิ่มข้ึน 2 - 5 mg/day 
Follow Up  วันศุกร ไมเกิน 

350 mg. 

ออกใบนัด 
ใหระบุรูแบบการรักษา 

MMT  
และระบุจาํนวน Mg/day 
ระบุ wk/day ในการ

รักษา ในใบนัด 
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ภาพที่ 11  ขั้นตอนการติดตาม ผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพื่อการจัดระบบบริการดวยยาเมทาโดน 
    ของโรงพยาบาลไชยปราการ  

 

ได้ ไมไ่ด้ 

Follow Up ทุกวันศุกร 
ประเมิน COWS 

เร่ิมปรับลดขนาดยาลงท่ีละ 2- 5 mg/day 
ถาหากไมมีอาการถอนยาเลย   

ใหลดขนาดการใชยาตามตารางดังกลาว 
 

ขนาดยาคงตัว 
เฮโรอีน ฝน 

20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 
wk 2 (14 day) 15 20 25 30 35 4 8 12 15 20 25 
wk 3 (21 day) 10 15 20 25 30 4 8 10 10 15 20 
wk 4 (28 day) 8 10 15 20 25 2 6 10 8 10 15 
wk 5 (35 day) 5 5 10 15 20 2 4 6 5 5 10 
wk 6 (42 day) 2 2 5 10 10 1 2 3 3 3 5 

IV.ระยะงดยา 

ให Placebo โดย SUPPORTIVE ตามอาการ 

Follow Wk. 7 (45 – 49 day) 

หยดุยา 

ระยะตดิตาม 7 ครั้ง 

(2 Wks.และ 1,2,3,6,9,10 เดือน) 

Methadone  
Maintenance  
Treatment 
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ภาพที่ 12  ขั้นตอนการคงยา ของผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพื่อการบําบัดดวยยาเมทาโดน   

   แบบตอเนื่องของโรงพยาบาลไชยปราการ 

ใหยาขนาดคงท่ี อยางนอย 40 mg/day 
รับ Methadone ทุกวันศุกร คลินิกยาเสพติด 

พิจารณา เพ่ือ พบแพทย 
เดือนท่ี 1 ทุกสัปดาห 

เดือน 2-3 ทุก 2 สัปดาห 
หลังจากน้ันทุกเดือน 

ออกใบนัด 
ใหระบุรูแบบการรักษา 

MMT 

ใหยาขนาดเทาเดิม ปรับเพิ่มยา 2-5 Mg/day 
ขึ้นอยูกับอาการอยากยา 

Follow Up วันท่ี 7 ของการกินยาเมทาโดน 
(วันศุกร คลินิกยาเสพติด) 

อาการอยากยา 

Follow Up 

วันท่ี 3 ของการกินยาเมทาโดน (วันศุกร คลินิกยาเสพติด) 

เร่ิม Methadone  20 mg/day สําหรับ เฮโรอีน 

เริ่ม Methadone 10 mg/day สําหรับ ฝน 

Methadone Maintenance Therapy 

 ไมมอีาการอยากยา 

คอยปรับยาขึ้นทลีะ 2-5 40 mg/day 
ทุก วันศุกรใน 2-4 สัปดาหแรก 

ปรับเพิ่มจนกระท่ัง 
ไมม ี

อาการถอดพิษยาและ
อาการ 

พิษจาก Methadone 

Wk 1 
MAX : ใชยา 40 mg/day  

มีอาการถอนพิษยา 

กรณทีี่ตองให ≥ 40mg/day 
ให Consult  รพ.แมขาย :       

รพ.ฝาง /รพ.ธัญญารักษเชียงใหม 
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ภาพที่ 13 ขั้นตอนการปรับลดยาและหยุดใชยา ของผูติดยาเสพติดกลุม Opioids เพื่อการเตรียมเขาสูระบบ  

ติดตามหลังครบบําบัดฯ ของโรงพยาบาลไชยปราการ 

หมายเหตุ  การใชยา Methadone ในการบําบัด ฝน , เฮโรอีน  

1. กรณีเริ่มการรักษา ผูบําบัดตองแนใจวาวันนี้ (ภายใน 24 ชั่วโมง) ไมไดเสพยามากอน ถาเสพยามา 
ใหเริ่ม methadone ในวันถัดไป 

2. เนนย้ําผูรับการบําบัดทราบวา หลังจากบําบัดดวยยานี้แลวยังกลับไปเสพยาอีก มีอันตรายถึง
ชีวิตแนนอน 

3. การใช methadone  กรณีเสพ ทั้งเฮโรอีนและฝน (สูบ, ฉีด, มาเปนเวลาหลายๆ ป) ขนาด  
methadone 1 mg./ml เริ่มใหที่ขนาด 30 ml.oral OD   

กรณีเสพฝนอยางเดียว (สูบ, ฉีด, มาเปนเวลาหลายๆ ป) ขนาด methadone 1 mg./ml. เริ่มใหที่  

ขนาด 20 ml. oral OD   

พิจารณา เพื่อ พบแพทย 
เดือนที่ 1 ทุกสัปดาห 

เดือน 2-3 ทุก 2 สัปดาห 
หลังจากน้ันทุกเดือน 

ประเมิน 
ภาวะยาเกินขนาด 

ประเมิน 
ภาวะถอดพิษยา 

ขาดยา ? 

PLAN : Discharge Program 

รักษาครบ 1 ป 

คอย ๆ ลดระดับยา 
2 – 5 mg/day 

(คิดเปน 2% ของยาเมทาโดนที่ทาน ลาสุด) 

หยุดยา 

ระบบติดตาม 
7 คร้ัง/1 ป 

(2 wks,1,2,3,6,9,12 เดือน) 

1 วัน 

2 วัน 

3 วัน 

4 วัน 

5 วัน 

ใหขนาดเทาเดิม 

ประเมินไมมีถอนพษิ 
ใหขนาดเทาเดิม 

เร่ิมการรักษาใหม 

เหมือนแบบ 3 วัน 
+ ตดิตาม 2-3 วัน 

ใหขนาด ½ ของเดิม 
วันตอมาใหปกติ 
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ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 3 วิ 

1.วิ ที่ 1 : วิชาการนําชีวติไกลหางยาเสพติด 

เปนการฟนฟูสภาพจิตใจและความรูดานสุขภาพ เปนหัวใจสําคัญของการนําชีวิต ใหหางไกล   

ยาเสพติด ประกอบดวยทักษะตางๆ เชน ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา   

ทักษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการจัดการกับอารมณ ทักษะการจัดการกับความเครียด 

ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการตระหนักรูในตน ทักษะการเขาใจผูอื่น เปนตน 

2.ว ิที่ 2 : วินัย นําชีวิตมีจุดหมาย 

เพื่อเพิ่ม ระเบียบ การรับบริการ การฝกวินัยทําใหผูเขารับการบําบัดรักษา ตองมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ฯ หัดฝกการควบคุมตนเอง เนนสรางแรงจูงใจ เพื่อใหผูปวย ครอบครัว ชุมชน   

มีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ ในการมุงมั่นในการบําบัดรักษาฝน และสามารถอยูรวมกับครอบครัว ชุมชน ไดอยาง

ปกติสุข 

3.วิ ที 3 : วิชาชีพ นําชีวิตสุขสบาย 

เปนการเตรียมพรอมและสรางโอกาสใหแกผูปวย และครอบครัว ชุมชน ใหมีวิชาชีพที่สามารถ

พึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได  การสงเสริมใหความรู สนับสนุน การฝกวิชาชีพ การสรางรายได 

ใหแก ผูปวย ครอบครัว และชุมชน เพ่ือเปนการสรางโอกาสใหมีอาชีพ รายได ชวยเหลือครอบครัว   

รวมไปถึงการไดเร่ิมตนชีวติใหม 
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ประสบการณจากตนแบบ 

การดําเนินงานยาเสพติด 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย 
โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดในชุมชนชาวเขา อ.แมจัน จ.เชียงราย 

บทนาํ  

ปจจุบันปญหาการติดยาและสารเสพติดยังคงเปนปญหาระดับประเทศแมวาจะมีการรณรงคทุกฝาย 

ท้ังการปองกัน ปราบปราม และการบําบัดรักษาจากสถิติการเขารับการบําบัดรักษา จังหวัดเชียงรายเปน  

จังหวัดที่มีผูเขารับการบําบัดเปนอันดับ 2 ของประเทศ ในปงบประมาณ 2547 แสดงใหเห็นวายาเสพติดยังคง

เปนปญหาในพื้นท่ีโดยเฉพาะในจังหวัดท่ีอยูตามเขตชายแดน 

อําเภอแมจัน เปนอําเภอหนึ่งที่มีปญหาของสารเสพติด โดยเฉพาะอยางย่ิงในชุมชนชาวเขา ที่มี

ประมาณ  44,707  คน  ในจํานวน 20  หมูบาน  ผูใชยาเสพติดสวนใหญเปนผูใชฝน (ประมาณรอยละ  90) 

และบางสวนเคยใชเฮโรอีนทั้งสูบและฉีด สงผลกระทบตอ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ ผูเสพถูกมองวาเปน

ภาระของสังคมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท้ังดานรางกายและจิตใจ และปญหาการเขาถึงสถานบริการเพื่อ

เขารับการบําบัดรักษาเปนไปไดยากเน่ืองจากการคมนาคมที่ลําบาก ภาวะเศรษฐกิจที่ขัดสน และการดําเนิน   

วิถีชีวิตท่ีหาเชากินค่ํา กอรปกับพื้นท่ีเปนเสนทางผานของยาเสพติดจึงทําใหชาวเขามีปจจัยเสี่ยงอยางมากตอการ

เสพสารเสพติด การหารูปแบบในการบําบัดรักษาที่เหมาะสมกับสภาพปญหาในพื้นที่จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่

จะชวยเหลือผูเสพสารเสพติดไดอยางเหมาะสม โรงพยาบาลแมจัน ไดใชกระบวนการลดอันตรายจากการใชยา
เสพติด (HARM REDUCTION) โดยการใชยาเมทาโดนระยะยาวในการบําบัดรักษาโดยใหชุมชนมีสวนรวม    

โดยดําเนินงานรวมกับองคกรตางๆ ตามลําดบัดังน้ี 

•  AusAIDS 

•  FHI 

• พชภ (มูลนิธพิัฒนาชุมชนเขตภูเขา) 

• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

• มูลนิธิโอโซน 
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โดยมีวัตถุประสงค 

1. เพื่อบําบัดรกัษาผูติดสารเสพติดในชุมชน 

2. เพื่อลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

3. เพื่อลดสารเสพติดในชุมชน 

4. เพื่อลดการติดเชื้อ และการแพรระบาดเช้ือ HIV ในกลุมผูใชยาเสพติดและครอบครัวบําบัด โดยการ

ใหเมทาโดน 

5. เพื่อสรางความรูความเขาใจของชุมชนในเร่ืองเก่ียวกับการบําบัด ฟนฟูผูติดยาเสพติด การปองกัน 

โรคเอดสและการดูแลรักษาผูติดเชื้อ โดยทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 

6. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการบาํบัดรักษา และการปองกันการแพรระบาดของสารเสพติดในชุมชน 
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กิจกรรมหลัก 

• การบําบัดผูติดสารเสพติดในชุมชนโดยมีผูนํา กรรมการหมูบาน อสม เปนแกนนํา 
• การใหคําปรกึษาเก่ียวกับอันตรายจากการใชยาเสพติดและการบําบัดรักษา 

• การปองกันโรคเอดสและการดูแลชวยเหลือผูติดเชื้อในชุมชน 
• การสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และความเขมแข็งของชุมชนในเร่ืองยาเสพติดและเอดส 

ดานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

• มีกระบวนการบําบัดรักษาอยางตอเนื่องในชุมชน  
• ผูติดสารเสพติดมีโอกาสเขาถึงการบําบัดไดอยางตอเนื่องและทันทีท่ีกลับไปเสพซ้ํา 

การบําบัดรักษาผูติดสารเสพติดในชุมชน 

การจายเมทาโดนสําหรับใหกับผูติดยาเสพติดที่มารับเมทาโดนทุกวัน 

  

การจายยาเมทาโดน  

               ในชุมชนมีการจายยาเมทาโดนตอนเชาทุกวันโดยปริมาณยาใหเปนไปตามที่โรงพยาบาลกําหนด        

ไมมีการปรับลด หรือเพิ่มขนาดยาเองโดยเด็ดขาด เมื่อมีปญหาตองประสานงานกับเจาหนาท่ีโครงการทันที 

และการกินยาตองกินตอหนาอาสาสมัคร หามนํากลับไปกินท่ีบาน กําหนดเวลากินที่ชัดเจนเพื่อฝกระเบียบวินัย

ของผูติดสารเสพติดและเพื่อมิใหตองเปนภาระของอาสาสมัครในการรอใหยา มีสถานที่เก็บยาอยางรัดกุม      

ปดกุญแจ อาสาสมัคร (ผูนําชุมชน,กรรมการหมูบาน,อสม แลวแตบริบทของพื้นที่)  ที่ผานการอบรม ในเรื่อง

การจายยาจะไดรับการฝกฝนจนเปนที่ไววางใจจากเจาหนาที่และผูนํา รวมถึงผูเขารับการบําบัดและมีการ      

ลงบันทึกการใหยาและการสังเกตอาการของผูติดสารเสพติด ในแฟมประวัติโดยลงบันทึกทุกวัน รวมท้ังบันทึก

การใหคําปรึกษา ทางโรงพยาบาลติดตามทุกวันในชวงอาทิตยแรกของการใหยาและทุก 1-2 ครั้งในอาทิตยถัดมา 

อาสาสมัครของโครงการติดตามทุกอาทิตยเพื่อควบคุมการใหยาและคอยแนะนําชวยเหลือตลอด 
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ผลการดําเนินงาน  

ไมมีผูเสพรายใหม ไมพบผูติดเชื้อรายใหมในกลุมผูเสพสารเสพติด ไมพบการเสียชีวิตจากสารเสพติด 

(over doses) ลดการใชสารเสพติดในชุมชน ลดการแพรเชื้อจากการใชสารเสพติดชนิดฉีด และลดอันตราย

จากการใชยาเสพติด คุณภาพชีวิตอยูระดับดี การใหคําปรึกษาเก่ียวกับอันตรายจากการใชยาเสพติดและการ

บําบัดรักษาจํานวนผูติดยาและผูที่เคยใชยาทั้งหมด 389 คน ชาย 259คน หญิง 130 คน ไดรับการติดตาม

รายบุคคล รวมท้ังครอบครัวของผูติดสารเสพติด พบวา ผูติดสารเสพติดและไมไดกลับไปเสพซํ้า จํานวน 295คน    

(รอยละ75.83) 

การปองกันโรคเอดสและการดูแลชวยเหลือผูติดเช้ือในชุมชน 

• ผูติดสารเสพติดและตดิเชื้อไดรับการดูแลดานสุขภาพ 

• ไดรับยา ARV, ไดรับยาปองกันเช้ือฉวยโอกาส  
• กลุมเส่ียงไดรับคําปรึกษาและตรวจเลือด  
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บทสรปุ 

ดานสุขภาพ  

 ผูรับการบําบัดไมรูสึกทุกขทรมานเนื่องจากไดรับปริมาณยาตามประวัติการใชยาเสพติด 
 ลดการใชสารเสพติด นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปลอดภัย 
 ไมมีการเสียชีวิตในชวงการบําบัด ( Over Dose ) 
 ลดการติดเชื้อจากการใชสารเสพติดดวยวิธีการฉีด  

ดานครอบครัว 

 ทํางาน หาเงินมาชวยเหลือในครอบครัว 
 ลดคาใชจายในครอบครัว 
 ความสัมพันธในครอบครัวดขีึ้น มีความอบอุนมากข้ึน 
 ครอบครัวเขาใจ และสงเสริมการบําบัดดวยเมทาโดน ทําใหสุขภาพกาย สุขภาพใจของผูสารเสพติด

แข็งแรงขึ้น 

ดานความปลอดภัย 

 ไมตองคอยหนีเจาหนาที่ตํารวจ สามารถเดินทางไปมาไดอยางสบายใจ มีความปลอดภัยมากขึ้น 
ชีวิตมีความสุขมากขึ้น 

บทเรียนเพื่อการแบงปน ( Lesson Learnt ) 

• การแกไขปญหาสารเสพติดในชุมชน การบําบัดรักษาในชุมชนเปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหผูติดสาร
เสพติดเปดเผยตัวไดมากที่สุด 

• การบําบัดรักษาผูติดสารเสพติดในชุมชน โดยใชเมทาโดนระยะยาว นอกจากจะลดอันตราย   
จากการใชยาเสพติดแลว ยังเปนจุดเริ่มตนที่จะทราบถึงปญหาสารเสพติดในดานอ่ืนๆ 

• การทําใหชุมชนเขาใจแนวคิด การลดอันตรายจากการใชยาเสพติดจะทําใหผูติดสารเสพติด       
มีโอกาสในการรักษาและมีโอกาสดานอ่ืนๆ 

• การท่ีผูนําและกรรมการหมูบานมีความเขาใจในปญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง ทําใหเกิด
การประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดตรงตามความตองการของชุมชน 

• การมีสวนรวมของเครือขายในชุมชน ทําใหการแกไขปญหายาเสพติดเชื่อมโยงกันอยางตอเน่ือง 
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ภาพที่ 14 แผนผังการดูแลผูปวยยาและสารเสพติดโรงพยาบาลแมจัน 

ผูปวย 

เวชระเบียน 

คัดกรอง 

สมัครใจ/บังคับบําบดั 

 

Methadone 

ยาบา ฝน/เฮโรอีน ยาเสพติดชนิดอื่นๆ 

 มีอาการถอนยา มีอาการทางจิต  มีอาการทางจิต 

พบแพทย 

 อาการทางจิตดีข้ึน 

รักษาตามโปรแกรม

บําบัดของแตละชนดิ

สารเสพติด 

Matrix Program 

สงตอ 

อาการทางจิตดีข้ึน DC/FU 

Y Y 

N 

Y 

Y 

N 

N 

N 
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วิธีการผลิต Diluent  สําหรบัเตรียม  Methadone 
สูตรตํารับ 

           Simple  syrup                                               1200 ml 

           Alcohol  95%                                                400 ml 

           Sterile  water  qs                                           4000  ml 

 

วิธีปฏิบัติ 
1. ตวง Simple syrup 1200 ml ใสใน beaker 
2. ตวง Alcohol 95% 400 ml ใสใน 1 คนใหเขากัน 
3. ตวง Sterile water 400 ml เติมใน 2 คนใหเขากัน 
4. เทใสแกลลอน  
5. ตวง Sterile water  2000 ml ใสใน beaker 2000 ml เติมสีเขียวและคนใหเขากัน 
6. เทใสแกลลอน ปดฝา เขยาใหเขากัน กําหนดวันหมดอายุ 1/2 ป นับจากวันผลิต  
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ขอมูลที่เปนประโยชน 

ในการบริหารจัดการเมทาโดน 
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การบริหารจัดการยาเมทาโดน 
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1. การจัดซื้อยาเมทาโดน 

เมทาโดนเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 สถานพยาบาลจะซื้อยาเมทาโดนไดจะตองเปน

สถานพยาบาลบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหโทษ (มี 2 ระดับ คือ สถานบําบัด และ สถานบําบัดระยะยาว)        

โดยดําเนินการข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1.1 การขอใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 มีข้ันตอนการขออนุญาตดังนี้ 

1.1.1 กรอกขอมูลในคําขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 

(ย.ส.1) ขอรับแบบฟอรมผาน Website ของกองควบคุมวัตถุเสพติด

http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome  เลือกเมนู  

 

“การขออนุญาต/ทะเบียน” 

 

“ดาวโหลดแบบฟอรม/และตัวอยางแบบฟอรมคําขอซื้อสําเร็จรูป” 

 

    “แบบฟอรมกองควบคุมวัตถุเสพติด” 

 

1.1.2 เอกสารที่ใชในการขออนุญาต ไดแก  

- สําเนาทะเบียนบาน 

- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

- หนังสือแสดงวาเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต 

- รูปถายของผูรับใบอนุญาต ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป 

1.1.3 ยื่นเอกสารที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลต้ังอยู 
1.1.4 การย่ืนใบอนุญาตไมตองเสียคาธรรมเนียม 

1.1.5 อายุของใบอนุญาตจะใชไดถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต 

1.1.6 กอนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยกรอก

ขอมูลใน ย.ส.10 
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ตัวอยางแบบฟอรม ย.ส.1 
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ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ย.ส.1 
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ตัวอยางแบบฟอรม ย.ส.10 
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ตัวอยางแบบฟอรม ย.ส.2 
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1.2 ข้ันตอนการย่ืนคําขอซื้อเมทาโดน 

1. ยื่นคาํขอซื้อตามแบบท่ีระบุในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ (ย.ส.4) 

2. ใหผูขอซื้อย่ืนหลักฐานประกอบคําขอซื้อ ดังนี้ 

2.1 กรณีหนวยงานราชการ 
2.1.1 หนังสือแจงความจํานงขอซื้อ ซึ่งลงลายมือผูมีอํานาจของหนวยงานราชการนั้น 

2.1.2 สําเนาใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 2 

2.1.3 กรณผีูขอซ้ือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับวัตถุเสพติดแทน ใหยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.1.3.1 หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน เปนผูรับวัตถุเสพติดแทนผูถือใบอนุญาตของหนวยงาน

ราชการน้ัน  

2.1.3.2 บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐหรือบัตรประจําตัว

ประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ และผูมอบอํานาจ แตถาผูมอบอํานาจไมสะดวก 

อนุโลมใหใชสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ      

หรือบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 

2.1 กรณีไมใชหนวยงานราชการ 
2.2.1 สําเนาใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 2 และตองเปนสถานพยาบาลบําบัดรักษา    

ผูเสพยาเสพติดใหโทษ 

2.2.2 กรณผีูขอซื้อมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับวัตถุเสพติดแทน ใหยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.2.3.1 หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน เปนผูรับวัตถุเสพติดแทนผูถือใบอนุญาต ติดอากร

แสตมปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร กรณีที่ ไดยื่นตนฉบับหนังสือมอบอํานาจ         

ใหกระทํามากกวาหนึ่งครั้ง (รายป) ไวแลว ใหยื่นสําเนาตนฉบับได 

2.2.3.2 บัตรประจําตัวประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ และผูมอบอํานาจ แตถาผูมอบอํานาจ   

ไมสะดวก อนุโลมใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 

3. การยื่นคําขอซื้อและเอกสารประกอบคําขอซื้อสามารถย่ืนไดดวยเอกสาร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     

โดยสงเอกสารถึงผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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1.3 ข้ันตอนการขาย 
1. ปริมาณวัตถุเสพติดของผูขอซื้อ จะตองมีจํานวนคงเหลือ ไมเกินกวาที่จะมีใชภายใน 3 เดือน 

2. การพิจารณาขายวัตถุเสพติดใหพิจารณาขายตามปริมาณที่ขอซื้อ แตไมเกิน 6 เทาของอัตราการใชเฉล่ีย  

ตอเดือน หรือไมเกินจํานวนปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

3. ตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 กําหนดปริมาณยาเมทาโดน           

ใหสถานพยาบาลตางๆ สรุปไดดงัน้ี 

3.1 หนวยงานราชการ กําหนดปริมาณ 1,000 กรัมในรูปของเบส กรณีเขาโครงการใชเมทาโดนระยะยาว

เปนกรณีพิเศษของกรมการแพทย กําหนดปริมาณ 4,500 กรัมในรูปของเบส 

3.2 โรงพยาบาลเอกชน กําหนดปริมาณ 600 กรัมในรูปของเบส กรณีเขาโครงการใชเมทาโดนระยะยาว

เปนกรณีพิเศษของกรมการแพทย กําหนดปรมิาณ 1,500 กรัมในรูปของเบส 

3.3 คลินิกกําหนดปริมาณ 400 กรัมในรูปของเบส กรณีเขาโครงการใชเมทาโดนระยะยาวเปนกรณีพิเศษ

ของกรมการแพทย กําหนดปริมาณ 700 กรัมในรูปของเบส 

4. กรณีขอซ้ือเกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนด (เกินโควตา) สามารดําเนินการไดดังนี้ 

4.1 ขอรับแบบฟอรมผาน Website ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพเสพติด 

http://www.fda.moph.go.th/sites/nrf/Pages/Home.aspx  เลือกเมนู  

 

“การจัดซื้อวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยกับกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด” 

 

“แบบฟอรมเอกสาร” 

 

“แบบฟอรมเก่ียวกับการขออนุญาตจําหนายยาเสพติดเกินปริมาณ” 

 

4.1.1 คําขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2          

เกินปริมาณที่กําหนดไว (แบบ ก.ย.ส. 2-1) ขอฉบับละไมเกินสองเทาของจํานวนท่ีรัฐมนตรี

ประกาศ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558) 

4.1.2 แบบแจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๒ เกินปริมาณท่ีกําหนดไว (แบบ ก.ย.ส. 2-1 แนบ จ.) 

4.1.3 ใบตรวจรับเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท 2 เกินปริมาณที่กําหนดไวตามมาตรา 8 (5) 

4.2 สงเอกสารขอ 4.1 พรอมกับคําขอซื้อ และสําเนาใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 2 
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1.4 สิ่งสําคัญในการจัดซื้อยาเมทาโดน 
1. โรงพยาบาลจะตองสงรายงานการใชยาเมทาโดนและยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ทุกรายการที่สั่งซื้อ     

จากกลุมเงนิทนุหมุนเวียนยาเสพติดอยางสม่ําเสมอทุกเดือน 

2. ตรวจสอบคําขอซื้อและจัดสงเอกสารท่ีจําเปนตองใชไปยังกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหถูกตอง      

และครบถวน 

3. สามารถติดตามผลการจัดซื้อไดทาง เบอรโทรศัพท 02 590 7732, 02 590 7736, 02 590 7781-83,  

และทางไลนกลุม; เงินทุนฯ รพ.รัฐบาล อย. (3) 

4. สงเอกสารเพ่ิมเติม เบอร Fax 02 590 7731, 02 590 7734 

 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดรัฐบาล อย.(3) หัวหนาฝายขาย ฯ 
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ตัวอยางแบบฟอรม ย.ส.4 
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ตัวอยางแบบฟอรมการขอโควตาเพ่ิม 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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1.5 การจัดทํารายงานการใชยาเมทาโดน   

1. การจัดทํารายงานประจําเดือน 
1.1 ตามแบบ ย.ส.6 แสดงซื่อยาเมทาโดน แสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อและท่ีอยูผูรับยา 

ปริมาณยาที่รับ-จายคงเหลือ ตลอดจนวันเดือนปที่มีการรับ-จาย โดยลงขอมูลเปนรายเดือน       

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

1.2 สงรายงานดังกลาวถึงผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะกรรมการอาหารและยา 

ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน พรอมจัดเก็บสําเนา 1 ชุด ไวที่โรงพยาบาลพรอมใหเจาหนาท่ี

ตรวจสอบอยางนอย 5 ปนับจากวันท่ีลงรายการในบัญชีครั้งสุดทาย 

2. การจัดทํารายงานประจําป 

2.1 ตามแบบ ย.ส.7 แสดงซ่ือยา และปริมาณที่รับ-จาย คงเหลือ รายงานเปนรายป เริ่มตั้งแตเดือน

มกราคม ถึงเดือนธันวาคม  
2.2 สงรายงานดังกลาวถึงผูอํานวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คณะกรรมการอาหารและยา 

ภายในเดือนมกราคมของปถัดไป พรอมจัดเก็บสําเนา 1 ชุดไวที่โรงพยาบาล พรอมใหเจาหนาที่

ตรวจสอบ อยางนอย 5 ป นับจากวันท่ีลงรายการในบัญชีครั้งสดุทาย 
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ตัวอยางแบบฟอรม ย.ส.6 
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ตัวอยางแบบฟอรม ย.ส.7 
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1.6 การเก็บรักษายาเมทาโดน 
 ผูรับผิดชอบตองจัดใหมีการเก็บรักษายาเมทาโดนเปนสัดสวนในที่เก็บซ่ึงมั่นคงแข็งแรง มีกุญแจใสไว

หรือเครื่องปองกันอยางอ่ืน เพ่ือปองกันไมใหเกิดการสูญหายหรือมีการนําเอาไปใชโดยมิชอบ และจะตองเก็บ

รักษาไว ณ โรงพยาบาลแตละแหง หากโรงพยาบาลใดมีหลายสาขาการเก็บจะตองเก็บใหตรงตามสถานท่ีที่มี

การซื้อเพื่อใชแตละแหงเทานั้น และพรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบชนิดและจํานวนคงคลังไดตลอดเวลา

ที่เปดดําเนินการดวย 

1.7 การทําลายยาเมทาโดนหมดอายุ 
 กรณียาเมทาโดนท่ีมีในครอบครองหมดอายุ เส่ือมคุณภาพหรือไมประสงคจะมีไวในครอบครองตอไป 

ขั้นตอนการทําลายใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไข

เพิ่มเติมหมวด 3 การควบคุมและการจําหนายพัสดุขอ 157 ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือควบคุมการทําลายอยางนอย 3 คน 

2. ถายรูปยาเมทาโดนกอนการทําลาย  

3. ทําลายยาเมทาโดนโดยการเทลงทอระบายน้ําเพ่ือลงลงไปในบอบําบัดนํ้าเสีย 

4. ถายรูปขณะทําลายและหลังทําลายแลว 

5. รายงานการทําลายพรอมรูปถายไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

6. บันทึกขอมูลในรายงานและบัญชีรับ-จาย ตามแบบ ย.ส.6 และ ย.ส.7 
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การเตรียมสูตรตํารับยาเมทาโดนของโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 
1.  สูตรที่ 1 Methadone 1 mg/ml 
 

ลําดับที ่ สวนประกอบ สูตรแมบท 

1 
2 
3 
4 
5 

Methadone Solution 10mg/ml 
Tr. Gentian Compound 
Burberry Extract 
Peppermint Spirit 
Purified Water q.s. to 

3,000 
1,000 
2,000 

      600 
30,000 

ml 
ml 
ml 
ml 
ml 

วิธีการเตรียม 
1. เตรียมอุปกรณและตัวยาท่ีใชใหพรอม 

2. ตวง Tr.Gentian Compound จํานวน 1,000 ml ใสลงในถังสแตนเลสขนาด 30,000 ml 

3. ตวง Burberry Extract จํานวน 2,000 ml ใสลงในถังสแตนเลสขนาด 30,000 ml ใชพายสแตนเลส    

คนใหเขากัน 

4. ตวง Methadone solution 10 mg/ml จํานวน 3,000 ml ใสลงในถังสแตนเลสขนาด     

30,000 ml ใชพายสแตนเลส คนใหเขากัน 

5. ตวง Peppermint Spirit จํานวน 600 ml ใสลงในถังสแตนเลสขนาด 30,000 ml ใชพายสแตนเลส     

คนใหเขากัน 

6. ปรับปริมาตรดวย Purified   Water  จนครบ  30,000 ml ใชพายสแตนเลส คนใหเขากัน  

7. บรรจุลงในภาชนะ ติดฉลาก และ Lot no. 

ลักษณะของยาเตรียม  สารละลายใสสีน้ําตาลออน ไมมตีะกอน รสขม กลิ่นหอม 
ความคงตัว  2 เดือน1 

 
 

 

 

 

 

                                                             
1 ขอมูลผลการวิเคราะหความคงตัวจากศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร           

มีปริมาณตัวยาสําคัญ Methadone Hydrochloride อยูในชวง 90.0-110.0% ของปริมาณที่ระบุ 
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2.  สูตรที่ 2 Methadone 2 mg/ml 
 

ลําดับที ่ สวนประกอบ สูตรแมบท 

1 
2 
3 
4 

Methadone Solution 10mg/ml 
95%Alcohol 
Peppermint Spirit 
Purified Water q.s. to 

10,000 
4,167 
1,000 

50,000 

ml 
ml 
ml 
ml 

วิธีการเตรียม  
1. เตรียมอุปกรณและตัวยาท่ีใชใหพรอม 

2. ตวง Methadone solution 10 mg/ml จํานวน 10,000 ml ใสลงในถังสแตนเลสขนาด 

50,000 ml ใชพายสแตนเลส คนใหเขากัน 

3. ตวง Peppermint Spirit จํานวน 1,000 ml ใสลงใน 95% Alcohol 4,167 ml แลวใสลงในถัง 

สแตนเลสขนาด 50,000 ml ใชพายสแตนเลส คนใหเขากัน 

4. ปรับปริมาตรดวย Purified Water จนครบ 50,000 ml ใชพายสแตนเลส คนใหเขากัน  

5. บรรจุลงในภาชนะ ติดฉลาก และ Lot no. 

ลักษณะของยาเตรียม   สารละลายใสสีเหลืองออน ไมมีตะกอน รสขม กลิ่นหอม 

ความคงตัว   4 เดือน1 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
     
1 ขอมูลผลการวิเคราะหความคงตัวจากศูนยบริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร           

มีปริมาณตัวยาสําคัญ Methadone Hydrochloride อยูในชวง 90.0-110.0% ของปริมาณที่ระบุ 
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 3.  สูตรที่ 3 Burberry Extract 
 

ลําดับที ่ สวนประกอบ สูตรแมบท 

1 
2 
3 

Burberry Powder 
95 %  Alcohol   
Purified Water 

4 
10,000 
10,000 

Kg 
ml 
ml 

วิธีการเตรียม 
1. เตรียมอุปกรณและตัวยาท่ีใชใหพรอม 

2. ตวง 95% Alcohol จํานวน 10,000 ml ลงในถังผสมยาขนาด 30,000 ml 

3. ตวง Purified water จํานวน 10,000 ml  ลงในถังผสมยาขนาด 30,000 ml ใชไมพายสแตนเลส   

คนใหเขากัน 

4. นํา Burberry Powder จํานวน 4 Kg เทลงในถังผสมยาขนาด 30,000 ml ใชไมพายสแตนเลส     

คนใหเขากัน 

5. ใชไมพายสแตนเลสคนสวนผสมใหเขากันท้ิงไว 48 ชั่วโมง เพ่ือให Burberry Powder ตกตะกอน 

6. ใชผาขาวบางกรองตะกอนออกจะได Burberry extract 

7. บรรจุลงในภาชนะ ติดฉลาก และ Lot No. 

ลักษณะของยาเตรียม   สารละลายสีน้ําตาลเขม ไมมตีะกอน รสขม 

ความคงตัว  6 เดือน 
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4.  สูตรที่ 4 Placebo 
 

ลําดับที่ สวนประกอบ สูตรแมบท 

1 
2 
3 
4 

Tr.Gentian compound 
Burberry extract 
Peppermint spirit 
Purified water q.s. to 

1,000 
2,000 

600 
30,000 

ml 
ml 
ml 
ml 

วิธีการเตรียม 
1. เตรียมอุปกรณและตัวยาท่ีใชใหพรอม 

2. ตวง Tr.Gentian Compound จํานวน 1,000 ml ใสลงในถังผสมยาขนาด 30,000 ml 

3. ตวง Burberry Extract จํานวน 2,000 ml ใสลงในถังผสมยาขนาด 30,000 ml ใชไมพายสแตนเลส      

คนใหเขากัน 

4. ตวง Peppermint Spirit จํานวน 600 ml ใสลงในถังผสมยาขนาด 30,000 ml ใชไมพายสแตนเลส    

คนใหเขากัน 

5. ปรับปริมาตรดวย Purified Water จนครบ 30,000 ml ใชไมพายสแตนเลส คนใหเขากัน 

6. บรรจุลงในภาชนะ ติดฉลาก และ Lot no. 
 

ลักษณะของยาเตรียม สารละลายใสสีน้ําตาลเขม ไมมีตะกอน รสขม กลิ่นหอม  

ความคงตัว    3 เดือน 
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