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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ ง านของการบํ า บั ด ผู ติ ด ยาเสพติ ด ในลั ก ษณะผู ป วยนอกตาม
รูปแบบ Matrix Drug Treatment Model ในครั้งนี้มุงจะใหเห็นกิจการพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษา
จากสถาบันตนแบบ Matrix Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องตลอด ๒๐ ปที่ผา นมา และนําผลการประเมินการปรับปรุงรู ปแบบการบําบัดและจัดทํ า
หลั กสู ตรการฝ กอบรมของสถาบัน เปรีย บเที ย บกั บสถานบํ าบั ดผู ติดยาในประเทศไทยที่ นําเอา
รูปแบบ Matrix Drug Treatment Model มาประยุกตใช แตขาดการประเมินผลอยางเปนระบบ ทําให
ไมมีการพัฒนารูปแบบการบําบัดเลยตั้งแตนํามาประยุกตใช
นอกจากนี้แลวการศึกษาบงชี้ใหเห็นถึงจุดออนของการบําบัดผูติดยาในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบดวยนโยบายระดับประเทศไมมีความชัดเจน โครงสรางและจํานวนของสถานบําบัดไมมี
การขยายตัวตามสภาพของปญหา ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและความสามารถ งบประมาณที่
จํากัดไมเพียงพอสําหรับการพัฒนางานใหกาวหนาขึ้นไป รูปแบบและเทคโนโลยีในการบําบัดยัง
ไมไดพัฒนาใหเทาเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว รวมถึงยังขาดการติดตามและประเมินผลอยางเปน
ระบบ
ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายประกอบด ว ยการขยายรู ป แบบการบํ า บั ด Matrix Drug
Treatment Model ใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของ และเพิ่ม
คาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ จัดสรรงบประมาณรายหัวที่ใชในการบําบัดผูติดยาใหพอเพียงตอ
การปฏิบัติงานและพัฒนางาน รวมถึงประสานความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยกับหนวยงานที่
เกี่ยวของกับตางประเทศ
สําหรับขอเสนอแนะในการดําเนินการ ประกอบดวย การเพิ่มสัมพันธภาพเชิงบวก และ
แบบร วมมื อรวมใจ การปรับ โครงสรา งของการบําบั ด การใหสุขภาพจิ ตศึก ษา การปรับเปลี่ย น
ทักษะความคิดและพฤติกรรม การเสริมแรงเชิงบวก การใหครอบครัวศึกษา การทํากลุมเพื่อนชวย
เพื่อน การทดสอบผลปสสาวะ และระดับแอลกอฮอลจากลมหายใจ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
มนุษยเราไดคิดคนวิธี การรักษาผูติดยาเสพติดมาเปนเวลานานแลว กลวิธีที่ใชขึ้นอยูกับ
แนวความคิด และทัศนคติตอการติดยาเสพติดในสภาพสังคมนั้น ๆ หากเห็นวาการติดยาเสพติดเปน
อาชญากรรมเปนความชั่วรายที่ผูติดยาก อขึ้น วิธีการแกไขก็เปนการลงโทษ ในรัชสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ตนกรุงศรีอยุธยา ใหนําผูติดฝนไปประจานดวยการตระเวนบก 3 วัน
ตระเวนเรือ 3 วัน แลวจองจําไว ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ใหเฆี่ยนแลว
สงตัวไปเปนตะพุนหญาชาง ในปจจุบันมาตรการดูแลและบําบัดผูติดยาเสพติดของแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน เชนในประเทศสิงคโปร การใชยาเสพติดเปนการผิดกฎหมายอาญา ตํารวจอาจจับ
ผูใดไปตรวจปสสาวะหาสารเสพติดได และถาตรวจพบวามีผลบวก ก็อาจจะถูกคุมขังเปนเวลา 6
เดือน หรือกวานั้น หรือในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอางวาไมมีผูติดยาเสพติด เพราะผูที่
ติดยาและไมยอมเลิก จะไดรับโทษสถานหนักถึงถูกยิงเปา
สํ า หรั บ ประเทศไทย และประเทศส ว นใหญ ใ นโลกป จ จุ บั น มี แ นวความคิ ด ว า ผู ติ ด
ยาเสพติ ดเป นผูป วย ซึ่งไมสามารถชวยเหลือตนเองได จํ าเป นตองได รั บความชวยเหลื อจากผู มี
ความรูดานการบําบัดผูติดยา ครอบครัว และคนในชุมชน จากผลการศึกษายังพบวา พยาธิสภาพของ
ผูปวยยาเสพติดเปนพยาธิสภาพของสมอง ทําใหผูติดยาไมสามารถควบคุมตนเองไดเชนคนทั่วไป
จําเปนตองพึ่งพิงยาเสพติดเปนปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิต และพยาธิสภาพในสมองทําใหมีผลตอ
ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม นอกจากนี้แลวการติดยาเปนโรคเรื้อรังที่ตองใช ระยะเวลาในการ
บําบัดนานพอเพียง จึงจะทําใหความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูติดยากลับมาเปนปกติได
การบําบัดผูติดยาในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงประเภทสมัครใจรูปแบบการบําบัด
ตามสภาพปญหา โดยเริ่มตั้งแตการบําบัดผูติดฝนในชวงกอนที่จะเปนการเผาฝนที่ท องสนามหลวง
ในสมัยของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ตอมาก็มีการระบาดของเฮโรอีนในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ
ไทย การบํ า บั ดผู ติดเฮโรอี นได ถู ก นํ า มาใช โดยมี ขั้ นตอนของการถอนยาและฟ นฟู ส มรรถภาพ
รางกาย และไดมีการแบงผูติดยาออกเปน ประเภทสมัครใจ เขารับการบําบัดและประเภทผูตองโทษ

2
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ต อ มาในป พ .ศ.2534ได มี ก ารประกาศพระราชบั ญ ญั ติ ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงไดเกิดการบําบัดผูติดยาประเภทบังคับบําบัดขึ้น
แมวาประเทศไทย จะเปนประเทศที่มีการพัฒนาระบบและรูปแบบการบําบัดผูติดยาได
กาวหนาดีประเทศหนึ่ง แตเนื่องจากสภาพปญหาการระบาดของยาเสพติดที่รุนแรงและกวางขวาง
และมีการเปลี่ยนแปลงของการระบาดจากยาเสพติดประเภทฝนและเฮโรอีน มาเปนการระบาดของ
ยาเสพติดกลุมแอมเฟตามีนและกลุมสารกระตุนอื่น ๆ และเปนการระบาดแพรหลายในกลุมวัยรุน
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต ตามแบบตะวันตกเปนตัวสงเสริมให
การระบาดแพรหลายขึ้น ดังนั้น การพัฒนาระบบและรูปแบบการบําบัดผูติดยาเสพติด ในประเทศ
ไทยยั งไมทั นตอสถานการณ จําเปนตองมีการศึก ษาขอมูลและระบบของตางประเทศที่มี สภาพ
ปญหาใกลเคียงกัน สําหรับการพัฒนาระบบและรูปแบบในอนาคตตอไป
ประเทศที่เปนตนแบบ และมีระบบการบําบัดผูติดยาที่เกี่ยวโยงกับประเทศไทย มาเปน
ระยะเวลาหลายสิบป ไดแกประเทศสหรัฐอเมริกา ความรวมมือของทั้งสองประเทศมีมาตลอดหลาย
สิบปนับ ตั้งแตการเริ่มพัฒนาระบบการบําบัดผูติดเฮโรอีน แพทยและบุคลากรทางการแพทยได
ศึกษาความรู และนํารูปแบบการบําบัด มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก เพราะนอกจากการ
สนับสนุนเงินทุนในการศึกษาและอบรมแลว ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีความกาวหนาในดานการ
วิจัย ทั้งในดานวิทยาศาสตร การแพทยและดานพฤติกรรมของผูติดยา รวมทั้งมีรูปแบบการบําบัดที่
หลากหลาย สําหรับผูติดยาแตละประเภท
สําหรับรูปแบบการบําบัดผูติยาบา Methamphetamineในสหรัฐอเมริกามีหลายวิธี 1 ซึ่ง
สวนใหญพัฒนามาจากรูปแบบการบําบัดผูติดโคเคน รูปแบบการบําบัดตางๆมีดังนี้
(1) Cognitive Behavioral Therapy ใชวิธีการที่จะคนหาความคิดที่ผิดไปของผูติดยาและ
แทนที่ดวยความคิดที่มีเหตุผลมากขึ้นและเปนที่ยอมรับมากขึ้น
(2) Community Reinforcement ใชวิธีการกิจกรรมทดแทนไมวาจะเปนกิจกรรมทาง
สังคม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมครอบครัว การฝกอาชีพ หรือ กิจกรรมอื่นๆเพื่อผลักดันใหหยุด
เสพยาเสพติด
(3) Cognitive Management (CM)ใชวิธีการใหรางวัลและลงโทษที่จะชวยใหหยุดเสพยา
(CM มักจะใชเสมอในdrug courts)

1
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(4) The Matrix Model เปนวิธีการบําบัดผูติดยาประกอบดวยการใหคําปรึกษาสวนตัว
Cognitive Behavioral Therapy ครอบครัวศึกษา กลุมชวยเหลือตนเอง 12-Step Programs และการ
เฝาระวังติดตาม
(5) Motivational Enhancement Therapy เปนวิธีการที่สรางแรงบันดาลใจใหผูติดยาเกิด
การเปลี่ยนแปลงตนเอง และฝกทักษะใหการเลิกเสพยา
(6) Pharmacological Treatment เปนการใชยาเพื่อบรรเทาอาการขาดยาและอาการอยาก
ยาของผูติดยา
การศึกษาในครั้งนี้ เลือกการศึกษารูปแบบการบําบัดผูติดยา แบบผูปวยนอกที่ใช Matrix
Drug Treatment Model ที่ไดรับการพัฒนาจากผลการศึกษาวิจัยของ Matrix institute ซึ่งอยูที่เมือง
Los Angelis รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูศึกษาไดนําคณะแพทยผูเชี่ยวชาญการบําบัด
ยาเสพติดของหลายสถาบัน ไปศึกษาดูงานและฝกอบรมที่สถาบันดังกลาว เมื่อประมาณ 10 กวาปที่
แลว และนํารูปแบบการบําบัดมาเผยแพร โดยฝกอบรมอยางกวางขวางในประเทศไทย เพื่อบําบัดผู
ติดยาบาที่มีจํานวนมาก ซึ่งตอมารูปแบบการบําบัดดังกลาวไดถูกนํามาปรับใชในสถานบําบัด และ
โรงพยาบาลทั่ ว ไป ดั ง นั้ น เพื่ อ ที่ จะได พั ฒ นารู ป แบบการบํ า บั ด ให ดีขึ้ น จํ า เป น ต องศึ ก ษา และ
วิเคราะหความเปนมา ขั้นตอนของการประยุกตใชจุดออนและจุดแข็งในการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ที่
จะไดนําเสนอในรายงานนี้ตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานการบําบัดผูติดยาในลักษณะผูปวยนอก ตามรูปแบบ
Matrix Drug Treatment Model ของ Matrix Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงระยะเวลาตั้งแต
ป พ.ศ.2528 จนถึงป พ.ศ. 2541
1.2.2 เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของการนําการบําบัดผูติดยาในลักษณะผูปวยนอก ตาม
รูปแบบMatrix Drug Treatment Model จากประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกตใชในสถานบําบัด
และโรงพยาบาลในประเทศไทย
1.2.3 วิเคราะห ความแตกต างของผลการปฏิ บัติง านของการบํ า บัด ผูติดยาในรู ปแบบ
Matrix Drug Treatment Modelระหวางประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริ กา และสภาพปญหา
ของการนํารูปแบบการบําบัดผูติดยาบาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใชในประเทศไทย รวมทั้งการ
หาแนวทางการพัฒนารูปแบบนี้ตอไปในอนาคต
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1.3 ขอบเขตและวิธีการดําเนินการศึกษา
1.3.1 การศึกษาผลการปฏิบัติงานของการบําบัดผูติดยาในลักษณะของผูปวยนอก ตาม
รูปแบบMatrix Drug Treatment Model ของ Matrix Institute ที่ตั้งอยูในเมือง Los Angelis มลรัฐ
California ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา โดยการทบทวนวรรณกรรม และ
จากขอมูลที่ผานการศึกษาดูงาน
1.3.2 การศึกษาผลการปฏิบัติงานของการนําการบําบัดผูติดยา ตามรูปแบบMatrix Drug
Treatment Model จาก Matrix Institute มาประยุกตใชในประเทศไทยของสถาบันธัญญารักษ ศูนย
บําบัดประจําภาค และโรงพยาบาลศรี ธั ญญา ในชวงระยะเวลาประมาณ 10 ปที่ผานมา โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมและขอมูลที่รวบรวมไดจากการทํางานที่ผานมา
1.3.3 การวิ เ คราะห ค วามแตกต า งของผลการปฏิ บั ติ ง านของการบํ า บั ด ตามรู ป แบบ
Matrix Drug Treatment Modelระหวาง Matrix Institute และสถานพยาบาลในประเทศไทย และ
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในดานนโยบาย บุคลากร งบประมาณและสภาพแวดลอมของการนํา
รูปแบบการบําบัดดังกลาวมาประยุกตใชในประเทศไทย โดยการทบทวนวรรณกรรม และสัมภาษณ
บุ ค คลที่ เกี่ ย วข องได แก ผู กํ า หนดนโยบาย ผู บ ริ หารสถานพยาบาล และผู บํ า บั ดตามประเด็ น ที่
เกี่ยวของ
โดยมีระยะเวลาของการศึกษาอยูในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
1.4 ประโยชนของการศึกษา
ปญหาการระบาดของยาบาและสารกระตุนอื่นๆยังมีความรุนแรงระดับชาติ จํานวนผูเสพ
และผูติดสารดังกลาวมีจํานวนหลายแสนคน หากไมมีการบําบัดผูติดยาที่มีประสิทธิภาพแลว ผูเสพ
และผูติดเหลานี้จะเปนแหลงแพรกระจายทําใหการระบาดขยายตัวขึ้น
จากอดีตถึงปจจุบัน การบําบัดผูติดยาบาและสารกระตุนในปจจุบันยังเปนวิธีการงายๆ
และไมมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการนําวิธีการรักษาผูติดยาแบบผูปวยนอก Matrix Drug Treatment
Program มาใช ใ นสถานพยาบาลทั่ ว ประเทศในช ว งป 2544 – 2545 รู ป แบบการบํ า บั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพในตางประเทศ กลับไมสามารถนํามาประยุกตใชไดดีในประเทศไทย
ในปจจุบันการบําบัดผูติดยาบาและสารกระตุน ยังไมมีวิธีใดที่มีประสิทธิภาพเทารูปแบบ
Matrix Drug Treatment Model อีกทั้งบุคลากรจํานวนมากก็คุนเคยกับรูปแบบนี้แลว ปญหาที่
รูปแบบนี้ใชไมคอยไดผลในประเทศไทย ไมใชปญหาดานวิชาการ แตเปนเรื่องของการบริหาร
จัดการ นโยบาย บุคลากร และงบประมาณ ดังนั้นการศึกษานี้จะชี้ใหเห็นถึงแนวทางที่จะนํารูปแบบ
Matrix Drug Treatment Program กลับมาพัฒนาและผลักดันใหเกิดการบําบัดทั่วประเทศไดอยางไร
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การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ทํ า ให เ ราได เ ห็ น รู ป แบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของการ
บําบัดรักษาผูติดยาที่มีความแตกตางกันของแตและหนวยงานในแตละชวงเวลา และทําใหเราเห็น
การนํารูปแบบ Matrix Drug Treatment Model มาประยุกตใชในกลุมผูติดยาประเภทตางๆ และจาก
การวิเคราะหถึงความแตกตางของผลการปฏิบัติงาน จะทําใหเราทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรค
ที่ทําใหการนํารูปแบบ Matrix Drug Treatment Model จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกตใชใน
ประเทศไทยเปนอยางไร เมื่อเราศึกษาและเห็นภาพดังที่กลาวมาไว จึงเปนหนทางใหเราไดพัฒนา
รูปแบบการบําบัดผูติดยาในรูปแบบนี้ใหดีขึ้นในอนาคต และเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายการ
บําบัดผูติดยาของประเทศไทยในอนาคต
1.5 นิยามศัพทที่สําคัญ
ในการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวของกับพฤติกรรมการติดยา และรูปแบบการบําบัดผูติดยา ดังนั้นจะมี
ศัพททางการแพทยและทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของหลายคํา จําเปนตองนิยามในชัดเจนดังนี้
1.5.1 พฤติกรรมเงื่อนไข (Conditioned behavior) เปนพฤติกรรมที่ถูกวางเงื่อนไขดวย
ตัวกระตุนที่ไมไดมีผลตอพฤติกรรมนั้นโดยตรง เชน สั่นกระดิ่งทุกครั้งกอนที่จะในอาหารสุนัข เมื่อ
ทําไประยะหนึ่งเสียงกระดิ่งจะมีผลตอสุนัข เมื่อสุนัขไดยินเสียงกระดิ่งก็จะเกิดน้ําลายขึ้น พฤติกรรม
เงื่อนไขนี้เกี่ยวของโดยตรงกับความอยากยา เมื่อผูติดยาเห็นอุปกรณ การเสพยา หรือเดินผานสถานที่
ที่เคยเสพยา อาการอยากยาก็จะปรากฏขึ้นทันที
1.5.2 ความอยากยา (Craving) เปนความตองการเสพยาอยางรุนแรงที่ผูติดยาไมสามารถ
ยับยั้งได เปนผลมาจากพยาธิสภาพของสมอง เมื่อ มีการเสพยาเปนระยะเวลานานพอสมควร สมอง
สวนที่ควบคุมสัญชาตญาณ (instinct) จะมีอิทธิพลเหนือสมองสวนคิด และพฤติกรรมเงื่อนไขเกิด
จะเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความอยากยาเมื่อมีตัวกระตุน
1.5.3 อาการถอนพิษยา (Withdrawal symptoms) เปนอาการทางกายภาพที่เกิดขึ้นเมื่อผู
ติดยาไมไดเสพยาในระยะเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกตามภาษาชาวบานวา “ลงแดง” มักมีอาการปวดเมื่อย
ตามรางกาย คลื่นไส อาเจียน หรือปสสาวะ-อุจจาระราด เปนตน หากสามารถทนตออาการผิดปกติ
นี้ได อาการตางๆ ก็จะคอยๆนอยลง
1.5.4 การติ ดยา (Addiction) เป นภาวะที่ รา งกายมี ความต องการที่ จะต องเสพยาอย า ง
ตอเนื่องในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในระยะแรกจะเกิดการติดยาทางจิตใจ ตองพึ่งพิงการเสพยา
เพื่อใหจิตใจกระปกระเปาขึ้น แตเมื่อเสพยานานขึ้นและปริมาณมากขึ้นจะเริ่มเปนการติดยาทาง
รางกาย ซึ่งการเกิดอาการอยากยาและอาการถอนพิษยาเกิดขึ้นตามมา

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎี Cognitive Behavioral Therapy 1
Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เปนการบําบัดทางจิตที่แสดงใหเห็นวาความ
ผิดปกติดานอารมณ พฤติกรรม และกระบวนการคิด เปนระบบที่เชื่อมโยงกัน การบําบัดรูปแบบนี้ไดผลดี
ในการบําบัดความผิดปกติดานตาง ๆ ไมวาจะเปนความผิดปกติทางอารมณ ความผิดปกติดานบุคลิกภาพ
ความผิดปกติดานการเงิน หรือการติดยา เปนตน CBT ไดรับการพัฒนาโดยการรวมรูปแบบการบําบัด
ดานพฤติกรรม (Behavior therapy) และรูปแบบการบําบัดดานกระบวนการคิด (Cognitive therapy) เขา
ดวยกัน
CBT เปนการบําบัดที่มุงไปที่การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ผิดหรือบกพรอง ซึ่งมีผลตอ
จิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก ผูบําบัดจะใช CBT ในการชวยเหลือผูปวยใหสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดและความเชื่อเดิม ๆ และแทนที่ดวยความคิดและความเชื่อใหม
ขั้นตอนของ CBT ประกอบดวย 6 ระยะ ดังนี้
1) การประเมินผล (Assessment)
2) การเปลี่ยนกระบวนคิดใหม (Re-conceptualization)
3) Skills acquisition
4) Skills consolidation and application training
5) Generalization and maintenance
6) Post-treatment assessment follow up
ในการบําบัดรักษาผูปวย เราสามารถนํา CBT มาประยุกตใชในผูปวยหลายประเภท
ไดแก ผูปวยโรคจิต ผูปวยที่มีอาการผิดปกติในการกิน ผูปวยที่ผิดปกติในบุคลิกภาพ ผูปวยโรคจิตเภท
และผูติดยาเสพติด เปนตน

1

Wikipedia, (2012), Cognitive behavioral therapy, Online, Available: http.//en.wikipedia.org/
wiki/Cognitive_behavioral_therapy.
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2.1.2 การประเมิ นผลการบํ าบั ดผูติ ดยาเสพติ ด (Evaluation of Substance Use
Treatment Programmes) 2
เนื่องจากความซับ ซอนของโปรแกรมการบําบัดผูติดยาเสพติดในปจจุบั น และ
จํ า นวนที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ของผู ที่ เข า รั บ การบํ า บั ด การประเมิ นผลโปรแกรมดั ง กล า วไม คํ า นึ ง สิ่ ง ที่
ตองการเพียงอยางเดียว แตจะตองคํานึงถึงทรัพยากรที่ใชไป ประสิทธิภาพที่เ กิดขึ้น และการบําบัดมี
มีคุณภาพเปนอยางไร
1) โปรแกรมการประเมินผลคืออะไร
โปรแกรมการประเมินผลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เกี่ยวกับ
ปรุงรูปแบบในอนาคต อยางไรก็ตาม การประเมินผลการบําบัดผูติดยา นอกจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบหรือการทบทวนโปรแกรมการบําบัดในมุมมองตางๆแลว มักยังเกี่ยวของกับ
ทัศนคติดวย ทัศนคติจะเปนตัวเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการประเมินผลที่ดีภายในสถานบําบัด
รวมถึงการตั้งคําถามอยางตอเนื่อง และการหาขอมูลการดําเนินงาน และผลที่ไดรับจากโปรแกรม
การบําบัด
2) ทําไมเราตองประเมินโปรแกรมการบําบัด
การประเมินผลการบําบัดชวยในการปรับปรุงคุณภาพการรักษา และประหยัด
ทรัพยากร เปาหมายสุดทายคือการรวบรวมขอมูลที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับการดําเนินงาน ผลลัพธของ
การบําบัด และตนทุน/ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสําหรับการตัดสินใจปรับปรุงคุณภาพของการบําบัด
การประเมินผลจะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกสวน ประกอบดวย ผูบริหารจะสามารถบริหาร
อยางมีประสิทธิภาพโดยใชทรัพยากรจํากัด ผูใหบริการจะไดรับการเรียนรูและปรับปรุงคุณภาพการ
บําบัด และผูรับบริการก็จะไดรับการบําบัดรักษาที่ดียิ่งขึ้น
3) มาตรฐานของการประเมินผล
การประเมิ นผลโดยการบํา บัดต องเปนไปตามมาตรฐานพื้นฐานตลอดเวลา
มาตรฐานเหลานี้สัมพันธกับจริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยเปนสําคัญ หลักการถูกแบงออกเปน 4
มาตรฐานหลักเพื่อเปนแนวทางในการวางรูปแบบประเมินผล
(1) การนํามาใชประโยชน (Utility) : ตองทําใหแนใจวาการประเมินผลจะให
ขอมูลที่ตรงประเด็นตามกาลเวลาและและการกระทําที่เกิดขึ้น
(2) ความเปนไปได (Feasibility) : ตองทําใหแนใจวากิจกรรมการประเมินผล
นั้นวางอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดในดานเวลา ทรัพยากร และประสบการณที่มี
2

Treatnet, (2012), Evaluation of Substance Use Treatment Programmes, United Nations office on Drugs and
Crime, Online, Available: www.unodc.org/ddt-training/treatment/.../1.Vol D_Prog_Eval.pdf.
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(3) ความเหมาะสม (Propriety) : ตองทําใหแนใจวาสิทธิของแตละคนตอง
ไดรับการปกปอง จากการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งอาจจะสงผลตอบุคคลเหลานี้
(4) ความแมนยํา (Accuracy) : ตองทําใหแนใจวาผลของการประเมินตองมี
เหตุผลและเชื่อถือได
4) การประเมินผลลัพธของโปรแกรม
การวัดผลลัพธจากการประเมินผลโปรแกรมวาผูบําบัดและสภาพแวดลอมได
เปลี่ยนแปลงตามการบําบัดและการฟนฟูสมรรถภาพอยางไร และการเขารับการบําบัดเปนปจจัย
หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม
5) คําถามพื้นฐานที่ตองการคําตอบก็คือ
- การบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพเปนประสิทธิภาพเปนอยางไร
- การบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพเปนประสิทธิภาพเปนอยางไร
- ประสิทธิภาพเหลานั้นสามารถประเมินไดอยางไร
ในอีกดานหนึ่ง เปาหมายของการประเมินผลลัพธที่จะประเมินประสิทธิภาพ
ของการบําบัด โดยการคนหาสิ่งเหลานี้
- ถาคุณภาพชีวิตของผูบําบัดดีขึ้นตามการบําบัด
- ถามีการลดลงของความถี่และปริมาณการเสพยาเสพติดตามการบําบัด
- การดีขึ้นของผูบําบัดสามารถถือวามีสวนจากการเขารวมในกิจกรรมการ
บําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ
6) หลักการสําคัญในการวางแผนประเมินผลลัพธ
การวางแผนประเมินผลลัพธตองการที่จะตอบคําถามเหลานี้
- อะไรเปนตัวชี้ วัด indicator สํา หรับ ผลลั พธ และเราวางแผนที่จะวัดมั น
อยางไร ตัวชี้วัดผลลัพธที่ดี ควรจะสัมพันธโดยตรงกับเปาหมายของการบําบัด
- ความไมลําเอียง ความนาเชื่อถือ และความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่เราจะ
ใช เก็ บรวบรวมขอมู ลเปนอย า งไร มันอาจจะเปนเครื่องมือที่ไ ดรับ การพั ฒนามาแล ว แตถ าเป น
เครื่องมือที่สรางขึ้นมาใหม จําเปนที่จะตองหาความนาเชื่อถือและความเที่ยงตรงของเครือ่ งมือกอน
- เราวางแผนที่จะรวบรวมขอมูลผลลัพธจากใคร เมื่อไหร และบอยแคไหน
การประเมินผลลัพธตองอาศัยขั้นตอนทางสถิติที่ซับซอน ถามีความจําเปน อาจตองใชนักสถิติชวย
7) การแปลผลของการประเมินผลลัพธ
ผลจากการประเมินผลลัพธควรที่ตอบคําถามเหลานี้
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(1) การบํ าบัดสามารถได รับผลลัพธ ที่คาดหวัง หรือไม ผลที่เป นไปไดควร
แสดงถึงความแตกตางระหวางผลลัพธที่คาดหวังและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง
(2) อะไรที่ เ ราพิ จ ารณาว า เป น ผลลั พ ธ ข องการประเมิ น ที่ สํ า คั ญ และตรง
ประเด็นที่สุด การที่ตองเปรียบเทียบกับผลจากวิจัยอื่นๆ
(3) แนใจอยางไรวาผลลัพธที่ไดมาจากการบําบัด มีความอธิบายอื่นๆที่เปน
ทางเลือกหรือไม
(4) มีความอธิบายอยางไรตองผลลัพธดานลบของการบําบัด เราตองพยายาม
หาคําอธิบายตอผลลัพธที่ไมคาดหวัง
(5) เรามีคําแนะนําสําหรับการบําบัดในลักษณะเดียวกันในอนาคตหรือไม บน
พื้นฐานจากผลที่เราไดรับ เราควรที่จะแนะนําการบําบัดนี้ตอผูอื่น เพื่อนําไปประยุกตใช
(6) เรามีคําแนะนําสําหรับการประเมินผลลัพธเชนนี้ในอนาคตหรือไม จาก
ประสบการณของเรานาจะเปนประโยชนมาสําหรับผูอื่นที่ ปรารถนาจะมีการประเมินลักษณะนี้
8) การประเมินดานอื่นๆของโปรแกรมการบําบัด
ผู ใ ห บ ริ ก ารอาจจะสนใจในมุ ม มองอื่ น ของการประเมิ น ผลการบํ า บั ด
นอกเหนือจากการประเมินผลลัพธที่ไดรับ
(1) การประเมินความตองการ (Need assessment)
(2) การประเมินกระบวนการบําบัด (Process Implementation)
(3) การประเมินตนทุน (Cost evaluation)
(4) การประเมินความพึงพอใจของผูรับการบําบัด (Client satisfaction)
(5) การประเมินทางเศรษฐศาสตร (Economic evaluation)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การใชผลการศึกษาวิจัยทางการแพทย ทางดานพฤติกรรม และทางจิตวิทยา มาเปนตัวกําหนด
หลักการพื้นฐานในการบําบัดและการดูแลผูติดยา โดยมีประเด็นยอยของเนื้อหาดังนี้
Principles of Drug Addiction Treatment : A Research – Based Guide (Second
Edition), National Institute on Drug Abuse :3
3

National Institute on Drug Abuse (NIDA), (2012), Principles of Drug Addiction Treatment : A Research –
Based Guide (Second Edition), National Institutes of Health, the U.S. Department of Health and Human
Services, Online, Available: www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment/principleseffective-treatment.
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2.2.1 ทําไมผูติดยาเสพติดตองเสพยาอยางตอเนื่อง ?
ผูติดยาสวนใหญมีความเชื่อวา เขาสามารถหยุดยาไดดวยตัวของเขาเอง และสวน
ใหญก็พยายามหยุดเสพยาโดยไมไดผานการบําบัด แมวาบางคนจะประสบความสําเร็จก็ตาม แตผู
ติ ดยาส ว นใหญ ไ ม ส ามารถที่ จะหยุ ดยาได ใ นระยะยาว ผลการวิ จัย ได ยื นยั นให เ ห็ นว า การเสพ
ยาเสพติดในชวยระยะเวลาหนึ่ง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองของผูเสพยา และพยาธิสภาพนี้
ยังปรากฏอยูแมบุคคลนั้นจะหยุดเสพยาแลวก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดจากการเสพยา
ทําใหเกิดผลตอพฤติ กรรมตาง ๆ รวมทั้งการที่ไ มสามารถควบคุมตนเองได เมื่อมีความอยากยา
(Craving) เกิดขึ้น ซึ่งเปนลักษณะของการติดยา
ความเขาใจเกี่ยวกับการความผิดปกติดานสรีระวิทยาดังกลาว สามารถอธิบายไดถึง
ความยากที่จะสําเร็จของการหยุดยาเองโดยปราศจากขั้นตอนของการบําบัด ความเครียดจากงาน
ปญหาครอบครัว ปญหาสุขภาพจิต ปญหาจากโรคทางกาย กลุมผูติดยาและสภาพแวดลอมที่ยังเปน
ปญหา เปนตัวกระตุนทําใหเกิดความอยากยา (Craving) อยางรุนแรง โดยที่ผูพยายามหยุดยาไมได
ตระหนักถึง และปจจัยเหลานี้เองเปนสาเหตุที่ทําใหผูพยายามหยุดยา ไมสามารถหยุดยาไดสําเร็จใน
ระยะยาว และกลับมาเสพติดยาอีก อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาความตั้งใจในการเขารับการ
บําบัดเปนองคประกอบสําคัญของความสําเร็จ แมวาผูนั้น จะเปนผูที่ติดยารุนแรงก็ตาม
2.2.2 การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดคืออะไร ?
การบําบัดผูติดยาเปนความพยายามที่จะชวยเหลือผูติดยา ใหสามารถชนะความตองการ
อยากยาและสามารถหยุ ดเสพได การบํ าบั ดผูติดยาขึ้ นอยู กับสภาพป ญหาทํ าให เกิ ดรูปแบบบํ าบั ดที่
หลากหลาย และระยะเวลาที่แตกตางกัน และเนื่องจากการติดยาเปนโรคเรื้อรัง ซึ่งมักจะทําใหผูพยายาม
หยุดยากลับมาเสพใหมเปนระยะ ๆ ดังนั้นการบําบัดผูติดยาในระยะสั้นหรือการบําบัดครั้งสองครั้งจึงเปน
การบําบัดที่ไมไดผลสําหรับผูติดยาสวนใหญ การบําบัดเปนขั้นตอน การรักษาระยะยาวที่ตองมีเทคนิ ค
การรักษาหลายรูปแบบ และมีการติดตามอยางตอเนื่อง
การบําบัดผูติดยาที่มีพื้นฐานจากงานวิจัยมีหลากหลายรูปแบบ การบําบัดตองรวมถึง
การบําบัดดานพฤติกรรม การใชยาบําบัด หรือทั้งสองรูปแบบ รูปแบบจําเพาะของการบําบัดจะขึ้นอยูกับ
ความตองการของ ผูติดยาแตละคน และชนิดของยาเสพติดที่ใชดวยความรุนแรงของการติดยา และความ
พยายามหยุดยาครั้งที่ผานมา มีผลตอวิธีการบําบัดในครั้งตอไปดวย ในที่สุดผูเขารับการบําบัดซึ่งทุกข
ทรมานจากปญหาสุขภาพกายและจิต ปญหาอาชีพ ปญหากฎหมาย ปญหาครอบครัว และปญหาสังคม
ควรที่จะไดรับการดูแลและแกไขไปพรอมๆ กัน
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2.2.3 การแบงประเภทการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ผลการวิจัยดานการบําบัดผูติดยาไดแบงการบําบัดออกเปนหลายรูปแบบ การบําบัดใน
แตละรูปแบบยังคงมีการพัฒนาและแตกแขนงไปเปนรูปแบบตาง ๆ ทําใหรูปแบบการบําบัดผูติดยาใน
ปจจุบันแตกตางไปจากการแบงประเภท ที่ผานมา ตัวอยางขางลางเปนรูปแบบการบําบัดที่มีพื้นฐานมา
จากงานวิจัยเฉพาะดานไดแก
1) การถอนพิษยาเสพติด (Detoxification)
การถอนพิษยาเปนขบวนการในรางกายที่จะขับถายยาเสพติดออกจากรางกาย ซึ่ง
มั กจะเกิ ดอาการถอนพิ ษยา(Withdrawal symptoms) หรื อบางครั้ งมี ผลกระทบที่ ร ายแรงเกิ ดขึ้ น
กระบวนการถอนพิษยาไมเกี่ยวของกับการแกไขปญหาสุขภาพจิต ปญหาสังคม และปญหาพฤติกรรม
ดังนั้ นการถอนพิษยา อย างเดียวไมทํ าให เกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมเพื่ อที่ จะหยุดยาอย างถาวร
กระบวนการนี้มักจะตองบําบัดดวยการใชยา โดยการดูแล และควบคุมโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ในลักษณะ
ของผูปวยในหรือผูปวยนอกก็ตาม เราจึงมักมีการเรียกกระบวนการบําบัดนี้วา “การถอนพิษยาเสพติดโดย
ใชยา” กระบวนการถอนพิษยาเสพติดจึงเปนกาวแรกของการบําบัดผูติดยาใหผานพนวิกฤต หรืออาการทาง
กายภาพที่เกิดจากการหยุดยา การใชยาเพื่อชวยในการถอนพิษยาเสพติด สามารถใชในกลุมที่ติดยา Opioids
Benzodiazepines Alcohol Nicotine Barbiturates และ Sedative อื่นๆ หลังจากผานกระบวนการถอนพิษ
ยาเสพติดแลว จะตองมีการประเมินสภาพทั่วไปของผูติดยา และเขาสูการบําบัด ขั้นอื่นตอไป
2) การบําบัดในสถานบําบัดระยะยาว (Long-term residential treatment)
การบําบัดในสถานบําบัดระยะยาวเปนการดูแลผูติดยาตลอด 24 ชั่วโมง ในสถาน
บําบัดที่ไมใชโรงพยาบาล รูปแบบการบําบัดนี้ที่เปนที่รูจักมากที่สุดไดแก ชุมชนบําบัด (Therapeutic
community - TC) ซึ่งมีชวงเวลาของการบําบัด 6 ถึง 12 เดือน ชุมชนบําบัดเนนที่จะใหผูหยุดยาปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม และกลับเขาสังคม (Re-socialization) ไดเปนองคประกอบสําคัญของการบําบัด การติดยาทําให
ผูติดยาแทนทุกคนมีความผิดปกติทางดานจิตใจ และปฏิสัมพันธกับผูอื่นในสังคม ดังนี้การบําบัดจะมุง
ไปที่ทําใหผูติดยาสรางความนาเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และสามารถใชชีวิตรวมกันกับผูอื่นในสังคม
ได และการบําบัดมีกระบวนการที่ซับซอน บางครั้งมีการเผชิญหนา (Confrontation) ดวยกิจกรรมที่จะ
ชวยใหผูหยุดยาเปลี่ยนแปลงความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้
แลว ชุมชนบําบัดยังมีการฝกอาชีพ และการชวยเหลือดานอื่น ๆ ที่จําเปน จากผลการวิจัย กระบวนการ
บําบัดรูปแบบชุมชนบําบัด สามารถนํามาประยุกตใชกับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน กลุมวัยรุน กลุมผูหญิง
กลุมไรบาน กลุมที่มีปญหาสุขภาพจิต และกลุมตองโทษ เปนตน
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3) การบําบัดในสถานบําบัดระยะสั้น (Short-term residential treatment)
การบําบัดในสถานบําบัดระยะสั้นเปนการบําบัดผูติดยาอยางเขมขน ในระยะเวลา
ที่สั้น โดยประยุกต เทคนิคของ 12-step การบําบัดรูปแบบนี้แตเดิมใชบําบัดผูติดสุรา แตในชวงกลาง
ทศวรรษ 1980 มีการระบาดของโคเคน จึงมีการนํามาใชบําบัดผูติดยาประเภทอื่น ผูติยาตองไดรับการ
บําบัดเปนผูปวยในของโรงพยาบาล เปนเวลา 3-6 สัปดาห หลังจากนั้นตองบําบัดเปนผูปวยนอก และเขา
รวมกิจกรรมกลุมชวยตนเอง (Self-help group) ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่จะกลับไปใชยาเสพติดใหม
หลังจากออกจากโรงพยาบาลแลว
4) การบําบัดแบบผูปวยนอก (Outpatient treatment programs)
การบําบัดแบบผูปวยนอกแตกตางกันในแตละรูปแบบและความเขมขนของการ
บําบั ด ค าใช จายของการบํ าบั ดรูปแบบนี้ นอยกว าการรั กษาในสถานบําบั ดหรื อในโรงพยาบาลและ
เหมาะสมกับผูติดยา ที่ยังมีงานทํา หรือยังอยูในสังคมได การบําบัดแบบผูปวยนอกหากมีความเขมขน
ของกระบวนการบําบัดนอยก็จะคลายคลึงกับการใหสุขศึกษาผูติดยา สําหรับรูปแบบการบําบัดแบบ
ผูปวยนอกที่มีความเขมขน สามารถใหผลการบําบัดเทียบเทา การบําบัดในสถานบําบัด การบําบัดรูปแบบ
นี้สวนใหญ ใชใหคําปรึกษารายกลุม (Group counseling) เปนองคประกอบหลักในผูติดยาบางรายสามารถ
ที่จะใชยาหรือรักษาอาการทางจิตรวมไปกับการบําบัดยาเสพติดดวย
5) การใหคําปรึกษารายบุคคล (Individualized drug counseling)
การใหคําปรึกษารายบุคคลไมเพียงแตจะเนนถึงการลดหรือหยุดเสพยาเสพติด
เทานั้น ยังมุงที่จะแกไขปญหาดานอื่น ๆ ของผูติดยา ไดแก ปญหาตกงาน ปญหาการทําผิดกฎหมาย และ
ปญหาความสัมพันธในครอบครัว/ชุมชน แมวาประสงคจะเปนการแกไขพฤติกรรมในระยะสั้นก็ตาม แต
การใหคําปรึกษารายบุคคลชวยใหผูหยุดยาพัฒนากลวิธีและเครื่องมือที่จะหยุดยาอยางตอเนื่ อง และ
กระตุนใหผูหยุดยาเขารวมในกิจกรรม 12-steps อยางนอย 1-2 ครั้ง ตอสัปดาห และยังสามารถชวยเหลือผู
ติดยาโดยใชยาการรักษาทางจิต การจางงาน และความชวยเหลือดานอื่น ๆ
6) การใหคําปรึกษาเปนกลุม (Group counseling)
รูปแบบการบําบัดผูติดยาจํานวนมาก ใชการใหคําปรึกษาเปนกลุมเพื่อเปนแรง
ขับเคลื่อนทางสังคมโดยกลุมเพื่อน เพื่อชวยพัฒนาการใชชีวิตที่ปราศจากยาเสพติด ผลงานวิจัยไดแสดงให
เห็นวา การใหคําปรึกษาเปนกลุม รวมกับการใหคําปรึกษารายบุคคล ในการบําบัดผูติดยา ตามหลักการ
ของ Cognitive-behavioral therapy หรือ Contingency management แลว ผลการบําบัดเปนที่นาพอใจ ใน
ปจจุบันมีนักวิจัยหลายคนกําลังสนใจในการจัดทํามาตรฐานของการใหคําปรึกษา เปนกลุมและการเขาถึง
ชุมชนมากขึ้น
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2.2.4 การบําบัดผูติดยาอยางมีประสิทธิภาพเปนอยางไร ?
นอกจากการหยุดเสพยาเสพติดแลว จุดมุงหมายของการบําบัดผูติดยาตองเปลี่ยนแปลง
ผูติดยา ใหเปนคนดีของครอบครัว ที่ทํางานและชุมชน ผลการวิจัยติดตามผูเขารับการบําบัดพบวา ผูติดยา
สวนใหญ ที่ สมารถหยุดเสพยาได สามารถลดการกระทํ าผิ ดกฎหมาย พั ฒนาอาชีพ เข าสั งคม และมี
สุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอยางเชน การบําบัดผูติด เฮโรอีนดวยเมธาโดน (Methadone) ไดแสดงถึงการเขารวม
พฤติกรรมบําบัดเพิ่มขึ้น และลดทั้งการเสพยากับการทําผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม ผลของการบําบัดผูติด
ยา ในแตละคนขึ้นอยูกับขนาดและธรรมชาติของปญหาแตละคน การบําบัดที่เหมาะสม และการชวยเหลือ
ดานตาง ๆ รวมถึงปฏิสัมพันธระหวางผูหยุดยาและผูบําบัด
เช น เดี ย วกั บ โรคเรื้ อ รั ง อื่ น ๆ ผู ติ ด ยาเสพติ ด สามารถได รั บ การบํ า บั ด อย า งมี
ประสิทธิภาพ การบําบัดสามารถชวยใหผูติดยาสามารถตอสูไดกับผลกระทบที่รายแรงที่มีตอสมอง และ
ทําใหเกิดพฤติกรรมที่เลวราย ธรรมชาติของโรคเรื้อรังทําใหเราเห็นวา การกลับไปเสพยาใหมไมใชสิ่งที่
จะเกิดขึ้นไมได การกลับมาเปนซ้ําของการเสพยามีอัตราการเกิดไมแตกตางจากโรคเรื้อรังอื่น ๆ เชน
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหืดหอบ เปนตน
มักมีการเขาใจผิดที่วา เมื่อเกิดการกลับมาเสพยาใหม คนทั่วไปมักรูสึกวาเปน ความ
ลมเหลวในการบําบัดผูติดยาผูนั้นแลว ซึ่งแทจริงแลวการบําบัดที่จะประสบความสําเร็จตองประกอบดวย
การประเมินผลและติดตามอยางตอเนื่อง รวมถึงการปรับขั้นตอนการบําบัดใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ เมื่อผูปวยไดรับยาและการดูแลอยางดี อาการของโรคก็
ลดลง การรักษาดูเหมือนจะไดผล แตเมื่อผูปวยหยุดยาและไมไดรับการดูแล อาการตาง ๆ ก็จะกําเริบขึ้น
อีก สําหรับการบําบัดผูติดยา การกลับมาเสพยาใหมยังไมถือวาเปนความลมเหลวของการบําบัด แตมัน
แสดงถึงวาการบําบัดตองไดรับการประเมินสถานการณใหม และตองไดรับการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
2.2.5 หลักสําคัญในการบําบัดผูติดยาอยางมีประสิทธิภาพ
1) การติ ด ยาเสพติ ด เป น โรคซึ่ ง ซั บ ซ อ น มี ผ ลต อ การทํ า งานของสมองและ
พฤติกรรมแตเปนโรคที่สามารถรักษาได การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของสมอง มีผลใน
ระยะยาว แมวาผูติดยาจะหยุดเสพยาเสพติดแลวก็ตาม ดวยสาเหตุนี้จึงสามารถอธิบายไดวาทําไมผู
หยุ ด เสพยาจึ ง มี ส ภาพที่ เ สี่ ย งต อ การกลั บ ไปเสพยาเสพติ ด ใหม อี ก แม ว า จะหยุ ด เสพยามาเป น
ระยะเวลายาวแลวก็ตาม
2) ไมมีการบําบั ดวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ที่สามารถบํา บัดรักษาผูติดยาทุ กคนได
อยางเหมาะสม การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบําบัดใหเขาไดกับปญหา และความตองการของ
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ผูติดยาแตละคนเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหเกิดความสําเร็จของการรักษา อันที่จะนําผูติดยากลับไปสู
ครอบครัว สถานที่ทํางานและสังคมอยางปกติสุข
3) การบํา บัดผูติดยาตองมี ความพร อมอยูเสมอ เพราะผูติดยาแต ละคนมีค วาม
ลังเลที่จะเขารับการบําบัด การเตรียมความพรอมของการบําบัดเปนสิ่งจําเปน ผูติดยาจะไมมาเขารับ
การบําบัดถากระบวนการบําบัดไมพรอมที่จะใหบริการทันทีทันใด เชนเดียวกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ การ
ใชบริการบําบัดรักษายิ่งรวดเร็วเทาไรความสําเร็จของการบําบัดก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น
4) การบําบัดผูติดยาอยางมีประสิทธิภาพตองเขาถึงความตองการหลากหลายของ
ผูติดยาแตละคนไมใชเพียงปญหาการติดยาเทานั้น การบําบัดตองเขาถึงปญหาทางการแพทย ปญหา
จิตใจ ปญหาสังคม ปญหาอาชีพ และปญหาทางกฎหมาย และการบําบัดนั้นจะตองปรับใหเขากับผู
ติดยาในแตละอายุ เพศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
5) การที่ผูติดยาตองอยูในกระบวนการบําบัดรักษาในระยะเวลานานเพียงพอเปน
สิ่งจําเปนของการบําบัด ระยะเวลาที่เหมาะสมของผูติดยาแต ละคนขึ้นอยูกับประเภทและความ
รุนแรงของปญหาและความตองการของแตละคน การศึกษาชี้ใหเห็นวาผูติดยาสวนใหญตองการ
ระยะเวลาของการบําบัดอยางนอย 3 เดือน จึงจะสามารถลดและหยุดยาเสพติดได การฟนจากการ
ติดยาเปนกระบวนการที่ยาวนาน และมักตองการบําบัดหลายครั้งเชนเดียวกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ การ
กลับไปเสพยาซ้ําอาจเกิดขึ้นได และเปนสิ่งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนตองปรับวิธีการบําบัดใหมเพราะ
ผูติดยามักจะหยุดรับการบําบัดกอนการบําบัดจะสิ้นสุด ดังนั้นการบําบัดที่ดีจะมีวิธีการที่จะทําใหผู
เขารับการบําบัดยังอยูในการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
6) การใหคําปรึกษารายบุคคลและเปนกลุม รวมทั้งพฤติ กรรมบําบัดเปนรูปแบบ
การบําบัดผูติดยาที่ใชกันอยางแพรหลาย พฤติกรรมบําบัดแตกตางกันจุดที่เนนแตมักจะเกี่ยวของที่
ทํ า การการกระตุ น ผู ติ ด ยาให เ ปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมให แ รงบั น ดาลใจในการหยุ ด ยา สร า ง
ความสามารถในการตอต านการเสพยา ทดแทนกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข องกั บยาเสพติ ด ดวยกิ นกรรม
สร า งสรรค แ ละให ข วั ญ กํ า ลั ง ใจ พั ฒ นาความสามารถในการแก ไ ขป ญ หาและเสริ ม ให เ กิ ด
ความสั มพั นธ ที่ดีกับ บุค ลรอบข าง นอกจากนี้ แล วการไดเขา รวมในการบํ าบั ดเปนกลุ มและการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางการบําบัดหรือชวงติดตามผลจะเปนผลดีที่จะชวยใหการเลิกยาทําได
สําเร็จ
7) การวางแผนการบําบัดและการชวยเหลือตองทําการประเมินอยางตอเนื่อง และ
ปรับใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนของผูติดยา บริการทางการแพทย ครอบครัว
บําบัด การฟนฟูอาชีพ หรือการชวยเหลือทางสังคมและกฎหมาย สําหรับผูเขารับการบําบัดสวน
ใหญ การบําบัดและดูแลอยางตอเนื่องจะสงผลดีตอผูเขารับการบําบัดอยางที่สุด

15
8) การบําบัดผูติดยาไมจําเปนตองสมัครใจรักษาถึงจะไดผลดี การถูกบังคับจาก
ครอบครัวจากการจางงาน หรือจากระบบบังคับรักษา สามารถเพิ่มการเขารับการบําบัด ระยะเวลา
ในการบําบัดและสงผลใหเกิดความสําเร็จในการบําบั ดในที่สุด
9) การตรวจป ส สาวะเพื่ อค นหาการเสพยาในระหว า งการบํ า บั ดต องทํ า อย า ง
ตอเนื่อง เมื่อเกิดการกลับมาเสพยาใหม การตรวจสอบการเสพยาเปนตัวกระตุนที่สําคัญและสามารถ
ยับยั้งตอการอยากกลับไปเสพยาได การตรวจสอบควรจะใชเปนตัวชี้วัดแรก ๆ ของการกลับไปเสพ
ยาใหม ซึ่งตองปรับใหเขากับความจําเปนของผูเขารับการบําบัดแตละราย
10) การบํ า บั ด ผู ติ ด ยาควรมี ก ารประเมิ น ผู เ ข า รั บ การบํ า บั ด ในป ญ หาของ
HIV/AIDS โรคตับอักเสบ B และ C โรควัณโรค และโรคติดเชื้ออื่น ๆ รวมถึงการใหคําปรึกษาที่จะ
ลดความเสี่ ย งของการเกิ ดโรคเหล า นี้ โดยการช วยเหลื อใหผู ติดยาเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมที่ จะ
นําไปสูความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือแพรกระจายเชื้อของโรคตาง ๆ ที่กลาวมา
2.3 สรุปกรอบความคิด
การบําบัดยาเสพติดเปนการบําบัดที่มีวิธีการหลากหลายมาก ตั้งแตการหักดิบ โดยไมตอง
ใหการรักษาใดๆเลย รวมถึงการกักขัง และการใชสมุ นไพรตางๆ นอกจากความหลากหลายของการ
บําบัดแลว ผูติดยาเสพติดยังมีความหลากหลายของประเภทยาเสพติดที่เสพและความรุนแรงของ
การติดยามากนอยตางกันไป
ดัง นั้ นการวิ เคราะห ผลการปฏิ บั ติก ารจํ า เปนต องให คํ า จํ า กั ดความของการติ ดยา และ
หลักเกณฑที่ใชประเมินโดยวางพื้นฐานบนผลงานงานวิจัยที่เปนวิทยาศาสตร นอกจากนั้นแลวการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตองพิจารณาจากผลการประเมินที่มีพื้นฐานงานวิจัยที่เปนวิชาการ
การเปรียบเทียบผลปฏิบัติการของการบําบัดระหวางสถาบันตนแบบ และสถานบําบัดที่
นํามาประยุก ตใ ช จํ าเปนตองพิ จารณาในหลายมิติ ของการปฏิ บั ติง าน ไมว าจะเป นมุ มมองของ
ทรัพยากรในประเทศ เทคโนโลยี และระบบการจัดการของสถานบําบัด และหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ เมื่อเปรียบเทียบผลปฏิบัติการของสถานบําบัดตนแบบและสถานบําบัดที่นํารูปแบบมา
ประยุกตใชงาน จะทําใหทราบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบําบัดรักษานี้ ตอไปใน
อนาคตซึ่ ง แนวทางการพั ฒ นาประกอบด วยการพั ฒ นานโยบายและการบริ ห ารจั ดการสํ า หรั บ
ผูบริหาร แตสําหรับผูบําบัดและบุคลากรที่เกี่ยวของการพัฒนาดานวิชาการและวิธีการบําบัดเปนสิ่ง
สําคัญ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การประเมินผล Matrix Drug Treatment Model ของ Matrix Institute, California, USA
ตั้งแต ป พ.ศ. 2528 จนถึง ป พ.ศ. 25411
มีการประเมินเปนระยะดังนี้
3.1.1 Matrix Drug Treatment Model ไดรับการประเมินผลหลายครั้งในชวงระยะเวลา
20 กวาปที่ผานมา ลักษณะของการประเมินมีตั้งแตลักษณะ Open trials with few controls ไปจนถึง
Controlled clinical trials. การประเมินผลครั้งแรกเปน Pilot study ทําในป ค.ศ. 1985 ซึ่งติดตามผล
ของการบําบัดในผูติดโคเคน 83 ราย ติดตามในระยะเวลา 8 เดือน ในชวงระยะติดตามผูเขารับการ
บํ า บั ด จะเลื อ กรู ป แบบการบํ า บั ด เอง ประกอบด ว ยการเข า กลุ ม ช ว ยเหลื อ กั น เอง (Narcotic
Anonymous Group) ผูปวยใน 28 วัน หรือ ผูปวยนอกแบบ Matrix Drug Treatment Model ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวามีการเสพโคเคนลดลงอยางมีนัยสําคัญในกลุมที่เขารับการบําบัดรูปแบบ
Matrix Drug Treatment Model จํานวนผูเขารับการบําบัดที่กลับมาเสพโคเคนมีจํานวน 4 ราย ใน 30
ราย ที่รับการบําบัดรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model เปรียบเทียบกัน 10 ราย ใน 23 ราย ที่รับ
การบําบัดแบบผูปวยในและ 14 ราย ใน 30 ราย ที่เขารวมในกลุมชวยเหลือกันเอง (Self help group)
3.1.2 ในป ค.ศ. 1995 มีการประเมินผลติดตามผูติดโคเคนที่ เขารับการบําบัด 100 ราย ที่
สุมใหการบําบัดในรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model 6 เดือน และการบําบัดอื่น ๆ ที่หาไดใน
ชุมชนโดยการประเมินผลติดตามในรอบ 3, 6 และ12 เดือน ผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธอยาง
ชัดเจนระหวางระยะเวลาของการบําบัดรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model กับผลของการตรวจ
ปสสาวะที่ไมพบสารโคเคน แตไมมีความสัมพันธกับกลุมที่บําบัดรูปแบบอื่น ๆ ที่หาไดในชุมชน
นอกจากนั้นแลว การเขารับการบําบัดในรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model มีความสัมพันธกับ
ตัวชี้วัดของการจางงาน ตัวชี้วัดทางครอบครัว และตัวชี้วัด สุขภาพจิต การศึกษาในครั้งนี้สนับสนุน

1

Richard A. Rawson, The Matrix Model of Intensive Outpatient Treatment, A guideline developed for the
Behavioral Health Recovery Management project, Online, Available: www.bhrm.org/.../
The_Matrix_Model_Of_Intensive_Outpatient_Treatment.
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ปริมาณการเขารับการบําบัดในรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับผลลัพธที่ดีในดานตาง ๆ
3.1.3 ในป ค.ศ. 1998 the Center for Substance Abuse Treatment ไดรับการสนับสนุน
ทุนในการประเมินผล Matrix Model เปรียบเทียบกับรูปแบบการบําบัดตามปกติ (Treatment-AsUsual) ซึ่งประกอบไปดวย 8 รูปแบบ โดยใชวิธี Randomized controlled evaluation ในผูติดยาบา
(Methamphetamine) การศึกษาทําใน 8 สถานบําบัด ซึ่งประสานงานโดยมหาวิทยาลัย UCLA. ผล
การศึกษาพบวาระยะเวลาของการเขารับการบําบัด (Retention) ในการบําบัดรูปแบบ Matrix Drug
Treatment Model ของทุกสถานบําบัดนานกวาของการบําบัดตามปกติ (Treatment-As-Usual-TAU)
และ 5 แหง มี Retention rate สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นแลวเมื่อพิจารณาความ
ครบถวนของการบําบัด (Completion) แลว อัตราความครบถวนของการบําบัด (Completion rate)
ของ Matrix Model (40.9%) สูงกวาของการบําบัดตามปกติ (34.2%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากผลของการประเมิ นในขา งต น ชี้ ใ ห เห็ นถึ ง ประสิ ท ธิภาพของการบํา บั ดใน
รูปแบบ Matrix Drug Treatment Model ของ Matrix Inatitute, Califirnia, USA มีสูงกวาการบําบัดผู
ติดยาในรูปแบบอื่น ๆ ในพื้นที่วิจัยเดียวกัน
3.1.4 รูปแบบและผลการประเมินผลของ Matrix Institute, California, USA ตั้งแตป
พ.ศ. 2528 ถึงป พ.ศ. 2541
(1) การประเมินผลของ Matrix Institute ดําเนินการโดย Richard A. Rawson และ
คณะที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยโดยเฉพาะ และดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลาสิบกวาป โดย
ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก National Institute of Drug Addiction (NIDA) หรือจาก Center of
Substance Abuse Treatment (CSAT) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
(2) การประเมิ น ผลส ว นใหญ จ ะมี ก ลุ ม ทดลองที่ บํ า บั ด โดย Matrix Drug
Treatment Model เปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่ไดรับการบําบัดวิธีอื่น ซึ่งมักจะเปนรูปแบบที่ใชกัน
อยูกอนแลว
(3) Matrix Institute ไดนําผลที่ไดจากการวิจัยประเมินผลมาพัฒนารูปแบบการ
รักษาอยางตอเนื่อง และตอมาไดพัฒนาเปนรูปแบบการฝกอบรมและการสอนในสถาบัน
(4) การประชุมกลุมในการบําบัดโดย Matrix Drug Treatment Model ของ Matrix
Institute, California, USA ตั้งแต ป พ.ศ.2528 พยายามแบงประเภทผูเขา รับการบําบัดตามประเภท
ของยาเสพติดและตามกลุมอายุ เพื่อใหตรงกับสภาพปญหาและพฤติกรรมของแตละกลุมเปาหมาย
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3.2 การประเมินผล Matrix Drug Treatment Model ในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ถึงป
พ.ศ. 2553
3.2.1 การประเมินผลลัพธของการบําบัดผูติดยาในลักษณะผูปวยนอก รูปแบบ Matrix
Drug Treatment Model ในสถาบันธัญญารักษ 2
สถาบันธัญญารักษไดนํารูปแบบการบําบัดผูติดยาของผูปวยนอก Matrix Drug
Treatment Model มาใชตั้งแตปลายป พ.ศ. 2543 และเปนระยะเวลา 2 ป ที่มีผูรับการบําบัดเปน
จํานวนหนึ่งแลว จึงไดมีการประเมินผลของการบําบัดดังกลาว ในสถาบันธัญญารักษ ในชวงเดือน
มกราคม 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม 2546 ในผูผานการบําบัดทั้งสิ้น 29 ราย โดยดําเนินการเก็บขอมูล
โดยการใชแบบสอบถามไดผลการศึกษาดังนี้ ความพึงพอใจตอโปรแกรมการบําบัดมีมากกวารอย
ละ 80 ผลการสุมตรวจปสสาวะทุกสัปดาหมีผูปวยที่ตรวจไมพบสารเสพติดรอยละ 95.8 ครอบครัว
ผูปวยเขา รวมกิจกรรม ครอบครัวศึกษาตั้งแต 8 ครั้งขึ้นไปรอยละ 72.4 ผู ปวยมีสัมพั นธภาพกั บ
ครอบครัวดีขึ้น รอยละ 96.5 ผูปวยรักษาบําบัดจนจบโปรแกรมการบําบัดรอยละ 56.1
3.2.2 ประเมินผล Matrix Drug Treatment Model ของศูนยบําบัดฯเชียงใหม สงขลา
และขอนแกน ในชวงปพ.ศ.2543 ถึงปพ.ศ.2546 3
ในชวงระยะเวลาเดียวมีการประเมินผล Matrix Drug Treatment Model ของศูนย
บําบัดฯ อีก 3 ศูนย ไดแก ศูนยบําบัดฯ เชียงใหม ศูนยบําบัดฯ สงขลา และศูนยบําบัดฯ ขอนแกน ใน
ประเด็นการบําบัดจนเสร็จสิ้นโปรแกรม และการกลับไปเสพยาซ้ําไดผลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของการบําบัดจนจบโปรแกรมของศูนยบําบัดฯ เชียงใหม สงขลา
และขอนแกน
ประเภทของการ
จําหนายผูปวย
- จบโปรแกรม
- ไมจบโปรแกรม
รวม
2

ศูนยบําบัดฯ เชียงใหม
จํานวน รอยละ
28
29.5
67
70.5
95
100

ศูนยบําบัดฯ สงขลา
จํานวน รอยละ
9
15.3
50
84.7
59
100

ศูนยบําบัดฯ ขอนแกน
จํานวน
รอยละ
19
29.2
46
70.8
65
100

วันเพ็ญ ใจปทุม และคณะ, (2555), ยอนรอยกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Program), , Online, Available:
www.gotoknow.org/blogs/posts/104584.
3
วิมล ลักขณาภิชนชัช และคณะ, (2546), การศึกษาประสิทธิผลการบําบัดรักษารูปแบบ กาย จิต สังคมบําบัด
(FRESH Model) ของสถาบันธัญญารักษ, กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, หนา 16.
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของการติดตามผูปวยของศูนยบําบัด เชียงใหม สงขลา และ
ขอนแกน
ศูนยบําบัดฯ เชียงใหม
ศูนยบําบัดฯ สงขลา
ศูนยบําบัดฯ ขอนแกน
ผลการติดตาม
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
- ติดซ้ํา
8
57.1
2
22.2
1
9.1
- ไมติดซ้ํา
6
42.9
6
66.7
9
81.8
- ติดตามไมได
1
11.1
1
9.1
รวม
14
100
9
100
11
100
หมายเหตุ : - หนวยงานของกรมการแพทยไดนํา Matrix Drug Treatment Model มาประยุกตใชและ
เรียกชื่อวา รูปแบบกาย จิต สังคมบําบัด (FRESH Model)
- ศูนยบําบัดฯเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 16
ตุลาคม 2546
- ศูนยบําบัดฯสงขลา เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2544 ถึงวันที่ 26
พฤษภาคม 2546
- ศูนยบําบัดฯขอนแกน เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 12
พฤษภาคม 2546
3.2.3 การนํา Matrix Drug Treatment Model มาประยุกตรักษาผูปวยติดสุราของ
โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแตตุลาคม 2552 ถึงมีนาคม 2553 4
ผลการประเมินการบัดผูปวยติดสุราของโรงพยาบาลศรีธัญญาในชวงระยะเวลา 6
เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 จํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 110 ราย โดย
ติ ดตามผู ป วยหลั ง จากออกจากโรงพยาบาลเป นระยะเวลา 1 เดื อน 2 เดื อ น และ3 เดื อ น ได ผ ล
การศึ ก ษาดั ง นี้ ในจํ า นวนผู ป วยติ ดสุ ราทั้ ง สิ้ น 110 ราย ติ ดตาม 76 ราย (69% ) พบว า ผู ป วยไม
กลั บ ไปดื่ ม สุ ราซ้ํ า 43 ราย (39%) และกลั บ ไปดื่ ม สุ ร าซ้ํ า 33 ราย (30%) ติ ด ตามไม ไ ด 34 ราย
(30.9%) และอัตราการกลับเขารักษาซ้ําภายใน 28 วัน ตั่งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม
2552 เดือนละ 1 ราย (8.2%) และเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2553 ไมมีผูปวยกลับเขามารักษาซ้ํา
ภายใน 28 วัน
4

พนาวัลย จางประเสริฐ, (2553), ผลการบําบัดทางจิตสังคมรวมกับการเสริมสรางแรงจูงใจในผูปวยติดสุรา,
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, หนา 1.
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การบํ า บั ด ทางจิ ต สั ง คม ร ว มกั บ การเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจช ว ยให ผู ป ว ยมี ค วาม
ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หากประเมิ น ผู ป ว ยได ว า มี แ รงจู ง ใจอยู ใ นขั้ น ใด สามารถให ก ารเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจได อ ย า ง
เหมาะสม อั ต ราการกลั บ เข า มารั ก ษาซ้ํ า ลดลง เมื่ อ ได รั บ การบํ า บั ด ทางจิ ต สั ง คมร ว มกั บ การ
เสริ ม สรา งแรงจู ง ใจ จึง ควรมีก ารติ ดตามเยี่ ยมอย า งตอเนื่ องให ค รบ 1 ป และใช ก ระบานการ
เสริมสรางแรงจูงใจในการติดตามเยี่ยมทุกครั้ง
หมายเหตุ : - หนวยงานของกรมสุขภาพจิตไดนํา Matrix Drug Treatment Model
มาประยุกตใชและเรียกชื่อวา รูปแบบ จิต สังคมบําบัด
3.2.4 ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการประเมินผล
1) ผูรับการบําบัดและผูบําบัดเองบางครั้งอาจลืมทํากิจกรรมสันทนาการ การหยุด
พัก หรือกิจกรรมผอนคลายซึ่งทําใหผูรับการบําบัดเกิดความเครียดที่ตองทํากิจกรรมอื่นยาวนาน
เกินไปจนเกิดความเบื่อหนายและไมรวมมือตอการรักษาได
2) ผูปวยบางคนประสบปญหาในการวางแผนกิจกรรมของตนเองในแตละวัน
วิธีแกไขทําไดโดยใหผูปวยคอยๆวางแผนกิจกรรมออกเปนชวงใหญๆ เชน กิจกรรมในชวงเชา ชวง
กลางวัน ชวงบายและชวงเย็น โดยใหผูรับการบําบัดเริ่มทํา กิจกรรมงายๆกอน แลวคอยเพิ่มเปนการ
วางแผนการดําเนินชีวิตในหนึ่งวัน
3) บางครั้งสมาชิกในครอบครัวอยากจะชวยผูเขารับการบําบัดวางแผนกิจกรรมที่
ตองทําในแตละวัน วาผูเขารับการบําบัดควรทําและไมควรทําอะไรบาง ซึ่งเปนกิจกรรมที่คนใน
ครอบครัวตองการจะทํามากกวาความตองการของผูรับการบําบัดซึ่งในที่สุดจะทําใหผูรับการบําบัด
เกิดความรูสึกตอตานและไมอยากรับการบําบัดตอไป
4) ผูป วยและครอบครั วอาจไมใ ห ความสนใจต อความรู ดา นกายภาพและการ
ทํางานของสมองเนื่องจากคิดวาเปนเรื่องไรสาระและนาเบื่อ ถาหากผูบําบัดถายทอดไมดี ฉะนั้ น
เครื่องมือที่ใชสําหรับการถายทอดตองไดรับการแปลเปนภาษาที่เขาใจงาย ไมใชศัพทเทคนิค และ
ควรใชในชวงที่ผูรับการบําบัด บําบัดถึงระดับที่ 8 – 10 นอกจากนี้การใชภาพประกอบที่ชัดเจนจะ
ชวยใหผูรับการบําบัดเขาใจไดงายขึ้น
5) การกล า วถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นความคิ ดและพฤติ ก รรมอาจจะทํ า ให ผู รับ การ
บําบัดรูสึกวานาเบื่อและไมไดประโยชนหากเนื้อหาไมเขากับสถานการณความเปนจริงของปญหา
ชีวิตผูรับการบําบัดคนนั้น ฉะนั้นผูบําบัดตองไดรับการฝกฝนใหมีเทคนิคการถายทอดใหเนื้อหามี
ความนาสนใจ และเกี่ยวของกับชีวิตของผูรับการบําบัดอยางไร และสามารถนําไปปรับใชกับชีวิต
จริงไดอยางไร
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6) ปญหาอีกประการของการทํากลุมบําบัดคือการดําเนินการควรเปนไปอยางไม
รีบรอนและไมชาจนเกินไป พูดอยูในหัวขอที่กําหนดไมออกนอกเรื่อง และควบคุมเวลาในการทํา
กลุมแตละครั้ง สมาชิกในกลุมบางคนอาจพูดแทรกขึ้ นเพื่อรบกวนสมาชิกคนอื่น หรือทํากิริยาไม
เหมาะสม การบอกเตือนสมาชิกที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดวยความใจเย็นและเบี่ยงเบนความ
สนใจของสมาชิกทานนั้นจะเปนวิธีที่ไดผลดีมากกวาการดุดาวากลาวแรงๆ
7) ผูรับการบําบัดบางคนอาจยังไมพรอมเลิกดื่มสุราอยางเด็ดขาด ยังไมพรอม
เปลี่ยนแปลงชีวิต หรือหยุดการใชยาเสพติด ผูบําบัดตองมีทักษะในการอดทนอดกลั้นตอพฤติกรรม
เหลานั้นสูง ไมพิพากษาผูรับการบําบัดนั้นๆ แตตองมองคนคนนั้นในแงบวกและยอมรับวาเขาอยู
ในชวงของความไมพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
8) บางครั้งผูรับการบําบัดที่มีอาการหนัก (เสี่ยงตอการกลับไปใชยาเสพติดสูง ) ผู
บําบัดตองชวยผูรับการบําบัดเดินทางกลับบานดวยความปลอดภัย เพื่อใหมั่นใจวาผูรับการบําบัดจะ
ไมออกนอกลูนอกทางไปใชยาเสพติดหรือดื่มสุราระหวางทางกลับบาน และหลีกเลี่ยงการสนทนา
เรื่องยาเสพติดและสุราออกไปกอน แตควรให คําปรึกษาแบบรายบุคคลเพื่อพูดเรื่องปฏิกิริยาของ
ผูรับการบําบัดเมื่อเจอสิ่งกระตุนใหเกิดความอยากยาเสพติดหรือสุรา และควรหลีกเลี่ยงตัวกระตุน
นั้นอยางไรมากกวา
9) ภาวะแทรกซ อ นจากอาการทางกาย
และทางจิ ต เวช เมื่ อ ผู ป ว ยมี
ภาวะแทรกซอนทางดานรางกาย และทางจิตใจ ขณะที่ผูปวยอยูที่บานไมมีคนดูแลอยางใกลชิด
เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวตองออกไปทํางาน อาจทําใหผูปวยไมไดรับยาตามแผนการ
รักษาของแพทย
10) การมารักษาไมตอเนื่อง ในกรณีผูปวยคุมประพฤติสวนใหญมารักษาโดย
ไมไดสมัครใจมาเอง แตถูกสงตัวมารักษาแบบควบคุมตั วไมเขมงวด จากสํานักงานคุมประพฤติใน
จังหวัดตาง ๆ จึงทําใหไมมีความพรอมในการรักษา ผูปวยบางรายตองมีภาระรับผิดชอบดูแลบุตร
พอ แม หรือมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับครอบครัวที่ตองดูแล เนื่องจากตอง
รับการบําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเปนระยะเวลา 4 เดือน บางรายหยุดดื่ม หรือเลิกใชสารเสพติดไดใน
ระยะแรกทําใหมีความมั่นใจคิดวาตนเองเลิกไดจึงไมมาตามนัด และในบางรายไมตระหนัก / ไม
เขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับตอการบําบัดรักษา ดังนั้นจึงเปนสาเหตุทําใหผูปวยมารักษาไมตอเนื่อง
และขาดการรักษาในที่สุด
11) ปญหาการติดซ้ํา จากการที่ผูปวยไมสามารถนําความรู ทักษะไปใชในชีวิตจริง
ได ผูปวยบางรายไมมีความพรอม และไมใหความรวมมือในการบําบัดรักษา รวมทั้งสมาชิกใน
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ครอบครัว และญาติ ไมตระหนักถึงบทบาทของครอบครัวตอการชวยเหลือผูปวย เพื่อปองกันใน
การกลับไปติดยาซ้ํา ในรายที่มีคูสมรสใชยาเสพติด จะมีโอกาสกลับไปติดยาซ้ําสูง
12) ผูปวยที่รักษาแบบผูปวยนอกตองเผชิญกับตัวกระตุนที่จะทําใหกลับไปเสพติดซ้ํา
13) การสับเปลี่ยนปสสาวะ ผูปวยที่ยังไมสามารถหยุดยาตอเนื่องไดจะเสี่ยงตอการ
สับเปลี่ยนปสสาวะ
14) ปญหาการติดซ้ํา โดยเฉพาะในรายที่มีคูสมรสใชยา และเปนผูคายาเสพติดเปน
เรื่องที่ซับซอน และแกปญหาไดยาก สิ่งที่ทําไดคือแนะนําใหคูสมรสมาเขารับการบําบัดฟนฟู
รวมกับผู ปวย ในบางรายเกิดจากการไมยอมเปลี่ย นพฤติก รรมตัวเอง เมื่อไปเจอตัวกระตุนไม
สามารถหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธได
15) การสรางความมั่นใจในการดําเนินชีวิตเมื่อจําหนาย ผูปวยสวนใหญจะรูสึก
หวั่นไหว ไมมั่นใจในการเขาสังคม จึงไดมีการวางแผนการจําหนาย โดยใหครอบครัวเขามามีสวน
รวมวางแผนการดําเนินชีวิตรวมกับผูปวย
16) การบําบัดรักษาในรูปแบบผูปวยนอก มีทั้งระยะบําบัดดวยยา และระยะฟนฟู
สมรรถภาพ ที่ผานมาพบวามีผูปวยเขารับการบําบัดรักษาในรูปแบบผูปวยนอกจํานวนมาก สวน
ใหญจะอยูระยะบําบัดดวยยานาน และมีจํานวนผูปวยสงเขาสูระยะฟนฟูสมรรถภาพนอย และพบวา
มียอด drop out สูงในระยะบําบัดดวยยา โดยผูปวยยังไมไดผานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ

3.3 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติการของการบําบัดผูติดยาระหวาง Matrix Institute, California,
USA และสถานบําบัดในประเทศไทย
มีความแตกตางดังตอไปนี้
3.3.1 นโยบายการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในระดับประเทศ
นโยบายดานการบําบัดผูติดยาในระดับชาติของประทศไทยยังไมมีความชัดเจนที่
จะแกไขปญหาผูติดยาอยางมีประสิทธิภาพ กลุมเปาหมายผูติดยามีการเปลี่ยนแปลงจากการเสพฝน
และเฮโรอีนมาเปนสารกระตุนประสาทแอมเฟตามีนและสารกระตุนอื่นๆ ที่มีความแตกตางกันไม
วาจะเปนผลจากการเสพยาตอสุขภาพ ลักษณะการเสพยา พฤติกรรมของผูเสพ และปจจัยสงเสริม
การเสพยา นอกจากนั้นภายในกลุมผูเสพสารกระตุน ยังมีกลุมผูเสพหลากหลาย ในการเสพและ
พฤติกรรมของกลุม
ลักษณะของการแกไขปญหายาเสพติด ในประเทศไทย ยังมุงหวังที่การปราบปราม
โดยคิดวาเปนเรื่องหนึ่งของการกออาชญากรรม แตไมไดตะหนักวา ผูติดยาที่ไมไดรับการบําบัดหรือ

23
ผานการบําบัดที่ไมมีประสิทธิภาพ จะเปนเสมือนผูติดเชื้อโรคที่รักษายังไมหาย สามารถแพรเชื้อ
โรคนี้ใหกับผูใกลชิดรอบขางตอไป โดยจะเห็นไดวาผูเสพยากลายเปนผูติดยา และผูติดยากลายเปน
ผูคายารายยอย หรือผูคายารายใหญตอไป ดังนั้นรัฐบาลตองใหความสําคัญกับนโยบายดานการ
บําบัดอยางตอเนื่อง
3.3.2 โครงสรางและจํานวนของสถานบําบัดในประเทศไทย
ในชวงระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมา จํานวนของสถานบําบัดในประเทศไทย ไมได
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในจํ า นวนและคุ ณ ภาพของการบํ า บั ด ศู น ย บํ า บั ด ผู ติ ด ยาเสพติ ด ที่ เ ป น
สถานพยาบาลของกรมการแพทยกรุงเทพมหานคร และหนวยงายของ NGO มีจํานวนประมาณ 10
กว า แหง ซึ่ ง สถานบํา บั ดเหล า นี้ ถูก จั ดตั้ งขึ้ นมาเพื่ อใชบํ า บั ดผูติดฝ นและเฮโรอี นในอดี ต ดั ง นั้ น
ขั้ น ตอนการบํ า บั ด จะเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารถอนพิ ษ ยา จนถึ ง การฟ น ฟู ส มรรถภาพและการติ ด ตาม
ผลการรักษาในที่สุด
เมื่อมีการระบาดของเมทแอมเฟตามีน และสารกระตุนในประเทศไทยในชวงที่
ผานมา สถานบําบัดที่เกี่ยวของยังคงใชระบบและรูปแบบเดิมในการแกไขปญหา แตลักษณะของ
ปญหาแตกตางกัน ผูเสพสารกระตุนสวนใหญจะเปนกลุมวัยรุนและนักเรียนในสถานศึกษา ผูเสพยา
ส ว นใหญ คิ ด ว า ตนเองไม ติ ดยาและตนเองสามารถหยุ ด เสพยาเมื่ อไหร ก็ ไ ด ทํ า ให ก ารระบาด
แพร ห ลายกว า งขวาง รู ป แบบของการบํ า บั ด เน น เรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ทั ศ นคติ และ
พฤติกรรมของผูติดยา เพราะกลุมผูติดสารกระตุนยังมีความสามรถของสมองที่จะควบคุมการใชยา
ผิดกับผูติดเฮโรอีนที่มีความอยากเสพยาเสพติดอยางมากจนไมสามารถยับยั้งตนเองได
ดังนั้นเมื่อไมมีการขยายจํานวนสถานบําบัดที่มีอยู จึงจําเปนตองพึ่งพาคายทหารใน
การบําบัดในลักษณะคาย และการใชสถานพยาบาลทั่วประเทศในการบําบัดแบบผูปวยนอก แต
หนวยงานทั้งสองยังไมมีความพรอมทั้งสถานที่ และบุ คลากรที่เกี่ยวของ ผลการบําบัดจึงไมคอย
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร
3.3.3 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการบําบัดผูติดยาของสถานบําบัดฯทั่วประเทศไทย
บุค ลากรที่ เกี่ ย วข องกั บ การบํ า บั ดผู ติดยา ประกอบด วยแพทย พยาบาล และ
เจาหนาที่สาธารณสุข ทั้งหนวยงานของรัฐ NGO และเอกชนเปนบุคลากรที่อยูในวงจํากัด ทั่ ว
ประเทศมีจํานวนไมกี่รอยคนเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูติดยาซึ่งมีจํานวนนับแสนคน นอกจากนี้
ยังมีบุคลากรในสายอาชีพอื่น เชน ทหาร ตํารวจ หรือ พระ เปนตน เขารับอบรมระยะสั้น แลวไป
บําบัดผูติดยาเสพติด ชี้ใหเห็นวาทั้งจํานวนของบุคลากรและคุณภาพของผูบําบัดไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินการแกไขกับปญหาที่เปนอยู หากเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรและความเชี่ยวชาญของ
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สถาบันในตางประเทศแลว จะพบวามีความแตกตางกันอยางมาก จึงจําเปนตองไดรับการแกไขใน
ประเด็นนี้ตอไป
3.3.4 งบประมาณที่ใชในการบําบัดผูติดยาในประเทศไทย
งบประมาณการบําบัดผูติดยาแยกออกเปนสองสวน สวนแรกเปนงบประมาณของ
หนวยงานตนสังกัด ซึ่งไดรับจัดสรรตามปกติ ที่ไมไดถือวาปญหาผูติดยาเปนปญหาระดับชาติ ที่
จําเปนตองเรงรี บแกไ ข โดยเฉพาะงบประมาณเพื่ อพัฒนาบุค ลากร งบประมาณส วนที่ส องเป น
งบประมาณรายหั วที่ ไ ดรับ การจั ดสรรจากกรมคุ ม ประพฤติ ก็ เป นงบประมาณที่คํ า นวณมาจาก
คาใชจายในการดําเนินการ ไมมีงบประมาณเหลือสําหรับการพัฒนา
3.3.5 รูปแบบและเทคโนโลยีที่ใชบําบัดผูติดยาในประเทศไทย
เมื่อมีการนําการบําบัดแบบผูปวยนอก ในรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model
จําเปนตองใชสถานพยาบาลทั่วประเทศรองรับการบําบัด แตเนื่องจากความไมพรอมของบุคลากร
ทําใหเมื่อนํารูปแบบ Matrix Drug Treatment Model ไปปฏิบัติไมสามารถจะทําไดเติมรูปแบบ มี
การนํ าบางสวนไปใช ตามแต จะเห็ นความสํา คั ญ และไมมี หน วยงานวิ ช าการทํ า หน า ที่ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของการบําบัดในแตละแหง บุคลากรที่ทําหนาที่บําบัดก็มีการหมุนเวียนไปทําหนาที่
อื่น ดังนั้นการบําบัดใน Matrix Drug Treatment Model จึงคอยๆเลือนหายไปจากสถานพยาบาล
3.3.6 การติดตามและประเมินผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ
การประเมินผลการบําบัดใน Matrix Drug Treatment Model และในรูปแบบการ
บําบัดผูติดยาอื่นๆ ของสถานบําบัดและโรงพยาบาล มักเปนการประเมินจากบุคลากรที่จะทําผลงาน
วิชาการในการดํารงตําแหนง สวนใหญก็ไมไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย แตกตางจากการดําเนินการ
ประเมินของ Matrix Institute ที่ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญงานวิจัยและไดรั บทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงเกิดความแตกตางทั้งในรูปแบบการประเมิน
และเนื้อหาของการประเมินคอนขางมาก และเปนปญหาของประเทศไทยที่ไมสามารถนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพของการบําบัดผูติดยาอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ความแตกตางในระเบียบวิจัยของการประเมินผล
การประเมินผลการบําบัดของ Matrix Institute, California, USA เปนการประเมินที่มี
กลุมเปรียบเทียบ ซึ่งมักจะใชกลุมเปรียบเทียบที่เปนรูปแบบการบําบัดผูติดยาที่มีอยูแลวในพื้นที่นั้น และ
มีการสุมตัวอยางใหกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบไมมีความแตกตางกันทั้งลักษณะทั่วไปและความ
รุนแรงของการติดยา ดังนั้นผลการประเมินจึงสามารถบอกไดวามีประสิทธิภาพมากหรือนอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการบําบัดวิธีอื่น
สํ าหรั บการประเมิ นผลการบํ าบั ดในประเทศไทยของทุ กสถานบํ าบั ดไม มี กลุ ม
เปรียบเทียบ ทําใหผลการประเมินที่ออกมาไมสามารถบอกไดวามีประสิทธิภาพมากกวาวิธีอื่น และยังมี
ประเด็นของกลุมผูปวยที่ถูกประเมินวาเปนผูปวยที่มีความรุนแรงของการติดยามากนอยเพียงไร
นอกจากประเด็นกลุมเปรียบเทียบแลว วิธีการเก็บขอมูลจากผูปวยก็มีความแตกตางกัน
อาจเนื่องมาจากงบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัยของประทศไทยมีนอยกวาประเทศสหรัฐอเมริกามาก
ดังนั้นการเก็บขอมูลของเราจึงมักใชแบบสอบถาม ไมคอยจะมีการติดตามไปสัมภาษณเปนรายบุคคล ทํา
ใหขอมูลที่ไดขาดความสมบูรณและขาดความเที่ยงตรง
4.1.2 ผลการปฏิบัติงานของการบําบัดผูติดยา
การบําบัดผูติดยาแบบผูปวยนอก (Matrix Drug Treatment Model) ที่ดําเนินการโดย
Matrix Instituteและอีก 3 สถานพยาบาล มีจํานวนผูผานการบําบัดมากกวาสถานบําบัดและโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยมาก ทําใหผลการประเมินมีความเชื่อถือมากกวา และโดยการประเมินที่มีกลุมเปรียบเทียบ
ทําใหผลการประเมินบอกไดวามีประสิทธิผลมากหรือนอยกวากลุมเปรียบเทียบเทาไร
จากการศึกษาผลการประเมินของสถานบําบัดและโรงพยาบาลในประเทศไทยยังไม
สามารถบอกไดชัดเจนวามีประสิทธิผลมากนอยเพียงไร และเปรียบเทียบกับการประเมินผลของ Matrix
Institute ไดยากมาก เพราะระเบียบการวิจัยที่แตกตางกัน และโดยเฉพาะการคัดเลือกกลุมผูปวยที่ใหขอ มูล
มีความแตกตางกัน
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4.1.3 การนํารูปแบบการบําบัดแบบผูป วยนอก (Matrix Drug Treatment Model) มา
ประยุกตใชในประเทศไทย
แมวาโดยเริ่มตน รูปแบบการบําบัด Matrix Drug Treatment Model จะถูกพัฒนามาจาก
การบําบัดผูติดโคเคนและยาบา (Amphetamine) ก็ตาม แต Matrix Drug Treatment Model ก็สามารถนําไป
ประยุกตใชบําบัดผูติดยาชนิดตางๆ รวมทั้งสุรา และบุหรี่ แตถึงอยางไรก็ตาม การประยุกตใชในรูปแบบ
อื่น มีความจําเปนตองมีการพัฒนาโดยใชผลของการวิจัยและตองมีการประเมินผลอยางเปนระบบ
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การระบาดของยาบาอยางกวางขวางในประเทศไทยปจจุบัน ทําใหมีจํานวนผูติดยาเปน
จํานวนมาก หากจํานวนสถานบําบัดผูติดยาไมเพียงพอหรือรูปแบบการบําบัดขาดประสิทธิภาพแลว
จํานวนผูติดยาที่ไมลดลงจะเปนตัวที่ชักชวนเพื่อนและผูอยูรอบขางใหหันมาเสพยา ทําใหเพิ่มการระบาด
ของยาเสพติดเขาไปอีก ดังนั้นนโยบายดานการบําบัดผูติดยาจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวานโยบาย
ดานการปราบปราม และการป องกั นไมให เกิ ดผู เสพยารายใหม นโยบายด านการบํ าบั ดผู ติดยาควร
ประกอบดวย
4.2.1.1 การขยายรูปแบบการบําบัดผูติดยาแบบผูปวยนอก (Matrix Drug Treatment
Model) ในประเทศไทย
ในรอบ 10 ปที่ผานมา การขยายตัวของสถานบําบัดผูติดยาเสพติดมีนอยมาก
รัฐบาลพยายามเพิ่มขีดความสามารถของการบําบัดโดยการขยายการบําบัดไปที่คายทหารและตํารวจ ซึ่ง
การบําบัดในรูปแบบของคายนั้นเหมาะสมสําหรับผูเริ่มเสพยาเสพติด แตยังไมติดยา หากเปนผูติดยาแลว
จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ และระยะเวลาของการบําบัดตองนานเพียงพอไม
ต่ํากวา 3 เดือน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองขยายสถานบําบัดผูติดยาใหมากขึ้น
การขยายจํานวนของสถานบําบัดจําเปนตองขยายจํานวนทั้งสถานบําบัดที่รับ
ผูเข ารั บการบํ าบั ดอยู ประจํ า และโรงพยาบาลที่ มี รูปแบบการบํ าบั ดแบบผู ป วยนอก (Matrix Drug
Treatment Model) ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะรูปแบบการบําบัดแบบผูปวยนอก (Matrix Drug Treatment
Model) เราสามารถใชโรงพยาบาลของรัฐระดับจังหวัดซึ่งมีประมาณ 100 โรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ชุมชนในระดับอําเภอซึ่งมีประมาณ โดยไมตองสูญเสียงบประมาณในการสรางสถานบําบัดขึ้นใหมเลย
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บําบัดผูติดยา

4.2.1.2 การเพิ่ มขี ดความสามารถและค าตอบแทนให บุ คลากรที่มี ส วนร วมในการ

จากผลของการศึ กษาแสดงให เห็ นว า รู ปแบบการบํ าบั ดแบบผู ป วยนอก
(Matrix Drug Treatment Model)จะมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยผูบําบัดที่มีความรูและความสามารถ
ในขณะที่ความเปนจริงในปจจุบันนั้น บุคลากรที่เกี่ยวของกับการบําบัดผูติดยาทั่วประเทศมีนอยมาก
หากจะพิจารณาเฉพาะแพทยที่เชี่ยวชาญดานบําบัดผูติดยามีจํานวนนอยกวาแพทยผูเชี่ยวชาญในทุกสาขา
เหตุที่เปนเชนนี้เพราะผลตอแทนที่ไดรับในการบําบัดผูติดยามีนอยมาก และการทําเวชปฏิบัติสวนตัว
ตองไมกอใหเกิดรายไดมากนัก ดังนั้นการบําบัดผูติดยาจึงถูกมองขามสําหรับบุคลากรทางการแพทย หาก
รัฐไมมี นโยบายที่เขมแข็งและชัดเจนที่จะเพิ่มคาตอบแทนกับผูที่ เกี่ยวของกับการบําบัดผูติดยาแล ว
นโยบายดานการบําบัดผูติดยายอมลมเหลวดังเชนอดีตที่ผานมา
4.2.1.3 การเพิ่มงบประมาณตอหัวของผูเขารับการบําบัดแบบผูปวยนอก (Matrix
Drug Treatment Model)
นอกจากคาตอบแทนที่จําเปนตองเพิ่มใหแกบุคลากรที่ใหการบําบัดผูติดยา
แล ว สถานบํ าบั ดและโรงพยาบาลก็ ตองได งบประมาณสนั บสนุ นที่เพี ยงพอเพื่ อนํ าไปใชในการให
คาตอบแทนและพัฒนางานบําบัดผูติดยาของโรงพยาบาล ที่ผานมาการสนับสนุนงบประมาณมักจะคิด
เปนรายหัวทั้งการบําบัดแบบผูปวยนอกและแบบผูปวยพักคาง โดยไมคะนึงถึงประสิทธิภาพของการ
บําบัด ทําใหคายทหารที่รับบําบัดผูเสพยาจํานวนมากไดงบประมาณมากกวาสถานบําบัดที่ตองรักษาผูติด
ยาที่รักษายากกวาและใชเวลานานกวา หรือเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดขึ้นก็คือ ใหคารักษาผูปวยผาตัด
หัวใจเทากับผูปวยผาตัดไสติ่งเพราะถือเปนการผาตัดเหมือนกัน
ในทํานองเดียวกันงบประมาณที่สนับสนุนโรงพยาบาลที่มีรูปแบบการบําบัด
แบบผูปวยนอก(Matrix Drug Treatment Model) ที่ดีตองไดงบประมาณมากกวาโรงพยาบาลที่มีการบําบัด
แบบผูปวยนอก โดยใหเฉพาะคําปรึกษาเทานั้น
4.2.1.4 การประสานความรวมมือระหวางประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
เชนเดียวกับการแพทยในสาขาตางๆ บุคลากรทางการบําบัดผูติดยาในประเทศ
ไทยไมมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาความรูและเทคโนโลยีตามลําพัง จําเปนตองติดตามความรูใหมผาน
ทางการศึกษา อบรมและดูงานในตางประเทศ โดยเฉพาะรูปแบบการบําบัดผูติดยาแบบผูปวยนอก(Matrix
Drug Treatment Model) นั้น เรามีความสัมพันธอันดีกับ Matrix Institute ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
สถาบันดังกลาวมีการจัดการอบรมเปนระยะที่เราสามารถที่จะเขารวมได หรือการพัฒนางานวิจัยและ
ประเมินผลที่เราลาหลังมาก
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4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
จากผลการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติการของสถานบําบัดฯในประเทศไทย
ควรมีการปรับปรุงในการดําเนินการบําบัดรักษาผูปวยนอก ในรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model
ดังนี้
4.2.2.1 การเสริมสรางสัมพันธภาพเชิงบวกและแบบรวมมือรวมใจระหวางผูบําบัด
และผูรับการบําบัด
รูปแบบของการบําบัดผูเสพยาเสพติดแบบองครวม (Matrix Drug Treatment
Model)นั้น สัมพันธภาพระหวางผูบําบัดและผูรับการบําบัดตองเปนไปในทางที่ดีและเปนแบบรวมมือ
กันรวมใจกัน โดยผูบําบัดใหความสนใจที่ผลประโยชนของผูรับการบําบัดเปนหลัก การทําจิตบําบัดสวน
ใหญผูบําบัดจําเปนตองแสดงใหผูรับการบําบัดรูสึกวาไดรับความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจ ความอบอุน
และความจริ งใจในการช วยเหลือจากผูบําบั ด ซึ่งมันทําใหผูรับการบํ าบัดรู สึกวาไดรับการเคารพใน
ศั กดิ์ ศรี ความเป นมนุ ษย มี ผู รั บฟ งป ญหาอย างตั้ งใจ และยอมรั บความแตกต างกั นระหว างบุ คคล
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบําบัดและผูรับการบําบัดแบบนี้จะชวยใหผูรับการบําบัดรวมมือตอการรักษา
และพยายามแกไขปญหาของตนเองใหดีขึ้นดวย
4.2.2.2 การปรับโครงสรางของการบําบัดและความคาดหวังของผูบําบัด
โครงสรางของการบําบัดคือสวนสําคัญของการบําบัดผูเสพยาเสพติดแบบ
ผูปวยนอก(Matrix Drug Treatment Model) การมีกิจกรรมใหผูรับการบําบัดทําเปนสวนหนึ่งของ
การรักษาแบบผูปวยนอก กิจกรรมเหลานี้ประกอบไปดวยการใหคําปรึกษารายบุคคลและแบบกลุม
ใหญ การเขากลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Self help group) และกิจกรรมประจําวันซึ่งไดใหผูเขารับ
การบําบัดกําหนดสิ่งที่จะตองทําในหนึ่งวันวาผูรับการบําบัดจะตองทําอะไรบาง เชน กิจกรรมการ
ทํางาน การรักษา การฟนฟู กิจกรรมครอบครัวและการสันทนาการ ซึ่งการทํากิจกรรมเหลานี้จะชวย
ทําใหผูรับการบําบัดลดการเขาไปเกี่ยวของกับการใชยาเสพติด และลดการพบปะกับผูที่อาจชักจูง
ใหกลับไปใชยาเสพติดอีกดวย ทําใหผูรับการบําบัดมีแผนการดําเนินชีวิตแบบไมใชยาเสพติดอยาง
เปนระเบียบทุ กวัน ทั้งนี้ผูบํ าบัดจะไมคาดหวัง ใหผูรับ การบํา บัดทํา ตามกิจกรรมที่กําหนดไวไ ด
ทั้งหมดในทันที แตคาดหวังใหผูรับการบําบัดคอยๆปรับตัวเขากับแผนการดําเนินชีวิตใหมแบบคอย
เปนคอยไป และทําซ้ําๆ ซึ่งมีผูปวยในระยะเริ่มเขารับการบําบัดจํานวนไมนอยที่ลมเลิกความตั้งใจ
และหยุ ดการบํ า บั ด ซึ่ ง ในระยะนี้ ผู บํ า บั ดจะให โอกาสแก ผู เข า รั บ การบํ า บั ดได คิ ดทบทวนและ
ปรับตัวเขากับแผนการดําเนินชีวิตใหม
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4.2.2.3 การใหสุขศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของสมองแกผูติดยาและครอบครัว
กุญแจสําคัญของรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model คือขอมูลดาน
การเจ็ บปวยและดานประสาทวิทยา การใหขอมูลดานการเจ็ บปวยและดา นประสาทวิทยาอยา ง
ถูกตองที่เขาใจงายชวยใหผูรับการบําบัดเขาใจวาในอดีตที่ผานมา ยาเสพติดมีผลเสียตอรางกายและ
สมองของตนเองบางอยางไรบาง และหากผูรับการบําบัดเลิกใชยาเสพติดไปนานหลายเดือน ผลดีที่
คาดวาจะเกิดขึ้นกับตนเองและสมองจะเปนอยางไร เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด อารมณ
และสัมพันธภาพกับผูอื่น การใหความรูแกผูรับการบําบัดนี้ นอกจากจะทําใหผูรับการบําบัดเขาใจ
ตนเองแล วยั ง ทํ า ให ค นในครอบครั วเข า ใจพฤติ ก รรมของผู รับ การบํ า บั ดว า อาจทํ า ลงไปเพราะ
สารเคมี ใ นสมองเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปเพราะการติ ด ยา ยาเสพติ ด ทํ า ให ส ารเคมี ใ นสมอง
เปลี่ยนแปลงทําใหเกิดความอยากเสพยา เมื่อผูรับการบําบัดเขาใจกลไกการทํางานของสมองนี้แลว
จะชวยใหผูปวยเขาใจวามีความจําเปนอยางมากที่ตองหลีกเลี่ยงตัวกระตุนใหอยากเสพยาเสพติด ซึ่ง
การใหความรูดานสมองที่ผิดปกตินี้จะใชวีดีโอที่ถายทอดโดยผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยา ทั้งนี้
เพื่อความถูกตองของขอมูล
4.2.2.4 การเพิ่มความรูและทักษะการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมซึ่งมีบทบาทอยางมากในรูปแบบ
การบําบัดแบบ Matrix Drug Treatment Model ทําใหผูรับการบําบัดมีความรูและทักษะตางๆ ซึ่ง
สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ผูรับการบําบั ดจะทราบวาการใชยาเสพติดและการ
หวนกลับไปใชยาเสพติดไมใชเหตุบังเอิญ แตการมีความรูและทักษะตางๆจะทําใหผูรับการบําบัด
หลีก เลี่ ยงสิ่ง ที่ก ระตุนความอยากกลับ ไปใช ยาเสพติดได ดีขึ้ น และรู จักแกป ญหาหากเจอกั บสิ่ ง
กระตุน และจัดการกับปญหานั้นไดในทันที ทักษะหนึ่งในหลายทักษะที่ผูรับการบําบัดไดเรียนรูคือ
การเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นและระมัดระวังตนเอง ผูรับการบําบัดจะไดรับการฝกและเรียนรูประสบการณ
ใหมๆนอกสถานบําบัดหรือคลินิก แลวกลับมาพูดคุย กับผูบําบัดถึงปญหาที่ไดพบมา เกี่ยวกับทักษะ
ที่สามารถใชไดผลและที่ใชไมไดผล และตองเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการบําบัดอยางไรบางเพื่อใหการ
บําบัดประสบความสําเร็จในครั้งตอไป รวมถึงการเลาสิ่งที่เปนประสบการณ ใหเพื่อนๆและผูบําบัด
ฟงในการทํากลุมครั้งตอไปดวย
4.2.2.5 การเสริมแรงเชิงบวกในกระบวนการบําบัดรักษา
งานวิจัยจํานวนมากสนับสนุนประสิทธิภาพการเสริมแรงเชิงบวกในการ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ผูรวมศึกษาวิจัยมักจะไดรับประกาศนียบัตรพรอมเงินตั้งแตจํานวนนอย
ไปจนถึงจํานวนมากเพื่อเปนรางวัลเสมอ วิธีการเหลานี้อยูในความคิดของพอแม และผูปกครองมา
ช า นาน โดยมี ง านวิ จัย สนั บ สนุ นมากมาย แต ก ารเสริ ม แรงเชิ ง บวกของรู ป แบบ Matrix Drug
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Treatment Model เปนแบบงายๆและไมแพง รางวัลที่ตั้งไวขึ้นอยูกับสถานบําบัดแตละแหงกําหนด
ขึ้นเอง โดย
1) การเขี ยนขอตกลงเป นลายลัก ษณ อัก ษร เพื่อให ผูบํ าบั ดทราบอยา ง
ชัดเจนวาหากผูรับการบําบัดประพฤติดี ก็จะมีสิ่งตอบแทน เพื่อเปนการเสริมแรง เชน ถา หากเขา
รวมทํากลุมอยางนอย 60 นาทีจากทั้งหมด 90 นาที หรือมากอนการทํากลุม 5 นาทีจะไดรับบัตร
สวนลด เปนตน
2) การใหรางวัลสงเสริม พฤติกรรมที่สามารถตรวจสอบได เชน ถาผล
ปสสาวะออกมาเปนลบ และนาเชื่อถือ และจะไดรับรางวัลเปนตั๋วชมพิพิธภัณฑ เปนตน
3) ควรมีการใหรางวัลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ หากไมสม่ําเสมอจะ
เกิดการลมเหลวของการบําบัดได
4) ใชการเสริมแรงทางสังคมรวมกับการใหรางวัลควบคูกันไป
4.2.2.6 การสงเสริมกลุมครอบครัวศึกษา
การบําบัดในรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model ใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีสวนรวมในโปรแกรมการรักษาดวย สมาชิกในครอบครัว รวมถึงญาติ ผูใกลชิดสนิท
สนมกับผูติดยาเสพติดและเพื่อนสนิทดวย เปนการใหความรูแกสมาชิกในครอบครัวเรื่องสิ่งกระตุน
และความอยากที่ ทํ า ให ผู ติดยาเสพติ ดอยากกลั บ ไปเสพยาอี ก เพื่ อช ว ยกั นหลี ก เลี่ ย งไม ใ ห ผู ติ ด
ยาเสพติดเจอสิ่งกระตุน และชวยใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจกระบวนการบําบัดรักษาไดดีขึ้นดวย
รวมถึ ง การเข า ใจว า การหวนกลับ ไปเสพยาซ้ํ า สามารถเกิ ดขึ้ น ได ตลอดเวลาของการเขา รั บ การ
บําบัดรักษา
4.2.2.7 การจัดตั้งกลุมเพื่อนชวยเพื่อน (Self-help groups)
การเขากลุมนิรนาม (AA/NA meeting) สามารถทําไดงายและสะดวกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาแตยังมีจํานวนนอยในประเทศไทย การเขารวมในกลุม ไมตองเสียเงิน และ
เปนสถานที่ที่ผูตองการเลิกใชยาเสพติด หรือผูสามารถเลิกเสพยาไดแลว สามารถพบปะพูดคุยและ
ชวยกันแกปญหาที่ไดเจอมา โดยใหสมาชิกในกลุมชวยเหลือกันเอง เห็นอกเห็นใจกัน และเป น
กําลังใจใหกันและกัน
4.2.2.8 การทดสอบผลปสสาวะและตรวจวัดระดับแอลกอฮอลจากลมหายใจ
ตลอดกระบวนการบําบัดรักษาแบบ Matrix Drug Treatment Model จะมี
การตรวจปสสาวะเพื่อหายาเสพติดและตรวจวัดระดับแอลกอฮอลจากลมหายใจเปนระยะเสมอ ซึ่ง
ปจจุ บั นสามารถทํ าได ง า ยในคลิ นิก หรือจะส ง ไปตรวจที่ห องปฏิ บั ติก ารก็ ไ ด วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ
ควบคุมการกลับไปใชยาเสพติดและเพื่อเปนการยืนยันพฤติกรรมของผูรับการบําบัดดวย
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กลาวโดยสรุปแลว การบําบัดผูติดยาในลักษณะผูปวยนอก ตามรูป แบบ Matrix Drug
Treatment Model มีความสลับซับซอนและมีขั้นตอนจํานวนมาก จําเปนอยางยิ่งที่ผูบําบัดจะตองทํา
ความเขาใจในเนื้อหา และวิธีการบําบัดใหดีเสียกอน โดยเฉพาะผูบําบัดที่นําเพียงบางขั้นตอน หรือ
บางเนื้ อ หาไปประยุ ก ต ใ ช โดยขาดการศึ ก ษาอย า งถ อ งแท จะทํ า ให ผ ลการบํ า บั ด ผู ติ ด ยาไม มี
ประสิ ท ธิ ภาพ หรื อทํ า ให ทั้ ง ผู รับ การบํ า บั ดและผู บํ า บั ดเข า ใจว า การบํ า บั ดผู ติด ยา ตามรู ป แบบ
Matrix Drug Treatment Model ไมเกิดประโยชนเทาที่ควร
นอกจากนี้แลว ขอเสนอแนะในการดําเนินการจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูบําบัด
และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพราะทําใหทราบถึงความสําคัญของเนื้อหาหรือขั้นตอนที่จําเปนในการ
บําบัดที่จะสงผลดีตอคุณภาพของการรักษา
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ภาคผนวก ก
ความเปนมาของการบําบัดผูติดยาแบบผูปวยนอก (Matrix Drug Treatment Model)
การพัฒนารูปแบบการบําบัดผูติดยาแบบผูปวยนอก (Matrix model) เกิดขึ้นในชวงของ
การระบาดของโคเคนที่รุนแรงในรัฐแคลิฟอรเนียตอนใต ในชวงทศวรรษที่ 1980 ในเวลานั้นโคเคน
และแครดเปนยาเสพติดหลัก ที่ระบาดในชุมชน แตก็เริ่มพบการเสพยาบา (Methamphetamine) บาง
แลว ขณะเดียวกันการบําบัดผูติดยาแบบผูปวยนอก ยังไมมีรูปแบบและวิธีการที่ดีพอในการใหการ
บําบัดผูติดยาในกลุมที่กลาวมา
การพัฒนา Matrix model เปนการพัฒนารวมกันระหวางกลุมผูบําบัด และกลุมนักวิ จัย
เมื่อกลุมผูบําบัดดูแลรักษาผูติดยาจะเกิดปญหา ซึ่งตองการคําตอบจากงานวิจัย เครื่องมือและรูปแบบ
ของการบําบัดถูกพัฒนา เพื่อใชเกิดการบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ และตองมีความสะดวกและงาย
ต อ การใช ง าน และการประเมิ น ผลโดยผู ป ฏิ บั ติง านทางคลิ นิ ก ตามที่ ต า ง ๆ คู มื อ กา รบํ า บั ด ถู ก
พั ฒนาขึ้ นมา เพื่ อเป นแนวทางของผู บํ า บั ดในการดู แลผู ติ ดยา โดยวางบนพื้ น ฐานของรู ป แบบ
Cognitive behavioral therapy และผลการศึกษาดานประสาทวิทยา เปนตน ดวยทุนที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก National Institute of Drug Abuse (NIDA) ผูพัฒนารูปแบบ Matrix model ได
พยายามรวบรวมความรูและเทคนิคการบําบัดมาเปนคูมือสําหรับการบําบัดผูติดยาโคเคน และยาบา
แบบผูปวยนอกไดสําเร็จ
การบํา บัดผู ติดยาแบบผูป วยนอก เปนการรักษาอยา งเข มข นในระยะเวลา 16 สัป ดาห
สําหรับจะสงเสริมใหผูติดยามีทักษะในการหยุดยาระยะแรก และการปองกันการกลับไปเสพยาใหม
ผูบําบัดจะใชการบําบัดทั้งรายบุคคลและการบําบัดเปนกลุมเปนเครื่องมือของการบําบัด นอกจากนี้
แลว ยังมีการใหการสุขศึกษารายบุคคลและครอบครัวเปนระยะเวลา 12 สัปดาห พรอมทั้งการทํา
กลุ ม สนั บ สนุ น (Social support group) รายสั ป ดาห การตรวจป ส สาวะรายสั ป ดาห ก็ เ ป น
องคประกอบหนึ่งของการบําบัด นอกจากนั้นแลว การเขารวมกลุม 12-steps ก็เปนทางเลือกที่สําคัญ
ที่จะเสริมใหการบําบัดแบบผูปวยนอกประสบผลสําเร็จมากขึ้น
องคประกอบของกระบวนการบําบัดรูปแบบ Matrix Model ประกอบดวย
(1) การใหคําปรึกษาสวนบุคคล(Individual counseling)
การใหคําปรึกษาสวนบุคคลเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูบําบัดและผูปวย เนื้อหาของการใหคําปรึกษาจะเริ่มดวยการวางเปาหมายของผูปวยแตละ
คนและติดตามความกาวหนาของการบําบั ดรักษา การใหคํา ปรึกษาจะทํ าเปนระยะหรือเมื่อเกิ ด

35
ปญหาวิกฤตเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแผนการบําบัด กระบวนการนี้จะเปนตัวทําใหผูปวยอยูในระบบ
การบําบัด
(2) การฝกทักษะการเลิกเสพยาระยะเริ่มตน (Early recovery skill)
การฝกทักษะการเลิกเสพยาระยะเริ่มตนในเดือนแรกของกระบวนการบําบัด ซึ่งเปน
การฝกทักษะในการหยุดยาเสพติดและสุรา จุดมุงหมายของการฝกทักษะประกอบดวย
- การใชระบบความนึกคิดเพื่อที่จะลดความอยากยา
- ธรรมชาติของความอยากยาที่เปนพฤติกรรมเงื่อนไข
- การวางแผนการใชเวลาในแตละวัน
- การเชื่อมโยงผูปวยกับระบบบริการสนับสนุนชุมชน
ผูบําบัดที่ผานขั้นตอนนี้ไปแลวในชวงเดือนแรก แตยังไมมีทัก ษะการเลิกยาที่มั่นคงก็
จะตองกลับมาฝกฝนในขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
(3) การปองกันการกลับไปเสพยาซ้ํา (Relapse prevention)
การป องกันการกลับ ไปเสพยาซ้ํา เป นกระบวนการที่จะเริ่ มตั้ งแตเริ่ม บํา บัดจนถึ ง
สัปดาหที่ 16 ของการบําบัด ขั้นตอนนี้เปนหัวใจของรูปแบบ Matrix Model เปนการประชุมกลุมใน
หัวขอเฉพาะ ผูปวยสวนใหญที่พยายามเลิกเสพยามักจะเห็นดวยวา การหยุดเสพยานั้นไมใชเรื่องยาก
แตการจะหยุดเสพยาใหตอเนื่องเปนเรื่องยาก กระบวนการขั้นตอนนี้จะฝกฝนใหผูปวยหยุดเสพยา
ไดสําเร็จ
เป า หมายของกลุ ม กิ จกรรมการป อ งกั น การกลั บ ไปเสพยาซ้ํ า ต องเรี ย นรู ข อมู ล ที่
เกี่ยวของกับการกลับไปเสพซ้ําและนํามาพูดคุยเรียนรูซึ่งกันและกัน ประเด็นการปองกันการกลับไป
เสพยาซ้ํา 32 เรื่องจะเนนไปที่เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดของ
ผูปวย และทําความเขาใจและเชื่อมโยงผูปวยกลับงานบริก ารสังคมที่ผูปวยจะสามารถไดรับใน
อนาคต ประเด็นดังกลาวประกอบดวย
1. สุรา : สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 2. ความเบื่อ 3. การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปใช
ยาซ้ํา4. สิ่งยึดเหนี่ยว: ตารางการเลิกยา 5. งานและการเลิกยา 6. ความรูสึกผิดและความละอายใจ
7. ทําตัวไมใหวาง 8. แรงจูงใจในการเลิกยา 9. การพูดความจริง 10. การเลิกยาเสพติดทุกชนิด 11.
เพศสัมพันธและการเลิกยา 12. การปองกันการกลับไปใชยา 13. ความไววางใจ 14. จงเปนคนฉลาด
และไมประมาท 15. ความหายของจิตวิญญาณ 16. การดูแลธุรกิจ/การเงิน 17. การหาเหตุผลของการ
กลับไปใชยา ครั้งที่ 1 18. การดูแลตนเอง 19. ภาวะทางอารมณที่ทําใหกลับไปใชยาอีก 20. ความ
เจ็บปวย 21. การรับรูถึงภาวะตึงเครียด 22.การหาเหตุผลของการกลับไปใชยาครั้งที่ 2 23.การลด
ภาวะตึงเครียด 24.การจัดการความโกรธ 25. การยอมรับ 26. การสรางเพื่อนใหม 27. การฟนฟู
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สัมพันธภาพ 28. การสวดภาวนา เพื่อขอความสงบสุข พฤติกรรมย้ําทํา/การปองกันการหวนกลับไป
มีพฤติกรรมทางเพศแบบสุมเสี่ยง 29. การจัดการกับความรูสึกภาวะซึมเศรา 30. โปรแกรม 12
ขั้นตอน 31. มองไปขางหนา:จัดการแกไขปญหาชวงเวลาพัก 32. หยุดเสพยาทีละวัน (วันตอวัน)
(4) การใหความรูแกครอบครัว (Family education)
เปนเวลา 12 สัปดาห ผูปวยและครอบครัวจะไดรับความรูผานการนําเสนอเปนกลุม
โดยผานชองทางตางๆ ไดแก การนําเสนอผานสไลดหรือวีดีโอเทป การอภิปรายบนเวทีหรือการ
อภิปรายกลุม เปนตน เนื้อหาของการใหความรูประกอบดวย
1. ชีวะวิทยาของการติดยาที่อธิบายถึงสารสื่อสมอง โครงสรางและหนาที่ของสมอง
และการดื้อยา
2. พฤติกรรมเงื่อนไข (Conditioned behavior) และการติดยา (Addiction)
3. ผลของยาเสพติดและสุราที่มีตอ สมอง หัวใจ ปอด และระบบสืบพันธุ
4. ความสัมพันธในครอบครัวระหวางชวงติดยาและชวงเลิกยา
การทําใหครอบครัวเขารวมในกิจกรรมการบําบัดผูติดยามีสวนอยางมากที่จะทําให
บําบัดตอเนื่องจนครบ 16 สัปดาห
(5) การประชุม 12-Step
การประชุ ม 12-Step ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม อย า งน อ ยสั ป ดาห ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายใน
สถานพยาบาล การประชุมไมจําเปนตองจัดเปนทางการ นอกจากนั้นแลวผู ที่อยูในระยะบําบัดและผู
ผานการบําบัดแลวสามารถดําเนินการแนะนําขั้นตอนการประชุม 12-Step โดยมีเปาหมายแรกใน
การปฐมนิเทศผู ป วยที่ ยั งไม คุนเคยกั บ การประชุ มลั ก ษณะนี้ม าก อน ตอจากนั้ นอาจจะพาผู ป วย
ออกไปประชุม 12-Step ภายนอกสถานพยาบาลเพื่อใหเกิดการชวยเหลือกันระหวางผูที่อยูในระยะ
บําบัดและผูผานการบําบัดอยางตอเนื่อง
(6) การตรวจปสสาวะและลมหายใจ
โดยปกติแลวจะมีการสุมตรวจปสสาวะสัปดาหละหนึ่งครั้ง หากผลตรวจเปนบวก
แสดงถึงมีการเสพยาเกิดขึ้นก็จะเกิดการอภิปรายหาสาเหตุมากกวาการลงโทษ นอกจากนี้แลวยังมี
การตรวจลมหายใจหาการเสพสุรารวมดวยเปนบางครั้ง
(7) การวิเคราะหการกลับไปเสพยาซ้ํา (Relapse analysis)
การวิเคราะหการกลับไปเสพยาซ้ํา (Relapse analysis) จะทําเปนการเฉพาะเมื่อมีการ
กลับไปเสพยาซ้ํา กิจกรรมนี้จะชวยใหผูบําบัดและผูปวยเขาใจเหตุการณและประเด็นที่เปนเหตุให
เกิดการเสพยาซ้ํา และชวยกันปองกันไมใหเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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(8) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
กิจกรรมนี้จะชวยใหผูปวยสรางความสัมพันธกับเพื่อนใหมที่ไมเสพยา โดยกิจกรรม
กลุมจะเริ่มเดือนสุดทายตอจากการใหความรูแกครอบครัว เนื้อหาของกิจกรรมจะถูกกําหนดดวย
ผูปวยที่เขารวมกิจกรรม หากมีผูปวยกลับไปเสพยา ประเด็นการปองกันการเสพยาซ้ําอาจจะถูก
นํามาอภิปราย ผูปวยที่ยังไมมีความมั่นคงในการใชชีวิตที่ปราศจากยาเสพติดจะไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุน และผูปวยที่ผานขั้นตอนตางๆไดดวยดีก็จะไดรับกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให ดีขึ้น
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ภาคผนวก ข
Matrix Institute และสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
เปนสถาบันที่ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1984 มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับการติดยา และพัฒนารูปแบบการบําบัดผูติดยาใหมีคุณภาพและเขาถึงไดดังนั้ นบทบาทของ
สถาบันจึงประกอบดวย การบําบัดผูติดยา การใหการศึกษาและฝกอบรม และการวิจัย
สถานที่ตั้งของสถาบันอยูที่ Los Angeles และมีสาขาอีก 3 แหงอยูที่ West LA San
Fernando Valley และ Inland Empire ในรัฐ California ของประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะ
โครงสรางเปนองคกรเอกชน ที่มีการบริหารผานทาง Board of Directors Executive Committee
Facility directors
สําหรับการบําบัดผูติดยา Matrix Institute ไดพัฒนา Matrix Drug Treatment Model ซึ่ง
เปนรูปแบบการบําบัดผูติดยา แบบผูปวยนอก ที่มีลักษณะเปน Evidence-based programs ที่ไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ The center for Substance Abuse and Mental Health Services
Administration (SAMHSA) และไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก National Institute on Drug Abuse
(NIDA)
Matrix Institute ไดมีการรับรองคุณภาพเพื่อเปนการยืนยันวา สถานพยาบาลที่ไดรับการ
รับรองแลว สามารถใหการบําบัดผูติดยาในรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model อยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อสถานพยาบาลผานการรับรองคุณภาพแลว สถาบันจะให การสนับสนุนอยา ง
ตอเนื่อง ทั้งการบําบัดผูติดยาและการทําวิจัย สถานพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพแลว มีดั งนี้
North America, California
(1) Matrix Institute – Rancho Cucamonga
(2) Matrix Institute – West Los Angeles
(3) Matrix Institute – Woodland Hills
New Mexico
(4) New Mexico Highlands University (NMHU), School of Social Work
North Dakota
(5) South East Human Service Center
(6) North Central Human Service Center
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(7) West Central Human Service Center
Wisconsin
(8) Genesis Behavioral Health
Central America
(9)Managua, Nicaragua
Centro de Especialidades en Adicciones CEA
South Africa
(10) Tafelsig Community Health Centre
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ภาคผนวก ค
การนําการบําบัดผูติดยาลักษณะผูปวยนอกตามรูปแบบ
Matrix Drug Treatment Model มาประยุกตใชในประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยประสบปญหาการแพรระบาดของยาบาและสารกระตุน
ตางๆทั่วประเทศ มีจํานวนผูติดยาบาและสารกระตุนจํานวนมาก อี กทั้งการรักษาผูปวยขณะนั้นก็มี
เพียงการรักษาทางยาและการใหคําปรึกษาซึ่งไมมีประสิทธิภาพมากนัก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
ภารกิจโดยตรงในการประสานการบําบัดรักษายาเสพติดในประเทศ ไดสงคณะศึกษาดูงานจาก
หนวยงานที่ดูแลบําบัดผูติดยาในประเทศไทยหลายหนวยงาน โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก NAS
ประเทศสหรัฐอเมริกาไปฝกอบรมและดูงานที่ Matrix Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป
2543 ถึงป 2544 และไดเริ่มตนบําบัดรักษาผูติดยาบาแบบผูปวยนอกตามรูปแบบ Matrix Drug
Treatment Model เมื่อเดือนตุลาคม 2543 โดยหนวยงานที่ไดรับการอบรมประกอบดวย สถาบัน
ธัญญารักษ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม โรงพยาบาลศรีธัญญา ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด
ขอนแกน โรงพยาบาลราชบุรี และสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ไดนํา Matrix Drug Treatment
Model มาปฏิบัติ องคความรูทั้งหมดไดนํามาปรับปรุงใหอยูในบริบทของสังคมไทยและแปลเปน
ภาษาไทย
ในเดือน กุมภาพันธ 2544 รัฐบาลไดประกาศนโยบายสําคัญของรัฐบาลเรียกวา “สงคราม
ตอตานยาเสพติด” กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให Matrix Drug Treatment Model เปน
รูปแบบมาตรฐานการบําบัดรักษาผูใชสารเสพติดแบบผูปวยนอก และโรงพยาบาลทั้งหมดของรัฐ
ตองสามารถใหบริการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในรูปแบบนี้ใหไดภายใน 2 ป ซึ่งสถานพยาบาล
ตนแบบไดชวยจัดการฝกอบรม Matrix Drug Treatment Model ใหกับสถานพยาบาลเปาหมายทั่ว
ประเทศ จากการติ ด ตามพบว า จํ า นวนบุ ค ลากรผู ผ า นการอบรมจากโรงพยาบาลศู น ย แ ละ
โรงพยาบาลทั่วไป 282 คน โรงพยาบาลชุมชน 2,166 คน สถานีอนามัย 13,359 คน จํานวนสถาน
บําบัดที่เปดดําเนินการบําบัดตามรูปแบบ Matrix Drug Treatment Model ประกอบดวย โรงพยาบาล
ศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป 94 แหง โรงพยาบาลชุมชน 722 แหง สถานีอนามัย 4,453 แหง
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ประวัติผูเขียน

1. ชื่อ นพ. สุชาติ นามสกุล เลาบริพัตร
2. ตําแหนงลาสุด รักษาการผูอํานวยการ ปฏิบัติงานที่ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ 1 มิถุนายน 2555
3. ประวัติสวนตัว
เกิดวันที่ 31 มีนาคม 2505 อายุ 50 ป
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปที่สําเร็จ
การศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
2524 – 2529
วุฒิบัตรเวชศาสตรปองกัน
Board of Preventive Medicine
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(Urban Health)
ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและ
เอกชน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร
เศรษฐศาสตรสาธารณะ
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร
การบริหารและกฎหมาย
มหาชน

สถานศึกษา

2532 – 2534

คณะแพทยศาสตรศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

2534

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

2539 – 2541
2546
2547

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
( NIDA ) คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันพระปกเกลา

