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บทที่  20
ผูปวยติดยาบา  ยาอี

ภาณุพงศ  จิตะสมบัติ

ยาบา
ยาบาจัดเปนสารกระตุนประสาท ในกลุมแอมเฟตามีน (amphetamine type stimulant)  ใน

ประเทศไทยมีการผลิตอยางผิดกฎหมายในรูปแบบของยาเม็ด มีสวนประกอบของสาร 2-3 ชนิด ได
แก methamphetamine, caffeine และ ephedrine ในอัตราสวนตาง ๆ กัน ตามแหลงผลิต โดย
methamphetamine จะเปนสวนผสมหลักและเกี่ยวของกับฤทธิ์เสพติด

ฤทธิท์างเภสัชวิทยา และการเสพติด
พฤตกิรรมการเสพยาบาในปจจุบัน วิธีที่นิยมมากที่สุด คือ การเผาเม็ดยาแลวสูบควันเขาสู

รางกาย มีการดูดซึมยาผานทางเดินหายใจ และมีผลตอรางกายในระยะรวดเร็วเพียงไมกี่วินาที นอก
จากนี้ยังมีการเสพฉีดเขาเสนเลือดดํ าซึ่งออกฤทธิ์เร็วเชนกัน  หลังการเสพ methamphetamine จะ
ถกูเปลี่ยนเปนแอมเฟตามีน และสารทั้ง 2 ชนิดถูกขับออกทางปสสาวะ

methamphetamine มีคุณสมบัติทํ าใหไมอยากอาหาร ลดความอยากนอน มีความตื่นตัวไม
งวงนอน และผูปวยมักมีอารมณโกรธรุนแรง พฤติกรรมกาวราวขณะเสพยาบา

methamphetamine มีฤทธิ์ทํ าใหเสพติด ซ่ึงเกี่ยวของกับการทํ างานของโดปามีนในสมอง
เม่ือผูปวยหยุดใชหลังติดยาแลวจะเกิดอาการขาดยา (withdrawal symptoms) ซ่ึงประกอบดวย
อาการออนเพลีย นอนมากหรือนอนไมหลับ อารมณหดหู จนถึงอารมณเศรา กินอาหารมาก โดยทั่ว
ไปอาการดังกลาวจะเกิดขึ้นเปนระยะเวลาสั้น ๆ และหายไปภายใน 1-2 สัปดาห

การใช methamphetamine ตอเน่ืองกันเปนเวลานานโดยเฉพาะการใชในปริมาณมาก
(หลายเม็ดในหนึ่งวัน) อาจเกิด toxic psychosis ไดโดยผูปวยจะมีความคิดหวาดระแวงรวมกับ
อาการประสาทหลอนทางหู (auditory hallucination) หรือประสาทหลอนทางสัมผัส (tactile
hallucination) เชน รูสึกเหมือนมีมดแมลงไตตามรางกาย

การประเมินผูปวย
การตรวจผูปวยที่มีปญหายาบานั้นควรคํ านึงถึงเปาหมายในการประเมินผูปวยในเรื่องความ

รุนแรงของการเสพติด ผลกระทบหรือปญหาทางรางกายและจิตใจ และการตรวจทางหองปฏิบัติการ
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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1. การซักประวัติเก่ียวกับการใชยาบา ควรคนหารายละเอียดการใชยาบาของผูปวย
เพ่ือใหสามารถแยกใหไดวาพฤติกรรมการเสพยาเปน การทดลองใช การใชยาบามากจนกระทั่งเกิด
ปญหา (abuse) หรือมีการเสพติดอยางชัดเจน (dependence) (ดูเกณฑการวินิจฉัยในตารางที่ 1)
นอกจากนี้จํ าเปนตองซักประวัติเกี่ยวกับการใชสารเสพยติดชนิดอ่ืน ๆ รวมดวย

2. การประเมินปญหาหรือผลกระทบทางรางกายและจิตใจ เน่ืองจาก
methamphetamine  มีผลตอการนอน และความอยากอาหาร  ผูปวยที่ติดยาบามานาน อาจมีปญหา
ดานสุขภาพได นอกจากนี้ยังจํ าเปนตองประเมินสภาพจิตใจของผูปวย ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณในชวงขาดยา (withdrawal period) รวมถึงอาการโรคจิต (toxic psychosis) ซ่ึงพบไดในผูปวย
บางราย

3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ใชวธิกีารตรวจปสสาวะในผูปวยที่สงสัยวาอาจมีการใชยา
บา โดยเทคนิคในการตรวจเบื้องตน (screening test) ที่นิยมใช คือ enzyme immunoassay ซ่ึง
แพทยตองระบุวาตองการตรวจหาสารประเภทดังกลาว การตรวจดวยวิธีน้ีอาจใหผลบวกเทียม (false
positive) ได จึงควรตรวจยืนยัน (confirmation test) ดวยเทคนิคอ่ืน หากตองการใหแนใจหรือใชใน
ทางกฎหมาย  (ดูตารางที่ 2)

เน่ืองจากยาบาเปนสารเสพยติดประเภทกระตุนประสาท การใชสารเสพยติดประเภทนี้มักมี
เกีย่วของกับเรื่องเพศสัมพันธในผูเสพดวย แพทยผูตรวจจึงควรคํ านึงถึงการตรวจทางหองปฏิบัติการ
เกีย่วกับโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธดวย

การรักษา
การรักษาผูปวยติดยาบา มีเปาหมายหลัก 3 ประการ ไดแก
1. ชวยใหผูปวยหยุดใชโดยไมมีอาการขาดยาที่รุนแรง  การชวยใหผูปวยหยุดใชยาบา

อาจทํ าไดโดยทํ าใหผูปวยเขาใจปญหาการเสพติดและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการแยกผูปวยออก
จากสิ่งแวดลอมเดิมซ่ึงทํ าใหผูปวยไมสามารถหยุดใชได เชน การรับไวในสถานพยาบาล สํ าหรับ
การแกไขอาการขาดยานั้น พบวาอาการขาดยาในผูปวยติดยาบามักไมรุนแรงมาก อาจใชการรักษา
ตามอาการ เชน ยาที่ชวยในการนอนหลับ ในกรณีผูปวยมีปญหานอนไมหลับ เปนตน อาการซึม
เศราที่เกิดในชวงอาการขาดยามักหายไดเอง ไมมีความจํ าเปนตองใชยาแกซึมเศรา

2. การรักษาอาการโรคจิต (toxic psychosis)  กรณีที่ผูปวยมีอาการของ toxic psychosis
ควรใชยารักษาโรคจิต เชน ใหกิน haloperidol ขนาด 5-10 มก./วัน รวมกับ artane หรือ cogentin
ขนาด 2-4  มก./วัน  กรณีที่ผูปวยไมรวมมือในการใหยาอาจฉีด  haloperidol 5 มก. เขากลาม รวม
กบัการรับผูปวยไวในโรงพยาบาล

3. การชวยใหผูปวยหยุดใชยาบาไดระยะยาว การชวยใหผูปวยไมกลับไปใชยาบาอีกนั้น
เปนสวนสํ าคัญ ซ่ึงผูรักษาจะตองใชเทคนิคตางๆ ในการทํ าใหผูปวยมีความตั้งใจที่จะหยุดใชยาเสพ
ตดิ เรียนรูวิธีตอสูกับความอยากเสพ ปรับชีวิตประจํ าวันใหมในลักษณะซึ่งหลีกเลี่ยงตอสิ่งกระตุนให
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เกดิความอยากเสพ และใชการตรวจปสสาวะเพื่อประเมินผลการรักษา นอกจากนี้การใหความรูแก
ครอบครัว และแนะนํ าวิธีการดูแลผูปวยติดยาบา จัดเปนอีกสวนที่มีความสํ าคัญตอผลการรักษา โดย
การชวยเหลือผูปวยดังกลาวควรทํ าโดยผูรักษาที่มีความรูพ้ืนฐานดานเสพติด และชํ านาญในเทคนิค
การบํ าบัดรักษาผูปวยเสพติด

ผูปวยติดยาอี
ยาอีที่มีใชประเทศไทยมีสวนประกอบสํ าคัญ คือ methylenedioxy methamphetamine ซ่ึง

เรียกกันในหมูผูเสพวา ecstasy หรือ “E”   ยาอีจัดอยูในสารเสพยติดชนิดกระตุนประสาท แตเน่ือง
จากโครงสรางทางเคมีมีความแตกตางกับ methamphetamine การตรวจหายาอีในปสสาวะจึงไม
สามารถใชเทคนิคหรือเครื่องตรวจ enzyme immunoassay ได จํ าเปนตองสงตัวอยางปสสาวะไปยัง
หนวยงานที่สามารถตรวจหาสารเสพยติดชนิดนี้โดยเฉพาะ เน่ืองจากยาอีมีพิษตอสมอง สามารถ
ทํ าลายเซลลประสาทในผูเสพได ดังน้ันนอกจากจะทํ าใหเกิดอาการทางจิต toxic psychosis ไดแลว
ยาอียังทํ าใหเกิดความผิดปกติทางอารมณ และความจํ ารวมดวย

สํ าหรับการประเมินและการรักษาผูปวยยาอีน้ัน สามารถนํ าหลักการเกี่ยวกับการตรวจและ
รักษายาบามาใชได
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ตารางที ่1  เกณฑการวินิจฉัยการติดสารเสพยติดและการใชสารในทางที่ผิด
การติดสารเสพยติด (Substance dependence)
มีการใชสารตางๆ ที่ไมเหมาะสม นํ าไปสูความบกพรองหรือความทุกขทรมานอยางมีความสํ าคัญทางการแพทย
โดยมีอาการตอไปนี้ 3 อาการขึ้นไป ในเวลาใดก็ตาม ในชวง 12 เดือนที่ผานมา
1. มีอาการดื้อยา โดยมีอาการตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง

 ก. ตองการใชสารเพิ่มขึ้นอยางมากเพื่อทํ าใหเกิด intoxication หรือผลอื่นที่ตองการ
 ข. ผลจากใชสารลดลงอยางมากหากยังคงใชสารนั้นในปริมาณเทาเดิม

2. มีอาการขาดยา โดยมีอาการตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง
 ก. มีอาการขาดยาจากหยุดสารนั้นอยางชัดเจน
 ข. การใชสารนั้น (หรือสารที่ใกลเคียงกัน) สามารถลดหรือขจัดอาการขาดยาได

3. ใชสารนั้นมากหรือนานกวาที่ต้ังใจ
4. ตองการสารอยูตลอด หรือไมสามารถหยุด หรือควบคุมการใชสารได
5. เวลาที่มีสวนใหญหมดไปกับการแสวงหาสาร เสพสาร หรือฟนตัวจากฤทธิ์ของสารนั้นๆ
6. ตองงดหรือลดการเขาสังคม การงาน หรือการหยอนใจอื่น เนื่องจากการใชสารนั้น
7. ยังคงใชสารนั้นอยูแมจะทราบวามีโอกาสกอหรือกระตุนปญหาเดิมทางรางกายหรือจิตใจเดิม

การใชสารในทางที่ผิด (Substance abuse)
1. มีการใชสารตางๆ ที่ไมเหมาะสม นํ าไปสูความสูญเสียหรือความเดือดรอนที่สํ าคัญทางการแพทย โดยมี

อาการตอไปนี้ 1 อาการขึ้นไป ในชวง 12 เดือนที่ผานมา
(1) ใชสารเปนประจํ าจนทํ าใหไมสามารถทํ างาน เรียนหนังสือ หรือทํ างานบานได
(2) ใชสารเปนประจํ าในลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย
(3) มีปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากสารนั้น
(4) ยังคงใชสารนั้น แมจะทํ าใหมีปญหาทางสังคมหรือความสัมพันธกับผูอ่ืนอันเนื่องจากผลของการใช

สารอยางเรื้อรัง หรือบอยๆ
2. อาการไมเคยครบตามเกณฑของ substance dependence ในการใชสารชนิดนี้

ตารางที่ 2 การตรวจแอมเฟตามีนในปสสาวะ
• สามารถตรวจพบแอมเฟตามีนในปสสาวะภายใน 1-4 วันหลังการเสพครั้งสุดทาย แอมเฟตามีนจะอยูไดนาน

หากใชปริมาณสูงและปสสาวะเปนดาง
• สารตอไปนี้ใหผลบวกเทียมไดในการตรวจเบื้องตน แตการตรวจยืนยันจะไมพบผลบวก

Ephedrine Pseudoephedrine Phentermine
Fenfluramine Phenylpropanolamine (PPA) Propranolol
Phenmetrazine Chlorpromazine Mephentermine
MDMA (Ecstasy) Methylphenidate (Ritalin) Bupropion
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