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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบผลของการบ�ำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหา
การใช้เมทแอมเฟตามีน
วิธีการ : เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ประเมินผลก่อนบ�ำบัดและหลังบ�ำบัดครบ 3 เดือน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยโรคจิตระยะแรกจ�ำนวน 44 คนที่มีปัญหาการใช้เมทแอมเฟตามีนและเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2563 กลุ่มทดลอง 23 คนได้รับการบ�ำบัด SOS ประกอบด้วยการบ�ำบัดรายบุคคลส�ำหรับ
ผู้ป่วยใน 5 ครั้ง การพบปะญาติผู้ป่วย 1 ครั้ง การบ�ำบัดติดตามผู้ป่วย 4 ครั้ง และการติดตามญาติ 2 ครั้ง กลุ่มควบคุม 21 คน
ได้รบั การบ�ำบัดยาเสพติดตามปกติ ประเมินการเสพซ�ำ้ โดยวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมด้วยวิธี gas chromatographymass spectrometry ก่อนเข้าบ�ำบัดและหลังจากบ�ำบัดครบ 3 เดือน
ผล : กลุ่มทดลองมีการลดการเสพซ�้ำใน 3 เดือน (ร้อยละ 91.3) มากกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 9.5) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(χ2 = 29.427, p < .001) กลุ่มทดลองมีการลดลงของปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมใน 3 เดือน (-16.7ng/mg , SD =
15.2) มากกว่ากลุ่มควบคุม (16.0 ng/mg, SD = 15.1) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -7.154, p < .001)
สรุป : การบ�ำบัด SOS สามารถลดการเสพซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิตระยะแรกที่มีปัญหาการเสพติดเมทแอมเฟตามีน โดยควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายผลในการประยุกต์ใช้ในบริบทอื่น ๆ
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Abstract

Objective: To assess the effect of a brief motivational therapy (start over and survive intervention; SOS) on
relapse reduction of methamphetamine use in patients with psychotic disorders.
Methods: A randomized control trial was conducted among 44 hospitalized patients with early psychotic
disorders and comorbid methamphetamine use disorder between August 2019 and August 2020.
The experiment group (n = 23) received 12 sessions of SOS therapy during the admission and one month
after discharge. The control group (n = 21) received treatment as usual. The reduction of methamphetamine
use was evaluated by using gas chromatography-mass spectrometry from hair samples before and
three months after intervention.
Results: The experiment group had significantly more proportion of those with reduced relapse (91.3% vs.
9.5%, χ2 = 29.427, p < .001) and more reduction of mean methamphetamine level than the control group
(-16.7 ng/mg, SD = 15.2 vs.16.0 ng/mg, SD = 15.1, t = -7.154, p < .001).
Conclusion: The SOS to can reduce methamphetamine use relapse during 3 months in patients with early
psychotic disorder. Further studies should be conducted before application in other contexts.
Keywords: methamphetamine use disorders, patients with psychosis, start over and survive (SOS)
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ความรู้เดิม : ผู้ป่วยโรคจิตระยะแรกที่มีปัญหาใช้สาร
เสพติดเมทแอมเฟตามีนเริ่มรับการบ�ำบัดปัญหาการใช้
สารเสพติดหลังจากอาการทางจิตหายดีแล้ว
ความรูใ้ หม่ : การบ�ำบัดด้วย SOS สามารถลดการเสพซ�ำ้
เมทแอมเฟตามี น ในระยะ 3 เดื อ นในผู ้ ป ่ ว ยโรคจิ ต
ระยะแรก โดยสามารถให้การบ�ำบัดได้ตั้งแต่เริ่มมารักษา
อาการทางจิต
ประโยชน์ทจี่ ะน�ำไปใช้ : เป็นทางเลือกของการบ�ำบัดการ
เสพติดแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตระยะแรก ในหน่วย
บริการสาธารณสุขที่มีหอผู้ป่วยในจิตเวช
บทน�ำ

ปัญหาการใช้สารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน
เป็ น ปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ในระดั บ โลก มี ก ารประมาณการว่ า มี
ประชากรกว่า 27 ล้านคนหรือร้อยละ 0.5 ของประชากรอายุ
15 - 64 ปีทั่วทั้งโลกเสพสารประเภทนี้ โดยปัญหามีความ
รุนแรงสูงขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1 ส�ำหรับ
ประเทศไทย สถานการณ์ยาเสพติดยังไม่ลดระดับความรุนแรง
ลง โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ (ยาบ้าและ
ไอซ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจับกุมคดียาเสพติด
ทั้งหมด 337,186 คดี ผู้ต้องหา 350,758 คน ของกลางยาบ้า
554.7 ล้านเม็ด ไอซ์ 26,662 กิโลกรัม ซึ่งไม่แตกต่างจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด
324,552 คดี ผู้ต้องหา 338,560 คน ของกลางยาบ้า 319.1
ล้านเม็ด ไอซ์ 23,872 กิโลกรัม2 แม้ในปี พ.ศ. 2564 มี
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษายาเสพติด 155,500 ราย ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีม่ ผี เู้ ข้ารับการบ�ำบัดรักษายาเสพติด
212,646 ราย แต่ผเู้ ข้ารับการบ�ำบัดส่วนใหญ่ยงั คงเป็นเพศชาย
(ร้อยละ 89.7) เป็นกลุม่ อายุ 25 - 29 ปีมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 18.2)
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี (ร้อยละ 17.0) ผู้เข้าบ�ำบัด
รักษาส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ (ร้อยละ 63.6) รองลงมาคือ ผู้ติด
(ร้อยละ 32.0) และผู้ใช้ (ร้อยละ 4.4) สารเสพติดที่ใช้มากที่สุด
คือ ยาบ้า (ร้อยละ 79.2) รองลงมาคือ ไอซ์ (ร้อยละ 8.3)3
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เมือ่ ศึกษาถึงอัตราความเสีย่ งพบว่า ผูม้ ภี าวะผิดปกติ
ทางจิตมีความเสีย่ งต่อการใช้สารเสพติดอย่างผิดปกติมากกว่า
คนทั่วไป 2.7 เท่า และพบว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเภทและผู้ป่วย
โรคอารมณ์ ส องขั้ ว มี แ นวโน้ ม การใช้ ส ารเสพติ ด มากกว่ า
คนทั่วไป 4 เท่า และ 5 เท่า ตามล�ำดับ และในคนที่เสพ
สารเสพติ ด หลายชนิ ด พร้ อ มกั น ก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ป ั ญ หา
สุขภาพจิตร่วมด้วย4 โดยภาวะโรคจิตยังคงเป็นโรคทางจิตเวช
ที่มีค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียการท�ำงาน การดูแลสุขภาพ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด5
การใช้เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine; MA)
มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางจิต6 โดยอาการโรคจิต
เป็ น ผลกระทบที่ ส� ำ คั ญ จากการใช้ ส ารเสพติ ด ประเภท
เมทแอมเฟตามีน ผู้ที่เสพเมทแอมเฟตามีนร้อยละ 21 ถึง 46
มีโอกาสเกิดภาวะนี7้ การศึกษาในประเทศไทยพบปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิ ด อาการทางจิ ต ในผู ้ ที่ เ สพแอมเฟตามี น ได้ แ ก่
เพศชาย มีประวัติการใช้สารเสพติดติดต่อกันมากกว่าหรือ
เท่ากับ 16 วันต่อเดือน มีภาวะพึ่งพาเมทแอมเฟตามีน และมี
ประวัติเคยได้รับการบ�ำบัดรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
จากปัญหาการใช้สารเสพติด8 ผูท้ มี่ อี าการโรคจิตจากสารเสพติด
เมทแอมเฟตามีนมีความเสี่ยงของการก่อความรุนแรงสูงกว่า
ผู้ที่ไม่มีอาการทางจิต9 มีระดับพุทธิปัญญาต�่ำกว่าผู้เสพที่ไม่มี
อาการทางจิตซึง่ อาจเป็นอุปสรรคในการบ�ำบัดรักษามากกว่า10
และยิ่งไปกว่านั้น ร้อยละ 25 ถึง 38 ของผู้ที่มีอาการโรคจิต
จากสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนมีโอกาสเป็นโรคจิตเรื้อรัง11,12
ในทางกลับกัน การส�ำรวจระบาดวิทยาในชุมชนพบว่าผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตมีปัญหาการใช้สารเสพติดมากขึ้น โดยมี
ความเสี่ยงสูงขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภท13,14 ภาวะโรคร่วม
ระหว่ า งความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ใจและการใช้ ส ารเสพติ ด ส่ ง
ผลกระทบทางลบกับผลการรักษาทางคลินิก แม้เป็นการ
ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดจ�ำนวนเล็กน้อย15 ซึ่งเป็นภาระ
ให้กับผู้ดูแล เพิ่มภาระทางสาธารณสุขและงบประมาณที่ใช้
ในการรักษาพยาบาล และเป็นภาระทางสังคม16
การศึกษาในประเทศไทยพบว่า อัตราการกลับไป
เสพสารเมทแอมเฟตามีนซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิตใน 1 ปีเท่ากับ
89

Effect of the SOS on methamphetamine use in psychotic patients

ร้อยละ 50 ส่วนอัตราการมีอาการทางจิตก�ำเริบซ�้ำและรักษา
แบบผู้ป่วยในซ�้ำเท่ากับร้อยละ 3117 การศึกษาที่ติดตามการ
ด�ำเนินโรคของผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมท
แอมเฟตามีน 6 เดือนพบว่า การเสพเมทแอมเฟตามีนซ�้ำ
เป็นปัจจัยเสี่ยงในการกลับป่วยซ�้ำของอาการโรคจิต18 ดังนั้น
การลดการเสพเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ จึงน่าจะช่วยลดอัตราเสีย่ ง
ของการกลับป่วยซ�้ำและกลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลได้
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเชิงทดลองแบบสุม่ และมีกลุม่ เปรียบเทียบ
ทีผ่ า่ นมาพบว่า การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การวินจิ ฉัยเป็นโรคจิตและติดสารเสพติดได้ผลในการลดการใช้
สารเสพติดหรือป้องกันการกลับซ�ำ้ แต่ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิต19ิ
โดยส่วนใหญ่เครื่องมือในการบ�ำบัดไม่ได้รับการศึกษาหรือ
พัฒนาในกลุ่มประชากรที่มีภาวะโรคจิต
การบ�ำบัด start over and survive (SOS) เป็น
รูปแบบการบ�ำบัดที่อิงหลักการ motivation interviewing
(MI) เป็นการบ�ำบัดอย่างย่อชนิดมีโครงสร้างซึ่งถูกพัฒนาเพื่อ
ใช้ในกลุ่มประชากรที่มีภาวะโรคจิตระยะแรก โดยมีอาการ
ทางจิตไม่เกิน 3 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี และเคยรักษาแบบผู้ป่วย
ในไม่เกิน 2 ครั้ง การศึกษาในต่างประเทศพบว่า การบ�ำบัด
ช่วยลดการใช้สารเสพติดใน 6 เดือนเมื่อเทียบกับการรักษา
ตามมาตรฐานและมีผลถึง 12 เดือน20 การบ�ำบัด SOS จึงอาจ
เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยที่มีความชุกของผู้ป่วยโรคจิต
ร่วมกับการเสพแอมเฟตามีนสูง และการบ�ำบัดใช้ระยะเวลา
ไม่นานมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีการศึกษาผลของการ
บ�ำบัดนี้ในประเทศไทย ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบผลของการบ�ำบัด SOS ต่อการลดการกลับไปเสพซ�้ำ
ในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
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gas chromatography-mass spectrometry (GC/MC)
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เอกสารรับรอง
เลขที่ NPRPHEC 2562-003 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ประชากรศึกษา คือ ผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการ
เสพติ ด เมทแอมเฟตามี น ที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาแบบผู ้ ป ่ ว ยใน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และโรงพยาบาล
จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 สิงหาคม 2563 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (inclusion
criteria) ได้แก่ อายุ 18 - 35 ปี สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยได้ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิต (psychotic
disorder) ร่วมกับปัญหาการเสพติดเมทแอมเฟตามีน ตรงกับ
เกณฑ์ ICD 10 หมวด F2x.xx และ F15.xx ตามล�ำดับ
โดยมีอาการทางจิตไม่เกิน 3 ปี เคยรักษาแบบผู้ป่วยในไม่เกิน
2 ครั้ง และได้รับการประเมินอาการของโรคจิตด้วย mini
international neuropsychiatric interview (M.I.N.I.)
part L และ DrugCheck problem list แล้วพบว่ามีปัญหา
การเสพเมทแอมเฟตามีน โดยมีคะแนน problem list มากกว่า
2 คะแนน เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (exclusion
criteria) ได้แก่ เป็นผูป้ ว่ ยทีส่ ง่ มาบ�ำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิตหรือเงื่อนไขคุมประพฤติ มีโรคระบบประสาท เช่น
ภาวะสมองเสื่อม โรคจิตเวชที่เกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง
(organic brain syndrome) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s
disease) โรคหลอดเลือดสมอง หรือมีการเจ็บป่วยทางกายที่
ควบคุมไม่ได้
การค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง อ้างอิงจากการศึกษา
ของ Kavanagh และคณะ20 โดยอัตราการลดการเสพซ�้ำใน
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม (P1) เท่ากับ 0.75 และอัตราการลด
เสพซ�้ำในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรม (P2) เท่ากับ 0.25
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 19 คน รวมเป็น
38 คน โดยเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น 44 คน
เพื่อป้องกันความไม่ครบถ้วนของกลุ่มตัวอย่างที่อาจออกจาก
การศึกษา

วิธีการ

การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
ได้รับการบ�ำบัด start over and survive (SOS) กลุ่มควบคุม
ได้ รั บ การบ� ำ บั ด ยาเสพติ ด ตามแบบปกติ ข องหน่ ว ยงาน
กรมสุขภาพจิต (treatment as usual) เก็บข้อมูลก่อนเข้า
บ� ำ บั ด และหลั ง จากบ� ำ บั ด ครบ 3 เดื อ น ติ ด ตามการลด
การเสพซ�้ำโดยวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมด้วยวิธี
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พซ้ำในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม (P1) เท่ากับ 0.75 และอัตราการลดเสพซ้ำในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
กรม (P2) เท่ากับ 0.25 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 19 คน รวมเป็น 38 คน โดยเพิ่มจำนวน
วอย่างทั้งหมดเป็น 44 คนเพื่อป้องกันความไม่ครบถ้วนของกลุ่มตัวอย่างที่อาจออกจากการศึกษา
ผลของการบ�ำบัด SOS ต่อการเสพซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่ใช้เมทแอมเฟตามีน				

โกศล วราอัศวปติ และคณะ

บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม มีข้อค�ำถามทั้งหมด
จ�ำนวน 18 ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถามเกี่ยวกับพยาธิสภาพ
ทางจิตทั่วไปจ�ำนวน 10 ข้อ กลุ่มอาการด้านบวก 6 ข้อ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลื1.อmini
กลุ่มinternational
ตัวอย่าง neuropsychiatric interview กลุ่มอาการด้านลบ 2 ข้อ คะแนนรวมอยู่ในช่วง 18 - 126
21
คะแนน ประเมินโดยผู้วิจัย 2 ครั้ง ขณะเข้าร่วมโครงการวิจัย
(M.I.N.I.)neuropsychiatric
part L (psychotic disorder)
นแบบสัมpart
ภาษณ์
1. Mini international
interview เป็
(M.I.N.I.)
L (psychotic disorder)21
ทางคลินิกชนิดมีโครงสร้างอย่างย่อ เพื่อการวินิจฉัยโรคจิตเวช ครั้ ง แรกและติ ด ตามอี ก 3 เดื อ น ทั้ ง ในกลุ ่ ม ทดลองและ
บบสัมภาษณ์ทางคลินิกชนิดมีโครงสร้างอย่างย่อ เพื่อการวินิจฉัยโรคจิตเวชในแกนที
่ 1 (Axis I) ในระบบ
ในแกนที่ 1 (Axis I) ในระบบ DSM-IV และ ICD-10 เครื่องมือ กลุ่มควบคุม
IV และ ICD-10 เครืM.I.N.I.
่องมือ M.I.N.I.
นี้ไเด้คราะห์
ผ่านการวิ
เคราะห์
ความแม่
นตรง และ
(validity) และความเชื
5. แบบวั่อดมัขั่นน้ ตอนของความพร้อมในการเปลีย่ นแปลง
ผ่านการวิ
ความแม่
นตรง
(validity)
bility) โดยเปรียบเทีความเชื
ยบกับเครื
อ structuredโดยเปรี
clinical
patients
(SCIDอ งการรั
บ การรั ก ษาปั ญ หาการเสพสารเสพติ ด
่อมั่น่องมื(reliability)
ยบเทีinterview
ยบกับเครื่for
องมืDSM-III-R
อ กั บ ความต้
of change
ID-P สําหรับ DSM-III-R
และเครืclinical
่องมือ composite
international
diagnostic(stage
interview
(CIDI) reading and treatment eagerness
structured
interview for
DSM-III-R patients
scale;questionnaire
SOCRATES) 24 เพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อ มการ
(SCID-P) สlist
ําหรั22บถูกDSM-III-R
และเครื่องมื่องมื
อ อcomposite
2. DrugCheck problem
พัฒนาขึ้นมาจากเครื
problem drinking
เปลี่ย(WMH-CIDI)
นแปลง ประเมิเพื
นโดยผู
international
diagnosticinternational
interview (CIDI)diagnostic interview
WHO world mental
health-composite
่อ ้วิจัย 1 ครั้ง ขณะเข้าร่วมโครงการ
วิจัยครั้งแรก ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. DrugCheck
list22 ถูกการเที
พัฒนาขึ
การประเมินในผู้ป่วยโรคจิตในระบบวิ
นิจฉัยproblem
DSM-IV และมี
ยบกัน้ บมาจาก
เครื่องมือ alcohol use
6. แบบประเมินความรุนแรงในการติดสารเสพติด
เครื่องมือ problem drinking questionnaire และ WHO
ification test (AUDIT)
และ severity of dependence scale (SDS) ในการทำนายความผิ
ดปกติของ
25
world mental health-composite international (SDS) เพือ่ ประเมินความรุนแรงในการติดสารเมทแอมเฟตามีน
สารเสพติดในระบบวินิจฉัย DSM-IV
diagnostic interview (WMH-CIDI) เพื่อใช้ในการประเมิน ประเมินโดยผู้วิจัย 2 ครั้ง ขณะเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งแรก
เครื่องมือประเมินความผิ
ขณะเข้
าการศึ
กษา สารเสพติดในระบบวินิจฉัย DSM-IV และติดตามอีก 3 เดือน ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ดปกติ
ของการใช้
7. แบบประเมิ
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้
วยแบบคำถามประชากรศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ และข้อคำถามรู
ปแบบ น patient health questionnaire
และมีการเที
ยบกับเครื่องมือ alcohol useแidentification
26
(PHQ-9)
เพื่ อ ประเมิ น ความรุ น แรงของอาการซึ ม เศร้ า
ารใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามี
ประเมิ
นโดยผูof้วิจdependence
ัย 1 ครั้ง ขณะเข้
าร่ว(SDS)
มโครงการวิ
จัยครั้งแรก
test (AUDIT)นและ
severity
scale
ประเมิ
นโดยผู้วิจัย 2 นครั้ง ขณะเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งแรก
เครื่องมือประเมินขณะเข้
าการศึกษา21 ประเมินการเสพติ
2. M.I.N.I. part K (methamphetamine
use disorder)
ดเมทแอมเฟตามี
ดตามอีก 3 เดือน ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ข้อมูลทั่วไป จประกอบด้
อมูลทาง ่มและติ
มินโดยผู้วิจัย 1 ครั้ง ขณะเข้า1.ร่วมโครงการวิ
ัยครั้งแรกวยแบบค�
ทั้งในกลุำถามข้
่มทดลองและกลุ
ควบคุม
8. การวิเคราะห์เส้นผม (hair analysis) โดยเก็บ
งคมศาสตร์
อค�มำการทำร้
ถามรูปแบบและ
3. M.I.N.I. part ประชากรศาสตร์
C (suicidality)แ21ละสั
ประเมิ
นระดับและข้
แนวโน้
ายตัวเอง ประเมิ
น
โดยผู
้วิจัย 2 ครั้ง
การใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ประเมินโดยผู้วิจัย 1 ครั้ง เส้นผมจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนก่อนการบ�ำบัดและหลังจาก
ข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งแรกและติดตามอีก 3 เดือน ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ
บ�ำบัดมครบ 3 เดือน ใช้เส้นผมบริเวณ vertex posterior
ขณะเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งแรก
4. แบบประเมินอาการทางจิต (brief psychotic rating scale; BPRS)23 เป็นregion
แบบประเมิ
ดย ดที่ระยะ 2 ซม. จากปลายราก และ
ของศีนรทีษะ่ใช้โโดยตั
2. M.I.N.I. part K (methamphetamine use
บเส้นผมไว้วยข้
ในถุองคำถาม
พลาสติกที่สะอาด จากนั้นปิดผนึกถุงด้วย
หรือบุคลากรทางการแพทย์
่านการอบรม
มีขด้อเมทแอมเฟตามี
คำถามทั้งหมดจำนวน
ประกอบด้
disorder)ท21ี่ผประเมิ
นการเสพติ
น ประเมิน18
โดยข้อ เก็
กระดาษฟอยล์อลูมิเนียมแล้วจัดส่งให้ภาควิชานิติเวชศาสตร์
กับพยาธิสภาพทางจิผูต้ วทัิ จ่วั ยไปจำนวน
10 ข้อ ากลุ
อาการด้านบวก
ข้อ และกลุ
1 ครั้ ง ขณะเข้
ร่ ว่มมโครงการวิ
จั ย ครั6้ ง แรก
ทั้ ง ใน ่มอาการด้านลบ 2 ข้อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�ำหรับการวิเคราะห์เส้นผมเชิงปริมาณ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยวั ด ปริ ม าณเมทแอมเฟตามี น ในเส้ น ผมด้ ว ยวิ ธี gas
21
3. M.I.N.I. part C (suicidality)
ประเมินระดับ
5
chromatography-mass spectrometry (GC/MC) ขีดจ�ำกัด
แนวโน้มการท�ำร้ายตัวเอง ประเมินโดยผู้วิจัย 2 ครั้ง ขณะ
ของการตรวจจั บ และขี ด จ� ำ กั ด ของการหาปริ ม าณส� ำ หรั บ
เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งแรกและติดตามอีก 3 เดือน ทั้งใน
การวิเคราะห์ คือ 0.10 และ 0.15 ng/mg ของเส้นผม
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตามล�ำดับ27
4. แบบประเมินอาการทางจิต (brief psychotic
rating scale; BPRS)23 เป็นแบบประเมินที่ใช้โดยแพทย์หรือ
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2565;30(2):87-99.
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Effect of the SOS on methamphetamine use in psychotic patients

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1. การบ�ำบัด SOS ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่
1.1 ระยะการบ�ำบัดแบบ SOS รายบุคคลส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยใน (inpatient individual SOS sessions) ประกอบด้วย
การสร้างสัมพันธภาพ เพือ่ สร้างสัมพันธภาพและการมีสว่ นร่วม
ในช่วงเวลาที่พูดคุย การเสริมสร้างแรงจูงใจ (motivational
interviewing) โดยบ�ำบัด 3 ครั้ง ครั้งละ 20 - 30 นาที มีการ
ประเมินแรงจูงใจและความเชื่อมั่นก่อนและหลังการบ�ำบัด
แต่ละครั้ง ผู้ป่วยพูดคุยถึงข้อดีข้อเสียของการใช้สารเสพติด
และได้รบั แผ่นพับข้อมูลต่าง ๆ ทีใ่ ส่ในแฟ้มเอกสาร บ�ำบัดระยะนี้
จนกว่าผู้ป่วยจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนการใช้สารเสพติดของ
ตนเอง และให้กลับมาสู่การรักษาระยะนี้หากแรงจูงใจลดลง
และการวางแผนควบคุมการใช้สารเสพติดหลังจากออกจาก
โรงพยาบาล โดยบ�ำบัด 2 ครั้ง ครั้งละ 20 - 45 นาที (รวม
ไม่เกิน 3 ชัว่ โมง) ระยะนีเ้ น้นทีก่ ารค้นหาและจัดการสถานการณ์
ที่ ย ากต่ อ การควบคุ ม การใช้ ส ารเสพติ ด ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ใน
ช่วงเดือนที่ออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยประยุกต์การแก้ปัญหา
เพื่อลดการเผชิญสถานการณ์ และค้นหาวิธีหลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติด ก่อนจ�ำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ผู้บ�ำบัด
กล่าวถึงการจัดการปัญหาสารเสพติดในระดับชุมชนกับทีม
ผู้รักษา และร่วมวางแผนการรักษาผู้ป่วย
1.2 ระยะพบปะญาติผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัว
ที่อาศัยอยู่กับผู้ป่วยเป็นประจ�ำได้รับการพูดคุยกับผู้บ�ำบัด
1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที โดยให้ญาติพูดคุยถึงปัญหา
ของผู้ป่วยและวิธีที่ญาติจัดการปัญหาดังกล่าว ประเด็นที่เน้น
เป็นหลักคือ ญาติจะสามารถจัดการกับพฤติกรรมของผู้ป่วย
และความทุกข์ของตนเองในอนาคตได้อย่างไร สมาชิกใน
ครอบครัวได้รับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคจิต ผลของการใช้
สารเสพติดต่ออาการโรคจิต วิธีการขอรับความช่วยเหลือจาก
ระบบบริการสุขภาพ บริการสนับสนุนส�ำหรับครอบครัว และ
วิธีที่ครอบครัวสามารถช่วยผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการโรคจิตและ
ปัญหาการใช้สารเสพติด
1.3 ระยะการบ� ำ บั ด ติ ด ตาม (follow-up
sessions) เป็นการติดตามหลังออกจากโรงพยาบาลเพือ่ เปลีย่ น
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จากการรักษาในโรงพยาบาลไปสู่การรักษาในชุมชนอย่าง
ราบรื่น ประกอบด้วยการบ�ำบัดติดตามผู้ป่วยทุก 1 สัปดาห์
ครั้งละ 5 - 10 นาที รวม 4 ครั้ง เพื่อช่วยเสริมแรงจูงใจให้
ผู้ป่วยยังคงควบคุมการใช้สารเสพติดได้ และทบทวนกลยุทธ์
ต่าง ๆ ที่เคยพูดคุยกันไว้ในการบ�ำบัดรายบุคคล เพื่อช่วยให้
ผู้ป่วยคาดการณ์สถานการณ์ล�ำบากที่อาจพบเจอในสัปดาห์
ต่อไปและช่วยให้วางแผนแก้ไขสถานการณ์ได้ และการติดต่อ
ญาติผู้ดูแลทางโทรศัพท์ทุก 2 สัปดาห์ ครั้งละ 5 - 10 นาที
รวม 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ญาติใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ได้ผล
ประยุกต์การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ท้าทาย และ
ขอความช่วยเหลือในชุมชนเมื่อจ�ำเป็น20 ส�ำหรับขั้นตอนการ
บ�ำบัด SOS โดยละเอียดสามารถศึกษาได้โดยติดต่อผู้นิพนธ์
2. โปรแกรมการรักษาตามปกติ (treatment as
usual; TAU) เป็นกิจกรรมมาตรฐานที่ได้รับขณะเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ตามคู่มือโปรแกรมการบ�ำบัดทางการ
พยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มงาน
จิตเวชยาเสพติด สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา28
ส�ำหรับแบบประเมินต่าง ๆ ทีม่ าจากภาษาอังกฤษผูว้ จิ ยั ได้เลือก
ใช้ในภาษาไทยตามข้อก�ำหนดตามมาตรฐานการแปลเครือ่ งมือ
ของ WHO29
ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยและคณะแปลการบ�ำบัด SOS
จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์) ตามหลักการของ WHO29 จากนั้นแปลกลับ
(back translation) และส่งให้เจ้าของลิขสิทธิไ์ ด้ตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบ ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ SOS ฉบับ
ภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและยาเสพติดจ�ำนวน
7 คน ประเมิ น ครบถ้ ว นของเนื้ อ หาและความเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ
0.831 และน�ำไปทดสอบเบื้องต้นแบบไม่มีกลุ่มควบคุมใน
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 40 คน วัดผลการใช้เมทแอมเฟตามีนก่อน
การและหลังการบ�ำบัด SOS พบว่า กลุ่มตัวอย่างลดการใช้
สารเสพติ ด เมทแอมเฟตามี น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ 30
หลังจากนัน้ อบรมทีมผูว้ จิ ยั ภาคสนาม 2 กลุม่ ดังนี้ 1) การอบรม
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ผู้บ�ำบัด SOS โดยผู้เชี่ยวชาญ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 9 คน จาก
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์และโรงพยาบาล
จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เป็นพยาบาลจิตเวชมีประสบการณ์
ท�ำงานไม่น้อยว่า 2 ปี 2) การอบรมผู้ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 9 คน จากโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เป็น
พยาบาลจิตเวชมีประสบการณ์ท�ำงานไม่น้อยว่า 2 ปี โดย
ผู้ประเมินผลการบ�ำบัดจะเป็นคนละคนกับผู้บ�ำบัด และไม่
ทราบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ป ระเมิ น เป็ น กลุ ่ ม ทดลองหรื อ
กลุม่ ควบคุม โดยอบรมการใช้แบบประเมิน M.I.N.I. part C, K,
และ L, DrugCheck problem list, BPRS, SOCRATES,
SDS และ PHQ-9 และอบรมวิธีการเก็บและเตรียมส่งตรวจ
เส้นผม
ขั้ น ด� ำ เนิ น การศึ ก ษา คั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตาม
คุณสมบัติที่ก�ำหนดจ�ำนวน 44 ราย เพื่อขอความยินยอม
เข้าร่วมงานวิจยั และประเมินคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การคัดเลือก
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กลุม่ ตัวอย่างด้วย M.I.N.I. part L และ DrugCheck problem
list แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและควบคุมด้วยการ
สุม่ อย่างง่าย ผูว้ จิ ยั ทีเ่ ป็นผูบ้ ำ� บัดท�ำการบ�ำบัดกลุม่ ตัวอย่างตาม
แนวทางการบ�ำบัด SOS ในกลุม่ ทดลอง ส่วนกลุม่ ควบคุมได้รบั
การบ�ำบัดยาเสพติดตามปกติของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต
หลังจากนั้นผู้วิจัยที่เป็นผู้ประเมินท�ำการประเมินผลก่อนเข้า
การบ�ำบัดและหลังการบ�ำบัด 3 เดือน แสดงดังแผนภาพที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูล
ทั่วไป ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และใช้สถิติอนุมานเพื่อทดสอบ
ความแตกต่างในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในตัวแปร
แบบต่อเนื่องด้วย student t-test และเปรียบเทียบตัวแปร
แบบหมวดหมูด่ ว้ ย chi-square test ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

ผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการเสพติดเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ปว่ ยใน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (รพจ. นครพนมฯ) และโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (รพจ. สงขลาฯ)
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2563
ประเมิน M.I.N.I. part L พบ psychotic disorder, the DrugCheck problem list
พบว่า สารเสพติดที่เป็นปัญหา คือ เมทแอมเฟตามีน โดยมีคะแนน problem list > 2 คะแนน

กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามกำหนด 44 ราย (หน่วยละ 22 ราย)
จัดเข้ากลุ่มด้วยการสุ่มอย่างง่าย
กลุ่มทดลอง SOS ได้รับการบำบัดครบ
ตามโปรแกรม (23 ราย)
- รพจ. นครพนมฯ 12 ราย
- รพจ. สงขลาฯ 11 ราย

กลุ่มควบคุมได้รับการบำบัดยาเสพติดตามปกติของหน่วยงาน
กรมสุขภาพจิต ได้รับการบำบัดครบตามโปรแกรม (21 ราย)
- รพจ. นครพนมฯ 10 ราย
- รพจ. สงขลาฯ 11 ราย

ติดตามผลหลังจากได้รับการบำบัดครบ
3 เดือน (23 ราย)

ติดตามผลหลังจากได้รับการบำบัดครบ
3 เดือน (21 ราย)

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2565;30(2):87-99.
93 จัย
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิ

การวิเคราะห์ข้อมูล
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กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมหลังการ
ทดลอง 3 เดือนพบว่า กลุ่มทดลองมีร้อยละของผู้ที่ลดการ
เสพซ�ำ้ มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และการ
เปรียบเทียบผลต่างของปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง 3 เดือนพบว่า กลุ่มทดลองมี
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มทดลองมี
คะแนนอาการทางจิต (BPRS) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนคะแนนซึมเศร้า (PHQ-9) และคะแนน
ความรุนแรงของการติดสาร (SDS) ไม่พบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 3

กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 44 คน เป็นกลุม่ ทดลอง 23 คน
และกลุ่มควบคุม 21 คน ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ไม่สมรส ท�ำงานส่วนตัว (มีกจิ การหรือเกษตรกรรมของตัวเอง)
อายุเฉลี่ย 28.2 ปี (SD = 5.6) มีระยะเวลาการศึกษา 7.7 ปี
(SD = 3.2) อายุที่เริ่มเสพเมทแอมเฟตามีน 17.4 ปี (SD = 3)
โดยเฉลี่ ย ในช่ ว ง 3 เดื อ นก่ อ นมานอนโรงพยาบาลครั้ ง นี้
กลุ่มตัวอย่างเสพเมทแอมเฟตามีน 55.5 วัน (SD = 28.2) โดย
เสพเมทแอมเฟตามีน 2 ครัง้ ต่อวัน และไม่มกี ลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คย
เสพแอมเฟตามีนด้วยวิธีฉีดเข้าเส้นเลือดด�ำ ลักษณะทาง
ประชากร ลั ก ษณะทางทางคลิ นิ ก และคะแนนของแบบ
ประเมิน BPRS, PHQ-9 และ SDS ก่อนการทดลองของ

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรและทางคลินิกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (ข้อมูลหมวดหมู่)
กลุ่มทดลอง (n = 23) กลุ่มควบคุม (n = 21)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เพศ

ชาย

สถานะสมรส
ไม่สมรส
สมรส
แยกกันอยู่
หย่า
อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน
อาชีพ
ท�ำงานส่วนตัว (มีกิจการหรือเกษตรกรรมของตัวเอง)
ว่างงานจากเหตุผลสุขภาพ
ว่างงานจากเหตุผลอื่น ๆ
รับจ้างรายวัน
อื่น ๆ

21 (91.3)
15 (65.2)
3 (13.0)
3 (13.0)
1 (4.3)
1 (4.3)
9 (39.1)
3 (13.0)
1 (4.3)
2 (8.7)
8 (34.8)

จ�ำนวน (ร้อยละ)
20 (95.2)
12 (57.1)
5 (23.8)
2 (9.5)
1 (4.8)
1 (4.8)
9 (42.9)
2 (9.5)
2 (9.5)
3 (14.3)
5 (23.8)

significant difference
χ2
χ2 = 0.267, p = .605
χ2 = 0.944, p = .918

χ2 = 1.337, p = .855

χ2 = 2.295, p = .130

วิธีการเสพเมทแอมเฟตามีนที่ใช้บ่อยที่สุด ในช่วง 3 เดือนก่อนมา
รักษาในโรงพยาบาลครั้งนี้
สูบทางปาก
สูบทางจมูก

23 (100.0)
0 (0.0)

19 (90.5)
2 (9.5)

มีประวัติการใช้บุหรี่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

22 (95.7)

20 (95.2)

χ2 = 0.004, p = .947

1 (4.3)

4 (19.0)

χ2 = 2.355, p = .125

12 (52.2)

14 (66.7)

χ2 = 0.954, p = .329

มีประวัตกิ ารใช้แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนทีผ่ า่ นมา
มีประวัติการใช้กัญชา, กระท่อม และยานอนหลับในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรและทางคลินิกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (ข้อมูลหมวดหมู่) (ต่อ)
กลุ่มทดลอง (n = 23) กลุ่มควบคุม (n = 21)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
มีความเสี่ยงต่อภาวะฆ่าตัวตาย
ไม่มี
มีระดับน้อย

17 (73.9)
6 (22.1)

จ�ำนวน (ร้อยละ)
18 (85.7)
3 (14.3)

significant difference
χ2
χ2 = 0.94, p = .332

ระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
การยอมรับ
ต�่ำมาก
ต�่ำ
สูง
ความลังเล
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ปานกลาง
สูงมาก
เริ่มลงมือท�ำ
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

16 (69.6)
4 (17.4)
3 (13.0)
6 (26.1)
9 (39.1)
6 (26.1)
2 (8.7)
7 (30.4)
9 (39.1)
4 (17.4)
0 (0.0)
3 (13.0)

20 (95.2)
1 (4.8)
0 (0.0)
12 (57.1)
7 (33.3)
2 (9.5)
0 (0.0)
7 (33.3)
11 (52.4)
2 (9.5)
1 (4.8)
0 (0.0)

χ2 = 5.164, p = .076

χ2 = 6.172, p = .104

χ2 = 4.786, p = .310

ตารางที่ 2 ลักษณะทางประชากรและทางคลินิกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (ข้อมูลต่อเนื่อง)
กลุ่มทดลอง (n = 23) กลุ่มควบคุม (n = 21)
อายุ (ปี)
ระยะเวลาการศึกษา (ปี)
อายุที่เริ่มเสพเมทแอมเฟตามีน (ปี)
จ�ำนวนวันที่เสพเมทแอมเฟตามีนโดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนก่อนมารักษา
ในโรงพยาบาลครั้งนี้
จ�ำนวนครั้งต่อวันที่เสพเมทแอมเฟตามีนโดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนก่อน
มารักษาในโรงพยาบาลครั้งนี้
ระยะเวลาในการบ�ำบัดรักษาในโรงพยาบาล (วัน)
คะแนน BPRS ก่อนการทดลอง
คะแนน PHQ-9 ก่อนการทดลอง
คะแนน SDS ก่อนการทดลอง
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mean (SD)

mean (SD)

student t-test

28.6 (6.3)
8.6 (3.2)
17.5 (3.6)
57.0 (25.9)

27.7 (4.8)
6.8 (2.9)
17.3 (2.2)
54 (31.1)

t = 0.565, p = .575
t = 2.00, p = .52
t = 0.257, p = .795
t = .344, p = .733

2.4 (2.2)

1.7 (2.0)

t = 1.072, p = .29

27.9 (7.1)
29.1 (5.5)
6.7 (4.5)
5.5 (2.3)

30.3 (5.3)
28.6 (6.2)
6.5 (3.6)
5.1 (2.4)

t = -1.267, p = .212
t = .29, p = .77
t = .138, p = .891
t = .54, p = .592

95

Effect of the SOS on methamphetamine use in psychotic patients

			

Waraasawapati K, et al.

ตารางที่ 3 การลดการเสพซ�้ำใน 3 เดือนโดยวัดจากปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผม ค่าผลต่างของค่าเมทแอมเฟตามีน
ในเส้นผมใน 3 เดือน ค่าคะแนน BPRS, PHQ-9 และ SDS หลังการทดลอง 3 เดือน
กลุ่มทดลอง (n = 23) กลุ่มควบคุม (n = 21)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

จ�ำนวน (ร้อยละ)

χ2

21.0 (91.3)

2.0 (9.5)

χ2 = 29.427, p < .001

Mean (SD)

Mean (SD)

Student t-test

-16.7 (15.2)
21.1 (4.1)
3.8 (4.3)
3.5 (2.2)

16.0 (15.1)
20.6 (2.3)
4.8 (2.8)
4.8 (1.5)

t = -7.154, p < .001
t = 1.355, p = .013
t = -0.924, p = .266
t = -2.239, p = .185

การลดการเสพซ�้ำใน 3 เดือนโดยวัดจากปริมาณเมทแอมเฟตามีน
ในเส้นผม (คน)
ผลต่างของค่าเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมใน 3 เดือน (ng/mg)
คะแนน BPRS
คะแนน PHQ-9
คะแนน SDS

วิจารณ์

เส้นผมด้วยวิธี GC/MC ทีก่ อ่ นการทดลองพบว่า คะแนน BPRS
ของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างร่วมการศึกษาหลังจากอาการทางจิตทุเลาแล้ว
หลังจากบ�ำบัดครบ 3 เดือนพบว่า กลุ่มทดลองมีร้อยละของ
ผูท้ ลี่ ดการเสพซ�ำ้ มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
และกลุ่มทดลองมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมลดลง
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kavanagh และคณะ20 ทีพ่ บว่า เครือ่ งมือ SOS
สามารถลดการกลับมาเสพซ�ำ้ สารเสพติดอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดย
มีผลต่อเนื่องระยะยาวได้ถึง 1 ปี อย่างไรก็ตาม แม้ทั้งสองกลุ่ม
มีคะแนน BPRS หลังการบ�ำบัดครบ 3 เดือนลดลงจากก่อน
การทดลอง แต่พบว่าคะแนน BPRS ที่ 3 เดือนในกลุ่มทดลอง
ยังสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สะท้อนว่า
การศึกษานีไ้ ม่ได้เลือกให้ผมู้ อี าการทางจิตน้อยกว่าหรือหายเร็ว
กว่าเข้ามาอยูใ่ นกลุม่ การบ�ำบัด SOS และแสดงให้เห็นว่าผลใน
การลดการเสพแอมเฟตามีนซ�้ำจากการบ�ำบัด SOS อาจไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอาการทางจิต
เสมอไป ซึง่ ผลด้านความรุนแรงของอาการทางจิตอาจขึน้ อยูก่ บั
การรักษาอาการโรคจิตโดยตรง เช่น การได้รับยารักษาโรคจิต
จุดเด่นของการศึกษานี้ ได้แก่ มีการวัดการเสพซ�้ำที่
เป็นรูปธรรมด้วยตัวชีว้ ดั ทางชีวภาพ คือ การตรวจเมทแอมเฟตามีนในเส้นผม ซึง่ นอกจากจะสามารถยืนยันการใช้สารเสพติด
เมทแอมเฟตามี น ในช่ ว งปั จ จุ บั น แล้ ว ยั ง สามารถค� ำ นวณ

โปรแกรม start over and survive (SOS) เป็น
การบ�ำบัดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในผู้ป่วยโรคจิตระยะแรก
(ไม่เกิน 3 ปี) ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด โดยใช้หลักการ
motivation interviewing (MI) ช่วยผู้ป่วยใน 4 ประเด็นหลัก
ได้แก่ การท�ำให้ผู้ป่วยรู้ว่ามีผู้ที่เห็นอกเห็นใจ (expressing
empathy) การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถของ
ตัวเอง (supporting self-efficacy) การหมุนไปตามแรงต้าน
ของผู้ป่วย (rolling with resistance) และการพัฒนามุมมอง
ทีใ่ ห้เห็นความแตกต่างระหว่างสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นอยูแ่ ละสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ย
อยากเป็น (developing discrepancy) เป็นการช่วยผู้ป่วย
ประเมินตัวเองว่าสิง่ ทีเ่ ป็นอยูก่ บั เป้าหมายในอนาคตทีอ่ ยากให้
เป็นมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเสริมแรงจูงใจให้เลิก
สารเสพติด เป็นการบ�ำบัดยาเสพติดเมทแอมเฟตามีนในผูป้ ว่ ย
โรคจิตระยะแรกแบบผูป้ ว่ ยในทีโ่ รงพยาบาลจิตเวช ทีอ่ าจสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลทัว่ ไปทีม่ หี อผูป้ ว่ ยจิตเวช เนือ่ งจาก
ใช้ระยะเวลาการบ�ำบัดแบบผู้ป่วยในไม่นาน รวมระยะเวลา
การบ�ำบัดทั้งอาการทางจิตและยาเสพติดแบบผู้ป่วยในโดย
เฉลี่ย 17 วัน
การศึกษานี้ได้ทดสอบประสิทธิภาพของการบ�ำบัด
SOS ต่อการลดการเสพซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิตระยะแรกที่มีปัญหา
การใช้เมทแอมเฟตามีน ยืนยันด้วยแบบสัมภาษณ์ทางคลินิก
ชนิดมีโครงสร้างอย่างย่อ (M.I.N.I part L และ K) และวัดการ
เสพเมทแอมเฟตามีนด้วยการตรวจวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีน
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ปริมาณการใช้เมทแอมเฟตามีนได้ด้วย และการศึกษานี้ใช้ 2.
เครื่องมือการสัมภาษณ์ทางคลินิกแบบมีโครงสร้างเพื่อยืนยัน
การวินิจฉัยโรคจิต และมีปัญหาการเสพติดเมทแอมเฟตามีน
อย่างไรก็ตาม การบ�ำบัด SOS ถูกออกแบบมาเพื่อลดการ
เสพสารเสพติดในผู้ป่วยโรคจิตระยะแรก อาจมีข้อจ�ำกัดใน 3.
การน�ำไปใช้ในผู้ป่วยโรคจิตที่มีอาการป่วยเรื้อรัง นอกจากนี้
เนื่องจากการบ�ำบัดนี้เป็นการศึกษาแรกในประเทศไทยที่แปล
และเริ่มทดลองใช้ในการบ�ำบัดผู้ป่วย อาจมีข้อจ�ำกัดในด้าน
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างจากการบ�ำบัดต้นแบบ จึงควร
4.
มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของการบ�ำบัด
ในบริบทที่หลากหลาย
สรุป

การบ�ำบัด start over and survive (SOS) ฉบับ
5.
ภาษาไทย สามารถลดการเสพเมทแอมเฟตามีนซ�ำ้ ในช่วงเวลา
3 เดือน ในผู้ป่วยโรคจิตระยะแรก (ไม่เกิน 3 ปี) ที่มีปัญหาการ
เสพติดเมทแอมเฟตามีน ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมในบริบท
ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หน่วยบริการสุขภาพ
6.
อื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลทั่วไปที่มีหอผู้ป่วยในจิตเวช
กิติกรรมประกาศ
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