11
กลยุทธใหครอบครัว
ดูแลผูติดยาเสพติด
เอี่ยมศรี เหลาไทย

ตามหลักการสั งคมสงเคราะหที่วา “ชวยเขาเพื่อใหเขาชว ย
ตัวเองได” นั้นเปนงานที่ยากยิ่ง เพราะผูที่มาขอรับความชวยเหลือ เปน
ผูที่ชวยตัวเองไมได หรือชวยตัวเองไดนอย หรือบางรายไมคิดจะชวย
ตัวเองเลยเปนทุนเดิมอยูแลว การชวยจนกระทั่งใหเขารูจักชวยตัวเองได
รูจักปรับปรุงตัวเอง รูจักเปลี่ยนความคิด ความเคยชินในการดําเนิน
ชีวิตหรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมบางอยางของตนเองได จึงตอง
ใชเวลาดําเนินการ ทําใหเห็นผลชา โดยเฉพาะอยางยิ่งการบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด ซึ่งเปนกลุมที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันเปนปญหาทาง
สังคมที่สําคัญปญหาหนึ่งของประเทศชาติ
ดิฉันเคยทํางานที่คลินิกยาเสพติดวัดธาตุทอง สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ไดศึกษาถึงมูลเหตุที่ทําใหผูติดยาเสพติดหยุดเสพได
และหยุดเสพไมไดในป 2541 โดยรวบรวมขอมูลจากป 2537–2541
ซึ่งมีเยาวชนเริ่มทดลองใช เฮโรอีนกัน มาก ทีมงานของคลิ นิ กนํ าโดย
น.พ.ชาญชัย คุ ม พงษ รวมทั้ง นั กสั งคมสงเคราะห นั กจิ ตวิ ท ยา และ
พยาบาล มีความเห็นวาเยาวชนที่เพิ่งเริ่มทดลองเสพเฮโรอีนในปริมาณ
ไมมาก และไมไดเสพประจํา สมควรไดรับรักษาโดยเร็ว
การบําบัดรักษาสําหรับผูที่เริ่มทดลองใชยาเสพติดประเภท
อนุพันธของฝนที่คลินิกบําบัดรักษายาเสพติดของกรุงเทพมหานครใน
ขณะนั้นจะใชวิธีบําบัดรักษาแบบระยะสั้น 14 วัน มี 2 รูปแบบ คือ
แบบใชยาเมธาโดนขนาดต่ํา (Low Dose Methadone) รวมกับยากลอม
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ประสาท หรือคลอนิดีน (Clonidine) และแบบไมใชเมธาโดนเลย ใช
เฉพาะยาลดอาการประเภท Major Tranquilizer ควบคูไปกับน้ําเชื่อม
(Placebo) สีเหลืองเหมือนยาเมธาโดน ผูเขารับการรักษาตองมา
รับประทานยาดวยตนเองที่คลินิกยาเสพติดติดตอกันทุกวัน
สําหรับการบําบัดรักษาเยาวชนที่คลินิกยาเสพติดวัดธาตุทอง
จะแตกตางจากคลินิกอื่นๆ คือใชเวลาในการรักษา 10 วันไมตองมากิน
ยาที่คลินิกอันเปนการเสี่ยงตอการเสพซ้ําไดงาย แตตองมีผูปกครองมา
รับยาไปจายใหกินที่บาน ครบ 10 วันนําตัวมาตรวจปสสาวะ ถาไมพบ
สารเสพติด แพทยจะใหกินยาปองกันการติดซ้ํา คือยานาลเทร็กโซน
(Naltrexzone) ซึ่งเปนยาตานฤทธิ์ยาเสพติดประเภทอนุพันธของฝน
ตอไปอีกระยะหนึ่ง จนผูปกครองแนใจวาเลิกเฮโรอีนไดแลวจึงคอยเลิก
ยานาลเทร็กโซน
นักสังคมสงเคราะหเปนผูสัมภาษณคัดกรองผูมาสมัครรักษา
เลือกเฉพาะเยาวชนอายุไมเกิน 25 ป เพิ่งติดเฮโรอีนโดยวิธีสูบใน
ปริมาณไมมาก เสพมาไมเกิน 1 ป และไมเคยรักษาดวยเมธาโดนมา
ก อ น เนื่ อ งจากเมธาโดนเป น ยาเสพติ ด ชนิ ด หนึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ก ดประสาท
ใกลเคียงกับเฮโรอีน ผูเคยรักษาจะเกิดความรูสึกเปรียบเทียบวายาเม็ด
ชวยลดอาการไมไดเทาเมธาโดน ขอสําคัญตองนําผูปกครองที่อยูบาน
เดียวกันมาดวยเพื่อรับยาและเปนผูประคับประคองดูแลพฤติกรรมของ
ผูปวยไมใหเสพยาอีก เปนการรักษาโดยวิธี “หักดิบ” (Cold Turkey)
อาการที่เกิดจากการหักดิบนี้จะมีมากบางนอยบางขึ้นอยูกับ
ปริมาณเฮโรอีนที่เสพ ระยะเวลาที่ติด และกําลังใจ กําลังกายของผูติด
ยาเสพติดเอง สวนใหญจะเปนไข ปวดเมื่อยรางกาย ปวดกระดูก เปน
ตะคริว อาเจียน ทองเดิน นอนไมหลับ อารมณหงุดหงิด โกรธงาย ยาที่
ใหจึงเปนยาแกปวด และยานอนหลับ
ดิฉันตองอธิบายใหผูปกครองและผูปวยใหเขาใจวา การติด
ยาเสพติดมิใชติดโรค ยาที่ใหไมใชยาฆาเชื้อโรค แตเปนยาลดอาการซึ่ง
ลดไดเพียง 50% สรางแรงจูงใจให ผูรักษาตั้งใจเลิกจริงๆ ตองอดทน
เพราะเปนโรคที่ตัวเองหยิบมาใสใหกับตัวเอง นักสังคมสงเคราะหตอง
ใช เ วลาอธิ บ าย ให คํ า แนะนํ า และให ก ารปรึ ก ษาแก ผู ป กครองให
วิชาชีพแหงการแกปญหาและพัฒนาสังคม
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ตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบที่มีตอผูปวยในบทบาทใหมในฐานะ
ผูใหการบําบัดรักษาอีกสถานะหนึ่งดวย และตองเขาใจธรรมชาติและ
พฤติกรรมของผูปวย
ผูปกครองบางรายอาจตองหยุดงาน 10 วัน คอยกีดกันเพื่อน
มิ ใ ห ม าเยี่ ย ม ซึ่ ง อาจแอบเอายาเสพติ ด มาให ไ ด ผู ป กครองต อ งมี
กําลังใจ อดทนทั้งตนเองและผูปวย ปฏิบัติตอผูปวยดวยความหวงใยทั้ง
คําพูดและการกระทํา ใหผูปวยรูสีกวาเราเขาใจความรูสึกไมสบายของ
เขา แสดงดวยคําพูดและการกระทําที่นุมนวล รูจักสื่อสารทางสายตา
โอบกอดลูบศีรษะ บีบมือ เช็ดตัวนวดตัวให เปนตน ขอสําคัญผูปกครอง
ตองสกัดกั้นอารมณขุนเคือง ผิดหวัง โกรธแคน เมื่อผูปวยแสดงความ
กาวราวรุนแรงออกมา การลงโทษ เฆี่ยนตี ดาวา ขัง ลามโซ ยิ่งเปนเหตุ
ใหผูปวยเกิดการตอตานยิ่งขึ้น
นอกจากที่ก ล า วมาข า งตน แล ว นัก สัง คมสงเคราะห ตอ งใช
ทักษะในการสื่อสารกับผูปวยและผูปกครองดวยการรับฟงปญหา ของ
ทั้งสองฝายอยางตั้งใจฟงและสังเกตทั้งทางคําพูด และอากัปกริยาตางๆ
ทบทวนขอความที่เขาพูดอยางยอเพื่อใหคูสนทนาไดระบายความคิด
อารมณ และความรูสึกออกมาอยางเสรี
นักสังคมสงเคราะหตองสะทอนความรูสึกนั้นใหเขารับรูวาเรา
เขาใจความรูสึกของเขาเปนอยางดี ในบางครั้งตองพูดขัดบางถาขอมูลที่
ใหไมตรงกัน หรือพูดเพื่อใหแยง (Paradoxical Challenge) เปนการ
กระตุนใหเกิดความรูสึกอยากพิสูจน เอาชนะ หรือตองการทําใหสําเร็จ
ตามที่ตนคิด บางครั้งเมื่อผูปวยหรือผูปกครองถึงทางตัน มีความคิด
แคบ หรื อ คิ ด อยู ใ นทิ ศ ทางเดี ย ว ดิ ฉั น ก็ จ ะพู ด ยกตั ว อย า งอื่ น จาก
ประสบการณของดิฉันใหฟงเปนการชวยใหเขาเห็นชองทางอื่นในแงมุม
มองใหม (Interpretation) หรือสรางจิตนาการสมมุติ (Imagination) วา
ถาตนเองอยูในสภาวะนั้น จะเปนอยางไร หรือรูสึกอยางไร เชน ถาถูก
ตํารวจจับเปนตน เปนการเราใหเกิดความกังวลใจอยากรีบแกไข หรือ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณขึ้น
บางครั้งตองใชกลยุทธใหผูปกครองไดตรวจสอบผลดีผลเสีย
โดยตรวจสอบเหตุผลทั้งสองดาน (Exploring Pros and Cons) เชน การ
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ลาหยุดงาน 10 วัน เพื่อดึงลูกใหพนจากขอบเหว กับการที่ถูกนายจาง
ตําหนิจากการตองขาดงานนาน บางรายอยูในชวงทดลองงานซึ่งหยุด
ไมได เขาจะมีความคิดหาชองทางอื่นที่จะชวยตนเองไดหรือไมอยางไร
เราจะรวมคิด ปรึกษากับเขาและใหเขาติดสินใจเอง ที่กลาวมานี้เปน
ตัวอยางในการใชทักษะและกลยุทธบางประการในอีกหลายประการที่
จําเปนสําหรับนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ
นอกจากนี้ดิฉั น ไดใ หเบอรโ ทรศัพ ทแก ผูป กครองบางรายที่
ต อ งการปรึ ก ษาเป น การส ว นตั ว มี ก ารทํ า กลุ ม ผู ป กครอง (Family
counseling) ทุกวันศุกรแบบกลุมเปด มีทั้งผูปกครองที่บุตรเลิกเสพแลว
มารับยานาลเทร็กโซนและผูปกครองที่บุต รยัง เสพยาเสพติดอยูเ พื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณและชวยแนะนําซึ่งกันและกัน ใหกําลังใจและ
ชวยกันแกไขปญหาแบบ Support Group โดยดิฉันเปนผูนํากลุม
ผลการติ ด ตามสอบถามผู ป กครองและเยาวชนที่ อ ยู ใ น
โครงการนี้ จํานวน 80 คน พบวาหยุดเสพได 45 คน หยุดเสพไมได
35 คน จุดบันดาลใจที่ทําใหหยุดเสพได เพราะการดูแลของครอบครัวมี
ถึง 25 คน โดยเฉพาะสงสารแมและเห็นแมรองไหมากที่สุด รองลงมา
คือ กลัวบิดามารดาเสียใจและอยากใหมารดาดีใจที่ตนเองหยุดเสพได
จะเห็นวาผูปวยมีความสัมพันธและมีความใกลชิดกับมารดามากกวา
บิดา การแสดงความรักความหวงใย ดวยการรองไห จึงเปนจุดที่ทําให
ผูปวยเลิกเสพได มีประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจคือ ไปบวชเพราะแมขอรอง
สงสารพอเพราะพอนอนกอดผูปวยทั้งคืน พอมีรางวัลใหถาไมเสพกลัว
แมรังเกียจ พอแมตองคอยเผาดูแลตลอดคืน ภรรยากําลังตั้งครรภ และ
มีบุตรที่ตองเลี้ยงดู เปนตน
สวนกลุม ที่หยุดเสพไมไ ด สวนใหญผูปกครองไมไ ดควบคุม
ดูแลตลอดเวลา 10 วัน เพราะตองไปทํางาน ลางานติดตอกันหลายวัน
ไมได ปลอยใหญาติในบานดูแลแทน เชน ปู ยา ตา ยาย หรือพี่นองของ
ผู ป วย ซึ่ งบุ คคลดั งกล าวไม ได รั บความรู คํ าแนะนํ า ไม เข าใจวิ ธี การ
บํ าบั ดรั กษา ในบางรายถู กผู ป วยแสดงพฤติ กรรมก าวร าว อาละวาด
รุนแรง เชน ทุบประตูจนพังจึงตองปลอยไปเสพ
บางรายดูแลไมดีพอ ยอมใหเพื่อนที่ติดยามาเยี่ยม เพื่อนก็
วิชาชีพแหงการแกปญหาและพัฒนาสังคม
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แอบทิ้งยาเสพติดไวให มีอยูรายหนึ่งขอเดินออกไปซื้อโอเลี้ยงหนาบานก็
ไดยาเสพติดมาดวยแลว โดยยายก็เฝามองดูอยูวาไมมีเพื่อนอยูในราน
นั้นเลย ที่จริงผูปวยไดโทรศัพทใหเพื่อนนํายาเสพติดมาทิ้งไวใหแลว
บางรายเพื่อนมาตะโกนทักอยูนอกรั้ว ผูปวยอยูในบานยังตรวจพบสาร
เสพติดในปสสาวะได เพราะเพื่อนโยนยาเสพติดมาในรั้วแลว
มีรายที่สุดแสบอยูรายหนึ่งซึ่งบิดาอยูคุมดวยตนเอง ขังไวใน
หองสวนตัวของผูปวย 10 วัน อาการขาดยามีนอยมาก แตตรวจ
ปสสาวะยังพบสารเสพติด บิดาคาดคั้นอยางไรก็ไมยอมตอบ ดิฉันแอบ
ถามจึงทราบวาไดยาเสพติดมาอยางไร เขาตอบวาเขามียาเสพติดเหลือ
เก็บไวในหองอยูกอนแลว มีอยู 2-3 ราย ที่แอบหนีไปตอนกลางคืน
บางรายอางวาติดสอบ หรืออางวาเลิกไดแลว ไมมีอาการขาดยา ขอไป
ซื้อหนังสือ แมกระทั่งรายหนึ่ง มารดาพาไปชวยงานที่ทํางานดวยกัน
ตลอด 10 วัน ตรวจปสสาวะยังพบสารเสพติดได
ที่นําเสนอเรื่องนี้เพื่อใหทานผูอานเห็นถึงความยากลําบากใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูติดยาเสพติด นักสังคมสงเคราะหในฐานะ
ของผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ตองอาศัยมือผูอื่นมารวม
แกไขดวย ที่ดีที่สุดสําหรับผูติดยาเสพติด คือ พอ แม พี่นอง ที่ใกลชิดที่
เขาใจใหความรัก ความอบอุนแกเขา ไมมีใครที่เขาตองการมากไปกวา
นี้ จงรีบชวยเขาใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได มิฉะนั้นเขาจะกลายเปนคนที่
ยึดยาเสพติดเปนที่พึ่งตลอดไป
นางสาวเอี่ยมศรี เหลาไทย
คณะสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป พ.ศ. 2502 ปจจุบันทํางานใน
โครงการศึ ก ษายาทิ น อฟโฟเวี ย ในกรุ ง เทพมหานคร (BTSG) ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ น
โรงพยาบาลตากสิน โทร.0.2863.2122 ถึง 26, 08.6987.3932 Email:
aeamsri@yahoo.com

70

แกปญหาสังคมดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะห

