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Abstract
Objective: To study meaning and perceptions on benzodiazepine in the view of users and their reasons for
drug seeking behavior. Method: In-depth interviews were conducted with 13 frequent users of benzodiazepine living in
an area under responsibility of a sub-district health promoting hospital in Omkoi, Chiang Mai. Results: The majority of
benzodiazepine knew the drug as “sleeping pills” or “stress-relieving pills”. They used the pills for their insomnia. They
believed that insomnia, restlessness and sadness were illness or disease needing some medical treatment otherwise it
could impair daily life or prevent the person from performing at his/her normal activities. Deep down their illness stemmed
from having strained family relationships which was a social problem, for instances more distant associations with family
and alcoholism within a family. Moreover, the change of environmental and cultural context changed way of life of those
in community, for instance economic condition drove people to move for work in the city leading to the isolation of family
members, anxiety, stress and sleep disturbance, which eventually led to benzodiazepine use. Conclusion: Medical
personnel and patients could look at the causes of insomnia and symptoms differently. Causes and impacts of patients’
illness is often related to their life and social dimension. Prescribing medication for bodily illness by ignoring social
dimension and context contributes to additional problems later. In the case of benzodiazepine, drug prescribing by
medical personnel without considering related family and social problem leads to drug dependence, drug seeking
behavior and patient request of the drug.
Keywords: benzodiazepine, disease, illness; drug-use behavior

บทนา
ยากลุ่ ม benzodiazepines (BZDs) ถู ก ใช้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง เพื่อการรักษาอาการวิตกกังวลและความผิดปกติ
ของการนอนหลับ เนื่ อ งจากมีป ระสิท ธิภ าพและความ
ปลอดภัยสูง (1) การสารวจการใช้ยาทางจิตเวชของแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชนของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2541 พบว่า แพทย์ใช้ยาคลายกังวลสูงสุด และ
ยาทีน่ ิยมใช้ในกลุ่มนี้มากทีส่ ุดคือ diazepam คิดเป็ นร้อยละ

93.8 (2) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานการผลิตและ
กา รจ า ห น่ า ย ไ ป ยั ง สถ า นที่ ต่ า ง ๆ ข อง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา ระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2555
ที่ แ สดงว่ า มี ก ารใช้ diazepam มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
lorazepam, alprazolam ตามลาดับ (3) นอกจากนัน้ ยัง มี
รายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า BZDs เป็ นยาที่มผี ู้
นิยมนามาใช้ร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่น ๆ เช่น แอลกอฮอล์
ยากระตุ้นประสาท และยาระงับปวดกลุ่ม opiates เป็ นต้น
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(3) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า ยาก
ลุ่มยานอนหลับและยากล่อมประสาทเป็ นยาที่นามาใช้แบบ
ผิดแผนมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย (4)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.)
ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาวิ จ ั ย อยู่ ใ นอ าเภออมก๋ อ ย ซึ่ ง ห่ า งจาก
โรงพยาบาลอมก๋อยเป็ นระยะทาง 79 กิโลเมตร เป็ นสถาน
บริการปฐมภูมหิ ลักและมีขนาดใหญ่ มีผู้ป่วยมารับบริการ
จานวนมาก เนื่องจากเป็ นสถานบริการปฐมภูมแิ ห่งเดียวใน
ละแวกนัน้ ที่มพี ยาบาลวิชาชีพปฏิบตั งิ านประจา ประชากร
ส่วนใหญ่เป็ นชาวเขาเผ่ากระเหรีย่ ง ปั จจุบนั มีคนพื้นราบที่
อพยพจากอาเภอข้างเคียงเข้าไปตัง้ ถิน่ ฐานมากขึน้ จึงเกิด
เป็ นชุมชนผสมผสานระหว่างชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงกับคน
พื้น ราบ กลายเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ และมีการพัฒนาขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว ประชากรส่ ว นใหญ่ ในพื้ น ที่ มี อ า ชี พ
เกษตรกรรม นอกจากนัน้ ยังมีรายได้เสริมจากการผลิตเหล้า
ขาว ที่ เ รี ย กว่ า “ดาวลอย” ซึ่ ง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนทีม่ ชี ่อื เสียงของพืน้ ที่ ทาให้
เกิดปั ญหาด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ตามมาจากการติด
เหล้า คือ โรคพิษสุราเรือ้ รัง บางรายกลายเป็ นผูป้ ่ วยจิตเวช
เนื่องจากติดเหล้าเป็ นเวลานานประกอบกับการใช้สารเสพ
ติดร่วมด้วย แหล่งการกระจายยาในพื้นที่น อกจากสถาน
บริ ก ารสุ ข ภาพของภาครัฐ ในพื้ น ที่ แ ล้ ว ยัง มีค ลิ นิ ก การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ จานวน 3 แห่งเท่านัน้ ที่ได้รบั
อนุ ญาตให้เปิ ดสถานพยาบาลได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่มี
ร้ า นขายยาในพื้น ที่ ดัง นั น้ เมื่อ เกิด ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลจาก
รพ.สต. แห่งนี้เป็ นหลัก
จากข้อมูลการเบิกจ่ายและการใช้ยาของ รพ.สต.
พบว่า ผูม้ ารับบริการที่ รพ.สต. แห่งนี้มโี อกาสได้รบั ยานอน
หลับ ในกลุ่ ม BZDs เกือ บทุ ก รายหรือ ในสัด ส่ว น 1: 0.98
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้ มประวัตขิ องผูป้ ่ วยพบว่า
เหตุผลการสังจ่
่ ายยาในกลุ่ม BZDs คือ ผูป้ ่ วยมีอาการนอน
ไม่หลับ เกิดภาวะเครียด วิตกกังวล และจากการร้องขอยา
นอนหลับของผู้ป่วย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า คนในพื้นที่มี
ความเสีย่ งในการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ และอาจจะเกิดปั ญหาการ
พึง่ พายา (dependence) และติดยาในทีส่ ดุ ถึงแม้ว่าจะมีการ
ควบคุ ม การกระจายยากลุ่ ม BZDs โดยปรับ ปรุ ง บัญ ชี
รายการยาใน รพ.สต. และควบคุมการสังใช้
่ ยาตามแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารควบคุมการจ่ายวัตถุออกฤทธิต่์ อจิตประสาทแล้ว
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ก็ตาม ยังพบว่า มีการใช้ยากลุ่ม BDZs ในปริมาณมากที่
รพ.สต. แห่งนี้
ผูใ้ ห้บริการหรือบุคลากรทางการแพทย์อาจมองว่า
เกิดปั ญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมเกิดขึ้น แต่ การทาความ
เข้าใจในเรื่องทีซ่ บั ซ้อนดังปรากฏการณ์น้ี ไม่สามารถทาได้
ด้วยมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์แต่เพียงฝ่ ายเดียว
เพื่อให้การแก้ไขดาเนินไปอย่างรอบคอบและตรงจุด จึงต้อง
ศึกษาและทาความเข้าใจวิธคี ดิ มุมมอง และพฤติกรรมของ
ผูร้ บั บริการด้วย ประสบการณ์ การเรียนรูข้ องชาวบ้านอาจ
แตกต่างจากความรู้ในตาราของบุคลากรทางการแพทย์ซง่ึ
มองปั ญหาการใช้ยาอย่างจากัดกว่าทัศนะของชาวบ้าน (5)
ในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ใช้กระบวนการเพื่อทาความ
เข้าใจกับวิธคี ดิ มุมมอง และประสบการณ์ในการใช้ยากลุ่ม
BZDs ในแบบผูร้ บั บริการหรือชาวบ้าน ซึง่ เป็ นปั จจัยภายใน
ของแต่ ละบุค คลซึ่ง อาจอธิบ ายถึง การเกิด พฤติก รรมการ
แสวงหาและการร้องขอยานอนหลับของผูใ้ ช้ยา ณ รพ.สต.
แห่งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบจาลองการอธิบายโรค (explanatory
model) (6) เป็ นมาออกแบบการศึ ก ษา โดย ศึ ก ษา
ความหมายและการรับรู้ต่อยากลุ่ม BZDs ในมุมมองของ
ผู้ร ับ บริก าร เช่ น การให้ความหมายหรือ ค านิยามของยา
สาเหตุของโรคหรืออาการเจ็บป่ วย ลักษณะอาการ ระดับ
ความรุนแรง การรับรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคถ้า
ไม่ได้รบั การรักษา รวมถึงกระบวนการรักษา และวิธกี ารใช้
ยา ทัง้ นี้ เ พื่อ เรีย นรู้ ถึ ง เหตุ ผ ลที่น าไปสู่ พ ฤติ ก รรมการ
แสวงหายาของผู้รบั บริการ ความเข้าใจและความคิดเห็น
ของผูร้ บั บริการหรือชาวบ้านทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพเกิดจากการ
สะสมประสบการณ์การเรียนรู้ จนกระทังมี
่ องค์ความรู้เป็ น
ของตนเอง ซึง่ อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากบุคคลากรทาง
การแพทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ส ามารถน าข้ อ มู ล
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อตัดสินใจ และดูแลรักษาสุขภาพ
ของผูร้ บั บริการอย่างประสบผลสาเร็จและมีความยังยื
่ น

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั จากคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลขที่ 31/2558 รับรอง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558)
ผูใ้ ห้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูใ้ ช้ยาในกลุ่ม BZDs ทีอ่ าศัยอยู่ใน
พื้นที่รบั ผิดชอบของ รพ.สต. แห่งหนึ่งของอาเภออมก๋อย

จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ พ่ี บปั ญหาการใช้ยาในกลุ่ม
BZDs ในปริม าณสูง ผู้วิจ ัย ใช้วิธีเ ลื อ กกลุ่ มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ต้ อ งมี
พฤติกรรมการร้องขอยาร่วมด้วย มีความยินยอมในการให้
ข้ อ มู ล และสามารถสนทนาสื่ อ สารในภาษาไทยได้
น อ ก จ า ก นั ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ด้ า นบ ริ บ ท พื้ น ที่ แ ละ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์
ผู้ใ ห้ข้อ มูล อีก 9 คนซึ่ง เป็ น บุ ค คลที่ค นในชุ ม ชนให้ค วาม
เคารพนับถือ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานชมรมผูส้ งู อายุ
ผูใ้ หญ่บา้ น
วิ ธีการเก็บข้อมูล
การศึกษานี้เก็บข้อมูลตัง้ แต่ เดือนตุ ลาคม 2558
ถึง เดือ น พฤษภาคม 2559 การศึก ษาเริ่มจากการสารวจ
ข้อมูลผู้ท่ไี ด้รบั ยาในกลุ่ม BZDs จากโรงพยาบาลอมก๋อย
และ รพ.สต. ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีก่ ารวิจยั และสอบถามเจ้าหน้าทีข่ อง
รพ.สต. ถึงผูร้ บั บริการทีม่ พี ฤติกรรมการร้องขอยานอนหลับ
จากนั น้ ผู้วิจ ัย เดิน ทางไปพบผู้ใ ห้ข้อ มู ล ที่บ้า นเพื่อ ชี้แ จง
โครงการวิจยั และขออนุ ญาตเก็บข้อมูลภายหลังจากได้รบั
ความยินยอมแล้ว
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลโดยใช้คาถามหลักได้แก่
การให้ความหมายหรือคานิยามของยา สาเหตุของโรคหรือ
อาการเจ็ บ ป่ วย ลัก ษณะอาการ ระดับ ความรุ น แรง
กระบวนการรัก ษา และวิธีก ารใช้ย า ผู้วิจ ัย บัน ทึก เทป
สนทนา จดบันทึกข้อมูลภาคสนาม เช่น สัมภาษณ์ใคร ที่
ไหน เมื่อไร สภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ และความสัมพันธ์
ในครอบครัวเ ลักษณะท่าทางของผูใ้ ห้ขอ้ มูลขณะสัมภาษณ์
รวมถึ ง บริบ ทของชุ ม ชนที่อ ยู่ ร อบ ๆ ตัว ของผู้ใ ห้ ข้อ มู ล
ผู้วิจ ัย พบผู้ให้ข้อ มูลคนละ 2-3 ครัง้ โดยครัง้ แรกเป็ นการ
แนะนาตัวผูว้ จิ ยั และอาจะเริม่ ด้วยคาถาม ในประเด็นง่าย ๆ
ทัว่ ๆ ไปไม่ซบั ซ้อนเพื่อสร้างความคุน้ เคยและไว้ใจ การพบ
ในครัง้ ที่ 2 ผู้ วิ จ ัย ถามค าถามในประเด็ น ที่ เ จาะลึก ขึ้น
หลังจากสัมภาษณ์ ในแต่ ละครัง้ ผู้วิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ทนั ที หากพบว่าข้อมูลทีไ่ ด้มายังไม่ ครบถ้วน พบ
ข้อ สงสัย หรือ มีป ระเด็น ที่น่ า สนใจ ผู้วิจ ัย เตรีย มค าถาม
เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ต้องการและครอบคลุมมากขึ้นใน
การสัมภาษณ์ ครัง้ ถัดไป พร้อมกันนัน้ ก็ศึกษาประวัติก าร
รักษาและการใช้ยาจากแฟ้ มประวัติผู้ปวยร่ วมด้วย เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยการตรวจสอบข้อมู ลแบบ
สามเส้า (triangulation) (7) ผูว้ จิ ยั เปลีย่ นสถานทีส่ มั ภาษณ์
ในการเก็บข้อมูลแต่ ละครัง้ เช่น ครัง้ แรกที่บ้านผู้ให้ขอ้ มูล

ครัง้ ทีส่ อง ที่ รพ.สต. เป็ นต้น หรือมีการให้คนในครอบครัว
หรือ คนใกล้ชิด ให้ข้อ มูลร่วมด้วย ผู้วิจ ัยะดาเนิน การเก็บ
ข้อมูลจนกระทังได้
่ ขอ้ มูลอิ่มตัว หมายถึง ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วาม
นิ่ง ไม่พบข้อมูลใหม่ หรือ ประเด็นใหม่จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีก
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content
analysis) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเทป
สนทนาอย่างละเอียด รวมทัง้ นาข้อมูลจากการสังเกตและ
การจดบั น ทึ ก ภาคสนามมาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาโดยให้
ความสาคัญกับมุมมองของผู้ให้ขอ้ มูล (ผู้ใช้ยา) และบริบท
รอบข้าง

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีจานวนทัง้ หมด 13 คน เป็ นหญิง 8 คน
ผลการศึกษาเป็ นดังนี้
การให้ความหมายเกี่ยวกับโรคหรือความเจ็บป่ วย
ผู้ใ ช้ย าส่ว นใหญ่ เ รีย กโรคหรือ อาการเจ็บ ป่ วยที่
พวกเขาเผชิญอยู่ว่า โรคนอนไม่หลับและโรคเครียด โดย
ผู้ใช้ยาเรียกชื่อโรคตามอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
คือ ไม่สามารถทาให้ตนเองหยุดคิดถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้จงึ
ทาให้นอนไม่หลับ มีบางรายทีเ่ รียกอาการเจ็บป่ วยตามการ
วินิ จ ฉั ย โรคของบุ ค ลากรทางการแพทย์ท่ีส อดคล้ อ งกับ
อาการเจ็บป่ วยของตนเอง เช่น โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ
ผู้ใช้ยายอมรับการวินิจฉัยโรคจากบุคลากรทางการแพทย์
เนื่องจากไม่ขดั แย้งกับประสบการณ์การเจ็บป่ วยของตนเอง
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ คิดว่า อาการนอนไม่หลับ
เป็ นความเจ็บป่ วยหรือเป็ นโรคทีจ่ าเป็ นต้องรักษา หากไม่
รักษาจะเกิดอาการเจ็บป่ วยอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ ปวดศีรษะ
ไมเกรน ใจสัน่ เป็ นต้น ซึง่ อาการเจ็บป่ วยเหล่านี้อาจทาให้
ไม่สามารถใช้ชวี ติ ประจาวันได้ตามปกติ บางรายมีอาการ
รุนแรงจนกระทังไม่
่ สามารถออกไปทางานหาเงินมาเลีย้ งดู
ครอบครัวได้ จึงมีความจาเป็ นต้องรักษาด้วยยานอนหลับ
กลุ่ม BZDs นอกจากนัน้ สาหรับผู้ใช้ยา ยาในกลุ่ม BZDs
ยังใช้สาหรับความผิดปกติทเ่ี กีย่ วกับอารมณ์หรือจิตใจ เช่น
“โรคลมขึ้น ” หรือ “อาการใจ๋บ่ม่วน” (ไม่สบายใจ) ซึ่งมัก
เกิดขึน้ เมื่อมีปัญหาทะเลาะกับสามีและลูก ปั ญหาจากการที่
คนในครอบครัวติดเหล้าและยาเสพติด ปั ญหาเหล่านี้ทาให้
รูส้ กึ หงุดหงิด เครียด และคิดมาก จึงเกิดอาการนอนไม่หลับ
ตามมา จนต้องพึ่งยานอนหลับเป็ นประจา ผู้ใช้ยาเหล่านี้
หาทางออกให้ตวั เองไม่ได้ หากเกิดการทะเลาะกัน
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ในครอบครัว ก็จะเกิดความรุนแรงขึน้ ในครอบครัว และกลัว
คนอื่นรู้ว่าครอบครัวมีปัญหา และรู้สกึ อับอาย จึงได้แต่เก็บ
เงียบไว้คนเดียว ทาให้เกิดความเครียดสะสมมากขึน้
“ปี้ เครียดขนาด คิดมาก เรือ่ งลูกเรือ่ งผัว ผิดกับผัว
ทุกวัน เพราะมันกิ๋นเหล้า บ่ช่วยยะก๋านยะงาน บ่สามารถ
หยุดคิดได้ คิดวกวนไปมาเรือ่ งเก่า เลยทาให้นอนไม่หลับ
จนถึงเช้าอีกวัน รู้สกึ อ่อนเพลีย และเบือ่ อาหาร จ๋นน้ าหนัก
ลด ถ้าบ่ได้ก๋นิ ยานอนหลับ ก่บ่มแี ฮงไปทางานละ” (พีส่ ม้
แสด)
(พีเ่ ครียดมาก คิดมากเรื่องลูกเรื่องสามีทะเลาะกับ
สามีทุกวันเพราะสามีด่มื เหล้าไม่ช่วยทางาน พี่ไม่สามารถ
หยุดความคิดจะคิดวกวนไปหาเรื่องเก่า ทาให้นอนไม่หลับ
จนกระทัง่ ถึง ตอนเช้า จึง รู้สึก อ่ อ นเพลีย เบื่อ อาหาร จน
น้ า หนั ก ตัว ลดลง ถ้ า ไม่ ไ ด้กิน ยานอนหลับ ก็ไ ม่ มีแ รงไป
ทางาน)
การให้ความหมาย-การรับรูเ้ กี่ยวกับยาในกลุ่ม BZDs
ยาในกลุ่ม BZDs ในมุมมองของชาวบ้าน คือ ยา
นอนหลับหรือยาคลายเครียด ส่วนใหญ่การรับรูแ้ ละการให้
ความหมายของยาในกลุ่ ม BZDs ของชาวบ้ า นมาจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับประสบการณ์การใช้ยา
และการประเมินผลการรักษาของยาจากการที่ยาสามารถ
แก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับได้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางรายเรียกยา
นี้ว่า ยา diazepam หรือ ยา valium ตามบุคลากรทางการ
แพทย์ทเ่ี ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในครัง้ แรกทีไ่ ด้รบั การรักษา การให้
ความหมายและการเรียกชื่อโรคหรืออาการเจ็บป่ วยทีม่ าจาก
บุคลากรทางการแพทย์ สอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงทาให้ผใู้ ช้
ยายอมรับชุดข้อมูลดังกล่าว และเรีย กชื่อโรคหรืออาการ
เจ็บป่ วยและยารักษาโรคตามบุคลากรทางการแพทย์
“ปี้ เจ็บหัว กึด๊ นัก นอนบ่หลับ เลยไปหาหมอ หมอ
บอกว่าเป็ นโรคเครียด ฮื้อยาคลายเครียดมากิ๋น กะเลยฮูว้ ่า
เป็ นยาแก้เครียด” (พีด่ าว)
(พีป่ วดศีรษะ คิดมาก นอนไม่หลับ จึงไปหาหมอ
หมอบอกว่าเป็ นโรคเครียดให้ยาคลายเครียดมากิน จึงรู้
ตัง้ แต่ตอนนัน้ ว่าเป็ นยาคลาดเครียด)
สาเหตุของความเจ็บป่ วย
สาเหตุของความเจ็บป่ วยทีท่ าให้ตอ้ งหันไปพึง่ ยาก
ลุ่ ม BZDs นั น้ เกิด จากปั ญ หาครอบครัว และปั ญ หาการ
เจ็บป่ วยทางร่างกาย

267

ปัญหาครอบครัว
ปั ญหาครอบครั ว ที่ พ บ คื อ การที่ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวติดเหล้าและยาเสพติด และความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวทีห่ ่างเหิน การทีส่ มาชิกในครอบครัวติดเหล้าและ
ยาเสพติ ดเป็ นสาเหตุ ท่ี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ป ระสบ
โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลที่เป็ นผู้หญิงซึ่งแต่ งงานมีครอบครัว
แล้ ว พบปั ญหาเรื่ อ งสามี ติ ด เหล้ า และไม่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ครอบครัว จึงเกิดสภาวะเครียดและหาทางออกไม่ได้ บาง
รายเกิดความรุนแรงในครอบครัว อาการทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความเจ็บป่ วย เริม่ ด้วยอาการนอนไม่หลับ และมีอาการอื่น
ๆ ตามมา เช่ น ปวดศีร ษะ ใจสัน่ อ่ อ นเพลีย เบื่อ อาหาร
บางรายมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย ทัง้ นี้เนื่องจากสังคมและ
วัฒนธรรมของคนชนบท โดยเฉพาะในวัฒนธรรมของคนชน
เผ่ากะเหรี่ยง ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องออกจากบ้านมา
อาศัยอยู่กบั สามีและอยู่ภายใต้การดูแลของสามี เมื่อเกิด
ปั ญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิง
เหล่านี้เลือกที่จะอดทน และนัน่ ทาให้เกิดความตึงเครีย ด
เพราะหาทางออกไม่ได้ จึงเกิดเป็ นความเจ็บป่ วยทีม่ อี าการ
ดังกล่าวข้างต้นตามมา สุดท้ายต้องพึง่ ยานอนหลับในกลุ่ม
BZDs เพื่อให้สามารถดาเนินชีวติ ประจาวันได้ตามปกติ
“เฮาบ่ม่วนใจ๋ กึด๊ นัก ผัวกิ๋นเหล้ากู๊วนั รับจ้างมาบ่
เคยฮื้อสะตางค์เฮา ยังมาขอเฮาแหม พอยะกับข้าวบ่วลาก่
มาด่าเฮา ” (ขาว)
(เราไม่สบายใจ คิดมาก สามีด่มื เหล้าทุกวัน ไป
รับจ้างได้เงินมาไม่เคยให้เงินเราใช้ แล้วยังมาขอเงินจาก
เราอีก ทากับข้าวไม่อร่อยก็ดุด่า)
“ปี้ นอนบ่ หลับ สุด คืน กึ๊ด นัก เรือ่ งลูก เรือ่ งผัว มัน
หยุดกึด๊ บ่ได้ ผัวก่กนิ เหล้าตึงวัน บ่ช่วยกั ๋นทามาหากิ๋น ”
(พี่นอนไม่หลับตลอดทัง้ คืน คิดมากเรื่องลูกและ
สามี ไม่สามารถหยุดความคิดได้ สามีด่มื เหล้าทุกวัน ไม่
ช่วยทามาหากิน)
ความสัมพันธ์ของครอบครัวห่างเหินเกิดจากปั จจัย
หลาย ๆ ด้าน เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจในครอบครัวทาให้
สมาชิกในครอบครัวแยกกันอยู่ ลูก ๆ ต้องออกไปหางานทา
ในเมืองหรือไปเรียนหนังสือ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและไป
แสวงหาอนาคตทีด่ กี ว่า ไม่บ่อยนักทีส่ มาชิกในครอบครัวจะ
มาอยู่รวมกันพร้อมหน้ าพร้อมตา ทาให้คนที่ อยู่ทางบ้าน
โดยเฉพาะมารดา เกิด ความเป็ น ห่วงและวิตกกังวลเรื่อง
ความเป็ น อยู่ข องสมาชิก ในครอบครัว ที่ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ร่ ว มกัน

ความวิตกกังวลและเป็ นห่วงทาให้เกิดสภาวะซึมเศร้า คิด
มาก และนอนไม่ ห ลับ อี ก ทัง้ สัง คมและวัฒ นธรรมได้
เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมดั ง้ เดิม
เป็ นเสมือนส่วนเติมเต็มช่องว่างของความห่างเหิน สมาชิก
ในครอบครัวจะกลับบ้านเมื่อมีเทศกาลงานบุญประจาปี เช่น
เทศกาลสงกรานต์ วัน เข้า พรรษา ที่เ ห็น ได้ ช ัด เจน คือ
วัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรีย่ งทีเ่ ปลีย่ นไปมากคือพิธกี รรมการ
“กิน๋ ผี” ที่สมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกันเมื่อผู้ใหญ่ (คน
เฒ่ า คนแก่ ) ในครอบครัว จัด ให้มีพิธีก รรมนี้ ส่ ง ผลให้มี
ความสัมพันธ์ในครอบครัวทีด่ แี ละอบอุ่น แต่ในสังคมปั จจุบนั
คนรุ่ น ใหม่ ม องว่ า พิ ธี ก รรมนี้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ยุ่ ง ยาก และให้
ความสาคัญกับการทามาหาเลี้ยงชีพมากกว่า คนรุ่นใหม่
ส่วนหนึ่งนับถือศาสนาอื่นแทนการนับถือผี ทาให้ประเพณี
วัฒนธรรมหรือพิธกี รรมแต่ก่อนเก่าแทบจะหายสาบสูญไป
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
“ พีจ่ ะตืน่ ง่าย แค่ได้ยนิ เสียงคนอู้ก ั ๋น หรือเสียงรถ
เครือ่ ง จะลุกขึ้นมาผ่อละ เผือ่ ลูกปิ๊ กบ้าน” (พีด่ อย)
(พี่ต่ืน ง่ า ยแค่ ได้ยิน เสียงคนพูด คุย กัน หรือ เสีย ง
รถจักรยานยนต์จะลุกขึน้ มาดู บางทีลกู อาจจะกลับบ้าน)
“ลู ก พ่ อ ตึ ง บ่ ม าแอ่ ว หา มาผ่ อ มากอย คงเป๋ น
เพราะว่าพ่อละเขาเมือ่ หน้อย เขาจะมาหาตอนปี๋ ใหม่มาดา
หัว ปี๋ ละเตือ่ ” ( พ่ออุย้ สมหวัง)
(ลูกพ่ออุ้ยไม่เคยมาเยี่ยมไม่มาดูแล อาจจะเป็ น
เพราะว่าพ่อได้ทง้ิ เขาเมื่อยัง เป็ นเด็ก ลูกจะมาหาเฉพาะวัน
สงกรานต์เพื่อมารดน้าดาหัว ปี ละครัง้ เท่านัน้ )
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่เกิดปั ญหา
ด้า นครอบครัว มัก ใช้ย าในกลุ่ ม BZDs อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ประจาเนื่องจากต้นตอของสาเหตุท่นี าไปสู่ความเจ็บป่ วย
คือปั ญหาครอบครัวไม่ได้รบั การแก้ไข ดังนัน้ เมื่อเกิดความ
เจ็บป่ วยจึงเลือกรักษาด้วยยานอนหลับและยาคลายเครียด
ในกลุ่ม BZDs สุดท้ายจึงเกิดเป็ นภาวะพึง่ พิงยา
สภาวะการเจ็บป่ วยทางกาย
จากข้อมูลพบว่า ผู้ใช้ยาบางคนจาเป็ นต้องใช้ยา
BZD เพื่อบรรเทาอาการรักษาอาการเจ็บป่ วย ณ ขณะนัน้
เช่ น ผู้ ใ ช้ ย าบางรายเป็ นโรค gout ซึ่ ง มี อ าการปวดข้อ
โดยเฉพาะตอนกลางคืน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลปวดจนไม่สามารถนอน
หลับพักผ่อนได้ แพทย์จงึ ให้ยาในกลุ่ม BZDs เพื่อช่วยทา
ให้ผู้ใช้ยารายนี้สามารถนอนหลับได้ แต่ยา BZDs ก็ถูกใช้

ตัง้ แต่นนั ้ เรื่อยมา หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ยา BZDs ถูกใช้เพื่อ
รักษาอาการชัก เนื่องจากตอนวัยรุ่นผู้ให้ขอ้ มูลได้ทดลอง
สูบกัญชา ร่วมกับตัง้ วงดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเกิดอาการชัก
ขึน้ แพทย์ได้ให้ขอ้ มูลว่าต้องรับประทานยา “ยากันชัก” เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดอาการชัก ดังนัน้ ผู้ป่วยจึงกินยานอนหลับ
เรื่อยมาจนถึงปั จจุบนั เกือบ 40 ปี หากไม่ได้กนิ ยานอนหลับ
กลุ่ม BZDs จะมีอาการ ปวดศีรษะ ใจสัน่ เบื่ออาหาร และ
หงุดหงิด เป็ นต้น ผู้ให้ขอ้ มูลบางรายได้รบั ยากลุ่ม BZDs
จากการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในพืน้ ที่ (ฝิ่ น) เพื่อลด
อาการถอนยาในผูเ้ สพฝิ่น ซึง่ มีจานวนมากในพืน้ ที่
“ตะก่ อ น พ่ อ จัก๊ หลัง จากลองสูบกัญชากับเปื้ อน
เขาปาไปหาหมอตี้คลินิก ลุกหันมา
๊ ก็กินยามาตลอด เต๊ า
วันนี้ หมอบอกว่าเป็ นยากั ๋นจัก”
๊ (พ่อเขียว)
(ในอดีต พ่ อ เคยชัก หลัง จากทดลองสูบ กัญชากับ
เพื่อน เพื่อนจึงพาไปหาหมอที่คลินิก ตัง้ แต่ตอนนัน้ พ่อก็
กินยามาตลอดจนกระทังปั
่ จจุบนั หมอบอกว่าเป็ นยากันชัก)
“ต๋อนเฮามาเข้าข่ายบาบัด หมอจะฮื้อยานอนหลับ
มากิ๋น ถ้าบ่ได้ยานอนหลับ เฮาจะนอนบ่ได้ มันปวดไปหมดจ๋
นถึงกระดูกเลยหมอ ใครบ่เป๋ นบ่ฮู”้ (พีส่ มรักษ์)
(ตอนเรามาเข้าค่ายบาบัดยาเสพติด หมอให้ยา
นอนหลับมากิน ถ้าไม่ได้ยานอนหลับจะนอนไม่หลับเพราะ
มันจะปวดไปหมดทัง้ ตัวปวดจนถึงกระดูกเลย ใครไม่เคย
เป็ นจะไม่ร)ู้
จากสาเหตุ ท่ีช ัก น าไปสู่ก ารใช้ย าในกลุ่ ม BZDs
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลตัดสินใจใช้ยาใน
กลุ่ ม BZDs เพื่อ รัก ษาความเจ็บ ป่ วยของพวกเขา โดย
หาทางออกให้กบั ตนเองคือ ทาอย่างไรทีจ่ ะให้นอนหลับได้
ท าอย่ า งไรจะท าให้ ห ยุ ด ความคิด ถึ ง ปั ญ หาต่ า ง ๆ ท า
อย่างไรทีจ่ ะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ซึง่ สาเหตุเหล่านี้ทา
ให้เ กิด พฤติก รรมการแสวงหาและการร้อ งขอยาในกลุ่ ม
BZDs เพื่อ ช่ ว ยท าให้ น อนหลับ และเพื่อ บรรเทาอาการ
เจ็บป่ วยทีพ่ วกเขาได้ประสบ ถึงแม้ว่ายาในกลุ่ม BZDs จะ
ไม่ ไ ด้ช่ วยให้ปั ญหาที่แท้จริงของพวกเขาได้ร ับการแก้ไข
แต่กส็ ามารถเยียวยารักษาอาการนอนไม่หลับให้พวกเขาได้
ชัวขณะหนึ
่
่งเพื่อให้สามารถดาเนินชีวติ ได้ตามปกติเท่านัน้
ระยะเวลาในการเกิ ดโรคหรือความเจ็บป่ วยก่อนใช้ยา
อาการนอนไม่หลับเกิดขึน้ หลังจากมีภาวะเครียด
หรือคิดมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากปั ญหาครอบครัวหรือ
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ปั ญหาทางสังคม มีบางรายทีป่ ั ญหาทางร่างกายทาให้นอน
ไม่หลับ เช่น ปวดข้อ ปวดเข่า แต่ ผู้ให้ข้อมูลทุกรายตอบ
ตรงกันว่า หากรู้สกึ ว่านอนไม่หลับ 2-3 วัน จะรีบหาทาง
รัก ษาโดยการใช้ย าเพื่อ ช่ ว ยให้ต นเองนอนหลับ หากไม่
รั ก ษาและอาการรุ น แรงขึ้น จะกระทบต่ อ การด าเนิ น
ชีวติ ประจาวัน เช่น อ่อนเพลีย ไม่สามารถทางานได้
ความรุนแรงของโรคหรือความเจ็บป่ วย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ประเมินความรุนแรงของความ
เจ็บป่ วยหรือโรคของตนว่าอยู่ในระดับปานกลาง หรือรุนแรง
มาก ผูใ้ ช้ยาทัง้ หมดมองว่า หากไม่ได้รบั การรักษา อาการ
เจ็บป่ วยจะทวีความรุนแรงขึ้น จนกระทบต่ อการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันและการทางาน ผู้ให้ข้อมูลได้ให้คาอธิบาย
เกี่ยวกับระดับความรุนแรงของอาการเจ็บป่ วยว่า รุนแรง
ปานกลาง คือ นอนไม่หลับ 2 หรือ 3 วันติดต่ อกัน และมี
อาการปวดศีรษะและใจสันเล็
่ กน้อยแต่ไม่รุนแรง ยังสามารถ
ดาเนินชีวติ ประจาวันได้ตามปกติและทางานได้ ส่วนรุนแรง
มาก คือ นอนไม่หลับติดต่ อกันมากกว่า 3 วันขึ้นไป เกิด
ความเครียด ปวดศีรษะและใจสัน่ ทาให้นอนไม่หลับ รู้สกึ
อ่ อ นเพลีย ไม่ มีแ รง เบื่อ อาหาร จนกระทัง่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน คือ ไม่สามารถทางานได้ และส่งผล
กระทบต่อเศรษฐานะของครอบครัวไปด้วย
ทางเลือกหรือวิ ธีการรักษา
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเลือ ก
จัดการกับปั ญหาอาการเจ็บป่ วยทางกายหรือความไม่สบาย
ใจ ด้วยวิธกี ารรักษาตนเองด้วยยา ยาทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลต้องการ
คือยาทีม่ สี รรพคุณช่วยทาให้นอนหลับได้ ทัง้ นี้การเลือกใช้
ยารักษาตนเองมีความสัมพันธ์ กบั การให้ความหมายและ
การรับ รู้ เ กี่ย วกับ ยาในมุ ม มองของผู้ ใ ช้ ย าและจากการ
ประเมินความรุนแรงอาการเจ็บป่ วยของตนเอง ทัง้ สอง
อย่ า งนี้ จึง ส่ ง ผลต่ อ การเลือ กวิธีก ารรัก ษาความเจ็บ ป่ วย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลือกวิธกี ารรักษา ดังนี้
การรักษาด้วยยาแก้แพ้ (chlorphenilamine) หรือ
ที่ผู้ให้ขอ้ มูลเรียกว่า ยาแก้แพ้เม็ดสีเหลือง ผู้ให้ขอ้ มูลส่วน
ใหญ่เลือกซือ้ ยามารับประทานเองหากอาการไม่รุนแรงหรือ
รุนแรงปานกลาง แหล่งทีม่ าของยาแก้แพ้คอื ร้านขายของ
ชาหรือตลาดนัดในหมู่บ้าน บางรายได้ยาแก้แพ้เม็ดสีขาว
(hydroxyzine) จากบุคลากรทางการแพทย์ท่ี รพ.สต เป็ นผู้
จ่ายยาให้ เหตุผลที่เลือกใช้ยาแก้แพ้เม็ดสีเหลืองและเม็ดสี
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ขาว เกิดจากการประเมินประสิทธิภาพผลของยาแก้แพ้ทงั ้ 2
ชนิ ด ที่พ บว่ า สามารถท าให้น อนหลับ พัก ผ่ อ นได้ช วั ่ ขณะ
ประมาณ 2-3 ชัวโมงเท่
่
านัน้
การรัก ษาด้ว ยยานอนหลับ ในกลุ่ ม BZDs: ผู้ใ ห้
ข้ อ มู ล มั ก เรี ย กยากลุ่ ม นี้ ว่ า ยานอนหลั บ เม็ ด สี ข าว
(diazepam 2 mg) หรือ ยานอนหลับเม็ดสีเหลือง (diazepam
5 mg) ซึ่งส่วนใหญ่เรียกชื่อยาตามบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งตรงกับลักษณะทางกายภาพของยา ผู้ให้ขอ้ มูลเลือกใช้
ยาในกลุ่ม BZDs รักษาอาการหากมีอาการเจ็บป่ วยทีร่ ุนแรง
มาก คื อ นอนไม่ ห ลั บ ติ ด ต่ อ กั น ม ากกว่ า 3 วั น ขึ้ น ไป
จนกระทังส่
่ งผลต่อการดาเนินชีวติ ประจาวัน คือ ไม่สามารถ
ทางานได้ วิธีการได้มาซึ่งยา คือ การร้องขอยานอนหลับ
จากบุคลากรทางการแพทย์ ที่ รพ.สต. และ โรงพยาบาล
โดยให้ขอ้ มูลว่า หากไม่ได้รบั การรักษาด้วยยากลุ่ม BZDs
อาการเจ็บป่ วยจะรุนแรงขึน้ และเกิดอาการเจ็บป่ วยอื่น ๆ
ตามมาร่วมด้วย เช่น ปวดศีรษะรุนแรง ใจสัน่ อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร
“ปี้ เคยลองบ่ ก๋ิน ยา สัก 2-3วัน ก็อ ยู่ไ ด้น ะ แต่ ป อ
วันที ่ 3 ต้องกิ๋นละอย่างน้อยกิ๋นเม็ดสีข่ าวสักเม็ดก่ยงั ดี พอ
ตืน่ มาก็รสู้ กึ ดี บ่อ่อนเพลีย ปี้ ไปทางานได้ละ” (พีด่ อย)
(พีเ่ คยลองหยุดยา 2-3 วัน ก็อยู่ได้แต่วนั ที่ 3 ต้อง
กลับมากินยา อย่างน้อยได้กนิ ยาเม็ดสีขาวหนึ่งเม็ดพอตื่น
นอนจะรูส้ กึ ดี ไม่อ่อนเพลีย และสามารถไปทางานได้)
ยานอนหลับ กลุ่ ม BZDs ที่ใ ช้ ก ัน มากในพื้น ที่ท่ี
ศึก ษาคือ diazepam 2 mg (ยานอนหลับ เม็ด สีข าว) และ
diazepam 5 mg ( ยานอนหลับ เม็ด สีเ หลือ ง) แหล่ ง ที่มา
ของยาคือบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการร้องขอยานอน
หลับ หากสามารถเลือกยานอนหลับได้ด้วยตนเอง จะระบุ
ยานอนหลับเม็ดสีเหลือง (diazepam 5 mg) โดยให้ขอ้ มูล
ว่ามีประสิทธิภาพดีกว่ายานอนหลับเม็ดสีขาว (diazepam 2
mg) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางรายได้ยาในกลุ่ม BZDs จากแหล่งอื่น
เช่น คลินิกแพทย์ ต่างอาเภอ โดยยาทีไ่ ด้คอื diazepam 10
mg ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ก ล่ า ว ว่ า ย า มี ค ว า ม แ ร ง ม า กแ ละ มี
ประสิท ธิภ าพช่ว ยทาให้น อนหลับได้ดีกว่ ายาที่ได้รบั จาก
บุคลากรทางการแพทย์ในพืน้ ทีอ่ มก๋อย ดัง นัน้ จึงร้องขอยา
diazepam 10 mg ผู้ใ ห้ข้อ มู ล รายนี้ มีป ระวัติเ ป็ น ผู้ร ับ การ
บาบัดอาการติดยาเสพติด (ฝิ่ น) โดยให้ข้อมูลว่า หากใช้
diazepam 2 mg ต้องใช้ถึงครัง้ ละ 5-6 เม็ด ต่ อครัง้ ถึงจะ
ช่ ว ยให้น อนหลับ ได้ รู้สึก ทรมาน กระวนกระวาย และ

เจ็บปวดจนถึงกระดูก ดังนัน้ เพื่อช่วยทาให้นอนหลับ จึง
จาเป็ นต้องใช้ยานอนหลับจานวนมาก ทาให้ต้องแสวงหา
และร้องขอยานอนหลับทีแ่ รงกว่า (มีประสิทธิภาพมากกว่า)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางรายปฏิเสธทีจ่ ะใช้ยา lorazepam 1 mg โดย
ให้เหตุผลว่า ยาไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่สามารถช่วยทาให้
นอนหลับได้ จึงร้องขอยานอนหลับเม็ดสีเหลือง (diazepam
5 mg)
วิ ธีการใช้ยากลุ่ม BZDs
หลังจากผูใ้ ช้ยารับรูถ้ งึ ประสิทธิภาพของการรักษา
ด้ ว ยยากลุ่ ม BZDs จากการประเมิ น ผลการรัก ษา จึ ง
ตัดสินใจด้วยตนเองทีจ่ ะรักษาอาการเจ็บป่ วยด้วยยาในกลุ่ม
นี้ ส่วนใหญ่ผู้ใช้ยาจะมีรูปแบบวิธกี ารรักษาและวิธกี ารใช้
ยาทีค่ ล้าย ๆ กัน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ใช้ยานอนหลับเมื่อมีอาการนอนไม่หลับ
เท่านัน้ โดยส่วนใหญ่จะเว้นระยะห่างประมาน 2-3 วัน แล้ว
จึ ง ใช้ ย าใหม่ เ นื่ อ งจากมี อ าการปวดศี ร ษะ ใจสัน่ และ
อ่ อ นเพลีย ร่ วมด้วย ผู้ใ ห้ข้อ มูลรายหนึ่ง บอกว่า ได้ทดลอง
หยุดรับประทานยาติดต่อกันได้ 3 วัน ปรากฏว่า วันที่ 3 จะ
เกิด อาการปวดตึง บริเ วณท้า ยทอย ปวดศีร ษะ หงุ ด หงิด
และทาให้นอนไม่หลับ จึงต้องกลับมารับประทานยาอีกครัง้
หลังจากรักษาด้วยยานอนหลับ รู้สกึ ดีข้นึ สดชื่น แข็ งแรง
เหมือนเดิม และสามารถทางานได้ตามปกติ
“พ่อจะฮูเ้ ลย ถ้าบ่ได้ก๋นิ ยา 1-2 วันนีจ่ ะอยู่ได้อยู่ ปอ
วันที ่ 3 เต่าอัน้ ละ เมือ่ แลงต้องกิ๋นยาละ อยู่บ่ได้ หงุดหงิด ใจ๋
สันนอนก๋
่
บ่หลับ แต่ป้อบ่ได้ก๋นิ ตึงวัน ถ้านอนบ่เหลับแต้ ๆ
ก่อยกิ๋น” (พ่อเขียว)
(พ่อรู้ว่าหากไม่ได้กินยา 1-2 วัน จะอยู่ได้ (นอน
หลับได้) พอวันที่ 3 ต้องกินยา เพราะจะหงุดหงิด ใจสัน่ และ
นอนไม่หลับ แต่พ่อไม่ได้กนิ ยาทุกวัน ถ้านอนไม่หลับจริง ๆ
ถึงจะกิน)
กลุ่มที่ 2. ใช้ยาเป็ นประจาทุกวัน โดยให้เหตุผลว่า
ไม่สามารถนอนหลับเองได้หากไม่ใช้ยา และมีความทุกข์
ทรมานอย่างมากหากไม่รบั ประทานยานอนหลับ ผู้ใช้ยาก
ลุ่มนี้สว่ นใหญ่ใช้ยามาเป็ นระยะเวลานาน (ต่าสุด 3 ปี สูงสุด
10 ปี ) โดยแรกเริ่ม จากการใช้ย านอนหลับ diazepam 2
mg, diazepam 5 mg และlorazepam 1 mg ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบาง
รายมีป ระวัติเ คยได้ร ับ ยา alprazolam 0.25 mg แต่ เ มื่อ
ผูว้ จิ ยั ถามว่า ผูใ้ ช้ยาต้องการยานอนหลับชนิดไหน มากสุด
ส่วนใหญ่ตอบตรงกันคือ ยาเม็ดสีเหลืองหรือ diazepam 5

โดยให้ขอ้ มูลว่า มีประสิทธิภาพทาให้นอนหลับได้ดตี ลอดทัง้
คืน
“ ผมกิ๋นตึงวัน ถ้าบ่กิน จะอยู่บ่ได้ละ นอนบ่หลับ
บางวันกิ๋นเม็ดสีเหลือง 2-3 เม็ดกว่าจะหลับ ถ้านอนบ่หลับ
ตืน่ เจ้ามาจะทางานบ่ได้” (พีส่ มรักษ์)
(ผมกินยาทุกวัน ถ้าไม่ได้กนิ จะอยู่ไม่ได้นอนไม่
หลับ บางวันกินยาเม็ดสีเหลืองวันละ 2-3 เม็ด ถ้านอนไม่
หลับ ตืน่ มาตอนเช้าจะทางานไม่ได้)
“ถ้าได้ก๋นิ diazepam 5 mg กับยา methadone จะ
ดีขนาด สามารถทาฮื้อคนติดฝิ น่ เลิกฝิ น่ ได้ รับรองเลยหมอ
จะบ่อยากยาเลย” (พีส่ มรักษ์)
(ถ้าได้กนิ ยา diazepam 5 mg ร่วมกับ methadone
จะดีมากสามารถทาให้คนติดฝิ่น เลิกฝิ่ น ได้ รับรองได้ผล จะ
ไม่เกิดอาการอยากยา (ฝิ่น) เลย)
รักษาด้วยยาอื่น ๆ: จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้
ข้อ มู ลเลือ กเข้า รับ การรัก ษาอาการเจ็บ ป่ วยกับ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ทัง้ ที่ รพ.สต. และโรงพยาบาล เพื่อร้องขอ
ยานอนหลับในกลุ่ม BZDs แต่หากบุคลากรทางการแพทย์
ไม่จ่ายยาในกลุ่ม BZDs ให้ แต่ให้ยาตัวอื่น เช่น ยาต้านโรค
ซึมเศร้า ได้แก่ยา amitriptyline ทดแทน จะไม่ได้รบั การ
ยอมรับจากผู้ใช้ยานักเนื่องจากประสิทธิภาพในการรักษา
อาการนอนไม่หลับ ไม่ดเี ท่ายาเม็ดสีเหลือง (diazepam 5
mg) หรือ ยาเม็ดสีข าว (diazepam 2 mg) ผู้ให้ขอ้ มูลบาง
รายน ายาอื่น ที่ไ ด้ ร ับ จากบุ ค ลากรทางการแพทย์ม าคืน
พร้อมร้องขอยานอนหลับในกลุ่ม BZDs เช่นเดิม บางราย
ได้รบั ยาอื่นแต่ไม่รบั ประทาน จึงพบเห็นยาเหลือใช้ทบ่ี า้ น
จานวนมาก เมื่อไม่ได้รบั การรักษาด้วยยาที่ต้อ งการจาก
สถานพยาบาลใกล้บ้าน ผู้ ให้ข้อมูลบางรายจะแสวงหายา
จากสถานพยาบาลในพืน้ ที่อ่นื ทีอ่ ยู่ใกล้เคียง เช่น รพ.สต.
อื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กนั หรือโรงพยาบาลประจาอาเภอ
หากยัง ไม่ ไ ด้ร ับ การตอบสนอง บางรายถึง กับ ยอมเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กบั คลินิกเอกชน ทัง้ นี้
เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ยากลุ่ ม BZDs การได้ม าซึ่ง ยาของผู้ใ ห้
ข้อมูลทุกรายจะเหมือนกันคือ การร้องขอยาจากบุคลากร
ทางการแพทย์
“ถ้าป้ อบ่ได้ยานอนหลับจากหมออนามัยทีน่ ี ่ ป้ อก่
จะขอจากหมออนามัยใกล้ ๆ นิ คนฮูจ้ กั กั ๋น หมอเปิ้ นก่จะฮื้อ
มาแต่ฮ้อื บ่นัก ถ้าหาต๋ามในนีบ่ ่ได้แต้ ๆ จะออกไปคลินิกที ่
ฮอด ไปขอหมอทีค่ ลินิก” (พ่อเขียว)
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(หากพ่อไม่ได้ยานอนหลับจากหมอที ่ รพ.สต. นี้
พ่อจะไปขอจากหมอที ่ รพ.สต.ใกล้ ๆ นีแ่ ทนซึง่ พ่อรูจ้ กั หมอ
คนนัน้ เขาก็จะให้ยาแต่ให้ได้ไม่มาก หากหายาแถวนี้ไม่ได้
จริง ๆ ก็จะไปคลินิกทีอ่ าเภอฮอดไปขอยากับหมอทีค่ ลินิก)
“บางครัง้ ถ้าบ่มยี ากิ๋น จะไปหาหมอทีค่ ลินิก ขอยา
คลายเครียด และขอเติมน้ าเกลือ จะได้รสู้ กึ ดีข้นึ มาหน้อย มี
แฮงขึ้นมา ก่ไปทางานได้” (ดาว)
(บางครัง้ ถ้าไม่มยี านอนหลับกิน จะไปหาหมอที่
คลินิกเพื่อขอยาคลายเครียดและขอเติมน้ าเกลือจะได้รสู้ กึ ดี
ขึน้ มีเรีย่ วแรงออกไปทางานได้)
จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้ยา
ของชาวบ้านมีความสัมพันธ์กบั ชุดความรูแ้ ละประสบการณ์
การประเมินประสิทธิภาพของยานอนหลับโดยประเมินจาก
ผลการรักษา เกิดเป็ นชุดประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับยา
นอนหลับในแบบฉบับชาวบ้าน นอกจากนี้บุคลากรทางการ
แพทย์มสี ่วนสาคัญต่อการรับรู้และให้ความหมายของยาใน
กลุ่ม BZDs และการเลือกใช้ยานอนหลับของชาวบ้านด้วย
การประเมิ นผลการรักษาด้วยยาในกลุ่ม BZDs
ผู้ใช้ยาทัง้ หมดให้ขอ้ มูลตรงกันคือ หลังจากได้รบั
การรักษาโรคหรือความเจ็บป่ วยของตนเองด้วยยาในกลุ่ม
BZDs แล้ว พวกเขามีอาการดีขน้ึ สามารถนอนหลับได้ ไม่
คิ ด มาก ไม่ เ ครี ย ด ไม่ อ่ อ นเพลี ย รู้ สึ ก มี เ รี่ ย วแรงและ
พละกาลัง ที่จะสามารถดาเนินชีวติ ได้ตามปกติ หากไม่ได้
รับการรักษาด้วยยานี้กจ็ ะมีอาการตรงกันข้าม ได้แก่ นอน
ไม่หลับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หงุดหงิด ใจสัน่ ไม่สามารถ
ดาเนินชีวติ ตามปกติได้ และต้องหยุดงาน
“กิ๋นยาแล้ว นอนหลับได้ บ่ต้องกึด๊ นัก ไม่เครียด ฮู้
สึกดีข้นึ ถ้าดีข้นึ ก่บ่ก๋นิ ยา ถ้านอนบ่หลับถึงจะกิ๋น” (ดอย)
(กินยาแล้วสามารถนอนหลับได้ ไม่ตอ้ งคิดมาก ไม่
เครียด รู้สกึ ดีขน้ึ หากดีขน้ึ แล้วจะหยุดกินยา หากนอนไม่
หลับถึงจะกินยา)
“กิ๋นยาแล้ว ตืน่ เจ๊ามารูส้ กึ ชืน่ ขึ้น มีแฮง ออกเตียวไป
แอ่วบ้านเหนือ บ้านใต้ได้ กิ๋นข้าวก่ลา” (พ่ออุย้ สมหวัง)
(กิ น ยาแล้ ว ตื่ น นอนตอนเช้ า จะรู้ สึ ก สดชื่ น มี
เรี่ยวแรง สามารถเดินไปเยี่ยมเยียนเพื่อ นบ้า นในละแวก
เดียวกันได้ และทาให้เจริญอาหาร)
ด้วยประสิทธิภาพของยาในกลุ่ม BZDs ที่ผู้ใช้ยา
รับรู้ผ่านประสบการณ์จริงทาให้ผู้ใช้ยาไม่กลัวผลข้างเคียง
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หรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวที่อาจจะเกิดจากยาก
ลุ่มนี้ตามทีบ่ ุคลากรทางการแพทย์ได้แนะนาหรือแม้กระทัง่
การเปลีย่ นไปรักษาด้วยยาอื่น เช่น ยารักษาโรคซึมเศร้าใน
กลุ่ม tricyclic หรือยาแก้แพ้ ในกลุ่มยาแก้แพ้ ดูเหมือนว่า
ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนความเชื่อ ความเข้าใจ และ
การรับรู้ของผู้ใช้ยาทีม่ ตี ่อยาในกลุ่ม BZDs ไม่ส่งผลทาให้
ผู้ใช้ยาหยุดใช้ยาได้ เนื่องจากผู้ใช้ยาเหล่านี้ได้เรียนรู้และ
รับรูถ้ งึ ประสิทธิภาพในการรักษาโรคผ่านประสบการณ์จริง
ถึงแม้บุคลากรทางการแพทย์พยายามที่จะปรับเปลี่ยนการ
รักษาด้วยยาอื่น มาทดแทนยานอนหลับในกลุ่ม BZDs แต่
สุด ท้า ยแล้ว ผู้ใ ช้ย าก็อ อกไปแสวงหายานอนหลับ ในกลุ่ม
BZDs จากแหล่งอื่น เนื่องจากประเมินผลการรักษาด้วยยา
อื่นที่นามาใช้ทดแทนยานอนหลับในกลุ่ม BZDs แล้วว่าไม่
ทาให้หายจากโรคหรือความเจ็บป่ วยทีป่ ระสบอยู่ บางรายให้
ข้อมูลว่า มีอาการรุนแรงมากกว่าเดิม
บริ บทพื้นที่ สิ่ งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน
บริ บ ทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนมี ก าร
เปลีย่ นแปลงไปมากจากเดิม ทีเ่ ป็ นสังคมเกษตรกรรมซึ่งอยู่
กันแบบครอบครัวใหญ่และพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน โดยมี
ผู้นาทางธรรมชาติเป็ นจุดศูนย์กลาง เช่น พระสงฆ์ หมอผี
(สาหรับ ชุ ม ชนกะเหรี่ยง) เมื่อ ชุ ม ชนพัฒนาและมีความ
เจริญจากภายนอกเข้ามา พบว่า วิถีชวี ติ ของคนในชุมชน
ได้ เ ปลี่ย นไป จากชุ ม ชนที่เ อื้อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ อ ยู่ ก ัน อย่ า ง
ครอบครัวใหญ่เสมือนเป็ นพีน่ ้องกัน ปั จจุบนั ความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนเริม่ เปลีย่ นไป ไม่เว้นแม้แต่ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่เริม่ ห่างเหินและเกิดปั ญหาครอบครัวแตกแยก
อันเนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ ทัง้ ด้านนโยบายจากส่วนกลาง
และสภาพบริบทชุมชนดังนี้
1) นโยบายภาครัฐ: นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในครัวเรือน อันนามาสู่การ
พึ่ ง พิ ง ยา ดัง เช่ น นโยบายหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ์
(OTOP) นโยบายกองทุ น หมู่ บ้า นและชุ ม ชนเมือ ง และ
นโยบายหลักประกันสุขภาพ
นโยบายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทาให้
การผลิตเหล้าพื้นบ้าน (ดาวลอย) ซึ่งในอดีตจะผลิตกันก็
ต่ อเมื่อมีงานบุญ หรือผลิตเพื่อนามาใช้ตามประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมพืน้ บ้านเท่านัน้ กลายเป็ นการผลิตเหล้าพืน้ บ้าน
เพื่อนามาจาหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายในชุมชน จึงมี

ผู้ด่ืม เหล้า จ านวนมาก และน าไปสู่ก ารติด เหล้า และเกิด
ปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว อันเป็ นสาเหตุของปั ญหา
ทีน่ าไปสูก่ ารใช้ยานอนหลับในกลุ่ม BZDs
“เมือ่ ก่อนจะต้มเหล้าดาวลอย ต่อเมือ่ มีเทศการหรือ
งานบุญ ต่าง ๆ เช่น ขึ้นเฮือนใหม่ แต่งงาน งานบวช บ่เด๋ว
นี้ตม้ เหล้าตึงวัน นับหลังคาเฮือนได้เลยตีไ๊ หนบ่ตม้ เหล้าขาย
พ่อง” (พีส่ ม้ แสด)
(สมัยก่อนจะผลิตเหล้าขาว เมื่อมีเทศกาลหรืองาน
บุญ ต่าง ๆ เช่น ขึน้ บ้านใหม่ แต่งงาน งานบวช ปั จจุบนั มี
การต้มเหล้าขาว (ดาวลอย) กันแทบทุกวัน นับหลังคาเรือน
ได้เลย บ้านไหนไม่ได้ผลิตเหล้าขาว)
“สมัยก่อนผูห้ ญิงจะไม่ดมื ่ เหล้า ผูห้ ญิงทีด่ มื ่ เหล้าจะ
ถูกมองในทางไม่ดี สมัยนี้ผู้หญิงหันมาดืม่ เหล้ากันเยอะ
บางคนดืม่ มากกว่าผูช้ ายอีก” (แม่ทอง)
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุน
1 ล้ า นหรื อ กองทุ น เงิ น ล้ า น) ท าให้ เ กิ ด ภาระหนี้ สิน ใน
ครัวเรือน คนหนุ่ มสาววัยทางานออกเดินทางเข้าเมืองใหญ่
เพื่อหางานทาเพื่อชาระหนี้สนิ ส่งผลทาให้ความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวเปลีย่ นไป บางครอบครัวเหลือเพียงผู้
เฒ่าผูแ้ ก่อยู่กนั ตามลาพังกับหลาน ๆ ในแต่ละปี ลูกหลาน
จะกลับบ้านมาเยี่ยมพ่ อแม่ท่แี ก่เฒ่ าที่บ้านเพียง 1-2 ครัง้
เท่านัน้ ในชุมชนจึงพบเห็นคนเฒ่าคนแก่มากกว่าคนหนุ่ ม
สาวในวัยแรงงาน
“นโยบาย กองทุนหมู่บ้าน ทาฮื้อจาวบ้านเป็ นหนี้
กั ๋นนัก บ่ เ ดีย วแทบจะบ่ มีบ้า นไดบ่ เ ป๋ นหนี้ ท าฮื้อ คนใน
หมู่บา้ นออกไปเซอะยะก๋านตางนอก ละลูก ละเต้าไว้กบั ป้ อ
กับแม่ ต้องเซาะสตางค์มาใช้หนี้ ก่เพราะความใค่อยาก ของ
คน อยากมีโทรศัพท์มอื ถือ อยากมีรถเครือ่ ง เปิ้ นมีได้เฮาก่มี
ได้” (แม่เขียว)
(นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ทาให้ชาวบ้านเป็ นหนี้
กันมากขึน้ ปั จจุบนั แทบจะไม่มบี ้านไหนไม่เป็ นหนี้ ทาให้
คนในหมู่บา้ นออกไปหางานทาในเมือง ทิง้ ลูก ๆ ไว้กบั พ่อ
แม่ตนเอง เพื่อไปหาเงินมาใช้หนี้ ทัง้ นี้เพราะความอยากได้
อยากมีข องคนเรา อยากมีโ ทรศัพ ท์ มือ ถื อ อยากมีร ถ
มอเตอร์ไซค์ คนอื่นเขามีได้เราก็มไี ด้)
“บ่เด๋ว จะหันแต่ คนเฒ่าคนแก่ อยู่เฝ้ าบ้าน ปี๋ ใหม่
เมื อ ง หรื อ เทศการงานบุ ญ ก่ จ ะมี ลู ก หลานมาแอ่ ว หา
เหีย๊ ะเตือ่ ” (ลุงบุญ)

(เดีย๋ วนี้ จะเห็นแค่คนเฒ่าคนแก่อยู่เฝ้ าบ้าน พอ
ถึงวันสงกรานต์ หรือเทศการงานบุญ ก็จะมีลูก หลานมา
เยีย่ มเยียนสักครัง้ )
นโยบายหลักประกันสุขภาพ (โครงการบัตรทอง
หรือ 30 บาท) ทาให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์
ได้ง่ายขึ้น แต่ ในขณะเดีย วกันก็มีผลในด้านลบคือ ทาให้
ชาวบ้า นในชุ ม ชนละเลยภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น และไม่ ดูแ ล
รักษาสุขภาพตนเองเบื้องต้นเหมือนสมัยก่อน แต่พ่งึ พา
แต่หมอและยาแผนปั จจุบนั อีกทัง้ ความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวก็ห่างเหินกันไป ในสมัยก่อนหากมีการเจ็บป่ วย
ไม่สบายขึน้ ปู่ ย่าตายายจะนาวิธกี ารรักษาพยาบาลแบบภูมิ
ปั ญญาพืน้ บ้านซึง่ สืบทอดกันมาเป็ นเวลานานมารักษาดูแล
ลูกหลาน แต่ปัจจุบนั ภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้านถูกมองว่ากลายเป็ น
สิง่ ล้าสมัย เมื่อเกิดปั ญหาทางร่างกาย คนรุ่นใหม่จงึ พึง่ พา
การใช้ยาเป็ นหลัก
“คนสมัยใหม่เอาง่าย ไปหาหมออย่างเดียว ไม่ดแู ล
ตนเอง เจ็บเป๋ นมาไปหาหมอ ไปเอายา มากิ๋น ได้ยามาง่าย”
(พ่อเมือง)
(คนสมัยใหม่ชอบความสะดวกสบาย นิยมไปหา
หมอไม่ดแู ลสุขภาพของตนเอง เวลาเจ็บป่ วยไป หาหมอไป
เอายามารับประทาน ได้ยามาง่าย)
“สมัย ก่ อ นเวลาเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ วย ก่ ใ ช้ ภู มิ ปั ญญา
พื้นบ้านมารักษาลูกหลาน ใครมียาดีกบ็ อกกั ๋น เอามาช่วย
เอามาแบ่งมาปั น๋ กัน คนบ่เดียวเขาบ่ใค่เจื้อของบ่เก่า หาว่า
ยุ่งยาก ไปหาหมอ กิ๋นยาง่ายกว่า ” (พ่อมา)
(ในอดีตเมื่อเจ็บป่ วย มักใช้ภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้านมา
รักษาบุตรหลาน ใครมียาดีจะนามาและมาแบ่งกันใช้หรือ
บอกต่ อ ๆ กันไป ถือว่าเป็ นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
คนในยุคปั จจุบนั ไม่ค่อยเชื่อถือภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้าน กลับมอง
ว่าเป็ นเรื่องยุ่งยาก ไปหาหมอได้ยามารับประทานง่ายกว่า)
2) บริบ ทชุ ม ชนและสัง คม นอกจากนโยบาย
ภาครัฐจะส่งผลกระทบต่ อความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนได้เปลีย่ นแปลงไป
อย่ า งมากจากชุ มชนที่เ ป็ น สัง คมแบบปิ ด ที่ค นในชุมชน
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันแม้ไม่ใช่ญาติพน่ี ้อง แต่ปัจจุบนั คนนอก
ชุมชนเริม่ เข้ามาทามาหากินในชุมชนมากขึน้ ทาให้ชุมชน
เกิดการพัฒนาและเจริญมากขึน้ ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ
ในยุคปั จจุบนั ทีท่ ุกคนคิดถึงแต่เรื่องปากท้องของตนเองและ
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ครอบครัว มากกว่ า สิ่ง อื่น ท าให้วิถีชีวิต ของคนในชุมชน
เปลี่ยนไปจากทีเ่ คยช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน กลายเป็ นอยู่แบบ
ตั ว ใ ค ร ตั ว มั น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น ล ด ล ง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็ห่างกันเหินไป
จากผลการศึก ษานี้ พ บว่ า บริบ ท สิ่ง แวดล้อ ม
สังคม และวัฒนธรรมซึง่ เป็ นปั จจัยภายนอกได้ส่งผลกระทบ
ทาให้เกิดปั ญหาครอบครัวหรือปั ญหาทางด้านสังคม ซึ่ง
ส่งผลกระทบให้เกิดความไม่สบายใจ เมื่อเกิดความค้างคา
นานเข้า จึง ส่ง ผลต่ อ ร่ า งกาย ท าให้ต้อ งรับ การรัก ษาจาก
สถานพยาบาลซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการใช้ยานอนหลับกลุ่ม
BZDs เพื่อรักษาอาการเจ็บป่ วยนัน้ ทัง้ นี้เพื่อที่จะสามารถ
ดาเนินชีวติ ได้ตามปกติ ดังนัน้ จึงเกิดเป็ นพฤติกรรมการ
แสวงหาและร้องขอยานอนหลับในชุมชนนี้นนเอง
ั่

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงว่า เบื้องหลังของ
ความเจ็บ ป่ วย (illness) ซึ่ง มีอ าการ (symptom) สาคัญ ที่
แสดงให้เห็นเสมอในกรณีน้ี คือ นอนไม่หลับจากการคิดมาก
เครีย ดและปวดศีร ษะ โดยทางการแพทย์ไ ด้วินิ จ ฉัย ว่ามี
ปั ญ หาด้า นการนอนหลับ และมีอ าการซึม เศร้า ร่ ว มด้ ว ย
บุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษาเฉพาะอาการแสดงออก
ทางร่ า งกายดัง กล่ า ว ด้ว ยการสังจ่
่ า ยยา BZDs แต่ ไ ม่ ไ ด้
พิจ ารณาถึง เบื้อ งหลัง ของภาวะการนอนไม่ ห ลับ จึง ไม่
สามารถรัก ษาสาเหตุ ข องอาการเจ็บ ป่ วยที่แ ท้จ ริง และ
อาจจะท าให้เ กิด ปั ญ หาอื่น ติด ตามมา จากผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า เหตุผลอันเป็ นต้นตอทีส่ าคัญของปั ญหา คือ
ปั ญหาทางด้ า นสั ง คมที่ ท าให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ
ครอบครัวเปลี่ยนไป ทาให้วิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ของคนใน
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย การต้องเผชิญกับภาวะปั ญหา
ทางสังคมรุมเร้าทาให้เกิดอาการเจ็บป่ วยทางกาย โดยแสดง
ออกมาเป็ นอาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ และหาทางรักษา
โดยการใช้ยานอนหลับในกลุ่ม BZDs ทีต่ นเองเคยได้รบั จาก
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่ วยทางกาย
ในเบือ้ งต้น แต่ปัญหาทีแ่ ท้จริงทีอ่ ยู่เบือ้ งหลังความเจ็บป่ วย
เหล่านัน้ ยังไม่ได้รบั การแก้ไข ดังนัน้ ยาในกลุ่ม BZDs ตาม
การรับรู้และความเข้าใจของชาวบ้านเป็ นเพียงยาทีช่ ่วยทา
ให้นอนหลับและลดภาวะตึงเครียดจากปั ญหาครอบครัวหรือ
ปั ญหาทางด้านสังคมเท่านัน้ เพื่อให้สามารถกลับมาดาเนิน
ชีวติ ประจาวันได้ตามปกติ
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เมื่อยานอนหลับ คือทางรอดและทางออกสาหรับ
ปั ญ หาอาการเจ็บ ป่ วยและปั ญ หาที่ท าให้พวกเขารู้สึกไม่
สบายใจหรือไม่มคี วามสุข ดังนัน้ เมื่อไหร่กต็ ามทีเ่ กิดปั ญหา
ทีท่ าให้พวกเขาเหล่านัน้ รูส้ กึ ไม่มคี วามสุข ไม่สบายใจ หรือ
ถู ก คุ ก คาม บีบ คัน้ ทางด้า นร่ า งกายและจิต ใจ ก็จ ะเกิด
อาการเจ็บป่ วยขึน้ มา เริม่ จากการคิดมากถึงเรื่องปั ญหาต่าง
ๆ เมื่อหาทางออกไม่ได้สาหรับปั ญหานัน้ จึงเกิดความตึง
เครียดขึน้ มาในจิตใจ และสุดท้ายจึงแสดงให้เห็นผ่านอาการ
นอนไม่หลับ อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และใจสัน่ ผูใ้ ช้
ยาตระหนักรูถ้ งึ ความรุนแรงของความเจ็บป่ วยทีเ่ กิดขึน้ กับ
ตนเอง เนื่องจากอาการเจ็บป่ วยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินชีวิตประจาวันของพวกเขา เช่น ไม่สามารถ
ท างานได้ ซึ่ง หมายถึง การขาดรายได้ท่ีจ ะน ามาเลี้ย งดู
ครอบครัว ดังนัน้ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่ วย จึงเข้าสู่วงจรการ
แสวงหายานอนหลับเพื่อมารักษาอาการเจ็บป่ วยของตนเอง
เป็ นภาพซ้ า ๆ โดยที่ส าเหตุ ข องปั ญ หาที่แ ท้ จ ริง ที่อ ยู่
เบือ้ งหลังอาการเจ็บป่ วยทีแ่ สดงออกมาให้บุค ลากรทางการ
แพทย์ได้เห็น ไม่ได้รบั การแก้ไขแต่อย่างไร ยานอนหลับ
ช่วยแก้ไขทีป่ ลายเหตุของปั ญหา อีกทัง้ ไปเพิม่ ปั ญหาให้ผใู้ ช้
ยาโดยทีผ่ ใู้ ช้ยาไม่รตู้ วั เมื่อใช้ยาในกลุ่ม BZDs เป็ นประจา
อาจทาให้เกิดปั ญหาการติดยานอนหลับตามมา และเกิด
อาการถอนยาของยากลุ่ม BZDs โดยทีผ่ ใู้ ช้ยาไม่รตู้ วั ซึง่ ถือ
เป็ นการให้ยาเกินเลย (8) ของบุคลากรทางการแพทย์
ปรากฏการณ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้น นี้ ย ั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ปรากฏการณ์ medicalization ในสังคมไทย ทีผ่ คู้ นในสังคม
พยายามใช้กระบวนการทางการแพทย์ในการแก้ไขปั ญหา
ในสังคม ซึง่ เป็ นการแก้ไขเพียงชัวคราว
่
แต่ไม่ได้ช่วยในการ
แก้ไ ขอย่ า งยัง่ ยืน เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ช่ ว ยเหลือ ที่ต้น ตอของ
สาเหตุ ซ่งึ เกิดจากสังคมที่เปลี่ยนแปลง หรือเป็ นสิง่ ที่เ กิด
ขึ้น อยู่แ ล้ว ตามธรรมชาติใ นร่ า งกาย (9) ดัง ตัว อย่ า งเช่ น
ความพยายามในการใช้ยาเพื่อรักษาภาวะหมดประจาเดือน
การนอนไม่ ห ลับ หรือ ความวิต กกัง วล การใช้ ย าเพื่อ
บรรเทาอาการของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ท าให้ผู้ใ ช้ย า
ยอมรับ ในประสิท ธิภาพของยา เมื่อ เกิด ปั ญหาทางสังคม
เช่นเดิม เกิดอาการทางร่างกายเช่นเดิม และหาทางออกอื่น
ไม่ ไ ด้ จึง แสวงหายาด้ว ยวิธีก ารต่ า ง ๆ เพื่อ ให้ต นเองได้
บรรเทาอาการอีกครัง้ อันเป็ นเหตุให้เกิดการติดยา ซึ่งทา
ให้กลายเป็ นปั ญหาที่การแพทย์ต้องเข้ามาแก้ไข เกิดเป็ น
วงจรปั ญหาต่อไป

ความเข้าใจและการมองสาเหตุของโรคและอาการ
เจ็บป่ วยที่ต่างกัน อาจนาไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละผู้ ป่ วยได้ ดัง นั น้ เพื่อ ปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน บุคลากรทางการแพทย์ควรทา
ความเข้าใจความเจ็บป่ วย (illness) เมื่อต้องการค้นหาว่า
เป็ นโรคอะไร (disease) บุ ค ลากรทางการแพทย์ ค วร
พยายามค้นหามุมมองของชาวบ้านหรือผูป้ ่ วย บริบทรอบ ๆ
ตัวเขา รวมทัง้ ปั จจัยอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับมิตติ ่าง ๆ ของ
สุขภาพ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความเจ็บป่ วยนัน้ การรักษาทาง
การแพทย์ไม่ควรรักษาเพียงความผิดปกติทางร่างกายหรือ
มุ่งหากลไกทางชีววิทยาที่ทาให้เจ็บป่ วยเท่านัน้ แต่ ควร
คานึงถึงมิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นมิตทิ างสังคม
มิตทิ างจิตวิญญาณ ตลอดจนการเพิม่ ความละเอียดอ่อนใน
มิตคิ วามเป็ นมนุษย์ดว้ ย (10)
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วสิง่ ทีม่ กั จะขาด
หายไปสาหรับการดูแลผูป้ ่ วย คือการรับฟั งอย่างตัง้ ใจ และ
ประเมินความทุกข์ทเ่ี กิดขึน้ จากความเจ็บป่ วย ซึง่ เป็ นหลัก
คิด ของเวชศาสตร์ค รอบครัว (11) หรือ family medicine
การดูแ ลผู้ป่ วยควรยึด ผู้ป่ วยเป็ น ศูน ย์ก ลางและท าความ
เข้า ใจในเรื่อ งความรู้สึก (feeling) (ผู้ป่ วยรู้สึก อย่ างไรกับ
ความเจ็บป่ วยของตน) ความคิด (idea) (ผูป้ ่ วยคิดว่าตนเอง
เป็ นอะไร) ภารกิจประจาวัน (function) (ความเจ็บป่ วยนัน้
ส่งผลให้ผปู้ ่ วยทาอะไรได้มากน้อยเพียงใดในชีวติ ประจาวัน)
และ ความคาดหวัง (expectation) (ความต้องการของผูป้ ่ วย
และญาติ ใ นการดู แ ละรัก ษาความเจ็บ ป่ วยนั น้ ๆ เป็ น
อย่างไร) บุคลากรทางการแพทย์ควรดูแลทัง้ โรคหรือความ
เจ็บป่ วยและความทุกข์ท่เี กิดจากความเจ็บป่ วยควบคู่กนั
การประเมิน ความทุ ก ข์ท่ีเ กิด จากความเจ็บ ป่ วยจะท าให้
บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจบริบทและความรู้สึ ก นึ ก คิด
ของผู้ป่วยมากขึ้นเพื่อนาไปสู่ก ารวางแผนการรักษาดูแ ล
รัก ษาทัง้ โรคและความเจ็บ ป่ วยของผู้ ป่ วยไปพร้ อ ม ๆ
กัน ผู้ป่วยจะได้รบั การรักษาโรคตัง้ แต่เริม่ ต้นและสามารถ
ดาเนินชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสขุ
การมุ่งเน้นการให้การรักษาแต่เพียงความผิดปกติ
ของร่างกาย โดยไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะจิตใจและสังคม
รอบข้าง ดังเช่นกรณีของการให้ยากลุ่ม BZDs ไปเพื่อรักษา
อาการความเจ็บ ป่ วยหรือ การนอนไม่ ห ลับ โดยที่ไ ม่ ไ ด้
คานึงถึงปั จจัยทางสังคมที่เป็ นต้นตอสาคัญของสาเหตุ จึง
อาจนาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ทีต่ ามมา เช่น ภาวะการพึง่ พายาที่
บุคลากรทางการแพทย์เองตีตราต่อมาว่าเป็ นการปั ญหาการ

ใช้ย าในทางที่ไ ม่ เ หมาะสมของผู้ป่ วย โดยหลงลืม ไปว่ า
ตนเองก็เป็ นส่วนหนึ่งของสาเหตุของปั ญหานี้เช่นกัน
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