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Interesting Topic
เรื่อง Amphetamine

ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2544

รองศาสตราจารย ดร. ชัชวาลย  ศิลปกิจ ประธาน
แพทยหญิงธนิศา  ลดาวัลย ผูเสนอรายงาน
แพทยหญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผูเสนอรายงาน

แอมเฟตามีนและสารที่คลายแอมเฟตามีน แมวาจะมีความแตกตางในทางเภสัชวิทยา แตรูปแบบการใช
การเสพติด และภาวะเปนพิษจะคลายคลึงกัน เชนเดียวกันกับแนวทางการรักษาในปจจุบัน ยาที่มีคุณสมบัติใกล
เคียงกับพวก amphetamine และ methamphetamine ไดแก methylphenidate, phendimetrazine,
diethylpropion, benzphetamine, phentermine, ephedrine, propanolamine, designer amphetamine e.g.
3,4 methyl  enedioxymeth amphetamine (MDMA) (ecstasy) (xTc) (Adam), N – ethyl – 3,4 – methyl-
enedioxy amphetamine (MDEA) (Eve) , 5 – methoxy – 3,4 – methyl enedioxy amphetamine (MMDA)
และ 2,5 dimethoxy – 4 – methylamphetamine  (DOM) (STP)

ประวัติความเปนมา
1887 racemate amphetamine sulfate (Benzedrine) was first synthesized
1932 Benzedrine was introduced to clinical practice as an over – the – counter nasal inhaler
1937 amphetamine sulfate tablets were introduced for the treatment of narcolepsy,
postencephalitic parkinsonism, depression and lethargy
1938 the first reports of amphetamine psychosis Following WW II an epidemic of IV meth
amphetamine abuse and dependence in JAPAN
1960s FDA placed them under regulatory control
1980s there were reports that smoking of crystalline methamphetamine  (“ ice”) was on the rise
in USA
1990s amphetamine use always exceeded cocaine use in UK, Australia and Western Europe
Currently approved indications for amphetamine are limited to ADHD, narcolepsy. (atypical
depression )



2

ผลทางเภสัชวิทยา
reinforcing และ toxic effects ของแอมเฟตามีนและสารที่คลายแอมเฟตามีน  มีบทบาทสําคัญ

ในการกอใหเกิดการติดสารและความผิดปกติอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการใชสาร ผลของแอมเฟตามีนตอผูเสพ
จะคลายคลึงกับโคเคน คือจะกอใหเกิดความรูสึกตื่นตัว มีความสุข และรูสึกสุขภาพดี  ภาวะเพลียหรือลา
จากการทํางานมักจะดีข้ึนรวมทั้งอาจจะลดความตองการนอนและความหิว กระตุนความสามารถในการ
เขาสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง และความชางพูด บางคนเชื่อวาแอมเฟตามีนจะเพิ่มความตองการและ
กระตุน การแสดงออกทางเพศ ในกลุมที่ใชแอมเฟตามีนทั้งผูรักรวมเพศและตางเพศมีรายงานมีความถี่ของ
กิจกรรมทางเพศและจํานวนคูนอน มากกวาในกลุมผูใชเฮโรฮีน ภาวะเปนพิษของแอมเฟตามีนจะกอใหเกิด
อาการหวาดระแวง สงสัย จนกระทั่งเกิดอาการทางจิต และมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด

กลไกการออกฤทธิ์
แมวาแอมเฟตามีนจะสามารถยับยั้งการ reuptake ของ monoamines ในปริมาณเล็กนอยแตการ

ออกฤทธิ์สวนใหญคือการเพิ่ม monoamines จาก storage sites ในปลาย axon ซึ่งจะเพิ่ม monoamine
concentration ใน synaptic Cleft การหลั่งของโดปามีน ใน nucleus accumbens และ related
structures เชื่อวากอใหเกิด reinforcing และ mood – elevated effects และการหลั่งของนออีพิเนฟริน
อาจจะกอใหเกิดผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด สารที่คลายแอมเฟตามีนจะถูกนําเขาไปใน neurons ซึ่ง
จะถูกนําไปเก็บไวใน neurotransmitter storage vesicles โดยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายใน
vesicles สารจะกอใหเกิดการรั่วของ neurotransmitter ไปสู cytoplasm และสู synaptic cleft การหลั่ง
ของโดปามีนไปสู cytoplasm อาจจะผานกระบวนการ oxidation ซึ่งเปนผลใหเกิดสารที่มีพิษสูงและไวตอ
การทําปฏิกริยาหลายตัว (อนุมูลอิสระของออกซิเจน เปอรออกไซดและไฮดรอกซิลควิโนน)  เพราะฉะนั้น
ภาวะ neuronal toxicity ของเมทแอมเฟตามีน จึงเปนผลเนื่องมาจากการสะสมของโดปามีนในเซลลไมใช
จากสารโดยตรง  เมทิลเฟนิเดทมีกลไกการออกฤทธิ์ที่คอนขางแตกตางจากสารที่คลายแอมเฟตามีนตัวอื่นๆ
แตโดยทั่วไปจะจัดอยูในกลุมเดียวกัน เมทิลเฟนิเดทจะยับยั้ง dopamine transporters ซึ่งทําหนาที่
reuptake โดปามีน จาก synapses หลังจาก การหลั่งของโดปามีน การศึกษาในปจจุบันเชื่อวาการที่เมทิล
เฟนิเดทมี low abuse potential เนื่องมาจาก slow occupation of dopamine transporters ในสมอง ใน
การศึกษาทางคลินิกมีเพียง 1 ใน 7 ของผูถูกทดลองเทานั้นที่รายงานวามีอาการ “high” หลังจากไดรับเม
ทิลเฟนิเดทในปริมาณที่ block 50% ของ dopamine transporters ซึ่งเปนปริมาณการ  block ที่เทียบได
กับการ block โดยการฉีดโคเคนจํานวนหนึ่งเขาเสนเลือดดํา

MDMA คุณสมบัติของมันที่แตกตางกัน อาจเปนผลเนื่องมาจากการออกฤทธิ์ของ optical isomers
ที่ตางกัน R( - ) isomers จะทําใหเกิด LSD – like effects สวน S(+) isomers จะมี amphetamine – like
properties ซึ่ง LSD – like actions อาจเกี่ยวของกับการหลั่งของเซโรโทนนิที่เพิ่มข้ึนโดยมันจะถูกนําเขาไป
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ใน serotonergic neurons โดย serotonin transporter เมื่อมันเขาไปจะทําใหเกิด rapid release ของเซโร
โทนินจํานวนมากและยับยั้งการทํางานของ serotonin – producing enzymes เพราะฉะนั้นผูที่ไดรับยา
พวก SSRI เชน fluoxetine จะไม get high เมื่อเสพ MDMA เนื่องจาก SSRI จะกัน   MDMA ไมให ถูกนํา
เขาสู serotonergic neurons

กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสวนกลาง
การเสพแอมเฟตามีนในระยะเวลานานจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองหลายอยาง ตัว

อยาง เชน การกระตุน dopamine receptors จะไปกระตุน CAMP ในเซลลประสาท บริเวณ nucleus
accumbens และ striatum การกระตุนจะทําใหเกิดปฏิกริยาลูกโซภายในเซลลซึงเปนผลใหมีการเปลี่ยน
แปลงการแสดงออกของยีนจํานวนหนึ่ง ซึ่งบางการเปลี่ยนแปลงจะเกิดโดยผานปฏิกริยาฟอสโฟรีเลชั่นของ
CREB

หนาที่หนึ่งของ CREB คือเพิ่มทรานสคริปชั่นของ dynorphin ใน ribonucleic acid (RNA) ซึ่งตัว
dynorphin เปน selective K – opioid  agonist ซึ่งจะ inhibit การหลั่งของโดปามีน Recurrent collateral
axons จากเซลลประสาทใน nucleus accumbens เชื่อวาเพื่อหลั่ง dynorphin ที่ K – receptors ที่
dopaminergic terminals แลวทําใหเกิดการลดลงของการทํางานของโดปามีนที่มากเกินไป ซึ่งเปนผลมา
จากแอมเฟตามีน เมื่อหยุดใชแอมเฟตามีนและมีการหยุดของการหลั่งโดปามีนที่มากเกินไป ปริมาณ
dynorphin ที่สูงซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวเพื่อชดเชยจะยังคงลดการทํางานของโดปามีน ทําใหเกิด
อาการ anhedonia และ dysphoria จาก amphetamine withdrawal นอกจากนี้เซลลประสาทใน nucleus
accumbens จะมีการลดลงของ G ; protein (ซึ่งยับยั้ง adenyl cyclase) และเพิ่มระดับของ CAMP  -
dependent protein kinase ซี่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสองนี้อาจคงอยูไดหลายสัปดาห และทําใหเกิดการ
upregulate  ของ CAMP pathway ซึ่งในสัตวทดลองการ upregulate ของ CAMP pathway จะเพิ่มพฤติ
กรรมการเสพโคเคนและอาจจะแอมเฟตามีนดวย การเปลี่ยนแปลงอยางถาวรใน CAMP pathway นี้เชื่อวา
เปนกลไกหนึ่งของการเกิด tolerance ตอ reinforcing effects ของสารกระตุน

Tolerance และ Sensitization
ในสัตวทดลองการเสพแอมเฟตามีนในระยะเวลานานจะเกิด sensitization ซึ่งการตอบสนองตอ

ปริมาณหนึ่งของแอมเฟตามีนจะเกิดไดงายขึ้น ทฤษฎีที่อธิบายคือเปนผลมาจาก variety ของ kindling ใน
ระบบประสาทสวนกลาง ใน classic studies of kindling การกระตุนดวยไฟฟา ที่ระบบลิมบิกในตอนแรก
จะกอใหเกิดผลเพียงเล็กนอย ซึ่งถากระตุนดวยไฟฟาซ้ําๆ หลังจากผานไปหลายวัน threshold ในการเกิด
ปฏิกริยาจะลดลง และเกิด major, long – lasting seizures ข้ึน ซึ่งการทดลองโดยใช CNS – stimulant ใน
สัตวทดลองจะทําใหเกิดผลคลายคลึงกันคือ การใหแอมเฟตามีน ปริมาณเดิมซ้ํากันหลายๆครั้งจะทําใหเกิด
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การชักและพฤติกรรมซ้ําๆ (stereotyped) ซึ่งไมเกิดในการให dose แรกๆ ซึ่ง sensitization  นี้สามารถคง
อยูไดนาน

ในผูที่เสพแอมเฟตามีนเปนระยะเวลานานมักจะเกิด paranoid states และ toxic psychoses  ซึ่ง
เชื่อวาเปนปรากฎการณที่มีการเกิด sensitization  ในผูที่เคยเกิด amphetamine psychosis จะเกิดภาวะนี้
ไดเร็วขึ้นเมื่อไดรับแอมเฟตามีนอีก

นอกจากนี้มีรายงานในกลุมผูเสพแอมเฟตามีนวามีความตองการใช ปริมาณแอมเฟตามีนที่เพิ่มข้ึน
มากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาเพื่อใหได euphoric effect ที่เหมือนเดิมซึ่งเรียกวาเกิด tolerance และ
tolerance นี้สามารถเกิดไดกับ cardiovascular effects ของแอมเฟตามีนดวย

เมตาโบลิซึมของสาร
แอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีน สวนใหญจะถูกเมตาโบไลซในตับ และมีจํานวนหนึ่งของสาร

จะถูกขับออกโดยไมเปลี่ยนแปลงในปสสาวะ คาครึ่งชีวิตของแอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีน (เปนดาง
ออน) จะลดลง เมื่อปสสาวะเปนกรด โดยปกติคาครึ่งชีวิตของแอมเฟตามีนหลัง  therapeutic doses มีคา
อยูระหวาง 7 ถึง 19 ชม. สวนเมทแอมเฟตามีนจะนานกวานั้นเล็กนอย  หลังจากได toxic dosage การหาย
ของอาการอาจใชเวลาหลายวันซึ่งนานกวาโคเคนและขึ้นกับ PH  ของปสสาวะ

Amphetamine - Induced Psychotic Disorder (Amphetamine Psychosis)
สานในกลุม amphetamine ทําใหเกิดอาการทางจิตคลายกับผูปวย Schizophrenia ได โดยเปนที่

ทราบกันมานาน (มีรายงานการเกิดอาการทางจิต จาก Benzedrine เปนครั้งแรกใน ป ค.ศ. 1938) มักพบ
เมื่อเสพปริมาณมากและเปนเวลานาน เดิมกลาววา อาการทางจิตจาก amphetamine มักจะหายไปภาย
ใน 1 สัปดาห หลังหยุดเสพ แตจากรายการการศึกษาในญี่ปุนกลับพบวา ผูปวยบางรายคงมีอาการไดนาน
หลายเดือนหรือเปนปหลังหยุดเสพแลว และยังพบวามีอาการทางจิตกลับซ้ําไดอีกเมื่อกลับไปเสพใหม แม
ในปริมาณที่นอยกวาเดิม หรือจากการเสพสารกระตุนประสาทประเภทอื่น หรือ เมื่อเผชิญกับความเครียด
Pharmacology

 อาการทางจิตจาก amphetamine เกิดจากการที่ amphetamine มี potent pharmacological
effects on dopamine neuron โดยมี predominant action ตอการ release dopamine จาก
presynaptic vesicle ออกสู synapses ทําใหเพิ่ม dopamine level และ activity ใน synaptic cleft โดย
เฉพาะใน mesolimbic dopamine pathway และยังมี secondary effects ในการยับยั้ง dopamine
reuptake ที่ dopamine transporter

นอกจากนี้ยังมีกลาวถึง weaker releasing action ที่ noradrenergic synapses และ
amphetamine derivatives บางตัว อาจมีผลตอการ release serotonin
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และยังมีการ adaptation ของ dopamine system ในการเกิดอาการซ้ํา ซึ่งไดแก การเกิด
sensitization หรือ revere tolerance และ cross - sensitization
Incidence
- Sato 1986 รายงานพบ amphetamine psychosis 50% ของประชากรที่ใช amphetamine 30 - 100

mg/d นาน 3 เดือน
- เคยมีรายงานพบบอยถึง 2 ใน 3 ของผูเสพเรื้อรัง
- ผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาเปนผูปวยนอกที่ รพ.ธัญญารักษ ในชวง 1 ม.ค. 44 ถึง 31 มี.ค. 44

จํานวนทั้งสิ้น 1,461 ราย พบวาผูปวยไดรับการวินิจฉัยวามีอาการทางจิต 358 ราย (24.5%)
- ขอมูลจากเวชระเบียนของ รพ.สวนปรุง เชียงใหม พบวา มีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย amphetamine -

induced psychotic disorder (F15.5) จํานวน 405 รายในป พ.ศ. 2539 เพิ่มเปน 1,420 รายในป
2540 และเพิ่มข้ันถึง 2,617 รายในป 2541

- รพ.สมเด็จเจาพระยาไดรับผูปวยโรคจิตจากยาบาเขารักษาในโรงพยาบาล เพิ่มข้ึนตามลําดับ พ.ศ.
2537 : 1 ราย, พ.ศ. 2538 : 7 ราย, พ.ศ. 2539 : 69 ราย, พ.ศ. 2540 : 118 ราย และ พ.ศ. 2541 : 280
ราย

Clinical Feature
ลักษณะอาการทางจิตจากamphetamineมักจะเริ่มจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป รวมกับความรูสึก

สงสัยไมแนใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว  และพยายามแสวงหาคําตอบที่สงสัย  หลังจากนั้นเมื่ออาการ
มากขึ้นผูปวยจะเริ่มรูสึกจากคนหาคําตอบจากสิ่งแวดลอม  (watching  the  world)  กลายเปนถูกสังเกต
จากภายนอก  (being  watched)  พฤติกรรมเหลานี้เร่ิมจากเปนพัก ๆ จนเปนเกือบตลอดเวลา     ผูปวยจะ
มีความเชื่อที่สะสมความสงสัยมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนถึงมีอาการหลงผดิชัดเจนและ หูแวว  (auditory
hallucination) และพบภาพหลอน  (visual  hallucination)  รวมดวย  เมื่อผูปวยมีอาการทางจิตเต็มที่ใน
ระยะหนึ่ง  ผูปวยจะไมอยูในโลกของความเปนจริง  มีอาการหลงผิด  หวาดระแวงอยางมาก  ยิ่งในผูปวยที่
เสพอยางหนักจนหมดเรี่ยวแรง  (exhausted)  ผูปวยจะถูกเราจากสิ่งกระตุนภายนอกไดงาย  และสับสน
(confusion)  ทําใหเกิดภาวะ  panic,  กาวราว  หรือทํารายผูอ่ืน  (homicide)  ได

อาการที่พบบอยกอนที่จะมีอาการทางจิตชัดเจนอีกอาการหนึ่งคือ  ผูปวยจะมีพฤติกรรมซ้ํา ๆ
(stereotypy)  เชน  ปดเปดวิทยุ  หรือแกะประกอบอุปกรณเครื่องใช   ทั้ง ๆ ที่ผูปวยก็ทราบวาการกระทํานั้น
ไมมีความหมายหรือไมมีประโยชน  แตก็ไมสามารถหยุดพฤติกรรมเหลานี้ได  ไมเชนนั้นจะยิ่งเกิดอาการ
กระสับกระสาย  หงุดหงิดและวิตกกังวลมากขึ้น      ในผูปวยที่เสพเรื้อรังในขนาดสูง   ผูปวยมักจะแยกตัว
ไมสนใจคนอื่น  และเริ่มมีพฤติกรรมประหลาด  (bizarre  behaviors)

สมาคมจิตแพทยอเมริกันไดแบงอาการทางจิตจากสารกระตุนประสาทตามDSM-IVเปน  
Amphetamine  intoxication,  with  perceptual  disturbance และ  Amphetamine  induced
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psychotic  disorder  with  either  delusions  or  hallucinations  (ข้ึนอยูกับวาอาการหลงผิดหรืออาการ
หูแววอาการใดเปนอาการเดน)  ซึ่งภาวะแรกคือ  Amphetamine  intoxication  with  perceptual
disturbance  นั้น  ผูปวยยังรูตัวดีอยูวาอาการประสาทหลอนที่เกิดขึ้นไมไดเกิดขึ้นจริง  (intact  reality
testing)  สวนภาวะหลังนั้นผูปวยมีอาการประสาทหลอนและหลงผิดอยางชัดเจน  และจํากัดระยะเวลาที่
เร่ิมเกิดอาการอยูในชวง 1 เดือนหลังจากมี toxicity หรือ withdrawal จากสาร

พบวาผูปวยที่มีอาการทางจิตจากสารกระตุนประสาทจะพบอาการหวาดระแวง (paranoid
delusion)  ประมาณ  80%, อาการประสาทหลอนประมาณ  60-70%,ซึ่งสวนใหญเปน auditory
hallucination,  สวนอาการ tactile  hallucination  เชน เหมอืนมีแมลงไตตามตัว  พบได  12%  (มักพบใน
ผูเสพโคเคน),
olfactory  hallucination  พบไดนอยกวา  10% และผูปวยมีอาการสับสนพบไดประมาณ  7%  สวนภาวะ
ต่ืนเตนกระสับกระสายอยูไมติดที่  (hyperactivity  and  excitement)  พบไดคอนขางบอย  ผูปวยมักจะมี
ระดับความรูสึกตัวปกติ  ความจําปกติ  และมักจะจําเหตุการณในชวงที่เกิดอาการทางจิตไดดี  มีผูปวย
จํานวนนอยที่มีอาการสับสนอยางรุนแรง  มีพฤติกรรมกาวราว  อาละวาดทํารายผูอ่ืน  บางรายงานพบวา
ผูปวยที่เสพเปนเวลานานอาการทางจิตไมแตกตางจากผูปวยที่เพิ่งเสพ  แตบางรายงานพบวา ผูที่เพิ่งเสพ
ในขนาดสูงมักจะมีอาการหลงผิดและประสาทหลอนที่รุนแรง  และไมตอเนื่อง  (disorganized)      เมื่อ
เทียบกับผูปวยที่เสพเปนเวลานานอาการหลงผิดจะเปนแบบเปนเรื่องราวดูสมจริงมากกวา  (systematic
delusion)

ลักษณะอาการทางจิตพอจะแบงไดเปน
1. Toxic psychosis : เปนอาการทางจิตที่เกิดอยางฉับพลัน สัมพันธกับปริมาณที่เสพ สวนใหญจะเปน

อาการทาง positive symptoms เชน หวาดระแวง (paranoid symptom) หูแวว หงุดหงิด กาวราว สวน
ใหญอาการจะดีข้ึนอยางรวดเร็วหลังจากที่ยาถูกขับออกทางปสสาวะ การใหยา antipsychotic drug
อาจใหในระยะสั้น

2. Chronic amphetamine psychosis : ในกรณีเสพเรื้อรัง อาจเกิดอาการทางจิตไดนานบางรายอาการ
เปนครั้งคราวสัมพันธกับการเสพ บางรายแมหยุดเสพแลวก็ยังมีอาการทางจิตอยู (persistence and
transient  type)

             กลาววา  Toxic หรือ Acute psychosis อาการ delusion และ hallucination จะ realistic กวา
และมีลักษณะ great suspiciousness สวน Chronic MAP psychosis จะ bizarre และ unrealistic กวา

มีรายงานวิจัยหลายฉบับที่พยายามอธิบายถึงอาการทางจิตเรื้อรัง พอสรุปได ดังนี้
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- กลุมที่เชื่อวา amphetamine แมในปริมาณนอย ๆ จะกระตุนใหคนที่มี genetic or biologically prone
ตอ Schizophrenia เกิดอาการขึ้น ทําใหมีอาการในระยะยาว และตองการการรักษาดวย
antipsychotic drug เปนเวลานาน

- การเสพ amphetamine เปนเวลานานและในปริมาณที่มากพอ จะทําใหเกิดอาการทางจิตเรื้อรังได โดย
อธิบายจาก amphetamine ทําใหมีการทํางานเพิ่มข้ึนของ presynaptic dopamine ทําใหเกิดอาการ
positive symptoms คือ หูแวว หวาดระแวง กาวราว แตหลังจากมีการเสพตอเนื่องระยะหนึ่งจะทําให
presynaptic neuron ไมสามารถทํางานตอได เกิดภาวะ dopamine depletion ผูปวยจะแสดงอาการ
negative symptoms คือ เฉื่อยชา ไมสนใจสิ่งแวดลอม ไมดูแลตัวเอง จากผลของ dopamine
depletion ดังกลาว ทําใหเกิด post - synaptic neuronal sensitivity ผูเสพจะเกิดอาการทางจิตอยาง
ฉับพลันและรุนแรง เมื่อมีการเพิ่มข้ึนของ dopamine เพียงเล็กนอย เชน มีการกลับไปเสพซ้ํา แมใน
ปริมาณที่นอยกวาเดิม

- กลุมที่เชื่อวาการไดรับ amphetamine ซึ่งมี neurotoxicity ในสัตวทดลอง โดยเฉพาะตอ dopamine
และ serotonin cells สามารถทําใหเกิดอาการทางจิตในคนปกตไิดถารับสารนั้นเปนเวลานาน

- อธิบายการกลับซ้ําของอาการทางจิตในผูที่เคยมีอาการโรคจิตจาก amphetamine มากอนพบวา ถาผู
ปวยยังคงเสพอยูเร่ือย ๆ ก็จะทําใหเกิดอาการทางจิตไดงายขึ้น (sensitization) แมจะเสพในปริมาณ
นอยๆก็ตาม นอกจากนี้ยังพบวาการดื่มเหลาหรือเสพสารกระตุนประสาทอื่นๆ หรือเผชิญกับ
ความเครียด ก็สามารถกระตุนใหเกิดอาการไดเชนกัน (cross - sensitization) ซึ่งไดรับการยืนยันจาก
การศึกษาในสัตวทดลอง

Duration of MAP abuse required for psychotic episode : Sato 1992 :  first episode พบผู
ปวยที่เกิด MAP psychosis 75% ใช MAP มามากกวา 3 เดือน แตก็มี variation มาก ข้ึนกับ multiple
factor ไดแก amount and quality of MAP, routes of MAP intake, combined use of alcohol and
hallucinogen และ individual variation
Chronic Methamphetamine (MAP) Psychosis and Schizophrenia
-   Tomiyama 1990 : ศึกษาเปรียบเทียบผูปวย Chronic MAP Psychosis และ Schizophrenia  พบวา
Positive symptom มีมีลักษณะเชนเดียวกัน  สวน Negative symptom ซึ่งประเมินดวย Scale for
assessment of negative symptom (SANS) นั้นตางกันในสวนของ affective flattening หรือ blunting
และ alogia  โดยใน MAP group มีคะแนนต่ํากวา  และยังพบวา SANS ใน MAP group นั้นเพิ่มข้ึนตาม
age of onset ของ symptoms
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เชื่อวามีความตางในแง psychopathology  ของ Chronic MAP Psychosis กับทั้ง Chronic
Schizophrenia และ Acute MAP Psychosis  จึงเรียกแยกเรียกเปน  Residual MAP Psychosis
-   Breakey 1974 : รายงานวาการเกิด psychosis ในผูที่เสพยามี early onset กวาใน Schizophrenia
และพบวามี premorbid personality adjustment ดีกวา   suggest วา การเสพยาอาจมี precipitating
role ในการเกิด onset ของ Schizophrenia
-     Bowers 1990 : พบ evidence วามีความแตกตางในการตอบสนองตอ neuroleptic drug  ในผูปวย
psychogenic drug used กับ primary psychotic disorder โดย  relatively refectory ในกลุม drug
used มากกวา
-     มี review เกี่ยวกับ Substance-induced psychotic disorder เทียบกับ Primary psychotic disorder
พบวา  มี younger age of onset of psychosis, male predominance, increased family history of
drug use และ  possible better premorbid adjustment
-     Some Japanese researcher กลาววา MAP psychosis ไมไดเหมือน Schizophrenia เฉพาะ
paranoid psychotic symptom เทานั้น แตยังเหมือนทั้งใน clinical course และ tendency to recur
Brain Studies
- บางคนเชื่อวา amphetamine มี toxic effect ตอ brain ในสัตวทดลอง พบวา dopamine-producing

cells เกิด damage ไดถึง 50% หลังจาก prolong expose ตอ low level ของ  MAP และยิ่งกวานั้นยัง
พบอาจมี damage ของ serotonin containing nerve cells ดวย

- ใน สัตวทดลอง พบวา high dose ของ MAP จะทําใหเกิด damage ของ neuron cell-ending โดย
dopamine และ serotonin containing neurons จะไมตาย  แต nerve ending (terminals)  จะถูก
cut back และการ re-growth เกิดไดจํากัด

- จากการที่ MAP ทําใหเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต และทําใหเกิด irreversible ของ
เสนเลือดในสมอง  อาจทําใหเกิด stroke ได

- จากผล vasoconstriction และ neurotoxicity ของ MAP ในสัตวทดลอง ทําใหเกิด dopamine และ
serotonin receptors damage

- จากการศึกษาโดย Magnetic resonance spectroscopy  พบวา มีการลดลงของ N-acetyl-aspatate
อยางนอย 5% ใน long term AP abusers แมจะมีการหยุดใชไปแลว  ซึ่งสําพันธกับ brain cell loss
and damage เชนเดียวกับใน Alzheimer’s disease , stroke และ epilepsy  นอกจากนี้ยังพบวามี
chemical markers อีก 2 ตัว คือ myo-inosital และ choline-containing compounds เพิ่มข้ึน เมื่อ
เทียบกับ control  โดย markers นี้สัมพันธกับการเพิ่มจํานวนและขนาดของ glial cells ซึ่งนาจะเปน
reaction ตอ injurious effects ของ MAP
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- เดิมพบวา cocaine ทําใหมี focal และ long term perfusion deficits ใน frontal และ temporal
lobes จาก SPECT  จึงมี study เพื่อประเมิน brain perfusionใน MAP abusers ที่ใช MAP 3 เดือน
ถึง 10 ป พบวา 76% มีfocal perfusion deficits ใน frontal, parietal และ temporal lobes ซึ่งให
profile เชนเดียวกับการศึกษาในคนที่มี violent และ aggressive behavior

- จากการศึกษาดวย PET Scan ในญี่ปุน พบมี long-lasting reduction ของ dopamine transporter
density ใน 3 regions ของ brain ( caudate/putamen , nucleus accumben and prefrontal
cortex) ใน longer MAP users  โดย dopamine transporter ที่ลดลงใน  caudate / putamen และ
nucleus accumben นั้นสัมพันธกับduration ของการใช MAP และสัมพนัธกับ persistent psychotic
symptoms

                 ใน previous animal study พบวา MAP ทําใหเกิด long-term reduction ของ serotonin
transporter density

Amphetamine Dependence Treatment
การรักษาผูปวย amphetamine dependence นั้นการบําบัดทางจิตใจและสังคม (psychosocial

treatment) เปนการรักษาที่สําคัญที่สุด เพื่อไมใหผูปวยกลับไปเสพซ้ํา
เพื่อเปนแนวทางในการรักษา ควรจะทราบถึงสาเหตุและผลทางคลินิกของ drug addiction กอน
Etiology
ตาม model ของ drug dependence เชื่อวาเปนผลมาจาก multiple interacting factors ซึ่งจะ

influence drug using behavior  และการ loss of flexibility with respect to decisions เกี่ยวกับ using
a given drug ซึ่งในชวงแตละคนอาจแตกตางกันไป การเริ่มทดลองยาอาจเกี่ยวกับ drug available,
social acceptability และ peer pressures  โดยมี factors อ่ืนๆ ที่ทําใหมีการใชยาตอไป เชน personality
,individual biological probably, particular action of drug

พอจะแบงสาเหตุในการเสพติดไดดังนี้
1.สาเหตุจากฤทธิ์ของ amphetamine  (Neurochemical Factor)

drug as reinforcers : เปนผลมาจาก subjective effect ของยาโดย amphetamine ทําใหเกิด
euphorigenic, producing increased self – esteem , alertness, energy , well – being ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหผูเสพตองแสวงหายาเพื่อใหมีฤทธิ์ที่พึงพอใจเหลานี้อยูเร่ือยๆ และเมื่อผูเสพหยุดเสพจะมี
อาการซึม นอนไมหลับ ไมมีแรง แมวาอาการดังกลาวจะมีไมมากนัก แตก็เปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหกลับไปเสพซ้ําใหอาการหายไป

pathway ที่เกี่ยวกับ reinforcing action ของยา (Reward Pathway) มี origin ที่ dopaminergic
neuron ซึ่ง มี cell body อยูที่ ventral tegmental area (VTA) แลวสง projection ไปยัง nucleus
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accumbens และ related structures (extended amygdala) ซึ่งประกอบดวย neural structures ที่รับ
input จาก limbic system และสง projecting axon ไป ventral pallidum และ medial ventral tegmental
area และ lateral hypothalamus  โดย medial part ของ nucleus accumbens เปน particular
important site ของ dopamine  release ใน reinforcing effect ของ cocaine แลว amphetamine

pathway จะถูก activated โดย reward stimulus (food, water, sex, drug) ทําใหมี dopamine
release ซึ่ง facilitate learning และ behavior ข้ึน  ซึ่งทําใหเกิด drug seeking, dependence และอาการ
craving
2. สาเหตุทางสังคมและสิ่งแวดลอม (Social and Enviromental Factors)

ถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการเริ่มเสพ (initial use) การเสพอยางตอเนื่อง (continued
use) หรือการกลับมาเสพซ้ําหลังจากหยุดยาไปแลว ซึ่งรวมถึงปจจัยในครอบครัวดวย

ไดแก
- culture factors : เชน คานิยมในสังคมวัยเดียวกัน ในวัยรุนที่มีการเสพยาบามักเชื่อวาการเสพยา
      บาเปนเรื่องธรรมดา ไมมีอันตรายมาก และคิดวาตนสามารถควบคุมการเสพได
- social attitudes and peer behavior : การไดรับการยอมรับในสังคม โดยเฉพาะในกลุมเพื่อน เปนแรง

เสริมทางจิตใจที่สําคัญมากที่วัยรุนจะรูสึกวาตัวเองมีคุณคา มีกลุมเพื่อนที่มีความเขาใจกันแลวยอมรับ
กัน

- availability and environment : โอกาสในการเสพยาบา เชน อยูในถิ่นที่มีการเสพสามารถแสวงหามา
เสพไดงาย มีการซื้อขายโดยทั่วไป มีเวลาวางมาก มีเงินใหเหลือเฟอ

-     family factors : poor relationship in family ขาดการดูแลใกลชิดในครอบครัว
3. สาเหตุจากผูเสพเอง
- Personality factors : วัยรุนมักจะถูกชักชวนจากกลุมเพื่อน ซึ่งมีลักษณะตองการพึ่งพาและขาดการ
      ควบคุมตัวเอง มักจะมีโอกาสในการเสพติดไดสูง
-    Behavior theories : Learning and Conditioning
             อธิบายถึง substance–seeking behavior วามาจากประสบการณที่ฝงจําถึง positive   
     reinforcing  qualities  ทําใหผูปวยพยายามแสวงหายาเพื่อมาเสพ ในขณะเดียวกันสิ่งแวดลอมที่
     สัมพันธกับการเสพ เชน เห็นเพื่อนเสพ พบเพื่อนที่เคยเสพดวยกัน เห็นหรือไดยินการกลาวถึงยาบา จะ
      เปนตัวกระตุนความทรงจําเดิม ทําใหเกิดความนึกอยากและถาไมสามารถควบคุมไดก็จะกลับไปเสพ
      ซ้ําๆ ไดสูง
- Genetic factors : จากการศึกษา พบ strong evidence ใน alcohol abuse แตสําหรับใน other
      substances abuse or dependence ยังไมไดขอสรุป
-    Psychodynamic factors  and Psychopathology
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      Classical theories : substance abuse เปน masturbatory equivalent , defensive against
      homosexual impulses or manifestation of oral fixation และ reflection ถึง disturbed ego
      functions
      ผูเสพบางรายการอาจมีอาการของโรคทางจิตเวช เชน ผูปวยโรคซึมเศราอาจใชยาบาเพื่อรักษาตัว
       เอง โดยไมรูตัว

ผลทางคลินิก
จากฤทธิ์ CNS stimulant ดังไดกลาวมาแลวทําใหเกิดความพึงพอใจตอผูเสพ และเปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําใหเกิดการเสพติดขึ้น นอกจากนั้นพบอาการอื่นๆรวมดวย เชน กระสับกระสาย ใจส่ัน มึนงง มือ
ส่ัน หงุดหงิดวิตกกังวล หรือมีอาการทางรางกาย เชน ปวดหัว เหงื่อออกมาก มีผ่ืนคัน ความตองการทาง
เพศเพิ่มข้ึน (แตในผูที่เสพนานๆความตองการทางเพศและสมรรถภาพทางเพศจะลดลง) คลื่นไส อาเจียน

ในผูเสพเปนเวลานาน จะมีรางกายซูบผอม น้ําหนักตัวลดอยางมาก ในเด็กวัยเจริญเติบโตพบวามี
การเจริญเติบโตที่ชาลง และบางรายพบมีอาการทางจิต (amphetamine psychosis)

ถาเสพเกินขนาดจะมีอาการชัก ไขข้ึนสูง หัวใจลมเหลว หมดสติและถึงตายได
มารดาที่เสพ amphetamine ระหวางตั้งครรภ พบวาเกิดภาวะแทรกซอนในครรภสูง ทารกคลอด

กอนกําหนด และมีความผิดปกติหลังคลอดได ยังพบวาสัมพันธกับความพิการแตกําเนิดอีกดวย
ในผูปวยที่เสพมาเปนเวลานาน (Chronic amphetamine addiction)พอจะแบงระยะของอาการ

หลังจากหยุดเสพ ไดดังนี้
ระยะที่ 1 : The Clash : เปนอาการซึมเบื่อ ไมมีความสุข (dysphoria) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 9 ชม.

ถึง 4 วันหลังหยุดเสพ ผูปวยจะมีอาการหงุดหงิด อยูไมติดที่ และอยากยา ทําใหกลับไปเสพซ้ําอีก แตถาผู
ปวยไมไดเสพ ก็จะตามมาดวยหมดแรง และนอนมาก หลังจากตื่นอารมณจะดีข้ึนมาก อาการอยากยาจะ
ลดลง

ระยะที่ 2 : Withdrawal : ผูปวยจะยังมีอารมณซึมเบื่ออยูบาง นอนหลับไดปกติข้ึนหงุดหงิดนอยลง
อาการอยากยาลดลงบาง แตอาจจะมีมากเปนพักๆ โดยเฉพาะเมื่อเจอสถานการณที่กระตุนใหคิดถึงยาบา
ระยะนี้กินเวลา 1 – 10 สัปดาห ข้ึนอยูกับความรุนแรงของการสเพติด

ระยะที่ 3 : Extinction : อาการทั่วไปอยูในเกณฑปกติ ความรูสึกอยากยานอยลงมาก แตถาผูปวย
ไดมีโอกาสเจอสิ่งเราที่สัมพันธกับการเสพ เชน พบเพื่อนที่เคยเสพดวยกัน เห็นภาพยาบา ไดยินขางเกี่ยวกับ
ยาบา จะเปนตัวกระตุนความทรงจํา ทําใหเกิดความรูสึกนึกอยากเสพยาไดอีก ถาควบคุมไมไดก็กลับเสพ
ซ้ําได
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Psychosocial Treatment
พอแบงไดเปน 2 ระยะ ดังนี้

1.การสมัครใจเขารับการรักษาและเริ่มหยุดเสพ (Engagement and Abstinence initiation)
มีเปาหมายหลักคือใหสมารถหยุดเสพและหยุดวงจรกลับไปเสพซ้ํา ไมวาจะเปนการเสพเปนประจํา

หรือเสพเปนระยะก็ตาม โดยเนนทั้งการปรับพฤติกรรม (behavior modification) และการใหความชวย
เหลือทางจิตใจ (supportive therapy)
 1.1 การปรับพฤติกรรม : โดยจะชวยใหผูปวยตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาการเสพแอมเฟ
ตามีน และยอมรับที่จะหยุดเสพ วิธีที่ใชคือ “Contingency contracting” คือ ใหผูปวยสมัครใจที่จะหยุด
เสพและยอมรับการบําบัดรักษา โดยผูปวยจะไดรับการสุมตรวจปสสาวะเปนระยะตลอดการรักษา และรวม
กันทําขอตกลงถึงผลที่ผูปวยจะไดรับถายังพบวามีการเสพอยู วิธีนี้มักจะนิยมใชในสถานศึกษา เปนวิธีพฤติ
กรรมบําบัดที่จะไดผลตราบใดที่ผูปวยตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตน เชน ใหออกจากโรงเรียน แต
ถาผูปวยไมรูสึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแลว วิธีนี้ไมไดผล ดังนั้นขอตกลงรวมกันถึงผลที่จะเกิดกับตัวผูปวยจะ
ตองเปนผลเสียที่รุนแรง ตามการรับรูของผูปวย เปนประเด็นสําคัญที่สุดของการรักษาดวยวิธีนี้ นอกจากนั้น
แลวยังจําเปนตองใหการรักษาอ่ืนโดยเฉพาะการชวยเหลือทางจิตใจและสังคมรวมดวย
              1.2 การชวยเหลือทางจิตใจและการใหคําปรึกษา : โดยใชพื้นฐานของการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางผูรักษาและผูปวย ไมจําเปนตองบังคับใหผูปวยยอมรับวาตนเองติดยาก็ได แตชวยใหผูปวย
ตระหนักและยอมรับวาการรเสพยาบาเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาและควรไดรับการแกไข ชวยใหผู
ปวยเขาใจวาอะไรเปนปจจัยที่ทําใหควบคุมการหยุดเสพไมได หาความตองการพื้นฐานที่ทําใหจําเปนตอง
ใชยา และหาวิธีตอบสนองความตองการนั้นโดยไมตองพึ่งยา ฝกใหผูปวยคอยๆสรางความสามารถในการ
ควบคุมตัวเอง ถาผูปวยเสพติดอยางหนักอาจจะตองมีการควบคุมจากภายนอกรวมดวยในระยะแรก เชน
เปลี่ยนสิ่งแวดลอม หลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อนที่เสพหรือผูที่ขาย จนกระทั่งผูปวยสามารถควบคุมภาวะ
อยากยาของตัวเองได และในขณะเดียวกันตองใหคําปรึกษาตอญาติและครอบครัวผูปวย ใหเขาใจในขบวน
การรักษา ชวยใหผูปวยมีกําลังใจในการรักษา พบไดบอยวาหลังจากผูปวยหยุดเสพอาจมีอาการซึม นอน
ทั้งวัน ข้ีเกียจ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาการถอนยา แตญาติไมเขาใจ ดุดาวากลาว ทําใหผูปวยกลับไปเสพ
ใหมเพื่อใหสดชื่นเหมือนเดิม เปนตน

นอกจากนี้จากขบวนการรักษาทางจิตใจ อาจตองคนหาวาการเสพ amphetamine ในผูปวยนั้น
เพื่อสนองความตองการ (need) ดานใด เชน เพื่อตองการความมั่นใจ เพื่อตองการเพื่อน ตองการการยอม
รับในสังคมนั้น ตองการลืมปญหา หรือมีภาวะซึมเศราพื้นฐานอยูเปนตน แลวชวยใหผูปวยสามารถสนอง
ความตองการเหลานั้นโดยไมตองใชยาบา

การรักษาในระยะนี้สามารถทําไดทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน ในกรณีผูปวยในจะพิจารณาเฉพาะ
ในรายที่เสพติดอยางรุนแรงมาก จําเปนตองมีการแยกจากสิ่งแวดลอมเดิมเพื่อหยุดยั้งการเสพ เชน ในผู



13

ปวยที่มีอาการทางจิตรุนแรง หรือมีอาการซึมเศราอยางมากเสี่ยงตอภาวะsuicide หรือในผูปวยที่รักษา
แบบผูปวยนอกแลวไมไดผล จากขอมูลเปรียบเทียบผลการรักษาในระยะยาวระหวางผูปวยนอกและผูปวย
ในพบวา การรักษาแบบผูปวยในมีผูกลับไปเสพซ้ํามากกวาการรักษาแบบผูปวยนอก อธิบายไดจากผูปวยที่
รักษาแบบผูปวยนอก ไดทดลองหยุดเสพในสถานการณจริง ในชีวิตประจําวันที่อาจมีส่ิงเราตางๆกระตุน ทํา
ใหสามารถฝกการควบคุมตัวเองไดดีกวาผุปวยที่อยูในโรงพยาบาลทําใหขาดการฝกควบคุมตัวเอง
2.การปองกันการกลับเสพซ้ํา (Relapse Prevention)

เปนกระบวนการที่ตอเนื่องใหผูปวยสามารถหยุดเสพในระยะยาว พอจะแบงไดเปน 4 ระยะ ดังนี้
      1. ระยะแรกของการหยุดเสพ จะพยายามควบคุมอยางเขมงวด ใหผูปวยหลีกเลี่ยงจากสิ่งเราทั้งหลายที่
กระตุนความอยากยา เชน การพบเพื่อนที่เคยเสพ การแสวงหายาบาไดโดยงาย เปนตน
      2.ระยะที่สอง เร่ิมใหผูปวยไดพบกับส่ิงเราดังกลาวไดบาง และชวยใหผูปวยสามารถพัฒนาความ
สามารถในการควบคุมตัวเองและควบคุมความอยากยาได
        3.ระยะที่สาม เมื่อคิดวาผูปวยมีความสามารถในการควบคุมตัวเองไดแลว ใหผูปวยไดอยูในสถาน
การณจริงที่มีส่ิงเราตางๆทั่วไป  ซึ่งเปนสถานการณในชีวิตจริง โดยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
        4.ระยะที่ส่ี หลังจากผูปวยสามารถควบคุมตัวเองจนหยุดเสพไดแลว อาจมีการเขากลุม self – help
group หรือพบผูใหคําปรึกษาเปนระยะ หรือเมื่อใดก็ตามที่ผูปวยคิดวาจะเริ่มควบคุมตัวเองไมได

การติดตามผูปวยระยะเปนสิ่งสําคัญที่จะปองกันกลับไปติดซ้ําของผูปวย ทําใหสามารถตรวจสอบ
ความเขมแข็งทางจิตใจของผูปวย  ความสมารถในการปรับตัวกับส่ิงแวดลอม การแกไขปญหาดวยตนเอง
ใหคําปรึกษาและใหการชวยเหลือผูปวยอยางทันทวงทีเมื่อพบวาผูปวยไมสามารถแกไขปญหาดวยตนเอง
ได ดังนั้นเครือขายใหความชวยเหลือและติดตามผลในชุมชนจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะชวยผูปวยในระยะ
ยาวได

อยางไรก็ตามในการรักษาผูปวยที่ติดยาบา บางครั้งผูใหการรักษาอาจจะรูสึกทอแท หมดหวังใน
การใหการรักษา เพราะผูปวยอาจจะมีการกลับไปเสพเปนระยะ เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่เปนตัวเสริม
ใหผูปวยกลับไปเสพซ้ํา หนาที่ของผูใหการรักษาคือ “ใหโอกาส” แกผูปวยทุกครั้งที่ผูปวยตองการความชวย
เหลือ จากขบวนการดังกลาวจะเห็นวา ถึงแมผูปวยจะกลับไปเสพซ้ํา แตผูปวยจะมีความสามารถในการ
ควบคุมการใชยาไดดีข้ึน และรีบมารักษาเมื่อรูสึกวาเปนปญหาเร็วขึ้น การวัดผลสําเร็จของการรักษาไม
สามารถวัดเปนจํานวนเปนผูปวยที่หยุดเสพ แตการที่ผูปวยตระหนักถึงปญหา เขาใจในปญหาของตัวเอง
สามารถควบคุมตัวเองไดดีข้ึน สามารถดํารงชีวิตในสังคมได ถือวาเปนผลสําเร็จที่สําคัญของการรักษา และ
การเกิดขบวนการชวยเหลือทางจิตใจและสังคมในชุมชน จะทําใหชุมชนมีความแข็งแกรงและสามารถแกไข
ปญหาอื่นๆดวยตัวเองได
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The Matrix Model
เปน outpatient treatment ที่มีการพัฒนาขึ้นในระหวาง ค.ศ. 1980 เพื่อรองรับความตองการการ

รักษาผูปวย stimulant abuse ที่มากขึ้น โดยมี constructing replication protocol ซึ่งประกอบดวย
relapse prevention, family and group therapies, drug education, self help participation และ drug
abuse monitoring ซึ่งพัฒนาจากการดูผูปวย cocaine และ methamphetamine users ตอนหลังมีปรับ
มาใชกับ alcohol และ opiate dependent
Goal of the Matrix Model
a. cease drug use
b. retain in treatment
c. learn about issues critical to addiction and relapse
d. receive direction and support from a trained therapist
e. receive education for family members affected by the addiction
f. become familiar with the self-help programs
g. receive monitoring by urine testing
Therapists
- therapists จะเปนทั้ง teacher และ coach
- fosters positive, encouraging relationship with patient และ user ซึ่ง relationship จะ   reinforce

positive behavior change
- interaction ระหวาง therapist กับ patient นั้นเปน realistic และ direct แตไมใช confrontational

หรือ parental
- therapists ตองไดรับการฝกฝน เพื่อ promote self-esteem, dignity และ self worth
- positive relationship ระหวาง patient และ therapist นั้นเปน critical element for patient retention
Treatment materials
ประกอบดวย treatment manual ซึ่งรวมถึง worksheets สําหรับ individual session, family educational
groups, early recovery skills groups, relapse prevention groups, conjoint session, urine tests, 12
step programs, relapse analysis, และ social support groups

จาก pilot study ที่เปรียบเทียบ the Matrix outpatient model กับ inpatient hospital treatment
program พบขอมูลเบื้องตน ที่ support ถึง clinical utility ของ model นี้ใน cocaine dependence
(Rawson et al 1986)  มี NIDA-funded projects ที่แสดงใหเห็นวา model นี้มี statistically significant
reduction ของ drug และ alcohol use, improvement in psychological indicators และ reduce risky
sexual behaviors associated with HIV transmission (Ranson et, al 1995, Shoptaw et, al 1994
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Shoptaw et al 1997) และแสดงถึง efficacy ตอการใช naltrexone treatment ในผูปวย opiate addiction
(Rawson)
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